Батьки у
співпраці
Програма залучення батьків у
школах Онтаріо
Батьки є основними співучасниками освітнього процесу. Вони впливають на
ставлення дітей до навчання, а також підтримують навчання вдома. Вони
виступають важливою ланкою між домом і школою. І коли вони залучаються
до життя у школах, школи стають ще кращим місцем для навчання, росту та
процвітання. Згідно з новою програмою
залучення батьків до навчання у Онтаріо,
БАЧЕННЯ
учнівські досягнення та успішність
підвищуються, коли батьків сприймають
У системі освіти Онтаріо усі співучасники
визнають, що залучення батьків має
та поважають як партнерів, а отримуючи
позитивний вплив на учнівську успішність.
підтримку, вони можуть робити внесок
Учнів підтримують та стимулюють до
навчання у середовищі великих сподівань, у
в навчання як вдома, так і в школі.
якому батьки:

Як програма визначає залучення
батьків?
Згідно з програмою залучення батьків у Онтаріо, існує
багато різних видів залучення батьків і кожен з них
робить важливий внесок в успішність учня та школи. В
межах програми, залучення батьків охоплює:
?

?

?

?

створення сприятливого навчального середовища
вдома, активно працюючи з дітьми і підтримуючи те,
що вони вчать в школі, перетворюючи навчання у
важливий елемент повсякденної діяльності
проведення продуктивних бесід з вчителями з метою
налагодження прозорого спілкування між школою та
домом
залучення батьків до шкільної діяльності та
волонтирство у шкільних подіях, поїздках та інших
видах діяльності
участь у шкільних радах (School Councils) на
шкільному рівні та у комітетах залучення батьків
(Parent Involvement Committees) на рівні шкільної
ради для забезпечення перспектив подальшої
діяльності

?

запрошуються, поважаються та гідно
ціняться шкільною громадою як
співучасники у навчанні та розвитку дітей;

?

мають можливість бути залученими, а
також широкий вибір того, як саме бути
залученими в освітній процес з метою
підтримки учнівської успішності;

?

шляхом постійного спілкування й діалогу
співпрацюють з іншими співучасниками
освітнього процесу з метою підтримки
сприятливого навчального середовища
вдома і в школі;

?

отримують інформацію та засоби, що
дають їм змогу брати участь у житті школи.

Ukrainian

вплинути на кожного учня

Як програма підтримає та посилить
залучення батьків?
Згідно з програмою залучення батьків, визначають
чотири основні стратегії успішності, створені для
підтримки батьків як співучасників, щоб вони таким чином
отримали можливість, навички та засоби для співпраці з
іншими учасниками освітнього процесу та зробили
максимальний внесок в успішність учнів Онтаріо та
системи освіти провінції загалом.
Стратегія 1:
Шкільне середовище – сприяти та підтримувати
продуктивне, доброзичливе шкільне середовище, у
якому погляди батьків підтримують, цінять та
вислуховують.
Стратегія 2:
Усунення бар'єрів – визначати та ліквідовувати бар'єри,
які можуть перешкоджати залученню батьків і заважати
деяким батькам повноцінно брати участь у навчанні
власних дітей та відображати культурну різноманітність
дітей та громад.
Стратегія 3:
Підтримка батьків – надати батькам знання, навички та
засоби, які їм необхідні для того, щоб підтримувати
навчання учнів вдома та в школі.
Стратегія 4:
Участь батьків – переглядати та розширювати
спілкування, розповсюджуючи такі стратегії як семінари,
презентації, засоби, ресурси, ділитись інформацією
відносно підтримки навчання вдома та залучення батьків
у школи.

Яким чином будуть досягнуті цілі
програми?
Програмою визначаються конеретні дії, які будуть
виконуватись на провінційному, регіональному та
місцевому рівнях Міністерством освіти (the Ministry of
Education), школами та районними шкільними радами
(District School Boards).

Яку користь отримують учні та батьки від
залучення батьків в освіту?
Дослідження залучення батьків доводять, що існує
прямий зв'язок між залученням батьків в освіту та:
?
?
?
?
?
?
?

підвищенням академічної успішності
позитивним ставленням до школи
кращим виконанням домашнього завдання
високими показниками здобуття повної
середньої освіти
кращим відвідуванням школи
зменшенням кількості проблем з поведінкою
яскравішим майбутнім учнів у школі та у
подальшому житті.

Яку користь отримують вчителі?
Вчителі, які активно співпрацюють з батьками,
отримують задоволення від стосунків з батьками, а
також низку переваг:
?

?
?
?
?
?
?

батьки більше їх підтримують, оскільки вони з
розумінням відносяться до того, що відбувається у
класі
батьки допомагають прослідкувати виконання
домашнього завдання та інших завдань
батьки поділяють відповідальність за успішність учнів
та співпрацюють з вчителем
батьки більш позитивно налаштовані відносно школи
та вчителів
покращуються відвідування учнів та поведінка в класі
покращується успішність учнів
вчителі мають тісніший зв'язок з батьками, відчувають
підтримку батьків та отримують більше задоволення
від роботи.

Яку користь отримують школи?
Школи пов'язані з громадою, у якій вони знаходяться. Усі
разом – батьки, члени громади та школи – можуть
створити потужну систему підтримки з метою
забезпечення дітей та молоді усім необхідним, розвитку
інноваційних громадських і шкільних програм та
збагачення життя школи. В результаті:
?
?
?
?

батьки та громадські організації активніше
підтримують школу
покращується успішність як усієї школи, так і
окремого учня
школи стають ближчими до фірм, агенств та сфери
послуг певної громади
школи отримують більше визнання за свої
досягнення та свою роль невід'ємної частини життя
громади

Яку користь отримує система освіти?
Міністерство освіти (the Ministry of Education), районні
шкільні ради (District School Boards) та школи отримують
користь не лише від важливої роботи, яку виконують
батьки, допомагаючи дітям бути успішними у школі, але
й слідкують за тим, що до голосу батьків дослухаються
та беруть до уваги при розробці планів та програм на
провінційному, регіональному та місцевому рівнях.

Ми всі отримуємо користь
Усі разом, ми створюємо можливості для наших дітей і
перетворюємо ці можливості у реальність.

Щоб дізнатись більше, зайдіть на www.ontario.ca/EDUparents
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