Pomocna dłoń rodziców
jako partnerów w edukacji
Obecnie przyjmowane są wnioski o dotacje w programie

P o m o c n a d ło ń r o d z i c ó w
( Pa r e n t s R e a c h i n g O u t )

Dotacje w programie „Pomocna dłoń rodziców” zachęcają rodziców do szukania lokalnych rozwiązań,
które pomogą większej liczbie rodziców angażować się w edukację swoich dzieci i pomagać im
w osiąganiu sukcesów w szkole.
W programie „Pomocna dłoń rodziców” istnieją dwa rodzaje dotacji:
1) dotacje dla szkół są dostępne dla rady danej szkoły. Rada szkoły może ubiegać się o przyznanie
dotacji na wsparcie inicjatyw nastawionych na dotarcie do rodziców, którzy napotykają
przeszkody utrudniające im zaangażowanie się w edukację swoich dzieci, na przykład bariery
językowe, nieznajomość systemu szkolnictwa Ontario lub inne czynniki.
2) dotacje na przedsięwzięcia regionalne/prowincjonalne są dostępne dla organizacji rodziców
i komisji szkolnych, organizacji non profit i instytucji policealnych współpracujących z rodzicami.
Jakiego rodzaju przedsięwzięcia zostały już sfinansowane w ramach dotacji w programie
„Pomocna dłoń rodziców”?
W całym Ontario sfinansowano już tysiące przedsięwzięć. Niektóre z nich obejmują:
– „ Ich sukces leży w naszych rękach!” w szkole katolickiej św. Grzegorza – Powassan
(rada szkoły Nipissing-Parry Sound Catholic District)
C
 entrum wspierania rodziców oferujące praktyczne warsztaty i materiały obejmujące takie
zagadnienia, jak skuteczna komunikacja ze szkołą i w domu oraz grupę wsparcia w zakresie
umiejętności liczenia dla rodziców, dzięki której rodzice mogą pomóc dzieciom odnosić
sukcesy w szkole.
– „Książki na śniadanie” w szkole publicznej CC Carrothers – London
(rada szkoły Thames Valley District)
S eria śniadań połączonych z sesjami czytania dla rodziców i dzieci. Autorzy zaproszeni jako
goście rozmawiali z rodzicami i dziećmi podczas sesji śniadaniowych, a następnie przedstawiali
krótki program dedykowany dla rodziców, podczas którego omawiano sposoby budowania
i ulepszania umiejętności czytania i pisania oraz rozwijania pasji do czytania.
– „Strategie przetrwania przy odrabianiu pracy domowej” w szkole publicznej Britannia – Mississauga
(rada szkoły Peel District)
Warsztaty da rodziców poświęcone strategiom przydatnym przy odrabianiu pracy domowej,
poznaniu swojego dziecka, umiejętności rodziców oraz sposobom wspierania dzieci w domu
przy odrabianiu pracy domowej.
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 ięcej pozytywnych przykładów programu „Pomocna dłoń rodziców” można znaleźć na stronie
•W
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/success.html
• J ak ubiegać się o dotację:
Więcej informacji oraz formularze wniosku są dostępne na stronie
http://www.edu.gov.on.ca/eng/parents/reaching.html
 ytania?
• P
Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji na temat programu, prosimy zadzwonić pod numer 416 325-2929
lub numer bezpłatny 1-800-387-5514. Osoby niesłyszące lub niedosłyszące prosimy o kontakt pod
numerem 1-800-. Jeśli potr
zebna jest Państwu pomoc techniczna w wypełnianiu formularza
wniosku, prosimy o przesłanie pytań na adres support@smartsimple.com.

Docieramy do każdego ucznia

