Επιτροπές Συμμετοχής Γονέων
Υποστηρίζουμε τη συμμετοχή των γονέων
στην εκπαίδευση των παιδιών τους
Τι είναι μια Επιτροπή Συμμετοχής Γονέων (PIC)
και ποια η λειτουργία της;

Απαιτείται από όλα τα σχολικά συμβούλια στο Οντάριο να έχουν μια
Επιτροπή Συμμετοχής Γονέων (PIC).
Οι PIC αποτελούν σημαντικούς συμβουλευτικούς φορείς για το
σχολικό συμβούλιο. Υποστηρίζουν τα επιτεύγματα των μαθητών
και την ευημερία τους, παρέχοντας στους γονείς περισσότερη
συμμετοχή στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Αυτό το πετυχαίνουν
ως εξής:
• παρέχοντας πληροφορίες και συμβουλές στο περιφερειακό
σχολικό συμβούλιο για τη συμμετοχή των γονέων, καθώς και
τρόπους επικοινωνίας με τους γονείς
• αναπτύσσοντας τρόπους τους οποίους το συμβούλιο θα
μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει τους γονείς να
υποστηρίζουν την εκπαίδευση των παιδιών τους στο σπίτι και το
σχολείο
• χρησιμοποιώντας από κοινού πληροφορίες και υποστηρίζοντας
τις εργασίες των σχολικών συμβουλίων.
Κάθε PIC αποφασίζει τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη αυτών
των στόχων, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του συμβουλίου
και της κοινότητας, των οργανισμών και των μελών του.
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Σε τι διαφέρουν οι PIC από τα σχολικά συμβούλια;

Τα σχολικά συμβούλια εστιάζουν σε ένα μεμονωμένο σχολείο. Οι PIC
παρέχουν συμβουλές σε επίπεδο συμβουλίου. Οι PIC υποστηρίζουν
ενεργά τα σχολικά συμβούλια του κάθε συμβουλίου, υποστηρίζοντας
τους ρόλους τους στην προαγωγή της συμμετοχής των γονέων στην
εκπαίδευση των παιδιών τους και την κοινή χρήση πληροφοριών.

Ποιος μπορεί να είναι σε μια Επιτροπή Συμμετοχής
Γονέων;

Οι PIC καθοδηγούνται από γονείς και τα περισσότερα μέλη τους
είναι γονείς. Ο διευθυντής εκπαίδευσης στο σχολικό συμβούλιο
και ένας καταπιστευματοδόχος είναι επίσης μέλη, ώστε οι γονείς
να έχουν μια απευθείας σύνδεση στο συμβούλιο του σχολείου. Η
PIC διορίζει έως τρία μέλη της κοινότητας. Οι PIC αποφασίζουν εάν
θα συμπεριλαμβάνουν και άλλα μέλη, όπως διευθυντές σχολείων,
καθηγητές και προσωπικό υποστήριξης, για την υποστήριξη των
τοπικών αναγκών. Οι γονείς-μέλη υπηρετούν για ένα έως δύο χρόνια.
Κάθε γονέας-μέλος πρέπει να είναι ο γονέας ή κηδεμόνας ενός
μαθητή που είναι εγγεγραμμένος σε ένα σχολείο το οποίο είναι
μέρος του συμβουλίου που καθιέρωσε την PIC.

Μπορώ να παρευρίσκομαι στις συσκέψεις;

Ναι. Κάθε ένας είναι ευπρόσδεκτος στις συσκέψεις της PIC και
μπορεί να μάθει, από πρώτο χέρι, πώς λειτουργούν οι PIC. Συσκέψεις
διεξάγονται τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο. Ελέγξτε τον
ιστότοπο του συμβουλίου για να δείτε πότε και πού θα διεξαχθούν οι
συσκέψεις, όπως και τα πρακτικά των προηγούμενων συσκέψεων.

Καθοδηγείται η εργασία των PIC από την εκπαιδευτική
πολιτική;

Ναι. Όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες, οι PIC διαδραματίζουν
ένα σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση του οράματος και των στόχων
της πολιτικής συμμετοχής του Οντάριο για την υποστήριξη των
επιτευγμάτων και της ευημερίας των μαθητών. Οι PIC διέπονται
επίσης από τον Κανονισμό 612/00 του Οντάριο.

Πώς βοηθούν οι PIC την εκπαίδευση στο Οντάριο;

Όταν οι γονείς και τα σχολεία συνεργάζονται, προκύπτουν πολλά
θετικά αποτελέσματα. Αυτά περιλαμβάνουν βελτιωμένα επιτεύγματα
από τους μαθητές, λιγότερες απουσίες, καλύτερη συμπεριφορά και
αυξημένη αυτοπεποίθηση μεταξύ των γονέων και της εκπαίδευσης
των παιδιών τους. Το Υπουργείο Παιδείας, τα περιφερειακά σχολικά
συμβούλια και τα σχολεία επωφελούνται από τη σημαντική εργασία
που πραγματοποιούν οι γονείς για την υποστήριξη της εκπαίδευσης
των παιδιών τους. Ωφελούνται επίσης από τις απόψεις των γονέων
και τις προοπτικές σε τοπικά, περιφερειακά και επαρχιακά επίπεδα.

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα;

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση ontario.ca/EDUparents για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις:
• Ε πιτροπές Συμμετοχής Γονέων και τη συμμετοχή σε σχολεία του
Οντάριο και τα σχολικά συμβούλια
• P
 arents in Partnership (Γονείς σε Συνεργασία): Μια Πολιτική
Συμμετοχής των Γονέων για τα σχολεία του Οντάριο
• Κ ανονισμός 612/00 του Οντάριο: Σχολικά Συμβούλια και
Επιτροπές Συμμετοχής Γονέων

