Ebeveyn Katılım Kurulları
Ebeveynlerin çocuklarının eğitimine
dâhil olmasını destekliyoruz
Ebeveyn Katılım Kurulu (PIC) nedir ve ne iş yapar?
Ontario'daki tüm okul yönetim kurullarının bir Ebeveyn Katılım
Kurulu (PIC) olması şarttır.
PIC, okul yönetim kurulu için önemli bir danışma makamıdır.
Ebeveynleri çocuklarının eğitimine daha fazla dâhil ederek
öğrencilerin başarısını ve refahını destekler. Bunu, şu yollardan
yapar:
• İlçe okul yönetim kuruluna ebeveynlerin ilgisi ve ebeveynlerle
iletişim kurma yolları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler sağlar.
• Daha fazla ebeveynin çocuklarının evde ve okulda
öğrenmelerini desteklemesine yardımcı olmak için yönetim
kurulu tarafından kullanılabilecek yollar geliştirir.
• Okul aile birlikleri ile bilgi paylaşır ve onların çalışmalarını
destekler.
Her PIC, yönetim kurulu ve topluluğu, organizasyonu ve
üyelerinin spesifik ihtiyaçlarına göre, bu hedeflere nasıl en
iyi şekilde ulaşabileceğine karar verir.

PIC, okul aile birliğinden ne açıdan farklıdır?
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Okul aile birlikleri, tek bir okula odaklanır. PIC ise, yönetim kurulu
düzeyinde tavsiyeler sağlar. PIC, ebeveynlerin, çocuklarının öğrenim
ve bilgi paylaşımına katılımını teşvik etmedeki rollerine destek
vermek suretiyle, yönetim kurulunun okul aile birliklerini destekler.

Kimler Ebeveyn Katılım Kurulu'nda olabilir?
Ebeveyn Katılım Kurulları'nın başını ebeveynler çekmektedir ve
üyelerin çoğunluğu da ebeveyndir. Okul yönetim kurulundaki
eğitim müdürü ve bir mütevelli de üye olmakta ve böylelikle
ebeveynlerin okul yönetim kurulu ile doğrudan bir bağlantısı
olmaktadır. PIC, üç adede kadar topluluk üyesi tayin eder. PIC; yerel
ihtiyaçları karşılamak için okul müdürü, öğretmen ve personel gibi
diğer üyelere yer verip vermeyeceğine karar verir. Ebeveyn üyeler,
bir veya iki yıllık bir dönem boyunca görev alır. Ebeveyn üyelerin,
PIC'yi kuran yönetim kurulunun bir parçası olan bir okula kayıtlı
bir öğrencinin ebeveyni ya da vasisi olması gerekmektedir.

Toplantılara katılabilir miyim?
Evet. İsteyen herkes, PIC toplantılarına katılarak PIC'nin nasıl
çalıştığını birinci elden öğrenebilir. Toplantılar, yılda en az
dört kez düzenlenmektedir. Toplantıların ne zaman ve nerede
düzenleneceğini öğrenmek ve geçmişteki toplantıların
tutanaklarını görmek için, yönetim kurulunun web sitesini
kontrol edin.

her çocuğu destekleyin
her öğrenciye ulaşın

PIC'nin çalışmalarına eğitim politikası mı rehberlik
ediyor?
Evet. Tüm eğitim ortaklarında da olduğu üzere, PIC, öğrenci
başarısı ve refahının desteklenmesi için Ontario'nun ebeveyn
katılım politikasının vizyon ve hedeflerine ulaşılmasında
önemli bir rol oynamaktadır. PIC, aynı zamanda Ontario 612/00
Yönetmeliğince de düzenlenmektedir.

PIC'ler Ontario'da eğitime nasıl yardımcı oluyor?
Ebeveynler ve okullar birlikte çalıştığında, birçok pozitif sonuç
ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında, öğrenci başarısının iyileşmesi,
devamsızlığın azalması, davranışların iyileşmesi ve ebeveynler
arasında çocuklarının eğitimine duyulan güvenin artması
sayılabilir. Eğitim Bakanlığı, il okul yönetim kurulları ve okullar,
ebeveynlerin çocuklarının öğrenimlerini desteklemek için
gerçekleştirdikleri önemli çalışmalardan yarar sağlamaktadır.
Ayrıca yerel, bölgesel düzeyde ve il düzeyinde ebeveynlerin
görüşleri ve bakış açılarını duymaktan da fayda sağlamaktadırlar.

Nereden daha fazla bilgi alabilirim?
Şu konuda daha fazla bilgi almak için ontario.ca/EDUparents
adresini ziyaret edin:
• Ebeveyn Katılım Kurulları ve ebeveynlerin Ontario okulları
ve okul yönetim kurullarına katılımı
• Ebeveynlerle Ortaklık: Ontario Okulları İçin Bir
Ebeveyn Katılım Politikası
• Ontario 612/00 Yönetmeliği: Okul aile
birlikleri ve Ebeveyn
Katılım Kurulları

