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Інформація для батьків-опікунів (3 з 3): Батьки-опікуни як партнери в освіті своїх дітей 
 
Як один з батьків-опікунів ви маєте право брати участь в освіті вашої дитини.  Міцне партнерство між 
сім'єю та школою — гарний спосіб підтримати навчання.  Це також може бути способом 
познайомитись з іншими сім'ями.  
 
Як я можу брати участь в освіті моєї дитини? 
 

• Вдома поговоріть з дитиною про її навчання та шкільний день.  Ви можете зробити це на своїй 
рідній мові та/або на англійській мові. 

• Прочитайте інформацію та звіти зі школи та запропонуйте свої коментарі 

• Якщо у вас є сумніви, поговоріть із персоналом школи 

• Відвідуйте шкільні заходи та збори, щоб обговорити успіхи вашої дитини та спланувати 
майбутнє навчання  

• Подумайте про те, щоб приєднатися до Батьківської ради чи інших шкільних груп, щоб 
поділитися своїми думками та ідеями. 

 
Як я можу допомогти своїй дитині вчитися вдома? 
Просіть дітей розповідати про те, що вони вивчили.  Можна розмовляти вашою рідною мовою або 
англійською.  Це допомагає їхньому навчанню, навіть якщо ви не розумієте всіх деталей.   
 
Деяким дітям можуть задавати домашнє завдання.  Домашнє завдання може бути практичним, 
наприклад, приготування їжі, читання чи гра, або повторення матеріалу, вивченого у школі.  
Вироблення хороших звичок допоможе вашій дитині стати більш незалежним у навчанні.  Якщо 
домашнє завдання викликає труднощі, зверніться по допомогу до школи. 
 
Що мені робити, якщо я хвилююсь з приводу навчання моєї дитини? 
Деяким дітям потрібна додаткова підтримка у школі.  Це може бути пов'язано з емоційними, 
поведінковими чи навчальними потребами.  Додаткова підтримка може надаватися на більш 
короткий або триваліший період часу.  Вона включає виконання додаткових завдань для більш 
здібних учнів, де це доречно.   Школи будуть визначати потреби в навчанні за допомогою оцінювання 
та розмов з батьками/опікунами та учнями. 
 
Якщо ви стурбовані, важливо звернутися за допомогою до дитячого садка або до школи.  Також 
заохочуйте дитину звертатися по допомогу.  Поговоріть із персоналом, як тільки у вас з'явиться у 
цьому потреба.  Школи можуть отримати допомогу від фахівців, які можуть підтримати навчання 
вашої дитини. 
 
Що корисного я можу запропонувати школі? 
Час, допомогу, ідеї, енергію, навички, підтримку. 
Залежно від віку вашої дитини та того, наскільки активно ви хочете брати участь, ви можете: 

• допомагати у класі – наприклад, слухати, як діти читають  

• стати наставником для учнів 

• допомагати з проектами на свіжому повітрі та на позакласних заходах 

• вирушати у подорожі 

• ділитися своїм досвідом та навичками 

• допомагати під час іспитів  

• приєднатися до Батьківської ради 

• допомагати у зборі коштів 
 
Дізнайтесь про те, що потрібно школі та що ви можете запропонувати.  
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Інші інформаційні буклети для двомовних батьків-опікунів: 

• Освіта у Шотландії 

• Оцінювання, звітність та кваліфікації 
 
Ви можете отримати їх у школі, якщо не отримали раніше. 
 


