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Dragi membrii ai comunității,  

Ajutorul guvernatorilor școlari este esential în ceea ce privește funcționarea școlilor locale. 
Ei reprezintă grupul cel mai mare de voluntari din țară. Există peste 2000 de guvernatori 
voluntari în școlile din Liverpool, un număr semnificativ de oameni care încearcă să aducă 
contribuții pozitive schimbând în bine educația oferită comunităților lor. 

Dorim să vă rugăm să sugerați sau să încurajați membri ai comunității dvs să devină 
guvernatori școlari. Vom oferi sprijin și instruire oricărei persoane interesate de acest rol și 
vom căuta un organ de guvernare școlară unde să figureze. 

Din păcate, nu există un grad suficient de diversitate printre gurvernatori și deseori organele 
de guvernare școlară nu reflectă comunitățile pe care le reprezintă. Acest lucru înseamnă că 
o mare parte din populație rămâne în continuare exclusă din procesul de luare a deciziilor în 
școli. 

Avem nevoie de membri ai comunității dvs pentru a diversifica perspectivele din școli și 
pentru a aduce cu sine noi subiecte de provocări și dezbateri. Dezbaterile libere produc 
decizii care beneficiaza întregii comunități școlare. 

În afară de tentativele de recrutare, încercăm să găsim o modalitate de a încuraja consiliile 
de conducere să dezvolte abilități de autoanaliză în ceea ce privesc competențele culturale 
și felul în care prejudecățile existente afectează regulile și procedurile implementate în școli. 
Dorim ca toate organele de guvernare școlare să reprezinte multitudinea diferitelor 
comunități care fac parte din școli, dar nu putem face acest lucru decât dacă suficient de 
mulți membri ai comunității persoanelor de culoare și grupurilor minoritare aplică pentru 
acest rol. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să îl contactați pe Dave Cadwallader  
dave.cadwallader@si.liverpool.gov.uk  (07793840825).  

Cu stimă, 

Consilier Tomas Logan     Jonathan Jones 
Membru de cabinet, Educație și Instruire  Director Educație 
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