Educaţie cooperativă

Prin iniţiativa pentru succesul elevilor, şcolile secundare din Ontario oferă programe extinse pentru a
veni în întâmpinarea stilurilor şi intereselor educaţionale ale elevilor. Aceste programe permit elevilor să
îşi personalizeze experienţa de liceu printr-o diversitate de opţiuni de învăţare noi şi avansate. Aceste
opţiuni includ credite duale, specializări pentru aptitudini crescute şi educaţie cooperativă.
Aceste programe ajută la satisfacerea nevoilor, intereselor şi punctelor forte ale tuturor elevilor,
implicându-i în învăţare şi pregătindu-i mai bine pentru absolvire şi mai târziu.

Ce este educaţia cooperativă
(Co-op)?

Beneficiile cheie ale programelor cooperative

• Educaţia cooperativă este un program aprobat
de minister ce permite elevilor să obţină credite
şcolare secundare în timpul unei practici.
Programul este alcătuit dintr-un curs de cooperare
monitorizat de un profesor specializat, un curs
curicular aferent în orice domeniu şi o practică.

• Beneficia de învăţare practică

Cui i se adresează?
• Programele cooperative se adresează studenţilor
din învăţământul secundar ce urmăresc o practică,
un colegiu, universitate sau un loc de muncă.

ontario.ca/EDUparents

• Îşi “testa” opţiunile de carieră
• Vedea relevanţa învăţământului din clasă
• Obţine credite pe baza experienţei la locul de
muncă
• Dezvolta aptitudinile şi obiceiurile esenţiale la locul
de muncă
• Obţine experienţa în muncă ce îi va ajuta să îşi
creeze un CV pentru programele post-secundare şi
angajare pe viitor.

Unde se oferă programe cooperative?
Cum pot afla mai multe?
• Toate conducerile şcolilor din Ontario oferă
programe cooperative. Pentru mai multe informaţii
contactaţi directorul şcolii dvs sau şeful iniţiativei
pentru succesul elevilor din consiliul şcolii dvs. Mai
multe informaţii puteţi găsi la:
www.ontario.ca/studentsuccess.
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• Elevii pot aplica două credite cooperative pentru
cerinţele de absolvire a liceului, fără o limită cu
privire la obţinerea de credite opţionale. Practicile
cooperative pentru studenţi sunt realizate de
şcoala secundară şi trebuie să respecte politicile şi
directivele Ministerului Educaţiei.

Elevii au posibilitatea de a :

