De ce aveţi nevoie pentru a absolvi liceul?
18 credite obligatorii
Un credit în plus pentru fiecare dintre
următoarele categorii:

4

Credite la limba engleză (1 credit / clasă)*

Categoria 1:

3

Credite la matematică (1 credit in clasa
a 11-a sau a 12-a)

2

Credite la ştiinţe

1

Credite la istoria Canadei

1

Credite la geografia Canadei

1

Credite la arte

1

Credite la sănătate şi educaţie fizică

•
•
•
•
•
•
•

1

Credite la franceză, ca o a 2-a limbă

0.5

Credite la studii de carieră

0.5

Credite la cultură civică

1

Categoria a 2-a:
1

În plus, studenţii trebuie să termine:

3

12 credite opţionale

3

40 de ore de implicare in activităţi în
comunitate

3

Cerinţa de alfabetizare provincială

Engleza sau franceza, ca o a 2-a limbă**
O limbă nativă
O limbă clasică sau internaţională
Ştiinţe sociale şi umanitate
Ştiinţe canadiene şi internaţionale
Îndrumare şi educaţie în carieră
Educaţie cooperativă***

•
•
•
•
•

Educaţie fizică şi sănătate
Arte
Studii în afaceri
Franceza, ca o a 2-a limbă**
Educaţie cooperativă***

Categoria a 3-a:

†

1

•
•
•
•
•

Ştiinţa (Clasa a 11-a sau a 12-a)
Educaţie tehnologică
Franceza, ca o a 2-a limbă **
Studii în calculatoare
Educaţie cooperativă***

* Un maxim de 3 credite la limba engleză, ca o a 2-a limbă (ESL) sau dezvoltarea alfabetizării în engleză (ELD) pot fi calculate, faţă de 4
credite obligatorii la limba engleză, dar al 4-lea punct de credit trebuie obţinut de la un curs obligatoriu de limba engleză din clasa a 12-a.
** La categoriile 1, 2 şi 3, un maxim de 2 credite la limba franceză, ca o a 2-a limbă, pot conta ca şi credite obligatorii, unul de la prima
categorie şi celălalt de la categoria a 2-a sau a 3-a.
*** Un maxim de 2 credite la educaţie cooperativă, pot conta ca şi credite obligatorii.
† Cele 12 credite opţionale pot include până la 4 credite obţinute prin cursuri aprobate pentru credite duble.
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Studenţii trebuie să câştige următoarele
credite obligatorii pentru a obţine
Diploma Şcolii Secundare Ontario:

