Το Μαθητικό Πρόγραμμα Επιτυχίας στο Λύκειο
(Student Success Program in High School)

Ο κάθε μαθητής μαθαίνει διαφορετικά.
Τώρα υπάρχουν νέοι τρόποι για να μπορούν οι μαθητές να φοιτούν στο λύκειο και ταυτόχρονα να κερδίζουν τα μόρια που χρειάζονται
για να αποφοιτήσουν.
Το Μαθητικό Πρόγραμμα Επιτυχίας προσφέρει στους μαθητές αρκετές πρωτοποριακές επιλογές που συμβάλλουν στην απόκτηση
γνώσης πέραν εκείνης που παρέχεται στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Οι μαθητές λυκείου:
• Θα έχουν περισσότερες δυνατότητες επιτυχίας.
• Θα έχουν διαρκώς κίνητρα και θα παραμένουν διαρκώς προσηλωμένοι στη μάθηση.
• Θα επωφελούνται από περισσότερους τρόπους συγκέντρωσης μορίων.
Στους μαθητές λυκείου του Οντάριο προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες για μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία μάθησης που τους
αφορά πραγματικά.
Εξειδίκευση Λυκειακών Επιλεγόμενων Μαθημάτων (Specialist High Skills Majors)
Το σύστημα Εξειδίκευσης Λυκειακών Επιλεγόμενων Μαθημάτων προσφέρει στους μαθητές οι οποίοι προσανατολίζονται προς μια
συγκεκριμένη σταδιοδρομία την ευκαιρία να εξατομικεύσουν τη μαθησιακή διαδικασία με σκοπό να συνδυάσουν τις δεξιότητές τους με
τα ενδιαφέροντά τους. Κάθε επιλεγόμενο μάθημα αποτελείται από μια δέσμη 8 έως 10 επιμέρους μαθημάτων, τα οποία αποτελούν μέρος
των συνολικών 30 μορίων που απαιτούνται για το απολυτήριο. Βοηθάει τους μαθητές να προετοιμαστούν για ορισμένους επαγγελματικούς
κλάδους, περιλαμβανομένου του κλάδου της φιλοξενίας και του τουρισμού, των τεχνών και του πολιτισμού, της υγείας και πρόνοιας, των
οικοδομών, των κατασκευών, της γεωπονίας και κηπουρικής, της πληροφορικής, και των επικοινωνιών.
Εφαρμοσμένη Εξειδίκευση Σπουδών (Expanded Co-op)
Η πρακτική εξάσκηση «επί της εργασίας» δεν αποτελεί μόνο μια εξαιρετική μαθησιακή εμπειρία, αλλά δίνει επίσης στους μαθητές
την ευκαιρία να επιδιώξουν την καλλιέργεια των ατομικών ενδιαφερόντων και ικανοτήτων τους και να ξεκινήσουν την οικοδόμηση
μιας σταδιοδρομίας. Με το σύστημα Εφαρμοσμένης Εξειδίκευσης Σπουδών, τώρα δίνεται σε περισσότερους μαθητές η ευκαιρία να
αποκτήσουν εργασιακή πείρα και ταυτόχρονα να κερδίσουν μόρια, περιλαμβανομένων και δύο υποχρεωτικών μορίων που μετρούν
για το δίπλωμά τους. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν στην πράξη ορισμένες επιλογές σταδιοδρομίας είτε σκοπεύουν
να φοιτήσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο ή κολέγιο, είτε σκοπεύουν να ασχοληθούν με την πρακτική εκμάθηση κάποιου εργασιακού
αντικειμένου, είτε σκοπεύουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.
Διπλά Μόρια (Dual Credits)
Το σύστημα Διπλών Μορίων δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προγράμματα πρακτικής εκμάθησης και σε
μεταλυκειακά μαθήματα ενόσω φοιτούν ακόμη στο λύκειο. Τα μαθήματα μετρούν τόσο για το απολυτήριο του λυκείου όσο και για το
δίπλωμα, το πτυχίο ή το πιστοποιητικό που σκοπεύουν να πάρουν μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο λύκειο. Επιτρέπει
στους μαθητές να δοκιμάσουν «αν τους ταιριάζουν» οι κολεγιακές σπουδές, πράγμα που είναι ιδανικό για εκείνους που έχουν ανάγκη
μαθησιακών ευκαιριών εκτός του λυκείου και οι οποίοι θα επωφελούνταν από την κολεγιακή εμπειρία.

Μετάβαση στις Τάξεις 7-9 (Grades 7-9 Transition)
Οι μαθητές που δυσκολεύονται κατά την μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορούν να λάβουν
περισσότερη ατομική προσοχή και προγραμματισμό προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νέες καταστάσεις και περιστάσεις
που θα συναντήσουν στο ανώτερο σχολικό περιβάλλον.

Ομάδες Επιτυχίας Μαθητών (Student Success Teams)
Κάθε λύκειο έχει τώρα πρόσβαση σε μια εξειδικευμένη ομάδα η οποία αποτελείται από έναν διευθυντή, καθηγητές και έναν σύμβουλο
καθοδήγησης. Αυτή η ομάδα παρέχει επιπρόσθετη προσοχή και υποστήριξη σε επιμέρους μαθητές οι οποίοι την έχουν ανάγκη. Οι ομάδες
εντοπίζουν και υποστηρίζουν τους μαθητές που δυσκολεύονται, τους δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για μάθηση και παρακολουθούν
την πρόοδο των μαθητών. Επίσης, οι Ομάδες Επιτυχίας Μαθητών συνεργάζονται με το υπόλοιπο σχολικό προσωπικό, τους γονείς
και την ευρύτερη τοπική κοινωνία προκειμένου να βοηθήσουν περισσότερους μαθητές να κερδίσουν επιπρόσθετα μόρια οι οποίοι είναι
απαραίτητοι για την αποφοίτηση.

Νέα Μαθήματα (New Courses)
Τα σχολεία προσφέρουν νέα τεχνολογικά μαθήματα και έχουν προσθέσει νέα στοιχεία σε ήδη υπάρχοντα μαθήματα τεχνολογικής
εκπαίδευσης. Πάνω από 300.000 μαθητές έχουν επωφεληθεί από τα 200 και πλέον νέα τεχνολογικά μαθήματα και τα 500 αναβαθμισμένα
μαθήματα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τους κλάδους της φιλοξενίας, της υγειονομικής περίθαλψης και των υπολογιστών. Οι μαθητές
μπορούν επίσης να επωφεληθούν από 50 και πλέον μαθήματα που προσφέρονται σε μέσω του Διαδικτύου (online). Αυτά τα μαθήματα
διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τους μαθητές να επιλέξουν αντικείμενα τα οποία θεωρούν ενδιαφέροντα και να συγκεντρώσουν μόρια
τα οποία είναι απαραίτητα για την αποφοίτηση.

Κουλτούρα Επιτυχίας Μαθητών (Student Success Culture)
Οι διευθυντές και οι δάσκαλοι σε ολόκληρη την επαρχία εκπαιδεύονται προκειμένου να αναπτύσσουν νέες ιδέες και καινοτόμες μεθόδους
που βοηθούν τα παιδιά να αποφοιτήσουν από το λύκειο. Αυτή η προσπάθεια βασίζεται σε μια κουλτούρα υψηλών προσδοκιών και
ατομικής προσοχής και φροντίδας. Όταν οι δάσκαλοι ενημερώνονται για τις νέες ευκαιρίες, είναι σε καλύτερη θέση να προσφέρουν στους
μαθητές διάφορες επιλογές, περιλαμβανομένων και εναλλακτικών επιλογών αντί της τακτικής μάθησης στην αίθουσα διδασκαλίας.

Προγράμματα «Φάρος» (Lighthouse Projects)
Για τους μαθητές οι οποίοι έχουν ανάγκη επιπρόσθετης υποστήριξης και προσοχής, προσφέρονται καινοτόμα τοπικά προγράμματα
προκειμένου να τους βοηθήσουν να παραμείνουν στο σχολείο και να ενθαρρύνουν εκείνους που εγκατέλειψαν το σχολείο να ξαναγυρίσουν.
Οι μαθητές συγκεντρώνουν μόρια και εγγράφονται σε προγράμματα που συνδέονται με κολέγια.

Για να μάθετε περισσότερα πράγματα, επισκεφθείτε το σχολείο σας και
μιλήστε με το διευθυντή σας. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν και στις
Αγγλικές και Γαλλικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.

