Програма успішності учнів (The Student Success
Program) в середній школі

Кожен учень навчається по-різному. Зараз для них існують різні шляхи участі в навчальному процесі середньої
школи та отримання заліків для того, щоб закінчити навчальний заклад.
Програма успішності учнів (The Student Success Program) надає їм ряд провідних альтернатив, які допомагають
продовжувати навчання поза традиційною аудиторією. Учні середньої школи:
• матимуть більше шансів на успішність;
• залишатимуться вмотивованими та сконцентрованими на навчанні;
• з радістю користуватимуться шляхами отримання заліків.
Учні середньої школи в Онтаріо мають більше можливостей отримати досвід, який найбільше стосується їх.

Навчання з поглибленим вивченням певних предметів (Specialist High Skills Majors)
Для учнів, котрі в майбутньому планують обрати кар‘єру певного спрямування, навчання з поглибленим
вивченням певних предметів (Specialist High Skills Majors) надає можливість обрати напрямок, який би
відповідав їхнім здібностям та зацікавленням. Кожна спеціалізація складається з 8 до 10 курсів, які є частинами
в цілому 30 заліків, що необхідні для закінчення школи. Це допомагає учням мати певну підготовку, необхідну
для окремих сфер працевлаштування, в тому числі з гостинності та туризму, мистецтва і культури, здоров‘я та
гарного самопочуття, конструювання, виробництва, садівництва та проектування ландшафту, інформаційних та
комунікативних технологій.

Розширена співпраця (Expanded Co-op)
Навчання на робочому місці дає не тільки важливий навчальний досвід: це - шанс для учнів займатися тим, що
їх цікавить, і що вони вміють, а також це - початок їхньої кар‘єри. Завдяки розширеній співпраці (Expanded Coop) нині більше студентів можуть отримати корисний досвід роботи під час отримання заліків, в тому числі й 2
обов‘язкових для їхнього диплому заліки. Студенти мають можливість «випробувати» свої кар‘єрні можливості,
незалежно від того чи вони прямують в університет, коледж, на професійне навчання чи працювати.

MПодвійні заліки (Dual Credits)
Подвійні заліки (Dual Credits) дозволяють учням приймати участь у навчальному тренуванні та в додаткових
курсах під час перебування в середній школі. Курси зараховуються як в дипломі середньої школи, так і в
додатковому дипломі, науковому ступені чи в свідоцтві про навчання. Це дозволяє учням «спробувати» коледж,
що є ідеальним варіантом для тих, хто шукає можливості навчання поза середньою школою, і для тих, хто
матиме користь від досвіду, отриманого в коледжі.
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Перехід з 7-9 класів
Учні, що мають труднощі з переходом з початкових класів у середні, можуть отримати більше особистої уваги
та складання системи для того, щоб справитися з новими ситуаціями та обставинами, які виникають перед ними
в оточенні старших класів.

Команди підтримки успішності учнів
На сьогодні для кожної середньої школи доступні спеціальні команди, які складаються з директора, вчителів і
керівного радника. Така команда приділяє додаткову увагу та надає підтримку окремим учням, яким це необхідно.
Команди визначають і підтримують старанних учнів, надають більше можливостей для навчання та стежать за
успіхами учнів. Також команди підтримки успішності учнів працюють з персоналом інших шкіл, батьками та
ширшою громадою з метою допомогти учням в отриманні заліків, необхідних для закінчення школи.

Нові курси
Школи пропонують нові технічні курси, а також вони додали модулі до вже існуючих технічних курсів. Більше
300 000 учнів отримали превагу від більше ніж 200 нових технічних і 500 вдосконалених курсів, в тому числі від
курсів гостинності, охорони здоров’я та комп‘ютерного проектування. Учні також можуть отримати перевагу від
більше ніж 50 курсів, що проходять в режимі он-лайн. Ці курси допомагають надати учням більше можливостей
обирати предмети, які їх цікавлять, а також накопичувати заліки, які необхідні їм для закінчення школи.

Культура успішності учнів
Директори та вчителі з усієї провінції отримують підготовку для розвитку нових ідей і новітніх підходів, що
допомагають дітям закінчити школу. Вони базуються на культурі високих очікувань і особистої уваги, а також
піклування. Коли вчителі ознайомлюються з новими можливостями, вони можуть надати учням більший вибір,
в тому числі й альтернативи систематичному навчанні в аудиторіях.

Проекти-«маяки»
Місцеві новітні проекти доступні учням, яким потрібна додаткова підтримка та увага, що допомагають їм
залишатись в школі, а також заохочують повернутись тих, хто залишив школу. Студенти накопичують заліки та
обирають програми, які пов‘язані з коледжами.

Щоб дізнатися більше, відвідайте вашу школу та поспілкуйтесь з директором. Більше
інформації ви можете також знайти в англійській та французькій версіях цієї вебсторінки.
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