آموزش تعاونی
براساس ابتکار موفقیت دانش آموزی ،دبیرستانهای انتاریو برنامه های مبسوطی را همگام با سبک های یادگیری و عالئق فردی دانش آموزان ارائه می
کنند .این برنامه ها به دانش آموزان اجازه می دهد تا تجربه تحصیلی خود را در دبیرستان با توجه به انواع گزینه های یادگیری جدید و تقویت شده تنظیم
کنند .این گزینه ها شامل واحدهای دوگانه ،رشته های تخصصی فوق مهارتی و آموزش تعاونی می باشد.
این برنامه ها به برآورده کردن نیازها ،عالئق و نقاط قوت کلیه دانش آموزان کمک کرده و آنها را در فرآیند یادگیری وآمادگی بهتر برای فارغ التحصیلی
و فراتر از آن به کار می گیرد.

آموزش تعاونی ( )Co-opچیست؟

منافع کلیدی برنامه های تعاونی

• آموزش تعاونی یک برنامه مصوب وزارتخانه است که به دانش آموزان
اجازه می دهد تا واحدهای دبیرستان را در حین تکمیل کاریابی بگذرانند.
این برنامه متشکل از یک درس تعاونی تحت نظارت یک آموزگار
آموزش تعاونی ،برنامه درسی مربوطه در هر رشته و کاریابی است.

دانش آموزان تعاونی فرصت دارند تا:

• دانش آموزان می توانند دو واحد تعاونی را برای واحدهای اجباری
برای فارغ التحصیلی از دبیرستان محسوب کنند ،و هیچ محدودیتی برای
گذراندن واحدهای تعاونی اختیاری وجود ندارد .کاریابی تعاونی برای
دانش آموزان از سوی دبیرستان آنها ترتیب داده می شود و باید پیرو
سیاست ها و دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش باشد.

این برنامه برای چه کسانی است؟
• برنامه های تعاونی برای دانش آموزان دبیرستانی است که جذب
کارآموزی ،کالج ،دانشگاه یا محل کار می شوند.

• گزینه های شغلی را "بیازمایند"
• مرتبط بودن آموزشهای کالسی خود را ببینند
• از طریق کسب تجربه کاری واحد بگذرانند
• مهارتهای اساسی و روش الزمه در محل کار را توسعه دهند
• تجربه با ارزش کاری که برای تهیه یک رزومه برای برنامه های
آموزش عالی و استخدامی آینده مفید است کسب کنند.

برنامه های تعاونی در کجا ارائه می شوند؟ چگونه می توانم
اطالعات بیشتری کسب کنم؟
• کلیه هیأت های مدارس انتاریو برنامه های تعاونی را ارائه می کنند.
برای اطالعات بیشتربا مدیر مدرسه یا رهبر موفقیت دانش آموزی در
هیأت مدرسه خود تماس بگیرید .اطالعات بیشتر درباره آموزش تعاونی
را می توان در وبگاه زیر به دست آورد:
.www.ontario.ca/studentsuccess
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• یادگیری عملی را تجربه کنند

