Competenţe de specializare

Prin iniţiativa programului “Succes pentru Elev”, liceele din Ontario desfăşoară programe intense care să
contribuie la extinderea intereselor şi modalităţilor de învăţare individuale ale elevilor. Aceste programe
permit elevilor să îşi adapteze experienţa de liceu printr-o varietate de opţiuni de învăţare noi şi intense.
Aceste opţiuni includ Credite Duble, Specializare şi Învăţare prin cooperare.

Aceste programe sprijină elevii în satisfacerea necesităţilor, intereselor şi punctelor forte ale tuturor elevilor,
determinându-i să se implice în studiu şi să se pregătească mai bine pentru absolvire şi mai departe.

SHSM este un program de specializare aprobat
de minister, program care permite elevilor să îşi
concentreze cunoştinţele pe un anumit sector
economic, respectând, totodată, cerinţele de absolvire
a liceului. De asemenea, acesta îi ajută în trecerea
lor după absolvire la formare în ucenicie, colegiu,
universitate sau loc de muncă.
De la începutul anului şcolar 2012–13, programele
de specializare SHSM sunt disponibile în următoarele
sectoare:
• Agricultură

• Ospitalitate şi Turism

• Arte şi Cultură

• Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţii

• Aviaţie/Aerospaţială
• Afaceri
• Construcţii
• Energie
• Mediu
• Alimentaţie
• Forestier
• Sănătate şi wellness
• Horticultură şi Amenajări

• Justiţie, Siguranţa
Comunităţii, şi Servicii de
Urgenţă
• Producţie
• Minerit
• Non-profit
• Sport
• Transporturi

Beneficii cheie in Competenţe de Specializare
Urmarea unui program SHSM ajută elevii la:
• Adaptarea cursurilor din liceu la interesele şi talentele lor.
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• Dezvoltarea cunoştinţelor de specialitate.
• Obţinerea de credite recunoscute de instituţiile de
învăţământ şi de sector.
• Obţinerea de certificare de sector şi formare în
carieră.
• Dezvoltarea de aptitudini esenţiale şi stiluri de lucru
incluse pe paşaportul de competenţe din Ontario.
• Identificarea, explorarea şi redefinirea scopului în
carieră şi luarea deciziilor cu privire la viitor.
• Flexibilitate în schimbarea deciziilor în privinţa
scopurilor şi planurilor în carieră.

Cum este recunoscut programul Competenţe
de Specializare?
Elevii care finalizează cu success un program SHSM
primesc:
• diplomă de liceu Ontario cu ştampilă embosată
• un dosar SHSM cu realizările elevului
• recunoaştere oficială a foii matricole de elev din
Ontario.

Unde sunt oferite programele de specializare?
Cum pot afla mai multe?
În anul şcolar 2012–13, programele SHSM sunt
disponibile în toate şcolile din provincie. Pentru mai
multe informaţii despre disponibilitate, vă rugăm
contactaţi directorul şcolii sau şeful programului
“Succes pentru Elev” din conducerea şcolii. Pentru mai
multe detalii despre programele SHSM, modalităţi de
desfăşurare vizitaţi www.ontario.ca/studentsuccess.
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Ce reprezintă programul Competenţe de
Specializare (SHSM)?

