Chương Trình Giáo Dục Vừa Học
Vừa Làm (Cooperative Education)

Thông qua sáng kiến giúp Học Sinh Thành Công, các trường trung học Ontario đang cung cấp các
chương trình mở rộng để giúp đáp ứng các phương cách và sở thích học hỏi riêng của cá nhân học
sinh. Các chương trình này cho phép học sinh sắp xếp kinh nghiệm học bậc trung học theo ý mình
thông qua một số những sự chọn lựa học hỏi mới và nâng cao. Những sự chọn lựa này bao gồm
chương trình Tín Chỉ Đôi (Dual Credits), Kỹ Năng Chuyên Ngành Chủ Yếu (Specialist High Skills Majors)
và Vừa Học Vừa Làm (Cooperative Education).

Chương trình Vừa Học Vừa Làm (Co-op)
là gì?

Những điều ích lợi chủ yếu của các chương
trình vừa học vừa làm

• Vừa học vừa làm là một chương trình được Bộ
chấp thuận cho phép học sinh lấy các tín chỉ trung
học trong lúc hoàn tất thực tập việc. Chương trình
bao gồm một khóa vừa học vừa làm được một
giáo viên chuyên trách về lĩnh vực này theo dõi,
một khóa học có liên quan đến chương trình giảng
dạy trong bất cứ môn nào, và làm tập sự.

Các học sinh vừa học vừa làm có cơ hội để:

• Học sinh có thể nộp đơn lấy hai tín chỉ vừa học
vừa làm để tính vào các yêu cầu bắt buộc phải có
để tốt nghiệp trung học, không giới hạn trong việc
lấy thêm tín chỉ vừa học vừa làm tự chọn. Trường
trung học thu xếp cho học sinh làm việc tập sự và
phải tuân theo chính sách và các hướng dẫn của
Bộ Giáo.

• Phát triển các kỹ năng và thói quen chủ yếu cần có
nơi sở làm

Chương trình này dành cho những học
sinh nào?
• Các chương trình vừa học vừa làm dành cho các
học sinh trung học đang nhắm đến việc học nghề,
vào cao đẳng, đại học hoặc ra đi làm.
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• Học kinh nghiệm thực tế việc làm
• “Làm thử ” để biết về các sự chọn lựa nghề nghiệp
• Thấy được sự liên quan của những điều học
tại lớp
• Lấy được tín chỉ thông qua kinh nghiệm tập sự

• Đạt được kinh nghiệm làm việc quý báu, điều đó sẽ
giúp tạo bản sơ yếu lý lịch tốt cho các chương trình
hậu trung học và cho việc làm trong tương lai.

Các chương trình vừa học vừa làm được
giảng dạy tại những nơi nào?
Làm thế nào để tôi tìm hiểu thêm?
• Tất cả các sở giáo dục của Ontario cung cấp các
chương trình vừa học vừa làm. Để biết thêm chi
tiết, xin liên lạc với hiệu trưởng nhà trường hoặc
Người Lãnh Đạo về Sự Thành Công của Học Sinh
(Student Success Leader) tại sở giáo dục của
quý vị. Có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về
chương trình Giáo Dục Vừa Học Vừa Làm tại trang
mạng: www.ontario.ca/studentsuccess.
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Các chương trình này giúp đáp ứng các nhu cầu, sở thích và ưu điểm của tất cả học sinh, để các em
tham gia trong việc học và chuẩn bị các em tốt hơn khi tốt nghiệp và về sau này.

