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ZÁKLADNÍ INFORMACE:

PODMÍNKY PŘIJETÍ A STUDIUM:

LOKALITA:

• Věk studentů: 13–18 let
• Celkový počet studentů na škole: 1500
• Celkový počet mez. studentů: 120
• Průměrný počet studentů ve třídě: 25
• Ubytování: hostitelská rodina
• Školní uniforma: ano

• Jazyková znalost: komunikativní
• Délka studia: krátkodobé studium
term/semestr/školní rok/víceleté
studium
• Školní rok: leden–listopad

• předměstí Brisbane, Austrálie
• Počet obyvatel: 300 000
• Letiště: Brisbane Airport
• Co navštívit v okolí: pláže Gold Coast,
zábavní parky, Brisbane, univerzity,
přírodní parky

INFORMACE O ŠKOLE
Canterbury College se nachází v provincii Queensland na východě Austrálie na půl cesty mezi pohodovým městem Gold Coast
a slunečným Brisbane. Škola byla založená roku 1987 a řídí se anglikánskými tradicemi. Studenti mohou na škole studovat v délce od dvou týdnů do pěti let. Škola je skvěle vybavená, má aulu s 220 místy k sezení, galerii, hřiště na různé sporty, kapli, restauraci, vědecká centra, hudební laboratoř, venkovní amfiteátr, nahrávací studio a samozřejmostí je wifi v rámci kampusu.

SPECIÁLNÍ PROGRAMY
Umělecká akademie (Arts Academy) nabízí talentovaným studentům možnost dalšího rozvoje jejich uměleckých dovedností
a schopností, které jim umožní kariéru v daném oboru. Mezi oblasti, kterým se lze na akademii věnovat, patří drama, výtvarné
umění, tanec a hudba. Možností jsou také individuální lekce ve školním studiu.

VÝUKA
Cílem vzdělávání na Canterbury College je všestranný rozvoj studenta a jeho příprava na další studium. V nabídce školy je velký
výběr předmětů v různých oblastech a studenti si tak mohou nakombinovat studijní plán vyhovující jejich dalšímu směřování.
Canterbury College se také zaměřuje na oblast STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) a studenti mají možnost
rozvíjet se v této oblasti v rámci předmětů, exkurzí, soutěží a extrakurikulárních aktivit.

UBYTOVÁNÍ
Studenti jsou po dobu studia na Canterbury College ubytováni u místní hostitelské rodiny, se kterou sdílí každodenní život. Díky
tomu mají možnost blíže poznat australský způsob života a skutečně se ponořit do angličtiny.

ŽIVOT MIMO ŠKOLU
Kromě vyučování pořádá škola různé tábory, exkurze, workshopy a další aktivity v rámci kampusu i mimo něj.

SPORTY NA CANTERBURY COLLEGE

Atletika, basketbal, kriket, cross-country, pozemní
hokej, házená, rugby, fotbal, plavání, tenis, volejbal,
touch football, veslování, jezdectví, futsal,
posilovna a další.
Brisbane
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