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NABÍZENÉ PROGRAMY:

Věk studenta: 15–18,5 let
Znalost AJ: komunikativní (SLEP test)
Ubytování: hostitelská rodina
Typ středních škol: státní školy
Délka programu: semestr / rok
Školní rok: konec srpna–červen
Lokalita v USA: kdekoliv v USA

•
•
•
•
•

Pobyty na středních školách v USA
Krátkodobé jazykové pobyty v amerických rodinách
Programy Work & Travel pro studenty VŠ
Odborné stáže
Programy pro učitele - vyučujte na amerických školách
(placené)

STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE V USA
Zažijte stejně jako stovky studentů před vámi nevšední rok v Americe! Splňte si svůj sen a odjeďte za oceán na typickou americkou High School se žlutými školními autobusy, plechovými skříňkami, školními muzikály a dalšími zážitky! Chcete přímo do
Virginie nebo třeba do Georgie? Pokud máte svoji preferenci, můžete si vybrat tři státy, kde Vám budeme přednostně hledat
hostitelskou rodinu. Můžete to ale také nechat náhodě a těšit se na překvapení. Hostitelské rodiny v rámci J1 programu jsou
dobrovolnické.
V USA budete studovat kolem sedmi předmětů a odpoledne doporučujeme trávit sportem, dalšími aktivitami a kluby, které školy
nabízí. Nebojte se být aktivní i o víkendu a s hostitelskou rodinou vymyslete, co podniknete, abyste si svůj rok v USA užili co nejvíce!
O Americe jste toho určitě slyšeli spoustu, ale vlastní názor si nejlépe vytvoříte, když se do USA vydáte sami. J1 Exchange program, kdy studujete na státní střední škole a jste součástí americké rodiny je skvělá příležitost, jak vše zažít na vlastní kůži!

PROGRAM WORK & TRAVEL
Work & Travel USA je program určený pro studenty prezenčního studia VŠ a VOŠ. Jako student tak máte jedinečnou příležitost
vycestovat do USA a legálně tam pracovat po dobu až 4 měsíců. Poté můžete v zemi dalších 30 dní zůstat a cestovat. Program
Work & Travel vznikl za účelem poznání americké kultury a ziskem zkušeností.

ODBORNÉ STÁŽE
Studenti vysokých škol i čerství absolventi mají jedinečnou možnost získat praxi ve Spojených státech amerických a absolvovat
internship či trainee program. Programy jsou vždy zabezpečeny odborným dohledem a supervizí v daném oboru. Studenti tak
získají jedinečnou a velmi zajímavou pracovní zkušenost ve specifické oblasti jejich studia či profese v zahraničí.

PROGRAMY PRO UČITELE - VYZKOUŠEJTE SI VÝUKU NA ŠKOLE V USA
Program je určen pro tuzemské pedagogy, kteří by si chtěli chtěli vyzkoušet učitelskou práci na základních a středních školách
ve Spojených státech. Podmínkou je výborná znalost AJ a minimálně dvouletá pedagogická praxe. Učitelé mají v USA nárok na
stejné finanční ohodnocení jako tamní pedagogové.
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