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LOKALITA:

• Věk studentů: 8–18 let
• Počet škol: 85 (65 středních škol)
• Celkový počet mez. studentů: 1 500
• Ubytování: hostitelská rodina
• Speciální programy: IB

• Jazyková znalost: komunikativní
• Možnost odmaturovat v zahraničí: ano
• Délka studia: trimestr/semestr/školní
rok/víceleté studium
• Školní rok: září–červen

• Provincie: Nové Skotsko, Kanada
• Počet obyvatel: 942 926
• Letiště: Halifax Stanfield
    International Airport, J.A. Douglas
    McCurdy Sydney Airport

INFORMACE O PROGRAMU
Nova Scotia International Student Program (NSISP) přivádí mezinárodní studenty do Nového Skotska už více než 20 let a samotný program patří mezi naše nejoblíbenější. Kanaďané jsou velmi příjemní, milí a otevření lidé a mezinárodní studenti se tak
i v Novém Skotsku cítí jako doma. Pokud se student rozhodne pro delší studium, může zde odmaturovat a nastoupit na univerzitu, kterých jen v Novém Skotsku najdete 10. K výletům láká nádherná příroda a zajímavostí je, že na pláž nebo k oceánu je to z
každého místa provincie max. 45 minut autem. Většina obyvatel žije v menších městech.

SPECIFIKA PROGRAMU
Provincie Nové Skotsko má 95 % anglicky mluvících obyvatel. V rámci programu studují mezinárodní studenti na státní střední
škole (studenti ve věku 15 - 18 let) a na všech školách je pro ně připravena síť proškolených kanadských ambasadorů. Jedná se
o kanadské studenty, kteří mají za úkol starat se o mezinárodní studenty na své škole a pomoci jim zejména v začátcích studia.
Po příletu (v září) se mezinárodní studenti účastní tzv. orientation. V rámci tohoto setkání se dopodrobna seznámí se samotným
programem a s tím, co je v příštích měsících čeká, ale také se svým koordinátorem a dalšími mezinárodními studenty.

VÝUKA
Střední školy v Kanadě jsou buď semestrální (4 předměty za semestr), nebo lineární (8 předmětů v průběhu celého školního
roku). Pokud se chce student věnovat určitému předmětu, je dobré na to v přihlášce do programu upozornit. Jednotlivé střední
školy (v mezinárodním programu je jich zapojených 65) jsou kvalitativně velmi podobné a na velmi dobré úrovni a také vybavení
škol pro výuku i mimoškolní aktivity je vždy vynikající. Školy se liší zejména počtem studentů. Výuka probíhá stejně jako u nás od
pondělí do pátku.

UBYTOVÁNÍ
Studenti žijí v průběhu svého studia u místní hostitelské rodiny, a to buď sami, nebo s dalším mezinárodním studentem (vždy
odlišná národnost). Student má vždy k dispozici vlastní pokoj. S hostitelskou rodinou mají studenti možnost nahlédnout
do kanadské kultury, způsobu života, a také poznat okolí svého nového bydliště.

ŽIVOT MIMO ŠKOLU
Po vyučování se studenti mohou na své střední škole zapojit do sportovních týmů a klubů podle svých zájmů. Sportů na výběr je
v rámci celé provincie 18, mezi mezinárodními studenty je neoblíbenějším sportem rugby. NSISP pořádá pro 50 mezinárodních
studentů každý semestr výlet mimo provincii (Toronto a Niagarské vodopády/Ottawa a Montreal).
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