SKOLAN
Cheshire Academy är en s k boarding school som ligger i Connecticut uppe i nordöstra USA, som erbjuder
klasserna 8-12 och även ett s k postgraduate år. Skolan är en av de äldsta i landet och är en av de mest
respekterade för sin unika kvalitet och sin internationella tradition. Studenter har kommit till Cheshire från
andra länder sedan 1850 så här finns stor erfarenhet av internationella frågor.
Skolan startades redan 1794 och har utvecklats i flera steg. Efter första världskriget koncentrerades utbildningen för att specifikt hjälpa elever till Yale University men efterhand har inriktningen breddats och både det
akademiska och atletiska innehållet utökats.
Cheshire Academy har ett välkänt fokus på att utveckla varje student individuellt, alltefter olika förutsättningar och intressen. Målet är att utveckla den personliga karaktären genom att arbeta med kreativt tänkande,
individuell respekt och samtidigt stor kulturell förståelse och internationell kunskap. Mycket baseras på kvaliteten på lärare och på egenutvecklade processer t ex RASP, Roxbury Academic Support Program, som ger
varje student individanpassat studiestöd.Skolan har ingen speciell religiös anknytning.

FAKTA
Klasser: 8-12 + Postgraduate Year
Klasstorlek: 12 i snitt
Studenter /lärare: 7/1
50 högutbildade lärare
Antal studenter: 400
Utländska studenter: från 34 olika länder
Fortsätter till college: över 95 %

OMGIVNING
Cheshire Academy ligger i staden Cheshire
i staten Connecticut uppe i nordöstra delen
av USA och här bor ca 30.000 innevånare.
Staden har fått flera utmärkelser för ”best
place to live”.

SPORT
Här finns många olika idrotter att engagera sig i, både inom hus och utomhus. En del sporter är säsongsberoende. Skolan erbjuder både elitidrottare och rekreationsidrottare fina möjligheter till träning och utveckling i kombination med det akademiska. Idrottsfilosofin är att laget alltid är större än individen men att varje
student också ska kunna utvecklas till sin fulla atletiska potential.
FALL
Field Hockey
Football
Soccer
Volleyball
Cross Country

WINTER
Basketball
Elit Hockey
Fencing
Skiing
Swimming
Wrestling

SPRING:
Baseball
Golf
Lacrosse
Softball
Tennis
Track & Field

Alternativ till tävlingsidrott erbjuds också och inräknas i eftermiddagsdelen av studentens individuella studieplan: Dance, Theatre, Digital Media, Yearbook, Community service, Aerobics, Yoga,
Ropes

RESURSER
Förutom totalt 13 boendebyggnader har
skolan hypermoderna internetresurser
och undervisningssalar, ett Science and
Technology Center, The Kohn-Joseloff
Art Gallery, The Humanities Building samt
olika idrottsanläggningar med egen swimmingpool. The Richmond Health Center
är öppet sju dagar i veckan och här finns
läkare, sjuksköterskor, idrottstränare och
studierådgivare.
AKADEMISKT / KURSER
Normala adademiska ämnesområden är: English, History, Math, Science, Language (Mandarin,
French, Spanish), Fine and Performing Arts (Music, Digital Imaging, Animation, Photo). Skolan lägger stor vikt vid att komplettera klassrumsarbetet med field trips ,workshops, hands-on projects.
En speciell möjlighet är det som kallas postgraduate year. Det innebär att studenten kan stanna ett
extra år och förbereda sig för college akademiskt och personligt genom att läsa utvalda kurser och
satsa extra hårt på sin idrott. Varje år fortsätter ca 10 % av studenterna till elitnivå i collegeidrott.
BOENDE
Ungefär 65 % av alla studenter bor på campus i dorms. Cheshire Academy har fem sådana boendebyggnader, och alla är single-gender, alltså enbart för pojkar eller flickor. De flesta rum är för två
personer. En del lärare bor också på campus med sina familjer. Funktionaliteten och kvaliteten är
hög med säkerhet och trygghet i första hand. Dorm-boende är ett fantastiskt sätt att lära sig leva
tillsammans i en bra och fuktionell struktur och det skapar bra erfarenheter och vänskapsband för
lång framtid.

VARFÖR CHESHIRE?

• Små klasser
• Diversifierad blanding av studenter
• Skolans starka och anrika traditioner
• Utmanande akademisk filosofi
• Många konstnärliga alternativa kurser
• Upplägg med med idrott varje eftermiddag
• International Baccalaureate program
• Unikt individanpassad undervisning RASP
• Speciellt internationellt kontor

• Global Student Union för resor och aktiviteter
• Unik Outdoor Challenge Course
• Fantastiskt läge i trygg miljö:
New York: 93 mi / 150 km
Boston: 128 mi / 206 km
Hartford: 26 mi / 42 km
New Haven: 16 mi / 26 km
Philadelphia: 188 mi / 303 km
Washington, DC: 320 mi / 515 k

ANSÖKAN/ANTAGNING
Senaste ansökningsdatum är 31 januari.
Ansökningar skickas till: Bluechip, Västra vägen 5, 447 42 Hönö-Göteborg

