Whakatane High School · New Zealand
Chúng tôi là một trường trung
học phổ thông với khoảng 840
sinh viên trong Vịnh Bay Đẹp của
Vịnh Miền Tây ở Đảo Bắc của New
Zealand. Khí hậu của chúng ta nhẹ
và nắng và chúng ta có một bãi biển
rất đẹp ở Ohope, cách trường 10
phút lái xe. Whakatane có khoảng
18.000 cư dân. Mất một giờ để lái
xe từ Whakatane đến Tauranga.
Chúng tôi cung cấp trình độ học
vấn cao cho khoảng 30 Sinh viên
Quốc tế. Chúng tôi chào đón sinh
viên từ khắp nơi trên thế giới. Hiện
nay hầu hết sinh viên quốc tế đến
từ Châu Âu và một số đến từ Châu
Á. Trường chúng tôi là một thành
viên của Bộ luật Thực hành cho
Sinh viên Quốc tế.
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Nếu bạn tham gia với chúng tôi, bạn sẽ học 6 môn học từ danh sách
này: Tiếng Anh, Media Studies, Toán học (có Thống kê hoặc với Calculus),
Khoa học, (Marine Studies, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Trồng trọt), Địa lý,
Lịch sử, Kinh doanh học, Khoa học kỹ thuật số, công nghệ thực phẩm,
công nghệ dệt, công nghệ gỗ, kỹ thuật cơ khí, phát triển sản phẩm, nghiên cứu thời thơ ấu, du lịch, ngôn ngữ, khách sạn, âm nhạc và nghệ
thuật thị giác (thiết kế, hội họa, nhiếp ảnh) và phim truyền hình.
Tranh của Jin Woo Kuk nổi tiếng đã đạt được xuất sắc trong Thiết kế và Vẽ tranh.

Nghiên cứu biển là một chủ đề độc nhất, được cung cấp chỉ ở rất ít
trường học ở New Zealand. Nó bao gồm nghiên cứu về đại dương, thực
vật và sinh vật sống trong đó. Học sinh được yêu cầu phải hoàn thành
một chứng chỉ lặn biển PADI khi lớp học đi vào một số chuyến thám
hiểm lặn biển và lặn biển, bao gồm chuyến viếng thăm Great Barrier
Reef ở Úc.
Một chủ đề phổ biến khác với Học sinh Quốc tế là Giáo dục ngoài trời.
Học sinh đi nhiều dã ngoại thể thao như đi bè, đi xe đạp leo núi, đi dạo
trong môi trường tự nhiên, chèo thuyền kayak, trượt tuyết và trượt tuyết.
Chúng tôi có một đội chèo thuyền rất thành công.
Học sinh có cơ hội tham gia các
hoạt động ngoại khóa như tham
gia bài học thanh nhạc hoặc nhạc
cụ, chơi các môn thể thao theo
nhóm như khúc côn cầu, bóng
đá, bóng bầu dục, bóng rổ, bóng
chuyền, cricket, tennis và bóng rổ.
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