
Chương trình ngoại khóa

Chương trình giáo dục của trường St Leonard’s bao gồm chương trình học tập, chương trình chăm 
sóc mục vụ và chương trình ngoại khóa phong phú và đa dạng. Chúng tôi xem xét từng yếu tố 
thiết yếu hầu giúp học sinh trường chúng tôi trở thành con người tốt nhất mà các em có thể rèn 
luyện được. Đặc biệt, chương trình ngoại khóa của chúng tôi giúp các em có cơ hội bên ngoài lớp 
học để tìm tòi và phát triển kỹ năng, sở thích và nhận thức toàn cầu, khai mở niềm đam mê và tài 
năng luôn thuộc về các em trọn đời.

Thông qua chương trình ngoại khóa của trường chúng tôi, học sinh biết được vị thế của mình trên 
thế giới và các em có thể đóng góp có ý nghĩa cho xã hội như thế nào. Mọi hoạt động đều được 
thiết kế cẩn thận và chu đáo nhằm mở rộng sự tăng trưởng và phát triển trí tuệ, thể chất, cá nhân, 
xã hội và tình cảm của từng học sinh.

Trường chúng tôi nổi tiếng về các vở kịch tuyệt vời, mục trình diễn âm nhạc và người tranh luận 
nhanh trí. Mỗi năm, lịch của nhà trường luôn tràn đầy những mục trình diễn âm nhạc ngoạn mục, 
các chuyến lưu diễn quốc tế, buổi hòa nhạc, nhạc kịch và mục trình diễn sân khấu.

Các đội thể thao của trường chúng tôi gặt hái được thành tích về nhiều bộ môn khác nhau, đem 
lại lợi ích cả về sức khỏe lẫn thể lực cho học sinh, đồng thời tạo cơ hội cho học sinh kết bạn mới, 
khám phá tiềm năng và khai mở niềm đam mê mới của các em. Trường chúng tôi cũng tạo rất 
nhiều cơ hội để học sinh có được những trải nghiệm ngoài trời tuyệt vời, với các kỳ cắm trại và dịp 
học hỏi kinh nghiệm tại khu cắm trại cố định ven sông của chúng tôi trên bán đảo Banksia.

Các chương trình lãnh đạo học sinh và các hoạt động phát triển cá nhân thúc đẩy mỗi học sinh 
phát triển về mặt xã hội và tình cảm, phát triển kỹ năng và sự trưởng thành. Chương trình ngoại 
khóa của trường chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến công lý xã hội và giúp học sinh hiểu tầm 
quan trọng của sự tôn trọng, hỗ trợ và chăm sóc đối với người khác, cũng như thôi thúc các em 
tích cực tham gia – không chỉ lạc quyên gây quỹ mà còn đóng góp thời gian và tài năng của mình 
cho những lý tưởng xứng đáng.  Ngoài ra, học sinh trường chúng tôi được khuyến khích xem xét vị 
thế của mình trên thế giới, và hiểu rằng đi đôi đặc quyền lớn là trách nhiệm lớn. Ở mỗi độ tuổi và 
mỗi giai đoạn, học sinh sẽ khám phá năng khiếu của mình và làm sao để có thể tích cực đóng góp 
cho thế giới xung quanh.

Chương trình ngoại khóa của trường chúng tôi là  
chương trình đa dạng, linh động và phục vụ tất cả học sinh.
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