โปรแกรมร่ วมหลักสูตร
โปรแกรมร่ วมหลักสูตรของเรามีความหลากหลาย น่ าสนใจ
และมีกจิ กรรมที่เหมาะสมส�ำหรั บนักเรี ยนทุกคน
การศึกษาของเซนต์ลีโอนาร์ ดประกอบไปด้ วยหลักสูตรการศึกษา โปรแกรมการอภิบาล และโปรแกรมร่วมหลักสูตรที่รุ่มรวยและ
หลากหลายของเรา เราเชื่อว่าแต่ละองค์ประกอบเหล่านี ้มีความส�ำคัญในการหล่อหลอมให้ นกั เรี ยนของเรากลายเป็ นบุคคล
ที่ดีที่สดุ เท่าที่พวกเขาจะสามารถเป็ นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมร่วมหลักสูตรของเราให้ โอกาสนอกห้ องเรี ยนแก่นกั เรี ยน
ที่จะค้ นพบและพัฒนาทักษะ ความสนใจและความตระหนักเกี่ยวกับโลก ตลอดจนค้ นพบความปรารถนาอย่างแรงกล้ าและ
ความสามารถพิเศษที่จะอยูก่ บั พวกเขาไปตลอดชีวิต
ด้ วยโปรแกรมร่วมหลักสูตรของเรา นักเรี ยนจะได้ เข้ าใจถึงบทบาทของตนในโลกและวิธีการที่พวกเขาจะสามารถมีสว่ นร่วม
บ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างมีความหมายต่อสังคม กิจกรรมทุกอย่างได้ รับการออกแบบอย่างพิถีพิถนั เพื่อส่งเสริ มการเจริ ญเติบโต
และพัฒนาทางสติปัญญา, ส่วนบุคคล, ร่างกาย, สังคม และอารมณ์ของแต่ละบุคคลยิ่ง ๆ ขึ ้นไป
เรามีชื่อเสียงในด้ านละครเวทีที่ยอดเยี่ยม, การแสดงดนตรี และนักโต้ วาทีที่มีความคิดเฉียบพลัน ในแต่ละปี ปฏิทินของวิทยาลัย
จะเต็มไปด้ วยการแสดงคอนเสิร์ต ทัวร์ การแสดงต่างประเทศ การแสดงดนตรี แบบรี ไซทัล ละครเพลง และละครเวทีมากมาย
ทีมกีฬาของเราประสบความความส�ำเร็ จในการแข่งขันกีฬาที่หลากหลาย โดยนอกจากจะให้ นกั เรี ยนได้ รับประโยชน์ด้านสุขภาพ
และความแข็งแรงของร่างกายแล้ ว ยังเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนสร้ างมิตรภาพใหม่ ๆ ค้ นพบศักยภาพของตนและความปรารถนา
อย่างแรงกล้ าใหม่ ๆ เรายังให้ โอกาสมากมายแก่นกั เรี ยนที่จะได้ สมั ผัสกับชีวิตกลางแจ้ ง โดยมีการเข้ าค่ายและการเรี ยนรู้
จากประสบการณ์ที่จดั ขึ ้นที่คา่ ยถาวรริ มน� ้ำของเราที่แบงค์เซียเพนินซูลา
โปรแกรมการเป็ นผู้น�ำนักเรี ยนและกิจกรรมการพัฒนาส่วนบุคคลส่งเสริ มให้ เกิดการเจริ ญเติบโตทางสังคมและอารมณ์,
การพัฒนาทักษะและวุฒิภาวะ โปรแกรมร่วมหลักสูตรของเรายังมุง่ เน้ นความยุตธิ รรมทางสังคมและช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจถึง
ความส�ำคัญของการเคารพ การสนับสนุนและการดูแลผู้อื่น ตลอดจนท้ าทายให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วมอย่างกระตือรื อร้ น - ไม่เพียง
แต่ในการระดมทุน แต่ยงั ในการอุทิศเวลาและความสามารถของพวกเขาในกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ นอกจากนี ้ นักเรี ยนของเรา
ยังได้ รับการสนับสนุนให้ พิจารณาบทบาทของตนในโลกและเข้ าใจว่าสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่ยอ่ มมาพร้ อมกับความรับผิดชอบที่
ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน ในทุกวัยและทุกระดับ นักเรี ยนจะได้ ส�ำรวจความสามารถพิเศษของตนและหาวิธีที่จะสามารถมีสว่ นร่วม
ในโลกรอบตัวของพวกเขาในทางบวกได้
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โปรแกรมร่ วมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมวิชาการ

ทศกรี ฑาดาวินชี
การแก้ ปัญหาในอนาคต
นักสะกดค�ำ
การแข่งขันแห่งจิตใจ
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนักเขียน

ชมรม กิจกรรมและการแข่ งขัน
ชมรมศิลปะ
หมากรุก
ชมรมการเขียนโปรแกรม
โต้ วาที
ชมรมเกม
ชมรมท�ำสวน
กิจกรรมกีฬาสี
กลุม่ ความตระหนักเกี่ยวกับชนพื ้นเมือง
สหประชาชาติจ�ำลอง
ชมรมปรัชญา
การพูดในที่ชมุ ชน
หุน่ ยนต์
การแข่งขันวิทยาศาสตร์
ชมรมวิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม (STEM)
ทัศนศึกษา - ฝรั่งเศส, ญี่ปน,
ุ่ เยอรมนี,
อินโดนีเซีย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และชุมชนพื ้นเมืองของออสเตรเลีย

การเป็ นผู้น�ำ

เพื่อนช่วยเพื่อน
กลุม่ ความยุตธิ รรมทางสังคม
สภานักเรี ยน
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การแสดงดนตรี

วงดนตรี 3 วง
วงออร์ เคสตรา 7 วง
คณะนักร้ องประสานเสียง 9 คณะ
วงกีตาร์ คลาสสิค 3 วง
วงดนตรี แจ๊ ส 3 วง
วงดนตรี เชมเบอร์ 6 วง
ทัวร์ ดนตรี ระหว่างประเทศ

การศึกษากลางแจ้ ง

การแข่งขันผจญภัย
รางวัลดยุคแห่งเอดินบะระ
ค่ายฟิ ตเนส
การแข่งขันฮิลลารี แชลเลนจ์
การเดินป่ าในเนปาล
กีฬาฤดูหนาว

ศิลปะการแสดง

แผนกผลิตเครื่ องแต่งกาย
แผนกแต่งหน้ า/ท�ำผม
ละครเวทีและละครเพลง
แผนกเวที
แผนกช่างเทคนิค

คริ กเก็ต
วิ่งครอสคันทรี
ฟุตซอล
ยิมนาสติก
ฮอกกี ้
คาราเต้
เรื อคายัค
ชีวพิทกั ษ์ (ผู้คอยช่วยชีวิต)
เน็ทบอล
ชมรมวิ่ง
เรื อใบ
ฟุตบอล
ซอฟท์บอล
กีฬาแอโรบิค
กีฬาโต้ คลื่น
ว่ายน� ้ำ
ปิ งปอง
เทนนิส
ทัชรักบี ้
ไตรกีฬา
วอลเลย์บอล
โยคะ

กีฬา

กรี ฑา
ออสเตรเลียนฟุตบอล
แบดมินตัน
บาสเก็ตบอล
วอลเลย์บอลชายหาด
กีฬาเชียร์ ลีดเดอร์
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