โรงเรียน นานาชาติ เซนต์จอร์จ
สวิสเซอร์แลนด์
ข้อมูลรายละเอียด
ก่อตั้งเมื่อปี 1927
จาก60 ประเทศ

ประกาศนียบัตร
IGCSE

International General Certificate of Secondary
Education

นักเรียนทั้งหมด400 คน
กลุ่มอายุระหว่าง1.5-18 ปี

PRE-IB

Pre-International Baccalaureate

IB

International Baccalaureate

HSDP

High School Diploma Programme

จานวนเฉลี่ย12 คนต่อห้องเรียน
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน120 คน

บริการทางวิชาการ

 การเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นสองภาษาเต็มรูปแบบ
วิทยาเขตของเรา

(ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)
 โรงเรียนระดับปฐมวัย

วิทยาเขตของเรามีพื้นทีข
่ นาด 12 เอเคอร์ ตั้งอยู่ในย่านที่อยู่
อาศัยของเมืองคลาเรนส์ ใกล้กบ
ั เมืองมองเทรอ โดยสามารถ
มองเห็นทะเลสาบเลอมองและเทือกเขาแอลป์ ทั้งนีใ
้ ช้เวลา
เดินทางโดยรถยนตร์จากกรุงเจนีวาไม่ถึงชั่วโมง














หอพัก
ห้องโถงพักผ่อน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องดนตรี
ห้องศิลปะ
สถานที่เรียนเต้นรา
สนามเทนนิส
สนามกีฬาอเนกประสงค์
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด
ศูนย์กีฬา
สนามเด็กเล่นผจญภัย
สนามฟุตบอล AstroTurf

(เริ่มตั้งแต่อายุ 18 เดือน)
 ชั้นประถมต้น - ชั้นปีที่ 13
(เริ่มตั้งแต่อายุ 3 ปี - 18 ปี)
 โรงเรียนประจาและไป-กลับ
 โปรแกรมศูนย์การเรียนรู้
(โปรแกรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, การสนับสนุนเป็นรายบุคคล
และความต้องการด้านการศึกษาพิเศษ)
 บริการให้คาปรึกษาสาหรับการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาค่ายฤดูร้อนใน
เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรมากกว่า50 รายการ
กีฬา

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

บริการชุมชน
ชมรมวิชาการ
ศิลปะสร้างสรรค์

รางวัลระดับนานาชาติ
การเดินทางไปทัศนศึกษาตามมหาวิทยาลัย
ศิลปะการแสดง
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ศูนย์การเรียนรู้

การดูแลอภิบาล



การสนับสนุนเฉพาะด้านสาหรับการเรียนรู้ของนักเรียน

•

ระบบบ้านพักอาศัยและครูสอนพิเศษ



การสนับสนุนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล

•

ครูสอนพิเศษ 1 คนต่อนักเรียน 10 คน



การสนับสนุนด้านความสามารถและพรสวรรค์



โปรแกรมการบูรณาการและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
•

รายงานความเป็นอยู่ของนักเรียนใหม่
(หลังจากสัปดาห์ที่ 3 นับจากวันที่เริ่มต้น)

•

บริการให้คาปรึกษาด้านการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ

บริการแบบเต็มวัน



นักเรียนมีผลคะแนน IB เฉลี่ย 33 คะแนน +



มีการเรียนการสอนเต็มวันในวันพุธ



นักเรียน 15% มีผลคะแนน IB 40 คะแนนขึ้นไป



มีบริการต้อนรับฟรีเริ่มตั้งแต่เวลา 07.45 น. ถึง 18.00 น.



นักเรียนสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนาทั่วโลก



มีชมรมและกิจกรรมนอกหลักสูตรฟรี



มีชมรมสานสัมพันธ์พี่น้องฟรี



มีโปรแกรมการเล่นสกีในช่วงภาคเรียนที่สอง



มีบริการสอนการบ้านตอนเย็นสาหรับนักเรียนไป-กลับ

ตารางเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
07.45 น.
08.20 น.
08.30 น.
09.30 น.
10.30 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.15 น.
14.15 น.
15.00 น.
15.15 น.
15.45 น.
16.30 น.

ชมรมคนขยัน
เวลาสอนพิเศษ
การเรียนการสอนช่วงที่ 1
การเรียนการสอนช่วงที่ 2
หยุดพัก
การเรียนการสอนช่วงที่ 3
รับประทานอาหารกลางวัน
การเรียนการสอนช่วงที่ 4
การเรียนการสอนช่วงที่ 5
หยุดพัก
เกม/กิจกรรม
การเรียนการสอนช่วงที่ 6 (ชั้นปีที่ 3 - ชั้นปีที่
6) เกม/กิจกรรม (ประถมต้น - ชั้นปีที่ 2) เลิก
เรียน

07.45 น.
08.15 น.
08.30 น.
09.30 น.
10.30 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.15 น.
15.15 น.
16.15 น.
17.00 น.

บริการทางวิชาการ
เวลาสอนพิเศษ
การเรียนการสอนช่วงที่ 1
การเรียนการสอนช่วงที่ 2
หยุดพัก
การเรียนการสอนช่วงที่ 3
การเรียนการสอนช่วงที่ 4
รับประทานอาหารกลางวัน
การเรียนการสอนช่วงที่ 5
การเรียนการสอนช่วงที่ 6
บริการทางวิชาการ/กิจกรรม
บริการสอนการบ้าน 1/ กีฬา/ กิจกรรม

มัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนประจา
นักเรียนประจาที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอร์จจะได้รบ
ั การดูแลเอา
ใจใส่อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ผู้อานวยการฝ่ายหอพักสาหรับนักเรียน
ประจาและครอบครัวของเขา พร้อมด้วยพ่อบ้านและแม่บ้านก็พักอาศัย
อยู่ในวิทยาเขตด้วย ซึ่งพวกเขาเหล่านี้มีหน้าที่รบ
ั ผิดชอบในการดูแล
และให้บริการเป็นประจาทุกวัน
เพื่อสร้างความเชื่อมัน
่ ด้านความ
เป็นอยู่ที่ดี ความปลอดภัย และการประสบผลสาเร็จทางด้านวิชาการที่
ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สาหรับนักเรียนประจา
มีกิจกรรมหลากหลายให้เลือกทุกวันและในช่วงสุดสัปดาห์
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ผลสอบ

I IB
2016

96%

2015

2014

95%

100%

IGCSE
2016

97%

2015

2014

100% 99%

เป้าหมาย ระดับอุดมศึกษา
University of Cambridge
University of Oxford
University of Edinburgh
University College London
Stanford University
University of Southern California
Massachusetts Institute of Technology
Boston University
Bocconi University
University of Sydney, Australia
École Hôteliere Lausanne, Switzerland
École Polytechnic Fédérale de Lausanne, Switzerland
University of Geneva, Switzerland

กิจกรรมค่ายฤดูร้อน
ตั้งแต่ปี 1980 กิจกรรมค่ายฤดูร้อนของโรงเรียนนานาชาติเซนต์จอร์จได้ประสบผลสาเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้การต้อนรับเด็กชายและเด็กหญิง
อายุ 3 ถึง 18 ปีจากกว่า 20 ประเทศตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม เราจัดค่ายฤดูร้อนของเราให้มีบรรยากาศที่ปลอดภัย มีความสุข และมี
ความกระตือรือร้น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

นโยบายความร่วมมือระหว่าง

การพัฒนาทักษะภาษา

การดูแลอภิบาล

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวสวิส

ประเทศ

ความเชี่ยวชาญ

• ห้องเรียนภาษา

• ศิลปะการแสดง

• การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

• กิจกรรมช่วงเย็น

• กิจกรรมผจญภัย

• ชมรมพิเศษ

• กีฬา

• ศิลปะ

• เต้นรา

• งานเฉลิมฉลอง
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การรับรองคุณภาพทางการศึกษา

ST. GEORGE’S INTERNATIONAL SCHOOL
SWITZERLAND
Chemin de St. Georges 19
1815 Clarens/ Montreux
Switzerland
โทรศัพท์: +41 21 964 34 11
โทรสาร: +41 21 964 49 32
อีเมล:admissions@stgeorges.ch
Skype:admissions_stgeorges

www.stgeorges.ch

