kształtujemy

mądrych

Postać Krzysztofa Kolumba jest dla nas inspiracją
i kwintesencją tego do czego powinna dążyć
szkoła licealna w zakresie edukacji i wychowania
młodzieży.
Stawiamy, podobnie jak Krzysztof Kolumb,
na śmiałość i odwagę w odkrywaniu i realizowaniu
swojego powołania. Promujemy wytyczanie realnych celów i podążaniu za marzeniami. Uczymy
wytrwałości i ciężkiej pracy. W naszych uczniach
kształtujemy odpowiedzialny charakter oraz
postawę proaktywną.

Jest to zachęta do przełamywania
własnych ograniczeń i odkrywania
lepszego świata. Pokonywania własnych słabości, pracy nad sobą
i zdobywania wiedzy.

W naszej szkole otrzymasz:
Opiekę tutora

Indywidualne podejście

Program kształcenia Leader in Me

Uczestnictwo w wymianach międzynarodowych

Dostęp do infrastruktury Akademii

Wychowania Fizycznego w Gdańsku
Praktyki w firmach partnerskich

Przed naszym liceum stawiamy sobie 5 celów:
1. Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i uzyskaniu takich wyników edukacyjnych, które umożliwią kontynuację ścieżki
edukacyjnej na dowolnej uczelni wyższej
w Polsce i za granicą.
2. Rozwój kompetencji miękkich i umiejętności
interpersonalnych oraz umiejętności stawiania sobie celów i konsekwentnym ich realizowaniu.
3. Rozwój osobistej postawy przedsiębiorczości
poprzez koncentrację na budowie proaktywnej postawy w życiu, przejmowaniu odpowiedzialności, szacunek do ciężkiej i wytrwałej
pracy a w wymiarze praktycznym naukę
zarządzania i biznesu.
4. Zaangażowanie rodziców w społeczność
Liceum. Szkoła poza swoimi podstawowymi
funkcjami oświatowymi i edukacyjnymi pełnić
ma także rolę szerszej społeczności, w której
rodzice odgrywać będą kluczową rolę.
5. Wszechstronny rozwój nauczycieli. Budujemy zgrany zespół nauczycieli, profesjonalistów, którzy cały czas się doskonalą w swoim
zawodzie i pracują nad swoim charakterem,
aby inspirować młodych nie tylko słowami,
ale przede wszystkim przykładem.

Co wyróżnia Liceum Columbus:
1. Nastawienie na przywództwo i przedsiębiorczość.
2. Jako pierwsza szkoła w Polsce działamy
w oparciu o program Leader in Me (Fundacji
Franklin Covey).
3. Unikalna atmosfera przyjaźni i zaufania
pomiędzy: dyrekcją, uczniami, nauczycielami
i rodzicami.
4. Realizacja programu inteligencji finansowej
przygotowanego przy współpracy kadry
naukowej UG i praktyków z NBP.
5. Akademia Żeglarska - w tym życiowa przygoda
żeglarska w ramach “niebieskiej szkoły”.
6. Dostęp do bazy sportowej i trenerów AWFiS.
7. Wsparcie indywidualnego rozwoju
w formie tutoringu.

Lorem ipsum

W Liceum Columbus kierujemy się wartościami
i zasadami, które wynikają wprost z antropologii
chrześcijańskiej.

Realizacja powyższych celów ma
sprawiać, że uczniowie naszego
liceum po zakończeniu edukacji
staną się naturalnymi liderami
w środowiskach, w których będą
funkcjonować.
Nasi absolwenci są ludźmi odważnymi, odpowiedzialnymi, znającymi swoje mocne i słabe strony,
posiadającymi swoje marzenia
i cele, dążącymi do stałego rozwoju i pracy nad sobą. Są przede
wszystkim osobami nie zamykającymi się tylko i wyłącznie na siebie
i swój świat - osobami, które będą
chciały z radością służyć innym.

Leader in Me to program zbudowany przez organizację
FranklinCovey m.in. w oparciu o bestsellerową pozycję
dotykającą tematów przedsiębiorczości i rozwoju osobistego napisaną przez Stephena Coveya pt. “7 nawyków
skutecznego działania”.
Leader in Me to model transformacji całej szkoły
i proces opracowany we współpracy z pedagogami,
który zapewnia uczniom umiejętności przywódcze
i życiowe, potrzebne do rozwoju w XXI wieku. Opiera się
na zasadach i praktykach dotyczących skuteczności
osobistej, interpersonalnej i organizacyjnej oraz na silnym
założeniu, że każde dziecko ma wyjątkowe mocne strony
i zdolność bycia liderem.
Leader in Me pomaga uczniom nauczyć się, jak stać się
samowystarczalnymi, podejmować inicjatywę, planować
z wyprzedzeniem, wyznaczać i śledzić cele, odrabiać zadania domowe, ustalać priorytety czasu, zarządzać emocjami, brać pod uwagę innych, wyrażać swój punkt widzenia przekonująco, rozwiązywać konflikty, znajdować
kreatywne rozwiązania, cenić różnice i prowadzić zrównoważone życie. Proces ten pomaga uczniom rozwijać
umiejętności i wiarę w siebie, których potrzebują, aby
wieść dobre, udane życie i odnosić sukcesy w szkole
i poza nią.
Leader in Me pierwszy raz został zastosowany w jednej ze
szkół w Północnej Karolinie i od tamtego czasu rozrósł
się do tysięcy szkół w ponad osiemdziesięciu krajach
na całym świecie.

Szkoła Columbus korzysta z infrastruk-

tury Akademii Wychowania Fizycznego

w Gdańsku zlokalizowanej w odległości
50m od budynku szkoły z najnowocześniejszym obiektem gimnastycznym w
Europie – Halą Leszka Blanika na czele.

Ponadto w ramach Akademii Żeglarskiej
Columbus dysponujemy bazą żeglarską

zlokalizowaną tuż przy sopockiej Marinie

i składającą się z jednostek własnych

(Sun Odyssey 42-DS), jak i innych nale-

żących do partnerów szkoły. Rozwój Akademii jest naszym priorytetem - stale

rozszerzamy zakres jej funkcjonowania.

Każdemu z naszych uczniów zapewnia-

my mozliwość odbycia dwutygodniowego resju szkoleniowego żaglowcem STS

Fryderyk Chopin, podczas trwania nauki

w liceum.

