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Оқушыларды 
іріктеу 

Жазғы 
мектепте 
қатысу 

Мектептегі 
жұмыс 

Ұйымдастыру кезеңдері 



 1. ANTHROPOLOGY - Антропология 

2. BLOGGING YOUR JOURNEY - Блоггинг 

3. BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP  - Бизнес 

4. CREATIVE WRITING – Креативті жазу 

5. DECISION QUALITY: BETTER DECISIONS – BETTER LIVES – Шешімдер 
сапасы 

6. DESIGN-THINKING MINDSETS: DARING GREATLY – Ойлау типтері 

7. EFFECTIVE NONVERBAL COMMUNICATION – Тиімді ишара 
коммуникациясы 

8. EXPLORATIONS IN NEUROSCIENCE – Нейроғылымға саяхат 

9. EXPLORATIONS IN MATHEMATICS – Математиканы зерттеу 

10. LEGAL STUDIES – Заң ғылымы 

11. THINKING LIKE A LEADER – Көшбасшы сияқты ойлау 

12. VISUAL DESIGN THINKING – Визуалды дизайн ойлау 

13. WRITING WORKSHOP – Жазылым шеберханасы 

14. Stanford Admission Office – Стэнфорд қабылдау комиссиясы 
 

Курс атаулары  



 
 

Сабақ 

кестесі 



 

35 сағат - шетел мұғалімдерімен бетпе-пет 

сабақ 

6 сағат - өнер 

3 күн - экскурсия 

11 күн х 30 минут - рефлексия 

1 кеш - мәдени алмасу 

 

Курстар сипаттамасы 



 
Сабақ 

түрлері 



 
 

Кешкі жиындар 



 
Рефлексивті 

күнделіктер 



 
 



 

Жазғы мектепте қатысудағы 

мақсат? 
 

Курсқа қатысудың ең тиімді 

жолы? 



 

Талаптар 

Іріктеу рәсімі 
 

Оқушыларды қалай 

іріктеу керек? 



 

Ағылшын тілі деңгейі 

Оқып жатқан сыныбы 

Оқудағы жетістіктер 

Талаптар 



 
Жылдық немесе тоқсандық орташа бағалары бойынша 

тізім құру 

Пәндер бойынша ағылшын тілінде тест өткізу 

Соңғы шешім педагогикалық кеңесте шығырылады:  

 Курс сипаты 

 Үміткерледі таныстыру (кураторлар және мұғалімдер) 

 Дауыс беру 

 

Іріктеу рәсімі  



 

«Бұрындары әлемнің үздік жоғары оқу орнына 

түсу мен үшін қол жетпес арман болатын, алайда 

Stanford Pre-Collegiate International  Institutes  

бағдарламасына қатысқаннан кейін ойым 

түбегейлі өзгерді» 

 

«Мен өзімнің ерекше екенімді түсіндім» 

 

Оқушылардың пікірі 



 
«Кейбір сабақтар НЗМ сабақтарына ұқсас» 

 

«Біз аудиторияның назарын қалай аудару керек 

екенін түсіндік» 

 

«Осы жердегі білім беру жүйесінің ерекшелігі - 

олар дайын ақпаратты бермейді: біздің 

ойлауымызды талап етеді» 

Оқушыларды пікірі 



 

«Мен көшбасшылықтың адамның 

өзінен басталатындығын 

түсіндім.» 
 

Оқушылардың пікірі 



 

Білім станциялары 

Шеберханалар 

Үйірмелер 

Жазғы мектеп бағдарламасын құрастыру 

тобына қатыстыру 
 

Оқушылармен 

жасалатын жұмыстар 



 
 

Сұрақтар 


