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Күн тәртібінде: 

 Джонс Хопкинс университетімен танысу. 

 Дарынды жастар орталығы (ДЖО) туралы ақпарат алу. 

 ДЖО жазғы бағдарламалары туралы ақпарат алу. 

 Сұраныс ауқымын талқылау. 

 ДЖО-ның қабілеттері жоғары оқушыларға қандай 

пайдасы бар екенін көру. 



• 1876 жылы құрылды. 

• Америкадағы бірінші зерттеу университеті. 

• 36 Нобель лауреаты (бұрынғы және қазіргі). 

• Федералдық бюджет есебінен қаржыландырылатын зерттеу 

және даму бойынша the U.S. National Science Foundation тізімінде 

1-орын иегері. 

• U.S. News & World есебіне сәйкес мейірбике ісі, 

биомедициналық инженерия және денсаулық сақтау ісі 

бойынша бакалавр бағдарламалары ішінде 1-ші орын иегері 

Джонс Хопкинс Университеті туралы 

ақпарат 



Джонс Хопкинсон университетінің дарынды 

жастар орталығы …мен басталды. 

ДЖО дегеніміз не? 



1960 жылдар соңында 
психология профессоры 
доктор Юлиян Стэнлидің 
жаңашыл зерттеуімен.....  

 (1918-2005) 
 

• 1979 жылы құрылды 
 

• Джонс Хопкинс 
университетінің 
бейкоммерциялық орталығы 
 

 



ДЖО зерек оқушыларға академиялық 

мүмкіндіктерге қол жеткізу үшін көмек 

беруге ұмтылады. 

  



МИССИЯСЫ: 

Әлемнің зерек ойлы азаматтарын  

танып-білу және дамыту. 

 



ДЖО ҚҰРЫЛЫМЫ 

Атқарушы директор 

Др. Элейн Таттл Хэнсен 

Академиялық 
бағдарламалар 

Байланыс қызметі 

Зерттеу 

Даму 

Халықаралық 
бағдарлама  

Қаржы және 
әкімшілік 

ДЖО-да 2011 жылдан бастап қызмет 
атқарады. 

Үшінші атқарушы директор. 

Bates College бұрынғы президенті. 

Хаверфорд колледжінде проректор 
және Ағылшын тілі профессоры 

қызметін атқарды 



ДЖО сандық кӛрсеткіштері 

Былтырғы жылы… 



180 штаттық қызметкер. 

Балтимордағы және Гонконгтағы кеңселер. 

50 мемлекеттен 9,800-дан астам оқушы Жазғы бағдарламаларға 

қатысты. 

14,500 астам оқушы Онлайн Бағдарламаларға тіркелді. 

ДЖО-на оқушыларға қаржылай көмек беру мақсатында $5.8 миллион 

қаржы бөлінді. 

30,751 оқушы ДЖО дарындыларды іздеу жобасына қатысты. 

ДЖО 300-ден астам жаздық, онлайн және отбасылық 

бағдарламаларды ұсынды. 



ДЖО-ның  ЖАЗҒЫ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

 



ДЖО-ның  ЖАЗҒЫ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

• Күндізгі бағдарлама және 

жатақханада тұрып оқу 

бағдарламасы 

• Интенсивті, үш апталық курс 

• Бой жазатын іс-шаралар 

қоғамдық қарым-қатынастың 

дамуына ықпал етеді. 



1-сессия:  

25-маусым – 14-шілде, 2017 ж. 

2-сессия:  

16-шілде – 4-тамыз, 2017 ж. 

Гонконг бағдарламалары:  

Шілденің 9-28 аралығы, 2017ж. 

АҚШ және Гонконгта 25 орын 

ДЖО-ның ЖАЗҒЫ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 



Әртүрлі әлеуметтік ортадан 

келген, толық мүмкіндіктерін 

анықтау үшін дәстүрлі 

сабақтардан тыс қиын да 

қызықты тапсырмалар 

орындауды қажет ететін 

зерек оқушылар. 

ДЖО-да кімді табасыз? 



Балаларға қиын да қызықты 

академиялық жұмысқа қатысуға, 

ерекше қабілеттерімен және оқуға 

деген сүйіспеншіліктерімен бөлісетін 

жаңа достар табуға мүмкіндік береді. 

Бағдарламада академиялық 

тұрғыдан қиын және қызықты 

әлеуметтік тәжірибелер ұсынады.  

ДЖО-ның  ЖАЗҒЫ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 



• 3-12 сынып оқушыларына 

таңдауға 100-ден астам курс 

ұсынылады. 

• Криптологиядан неврологияға 

және ақпараттық жазылымнан 

экзистенциализмге дейін түрлі 

курстар ретінде ұсынылады. 

• 15-20 оқушыдан тұратын топ 

мұғалім және мұғалім 

көмекшісіне әрбір оқушыға 

көңіл бөлуге мүмкіндік береді.  

ДЖО-ның ЖАЗҒЫ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 



• Жыл сайын 1,600-ден астам 

жазда жұмыс жасайтын 

қызметкерлерді жұмысқа алу. 

• Корпустардың барлығына жеткізу 

және тасымалдауды 

координациялау. 

• Оқушыларға эксперимент 

жасауға мүмкіндік бере отырып, 

жоғары стандарттардың 

орындалуын қамтамасыз ету. 

АУҚЫМ КӚЛЕМІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ 

 ТУЫНДАҒАН МӘСЕЛЕЛЕР 



• Ұйымдастыру тиімділігін 

оқушылардың жеке 

қажеттіліктерін 

қанағаттандырумен теңестіру.  

• 9000-нан астам отбасын 

тіркеу және олармен 

байланыста болу. 

• Он мыңнан астам құжатты 

өңдеу. 

АУҚЫМ КӚЛЕМІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ 

 ТУЫНДАҒАН МӘСЕЛЕЛЕР 



ДЖО-ның қандай пайдасы бар? 



ДЖО БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАЙДАСЫ 

Академиялық пайдасы Жеке тұлғаға пайдасы Әлеуметтік пайдасы 

Академиялық жағынан қатал да 
қиын,  қызықты курстар 

Сенімділік Жаңа достар табу 

Сапалы оқыту Ойдың кемелденуі Қоғамның мүшесі екенін сезіну 

Пәнге деген қызығушылық Тәуелсіздік Жан-жақтылық 

Жеделдету және орналастыру Ой-өрістің кеңеюі Әлеуметтік қолдау 

Колледжге дайындау 
және кәсіби жоспарлау 

Үздіксіз білім алу 
Әлеуметтік қабілеттің 
жоғарылауы 

Ойлау қабілетінің, уақытты 
басқарудың  және оқу 
дағдыларының жақсаруы 

Жеке тұлға ретінде даму Құрбы-құрдас табу 

Бақыт 

Өзіндік таным 



Сұрақтар? 



Симеон Бродский,  
Халықаралық ДЖО директоры 

 

• Email: sbrodsky@jhu.edu 

• (АҚШ) + 1.410.735.6204 

Байланыс деректері 


