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Менің ерекше 
дарындылығым жоқ, 

мен тек қана қызыққұмар 
адаммын.

Альберт Эйнштейн



Неліктен қызығушылық?
Неғұрлым жоғары «қызығушылық коэффициенті» (ҚК) 
бар адамдар әуесқойлық танытады және ерекше 
идеяларды қалыптастырады, ал бұл «ойлау стилі» 
уақыт өте келе білімді жоғарылатуға әкеледі. 
Қызығушылық – «бұл күрделі мәселелерге қарапайым 
шешім берудің негізгі құралы».
Гарвард Бизнес Ревью



Дәстүрлі сынып

4



Шабыт? Белсенділік? Қызығушылық?



Қызығушылықты дамытуға арналған білім

• Жарқын және ынталы студенттерді тәрбиелеудің 
мақсаттары тек білім жинақтауды ғана емес, 
сонымен қатар шығармашылық, жаңашылдық, 
мәселелерді шеше білу және сыни ойлау сияқты 
дағдыларын дамытуды қамтуы тиіс.

• Дәстүрлі сынып туралы түсінікті ығыстыратын білім 
беруді байыту бағдарламалары студенттерді оқуға 
жұмылдыруға және қызығушылығын, дарындылығы 
мен құмарлығын дамытуға мүмкіндік береді.
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Академиялық байытудың негізгі элементтері

1. Кредит немесе балл және баға немесе 
бәсекелестік үшін емес

2. Студенттер бағдарламаға сәйкес іріктеледі

3. Оқытушылар - құштар мамандар

4. Персоналды оқыту

5. Жеке нұсқаулық
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Академиялық байытудың негізгі элементтері 
(жалғасы)

5. Жобаға негізделген оқу жоспары мен ынтымақтастық 
және шынайы өмірдегі мәселелер

6. Қоғамдастықты құратын академиялық-әлеуметтік 
орта

7. Мықты және үлгілі тәлімгерлер



Кейс-стади: Стэнфорд университетіндегі 
математика лагері

▪ 1994 жылы құрылған

▪ әр елді-мекеннен келген математика саласындағы 40 
үздік студент; математикаға деген құштарлығымен 
бөлісетін басқа қоғамдастықта математика бойынша 4 
апталық қарқынды оқу.



Кейс-стади: Стэнфордтың математика үйірмесі
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• Оқу жылындағы жергілікті студенттерге арналған 
апталық бағдарламалар

• Студенттік қалада аптасына бір рет кездесу
• Стэнфорд постдокторанттары мен оқытушыларынан 

дәріс алу



Кейс-стади: Стэнфорд AI4ALL
(барлығы үшін жасанды интеллект)
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• Стэнфордтың Жасанды Интеллект Зертханасымен және 
AI4ALL коммерциялық емес ұлттық ұйымымен 
ынтымақтастық

• Үш апталық бағдарламаға 32 қыз қатысады
• Жасанды интеллект саласындағы жетекші мамандар 

оқытады
• Информатикаға түскен жас қыздарға шабыт беру



Кейс-стади: Стэнфордтың дайындық бағдарламалары 
бойынша халықаралық институттары

• Бүкіл әлемдегі жетекші оқу орындары мен дарынды жастар 
ұйымдарының студенттері

• Шығармашылық, көшбасшылық, жаңашылдық, мәселелерді 
шешу, шешім қабылдау дағдыларын дамытуға бағытталған екі 
апталық аралас академиялық бағдарлама. Сонымен қатар, 
полимәдениетті ортада алмасу және жаһандық азаматтық

• Еуропа, Азия, Австралия, Оңтүстік Америка, Африка



Университеттегі оқуға дейіңгі және одан кейіңгі жолдары

• АҚШ-тың алдыңғы қатарлы университеттеріне қабылдану кезінде 
балл мен емтихан бағаларын ескеру маңызды болғанымен, 
көпшілік біліктіліктердің сандық бағасы жоқ екенін көруге болады 

• Студенттер шынайы зияткерлік қызығушылықтарын және  ғылыми 
ізденістерге терең үңіле білу қабілеттерін сыныпта және сыныптан 
тыс көрсете білуі қажет 

• Өз ісіне қызығушылықпен, шабытпен және құмарлықпен қарайтын 
студенттер кез-келген істе жетістікке жетудің жолын табады
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Назарларыңызға 
рақмет!
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