TAMOS Education мектебінің жарғысы

TAMOS education-да ағылшын тілінде сөйлейтіндер өз оқушыларына ағылшын тілінде қосымша
сабақтар өткізетін Тіл мектебі бар.
Енді TAMOS Education тек қана халықаралық деңгейдегі курстарды ғана ұсынбай, шынымен
«халықаралық мектеп» мәртебесіне көшіп, өз дамуында келесі қадам жасайтын уақыт та жетті.
Бұл қадамның мақсаты - қазақстандық және шетелдік оқушыларға ерте жастан, бастауыш пен
орта мектептен 11 сыныпқа дейін және біздің жаңа 12 сыныпқа дейін, Ұлыбритания, Еуропа мен
АҚШ халықаралық университеттеріне түсіп, оқуға дайындалуға көмектесетін халықаралық білім
ортасын құру.
Миссия туралы мәлімдеме
TAMOS Education басты міндеті - өмір бойы белсенді оқушы болатын оқушыларды түлету. Біз өз
оқушыларымызды әлем бірлестігінің үлгілі мүшесі болуына мүмкіндік беретін мақсаты айқын,
ашық, интеллектуал әрі тәртіпті азаматтармен серіктестікке әрдайым дайын болуға үйретеміз.
Біздің оқушылар - өмір бойы білім алып, оны білімі, серіктестік пен рақымшылдық арқылы
бірлестіктің жан-жақтылығын көрсететін, қазақ пен әлем қоғамына инновацияны қолданып, өз
үлестерін қосатын адал оқушылар.
Біз оқушыларымызға халықаралық оқу бағдарламаларын басшылыққа ала отырып, ынталы әрі
тәрбиелі оқу ортасында академиялық үстемдік пен жаһандық азаматтық жетістіктерге жетуіне
мүмкіндік береміз.
Мектеп Философиясы
Әрбір оқушы қауіпсіз және өнімді ортада оқуға адамның ажырамас құқығына ие. Әр баланың
ерекше таланттары мен дағдылары бар, өзіндік және ерекше жылдамдықпен үйренеді. Әр
баланың шексіз әлеуеті бар және Біз әр баланы өзінің жеке дарындарын дамытуға шақырамыз,
ондағы барлық жақсылықты ашуға көмектесеміз.
Оқыту танымдық, конструктивті процесс арқылы алынады. Біздің халықаралық оқу
бағдарламаларымыз барлық деңгейлерде кешенді оқытуға бағдарланған. TAMOS Education-да
біз оқушыларға бағдарланамыз және оқушылардың, мұғалімдердің, ата-аналардың және
неғұрлым кең қауымдастықтың арасындағы жеке оқыту стильдері мен әріптестікке назар
аударамыз.
Біздің бірегей қоғамдастықтың әрбір мүшесінің қадір-қасиеті мен өзін-өзі бағалауын мойындай
отырып, біз бір-біріміздің, қоғамымыздың, еліміздің және жаһандық әлемдік қоғамдастықтың
басқа да мүшелерінің алдындағы өзара жауапкершілігіміздің маңыздылығын мойындаймыз.
TAMOS Education барлық діндер, нанымдар, этникалық топтар мен мәдениеттер арасындағы
төзімділікті, түсіністік пен диалогты қамтамасыз етеді және қолдайды.
Біз бәріне
адамгершілікпен, мейірімділікпен және жомарттықпен, толеранттылықпен және адалдықпен
қарауға мәжбүрлеуге немесе бұйрық беруге болмайды, бірақ оларды модельдеуге, үйренуге
және үйретуге болады. TAMOS қауымдастығының әр мүшесі осы сипаттамаларды үнемі
көрсетуге тырысады.
Біз өзіміздің білім беру қоғамдастығымызды ашық, этикалық және ашық түрде басқаруға және
ішкі және сыртқы мүдделі тараптармен ұзақ мерзімді, өзара тиімді серіктестік құра отырып,
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TAMOS Education – бұл Қазақстан аумағында жылдар бойы білім беру қызметтерін көрсететін
дамушы мектеп. Басында оқу қазақ ұлттық оқу бағдарламалары бойынша ғана жүргізілді, кейін
TAMOS Education басшылығымен оқушыларды халықаралық тәжірибе, оқытушылар мен білім
беру әдістерімен таныстыру мақсатында жоғары білікті Филиппин оқытушыларын жұмылдырып,
ағылшын тілінде математика, ағылшын, жаратылыстану мен гуманитарлық курстары енгізілді.

барлық оқушыларға, ата-аналарға, қызметкерлерге, оқытушыларға және мүдделі тараптарға
қосымша қызметтер ұсынуға тырысамыз. Жеке және ұйымдастырушылық жетістіктерін атап
өтетін басқа ұлттық, аймақтық және халықаралық мекемелермен байланыс орнатуда. Біздің
барлық мақсаттарымыздың ажырамас бөлігі-ләззат алу, үздіксіз оқу ортасын құру, инновация
мен шығармашылықты ынталандыру және ең бастысы оқу процесінде ләззат алу идеясы.

TAMOS Education келесі басты алты принципке сенеді:
•

Көшбасшылық: біздің көшбасшылығымыз оқушылардың, клиенттердің және
қызметкерлердің әлемдік білім берудің барлық салаларында тұрақты дамуына ықпал
етеді.

•

Қызмет көрсетудің жоғары сапасы: TAMOS Education білім беру қызметтері мен
академиялық шеберліктің барынша мүмкін болатын деңгейін ұсынуға ұмтылады.

•

Адалдық: TAMOS Education адалдыққа, әділеттілікке,
әділеттілікке және этикалық тәжірибеге ұмтылады.

•

Ынтымақтастық: біз ата-аналармен, білім беру қауымдастығымен, өнеркәсіппен және
қоғаммен серіктестік жеке және кәсіби өсудегі жетістікке жетудің ең жақсы тәсілі деп
санаймыз.

•

Тану: біз инновацияларды ынталандыратын және қызметкерлеріміздің, оқушылардың
және мүдделі тараптардың жетістіктерін мойындайтын атмосфера мен орта жасаймыз.

•

Дәстүрлер: оқушыларды өз дәстүрлері мен мәдениетін халықаралық әлемге жеткізе
алады деп санаймыз.

теңдікке,

әртүрлілікке,

Біздің міндеттер:
TAMOS Education заманауи халықаралық оқу бағдарламалар формасы, оқытудың жаңа
стратегиялары, жоғары біліктілік факультеттері, заманауи оқу мекемелері мен оқушылар өз
потенциалдарын барынша жүзеге асыра алатын ортада білім берудің жоғары сапасымен
қамтамасыз етуге тырысады. Біз оған бар күшімізді жұмсаймыз.
• Өзінің мықты академиялық әрі шығармашылық болмысын көрсетуге ерекше көңіл бөліп,
ұлттық және халықаралық жоғары мектептер мен университеттерге түсуді жеңілдететін
халықаралық оқу бағдарламаларымен қамтамасыз етеді.
• Білікті, тәжірибелі, үйренуге бейім және жоғары кәсіби оқытушыларды жалдау, ұстау және
оқыту, оларды жоғары деңгейде сақтау, жетістіктерге жету мен ұдайы кәсіби дамуы арқылы
жетілуіне септігін тигізеді.
•Тәртіптің жоғары стандартын сақтау, біздің халықаралық бірлестіктің барлық мүшелерінің
өзара қамқор, түсіністікпен қарап, құрмет пен қолдау көрсетуін дамыту.
• Жергілікті бірлестік ішінде және одан тыс ұғынысу, ризашылдық білдіру және түрлі
мәдениеттер мен этникалық тектерге құрмет көрсетуді дамыту.
* Оқушыларды өмір бойы білім алуға дайындау және оларды тез өзгергіщ әлемде батыл
бақталастыққа мүмкіндік беретін, бейімделуге қажет дағды мен қабілеттермен жарақтау.
• Оқушылардың қарым-қатынас пен замануи жаһандық бірлестіктер төңірегінде әрекет етуге
өзіне сенімді болуға, өзіндік тәртіп пен жоғары этникалық стандарттарына көмектесу.
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Тәрбиелік мәндері

• Оқушылардың білім алып, қатыгездікпен қарау, кемсіту, бөлектету немесе кері әсер етуден
қорықпайтын қауіпсіз және қорғалатын орта құру.

ТАМОS Education болашақ стратегиясы

Орыс, Кембридж және қазақ мектептерінде сапалы білім берумен қатар, біздің мақсатымыз Қазақстандық оқушылар үшін балабақшадан бастауыш және орта мектепке және халықаралық
университеттерге жол ашу.
TAMOS Education 3-5 жылдық стратегиялық жоспары болашақ мақсаттарымызға жету үшін
қажетті қадамдарды егжей-тегжейлі сипаттайды және сұраныс бойынша қол жетімді.
Біздің басты мақсатымыз - мектепті ілгерілету және халықаралық мәртебеге ие болу. Біздің
басқа стратегиялық мақсаттарымыз::
•

Кітапханамызды, ресурстық орталықты және АТ-ны қоса алғанда, ресурстарымызды
жақсарту,

•

Мұғалімдерді даярлау және бағалау,

•

Оқушыларға бағытталған оқыту әдістерін енгізу,

•

Басқа халықаралық мектептер мен жалпы қауымдастыққа шығу,

•

COBIS және CIS сияқты халықаралық басқару ұйымдарына қосылу,

•

Біздің басқарманың ашықтығын арттыру,

•

Біздің оқушылардың прогресі мен прогресін қадағалаудың неғұрлым нақты тәсілдерін
енгізу,

•

Шешім қабылдауға ата-аналар мен оқушылардың белсенді қатысуы.

Жыл сайын қарастырылатын стратегиялық мақсаттар TAMOS білім беру бірлестігін болашақта
табысты халықаралық мектеп ретінде келесі қадамдарын анықтайды.
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Біздің болашақ стратегиямыздың өзегі жоғары сапалы әрі Қазақстан Республикасының
бастауыш және орта білім беру стандарттарының мемлекеттік тұжырымдылық негіздерінің
талаптарына сәйкес халықаралық білім берудің қол жетімдігін қамтамасыз ететін толық қанды
білім ортасын қалыптастыру.
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