Еуразия жəне Оңтүстік Азия Елдерінің орта мектеп
мұғалімдерінің шеберлігін өрістету
бағдарламасы
Үміткер мынадай болу керек:
• Орта мектеп мұғалімі, толық
күнді жұмысы бар, еңбек
тəжірбиесі 5 жыл немесе
одан жоғары;
ағылшын тілін шет тілі ретінде
меңгеруі немесе əлеуметтік
ғылымдарды меңгеруі керек
(қоғамтану, азаматтық білім
негіздері, құқық немесе тарих)
Қазақстан Республикасының
азаматы болуы керек

Еуразия жəне Орталық Азия елдерінің орта мектеп мұғалімдерінің шеберлігін өрістету
бағдарламасы (Eurasia / South Asia Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)) АҚШ
Мемлекеттік мəдени жəне Білім беру департаментінің бағдарламасы болып табылады. Бұл бағдарлама
Вашингтон қаласында( Колумбия аумағы) орналасқан жəне Халықаралық Зерттеулер мен Алмастыру
(АЙРЕКС) коммерциялы емес ұйым кеңесімен келісілген. ТЕА бағдарламасы аясында Еуразия жəне
Оңтүстік Азия елдерінің орта мектеп мұғалімдері үшін сабақ беретін пəндері бойынша сабақ жүргізу
шеберлігін арттырып , АҚШ жайлы білімін тереңдетуге жəне еңбек дəрежесін көтеру мүмкіншілігіне ие
болады. Қатысушылар АҚШ Университеттеріне алты апталық тəжірбиесін ұлғайту бағдарламасы
бойынша 2010 жылдың көктем немесе күз мезгілдерінде 156 мұғалімі бар екі топ болып барады. Кəсіби
даму бағдарламасына Қазақстанда қолдану шарттарына сəйкес келетін мынадай курстар енеді:сабақ
беру тəсілінің қарқынды жаттығулары, оқу бағдарламаларын жазу , сабақ беру стратегиясы, білімде
көшбасшылық таныту , сонымен қатар мəтіндік редактормен жұмыс жасауда компьютер қолдану мен
Интернетті білім беру құралы ретінде пайдалану. Қатысушылар мен американ мұғалімдері жəне
оқушылар арасында белсенді қарым – қатынас орнату үшін алты апталық бағдарлмаға орта
мектептерде үш апталық тəжірибе енгізілген . Бағдарлама барысында қатысушылар АҚШ тың мəдени
ескерткіштерін аралайды жəне оларға академиялық қолдау көрсетіледі. Қатысушыларды іріктеу ашық
байқау түрінде өтіп , олардың өзіндік қасиеттерін бағалаумен негізделеді.
2011 жылдың күзінде АҚШ-тан мұғалімдер Еуразия жəне Оңтүстік Азия елдерінің
мұғалімдерімен жауапты кездесуге келеді. Бұдан басқа АҚШ – тан қайтып келгеннен кейін ТЕА
бағдарламасының қатысушыларына мектепке қажетті құрал-жабдықтар мен басқа мұғалімдерге
жаттығулар жүргізү үшін жəне түрлі жиындарға арнайы грант бөлінеді.Бұл екі жақты кездесулер аясында
өтеді.
Бағдарлама толығымен қаражаттандырылады жəне мыналарды қамтиды:
J-1 визасын алуда көмек беру
Қатысушылардың АҚШ-қа барып–келу жолақысы
Университет жаттығу бағдарламасы
Ауру мен төтенше жағдайлардан медициналық сақтандыру
Жүріп-тұру (көбіне бағдарламаның басқа қатысушыларымен бірге) , тамақтану
Тəжірибеге барудағы жол ақысы (қажет болса)
Кітаптарды сатып алу қаражаты

Құжаттарды тапсырудың соңғы мерзімі: 27 Cəyіp 2009 , ғ. 17:00.
ғдарламаға қатысу анкетасын AҚШ елшігіне толтырылған күйінде мына адресс бойынша тапсыруға болады:

Астана қ-сы, 010010, Қазақстан Ақ-Бұлақ 4, 22-23 к-сі, 3 үй
.: + 7 (7172)
: + 7 (7172) 70 23 88

ұрақтарыңызды

қ мекен жайымызға: TungatarovaM@state.gov
http://www.usembassy.kz

Толтырылған анкетаны ең жақын Американдық Бұрышқа ды тапсыруға болады.
Атырау - Сланов ат. кітапхананың Интернет орталығы,
Сатпаева к-сі, 13, тел: (3132) 271477;
Карағанды - Гоголь ат кітапхана (Американский уголок), . Ерубаева к-сі, 44, (3212) 493375, Петропавл Мұқанов ат. кітапхана (Американский уголок), Конституции даңғылы 25, тел: (3152) 460892; Шымкент- Оңт.
Қазақстан РНТБ филиалы (Американский уголок), Байтұрсынов к-сі, 10, тел: (3252) 210355, Өскемен Пушкин ат. кітапхана
(Американский уголок), тел: (3232) 261333, Орал- Гайдар ат. кітапхана
(Американский уголок),, Дружба даңғылы 166/1, тел: (3112) 504419
Анкета бойынша немесе тағы басқа сұрақтарыңыз болса Ақтөбе, Астана, Қарағанды, Шымкент қалаларында
орналасқан ақпараттық-білім беру орталықтарына хабарласыңыздар.

