At EtonHouse Kazakhstan International School we offer an
international curriculum delivered using pedagogies which
aim to support the school vision.
The curriculum is specifically written to incorporate aspects
of the Kazakhstani curriculum as well as aspects of the best of
internationally acclaimed curricula. Our programme of study
is designed to be tailored to suit each specific cohort of
students.
Our school uses the same curriculum in English, Kazakh and
Russian, with necessary modifications according to the
structure of the language of tuition. The classes are limited to
16 students to ensure each child is able to benefit from our
teachers’ time and expertise.
As well as a full and stimulating curriculum programme, we
also offer a variety of extra-curricular activities such as yoga,
karate, chess, dance, IT and music. These lessons take place
between 3pm and 6pm thus offering students a full day of
education and care.
EtonHouse Kazakhstan International School embraces
acceptance and inclusiveness in the true spirit of
internationalism and multi-culturalism, and we encourage the
staff, students and parents to share ideas and friendships;
and to demonstrate a willingness to understand others.

Collaboration and consistent improvement of practice
are embedded in our philosophy. Our teachers and
teacher assistants attend regular professional
development meetings and participate in peer
observations, resource sharing and co-teaching
opportunities.
Our assessment processes have integrity yet they are not
our focus. Our prime objective is inspiring students, not
measuring them.

Международная школа EtonHouse Kazakhstan предлагает
международную учебную программу, разработанную с
использованием
педагогических
методов,
направленных на поддержку школьного видения.

Учебная программа школы специально написана для
учащихся школы EtonHouse, поскольку программа
должна включать не только аспекты казахстанской
учебной программы, но и аспекты лучших всемирно
признанных учебных программ.
Наша учебная программа достаточно гибкая, поэтому она
может быть адаптирована к каждой конкретной группе
учеников.

Наша школа использует одинаковую учебную
программу на английском, казахском и русском
языках с необходимыми изменениями в соответствии
со структурой языка обучения. Максимальное
количество учеников в каждом классе – 16 человек.
Это ограничение введено для того, чтобы каждому
было уделено достаточно времени для получения
необходимых знаний.
Помимо полной и стимулирующей учебной
программы, мы также предлагаем множество
факультативных занятий, таких как йога, каратэ,
шахматы, танцы, информационные технологии и
музыка, что очень удобно для родителей.

Доплнительные занятия проводятся с 15:00 до18:00,
что предполагает присмотр и обучение за детьми в
течении целого рабочего дня.
Сотрудничество и постоянное совершенствование
практики преподавания включены в философию
школы.
Наши
преподаватели
и
помощники
преподавателей регулярно: посещают встречи по
профессиональному развитию, посещают уроки своих
коллег, обмениваются ресурсами, а также проводят
совместные уроки.
Международная
школа
EtonHouse
Kazakhstan
признает и придерживается духа интернационализма
и мультикультурализма. Мы призываем сотрудников,
учеников и родителей делиться идеями и дружить
друг с другом, а также демонстрировать готовность
понимать других.
Наш процесс оценивания знаний имеет целостность,
но это не является нашей основной задачей. Наша
главная цель - вдохновлять студентов, а не измерять
их знания.

Халықаралық мектеп EtonHouse Kazakhstan мектептің
көзқарастарын қолдауға бағытталған педагогикалық
әдістерді пайдалана отырып әзірленген халықаралық
бағдарламаларды ұсынады - балаларға зерттеуге,
жаңа
және
жаңашылдықтарды
зерттеуге
шабыттандырады.

Бағдарлама
Қазақстанның
оқу
жоспарының
аспектілерін, сонымен қатар халықаралық танылған
оқу жоспарының үздік аспектілерін қамтуы тиіс,
өйткені мектеп оқу бағдарламасы EtonHouse мектеп
оқушылары үшін арнайы жазылған. Біздің оқу
бағдарламасы икемді болып табылады, сондықтан
ол шәкірттерінің әр нақты тобына бейімделуі
мүмкін.
Біздің мектепте ағылшын, қазақ және орыс
тілдеріндегі оқу бағдарламалары оқу тілінің
құрылымына
сәйкес
қажетті
өзгерістермен
қолданылады. Әр сыныпта оқитын студенттердің ең
көп саны - 16 адам, бұл шектеулер әркім қажетті
білімді алу үшін жеткілікті уақытқа ие болады.

EtonHouse халықаралық мектебі интернационализм
және мультикультуризм рухын мойындайды және
ұстануда. Біз қызметкерлерді, студенттерді және атааналарды идеялармен бөлісуге және бір-бірімен
достасуға шақырамыз, сондай-ақ өзгелерді түсінуге
дайын екендіктерін көрсетеміз.
Біздің бағалау жүйесі біртұтас болса да, біздің
мақсатымыз емес. Біздің басты мақсатымыз оқушыларды шабыттандыру және олардың білімін
өлшеу емес.

Толық және күрделі оқу бағдарламасына қосымша,
бізде қосымша сабақтар 15:00-ден 18:00-ге дейін
өткізілетіндіктен, ата-аналар үшін өте ыңғайлы, йога,
каратэ, шахмат, би, ақпараттық технологиялар және
музыка сияқты әр түрлі қосымша сабақтар
ұсынамыз. Қадағалау және балаларға арналған
жалпы жұмыс күні.
Ынтымақтастық және педагогикалық практиканы
жүйелі түрде жетілдіру мектептің философиясына
енеді, мұғалімдер мен көмекшілер біліктілігін
арттыру мәселелері бойынша тұрақты кездесулерге
қатысады, әріптестерінің сабақтарына қатысады,
ресурстарды бөліседі, сондай-ақ бірлескен сабақ
жүргізеді.

