
NESE-мен танысу ӨЗ АРТЫҚШЫЛЫҒЫМЕН ТАНЫЛҒАН 
МЕКТЕП



Ағылшын тілін үйрену 
үшін® 
Ерекше мүмкіндік
 ♦ Сыныпта жетістіктерге ұмтылу

 ♦ Ынталандыратын және жігерлендіретін оқу бағдарламаларын ұсыну

 ♦ Әр студент NESE-ге жетістікке жетуі үшін шарт болып табылатын 
өзіндік қабілеттерімен, қажеттіліктерімен және мақсаттарымен 
келетіндігін мойындау

 ♦ Жылы әрі қолдау көрсететін оқу ортасының маңыздылығын түсіну

 ♦ Әр студенттің жетістікке жету қабілетіне сенім

 ♦ Мейірімділік пен жанашырлықтың әсері мен құндылығын бағалау

 ♦ Мәдениетті түсінбей игерілген тіл білімі толық саналмайтынынан 
хабардар болу

 ♦ Ағылшын тілін үйренуге ерекше мүмкіндік жасауға ұмтылыс

ФИЛОСОФИЯ

years



Марапаттар мен танылуларNESE басқармасы
білім беру, өнер, 
бизнес және ғылым 
саласындағы 
табысты 
мамандардан 
тұрады. NESE 
кеңесшілері ретінде 
олар, NESE-нің 
табысқа жетуіне 
көмектесу үшін 
бағыт, сараптама 
және ұжымдық 
тәжірибені ұсынады.

 ♦ Mr. Robert Bier, бизнес басқару магистрі 
Гарвард жоғары бизнес мектебі

 ♦ Mr. Brian Buckley, педагогика  магистрі 
Гарвард жоғары педагогикалық мектебі

 ♦ Ms. Hye-Jin Choi, сәулет өнерінің магистрі 
Йель жоғары сәулет мектебі

 ♦ Mr. Julio C. S. Dimer, өнер бакалавры 
Unisinos - әлеуметтік қатынас мектебі

 ♦ Ms. Susan B. J. Dobson, педагогика магистрі 
Гарвард жоғары педагогикалық мектебі

 ♦ Mr. Richard Downing, өнер бакалавры 
Гарвард университеті, өнер және ғылым факультеті

 ♦ Mr. Jeff François, педагогика магистрі 
Гарвард жоғары педагогикалық мектебі

 ♦ Mr. Mark S. Gurecki, педагогика магистрі 
Гарвард жоғары педагогикалық мектебі

 ♦ Ms. Martha M. Hall, педагогика магистрі 
Гарвард жоғары педагогикалық мектебі

 ♦ Mr. Todd Hannig, өнер магистрі 
Мұғалімдер колледжі, Колумбия университеті

 ♦ Mr. John Hartman, педагогика магистрі 
Бостон университетінің педагогикалық мектебі 
Гарвард университеті, Ұстаздарды  
тағылымдамадан өткізу бағдарламасы

 ♦ Dr. Christian Hollenberg,  
ғылым кандидаты, Бонн 
университеті 
MBA; Гарвард жоғары бизнес мектебі

 ♦ Mr. Panos Philandrinos, өнер бакалавры 
Гарвард университеті, өнер және ғылым факультеті

 ♦ Mr. Edward B. Quigley, педагогика магистрі 
Гарвард жоғары педагогикалық мектебі

 ♦ Dr. Ian B. Shine, медицина докторы, 
Кембридж университеті

 ♦ Mr. Thomas A. S. Shine, сәулет өнерінің магистрі 
Йель жоғары сәулет мектебі

 ♦ Ms. Frances Tsakonas, CAS 
Гарвард жоғары педагогикалық мектебі 

 ♦ 2018 [Шығыс Массачусетс қыздар скауты] 
NESE негізін қалаушы Шығыс Массачусетстегі 
қыздар скауты, «Көшбасшы әйел марапаты» 
құрметті сыйымен марапатталды.
 ♦ 2016 [UED Агенттігінің марапаттары]  
«АҚШ Үздік ағылшын тілі мектебі» тізіміне енгізілді
 ♦ 2015 [Гарвард университеті] 
Гарвард университетінің “Гарвард қаһарманы” 
марапатына ие болған қызметкер
 ♦ 2014 [Бостон ғаламдық және достастық институты] 
Массачусетстегі әйелдер басқаратын 100 ұйымының 
ішінде 11-ші орында
 ♦ 2012 [ACCET] 
Аккредиттеуді жаңарту - үздік баға
 ♦ 2011 [Veja журналы] [Viagem e Turismo журналы]  
5 ең үздік ағылшын тілі мектебі - дүниежүзі бойынша
 ♦ 2010 [Veja журналы] [Viagem e Turismo журналы]  
5 ең үздік ағылшын тілі мектебі - дүниежүзі бойынша

 ♦ 2010 [АҚШ азаматтық дипломатия 
орталығы] Үздік 10 көрнекті бағдарлама
 ♦ 2002 [MATSOL] 
Көрнекті еңбек шарттары марапаты
 ♦ 2001 [Language Travel Magazine] (сәуір және тамыз) 
Агент ұсынатын мектеп - АҚШ
 ♦ 2000 [Language Travel журналы] 
Агент ұсынатын мектеп - АҚШ
 ♦ 1999 [Language Travel журналы] 
Агент ұсынатын мектеп - АҚШ
 ♦ 1996 [Exame] 
Жетекшілер үшін үздік ағылшын тілі курсы - бүкіл 
әлем бойынша
 ♦ 1995 [Exame] 
Ең үздік агенттік сұранысқа ие төрт мектептің бірі - 
АҚШ
 ♦ 1993 [Language Travel журналы] 
Агент ұсынатын мектеп - АҚШ

NESE ACCET ұйымымен аккредиттелген және TESOL, MATSOL, NAFSA, АҚШ ағылшын тілі, IIE және Southern Law 
Poverty Center ұйымымен кәсіби қарым-қатынаста. Бұдан басқа, NESE Германиядағы Bildungsurlaub және SACM 
(Сауд Арабиясы мәдениет миссиясы) агенттігіне, басқа да мемлекеттік мекемелер арасында танымал.

Гарвард жоғары педагогикалығ мектебі

КЕҢЕСШІЛЕР АЛҚАСЫ



NESE-нің бірегей тәсілі білім беру саласындағы 
зерттеулерге негізделген, NESE-нің негізін қалаушы 
(және қазіргі президенті) Гарвард университетінің 
жоғары педагогикалық мектебінде магистр 
дәрежесін алу барысында жүргізген талдаулардың 
нәтижесі болып табылады. Эффективті мектеп 
және сынып орталарын зерттеу оған NESE-ні, яғни, 

Педагогтар негізін қалап,
 басқаратын мектеп

Анна Шайн (Anna Shine), 
педагогика ғылымдарының 
магистрі, Гарвард университеті
NESE негізін қалаушы және 
президенті

сабақта мінсіздікке ұмтылуға, барлық адамдарға 
құрметке, әрбір студенттің жетістікке жету 
қабілетіне сенімділікке және әрбір студенттің ерекше 
қажеттіліктері мен мақсаттарының оның жетістікке 
жетуінің бір шарты болғанын қабылдауға  бағытталған 
мектепті құру мүмкіндігін берді.

Роза Линкольннің фотосуреттері

ҰСТАЗДАР

Марта Холл, (Martha Hall) педагогика 
ғылымдарының магистрі, Гарвард университеті

NESE директоры

Ашим Шенкер (Ashim Shanker), педагогика 
ғылымдарының магистрі, Гарвард университеті

NESE Академиялық директоры 



МЕТОДОЛОГИЯ

Үздік мектептер барлық студенттерге олардың академиялық 
қабілеттеріне қарамастан, жақсы нәтижелерге қол 
жеткізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, үздік мектептер 
барлық студенттерді өздерінің күшті жақтарын дамытуға 
ынталандырады. Осылайша, NESE жоғары сапалы курстар 
мен ең тәжірибелі мұғалімдерді ұсынатындығына қосымша, 
біз әрбір оқушының өз мақсатына жетуіне көмектесу үшін 
тоқтамай алға қарай жүруіміз керек деп есептейміз.

Осы себепті, NESE индивидуалды тіл меңгеру әдісін жасады, 
ол - әрбір студентті өзіндік оқу стилі, қажеттіліктері мен 
мақсаттары бар жеке тұлға ретінде танитын жүйе.

Оқушының деңгейіне, мәдениетіне, жасына немесе өзіндік 
қажеттіліктеріне қарамай, NESE индивидуалды тіл меңгеру 
әдісі әрбір оқушыға ағылшын тілін үйрену үшін және 
американдық мәдениетті мүмкіндігінше тез әрі тиімді түсіну 
үшін қажетті қолдау көрсетеді.

NESE-нің индивидуалды тіл меңгеру 
әдісі

«NESE тиімді білім беру жүйесіндегі жақсы үйлесімділікті қамтамасыз етеді: өте білімді ұстаздар және саған 
көмектесуді мақсат етіп қойған әкімшілік командасы бар».

Alex Sandro Dos Santos Bastos | IT маманы, Бразилия

Төменде, осы әдісті құрайтын төрт қадам 
келтірілген:

 ♦ NESE-де дағдыларды бағалау

 ♦ Жеке тұлғаға бейімделген 
бағыт

 ♦ Әрқашан қолжетімді кеңестер

 ♦ Деңгейді үнемі қайта бағалау

ТОЛЫҒЫРАҚ  
БІЛУ ҮШІН, WWW.NESE.EDUСІЛТЕМЕСІНЕ ӨТІҢІЗ



БАҒДАРЛАМА

NESE оқу бағдарламасы «Мұғалімдері мен әкімшілігі өте жақсы және сабырлы. NESE-де жүйкеңізге тиетін ешқандай себеп жоқ, себебі 
ондағы қызметкерлер жылы шырайлы және мейірімді адамдар».

Ece Gundogan | Азаматтық құрылыс саласының студенті, Түркия
Элективті(1) және сыныптан тыс курстар(2)

NESE-нің академиялық сабақтарынан басқа, 
студенттер мен мамандар TOEFL® -ге дайындық, 
іскерлік ағылшын тілі, құқықтық ағылшын тілі, сөзді 
айтуды жетілдіру және университетке дайындық 
сияқты элективті және сыныптан тыс курстарды 
таңдай алады. Студенттер элективті курстарды 
академикалық курстармен біріктіріп, өздерінің 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын бағдарлама 
құра алады. Озат студенттер қызығатын салалары 
бойынша Гарвард кеңейтілген білім беру мектебінде(2) 
және басқа да аймақтық колледждерде өздерінің 
ерекше қызығатын курстарына қатыса алады.

Академиялық ағылшын тілі курстары

Барлық NESE студенттері академиялық ағылшын тілі 
грамматикасы мен идиомалары, әңгімелесу және 
тыңдау, оқу және жазу курстарына қатыса алады. 
Бұл курстардың әрқайсысы 10 деңгейден тұрады, ал 
студенттер әдетте ай сайын бір деңгейді оқып бітіреді. 
Осылайша, NESE-ге ағылшын тілін шамалы біліп 
немесе тіптен білмей келген студент 10 айдың ішінде 
NESE-нің барлық 10-деңгейлік оқу бағдарламасын 
өтеді. 10-деңгейді аяқтаған студенттер кәсіби және 
академиялық ортадағы кең ауқымды ағылшын тілін 
сәтті қолдануға мүмкіндік беретін біліктілік деңгейіне 
ие болады.

Деңгей

Курстар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Интенсивті TOEFL-ге® дайындық

Іскерлік ағылшын тілі

Мамандарға арналған іскерлік ағылшын тілі

Құқықтық ағылшын тілі

Университетке дайындық

Жұмыс орнындағы қарым-қатынас

Жоғары оқу орнына арналған TOEFL® емтиханы

Айтылу

Тілді компьютер арқылы оқыту

Сөздік қор

Оқу және жазу

Сөйлесу және тыңдау

Грамматика және идиомалар

(1)Элективті курстар - тегін. (2)Сыныптан тыс курстар - қосымша ақымен.

ТОЛЫҒЫРАҚ  
БІЛУ ҮШІН, WWW.NESE.EDUСІЛТЕМЕСІНЕ ӨТІҢІЗ



Дегенмен, NESE мамандарда лингвистикалық және практикалық 
мәселелер туындауы мүмкін екенін түсінетіндіктен, олардың 
талаптарын қанағаттандыру үшін айрықша жағдайлар 
қарастырған. Сыныптар, әртүрлі мұғалімдер, іс-шаралар, 
тұрғын үйлер, компьютерлік лабораториялар және демалыс 
аймақтары кәсіби оқу стиліне сай келеді және шектеулі уақыт пен 
практикалық қажеттіліктерді ескереді. Бұдан басқа, NESE кәсіби 
мақсаттарға сәйкес келетін кестелерді таңдауды ұсынады:

 ♦ Біздің стандартты интенсивті немесе жартылай интенсивті 
бағдарламамызға қатысу

 ♦ NESE-нің “Іскерлік ағылшын тілі”, “Құқықтық ағылшын тілі”, 
“Дұрыс айту” және “TOEFL-ға® дайындық” сияқты арнайы 
курстарына қатысу

 ♦ Жеке оқытушы қызметін пайдалану

 ♦ Арнайы топтық сабақтарға қатысу

 ♦ Жоғарыда көрсетілгендерді кез-келген комбинацияда алу

Мамандарға арналған 
бағдарламалар

“Сіздерге айтарым, егер ағылшын тілін үйренгіңіз келсе, NESE-де оқу жақсы шешім болып табылады. Сіз 
қалаған мақсатыңызға жетесіз.»

Хайнц Хорелюк | кәсіпкер, Германия

ОҚЫТУШЫЛАР

ТОЛЫҒЫРАҚ  
БІЛУ ҮШІН, WWW.NESE.EDUСІЛТЕМЕСІНЕ ӨТІҢІЗ



«Ағылшын тілін үйренуде тамаша тәжірибеге қол жеткізгісі келетін кез-келген студентке мен NESE-ні ұсынып 
келдім және одан ары ұсына беремін!»

Бэнд Альногаитан | заңгер, Сауд Арабиясы

Көптеген студенттер АҚШ университеттеріне, колледжіне 
немесе аспирантураға түсуге ниет білдіргендіктен, олардың 
білім алу мақсаттарына жету үшін, NESE студенттерді 
дағдылар мен нұсқаулықпен қамтамасыз етуге ерекше 
көңіл бөледі. Біздің таңдамалы TOEFL-ға ® дайындық 
курстары және мектептен кейінгі университетке дайындық 
курстарынан басқа, NESE жоғары деңгейде оқитын 
студенттерге ай сайын жоғары оқу орнына арналған TOEFL® 
емтиханын және университеттің болашақ оқушыларына 
NUPS бағдарламасы арқылы қосымша қызметтердің толық 
спектрін ұсынады.

Студенттерге арналған 
бағдарламалар

ОҚЫТУШЫЛАР

ТОЛЫҒЫРАҚ  
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NESE университетке
орналастыру қызметтері (NUPS)
NESE АҚШ колледждерінде және университеттерінде оқығысы келетін NESE 
студенттеріне университетке орналастыру қызметтерін (NUPS) ұсынады.

NUPS-тің мақсаты - сіздің жеке қажеттіліктеріңіз бен қабілеттеріңіздің сіз 
таңдаған академиялық деңгейге сәйкес келетініне және барлық өтінім 
процесінде қолдау, көмек және бағыт-бағдар бар екендігіне көз жеткізу.

NESE-нің бірнеше жылдар бойғы университеттік кеңес беру тәжірибесі 
таңдаған бағдарламаға өтініш жасап, оған қабылдануыңызды оңайлатады. 
NESE (NUPS) қызметтері мен NESE-де ұсынылған семинарлар, курстар 
мен бағдарламалар ауқымы NESE студенттеріне көптеген аймақтағы 
университеттерде оқуларын жалғастыруға көмектесті.

«NESE - үздіктердің ішіндегі ең үздік мектеп!!! Егер сіз ағылшын тілін оқып, жоғары оқу орнында немесе 
бакалавриат бағдарламаларында оқуға қызығушылық танытсаңыз, онда NESE бұл үшін керемет мүмкіндік 
береді!»

Гүлнар Ілиясова | заңгер, Қазақстан

NUPS
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КЕМБРИДЖ

БОСТОН

NESE

MТИ

Гарвард университеті
Logan

International
Airport

ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

Оқу үрдісіне
барынша оң ықпалын тигізетін орта

«NESE студенттері ғимараттың Гарвард алаңында сәтті орналасқанына байланысты жақын маңдағы 
университеттердегі іс-шараларға оңай қатыса алады».

Ева Ду | дерматолог, Қытай

Гарвард алаңы: біздің орналасқан 
жеріміз

NESE Гарвард университетінің 
жанындағы Кембридждегі Гарвард 
алаңында және Чарльз өзенінен 
бірнеше минут қашықтықта 
орналасқан.

Гарвард алаңы студенттік 
белсенділіктің басты шоғырланған 
жері және Құрама Штаттардағы 
ең қызықты және динамикалық 
студенттік орталықтардың 
бірі. “Алаң” студенттердің 
қажеттіліктері мен демалысы үшін 
өте ыңғайлы және кафелермен, 
мейрамханалармен, кітап 
дүкендері мен бутиктермен 
қоршалған. Университет 
лекциялары бірнеше қадам жерде, 
классикалық және заманауи 
фильмдер көшенің арғы жағында, 
театрлар мен концерттер көшенің 
бұрышында, ал музыка көшеде 
және парк ішінде орналасқан.

Қандай да болсын 
қызығушылықтарыңызды Гарвард 
алаңында кездестіруге болады.

Кембридж: Қызықты 
университеттік қала

Кембридж қаласы Гарвард 
университеті мен MIT (Массачусетс 
технологиялық институты), 
әлемдегі ең үздік екі университеттің 
отаны болғандықтан, студенттер 
мен мамандар үшін Американың 
ең көрнекті орталықтарының бірі 
болып табылады.

Қыркүйектен мамырға дейінгі оқу 
жылы кезінде, бұл аймақта 300 
мыңнан астам студент болады.

Америка Құрама Штаттарында 
басқа аздаған ғана жерлер 
мәдениет, дәстүр, тарих және 
динамикалық, заманауи өмір 
салтының арасындағы ағылшын 
тілі мұғалімдерінің осыншалықты 
қызықты қосындысын ұсына 
алады.

Бостон: Жаңа Англияның 
академиялық және мәдени 
орталығы

Мұнда ашық аспан астында ірі 
мұражайлар мен көркемөнер 
көрмелерін, тыныш саябақтар 
және жанданған түнгі өмірді, 
әлемдік деңгейдегі оркестрлер 
мен суырып салма джаз топтарын, 
тарихи орындар мен алдыңғы 
қатарлы жоғары технологиялар 
саласындағы жетекші 
компанияларды кездестіруге 
болады. Сондай-ақ, сіз қаладағы 
көптеген колледждер мен 
университеттер ұйымдастыратын 
дәрістер, фильмдер, концерттер, 
пьесалар мен спорттық іс-
шараларға қатыса аласыз. Ең 
соңында, сіз Бостонның көптеген 
деликатестеріне қарсы тұра 
алмайсыз.

Өткенге құрмет, қазірге шүкіршілік 
және келешекке үмітті өзіне 
сыйғызған бұл оқу атмосферасы 
көңіліңізге шабыт сыйлайтынына 
күмән жоқ.
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ТҰРҒЫН ҮЙ

NESE студенттердің түрлі қажеттіліктері түрлі тұрғын 
үй таңдауларын талап ететінін мойындайды. Сонымен 
қатар, NESE студенттің жатақханада қолайсыз 
жағдайда болуы оның сабаққа толықтай көңіл 
бөлуіне кері әсерін тигізетіндігін де мойындайды. 
Нәтижесінде, біз студенттің тұрғын үй таңдауына 
үлкен көңіл бөлеміз. Сондықтан, NESE мамандар мен 
студенттерге американдық отбасымен тұру (жеке 
бөлме, таңғы және кешкі аспен қамтамасыз етілген) 
және жеке жатақханаларда тұру мүмкіндігін ұсынады 
(бір не екі адамдық бөлмелер, таңғы және кешкі аспен 
қамтамасыз етілген). Осы таңдаулардың барлығы 
NESE-нің жоғары стандарттарына сай әзірленген және 

үйлерінен қашықта жүрген студенттерге жайлылық 
пен қолайлылық сыйлайды. NESE мектебі тамаша 
орында орналасқаны сияқты, барлық NESE тұрғын 
үйлері де тартымды және орталық аудандарда, 
қоғамдық көлік бағыттары мен Бостонның басты 
көрікті жерлеріне жақын орналасқан. NESE студенттер 
өз елдерінен шықпас БҰРЫН барлық тұрғын үй 
жағдайларын ұйымдастырады. Бұл олардың ерте 
келіп, тікелей әуежайдан жататын үйлерге бару 
мүмкіндігі бар екенін білдіреді. Содан кейін, олар тіркеу 
күні Бостон аймағымен жақсырақ таныс болады және 
NESE-дегі алғашқы күнді жайлы өткізеді.

Түрлі санаттағы студенттер үшін 
тұрғын үйдің түрлі таңдауы

«NESE-де оқып жүрген кезімде, студенттердің арасында ғана емес, керемет қызметкерлердің арасынан да 
достар таптым. Ол тамаша адамдар мені жылы қабылдап, күн сайын қуантты!»

Алиса Макео | студент, Бразилия
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NESE-ДЕГІ ӨМІР

NESE-де сізді жаңа жерлермен, жаңа адамдармен танысуға 
және жаңа нәрселерді көруге шақырамыз. NESE-нің сабақтан 
тыс шараларының қатарына апта сайын өтетін кино кеші, 
клубтық іс-шаралар (NESE-нің ең танымал «Ашық әңгімелесу 
клубы» секілді), NESE-нің тілдік серіктес бағдарламасы, 
Бостон мұражайларына, театрларына және спорттық 
шараларына бару, сонымен қатар, ауданның атақты тарихи 
орындарына, университеттеріне және жергілікті ұйымдарына 
экскурсиялар жасау жатады. NESE, сондай-ақ, Нью-Йорк, 
Ниагара Фолс және басқа да танымал орындарға демалыс 
күндерін жиі ұйымдастырады.

Американдық мәдениетті сезінуді 
бастаңыз

«NESE-де ағылшын тілін үйрену - бұл менің өмірімдегі ең жақсы кәсіби, академиялық және жеке тәжірибе 
болды».

Карим Ивет Лора Кесси | заңгер, Колумбия

 ♦ Студенттік және кәсіби клубтар

 ♦ Дәрісшілерді шақыру бағдарламасы

 ♦ Тілдік серіктестік бағдарламасы

 ♦ NESE Day & Weekend сапарлары

 ♦ Денсаулық клубына мүшелік
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