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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ

1

Ближайшие аэропорты
Birmingham International, Manchester, Liverpool, London
Heathrow

1

Жақын маңдағы əуежайлар
Birmingham International, Manchester, Liverpool, London
Heathrow
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Ближайшая станция
Bucknell

2

Жақын маңдағы бекет
Bucknell
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Месторасположение
В красивой сельской местности на юге Shropshire,
недалеко от границы Wales.
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Орналасқан жері
Wales шекарасына жақын Shropshire оңтүстігіндегі
табиғаты əсем ауылдық мекенде.
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Тип учебного заведения
Совместное обучение
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Оқу орнының түрі
Ұлдар мен қыздарды бірге оқыту
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Предлагаемые программы
High School Year
Подготовка к университету/колледжу
GCSE и A-Level, всестороннее обучение
с 9 лет для учеников полного обучения.
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Ұсынылатын бағдарламалар
High School Year
Университетке/колледжге дайындық
GCSE жəне A-Level, толық оқыту оқушылары
үшін 9 жастан бастап, жан-жақты оқыту
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Девиз
Caritas

6

Ұраны
Caritas

12

КАТАЛОГ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ МИРА
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Предметы A-Level
Английский язык (литература), английский (IELTS), математика, высшая математика, биология, химия, физика,
психология, бизнес, история, география, искусство, дизайн
технология, музыка, испанский, французский, физкультура, немецкий (для тех, у кого немецкий родной), мандарин
(для тех, у кого китайский родной), русский (для тех, у кого
русский родной).
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A-Level пəндері
Ағылышын тілі (əдебиеті), ағылшын тілі (IELTS), математика, жоғарғы математика, биология, химия, физика, психология, бизнес, тарих, география, өнер, дизайн технология,
музыка, испан тілі, француз тілі, дене шынықтыру, неміс тілі
(неміс тілі ана тілі саналатындар үшін), мандарин (қытай тілі
ана тілі саналатындар үшін), орыс тілі (орыс тілі ана тілі саналатындар үшін).
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Спорт
В Bedstone бушует сильная спортивная и внеклассная
жизнь, где все студенты открывают для себя новые таланты и стремления, для того, чтобы быть конкурентоспособными и заинтересованными во всем. Кроме традиционных
видов спорта, таких как футбол, теннис, регби, хоккей, атлетика у студентов есть возможность выбрать баскетбол,
бадминтон, верховую езду и возможность пользоваться
теплым бассейном, оснащенным гимнастическим залом,
танцевальными студиями. Те, кто сильно интересуется
спортом, могут заниматься шесть дней в неделю по своему усмотрению.
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Спорт
Bedstone мектебінде сыныптан тыс спорттық өмір белсенді
өткізіледі. Студенттер бəсекелі əрі –жан-жақты болу үшін
жаңа қырымен танылып, спортқа əуестене бастайды. Футбол, теннис, регби, хоккей, атлетика сияқты дəстүрлі спорт
түрлерінен басқа, студенттер баскетбол, бадминтон, салт
атпен серуендеу, гимнастика залымен, би студияларымен
жабдықталған жылы бассейнде жүзу сияқты шаралармен
айналыса алады. Спортқа əуес студенттер спортпен аптасына алты күн шұғылдана алады.
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Сыныптан тыс шаралар
Мектеп ашық аспан астындағы екі апталық сабақтардың
артықшылықтарын көруге тырысады. Мұндай сабақтарға
велоспорт, Эдинбург Герцогын марапаттау схемасы, салт
атпен серуендеу, шахмат, би, фотоға түсіру, алғашқы
жəрдем көрсету жəне басқа да іс-шаралардың 20 түрі
кіреді. Əр жексенбі сайын студенттер кампустың аумағынан
шығып, шопинг, кино, боулинг, картинг жəне т.б. шаралармен айналыса алады.
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Внеклассные мероприятия
Школа старается брать преимущества от двухнедельных
занятий на открытом воздухе. Эти занятия включают в себя
велоспорт, схему награждения Герцога Эдинбургского, верховую езду, шахматы, танцы, фотографирование, классы
по оказанию первой помощи и 20 других видов занятий.
Каждое воскресенье у студентов есть возможность заняться деятельностью за пределами кампуса, это включает шопинг, кино, боулинг, картинг и многое другое.
Двери колледжа Bedstone открыты мальчикам и девочкам в возрасте от 3 до 18 лет, ученикам полного обучения от 9 лет. Колледж расположен в сельской местности
Shropshire, красивая территория колледжа предоставляет
прекрасное окружение не менее чем 250 ученикам. Колледж находится далеко от крупных городов и является красивым, безопасным учебным заведением, в котором молодые люди учатся и живут.
Bedstone уделяет внимание каждому студенту, обдуманно преподнося лучшее каждому ученику. Студенты
превосходят все ожидания в академическом плане. Школа
предоставляет всестороннее образование, тем самым дает
возможность каждому ученику раскрывать и затачивать
свои таланты. Школа поддерживает и обучает учеников
страдающих дислексией и поддерживает талантливых и
одаренных учеников с помощью предоставления им гранта. Результаты A-Level 2014 года составил 56 процентов
из оценок A*-B, 100 процентов студентов поступили на
выбранный факультет. Являясь традиционной британской
школой, Bedstone обучает иностранных студентов: 18 процентов студентов обучаются из 13 стран мира. В Bedstone
имеются субботние классы, и они обеспечивают студентам
полное погружение в занятия.

ОРТА Б Л М КАТАЛОГ . ЕҢ УЗД К МЕКТЕПТЕР

Bedstone колледжінің есігі 3-18 жастағы ұлдар мен
қыздар үшін, толық оқытатын оқушыларға 9 жастан бастап ашық. Колледж Shropshire ауылдық елді мекенінде
орналасқан. Колледждің көрікті аумағы кемінде 250
оқушыға əсем ортада білім береді. Балалар жатып оқитын
колледж ірі қалалардан əдемі, қауіпсіз оқу орны болып табылады.
Bedstone əрбір оқушыға ең жақсысын ұсына отырып,
əр балаға жеке-жеке мəн береді. Студенттер академиялық
тұрғыда барлық үмітті ақтайды. Мектеп жан-жақты білім
беріп, осы арқылы əр оқушыға бойындағы дарындылығын
ашуға мүмкіншілік береді. Мектеп дислексияға шалдыққан
оқушыларға қолдау көрсетіп, оқытады, грант ұсыну
арқылы дарынды балаларды оқытады. A-Level 2014
жылғы нəтижелері 56 пайызды (A*-B бағалары) құрды.
Студенттердің 100 пайызы таңдаған факультетке оқуға
түсті. Дəстүрлі британдық мектеп саналатын Bedstone
шетелдік студенттерді оқытады: студенттердің 18 пайызы
əлемнің 13 елінен келген. Bedstone мектебінде сенбілік сыныптар бар. Олар студенттердің сабақтарға толыққанды
мəн беруін қамтамасыз етеді.
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