
«Сәләт АкБүре - 2020»

30 июль - 12 август 2020 ел

«Фәнсар» ФМҮ (Алексеевск районы, Биләр авылы)



Алан исеме Сәләт АкБүре

Төп юнәлеш Лидерлык потенциалын үстерү

Үткәрелү вакыты 30.07-12.08

Үткәрелү урыны «Фәнсар» ФМҮ

Катнашучылар яше 9-11 сыйныфлар

Алан җитәкчеләре (ИФ) Башҗитәк Айгөл Вәлиуллина

Өлкән әйдаман Илдус Галимҗанов

методист Тимерхан Шәйхетдинов

Катнашучылар турында мәгълүмат

Әйдаманнар саны 8

Катнашучылар саны 80

Гомуми мәгълүмат



Алан концепциясе «Сәләт АкБүре» 2018 елдан бирле уздырыла. Аланны булдыру идеясе «Сәләт активы

мәктәбе» проектын гамәлгә ашырганнан соң барлыкка килде, ул вакытта 2017 елның

көзендә университетларның һәм көллиятләрнең 1-3 курс студентлары Сәләт клубы

күчмә мәктәбенә җыелды. 

«Сәләт АкБүре» - чыгарылыш укучылары өчен инде өлкәнрәк шартларда тагын бер

тапкыр артта кала торган сәлкеш булып алу мөмкинлеге. 

Шулай итеп, «Сәләт АкБүре» аланының үзенчәлеге абитуриентларга юнәлеш

тотудан гыйбарәт: инде студентлар һәм Сәләт клубының потенциаль активистлары

булган өлкән укучылар.

Алан максаты Өлкән сыйныфлар укучылары шәхеснең һәрьяклап үсешен тәшкил итү аша җәяге 

ялларын оештыру һәм аларны Сәләт клубының актив тормышына җәлеп итү.

Аланның төп 

бурычлары

ТР һәм РФ мәдәният, спорт, массакүләм мәгълүмат чаралары һәм яшьләр сәясәте

өлкәсендә танылган шәхесләре белән очрашулар оештырырга;

лидерлык сыйфатларын һәм проект менеджментын үстерү буенча белем бирү 

блокларын үткәрергә;

дәресләрдә мәҗбүри рәвештә катнашуны истә тотып, смена программасына soft skills 

элементларын өйрәнүне кертергә.

«Сәләт АкБүре»



Фәнни-белем бирү программасы 

Дәресләр

Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 

(сәгать)

Инглиз теле Балаларда яхшы сүзлек составын 

формалаштыру максатыннан телне 

тирәнтен өйрәнү

КФУ, ФМБИ, Need4Speak, The 

most languages, Линара Хакимова

12

Проектлар белән идарә 

итү буенча воркшоплар

Проектны идеядән гамәлгә ашыруга 

кадәр җитәкләү һәм проектлар белән 

эшләү күнекмәләрне формалаштыру

Егор Рафиков, Артур Юмагулов 12



Фәнни-белем бирү программасы 

Дәресләр

Исеме Тасвирлама Укытучы Саны 

(сәгать)

Остазгапләр:

- SMM-медиа

- Лидерлык потенциалы

- Профориентация

дәресләре һәм актуаль

һөнәрләр вәкилләреннән

остаханәләр

Катнашучыларның актуаль

сыйфатларын үстерү, бу аларны

төрле яклы шәхес буларак

формалаштырачак

SMM-белгечләр

Камилә Һадиева, Алинә

Гималтдинова

Коучлар, тренерлар - Алия

Булатова, Анна Фельдман, Тимур

Рагга

СФФһМБИ, КФУ

Александр Хаметзянов (АкБарс

Банк сәләтләр үзәге җитәкчесе)

12



Фәнни-белем бирү программасы

Остаханәләр

Исеме Тасвирлама Укытучы

Остаханәләр:

- Актерлык осталыгы

- Футбол 

- Бию 

- Җыр 

- Проектлар белән идарә итү

- Интеллектуаль уеннар 

Баланың белемнәр әйләнмәсен үстерү

өчен, яңа сәләт һәм күнекмәләрен ачыклау

һәм формалаштыру. 

Әйдаман Айдар Насыбуллов, КФУ спектакльләре

актеры, КФУ ФМБИ, 2 курс

Әйдаман Данияр Галиев, спортсмен, футбол буенча

ярышлар җиңүчесе, 2 курс

Әйдаман Адилә Халимова, «Студентлар язы» хәрәкәте

активисты, 2 курс

Әйдаман Энҗе Шәрипова, КФУ хоры солисты, 

музыкаль белем ала, вокал бәйгеләре җиңүчесе

Әйдаман Диләрә Хаева, «БикаФест» гаризалар кабул

итү кампаниясы башҗитәге, «Бәләкәч» проектының

җитәкчесе

Әйдаман Рушан Закиров, «Нәрсә? Кайда? Кайчан?»

уеннары җиңүчесе, «Сәләт-Раушан» аланы тренеры



Фәнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Тема Спикер ИФ Тасвирлама

Мәдәният The KAM, K-RU, Malsi Music, USAL, 

Ильгиз Шәйхразиев, AYGUL, «Айгел» 

группасы, NEW Моң, Лэйна, Сәидә 

Мөхәмәтҗанова, Ильнар Миранов, 

Камал театры артистлары

Эстетик зәвык тәрбияләү, рухи-мәдәни 

үсеш

Спорт Леонид Слуцкий, Данис Зарипов, Мурат 

Димитров («Зеленый фитнес» проекты 

җитәкчесе)

Конкрет мисалларда тәкъдим итү: 

сәламәт яшәү рәвеше белән ничек 

уңышлы булырга мөмкин, «Сәламәтлек 

сәгате» үткәрү

ММЧ Тәбрис Яруллин, Юрий Дудь, Тимур 

Рагга, Ильсур Нафиков

Массакүләм мәгълүмат чаралары

серләре белән танышу, үзеңне алга

этәрү киңәшләре



Фәнни-белем бирү программасы

Очрашулар

Тема Спикер ИФ Тасвирлама

Яшьләр сәясәте Дамир Фәттахов, МДМ РТ, иҗтимагый 

оешмалар җитәкчеләре

Төрле структур бүлекчәләр 

җитәкчеләренең эш алымнары турында 

мәгълүмат алу, хезмәткәрләрнең үсеш 

юлларын өйрәнү

Бизнес Айрат Сөнгатуллин, Солтан Сафин, 

Николай Никифоров

Спикерларның үз бизнесларын гамәлгә 

ашыру буенча кейслары турында фикер 

алышу

Фән Ләйсән Арсентьева, Диләрә Якубова, 

Җәүдәт Сөләйманов

Укырга кергәндә, перспективалар һәм

ВУЗ-да актив фәнни эшчәнлек алып

бару файдасы



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Сәләт дөньясы белән танышу Чара квест форматында узачак. Катнашучылар Сәләт берләшмәсе, 

аның максатлары һәм принциплары, проектлары, чаралары һәм һәр 

балага ачык булган барлык мөмкинлекләре белән танышачаклар

Akbure Challenge Челленджлар кичәсе, аның үз валютасы бар, төрле биремнәр 

бирелә, балалар шул биремнәрне үти һәм акча эшли. Чара 

ахырында аукцион үткәрелә.

«Без Ак Бүреләр» Төркемнәрне яңа форматта тәкъдим итү

Хорлар көрәше + Грэмми Татар халык җырларына мәхәббәт уяту, төркемнәр вокал буенча

төрле биремнәр үти, җиңүчеләрне сайлап алу һәм аларны бүләкләү

Рекламалар фестивале (Әскәрия

форматында үткәрелә)

Сәлкешләр үз реклама роликларын тәкъдим итә



Мәдәни-иҗади программа

Чара исеме Тасвирлама

Гавайдагы Party Пляж ялын оештыру, киеренкелекне һәм аруны төшерү.

Топ-спикер Лидерлык потенциалын үстерү өчен уеннар, сөйләм үсеше

Яхшы мәзәкләр лигасы КВН-нын яңа форматы, Республика КВН-уенчыларын катнаштыру

Төнге квест «Фәнсар» базасында яшерелгән кодлар эзләү, башваткычлар чишү, 

Сәләт турында яңа белемнәр алу

Akbure рекордлары китабы Булмаган кызыклы рекордлар уйлап табу, аларны үтәү



Спорт-сәламәтләндерү 

программасы

Чара исеме Тасвирлама

Команда спорт төрләре Футбол, волейбол, баскетбол, күңелле стартлар

Тематик зарядкалар Иртәнге зарядкага төрле тематикалар кертү: 

физик сәламәтлеген үстерү

Бассейнда Нептун көне Креативлыкны үстерү өчен көндезге чара

АкБүре марафоны Катнашучылар Фәнсардан алып Хуҗалар тавына 

кадәр дистанция буенча бүленәләр. Беренчесе 

старт ала, эстафетаны икенчесенә тапшыра һәм 

алар бергә өченчесенә йөгерә. Нәтиҗәдә, барлык 

катнашучылар да тауда булырга тиеш

«Сәламәтлек сәгате» Чакырылган спикерлар һәм аларның мастер-

класслары катнашында спорт көне үткәрү

Су асты спорты Мастер-класс



Көн тәртибе
8:00-8:30 Уяну

8:30-9:00 Зарядка

9:00-10:00 Иртәнге аш

10:00-11:30 Сайланган дәрес (остазгәп/инглиз теле) 

11.30-12.30 Воркшоп

13:00-14:00 Төшке аш

14:00-15:00 Ачыкгәп

15:00-16:00 Остаханә

16:00-16:30 Полдник

16:30-18:00 Спорт-сәламәтләндерү чаралары/Open talks

18:00-19:00 Кичке аш

19:00-20:00 Кичке чарага әзерләнү

20:00-22:00 Мәдәни-иҗади чаралар

22:00-23:00 Шәмчекләр

23.00 Йокларга яту



Без социаль челтәрләрдә

Вконтакте:

Инстаграм:


