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10 март   

Ваҡыты Саралар Үткәреү урыны 

09.00 – 09.30 Конкурсанттарҙы теркәү 44-се полилингваль 

күп профилле мәктәп, 

фойе  

ИКЕНСЕ ТУР 

 

09.30 – 09.45 «Милли кейемдәрҙе 

презентациялау» конкурс этабына 

йәрәбә  

44-се полилингваль 

күп профилле мәктәп,  

тамаша залы 
 09.45 – 10.00 Конкурсанттарҙы сәләмләү 

10.00 – 13.00 «Милли кейемдәрҙе 

презентациялау» конкурс этабы  

13.00 – 13.30 Төшкө аш Ашхана  

13.30 – 15.30 «Милли кейемдәрҙе 
презентациялау» конкурс этабы 

(дауамы) 

Тамаша залы  

16.00 – 17.30 
 

«Башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл 
уҡытыусыһы – 2020» регион-ара, 

«Башҡортостандың йыл 

уҡытыусыһы – 2020» республика 
конкурстарын асыу тантанаһы 

БР Мәғарифты 
үҫтереү институты, 

тамаша залы 

17.30 – 18.30 Рәсәй 

Федерацияһы халыҡ мәғарифы 
һәм фән 

хеҙмәткәрҙәренең республика  

профсоюз ойошмаһы тарафынан 
ойошторолған табын   

БР Мәғарифты 

үҫтереү институты, 

спорт залы 

11-13 март 

08.30 – 14.40 

          

«Дәрес» конкурс этабы Өфө ҡалаһы ҡала 

округы белем биреү 

учреждениелары 
«Дәрестән тыш сара» конкурс 

этабы 

11 март, 

19.00  

Яҙыусылар менән осрашыу  44-се полилингваль 

күп профилле  

мәктәп 

14 март 



09.30 – 10.00 «Оҫталыҡ класы» конкурс 

этабына йәрәбә 

44-се полилингваль 

күп профилле  

мәктәп, кабинеттар 10.00 – 17.00 «Оҫталыҡ класы» конкурс этабы 

13.00 – 13.30 Төшкө аш Ашхана  

19.00  Мәҙәни сара  

15 март 

08.00 – 08.30 Конкурстың икенсе турын 

йомғаҡлау, өсөнсө турҙа 
ҡатнашыусыларҙы билдәләү 

44-се полилингваль 

күп профилле мәктәп,  
тамаша залы 

ӨСӨНСӨ ТУР 

08.30 – 08.45 «Мәғариф проекты» конкурс 

этабына йәрәбә 

44-се полилингваль 
күп профилле мәктәп,  

тамаша залы 

08.45 – 14.00 «Мәғариф проекты» конкурс 

этабы 

Конференц-зал  

14.00 – 14.40 Төшкө аш Ашхана  

14.40 – 15.00 «Асыҡ лекция» конкурс этабына 

йәрәбә 

Конференц-зал 

15.00 – 18.00 «Асыҡ лекция» конкурс этабы 

16 март 

10.00 – 12.00 «Мәғариф сәйәсмәндәренең 
түңәрәк өҫтәле» конкурс этабы 

«Торатау» конгресс-
холы  

12.00 – 13.00 Ш. Бабич һәйкәленә сәскә һалыу 

церемонияһы. Коллектив фотоға 
төшөү 

Ш.Бабич һәйкәле 

эргәһе 

Конкурстың ябылыу тантанаһына репетиция 

17 март 

12.00 – 15.00 «Башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл 

уҡытыусыһы – 2020» регион-ара 
конкурсын ябыу тантанаһы 

«Торатау» конгресс-

холы  

 


