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СИПАТЫ
Find Your Way бағдарламасы

Уақыты
13.30 – 14.00

Тіркеу

– Narxoz университетінің басты корпусы, Акт залы

Ашылуы – Акт залы

14.00 – 14.30

FIND YOUR WAY

«SELF-MADE»

14.30 – 15.10

Жетістік тарихы:
Айгүл Имадилдаева –Shakhmardan Yessenov Foundation бағдарламасының қатысушысы.
CODE4U компаниясының директоры. Сіз Кремний алқабына қалай кіруге және
Қазақстанда өзіңіздің ІТ-компанияңызды қалай ашуға болатынын білесіз.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Диас Тастанбеков – химик, технологиялар коммерциализаторы, стартаптарды құлату бойынша спорт шебері.
Сіз мыналар жайлы білесіз: Икигай және "өлген ат" – кәсіп таңдаудың қиындығы: жүректі тыңдау әлде әмиянды тыңдау.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Гульмира Дәулетова – Қазақстанның шахмат бойынша көп дүркін чемпионы, Азия чемпионы, Дүниежүзілік Олимпиаданың қола жүлдегері.
Сіз басымдылықтарды орын-орнына қою, стратегиялық жоспарлау және күнделікті шағын жеңістер жайлы білесіз.
Аудитория: Акт залы

«СПОРТ – ӨМІР СТИЛІ РЕТІНДЕ»

15.20 – 16.00

«МЕН ТАМАҚТАНҒАН КЕЗДЕ…»

Спикерлер:
Руслан Шагалиев – World Class клубының
жаттығу залының элит-жаттықтырушысы,
Алматы қ. және Қазақстанның бодибилдинг бойынша көп дүркін чемпионы.
Анна Акимбетьева –шайбамен хоккей
бойынша ХКСМ, 2002 жылғы Олимпиада
ойындарының қатысушысы.

Спикер:
Катарина Максименко – табиғи сұлулық,
фитнес және денсаулық саласындағы сарапшы.
WCPOA 2008 2ле чемпионы, фитнестен ҚР 2
дүркін чемпионы.

№8 аудитория

№9 аудитория

«ӨІҢІЗГЕ ӨМІР ТЕҢГЕРІМІН ТАБУҒА
ҚАЛАЙ КӨМЕКТЕСУГЕ БОЛАДЫ»
Спикерлер:
Лала Самса мен Дарья Кобзева –
психологтар, тұлғалық табыс
жаттықтырушылары

Дәрісте:
- Жалықтыратын және дәмсіз болатын дұрыс
тамақтану туралы дақпыртты жоққа шығарамыз. Өзіңіздің эмоцияларыңыз бен энергияСіз мыналар жайлы білесіз: Сіз өзіңізді
ңызды қалай басқаруға болатынын білеміз.
спортта қалай табуға және оны өз өмірің- - «ҚОЛ ЖЕТКІЗУШІНІҢ» күндізгі рационын
іздің стилі етіп жасауға болатынын білесіз. бірге құрастырамыз.

«10 СӘТСІЗДІК = 1 ЖЕҢІС»

16.10 – 16.50

Спикер:
Фарангиза Шукашева – Neupusti.net
бірлескен негізін қалаушы. ZimaBlue
маркетингтік агентігінің иесі.

№10 аудитория

«ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӨМІРГЕ
АЙНАЛҒАН КЕЗДЕ»

«ҚАЛАҒАН ЖҰМЫСЫҢЫЗДЫ ҚАЛАЙ
ТАБУҒА БОЛАДЫ»
Спикер:
Марина Дорофеева – мансаптық консультант,

Сіз мыналар жайлы білесіз:
- маңдайыңызды томпайтын алу не
үшін қажет;
- сәтсіздіктердің пайдасы қандай;
- сәтсіздіктер қалайша ынталандырады.

Спикер:
Катерина Кошко - Photosafari.kz бірлескен
негізін қалаушы, NatGeo Qazaqstan фотографы, Сіз мыналар жайлы білесіз:
@kattyontheroad тревел-блоггері, әлем бойын- - жұмысты және тағылымдаманы іздеу кезінде
ша авторлық саяхаттар ұйымдастырушысы.
неден бастау қажет;
- өзіңіздің деректеріңізді қалай және қай жерде
Сіз мыналар жайлы білесіз: Сіз армандаған
орналастыру қажет;
өмір сүруді және өзіңіздің бағытыңызды
- халықаралық компанияда тағылымгерден
қалай табуға болатынын білесіз.
бастап консультантқа дейінгі жеке тәжірибе.

№8 аудитория

№9 аудитория

№10 аудитория

Кофе-брейк

16.50 – 17.20

17.20 – 18.40

Сіз мыналар жайлы білесіз:
- қалай бұдан да тиімді болу;
- өз ресурстарын қалай табу;
- мақсаттарға қол жеткізу бойынша жоспарды
құрып, қадамдарды жазу;
-қалайша ішкі гармонияға қол жеткізу.

ХОББИ + БИЗНЕС = БАҚЫТ
Спикерлер:
- Владимир Кущенко - «Soft Skills Qazaqstan» негізін қалаушы.
- Алишер Садыков – Болашақ бағдарламасының түлегі,
Nanoheroes.kz және ka4.me стартапының бірлескен негізін
қалаушы және CEO.

«ӨЗ МАҚСАТТАРЫҢЫЗҒА ҚАЛАЙ ҚОЛ ЖЕТУГЕ БОЛАДЫ?»
Спикерлер:
Анастасия Гурьянова мен Майя Картабаева – өзіңізді ақыл мен
жүрекпен табуға көмектесетін MyFutureToday жобасы жасөспірімдер
мен ересектер үшін тренингтерді жүргізеді, #100 кәсіп жасаймыз.

Сіз мыналар жайлы білесіз:
- Өзіңіздің хоббиіңізді армандаған жұмысыңызға қалай
айналдыруға болады?
- Неліктер хобби Сіздің әлеуетіңізді аша алады?
- Сізге қандай хобби лайықты?

Сіз мыналар жайлы білесіз: мақсаттарды қалай дұрыс қою және
оларға қол жеткізу жолында жолдан адаспау жайлы, ынталандыру
неліктен жұмыс істемейді және «пілді бөлшектеп жеу» не үшін керек.

Аудитория: Кітапхана

Аудитория: Кітапхана
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