
Хөрмәтле “Биектау хәбәрләре” газетасы редакциясе! Сезгә Айбаш 

гомуми урта белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

Низамиева Әлфинур яза. Әлдермеш мәктәбендә үткән семинардан алган 

тәэсирләрем белән уртаклашасым килә. 

20 нче ноябрь көнне Дөбьяз, Айбаш, Зур Кавал, Шуман, Усад, Мәмдәл, 

Суксу мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучылары матур, якты, чиста, 

кунакчыл Әлдермеш мәктәбенә  тәҗрибә уртаклашырга җыелдык. Заман 

белән бергә атлаучы, укучыларында татар халкының күркәм сыйфатларын 

тәрбияләүче Әлдермеш мәктәбе чын эш, иҗат, тәҗрибә уртаклашу 

мәйданына әйләнде ул көнне. 

Бу уку елы башында 5 нче сыйныфларда белем бирүче туган тел 

укытучылары да ФДББС ның 2 нче этабын башлап җибәрделәр. Эшне 

уңышлы дәвам итү өчен, безне кустларга бүлделәр, җитәкчеләр 

билгеләделәр, ә район буенча тьютор – Дөбьяз мәктәбенең татар теле һәм 

әдәбияты, башлангыч сыйныфлар укытучысы Вафина Гөлия Илдус кызы. Ул 

безнең белән эшне бик актив башлап җибәрде һәм тиз арада җитәкче буларак 

абруй казанды. Компетентлы тьютор безне ФДББС таләпләре, дәрес 

технологияләре белән эшлекле киңәшмәләрдә дә, читтән торып та 

таныштырды, дәресне уңышлы үткәрү алымнарын, методларын өйрәтте. 

Тьютор-җитәкче Вафина Г.И. “Эшчәнлек оештыру технологияләре 

ярдәмендә  федераль дәүләт белем стандартларын тормышка ашыру” 

темасына чыгыш ясады. “Безнең бурыч – укучыларны олы тормышка 

һәрьяктан үсешле итеп озату, – диде ул үзенең чыгышында. – Дөрестән дә, 

яңа стандартларның төп максаты – шәхес тәрбияләү, бәләкәйдән үк балага 

шәхес итеп карап, аның сәләтен күрә белү, аны үстерүгә ярдәм итү, иҗади 

баскычка күтәрү. Хәзер укытучы укучыда универсаль уку күнекмәләре 

формалаштырып, үзе проект эшчәнлегенең эксперты, җитәкчесе булырга да 

тиеш. ФДББС кертү традицион программаларда кертелгән артык 

информациядән котылырга, репродуктив укыту алымыннан эзләнүле укыту 

алымына күчәргә, укучының үзбәясен күтәрергә ярдәм итәчәк. Яңа 

стандартларга күчү укучылар өчен генә түгел, ә укытучылар өчен дә 

проблема, чөнки укытучыга тулысынча эш алымын үзгәртергә, психологик 

яктан яраклашырга кирәк.”  

Вафина Г.И. проблемалы диалог технологиясенә, нәтиҗәле уку, уку 

уңышларын бәяләү технологиясенә тукталды. Яңа дәреслекләрнең 

укучыларны гамәли эшләргә өйрәтүен ассызыклады ул. Нәтиҗәле уку 

технологиясе текст белән эшләгәндә бик уңайлы һәм кирәкле. Гөлия 

Илдусовна дәрестә кулланыла торган бик күп төрле метод һәм алымнар 

турында сөйләде. 

Зур Кавал төп мәктәбенең татар теле укытучысы Насыйбуллина Энҗе 

Фәүкать кызы “Татар телен һәм әдәбиятын өйрәнүдә заманча технологияләр 

куллану” темасына доклад әзерләгән иде. “Татар теле... Тугач та иң газиз 

кешеңнән ишетә башлаган, күп гасырлык тарихы булган, дөньядагы иң 

дәрәҗәле 14 тел исәбенә кергән, җитлеккән, камилләшкән горур татар теле!  

– дип башлады ул чыгышын.  – Без, татар теле укытучылары, туган телебезне 



укучыларга югары дәрәҗәдә өйрәтергә тиешбез... Хәзерге көндә әзер белем 

биреп чыгару уку процессында төп бурыч булудан туктады, укытуны 

традицион формада оештыру актуальлеген югалтты. Заман таләбе 

укытучыларга яңа мәгълүмати технологияләр белән хәбәрдар булуны, аларны 

гамәлдә нәтиҗәле куллана белүне сорый.” Энҗе Фәүкатовна заманча 

технологияләрне файдалануның мөһим бурычларына, төркемнәрдә эшләүнең 

әһәмиятенә тукталды, эш тәҗрибәсе белән уртаклашты. Чыгышлардан соң 

без дәресләр карадык.  

Әлдермеш мәктәбенең башлангыч сыйныфлар укытучысы Сафина 

Гөлназ Ринат кызының 4 нче сыйныфтагы татар теле дәресен карадык. Ул  

укучылар белән оста дирижер кебек идарә итте. “Исемнәрнең берлек һәм 

күплек саны” темасына әзерләнгән дәрес бик уңышлы үтте.  

Татар теле һәм әдәбияты укытучысы Сагиева Ризида Әмир кызы татар 

теле дәресен 5 нче сыйныфлар белән “Сорау җөмлә” темасына күрсәтте. 

Укучылар төркемнәрдә эшләделәр. Укытучы кулланган яңа технологияләр 

бик кирәкле һәм файдалы булды.    

Дәресләрне карагач, төркемнәрдә эшләүнең Сингапур методикасына 

да, ФДББС на да туры килүенә тагын бер тапкыр инандык. Заманча дәрестә 

укучылар күбрәк нәтиҗәләргә ирешәләр.  Балаларның мөстәкыйль танып-

белү эшчәнлеге үстерелә. Төркемнәрдә эшләп, укучылар бер-берсенә 

теләктәшлек күрсәтәләр, ягъни коммуникатив УУГ тормышка ашырыла. Иң 

мөһиме: заманча технологияләр куллану алынган мәгълүматның – 85 % ка 

якынын, ә традиион технологияләр 40 % белемне хәтердә озак сакларга 

ярдәм итә.  

Шулай итеп, без Әлдермеш мәктәбеннән күп мәгълүмат алып, тәҗрибә 

өйрәнеп киттек. Бездә мәктәп һәм аның коллективы бары тик уңай тәэсирләр 

генә калдырды. Төсләр якты, йөзләр якты, укытучылар да, укучылар да 

кунакчыл, хәтта мәктәп үзе дә кунакка дәшә, чакыра кебек тоелды миңа. 

Уңышлар сезгә, хөрмәтле әлдермешлеләр! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


