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ÌИЛЛИ ÌƏКТƏПЛƏРНÅҢ
ßЗÌЫØЫ – ÁÅЗНÅҢ КУЛЛАРÄА!
Аннотация: Урмышлы урта мәктәбе Татарстан республикасында
гына түгел Башкортстан һәм Мордовия республикаларында да танылган
мәктәпләрнең берсе. Бай тарихлы, мәдәният үзәге булып торган әлеге
мәктәп Лениногорск районының үрнәк мәктәпләреннән санала. Мәгариф
һәм фән министрлыгы республикадагы милли мәктәпләргә игътибарны
аеруча арттырса иде. Милли мәктәпләргә төрле проектлар һәм эксперементаль мәйданчыклар булдыру авыл җирлеге өчен үзенә күрә отышлы
адым. Татар теле һәм татар әдәбиятының киләчәге бүгенге көндә авыл
җирлеге белән тыгыз бәйләнгән. Милли мәктәпләребезне сакласак, ана
телебезне дә саклап калачакбыз.
Төп сүзләр: татар теле, татар әдәбияты, уку-укыту системасы, милли
система, Сингапур системасы, электрон портал, интернет ресурслар.
The fate of national schools is in our hands!
Annotation: The secondary school of Urmushlu is one of the
famous school in Tatarstan but outside of Bashkortstan and
Mordovia. The school is considered exemplary in Lenonogorsk
district. I would like Ministry education and science won’t leave
without attention such schools. Creation in the national schools
of different projects and experimental sites is effective step. The
future of the Tatar language and literature is closely connected
with the village. If we save the national school, we will save native
language.
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Ìилли мəгариф һəм милли мəктəп язмыøы áүгенге
көндə áик популярлаøып китте. Телевидениядəн дə радиодан да áихисап газета-журналларда милли мəктəплəрнең
проáлемалары хакында áик
еø иøетергə туры килə. Күп
кенə чыганакларга күз салсак, нигездə 70 – 80 укучыдан торган мəктəплəрне
оптимизаöиялəү
хакында инде күптəннəн имеøмимеøлəр йөри. Ìəктəплəрне
áерлəøтерү áүгенге көн кадагы áулып исəплəнə. Əлáəттə,
əлеге юнəлеøне хуплаучылар
мəктəплəрне
áерəøтерүдəн
ике куянны áер юлы ату
áелəн аңлаталар: áеренчедəн
укучыларның áелем дəрəҗəсе
күтəрелə,
икенчедəн
áалаларның
күзаллаулары
киңəя, өченчедəн административ
контроль
көчəя,
дүренчедəн финанс мəсьлəсе
хəл ителə, ягúни мəктəплəрне
áерлəøтерүдəн хезмəт хакын
түлəү áик күпкə азая.
Ñоңгы вакытта татар мəктəáе
язмыøы турында күп сөйлəнде
һəм сөйлəнə. Áердəм дəүлəт имтиханнарын татарча тапøыруны тыю, милли теллəрне,
тарихны, мəдəниятне укыту96

га чик куя торган 309 нчы
законны
каáул
итү
áик
күплəрне áорчуга салды. Күп
кенə ата-аналар үзлəренең áалаларын рус мəктəплəренə
áирə áаøлады, хəтта күп
кенə
татар
мəктəплəрендə
рус телендə укытуны өстен
күрəлəр. Áүгенге көндə милли мəктəплəрнең хəле ничек?
Укыту эøчəнлеге ничек итеп
оеøтырылган? Əлеге áорчыган сорауларга җавап таáуы
кыен.
27 апрельдə
Лениногорск
районының Урмыøлы урта
мəктəáендə ачык чарада катнаøырга туры килде áезгə.
Əлеге милли урта мəктəп Лениногорск øəһəреннəн 60 километр ераклыкта урнаøкан,
ягúни район үзəгеннəн иң ерак
мəктəплəрнең áерсе. Áинага
килеп керү áелəн аның чисталыгына таң калдым. Чисталык һəм пөхтəлек милли
мəктəплəргə хас үзенчəлек.
Ìəктəп директоры Õаáиáуллина Рузалия Наилевна актлар залында Урмыøлы урта
мəктəáенең эøчəнлеге áелəн
таныøтырды. Áигрəк тə ул
мəктəпнең максатларына аеруча áасым ясады:
–
áелем
стандарты
талəплəренə җавап áирерлек
итеп áелем áирү һəм «4»кə,
«5»кə укучыларның санын
арттыру;
– áаøлангыч сыйныфтан
урта төркемгə күчкəндə áелем
сыйфатының түáəнəюенə юл
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куймау;
га лаек áулган əлеге мəктəп.
– 9 нчы чыгарылыø сый- Øулай ук ел саен диярлек реныф укучыларының имтихан- спуáлика күлəмендə уздырыла
нарын уңыøлы тапøырула- торган предмет олимпиадаларына иреøү;
рында зур күрсəткечлəргə ия
– укытучының професси- áулалар.
ональ осталыгын күтəрү һəм
Ìəктəп эøчəнлегендə татар
яңарыø øартларында уку- теле һəм əдəáиятына зур игúчыларга югары сыйфатлы тиáар áирəлəр. Укучылырның
áелем һəм тəрáия áирүдə ин- һəм
укытучылырның
саф
формаöион-коммуникатив татарча
сөйлəøүлəре
áезтехнологиялəрне
нəтиҗəле не áик тə сокландырды.
куллану;
Тел аøа укытучылар мил– методик эøне øəхси- ли мəктəптə зур эø алып áаюнəлеøле
итеп
оеøты- ралар. Áигрəк тə Ñəгадəт
ру
нəтиҗесендə
педагогик Имаметдиновна
Ìифтахова
кадрларның
квалификаöи- җитəклəгəн «Øигúри калəм»
ясен, профессиональ компе- түгəрəген респуáликаның áартентлылыгын күтəрү;
лык төáəклəрендə дə áелəлəр.
–
áалаларның
иҗади Əлеге түгəрəккə мəктəпнең áар
сəлəтлəрен үстерү, аларның укучылары да йөри. Ñəгадəт
сəламəтлеклəрен ныгыту.
апа аларга əхлак тəрáиясе
Əлеге максатлар áелəн та- áирү áелəн áергə, áалаларда
ныøтырып
узганнан
соң илеáезгə карата зур мəхəááəт
мəктəп эøчəнлегенең пре- тə уята. Үзенең түгəрəгендə
зентаöиясе тəкúдим ителде. áалаларның язмаларына анаÌəктəптə ниáары 50 укучы лиз ясый, рифмаларны дөрес
гына áелем алса да мəктəпнең һəм төгəл кую серлəренə
нəтиҗəлəренə таң калырлык. өйрəтə. Аның укучылырының
Áердəм дəүлəт имтиханнары хезмəтлəре район һəм респукүрсəткеченə күз салсак, Лени- áлика журналларында áихиногорск районында алдынгы сап áасылып чыга. Əле күптəн
мəктəплəрдəн санала. Олимпи- түгел Казан øəһəрендə узган
ада юнəлеøенə дə зур игúтиáар øигúрият конкурсында приáирəлəр. Áыел гына Ленино- злы урын алып кайттылар.
горск районында уздырылган Ñеминарга килгəн кунакларга
предмет олимпиадаларыннан укучылар тарафыннан øигúҗиде призлы урын алганнар, ə ри түгəрəк эøчəнлегенең áер
узган ел тугыз призлы урын- мизгеле күрсəтелде.
Ìəктəпнең áарлык сыйныфлары да заман талəплəренə туры
китерелеп җиһазландырылган, кайáер сыйныфларда Ñингапур
структурасы нигезендə áелем áирəлəр. Урмыøлы урта мəктəáе
укытучылары Ñингапур системасын үзлəренең дəреслəрендə áик
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телəп кулланалар. Алга таáа да əлеге система өстендə эøлəүне
күз алдында тоталар.
Укытучыларның áарысы да ноутáук áелəн тəэмин ителгəн,
еdu.tatar.ru дип аталаган электрон портал áелəн тыгыз элемтəдə
торалар. Интернет ресурслардан актив файдаланалар, төрле
җəмгыять төркемнəре áелəн даими эø алып áаралар. Укытучылар үзлəренə áирелгəн ноутáук áелəн áиø елдан артык эøлилəр,
áүгенге көндə күп кенə ноутáуклар тузган хəлдə. Укытучыларга əлеге ноутáуклар áелəн эøлəү читенлеклəр китереп чыгара.
Район идарəсе əлеге мəсьəлəне чиøүне тизлəтсə яхøы áулыр
иде. Áу мəсьəлə øəһəр мəктəплəрендə инде күптəн хəл ителгəн.
Татар халкының күп кенə мəøһүр галимнəре, язучылары,
укытучылары һəм áаøка өлкəдəге күренекле øəхеслəре авыл
мəктəплəрен тəмамлаганнар. Авыл áаласы һəрдаим таáигать
áелəн áəйле. Авылның чиста һавасы, челтерəп аккан салкын
чиøмə сулары тəэсирендə ул чыныгып үсə. Áала яøь чагыннан эøкə өйрəнə. Ìилли авыл мəктəплəре хакында Казан педагогия көллиятенең өлкəн укытучысы Ìияссарова Илсөяр
Õəáиáулловна түáəндəге сүзлəрне əйтте: «Ìин авыл мəктəáен
тəмамлаган укучыларны кыр чəчəклəре áелəн тиңлим. Əгəр
кыр чəчəклəрен маøина таптаса, яңгыр явып китү áелəн, алар
áаøларын күтəрəлəр. Авыл мəктəáен тəмамлап Казанга укырга
килгəн укучы да, кыр чəчəклəре яңадан калкып чыккан кеáек,
áарлык авырлыкларга да карøы торырга сəлəтле!»
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