
МИН-УҠЫТЫУСЫ  

Эссе 

Һҽр иртҽ һайын мин тыуған мҽктҽбемҽ ашығам. Башымда төрлө 

уйҙар...Олимпиадала, фҽнни-ғҽмҽли конференцияла ҡатнашыусылар исемлеген бирергҽ, 

ул балалар менҽн эшлҽргҽ ваҡыт еткерергҽ һҽм алдағы башҡа сараларға ҽҙерлҽнергҽ...           

Мҽктҽптең балҡып янған уттары күренҽ. Бына бер төркөм бҽлҽкҽстҽр баҫып тора, 

улар нимҽлер һанай-кемдең нисҽ «бишле»һе бар. Бҽлҽкҽстҽрҙең күңелдҽре эскерһеҙ, асыҡ. 

Мин уларҙы нимҽгҽлер өйрҽтергҽ, оло тормошҡа аяҡ баҫырға ярҙамлашырға тейеш. 

Уҡытыусыларҙа шундай ҙур яуаплылыҡ: зыян килтермҽ-һинең ҡулда бала күңеленҽ 

асҡыс, һинең ҡулда – килҽсҽк.  

«Һаумыһығыҙ», - тип  ишетҽм бөтҽ яҡтан һҽм үҙемде бик бҽхетле итеп тоям. Мин үҙ 

урынымда, ярай ҽле бүтҽн һөнҽр һайламағанмын. Үкенмҽйем.  

Эйе, уҡытыусы һөнҽре ауыр,ҽммҽ изге эш. Бөтҽ нҽмҽгҽ лҽ өлгөрөргҽ кҽрҽк: балалар , 

ата-ҽсҽлҽр менҽн эшлҽргҽ, документтарҙы дөрөҫ тултырырға, тау-тау ҽҙҽбиҽт уҡырға, 

коллегалар менҽн уртаҡ тел табырға, администрацияға ҡолаҡ һалырға...  Һҽр һөнҽрҙең үҙ 

ауырлыҡтары, үҙ лҽззҽте бар. Иң мөһиме –эшеңде яратып башҡарыу. Икенсе сменаға көс 

ҡалмаған көндҽр ҙҽ булмай түгел. Ҡыңғырау шылтырай, һиңҽ балалар өмөтлҽнеп ҡарай, 

икенсе һулыш асыла. Уҡытыусы исемен аҡлау өсөн, һин уҡыусыларға күп нҽмҽ өйрҽтергҽ 

тейеш.  

Шатлыҡ, бҽхет өлҽшкҽн һайын арта ғына бара. «Кеше өсөн иң ҙур бҽхет - кешелҽргҽ 

бҽхет килтереү», - тигҽн бер шиғырында оло ҽҙип Ғайса Хөсҽйенов. 

Бала ваҡытта кеше тал сыбығы кеүек була, ҡайһы ергҽ сҽсһҽң дҽ үҫеп китҽ. Ошо 

һүҙҙҽрҙе күңелемҽ һалғанмын, улар бит күңел байлығын сағылдыра. Дөйөм алғанда, 

уҡытыусы булып эшлҽмҽйем, ҽ уҡытыусы булып йҽшҽйем. Уҡытыу, уҡытыусы булып 

йҽшҽү - минең ҡанымда. 

Был һөнҽрҙе һайлау телҽге  мине  Нефтекаманың педагогия колледжына алып килде. 

Беренсе педагогик практикамды хҽтерлҽйем, тулҡынланыу, борсолоу, үҙемдең булдыра 

алыуыма ышанып етмҽү  тойғоларын һиҙҙем. Ҽммҽ беренсе дҽресте үткҽргҽс, бҽхет, 

шатлыҡ хистҽрен тойҙом һҽм профессияны дөрөҫ һайлағаныма инандым! Колледжды 

уңышлы  тамамланым. Хыялым тормошҡа ашты – мин башланғыс кластар һҽм башҡорт 

теле буйынса яңы ғына дипломды ҡулға алған белгес. Мҽктҽпкҽ килгҽс башҡорт телен 

һҽм ҽҙҽбиҽтен уҡыта башланым. Беренсе йылдарҙа эшлҽүе ауырыраҡ  булды, сөнки быға 

тиклем башҡорт телен бары тик башҡорт миллҽтеннҽн  булған балалар ғына уҡыған. 

Уҡыусылар менҽн эшлҽүемдең беренсе көнөнҽн үк уларҙа башҡорт теленҽ ҡарата 

ҡыҙыҡһыныу, мөхҽббҽт хистҽрен уятырға тигҽн бурыс ҡуйҙым. Белемемде тағы ла 



арттырыу  һҽм дҽрестҽремдең сифатын күтҽреү маҡсаты менҽн ситтҽн тороп   М.Аҡмулла 

исемендҽге Башҡорт дҽүлҽт педагогия университетына уҡырға индем. Бына инде ун бер  

йыл үтеп тҽ китте. Мин инде юғары белемле, мҽктҽптҽ хөрмҽткҽ эйҽ булған башҡорт теле 

һҽм ҽҙҽбииҽте уҡытыусыһы.  

Баланы шҽхес итеп тҽрбиҽлҽү бик ҡатмарлы эш булып тора, уҡыусының 

психологияһын, физиологияһын яҡшы белеү мөһим. Баланың физик һҽм психик таҙалығы,  

ғаилҽлҽге климат, ата-ҽсҽнең үҙ ара мөнҽсҽбҽттҽре күҙ алдында торорға тейеш. Мҽҫҽлҽн, 

ҡайһы бер балалар бик тиҙ арыйҙар, материалды насар үҙлҽштерҽлҽр. Мин, тел белгесе 

булараҡ, алдыма түбҽндҽге мҽсьҽлҽлҽр ҡуям: уҡыу процесын рациональ ойошторорға, һҽр 

бер баланы мөмкинлектҽренҽ ҡарап үҫтерергҽ, төплө белем булдырырға, үҙемдең 

предметҡа ҙур ҡыҙыҡһыныу уятырға, тыуған ергҽ һөйөү, патриотизм тҽрбиҽлҽргҽ. 

Уҡыусы дҽрестҽ уҡый, яҙа, тыңлай, һорауҙарға яуап бирҽ. Ҽгҽр ҙҽ был эш уның хис-

тойғоларына ҡағылмай икҽн, ҡыҙыҡһыныу уятмай икҽн – тимҽк,  ул дҽрестҽ пассив була. 

Ҡыҙыҡһыныу уятмаған дҽрестҽр төплө белем алырға ҡамасаулай. Дҽресте мауыҡтырғыс 

итеп үткҽрер өсөн уҡыусылар алдына проблема тыуҙырырға кҽрҽк, был уларҙы 

уйланырға, эҙлҽнергҽ этҽрҽ. Ябай булмаған дҽрес төрө булып дҽрес-сҽйҽхҽт, дҽрес-уйын, 

дискуссия һҽм башҡа төрлө формалар балаларҙа ҡыҙыҡһыныу уята. Ҡыҙыҡлы һҽм 

заманса материалды уҡытыусы үҙе генҽ түгел, ҽ балаларҙы ла мауыҡтырып эҙлҽнергҽ,  

яңы асыштар, табыштар яһарға ярҙам итҽ. 

Предметҡа ҡыҙыҡһыныу уятыуҙа уҡытыусының ниндҽй шҽхес булыуы ҙур роль 

уйнай. Ул, иң беренсе, үҙ предметын яратырға, күңелен һалып, мауығып, үҙ һөнҽренҽ 

бирелеп эшлҽргҽ, балала үҙенең көсөнҽ ышаныс тыуҙырырға тейеш. 

Мин үҙемде ямғыр тамсыһы менҽн дҽ сағыштырам, ысынлап та, ямғыр һҽр бер 

орлоҡто үҫтереүҙҽ ҡатнаша. Минең бурысым һҽр бер уҡыусымдың асылын табыу, һҽр 

уҡыусыға үҙен табыуҙа ярҙам ҡулы һуҙыу, уның һҽлҽттҽрен асыу. Шытып сыҡҡан орлоҡ 

бөгөнгө шарттарҙа юғалып ҡалмаһын, йҽмғиҽттҽ үҙ урынын тапһын өсөн, яҙмыш ҡуйған 

кҽртҽлҽрҙе емереп, тҽүҽккҽл, ныҡышмал рҽүештҽ алға ынтылып, иҡтисади-сҽйҽси тормош 

шарттарына яраҡлашып, уңыштарға өлгҽшергҽ тейеш. 

Шуға күрҽ уҡыусының эше  ҡыуаныслы, ҽ тормошо мауыҡтырғыс һҽм файҙалы 

булһын өсөн бөтҽ мөмкинселектҽрҙе ҡулланам. Уҡытыуҙа традицион һҽм традицион 

булмаған ысул һҽм алымдарҙы файҙаланам. Уҡытыу процесында уҡытыусының төп 

мҽсьҽлҽһе –баланы тупланған белемдҽренҽ таянып фекерлҽргҽ өйрҽтеү.  Бала  белем 

алыуҙа өҫтҽлмҽ мҽғлүмҽтте төрлө сығанаҡтарҙан: китаптарҙан, интернет селтҽренҽн, 

гҽзит-журналдарҙан эҙлҽй.   Минең төп маҡсатым- уҡыусыларҙың ижади 

мөмкинселектҽрен асыуҙа, үҙаллы фекерлҽү ҡеүҽһен тҽрҽнҽйтеүҙҽ, ҡыҙыҡһыныусанлыҡ 



тҽрбиҽлҽүҙҽ. Теоретик  белемдҽрҙе практик мөмкинселектҽргҽ бҽйлҽү тураһында төп 

методик ҡағиҙҽ нигеҙҙҽрен иҫҽптҽ тотоп,  аң-белем даирҽһен үҫтереүгҽ күп көс һалам. 

Уҡыу материалын балаларға еткергҽндҽ алтын урталыҡты билдҽлҽйем: артыҡ  

ҡатмарландырмаҫҡа-балалар аңламаҫ, артыҡ еңелҽйтмҽҫкҽ-балалар белем алыуҙа еңел-

елпе юлдар эҙлҽргҽ күнегер тигҽн принципҡа таянам.  

Һҽр дҽресемдҽ тиерлек мин балаларға һайлап алырға, үҙ аллы маҡсат ҡуйырға, 

үҙҙҽрен баһаларға мөмкинселек бирҽм, сөнки үҙбаһа уҡыусыны белем алырға этҽрҽ, 

ынтылыш бирҽ. Ҡайһы саҡта үҙ-үҙеңҽ баһа биреү уҡытыусының дҽрестҽ ҡуйған 

билдҽһенҽн дҽ ҙурыраҡ мҽғҽнҽгҽ эйҽ. Уҡыусы өсөн ул үҫеш шарты. Уҡытыусы өсөн 

тҽрбиҽлҽнеүсеһенең үҫеш юлы. 

Беҙ миллҽтебеҙ яҙмышы, уның килҽсҽге тураһында борсолоп, хаҡлы рҽүештҽ һүҙҙе 

былай тип башлайбыҙ: «Телебеҙҙе, йыр - моңобоҙҙо, изге йолаларыбыҙҙы, айыҡ 

аҡылыбыҙҙы һаҡлайыҡ. Был - уй-телҽктҽребеҙҙең төп асылы», - тигҽн бөйөк аҡыл эйҽһе 

Мостай Кҽрим. Тҽү ҡарашҡа ябай, ҡҽҙимге тойолған был һүҙҙҽр минең өсөн - тҽғлимҽт. 

Бөгөнгө заман мҽктҽбе ҡапма-ҡаршылыҡтар тыуҙырҙы,  бер яҡтан дөйөм белем 

биреү мҽктҽбе, икенсе яҡтан һҽр бала менҽн индивидуаль эшлҽргҽ кҽрҽк. Бөтҽ класҡа  

еткерелгҽн уҡыу ҡиммҽттҽре һҽр бала менҽн индивидуаль үҙлҽштерелҽ. Ғҽмҽлдҽ 

индивидуаллҽштереү тигҽн төшөнсҽ самалы: ҡағиҙҽ булараҡ һҽр уҡыусының шҽхси 

үҙенсҽлектҽре иҫҽпкҽ алынмай, ҽ айырым оҡшашлыҡтары булған төркөм ҡарала. Был 

төркөмдҽр ҡалыплашмаған, индивидуаллҽштереү үҙгҽреп тора,  һҽр бер эш төрөндҽ 

айырым төркөмдҽр формалаша.  Дифференциациялау  процессы һҽм 

индивидуаллҽштереүҙҽ уҡытыусының роле алмаштырғыһыҙ: уҡытыусының шҽхесенҽн, 

уның оҫталығынан конкрет уҡыу ситуацияһының сиселеш юлдары билдҽлҽнҽ, 

алымдарҙың эффектлығы күренҽ. 

Уҡытыу һҽм тҽрбиҽ биреү берҙҽм процесс, ул бер генҽ минутҡа ла туҡталып тормай. 

Кемде тҽрбиҽлҽйбеҙ, Башҡортостандың  килҽсҽге, телебеҙ, халҡыбыҙ яҙмышы нисек 

буласаҡ-был һорауҙар мине лҽ борсой. Бөгөнгө йҽш быуынға дөрөҫ тҽрбиҽ һҽм белем 

биреү юлдарын эҙлҽйем. Уҡыусыларым был юлды табырға ярҙам итерҙҽр. 

Минең хеҙмҽт емештҽрем балалар йөрҽгендҽ тамырланһа, һҽр баламдың уңышы 

минең йөрҽгемдҽ тамырлана. 

Уҡытыусы һөнҽрен һайлап яңылышманым. 

 


