
Балаға дөрөҫ йүнәлеш биреү мөһим 

 

Шҽхестҽр үҙебеҙҙҽ үҫергҽ тейеш. 

Илебеҙҙең килҽсҽге һҽлҽтле балалар 

ҡулында икҽнлеген һҽр кем яҡшы аңлай, 

шуға күрҽ педагогтың бурысы – уларҙы 

ваҡытында күреү, маҡсатлы эш алып 

барыу, уҡыусыларҙың һҽлҽтен үҫтереү. 

Был йҽһҽттҽн Хҽйбулла районы хакимиҽте 

мҽғариф бүлеге менҽн берлектҽ тығыҙ эш алып бара.  

Төбҽктҽ бер нисҽ йыл рҽттҽн һҽлҽтле балаларҙы дҽртлҽндереү маҡсатында 

район хакимиҽте башлығының премияһы булдырылған, күп йүнҽлештҽге 

профилле лагерҙар эшлҽй. Рҽсҽй олимпиадаһында еңеүселҽрҙе Ҡара диңгеҙ 

буйына ял итергҽ ебҽреү, төрлө ерҙҽргҽ экскурсияларға йөрөтөү ҡаралған. 

Ғҽмҽлдҽ бындай йүнҽлештҽге эштҽр Аҡъярҙың 2-се мҽктҽбендҽ маҡсатҡа 

ярашлы алып барыла. Был хаҡта мҽктҽп директоры Нияз Хҽмзҽ улы 

Рыҫҡолов бына ни һөйлҽй: 

– Һҽлҽтле баланы күрҽ белеү тҽү сиратта уҡытыусынан тора. Уның талантын 

бар яҡлап асыуҙа ата-ҽсҽнең һҽм мҽктҽп етҽкселегенең дҽ ҽһҽмиҽте ҙур. 

Беренсенҽн, баланы ҡыҙыҡһындырыу кҽрҽк, икенсенҽн, уны дҽртлҽндереү 

мотлаҡ. Ошо тҽңгҽлдҽ эш алып барғанда ғына һҽйбҽт һөҙөмтҽлҽргҽ 

өлгҽшергҽ мөмкин. 

Беҙҙең мҽктҽптҽ һҽр баланы шҽхес итеп үҫтереү, уның бар яҡлап һҽлҽтен 

асыу, талантын киңҽйтеү маҡсатында эҙмҽ-эҙлекле эш алып барыла. Бында 

иң тҽүҙҽ түңҽрҽктҽрҙең ҽһҽмиҽте баһалап бөткөһөҙ. Төрлө түңҽрҽктҽрҙҽ һҽм 

спорт секцияларында шөғөллҽнеү баланың үҫешенҽ ыңғай йоғонто яһап 

ҡына ҡалмай, уны оло тормошҡа ҽҙерлҽй. Иң мөһиме – үҙенҽ оҡшаған 

ҡыҙыҡһыныуын ҡҽнҽғҽтлҽндерҽ, килҽсҽккҽ һөнҽр һайлауҙа дөрөҫ йүнҽлеш 

бирҽ, һҽлҽтен бар тулылығында асыуға булышлыҡ итҽ.  

Мордва Республикаһының Саранск лицейында белем алған Тимур 
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Дҽүлҽтбаев – мҽктҽбебеҙ уҡыусыһы. Уның бөгөнгө Бөтҽ донъя 

олимпиадаһындағы ҡаҙаныштарына тҽүге баҫҡыстар тап беҙҙең белем 

усағында һалынған. Ҽгҽр ҙҽ республикала Тимур кеүек һҽлҽтлелҽрҙе артабан 

үҫтереү йүнҽлешендҽге мҽктҽптҽр булғанда, күпме бала үҙебеҙҙең 

Башҡортостан данын яҡлар ине!  

Үҙебеҙҙең төбҽккҽ килгҽндҽ, беҙҙең районда был яҡтан эш яҡшы 

ойошторолған. “Робот техникаһы”, “Авиамодель”, “Судомодель” 

йүнҽлешендҽ буласаҡ инженерҙарҙы тҽрбиҽлҽгҽн түңҽрҽктҽр эшлҽй. Каникул 

осоронда балаларҙың һҽлҽтен үҫтереү һҽм нығытыу маҡсатында ошо йүнҽ-

лештҽге профилле лагерҙар ойошторола. Йҽйге миҙгелдҽ балалар ял итеп 

кенҽ ултырмай, техник белемдҽрен һҽм оҫталыҡтарын арттыра, үҙ-ара 

тҽжрибҽ  уртаҡлаша.  

Беҙҙең мҽктҽп уҡыусыһы Яҙгөл Төрөпҡолова ҽле Ҡара диңгеҙ буйында ял 

итҽ. Ул – район, республика, Рҽсҽй олимпиадаһы еңеүсеһе. Һҽлҽтте 

үҫтереүҙең төп шарты уҡыусыны ҡыҙыҡһындырыу һҽм дҽртлҽндереү 

икҽнлеген бер кем онотмаҫҡа тейеш, шул иҫҽптҽн ата-ҽсҽ лҽ, уҡытыусы ла. 

 


