
Бурыс – уҡыусының һәләтен үҫтереү 

 

Тҿпкҿлдҽге мҽктҽптҽр тулыһынса 

юғары тиҙлекле интернет менҽн тҽьмин 

ителгҽн.Һуңғы йылдарҙа заман 

мҽғарифы мобиль уҡытыу 

алымдарына, интерактив модулдҽргҽ, 

виртуаль ысынбарлыҡҡа таяна. 2023 

йылда илебеҙ мҽктҽптҽрендҽ баҫма 

ҽсбаптарҙы алмаштырасаҡ электрон уҡыу китаптары системаһына күсеүгҽ 

ҽҙерлек бҿгҿндҽн башланған. Ауыл мҽктҽптҽрен, бигерҽк тҽ тҿпкҿлдҽ 

урынлашҡан белем усаҡтарын юғары тиҙлекле интернетҡа тоташтырыу 

тҽүшарттарҙың береһе булып тора. Был хаҡта республика Башлығы Рҿстҽм 

Хҽмитов Ҿфҿлҽге сираттағы август кҽңҽшмҽһендҽге сығышында билдҽлҽп 

үтте.  

Хҽйбулла район мҽғариф бүлеге етҽкселеге тарафынан был эш тҿбҽктҽ 

күптҽн башланған. Бҿгҿн, район үҙҽгендҽ һҽм уға яҡын урынлашҡан белем 

усаҡтары менҽн бер рҽттҽн, тҿпкҿл ауылдарҙағы мҽктҽптҽрҙҽ лҽ юғары 

тиҙлектҽге интернет үткҽрелгҽн, компьютер кластары булдырылған. 

Сиҙҽм урта мҽктҽбенең филиалы – Ҽбделнасир башланғыс белем биреү 

мҽктҽбендҽ бҿтҽһе 11 уҡыусы белем ала. Яңы уҡыу йылына ике уҡыусы 

килҽ. Мҽктҽп балаларҙы ҡабул итеүгҽ күптҽн ҽҙер: иҙҽн һҽм стеналар 

буялған, мҽғариф усағы яны сҽскҽлҽргҽ күмелгҽн, кҽбеҫтҽлҽре йомарланған, 

бүлмҽлҽр яҡты һҽм матур. 

Башланғыс кластар уҡытыусыһы Зилиҽ Ҽбделнасирова ҽйтеүенсҽ, ике 

компьютер бар, дүрт ноутбук алынған. Бынан тыш, интерактив таҡта, 

заманса ҡорамалдарҙың барыһы менҽн дҽ тҽьмин ителгҽндҽр.  

– Интернет-ресурстарҙы ҡулланып дҽрес үткҽрҽбеҙ, 2002 йылдан алып 

интернет селтҽре һуҙылды, – ти Зилиҽ Юлай ҡыҙы. – Бҿгҿн уҡыусыны заман 

талаптарына яуап бирерлек, бар яҡлап белемле, компьютерҙы камил белгҽн 
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шҽхес итеп үҫтереү ҿсҿн шарттар етҽрлек. Бигерҽк тҽ элемтҽнең булыуы 

тулы булмаған белем усаҡтары ҿсҿн уңайлы, сҿнки беҙгҽ ике класты бергҽ 

уҡытырға тура килҽ. Береһенҽ онлайн-дҽрес, онлайн-тест үткҽрһҽк, 

икенселҽр был ваҡытта мҽсьҽлҽ сисҽ, миҫалдар эшлҽй ала. Шулай уҡ 

интернет селтҽренең мҿмкинлектҽре лҽ күп: уҡыусылар менҽн онлайн-

тҽртибендҽ тҿрлҿ олимпиадаларҙа, конкурстарҙа даими ҡатнашабыҙ, призлы 

урындар яулайбыҙ. Уҡыусының һҽлҽтен үҫтереү, ҡыҙыҡһыныуын арттырыу 

буйынса ла даими эҙлҽнҽбеҙ.  

Ҽлбиттҽ, бында дҽрестҽрҙең барыһы ла тик компьютер экраны аша үткҽрелҽ 

икҽн, тип уйларға кҽрҽкмҽй. Уҡыусылар интернетта ун биш минуттан да 

күберҽк ултырмай, балаларҙың сҽлҽмҽтлеген күҙ уңынан ысҡындырмайбыҙ. 

Ҽйткҽндҽй, Сиҙҽм урта мҽктҽбендҽ белем алған уҡыусылар, буш 

ваҡыттарында бында килеп, юғары тиҙлектҽге интернеттан ҡуллана ала. Беҙ 

барғанда, IX класс уҡыусыһы Айзилҽ Ҽбделнасирова ҡустыһы Кҽрим менҽн 

интернет аша йҽйге каникул осорона бирелгҽн эштҽрен башҡара ине. Шулай 

уҡ ағалы-ҡустылы Динияр менҽн Динар Хҽлҽфетдиновтар ҙа ноутбуктарын 

тотоп мҽктҽпкҽ килеп еткҽн.  

 


