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Минем педагогик осталыгым 

Эссе 
“Мөгаллим булган кеше үз холкын яхшыртырга вә үз холкы, вә үз фигыле белән 

шәкертләргә күчергеч булырга тиештер. Болай булмаганда, шәкертләргә бирелгән 

нәсыйхәтләр – файдасыз, укытылган дәресләр дә нәтиҗәсез калыр...”  

Ризаэтдин Фәхретдин 

 

Төн буе яуган ап - ак кар атлаган саен шыгыр-шыгыр килә. Мин кулларыма китап –

дәфтәрләр тутырылган сумкамны тотып эшкә ашыгам. Соңга калмаска тырышып ашыга – 

ашыга атлыйм, ә үзем кечкенә чагымны искә төшерәм. Әйтерсең лә эшкә түгел, ә мәктәбемә 

укырга барам... Узган гомеркәйләр... Шушы юлны бик күп еллар буе таптыйм икән бит инде!.. 

Кайчндыр беренче сентябрь көнендә үземнән дә зур чәчәк бәйләмнәре тотып, мин 

белем  ишекләрен ачтым. Бу көн минем нәни күңелдә иң кояшлы, иң бәхетле көн булып истә 

калды. Беренче укытучымның күзләреннән шатлык нуры чәчелә иде. Ул безне шатланып 

каршы алды. Шушы көннән алып укытучы апам минем кечкенә йөрәгемә сүнмәслек зур дәрт 

салды. Мин аны беренче көннән үк бик нык яраттым. Минем аның кебек үк укытучы буласым 

килде. Бу теләгем көннән – көн үсә барды.  

Әнием дә укытучы булып эшләде. Аның көн саен дәфтәрләр тикшереп утыруына кызыгып 

карый идем. “Син үскәч кем буласың?”-дип сорасалар, мин: “Укытучы!”-дип горурланып җавап 

бирә идем.  

Мәктәп елларында татар теле һәм әдәбияты дәресләрен аеруча көтеп ала идем. 

Укытучының дәресләрдә өйрәнгән барлык  шигырьләрне яттан сөйләвенә исем китә иде. 

Никадәр сәнгатьлелек, тәннең һәрбер күзәнәгенә үтеп керердәй көчле аһәң... Укытучымның 

әлеге сыйфатлары мине тагын да ныграк мөгаллим булырга дәште. Мин һәрвакыт : “Татар теле 

һәм әдәбияты укытучысы булсам, иң зур бәхет шул булыр!”- дип уйлый торган идем.  

Мәктәпне тәмамлагач, юлларым мине Минзәлә педагогия училищесына алып 

килде. Ләкин хезмәт юлымны укытучы булып түгел, ә тәрбияче булып башларга язган икән. 

“Сабыр төбе – сары алтын” диләр бит. Һәм менә мин көткән көн килеп җитте. Мине башлангыч 

сыйныфлар укытучысы итеп алдылар! Ләкин минем теләгем татар теле укытучысы булу иде 

бит!.. Юлларым Алабуга педагогия институтына илтте. Күңелле студент еллары сизелми дә 

узып китте. Ниһаять, мин – дипломлы татар теле укытучысы!  

Еллар узган саен, мин шуны аңладым: педагогик осталыкны диплом белән бирмиләр, ә бу 

профессияне сайлаган һәр кеше бу һөнәргә бөтен гомерен багышлаячагы турында уйларга 

тиеш. Укытучы һөнәре – гаҗәеп, кеше күңелен үзгәртә торган һөнәр ул. Балачак, яшьлек еллары, 

өметләр, хыяллар укытучы һөнәре белән бергә үрелеп бара. Шуңа күрә, укытучы - һәрвакыт яшь, 

бай тормыш тәҗрибәсе туплаган, авырлыклар килгәндә дә югалып калмый торган шәхес. 



Минем педагогик осталыгым нидән гыйбарәт соң? Моның сере укучыларны татар теле һәм 

татар әдәбияты белән кызыксындыра белүдә, заман таләпләренә нигезләнгән эшчәнлек оештыруда, 

хәзерге тормышка яраклаша белүче шәхесләр тәрбияләүдә. 

Укытучы! Бу сүз никадәр хезмәтне үз эченә сыйдырган. Белем бирү, бала күңеленә тәрбия 

орлыклары салу, заманча технологияләр белән кораллану - һәммәсе безнең өскә йөкләнгән. 

Илдә, җәмгыятьтә бара торган үзгәрешләр укытучыга яңа таләпләр куя. Заман укытучысы, 

минемчә, яңалыкка омтылырга, бала психологиясен һәм үсеш үзенчәлекләрен оста тоемларга, 

үз фәнен тирән белергә тиеш. Һәр укытучы үзенең дәресенә зур әзерлек, яңалыклар белән 

керергә тиеш. Хәзер бит искечә генә укытып булмый. Гел укырга, эзләнергә, яңалыкка 

омтылырга кирәк. Үзеңнең фәнең буенча кабул иткән яңалыкларны балаларга җиткерү -  бу 

безнең төп бурычыбыз.  

Кечкенәдән үк яңа мәгълүмати мохиттә аралашып үскән замана баласын укыту-тәрбия 

эшен компьютер технологияләреннән башка оештырып булмый. Бүгенге көндә беренче 

юлдашым – мәгълүмати-коммуникатив технологияләр. 

Укытучының вазифасы бу очракта консультацияләр бирүгә, координацияләүгә кайтып 

кала. Бу – заманча электрон дәреслекләрдән, виртуаль лабораторияләр, Интернеттан файдалану 

нәтиҗәсе. Укытучының бурычы – уку материалының эчтәлегенә, балаларның яшь һәм 

психологик үзенчәлекләренә туры китереп, шулай ук укучыларның компьютер белән ни 

дәрәҗәдә эш итә белүләренә карап, әлеге чараларны сайлап ала белү. Укучыларым белән бергә-

бергә эшләгәндә, компьютер өлкәсендә төрле яңалыклар белән дә бүлешәбез. Фәнни-гамәли 

конференциягә презентацияләрне укучылар үз көчләре белән әзерлиләр.  

Интернет аша күп мәгълүмат алырга өйрәнгән балаларда матур әдәбият, фән белән 

кызыксынуны тудыру минем төп максатларымның берсе булырга тиеш дип саныйм.  

Укучыларның, фән белән кызыксынуларын арттыру өчен уен-дәрес, төркемнәрдә эшләү, 

берләштерелгән дәрес, дәрес-КВН, дәрес-сәяхәт, проект яклау дәресләре һ.б. үткәрәм. 

Балалар тормышында уенның әһәмияте искиткеч зур. Уенны бигрәк тә 5 – 6 сыйныф 

укучылары ярата. Уен – иҗат эшенең беренче адымы. Шуны истә тотып, мин дәресләрдә 

уеннар кулланам һәм яхшы гына нәтиҗәләргә ирешәм. 

Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә кроссвордлар, ребуслар чишү, тестлар эшләү – 

укучыларның яраткан эше. Аларны үзем дә тәкъдим итәм, үзләре дә өйдә төзеп алып киләләр. 

Бу алымны куллану укучыларның логик фикерләү сәләтен үстерә, мөстәкыйльлеккә өйрәтә. 

Тестлар аз вакыт эчендә укучыларның белеменә дөрес бәя бирергә мөмкинлек ача.  

Үз эшемдә яңа технологияләр куллану, укучыларны иҗади, эзләнү-тикшеренү эшләренә 

тарту, компьютер технологияләрен үзләштерү, телебезне өйрәнүгә кызыксыну тәрбияләү-болар 

барысы да минем осталыгым ул. 



Әлбәттә, укытучы хезмәте авыр. Әмма шул ук вакытта кызыклы да, мавыктыргыч та. Көн 

саен мәктәпкә киләсең. Ничәмә – ничә күз сиңа төбәлә.  Синнән нидер көтә, өмет итә. Безнең 

һәркайсыбыз күңел җылысын, ярату хисен укучыларга бирергә тиешбез. Шуңа күрә, укытучы, 

кояш кебек, күбрәк елмаерга, үз җылысын якын-тирәдәгеләргә таратырга тиеш.  Хәзерге заман 

укытучысы беркайчан да ирешелгәннәргә генә канәгатьләнеп калырга тиеш түгел, ул һәрвакыт 

алга карарга, заман белән бер сафта барып, гел эзләнеп яшәргә тиеш.   

        Яшь буынны тәрбияләүдә татар мәгърифәтчеләре дә остазга, рухи җитәкчегә, мөгаллимгә 

зур әһәмият биргәннәр. Остазның әхлакый сыйфатлары нинди булырга тиешлегенә кат-кат 

басым ясап язганнар. Гали Чокрый, мәсәлән, укытучыларны, үзе артыннан төркемне ияртеп, аңа 

юл күрсәтеп, ерак илләргә алып китүче киек каз белән чагыштыра, ул юлны ялгышса, төркем дә 

адаша. Һибәтулла Салихов фикеренчә, остаз ул – сукырларга юлдаш, аксакларга таяну өчен 

таяк, адашканга маяк. 

Мин бәхетле укытучы, чөнки тормышта үземнең урынымны дөрес билгеләп, үземнең 

яраткан хезмәтемә - яшь буынны тәрбияләүгә багышладым.  

Иң бәхетле кеше кем дип сорасалар,  

Әйтер идем сүзләремне телгә төреп.  

Ул – укытучы, елмайганда каршысында  

Үзеннән дә оста шәкертләрен күреп. 

Бу юллар минем хыялларыма, уйларыма, хәрәкәтләремә тынгы бирми. Иртән уяну белән 

шулар искә төшә. Каникуллар җитсә, уемда шулар.  Бу уйлар ял көннәрендә дә тынычлап ял 

итәргә ирек бирми. Ә инде чынга ашкан хыяллар бетмәс – төкәнмәс шатлыклар китерә.  

 Әйе, бүген мин  бәхетле! Дүрт чыгарылыш чыгардым. Хәзергеләрем дә сигезенче 

сыйныфта укый. Укучыларыма карыйм да сөенәм!..  

Минем укытып чыгарган укучыларым арасында кемнәр генә юк: инженер, агроном, 

ветеринар, журналист, режиссёр, татар теле укытучылары. Санап бетергесез. Мәктәпкә килеп, 

“Исәнме, апа!”- дисәләр, бәйрәмнәрдә шалтыратып котласалар, миндә горурлык хисе арта.  

Аларның уңышлары минем дә уңышларым кебек. Үзем өйрәткән әдәп, әхлак, намус, шәфкать, 

изгелек, кешелеклелек, сафлык, гаделлек, яхшылык сыйфатлары күрәм мин аларда. 

Йомгаклап шуны әйтәсем килә, бер генә кеше дә тумыштан остаз булып тумый. 

Осталыкка һәркем еллар узгач,  яратып башкарган хезмәте нәтиҗәсендә  генә ирешә ала. Син 

үзеңнең остамы юкмы икәнеңне белмәскә дә мөмкинсең. Чөнки укытучы эшли дә эшли. Аның 

үзе турында уйларга вакыты да калмый. Ә укучыларың сине хөрмәт итсәләр, яратсалар, авыр 

чакта киңәш сорап килсәләр, шул вакытта гына үзеңне кирәкле кешегә саный башлыйсың. 

Мин гомеремне бушка уздырмавым өчен сөенеп туя алмыйм: ярый әле шушы һөнәрне 

сайлаганмын. Үзең яраткан эштә узган гомер – бәхет бит ул!   


