
Ана теле Ьэм эдэбияты укытучыларыныц Бетенроссия кулэмендэ
уткэрелэ торган 

«Туган тел» мастер-класс бэйгесендэ катнашучы 
Газизуллина Зелфия Альфред кызы педагогик эшчэнлегенэ бэялэмэ.

Газизуллина Зелфия Альфред кызы - муниципаль бюджет гомуми белем 
учреждениесе Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы 2 нче Лаеш урта гомуми 
белем мэктэбенен югары категорияле татар теле Ьэм эдэбияты укытучысы. Педагогик эш стажы 
- 24 ел, 2 нче Лаеш мэктэбендэ 1995 елдан бирле эшли. Эшлэу дэверендэ узен тирэн белемле, 
ижади эшлэуче, эзлэнучэн, Ьенэри яктан югары дэрэжэгэ ирешкэн укытучы итеп курсэтте. Аца 
эшлеклелек, жаваплылык хисе, Ьенэри камиллеккэ омтылу хас. Терле метод-формаларны, 
инновацион технологиялэрне унышлы куллана белу осталыгы укытучыга белем бирудэ югары 
нэтижэлэргэ ирешергэ мемкинлек бирэ.

Газизуллина З.А. укыткан сыйныфларда елгереш - 100%, белем сыйфаты —  75 %. 
Бик зур игътибарны укытучы сэлэтле балалар белэн эшлэугэ юнэлтэ. Аньщ укучылары терле 
дэрэжэдэге конференциялэрдэ катнашып. призлы урыннарга лаек булалар. Укучыларньщ 
мэктэп, район, республика, регионара фэнни-гамэли конференциялэрдэ ирешкэн уцышлары 
моца дэлил булып тора. Мэсэлэн, Яшел Узэн шэЬэрендэ уздырылган IV регионара фэнни- 
гамэли конференциядэ “Минем Туган ягым", 2 б сыйныф укучылары, 3 урын. Ел саен уздырыла 
торган Т.Миннуллин исемендэге "Шигьрият. Сей гомерне, сей халыкны..." номинациясендэ, 
Газизуллин Р., дипломант. Г.Тукайныц 130 еллыгына багышланган фэнни-гамэли Республика 
конференциясендэ, 4а сыйныф укучылары, 1урын. Саратов шэЬэрендэ уздырылган М.Жэлилгэ 
багышланган фэнни-гамэли конференциядэ, Газизуллин Р., призер. Укучыларны фэнни-гамэли 
эшлэргэ кызыксындыру жинел эш тугел. Монын белэн укытучы балаларны ижади эшлэргэ 
ейрэтэ.

Анын укучылары республика, район кулэмендэ уздырылган олимпиадаларда 
катнашып ел саен югары курсэткечлэрне бирэлэр. Соцгы 3 елныц нэтижэлэренэ куз салсак: 
район кулэмендэ 2015 ел - 2 жицуче, 2 призер; 2016 ел - 3 жицуче; 2017 ел - 2 жинуче; 2015 
елда республика кулэмендэ дэ катнашты. Болар укытучыныц системалы эше турында сейли. 
Бетенроссия, республика, район кулэмендэ уздырылган конкурсларда актив катнашып, 
жицулэр яулау да шуца дэлил. I Республика эдэби конкурс “Жицу жыры”, 2нче урын, 2015. 
Г.Тукай исемендэге IV Бетенроссия шигырь сейлэучелэр конкурсы, муниципаль, I, II урыннар. 
Беек жицунец 70 еллыгына багышланган “Поэтический олимп” шигырь сейлэучелэр конкурсы, 
I, II урын ; “Туган тел” кене фестиваль-конкурсы, муниципаль, 1, 2 урын, 2015; 1,2 урын, 2016; 
1, 2 урын, 2017. Г.Тукай, М.Жэлил Ь.б. темаларга язылган иншалар ярышында да аныц 
укучылары жицеп чыгалар. Болар барысы да укытучыныц татар теле Ьэм эдэбиятын укытуга 
кызыксыну уяту ечен туктаусыз эзлэнуе.

БРТ нэтижэлэре дэ югары курсэткечлэрне бирэ. 2015 нче елда рус теркемендэ 
укучылар 78% сыйфат, э 2016 нчы елда 79 % сыйфат курсэткече бирделэр.

Педагог уз белемен даими камиллэштерэ, инновацион технологиялэрне ижади 
узлэштерэ, эшчэнлегендэ яца технологиялэрне актив куллана. Методик эшкэ аеруча зур 
игътибарын юнэлтэ. Республика, Лаеш районы татар теле Ьэм эдэбияты укытучылары ечен 
чыгышлар ясый, ачык дэрес, мастер-класслар курсэтэ. Дэреслэре кубрэк проблемалы, ижади 
эзлэну-тикшерену рэвешендэ уткэрелэ. Татарстан укытучыларыныц укыту сыйфатын 
камиллэштеру йезеннэн кабул ителгэн Сингапур проектын дэреслэрдэ, дэрестэн тыш чараларда



актив куллана. Укытучы укучыларнын белемнэрен тирэнэйту белэн бергэ ижади фикерлэу 
сэлэтен устеругэ дэ зур урын бирэ. Федераль дэулэт белем биру стандартлары да кин кырлы, уз 
фикерен эйтэ, дэлилли белуче балалар устеруне талэп итэ. Аньщ укучылары тормышта уз 
урынын табар.

Газизуллина З.А. ФДББ стандартларына туры килгэн проект эшлэре, технологик 
карталар тезу белэн шегыльлэнэ. Рус мэктэбенец 7 нче сыйныфында укучы татар балалары 
ечен татар эдэбиятыннан "Державин Ьэм бугенге чор" темасына авторлык программасы 
укытучыларга методик ярдэмлек булып хезмэт итэ. Укытучы Россиякулэм, республика 
семинарларында, тугэрэк естэллэрдэ, вакытлы матбугат битлэрендэ узенец методик 
табышлары, алдынгы эш тэжрибэлэре белэн уртаклаша. “Татар теле Ьэм эдэбияты 
дэреслэрендэ укучыларнын эшчэнлеген активлаштыруда яна технологиялэр куллану”, “ФГОС 
шартларында татар теле Ьэм эдэбияты дэреслэрендэ коммуникатив технологиялэр куллану”, 
“Реализация внеклассной работы в рамках ФГОС ООО”, “Федераль дэулэт белем биру 
стандартларын гамэлгэ керту шартларында эш программаларын тезу узенчэлеклэре” 
темаларына ясалган чыгышлар шуна дэлил.

Шулай ук Ьенэри бэйгелэрдэ катнашып, жицулэр яулый. 2016 нчы, 2017 нче елларда 
республика кулэмендэ уткэрелгэн "Укытучы-мастер" грантына ия булды. Татар теле Ьэм 
эдэбияты укытучыларынын “Туган тел” мастер-класс бэйгесенен муниципаль этабы жинучесе.

Газизуллина З.А. районный методик оешмасын житэкли, укытучылар белэн тыгыз 
элемтэдэ эшли, аларга Ьэрвакыт ярдэм итэ. Фидакарь хезмэте ечен Татарстан Мэгариф 
Министрлыгы тарафыннан Мактау Грамотасы белэн булэклэнде. Укытучы ата-аналар, 
укытучылар, укучылар арасында олы ихтирамга лаеклы шэхес. Лаеш муниципаль районы 
мэгариф идарэсе Газизуллина Зелфия Альфред кызыныц эшчэнлеген югары бэяли. 
Мегаллимэне Ана теле Ьэм эдэбияты укытучыларынын Бетенроссия кулэмендэ уткэрелэ торган 
“Туган тел” мастер- класс бэйгесенен республика этабына тэкъдим итэ.

Лаеш муниципаль районы 
мэгариф идарэсе башлыгы: / Г.Х. Шэрипова/


