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Пĕрле ĕçлекен вĕрентекенсене 
халалласа                                                                                      

Учитель! Çак сăмах авал,
Халь те, пуласлăхра та
Кашни çын чĕринче. Упрар,
Ăна çÿлтен-çÿле çĕклер.   

Учитель ĕçĕ çăмăл мар, 
Анчах та пархатарлă:
Малтан мала утать пĕрмай
Çул кăтартса мухтавлă.

Класа кĕрсен тÿрех пире
Сывлăх сунать: «Ыр кун сире».
Ларатпăр шăппăн, тÿрленсе,
Юлас килет веçех илтсе.

Пĕтĕм вăйран вăл тăрăшать,
Сана, мана вăл пулăшать.
Шутлаттарать, вулаттарать,
Туслăх мĕнне ăнлантарать.

Пĕрле вылять, юмах калать,
Тем ыратсан – пуçран шăлать.
Иртсе каять вара веçех,
Пит тăрăшас килет пушшех.

Юрлать, ташлать сцена çинче,
Васкать, ĕçлет кил картинче.
Хатĕрленет вăл урока,
Нумай вулать вăл – пĕр купа.

Ыр сăмахпа пире мухтать,
Япăх тусан кăштах ятлать.
Пăхать пире вăл юратса,
Тăван анне пекех савса.

Чунне парать ачасене,
Халне парать-çке вĕсене.
Тавах сире, учительсем,
Юратнă, хаклă çыннăмсем.

 Тамара Павлова. 
Чуманкассинчи вăтам шкул.

«Пир.н ха=ат интересл.»

«Пирĕн хаçат – пирĕн çин-
чен. Çавăнпа вăл интереслĕ, 
çавăнпа ăна вулас килет. 
Шкулта 400 яхăн ача, çавăнпа 
та хаçат кирлĕ. Хаçатпа ял 
çыннисене паллаштарас тесе, 
ăна эпир библиотекăна та па-
ратпăр, уявсенче салататпăр», 
– çапла калаççĕ Мăн Сĕнтĕрти 
вăтам шкулта вĕренекенсем 
(иккĕмĕш сăн ÿкерчĕкре) хăй-
сен шкул хаçачĕ пирки. 

«Школьная пора» ятлă шкул 
хаçачĕ кунта 2007 çултанпах тух-
са тăрать. Ачасем тата çак ĕçе 
йĕркелесе пыракан вĕрентекен-
сем тимленипе ăна кашни уй-
ăхрах кăларса тăма тăрăшаççĕ. 
Пĕлтĕр ав хаçатăн 100-мĕш но-
мерне шкулĕпех савăнса кĕтсе 
илнĕ, мăнаçланнă.

Тĕрлĕ тĕспе тухса тăракан шкул 
хаçачĕпе мухтанма та сăлтавĕ 
пур мăнсĕнтĕрсен. Шкул хаçат-
не республикăри чи лайăх шкул 
хаçачĕсен йышне пĕр иккĕлен-
месĕрех кĕртме пулать.  «Грани» 
хаçат республика шайĕнче ирт-
тернĕ, юлашки çулсенче регион-
сен шайĕнче ирттерекен «Шко-
ла-пресс» фестиваль конкурсра 
«Школьная пора» хаçат виçĕ хут-
чен «Ялти шкулта кăларакан чи 
лайăх хаçат» номинацире çĕнтер-
нĕ. Паллах, тĕрлĕ тĕспе тухнăшăн 
мар – хаçат содержани тата жанр 
енчен пуян пулнипе. Çавăнпах 
район шайĕнчи конкурссенче каш-
ни çулах çĕнтернинчен тĕлĕнме те 

кирлĕ мар пулĕ.
2007 çулта хаçат кăларас ĕçе 

чăваш чĕлхи вĕрентекенĕ Наде-
жда Варюхина йĕркелесе ертсе 
пыма тытăннă. Пĕр вăхăт ачасем-
пе акăлчан чĕлхине вĕрентекен 
Галина Кириллова ĕçленĕ. 

Шкул хаçатне кăларакансем – 
«Çамрăк журналист калемĕ» кру-
жока çÿрекенсем. Кăçал та кружо-
ка вăтам классенче вĕренекен 20 
ача çÿреме тытăннă.

 – Пирĕн хаçат уйăхра пĕрре 
кăна тухать пулин те, эпир ăна ву-
лакан патне çитерес тесе нумай 
ĕç тăватпăр. Сăвă, калав, очерк, 
тĕрленчĕк, заметка, репортаж 
çырма вĕренетпĕр, – тет Света 
Толстова.

 – Редактор панă темăна ăн-
ланса илетпĕр. Кирлĕ материал 
пухатпăр та текст çыратпăр. Мана 

ытларах интервью илме килĕшет. 
Интервью илнĕ чухне ыйтусем 
пама, çынна тимлĕ итлеме, ăн-
ланма вĕренетпĕр, – пĕлтерчĕ 
Катя Крючкова калаçăва хутшăн-
са. Хăй «Тантăша» çыркаланине 
те каларĕ.

Çапла май ачасем хăйсен 
вĕрентекенĕсем, тантăшĕсем,  
шкулти ытти ĕçчен çинчен хаçа-
тра вулама интереслĕ интервью-
сем çырма тăрăшаççĕ. 

Сергей Варюхин вĕренекен 
шкул хаçатне ачасем унта хăйсен 
шухăшне пĕлтерме пултарнăран 
уйрăмах паха тесе хаклать. Хаçа-
тра çивĕч ыйтусем хускатнине те 
пĕлтерчĕ вăл. Унăн тивĕçĕ вара 
хаçата калăплассипе çыхăннă-мĕн. 

Шкул хаçатĕнче рубрикăсем 
те тахçанах йăлана кĕнисем: 
«Шкул хыпарĕсем», «Паллă 
çынсен пурнăçĕ», «Тĕрĕссипе 
каласан», «Сывă пурнăç йĕр-
ки», «Пĕрремĕш утăмсем», 
«Кăларăмăн сăн-пичĕ»... Вика 
Петрова каланă тăрăх, физкуль-
тура учителĕсем ыйтнипе пĕл-
тĕр хаçатра спорт страницине  
те йĕркелесе янă.

Хаçат кăларас ĕçе хутшăнса 
ачасем журналист профессийĕпе 
паллашса пыраççĕ, хăйсен пулта-
рулăхне аталантараççĕ. 

 – Журналистăн темĕн те пĕл-
мелле тенĕрен, Раççей, тĕнче 
хыпарĕсемпе те кăсăкланатпăр, 
– палăртрĕ  Антон Кольцов.

Чăваш чĕлхине вĕренте-
кен Валентина Сапожникова, 
вунпĕрмĕшсен класс ертÿçи, Мăн 
Сĕнтĕр шкулĕнче тепĕр инте-
реслĕ традици пуррине пĕлтер-
чĕ: кашни çулах хаçатăн вĕренÿ 
çулне вĕçлекен номерне 11-мĕш 
класс хатĕрлет-мĕн. Апла вĕсен 
черечĕ те çитсе пырать.

– Ачасемпе пĕрле савăнат-
пăр, вĕсемшĕн пăшăрханатпăр,  
вĕсем аталанса пынине курса 
хамăрăн ăсталăха та ÿстерсе 
пыма тăрăшатпăр. Ачасене юрат-
нăран шкулта чуна парса ĕçлет-
пĕр, – теççĕ чĕлхеçĕ-вĕрентекен-
сем (пĕрремĕш сăн ÿкерчĕкре). 

Сăмах май, Галина Кирилло-
ва тата Валентина Сапожникова 
вĕрентекенсен ĕç стажĕ 30 çул-
тан та иртнĕ, Надежда Варю-
хина та шкулта 20 çул ытла вăй 
хурать. 

Ачасене юратнине вĕсем 
шкултан вĕренсе тухнă выпуск-
никсем пирки ăшшăн аса илни, 
вĕсен çитĕнĕвĕсене сăнаса пыни 
те çирĕплетет. Çакăн пек пулта-
руллă выпускниксен йышĕнче 
хальхи вăхăтра алла журналист 
профессине алла илекен пурри-
не те пĕлтерчĕç вĕрентекенсем.

Проект Чёваш Республикин 
Цифра аталанёв.пе информа-
ци политикин тата массёллё 
коммуникацисен министер-
стви пулёшнипе тухать? 

Çурлатри ялĕнче çуралса ÿснĕ Нина 
Моисеева (сăн ÿкерчĕкре), манăн аппа, 
кăçал çитмĕл çул тултарчĕ. Вăл, вĕрен-
текен профессине алла илнĕскер, паян-
хи кун та вĕренÿ сферинче вăй хурать. 

Нина Муркашри вăтам шкултан вĕренсе 
тухса Шупашкарти И. Яковлев ячĕллĕ пе-
дагогика институтне пĕтернĕ. Вĕрентекен 
биографине вăл Тăвай районĕнчи шкулта 
çырма тытăннă: кунта сакăр çул вырăс чĕл-
хипе литературине вĕрентнĕ. 

Çав тапхăрта ырă ят çĕнсе илме пултарнă 
вĕрентекене Шупашкар хулин вĕренÿ пайне 
куçараççĕ. Кунта вăл утмăл ытла шкулăн 
ĕç мелĕсемпе меслечĕсене йĕркелесе пы-
рать. Пултаруллă йĕркелÿçĕ кунта та ырă 
ята тивĕçет. Ĕçе тÿрĕ кăмăлпа пурнăçлани-
не унăн хисеплĕ ячĕсем те çирĕплетеççĕ: 
вăл – Чăваш Республикин вĕрентĕвĕн 
тава тивĕçлĕ ĕçченĕ, Раççей Федерацийĕн 
пĕтĕмĕшле вĕрентĕвĕн хисеплĕ ĕçченĕ.

Шупашкар хула ертÿçисем ăна хулари 
вĕрентÿ тытăмне аталантарассипе тата 
лайăхлатассипе чылай тимленĕшĕн тав 
тăваççĕ. Вĕрентÿ ĕçне лайăх пĕлнĕрен вăл 
вĕрентекенсене те, шкул директорĕсене 
та яланах пулăшма хатĕр. Нина Власов-
нăн ятне Шупашкар хулин вĕренÿ тытăмĕн 
Хисеп кĕнекине те кĕртнĕ, ун пирки хулари 
вĕрентĕвĕн энциклопедийĕнче те вуласа 
пĕлме пулать.

Г. ПРАВДИН.
Шупашкар хули.

Пултаруллё 
в.рентекен: 
й.ркел\=.
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...Шăнкăрав янăрарĕ те шăп пулнă класс 
тăруках сасăпа тулчĕ: ачасем савăнăçлăн 
коридора тухса столовăй еннелле çул 
тытрĕç. Вĕсем хыççăнах урок йĕркел-
лĕ иртнипе кăмăллă учительница тухрĕ. 
Вăл кăкăрĕ умне вĕренÿ журналĕпе ача-
сен ĕçĕсене тĕрĕслеме пуçтарса илнĕ 
тетрадьсене тытнă. Хăйĕн куçĕ вара кла-
сран чупса тухакан ачасем çинчен кай-
марĕ. Паян вĕсенчен кашниех киле панă 
ĕçе туллин пурнăçласа килни урока та 
тухăçлă ирттерме май пачĕ. Çакă Людми-
ла Валериановнăна савăнтарчĕ. «Чăваш 
чĕлхине вĕренес  мар текенсем пуррине 
пăхмасăрах, тăван чĕлхене манманнисем 
те хальлĕхе чылаййăн пулни эпир пур-
нăçлакан ĕç тĕрĕссине çирĕплетет», – ка-
лаçрĕ вăл ăшĕнче чăваш чĕлхипе литера-
турин пĕрремĕш вĕрентекенне Елизавета 
Ивановăна аса илсе.

Л. Никитина (сăн ÿкерчĕкре) Çатракассин-
че çуралса ÿснĕ, кунтах пурнăç йăви çавăр-
нă. Учительсен пÿлĕмĕ еннелле васкамасăр 
утнă май, вăл хăйĕн ку таранчченхи пурнăç-
не куç умне кăларчĕ. 8 ачаллă хресчен çемй-
инче ÿснĕ хĕрне  ашшĕ тăтăшах аслă пĕлÿ 
илесси пирки аса илтеретчĕ. 1985 çулхи 
кĕркунне Людмила Чăваш патшалăх универ-
ситечĕн хатĕрленÿ уйрăмне вĕренме кĕрет. 
Çур çул вĕренсен, экзаменсене ăнăçлă тыт-
са, чăваш филологийĕн уйрăмĕнче вĕренме 
пуçлать. «Вăл вăхăтра чăвашлăхшăн хытă 

çунаттăмăр çав. Хамăр халăхăн ташши- 
юррине сарассипе кружока активлă çÿрет-
тĕмĕр. Вĕрентекенсем пулăшнипе чăваш 
чĕлхин витĕмне ÿстерессишĕн тимлеттĕмĕр. 
Çакă пустуй пулмарĕ – чăваш чĕлхине те 
патшалăх чĕлхи туса хучĕç», – аса илчĕ 
çамрăклăха аслă категориллĕ вĕрентекен. 

Университет хыççăн 1990 çулта çамрăк  пе-
дагог Кашмаш шкулĕнче ĕçлеме пуçларĕ. Те-
пĕр 8 çултан – Çатракассинчи вăтам шкулта. 
Унтанпа 21 çул хыçа юлчĕ. Žсĕмсемсĕр ирт-
мерĕç вĕсем. Тăрăшса ĕçленипе  Людмила 
Валериановна район администрацийĕн, ЧР 
Вĕренÿпе çамрăксен политикин министер-
ствин Хисеп хучĕсене тивĕçнĕ. Кунпа пĕрлех 
вăл вĕрентекен ачасем те, тĕрлĕ конкурса, 
олимпиадăна хутшăнса, Тав çырăвĕсемпе 
Хисеп хучĕсене, дипломсемпе кубоксене  
сахал мар тивĕçнĕ. Вĕсене хастар учитель-
ница çулленех уйрăмшар папкăна пуçтарса 
пычĕ. Пĕрре мар кун пек пухă халĕ унăн.

Кунта юлашки çулсенчи ÿсĕмсем аса 
килчĕç. 2014 çулта республикăра ирттернĕ 
чăваш чĕлхипе литератури кабинечĕн кон-
курсĕнче 2-мĕш вырăн йышăнчĕ. Çулле-
нех иртекен пĕтĕм чăваш ачисен Интернет 
олимпиадинче унăн вĕренекенĕсем тăтăшах  
малти вырăнсене тухрĕç. Районти конкурс-
сенче те – ырă ят кăна. 2016 çулта районта 
иртнĕ «Çулталăкри вĕрентекен» конкурсра 
Л. Никитина лауреат пулса тăчĕ. 2018 çулта 
районта ирттернĕ класс ертÿçисен конкур-

сĕнче те вăл 2-мĕш вырăна тухма пултарчĕ. 
Район ертÿçин грантне тивĕçни те унăн ĕçне 
туллин хаклани пирки калать.

Çул хыççăн çул иртет. Паян унăн ĕçне ма-
лалла тăсакан вĕренекенĕсем те пур ĕнтĕ. 
Марина Белова чăваш педагогика универси-
тетĕнче чăваш чĕлхин уйрăмĕнчен вĕренсе 
тухрĕ. Галина Иванова вара çакăнтах  2-мĕш 
курсра ăс пухать. Кун пеккисем татах та пулĕç-
ха. 

А. БЕЛОВ.

Шкулта тупнё телей

«+амрёк журналист» проект

Тавах сире, 
учительсем


