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Проект Чёваш Республикин Цифра атала-
нёв.пе информаци политикин тата массёллё 
коммуникацисен министерстви пулёшнипе 
пурнё=ланать?

«Образование» наци проекчĕ шайĕнче Чăваш Енре 
«Учитель будущего» регион проекчĕ пурнăçланать. 
Унăн тĕллевĕсенчен пĕри – вĕренÿ пахалăхĕпе 
Раççей Федерацине тĕнчери малта пыракан 10 пат-
шалăх шутне кĕртмелли майсемпе тивĕçтересси. 

Çавна май проект педагогика ĕçченĕсен професси 
ăсталăхне ÿстермелли наци системине ĕçлеттерсе ярас-
сипе çыхăннă: вĕрентекенсен пĕтĕмĕшле йышĕнчен çур-
ринчен сахал мар çын хăйсен ăсталăхне ÿстермелле.

35 çул тултарман çамрăк вĕрентекенсене малтанхи 
виçĕ çулта тĕрлĕ пулăшупа тивĕçтермелле. Çакă çамрăк 
специалистсене профессире тата социаллă хутшăну-
сенче хăнăхса пыма, шкулсене ăста специалистсемпе 
тивĕçтерме пулăшмалла, педагогика коллективĕсенче 
кадрсем тĕлĕшпе çул ÿсĕмĕнчи шайлашулăха тытса 
пыма май памалла. 

Çапла 2021 – 2022 çулсенчех Чăваш Енре педагогика 
ĕçченĕсен професси ăсталăхне тăтăш ÿстермелли икĕ 
центр тата педагогсен квалификаци хаклавĕн центрне 
йĕркелеме палăртнă. Ăста педагогсем шкул ачисене те 
тарăнрах пĕлÿ парĕç. Çакна тĕпе хурса пурнăçлаççĕ те 
ĕнтĕ проектпа пăхса хунă мероприятисене.

Апла регион проекчĕ пурнăçланни Муркаш районĕн-
чи вĕренÿ сферине те çĕнĕ варкăш кĕртмелле. Кун 
пирки тĕплĕнрех район администрацийĕн вĕренÿ, 
çамрăксен политикин тата физкультурăпа спорт пай-
ĕн ертÿçипе Зоя Дипломатовăпа калаçрăмăр. 

Вăл пĕлтернĕ тăрăх, районти вĕренÿ сферинче хальхи 
вăхăтра пурĕ 398 педагогика ĕçченĕ вăй хурать. Вĕсен 
йышĕнче 357 вĕрентекен. Çак вĕрентекенсен 26,6 про-
ценчĕ аслă категориллĕ, 64,2 проценчĕ – пĕрремĕш ка-
тегориллисем.

 – Педагогсен йышĕнче 35 çул тултарман çамрăк 
вĕрентекенсем пурĕ 11,4 процент йышăнаççĕ. Шкул кол-
лективĕсенче наставничество тенине манман. Çамрăк 
учительсене педагогсен коллективне, шкул ĕçне хăнăхса 
пыма пысăк опытлă вĕрентекенсем пулăшса, вĕрентсе 
пыраççĕ, – палăртрĕ Зоя Дипломатова.

Вĕрентекенсем тăтăшах хăйсен професси ăсталăх-
не ÿстерсе пыраççĕ теме те май пур. Кашни виçĕ çулта 
вĕсем ятарлă курссенче вĕренеççĕ. Çапла çулсеренех 
вĕрентекенсен йышĕнчи 35 процента майлă педагог 
ăсталăха ÿстерет. Ку вара шкул ачисене пĕлÿ парас ĕçре 
чăнах та пĕлтерĕшлĕ.

Муркаш районĕ шкулсене ăста кадрсемпе тивĕçтерес 
тĕллевпе Раççей Федерацийĕн Президенчĕн В. Путинăн 
пуçарăвĕпе ĕçлеме тытăннă «Земский учитель» про-
граммăна та хутшăнать. Çак программăпа кăçал района 
ют чĕлхесене вĕрентекенсем иккĕн килмелле.

Вĕрентекенсен ăсталăх шайне, паллах, професси кон-
курсĕсем те палăртма май параççĕ. 2020 çулта район 

шайĕнчи «Çулталăкри учитель» конкурса 13 вĕренте-
кен хутшăннă. Муркаш вăтам шкулĕнчи сăнарлă искус-
ство вĕрентекен Людмила Васильева, Ильинка вăтам 
шкулĕнчи информатика тата математика вĕрентекен 
Светлана Лопатина, Мăн Сĕнтĕрти вырăс чĕлхипе лите-
ратурине вĕрентекен Светлана Матвеева, Йÿçкассинчи 
вăтам шкулта физика тата информатика предмечĕсене 
вĕрентекен Роман Сапожников, Юнкă вăтам шкулĕнчи 
биологи тата хими вĕрентекен Екатерина Федорова кон-
курс лауреачĕсем пулса тăчĕç. Вĕсен йышĕнчен чи пул-
тарулли Светлана Лопатина çĕнтерÿçĕ пулма тивĕçнĕ 
(п.ррем.ш сён \керч.кре в.ренекенсемпе п.рле).

«Çулталăкри воспитатель» конкурс вара ача 
сачĕсенчи педагогсен ăсталăхне, вĕсем ачасене 
пуçламăш пĕлĕве мĕнле шайра панине  кăтартса парать. 
Кăçалхи конкурса хутшăннă 8 воспитательтен лауреат 
ятне илнисем çаксем пулнă: «Солнышко» ача сачĕн вос-
питателĕ Светлана Гусева, «Улыбка» ача сачĕн воспита-
телĕ Олеся Дмитриева, «Путене» ача сачĕн воспитателĕ 
Светлана Соколова, «Золушка» ача сачĕн воспитателĕ 
Ирина Терентьева, Ильинка шкулĕ çумĕнчи шкулчченхи 
ушкăнăн воспитателĕ Ирина Яртеева. Çĕнтерÿçĕ – Оле-
ся Дмитриева.

Кăçалтанпа шкулти воспитани ĕçĕ çине тимлĕх ытларах 
уйăрма тытăнĕç. Класс ертÿçисен ĕçĕшĕн 5 пин тенкĕ 
хушма тÿлев çирĕплетни те шкулти воспитани пысăк пĕл-
терĕшлине кăтартса парать, çав вăхăтрах вĕрентекене 
ответлăха татах ÿстерме хистет. Класс ертÿçисен ăсталăх 
конкурсне те йĕркеленĕ. Кăçал унта пурĕ 12 вĕрентекен 
хутшăннă. Вĕсем ачасемпе методика семинарне, уçă ка-
лаçăва мĕнле шайра ирттернине хакланă хыççăн район 
конкурсĕн çĕнтерÿçи Муркаш шкулĕнчи Ирина Панова 
вĕрентекен (икк.м.ш сён  \керч.кре) пулнине çирĕплет-
нĕ. Иккĕмĕш вырăна Сыпай шкулĕнчи Надежда Яковлева 
тухнă, виççĕмĕш вырăнта – Калайкасси шкулĕнчи Ната-
лия Краснова.

Ачасене тарăн пĕлÿ памалли пирки каланă чухне хуш-
ма пĕлÿ паракан педагогсен ĕçĕ пирки те манмалла 
мар. Хушма пĕлÿ паракан педагогсен йышĕнчен кăçал-
хи конкурса 7 çын хутшăннă. Вĕсенчен çаксем тĕрлĕ 
номинацире палăрнă: Ача-пăча пултарулăх çурчĕн пе-
дагогĕсем Аэлита Бельская, Олеся Поркина, Ирина Ра-
евская, Наталия Ястребова, Çамрăк техниксен станций-
ĕн педагогĕ Светлана Завьялова, Ача-пăча искусство 
шкулĕн педагогĕ Кристина Мясникова. Çамрăк техниксен 
станцийĕн педагогне Надежда Филипповăна конкурс 
çĕнтерÿçи тесе палăртнă.

Вожатăйсен професси ăсталăхĕн конкурсĕнче кăçал 
Шомик шкулĕнче ĕçлекен Александр Юнусов çĕнтернĕ, 
Шетмĕпуç шкулĕн вожатăйне Наталия Семеновăна тата 
Москакасси шкулĕн вожатăйне Оксана Столяровăна уй-

рăм номиницисенче палăртнă.
Шăпах асăннă çак конкурссенче вĕрентекенсем пĕр-

пĕрин опычĕпе паллашаççĕ, уроксене тĕрлĕ мелпе ирт-
терме майсем пуррине кураççĕ. Конкурссем вăхăтĕнче 
вĕрентекенсем унччен хăйсем пĕлмен ачасемпе урок-
сем ирттереççĕ, урок тулашĕнчи мероприятисене йĕрке-
леççĕ. Çак лару-тăрура вара вĕрентекенĕн пултарулăхĕ 
тÿрех уççăн курăнать.

 – Вĕрентекенсем кашни виçĕ çулта пĕрре хăйсен про-
фесси ăсталăхне ÿстереççĕ терĕмĕр. Конкурссем вара 
çĕнĕ пĕлĕве практикăра тĕрĕслеме май параççĕ, ĕç-
тешĕсене те мал туртăмлăрах пулма хистеççĕ. Кунсăр 
пуçне районта кашни предметпах уçă уроксен фести-
валĕсене ирттеретпĕр – унта вĕрентекенсен ăса хыв-
малли тупăнатех.

Пирĕн вĕрентекенсен йышĕнче республика тата ре-
гионсен шайĕнче хăйсен професси ăсталăхĕпе палăра-
кансем те пур. Çапла кăçал регионсем хушшинче тăван 
чĕлхе урокне ирттерессипе методика фестивалĕ иртрĕ. 
Унта Ярапайкассинчи вăтам шкул вĕрентекенĕ Алевтина 
Димитриева 1-мĕш степень дипломне тивĕçме пултарчĕ. 
Республикăри чăваш чĕлхине вĕрентекенсен тата шкулч-
ченхи вĕренÿ учрежденийĕсенчи воспитательсен конкур-
сĕнче те вăлах «Учитель-новатор» номинацире палăрчĕ.

Республика шайĕнче пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан шкул-
сенчи вĕрентекенсен «Православи учителĕ» конкурсра 
Турай шкулĕнчи Римма Иванова вĕрентекен çĕнтерÿçĕ 
пулса тăчĕ.  

Чĕлхеçĕ-вĕрентекенсем хутшăнакан педагогика 
шухăшĕсен «Уçă урок» фестивальте  Калайкасси шкулĕн-
чи вырăс чĕлхипе литературине вĕрентекен Ильза Гри-
горьева 3-мĕш вырăн йышăнма пултарчĕ. Каламалла, ку 
фестиваль регионсен шайĕнче иртет.

Ачасен кăмăл-сипетне аталантарассипе иртнĕ респу-
блика фестиваль конкурсĕнче пирĕн районти 11 вĕрен-
текен тĕрлĕ номинацире палăрчĕ. Çак конкурсра вĕсем 
хăйсен методика шухăшĕсене уçă уроксенче, урок ту-
лашĕнчи мероприятисене ирттерсе тивĕçлĕ шайра 
кăтартса пачĕç, – палăртрĕ Зоя Дипломатова.

Апла пулсан районти вĕрентекенсене «Учитель бу-
дущего» регион проекчĕ татах пулăшасси куçкĕрет. 
Анлă тавракурăмĕпе усă курса тарăн пĕлĕве ачасем 
патне меллĕ илсе çитерсен, хăйсен тĕслĕхĕпе ачасене 
вĕренÿпе хавхалантарма пултарсан вара çитĕнÿсем ыт-
ларах та пулĕç. 

В.рентекен.н 
пысёк ёсталёхлё пулмалла


