
“Мин укытучы” 

Чулпан Зөлфәтовна Гыйлмуллина,  

Сәфәр урта гомуми белем бирү мәктәбенең информатика укытучысы 

Һәрбер кеше бу җиһанда укытучы була ала микән? Минемчә, юктыр. Чөнки әлеге 

бөек һөнәргә иң-иңнәре, киң холыклы, белемле, ә иң мөһиме, бала җанлы һәм киң 

күңелле кешеләр генә лаектыр. 

Моннан бик күп еллар элек мин дә нәкъ менә шушы һөнәрне үз тормышымда 

сайладым. 

... Ничә яшь икәнен төгәл генә белмим анысы, биш яшь булгандырмы,алтымы, 

әниемә ияреп (ул башлангыч классларда укыта) өебез янәшәсендә генә урнашкан 

мәктәпкә барабыз... Мәктәп капкасын ачып кергәнебезне һәм шул нәкъ шул  

вакытта “Мин дә әнием кебек укытучы булачакмын!” дигән уйлавым, инде 30 

елдан артык вакыт үтеп китүгә карамастан, әле дә исемдә.Ул көнне мәктәптә 

нәрсәләр күрүем, китаплардан карап утырган рәсемнәргә кадәр әле дә күз 

алдымда... 

Укытучы – тиңсез горур исем, 

Әни сүзе кебек ягымлы. 

Ирексездән бу сүз хәтерләтә 

Мәктәпләргә йөргән чагымны. 

Бер-бер артлы еллар узсалар да, 

Маңгайларга салып эзләрен, 

Мин хәтерлим әле укытучымның 

Ягымлы һәм җылы сүзләрен. 

... Кечкенә генә, бөтерчек кебек, күзләреннән очкыннар чәчеп торучы беренче 

укытучым – Рәзинә апа Наҗарова! Менә  кем ул - чын авыл укытучысы! Илле генә 

өйле Тәкмәк авылына күрше Олыимән авылыннан килеп укыту өчен дистәләгән 



еллар ул таптаган юллар җир шарын ничә урап чыгарлык булды икән?.. Безнең 

арабызда хәзер инде булмасаң да, һәр укучың сине хәтерли. Бер генә бәйрәм, бер 

генә истәлекле дата да билгеләп үтелми калмады, авылыбызның яшәү чыганагы 

булды син укыткан мәктәп – беренче укытучыбыз! Укытучы булуыма этәргеч 

ясаган кешеләрнең берсе – әнием булса, икенчесе – беренче укытучым булды... 

...Ун ел Тәкмәк, Югары Яхшый, Сәфәр мәктәпләрендә  уку минем самими балачак 

хыялларымны ныгытты гына. Минем үземнең тормышымны мәктәптән башка күз 

алдына китерә алмый идем инде. Яңа ел да минем өчен 1 январьдан түгел, 1 

сентябрьдән башлана  иде... 

...Юаш булдым микән, мәктәпне медаль белән бетерсәм дә, мәктәп директоры 

Фәгыйль Әбеловичның биргән үгет-нәсыйхәтләре һич истән чыкмый: “Әгәр 

билеттагы соравыңа җавапны белмәсәң өстәмә сорау бирүләрен сора, үз белемеңне 

күрсәтергә тырыш, куркып торма!..” Өстәмә сораулар да кирәк булмады, бер 

имтихан гына биреп кердем мин КДПИ ның математика бүлегенә. Сезнең хәер-

фатыйхаларыгыз, сез биргән белемнәр ярдәм иткәндер инде укытучыларым... 

...Беренче дәресемне институт бетереп эшкә урнашканчы бирергә туры килде. 

Бишенче курста укыганда, бүлмәдәш кызым белән Әгерҗе районының Кодаш 

авылы мәктәбендә практика үттек. Математика, физика укытучылары гел юк. 

Барлык классларда бу ике фәнне бер чирек буе икебез укыттык. Иң беренче 

укучыларыбыз, беренче дәресләр, беренче планнар!.. Бигрәк тә уздырган класстан 

тыш чаралардан соң, балаларның “Ах!” итүләре, без киткәндә елап озатып 

калулары һәм алардан килгән хатлар... “Мин дә сезнең кебек укытучы булырга 

телим!”-дип язган иде берсе. Безнең юлдан китә алдың микән инде беренче 

укучыбыз?.. Үз юлымны дөрес сайлаганыма чын-чынлап инандым... 

Менә хәзер 22 ел инде авыл мәктәбендә – үзем тәмамлап чыккан Сәфәр урта 

мәктәбендә балаларны математика һәм информатика фәннәренә төшендерәм. 

Шушы еллар дәверендә минем бер генә тапкыр да “эх, нигә укытучы язмышын 

сайладым икән” дип уйлап та, хәтта башымда андый фикер дә туганы булмады. Үз 

эшемә һәрчак җитди карадым, тугры калдым. Балаларга шул ук вакытта аларның 



яшьтәше, дусты булырга тырыштым, ләкин шул ук вакытта укучыларның булган 

барлык сорауларына җавап табучы, барысын да аңлатып, җайга салып торучы 

Укытучы була белдем... Бетмәс-төкәнмәс планнар, тикшерәсе дәфтәрләр өеме, 

педсоветлар, тикшерүләргә өстәп электрон журналлар, БДИлар...Укучыларымның 

эшләгән беренче проектлары: җырларга видеоклиплар, үзләре пластилиннан ясап, 

монтажлап эшләгән беренче мультфильмнар, республика конференцияләрендә 

чыгыш ясаулары. Үзләренең нәтиҗәләрен күреп, елмайган йөзләр... Минем 

юлымны дәвам итәргә теләүче Ләйсән, Чулпан, Алисәләр... Минем фәннәр 

юнәлешен сайлаучы башка бик күп балаларның булуы белән чиксез горурланам! 

Димәк, мин үз фәнемә кызыксыну уята алганмын! Фәнен, укытучысын яратмаса 

укучы аның юлын дәвам итәр  идеме?!. Сайлап алган язмышым белән мин 

горурланам: мин – Укытучы!  

 ...Эштән соң, узган гомер чакрымнарын күңелемнән барлый-барлый, салмак кына 

атлап,  өйгә кайтып барышым.  Урамда очраткан авылдашларым да, мәктәптән 

кайтып уйнарга чыккан  укучыларым да  елмаеп  сәлам биреп уза. Кайберләре 

туктап хәл-әхвәл сораша, кайберләре ни белән дә булса кызыксына. Ә мин җайлап 

кына аларның сорауларына җавап бирәм дә юлымны дәвам итәм. Башымда мең 

төрле уй … 

    Аяк астында кар шыгырдый: шыгыр-шыгыр… Бу шыгырдау башкарылган 

эшләремне дә хәтерләтә, әле башкарыласыларының күп булуын да искәртә сыман. 

Ап-ак кар өстеннән атлау ничек күңелле! Укытучы гомер буе әнә шул аклыкка эз 

сала бит. Бала күңеле ап-ак кардай чип-чиста. Ә без – шул аклыкка тирән юллар 

сызучылар. Күккә карыйм. Ап-аяз күктә йолдызлар җемелдәшә. Алар гүя минем 

укучыларым. Һәркайсы якты йолдыз булып балкый. Шулар белән горурланып, 

үземә бетмәс көч алып яшим. 

 

 


