
Педагог,мәгърифәтче галим, күренекле язучы, җурналист, публицист, 

тәрҗемәче, нәшир, җәмәгать эшлеклесе Фатих Кәрими укулары 

нигезләмәсе. 

                                          1.Гомуми нигезләмә. 

    Татарстан Республикасының Әлмәт муниципаль районы Әлмәт Мәгариф 

идарәсе, Фатих Кәрими музее белән берлектә- педагог,мәгърифәтче галим, 

күренекле язучы, җурналист, публицист, тәрҗемәче, нәшир, җэмәгать 

эшлеклесе Фатих Кәрими укулары үткәрә. 

2.Максат һәм бурычлар : 

        Фатих Кәрими мирасын укыту процессында куллану тәҗрибәсе белән 

уртаклашу, бөек шәхес үрнәгендә туган халкыңа , милләтеңә карата хөрмәт 

хисләре тәрбияләү үзенчәлекләрен өйрәнү; 

    Мәктәп укучыларының игътибарын педагог,мәгърифәтче галим, күренекле 

язучы, журналист, публицист, тәрҗемәче, нәшир, җэмәгать эшлеклесе Фатих 

Кәрими  шәхесенә, аның тормыш һәм иҗат юлына, әсәрләренә һәм 

хезмәтләренә, әдәбият тарихындагы роленә юнәлтү, аңа багышланган фәнни-

эзләнү эшчәнлегенә тарту; 

    Балаларда туган халкыбыз , туган төбәгебез, аның тарихы , шәхесләре 

белән горурлану хисләре тәрбияләү; 

    Сәләтле укучыларны барлау, алардагы фәнни-тикшеренү күнекмәләрен , 

иҗади фикер сәләтен , ораторлык осталыгын формалаштыру юнәлешен 

үстерү. 

3.Укуларны оештыручылар 

-Татарстан Республикасының Әлмәт муниципаль районы Әлмәт Мәгариф 

идарәсе 

 -Фатих Кәрими музее 

- Татарстан Республикасының Әлмәт муниципаль районы Миңлебай гомуми 

урта белем бирү мәктәбе 

4.Укуларда катнашучылар 

- татар теле һәм әдәбияты укытучылары 

-8-11 нче сыйныф укучылары 

5.Укуларның эш юнәлешләре 



-Ф.Кәрими мирасы һәм татар әдәбияты 

-Ф.Кәрими-язучы 

-Ф.Кәрими- тәрҗемәче һәм публицист 

-Ф.Кәрими- педагог , мәгърифәтче галим. 

-Туган ягым, аның күренекле шәхесләре 

6.Фәнни-гамәли эшләргә таләпләр 

-эш һәр яктан 2 см поля калдырып, 14 нче шрифт белән, 1, 5 ара  аша бит 

киңлеге буенча тигезләп , 1, 25 мм кызыл юл калдырып. Сүзләр юлдан-юлга 

күчермичә, компьютерда җыелырга тиеш. Кулланылган әдәбият исемлеге 

текс азагында алфавит тәртибендә бирелә. 

-текст түбәндәге кагыйдәләрне истә тотып җыелырга тиеш: 

-абзацтагы сүзләр бер генә ара аша язылырга тиеш 

-тыныш билгеләре алдыннан ара калдырылмый, тыныш билгесеннән соң бер 

ара калдырыла 

-дефис һәм сызыкча аерылырга тиеш 

- педагогик укуларда  материал татар телендә кабул ителә 

-фәнни хезмәтләр 8 биттән артмаска тиеш; 

7.Укуларны үткәрү тәртибе 

-Заявка , фәнни эшләр 2017 нче елның 15 мартына кадәр кабул ителә. Эл 

адрес Minnibaevo.Alm@tatar.ru (Ф.Кәрими билгеләмәсе белән) 

8.Укуларда катнашу өчен гариза түбәндәге формада кабул ителә: 

Катнашучының Ф.И.О.  

Эш урыны, вазифасы, классы  

Адресы  

Телефоны   

Эшнең темасы  

Техник чаралар кирәк булачакмы?  

 

9.Укуларны йомгаклау һәм нәтиҗә ясау 

 31 нче мартта, Миңлебай урта белем бирү мәктәбендә.(өстәмә мәгълүмәт 

биреләчәк) 

mailto:Minnibaevo.Alm@tatar.ru

