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Күммүт чэмэлийдэ. Уһуйаан оҕото таһырдьа көрүлүүрэ элбээтэ. Бу 

кэмнэргэ оҕолору көрө-көрө саныыр санаам хайдах иитээччи идэтин 

талбытым туһунан буолла. Сотору улуустааҕы иитээччи күрэҕэр кытта 

барыахтаахпын.  

Бу санаатахпына кыра эрдэхпиттэн эбээм иистэнэрин, киһи таҥнар 

таҥаһын барытын, бэргэһэттэн саҕалаан этэрбэһигэр тиийэ уурбут-туппут 

курдук тигэрин, оҥорорун олус интэриэһиргии, ымсыыра көрөрүм. Кыракый 

таҥас сыыстарынан кокууккабар таҥас-сап кырыйан, тигэн, оонньуурбар 

туттарбын туохтааҕар да ордорорум.  

Онтон чуораан лынкынас тыаһынан оскуола боруогун атыллаабыт 

сылбар, маннайгы кылааска уерэтэр учууталбын үтүктэн учууталлаах буола 

оонньуурбун сөбүлүүр буолбутум. Эдьиийдэрбин кытта харандаас, илиис 

бэлэмнээн наар уруһуйдаан, “үөрэнэн” уонна “үөрэтэн” тахсарбыт. 

Кэлин эдьиийдэрим учуутал идэтин талбыттара. Мин эмиэ бастаан 

технология учууталын идэтин таламмын, Намнааҕы технология уонна дизайн 

үөрэҕэр үөрэммитим, идэбинэн оскуолаҕа үлэлээбитим. Ити курдук Тумул 

орто оскуолатыгар үлэлии сылдьан, кэтэхтэн үөрэнэн, начаалынай кылаас 

учууталын идэтин баһылаабытым. Кэлин үлэ миэстэтэ суоҕун иһин, 

уһуйааҥҥа иитээччинэн үлэлээбитим. Уһуйаан – оҕо-уруу биһигэ буоларын 

манна дьиҥнээхтик билбитим. Оҕолорго өй-санаа сүмэтин киллэрии, 

кинилэри сайыннарыы бу эйгэттэн саҕаланар.   

Иитээччи кэнчээри ыччаты иитиигэ-үөрэтиигэ үгүс сыратын биэрэр, 

идэтигэр олус бэриниилээхтик үлэлиир киһинэн буолар. Мин үлэҕэ 

киириэхпиттэн ыла күн аайы кырачааннары үөрэтэргэ араас ньымалары була 

сатыыбын, уруһуйдатабын, килиэйдэтэбин, дьарыктарга хас биирдии оҕоҕо 



түҥэтиллэр матырыйаалы оҥоробун, группам киэргэтиитин тупсарабын. 

Бэйэм да билбэппинэн сатаан уруһуйдуур, ханнык баҕарар матырыйаалтан  

араас оҥоһугу айан оҥорор буолбутум. Оттон билигин иитиллээччилэрбин 

бэйэм араас матырыйааллары туһанаммын ойуулуур-дьүһүннүүр үлэҕэ 

уһуйабын. Быраҕыллыбыт компакт-дискэлэринэн, туустаах тиэстэттэн, 

таҥаһынан, кумааҕынан о.д.а. матырыйаалларынан үлэлиибит. Уруһуй 

куруһуогун ыытабын, элбэх куонкурустарга оҕолору кытыннарабын, 

ситиһиилэрдээхпит.  

Утренниктарга, аралдьытыыларга олус сөбүлээн кыттабын, элбэх 

оруоллары толордум, оҕолору кытта оонньуурбуттан олус үөрэбин, 

астынабын. Бэйэм үҥкүүлүүрбүн сөбүлүүбүн, профком араас 

тэрээһиннэригэр бэтэрээннэри эҕэрдэлээн коллегаларбын кытта 

үҥкүүлүүбүн, коллективынан куонкурустарга кыттабыт. Бу дьарыкпын 

оҕолору иитиигэ эмиэ туһанабын: дьарык ортотугар үҥкүү хамсаныылаах 

эрчиллиилэри киллэрэбин, аралдьытыыларга үөрэппит үҥкүүлэрбин 

иитиллээччилэрим төрөппүттэригэр бэлэхтииллэр, оруоллары толорорго 

үөрэтэбин, уус-уран айымньы ааҕабын, араас матырыйааллартан оҥоһуктары 

оҥоробут, бырааһынньыктарга киэргэтии, атрибуттары оҥоробут. 

Оҕо саадын олоҕун-дьаһаҕын, үлэтин-хамнаһын эппэр–хааммар 

иҥэрэн, сөбүлээн, туох да мөккүөрэ суох иитээччи үөрэҕэр переподготовкаҕа 

киирбитим. Үрдүк таһымнаах Идэни үрдэтэр институт педагогтарыгар 

уһуйуллан, баҕа санаабын толорон иитээччи идэтин дипломун ыллым, 

билигин Төҥүлүтээҕи “Чэчир» оҕо сайдар киинигэр улэлии сылдьабын. 

Иитээччи – ийэлии эйэҕэс майгылаах, аһыныгас санаалаах, оҕону 

күүскэ таптыыр, сырдыкка - кэрэҕэ уһуйар киһи буолар. Кини хас күн аайы 

кырачааннарын иитээри-үөрэтээри, такайаары үөрэ-көтө үлэтигэр тиэтэйэр. 

Кырачааннар бары өттүнэн сөптөөхтүк сайдалларын туһугар ис сүрэҕиттэн 

сыралаһан үлэлиир, туох эрэ саҥаттан саҥа ньыманы, албаһы тобулан 

оҕолору сайыннар, кинилэргэ билии-көрүү биэрэр. Үлэлиирин былаһын 



тухары наар саҥа суолу-ииһи тобулунар. Кини бэйэтэ айан оҥорбут 

оонньуурдара, үөрэтэр босуобуйалара оҕолор сайдыыларын торумнууллар.  

 Иитээччиттэн норуот инники кэскилэ тутулуктаах. Ол аата төрөөбүт 

дойдубут кэскилэ. Хас биирдии нэһилиэк кэнчээри ыччата оҕо уһуйааныгар 

иитиллэн салгыы оскуолаҕа сайдыыны ылар. Оҕо бигэ тирэхтээх, төрөөбут 

дойдутун таптыыр, норуотугар, дойдутугар туһалаах киһилии киһи 

буоларыгар оҕо саадын оруола олус улахан. 

Дьиэ акылаата бөҕө - таҕа, чиргэл буоллаҕына күн-дьыл уларыйыытын 

аахсыбакка, уһуннук турар. Ол курдук, оҕоҕо кыра сааһыттан, үчүгэй олук 

уурулуннаҕына, кини үтүө санаалаах, чөл туруктаах, олох охсууларын 

тулуйар, ийэ дойдутун туһугар туруулаһар, үтүөнү- мөкүнү арааран өйдүүр 

киһи киһитэ буолар.  

Бу олугу уурааччыларынан төрөппүттэр уонна иитээччилэр буолабыт. 

Биһиги  биир санаанан, ыкса сибээстээхтик үлэлээтэхпитинэ эрэ үлэ 

түмүктээх буолар.  

Оҕо – аймах баарын тухары иитээччи идэтэ симэлийбэт, сырдыкка, 

кэрэҕэ угуйа туруоҕа! 

  

 

 

 

 


