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1. Нәрсә тәкъдим ителә? 

Халыкара Викимедиа 
волонтёрлар хәрәкәте булдырган 

интернет-ресурсларны һәм 
сервисларны  

Татарстанда татар телле белем 
бирү процессында куллану 



Белем бирү процессында Викимедиа 

• Тематик контентны тәнкыйди күздән уку, төрле 
карашларны өйрәнү, дәлилләүче сылтамаларның 
абруйлылыгын тикшерү 

• Контентка үзгәртүләр кертү, хаталарны төзәтү, 
дәлилләр һәм материал өстәү, һ.б.  

• Яңа темаларга контент булдыру (материал һәм абруйлы 
чыганакларга сылтамалар туплау, сурәтләр йөкләү, 
энциклопедик язу) 

•  Сыйныфташлар һәм үз муниципаль район белән 
чикләнмәгән зур күләмле эш төркемнәрендә катнашу 
тәҗрибәсе 

Бонус: Туган телне, мәдәниятен, җәмгыятен 
җанландыручы, баетучы һәм белемнәрен 
мәңгеләштерүчеләрне үстерү 



2. Кем болар? 

«Күз алдыгызга һәрбер кеше бар 
булган гыйлемгә ирекле килеш 
ирешә алган бер дөньяны 
китерегез. Гамәлләребез нәкъ 
шуңа юнәлгән.» 

Викимедиа хәрәкәте идеаллары 

w.wiki/6Nt 



Викимедиа: Дөньяда һәм Россиядә 

• Хәрәкәтнең туктаусыз үсешен тәэмин итүче Фонд (400+ хезмәткәр, АКШ һәм 
башка илләр) 

• Эчтәлекне бар дөньядан мәгълүмати волонтёрлар үстерә 

• Кертелгән мәгълүмат ирекле кулланылыш лицензиясе буенча бушлай 
таратыла (ГК РФ ст. 1286) 

• 20ләп күптелле тематик интернет-ресурс (Википедия, Медиаҗыентык, 
Викисүзлек, Викикитап, Викиханә, Викисәфәр, Викимәгълүмат һ.б.) 

• Википедия – 2001 нче елдан, 300+ телдә, интернет-сайтларының беренче 
унлыкта бердәнбер коммерциячел булмаган ресурс 

• Дөнья буйлап интернет-саклагычлар инфраструктурасы 

• БМО партнёрлары: ЮНЕСКО, OHCHR, башкалар  

• “Мәгариф өчен Викимедиа” инициативасы 

• Галерея-Китапханә-Архив-Музейлар белән хезмәттәшлек 

• Викимедиа Россия (“Викимедиа РУ” коммерциячел булмаган партнёрлыгы) РФ 
Гадәләт министрлыгы тарафыннан 2008дә төркәлгән. 

• Һәм башкалар - w.wiki/8bm  



Википедия - Татнетта 4 урында 



3. Нигә бу миңа? 

1. Белемне үзләштерүгә бәйле биремнәрне 
ясауда укучы һәм студент мотивациясен 
күтәрә 

2. Җирле һәм Җир шары тирәсендә урнашкан 
галерея, китапханә, архив һәм музейлардагы 
байлыгы һәм эшчәнлеге белән тирән бәйле 

3. Белем бирү процессында куллану 
укытучының эшен җиңеләйтә, канатландыра  

4. Википедиягә кертелгән белем җәмгыятькә 
актив тәэсир итә 



XXI нче гасыр өчен мәгариф                                    

Трендлар 
 
 

• Мөмкин җирдә дәрестә мобиль 
җиһазларны куллану кирәк 
(ЮНЕСКО) 

• Кәгазь һәм каләм мәгарифтән 
китә (Финляндия һ.б.) 

• Катлаулы күп дисциплиналы 
проектларда кирәкле 
мәгълүматны ясалма интеллект 
нигезендә эшләүче акыллы 
ярдәмчеләр ярдәмендә табу 

• Глобаль гыйлем икътисады 
(эшеңнең кыйммәтен дөнья 
базары бәяли) 
 

Чаралар һәм документлар 

ЮНЕСКОның еллык Мобиль 
җиһазлар белән белем бирү 
атналыгы (2011),  
киләчәге 2-6.03.2020 

https://ru.unesco.org/mlw 

Белем бирү өлкәсендә 
мобиль җиһазларны куллану 
сәясәте буенча ЮНЕСКО 
рекомендацияләре (2013/15) 

https://iite.unesco.org/ru/publ
ications/3214738-ru/ 

https://ru.unesco.org/mlw
https://ru.unesco.org/mlw
https://ru.unesco.org/mlw
https://ru.unesco.org/mlw
https://iite.unesco.org/ru/publications/3214738-ru/
https://iite.unesco.org/ru/publications/3214738-ru/
https://iite.unesco.org/ru/publications/3214738-ru/
https://iite.unesco.org/ru/publications/3214738-ru/


4. Файдасының дәлилләре бармы? 

“Викимедианың Мәгариф өлкәсендәге 
нәтиҗәләре белән танышмын. Челтәребезгә 
кергән 12000ләп мәктәптә һәрбер укытучы 
һәм баланың катнашуын теләр идем. Аерым 
илдә яки төбәгендә тәҗрибәгез белән бүлешә 
алырлык волонтёрлар һәм үз эшчәнлегенә 
кертергә әзер укытучылар табылса шат 
булыр идем.”  

Сабин Детцель, Казан, 6.09.2018  
ЮНЕСКО белән ассоциацияләнгән мәктәпләр  
челтәренең халыкара координаторы, Париж 

(Sabine Detzel, UNESCO ASPNET)   



«Акыллы төбәк. Татарстан Республикасы»  
w.wiki/8o$ 



Дәлилләнгән файдасы нигә тия? 

• Икътисади һәм иҗтимагый үсешне тәэмин 
итүгә 

• Мәгарифкә 

• Матди булмаган мәдәни мирасны 
саклауга һәм танытуга 

• Туристларны җәлеп итүгә 

• Фәнни гыйлемне таратуга 

• Һ.б. 



Матди булмаган мәдәни мирасны саклау 

«Для того, чтобы отождествлять себя с 
родным языком, молодёжи требуются 
привлекательные образцы для подражания, 
связанные с этим языком. Такие сферы 
употребления языка, как дом и школа, уже не 
вполне достаточны; ностальгирующая по 
прошлому фольклорная культура нисколько 
не привлекает.» 
 
Замятин К., Пасанен А., Саарикиви Я.  
"Как и зачем сохранять языки России"./ Хельсинки 2012 г. / , с. 162 

http://blogs.helsinki.fi/minor-eurus/files/2012/12/kakizachem1.pdf


«Тел, әдәбияте һәм мәдәнияте» 

Цифрлы чорда, дөньяның  
6000+ телләрдән 
«үз Википедиясе  
булмаганнарының  
тотрыклы яшәүгә  
шанслары юк.»   
 
András Kornai  e al. 2013 (Андраш Корнаи һ.б.) 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077056 
 
 Милләтеңә һәм аның теленә изге киләчәк телисең? Үз кулларыңа алсаңчы! 

Ничек? Бу телдәге Википедиягә кертем ясарга, тупланган белем һәм 
тәҗрибәң белән уртаклашырга башла!      

Россия халыклары телләрендәге Википедияләр проекты w.wiki/8eS 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077056
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077056


5. Мохит белән бераз таныштырсагыз иде... 

• Мөстәкыйль татарча Википедия, 
Викисүзлек һәм Викикитап 

• Актив күптелле Медиаҗыентык, 
Викимәгълүмат, Викиханә, Викихәбәр, 
Викитөрләр, һ.б. 

• Инкубаторда: Татарча Викиөзек, 
Викисәфәр 

• Татарча интерфейс, күзәтү һәм статистика 
кораллары 



tt.wikipedia.org 



Татарча Википедия порталлары 



Тугандаш татар телле  
Викимедиа проектлары 



Татарча Викисүзлек 
tt.wiktionary.org 



Татарча Викикитап 
tt.wikibooks.org 



Үзгәртүләр кертү 



Мәкалә версияләре арасында аерма 



Мәкалә версияләре арасында аерма 



Проект катнашучыларның 
активлыгын күзәтү җәдвәле 



Махсус:Теркәлү 



Яңа мәкалә булдыру: Такмак 



6. Кулланырга булсам, кайдан 
башлыйм? 

• Бу презентациягә бәйле документ – 
w.wiki/8aE 

• Мохит белән танышу (тат, рус, ингл) – 
w.wiki/6oE  

• Тел һәм әдәбият буенча тематик Вики-
төркемнәр җыентыгы – w.wiki/8aY 

• Белем бирү оешмаларының проектлары 
үрнәкләре – w.wiki/8aa 

 



Википедия – беренчедән җәмгыять 

1. [Википедия:Танышу] - w.wiki/8bo 
2. [Ярдәм:Башлаучыларга ярдәм] - 

w.wiki/8br   
3. [Ярдәм:Эчтәлек] - w.wiki/8bq 
4. [Википедия:5 кагыйдә] - w.wiki/3Za 
5. [Википедия:Кагыйдәләр һәм 

киңәшләр] - w.wiki/8bp 
6. [Википедия:Форум] - w.wiki/6Nz 

 
 
 



Татарча Викидә дә халык күп 



7. Кем ярдәм итә алачак?  

Абдулла Хәмидуллин +79178578670  
Фәрһад Фаткуллин +79274158066 

Марат Госманов +79178693279 
Тимерхан Шайхетдинов +79534937066 

Хабиль Сәхәбиев +79874051894 
һәм башкалар 
 

Веб-бит: w.wiki/AFi 

Telegram-чат: @wugtat 



Игътибарыгыз өчен рәхмәт! 
Бу документ мәңгегә монда – w.wiki/AG6  


