
Белем бирү процессында 
«Викимедиа» сервисларын һәм 

инструментлары 
мөмкинлекләрен куллану 

16 нчы санлы татар-инглиз гимназиясе,   

Казан шәһәренең Идел буе районы, 24.09.2019  

w.wiki/8ng 



Укытучы – акыл хезмәте иясе 



21 нче гасыр өчен мәгариф                                    

Трендлар 

• Мөмкин җирдә дәрестә 
мобиль җиһазларны 
куллану кирәк (ЮНЕСКО) 

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

• Акыллы ярдәмчеләр 
(ясалма интеллект) 

• 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/


Цифрлы мохиттә телләрнең хәле 

Телләр буенча Интернетның эчтәлеге (2014) 

Яшәгән дәүләтләренең рәсми телләре буенча 
Интернетны кулланучылары (2012) 

Галимнәр, бизнес, НКО, дәүләт 
һәм дәүләтара оешмалар бар 
эчтәлекне урнашкан илләре һәм 
инглиз телләрендә яза, 
башкаларныкын инглизчә укый. 



Этник мәдәният, телне һәм мәдәни 
мирасны саклау 

«Телне һәм мәдәниятне саклау өлкәсендәге 
парадокс - үзгәрүләре аркылы гына сакланыла 
алуында. Үзгәрешләрдән фәкать үле мәдәният 
һәм телләрне генә тулысынча саклап була.» 

 

Замятин К., Пасанен А., Саарикиви Я.  
"Как и зачем сохранять языки России"./ 
Хельсинки 2012 г. / Часть I. Многоязычное 
общество и многоязычный индивид. Глава 
"Изменяющаяся роль языков", 35 с.  

 

 

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


«Тел һәм әдәбияте» 

«Үз Википедиясе  
булмаган телнең  
шанслары юк.»   
 
András Kornai (2013) 
  
Андраш Корнаи 
 
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


Викимедиа:Мәгариф + ЮНЕСКО 

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,  
ЮНЕСКО белән ассоциацияләнгән мәктәпләр  

челтәренең халыкара координаторы, Казан, 6.09.2018 
(Sabine Detzel, UNESCO ASPNET)   



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

ТР Мәгълүматләштерү һәм элемтә министрлыгының коллегиясе 
(5.02.2019) алдында Татарстан Президенты Р.Миңнеханов, РФ 
Хөкүмәте рәисе урынбасары М.Акимов һәм делегациясенә таныту 



Викимедиа хәрәкәте максатлары 

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

Идеаллары, w.wiki/6Nt 



Викимедиа хәрәкәте 

• Һәрбер катнашучы – мәгълүмати волонтёр  
• 20ләп интернет-ресурс, 900ләп проект 
• Википедия – 2001 нче елдан, 300+ телдә 
• Интернет-сайтларының беренче унлыкта 

бердәнбер коммерциячел булмаган ресурс 
• Кертелгән мәгълүмат мәңгелеккә саклана 
• БМО партнёрлары: ЮНЕСКО, OHCHR, башкалар  
• Мәгариф өчен Викимедиа 

• Һәм башкалар - w.wiki/8bm  



tt.wikipedia.org 



Татарча Википедия порталлары 



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 



Википедия - Татнетта 4 урында 



Такмак 



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 

 
 
 



Викидә халык күп 



Татар теле һәм әдәбияте өчен 
Викимедиа белешмәлекләре 

• Бу презентация документы – 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 
 

Игътибарыгыз өчен рәхмәт! 
Фәрһад Фаткуллин +79274158066 


