Кейс методы аша Гамил Афзал шигырьләрен анализлау
(Мастер-класс)
Чулпан СИТДЫЙКОВА, 
Мөслим районы Мөслим лицееның югары квалификация категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы
Эльвира СИТДЫЙКОВА, 
Мөслим районы Мөслим лицееның I квалификация категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы
Максат:
          – Гамил Афзал иҗатын өйрәнү, «Яз һәм чәчәкләр» шигырендәге төп фикерне ачыклау, шигырь эчтәлегеннән чыгып, башка чыганаклардан файдалану; 
– бердәм республика имтиханына әзерләнгәндә, текст белән эшләргә өйрәнү, бирелгән текстны тормыштан мисаллар, башка әдәби әсәрләр белән бәйләү алымнарын үзләштерү;
– мәгълүмат җыю һәм эзләүдәге инициативалы хезмәттәшлек, проблеманы ачыклау, хәл итүнең альтернатив ысулларын эзләү һәм бәяләү, бергәләп карар кабул итү, әдәби әсәр укуга кызыксыну уяту.
Җиһазлау. Гамил Афзалның «Яз һәм чәчәкләр» шигыре, глоссарий, татар халык мәкальләре, Гомәр Хәйям шигырьләре, презентация.
Мастер-класс барышы
1. Укытучының кереш сүзе. 
– Исәнмесез, укучылар! Барыгызга да уңышлы эш көннәре телим. Эшне без парларда яки төркемнәрдә башкарырбыз. Үзара ярдәмләшеп эшләрбез дип ышанам.
Бүгенге көндә яңа нәтижәле укыту технологияләрнең берсе – кейс методын куллану. Бу метод безнең илдә дә актив кулланылышка кереп бара һәм актуаль мәсьәләләрдән санала, чөнки мәктәпләр алдына куелган бурычлар белем бирүгә яңача караш, интерактив алымнар куллануны таләп итә. Кейс методы нигезендә уку-укыту процессын нәтиҗәле оештыру өчен яхшы кейслар һәм аларны дөрес куллану методикасы таләп ителә. Кейс методы чит илдә киң кулланылышта, ул беренче тапкыр Гарвард университетының (1920 елда) бизнес мәктәбендә кертелә башлый.
Кейс инглиз теленнән алынган, case «очрак, хәл, ситуация» мәгънәсендә, «кейс» төшенчәсе «кәгазьләр, документлар салып куя торган кечкенә чемодан» дигән мәгънә белдерә. Кейс – дәресләрдә тормыштан, әдәби әсәрләрдән алынган хәлләргә нигезләнгән проблемалы ситуацияләрне анализлау. Анализ вакытында укучылар төркемнәрдә эшләргә, нәтиҗә чыгарырга, дөрес карар кабул итәргә өйрәнәләр. Методик яктан дөрес төзелгән, мәгълүмати характердагы кейс-биремнәр укучыларның мөстәкыйль фикерләү сәләтен үстерә, интерактив метод буларак укучыларда укуга уңай караш тәрбияли, укыту процессында тормыш белән бәйләнеш тудыра. 
Кейс методы укытучыга да яңача фикер йөртергә ярдәм итә, иҗади эшчәнлекне тәэмин итә. 
Кейсның төрләре: 
1) гамәли кейслар; 
2) өйрәтү характерындагы кейслар; 
3) фәнни-тикшеренү кейслары. 
Кейс методы куллану дәресләрен оештыруның якынча планы: 
1. Әзерлек этабы. Укытучы проблемалы ситуацияләр, өстәмә материал  әзерли. Дәреснең урынын, бурычларын билгели.
2. Таныштыру этабы. Бу этапта укучыларны ситуация белән таныштырыла (ситуация, өстәмә материал, глоссарий)
3. Төп этап. Укытучының кереш сүзе, укучыларны төркемнәргә бүлү, төркемнәрнең эшләрен оештыру (укучыларның укылган материалны төркемдә сөйләүләре, материал буенча фикер алышу, проблемаларны билгеләү, доклад ясаучыларны билгеләү).
4 Дискуссия оештыру этабы.
1. Төркемнәрдә дискуссия оештыру, проблемаларны тикшерү, чишү юлларын эзләү.
2. Гомуми дискуссия. Анализ нәтиҗәләре белән таныштыру, чишелешне билгеләү.
3. Йомгаклау этабы. Анализланган проблема нәтиҗәләрен презентацияләү. Берничә юл (чишелеш) булырга мөмкин.
Укытучы һәм укучылар арасында эшчәнлекнең бүленеше:
Эш фазасы
Укытучы эшчәнлеге
Укучы эшчәнлеге

Дәрескә кадәр
   1. Кейс сайлый.
   2. Өстәмә материал әзерли.
   3. Дәрес барышын планлаш-тыра.

   1. Кейс һәм өстәмә әдәбият ала.
   2.Дәрескә мөстәкыйль әзерләнә.

Дәрес вакытында
   1. Кейс буенча фикер алышу-ны оештыра.
   2. Төркемнәргә бүлә.
   3. Укучыларны өстәмә мате-риал белән тәэмин итә, төркемнәрдә фикер алышу бе-лән идарә итә.
   1. Кейсның эчтәлеген тирәнрәк аңлар өчен сораулар бирә.
   2. Укучылар укылган материалны төркемдә сөйли, материал буенча фикер алыша. 
 

Дәрестән соң
   1. Укучыларның эшчәнлеген тикшерә.
   2. Эшләрне бәяли һәм нәтиҗә чыгара. 
   Бирелгән үрнәк буенча дәрес турында язмача отчет әзерли.

Практик өлеш (кейс)
Тема: Г.Афзалның «Чәчәк гомерләре» тексты өстендә эш.
Экранда текст тәкъдим ителә. 
Чәчәк гомерләре
Сулар ага, ярлар яшел, таңнар алсу, күкләр аяз.
Уйна да көл, уйна да көл, чәчәк гомерләре  – бер яз.
Йолдыз булып күккә чәчел, йөрәккә дәрт, җаныңда наз...
Уйна да көл, уйна да көл, чәчәк гомерләре – бер яз.
Хуҗа булып дөньяга кил, булсын хәсрәт-кайгылар аз...
Уйна да көл, уйна да көл, чәчәк гомерләре – бер яз!
Г.Афзалның «Чәчәк гомерләре» исемле шигырен укырбыз, эчтәлеге буенча фикер алышырбыз.
– Автор әлеге шигыре белән нәрсә әйтергә тели? Шигырь нәрсә турында?
(Төркемнәрдә эш. Укучыларга сораулар язылган конвертлар бирелә. Сорауларны укып, фикер алышырга кушыла.) 
1 нче бирем.
«Яз» төркеменә биремнәр: 
а) шигырь исеменә бәйле строфаларның уртак мәгънәсен табыгыз;
ә) шигырьне өлешләргә бүлегез, һәрберсенең эчтәлеген табыгыз;
б) шигырь исеме кабатланып килә, аның каршылыгын билгеләгез. Шуннан чыккан төп идеяне күрсәтегез.
«Чәчәкләр» төркеменә сораулар:
а) «Уйна да көл, уйна да көл, чәчәк гомерләре бер яз!» юллары аша шагыйрь ни әйтергә теләде икән?
ә) шигырь сездә нинди хисләр уятты?
б) сез автор фикере белән килешәсезме?
2 нче бирем. Түбәндәге мәкальләр арасыннан шигырьне төрле яклап ачканын сайлагыз: 
Гомер итү урам аша кичү түгел.
Гомер кыска – үткәрмә бушка.
Дөньяның ун михнәтенә – бер шатлык.
Тормыш тозлы су кебек: эчкән саен эчәсе килә.
Үткән гомер – аккан су. 
3 нче бирем. Кейс эчендә Гомәр Хәйямның шигырьләре тәкъдим ителгән, бүген өйрәнгән шигырь эчтәлегенә сезнең карашка иң туры килгәннәрен табып укыгыз. 
Яшә, арын саранлыктан – ирек ал,
Ә язмышка фәкать нәфрәтле күз сал;
Үтәр-китәр ике-өч көнлек хәятың,
Исәнлектә көлеп-җырлап, сөеп кал. 
                    ***
Чәчәк атты, тутырды яз урамны,
Китер тизрәк миңа җамны, курайны.
Тәмуг, оҗмахны син уйлап та бирмә,
Колак салма, сөйлиләр юкны-барны. 
                   ***
Бирелгән бер генә мизгел хәяттан!
Кулыңнан күпме килсә – шунча шатлан!
Ничек үткәр дисәң – шулай үтәр ул,
Тереклекнең төп аслы шундый, саклан!
*Хәят – тереклек, яшәеш
Гомәр Хәйям әсәрләрендә кузгатылган фикерләр безнең татар халкына аеруча якын. Аның робагыйларындагы форсатны кулдан ычкындырма, бүгенге көнеңнән файдаланып кал, ләкин теләкләрендә комсыз булма, түрәлеккә, дәрәҗә казанырга омтылма, яшәүнең асылы анда түгел дигән фикер ята. Туфрактан яралганнар туфракка әйләнә, – димәк, теге дөнья юк, үлгәч терелмәк юк, кеше бер генә яши – кадерен бел! Менә, кыскача әйткәндә, Гомәр Хәйямнең үз шигырьләрендәге алга сөргән сәбәбе шул. Хәйям үзенең фикерләве белән безнең каршыга дөньяга гашыйк оптимист булып килеп баса. 
Йомгаклау. Күргәнебезчә, Гамил Афзал борынгыдан килгән традицияләрне дәвам итә. «Дөнья матур, максатларыңа ышанычлы бар, үз дөньяңа хуҗа бул, тик комсыз булма, тормышның кадерен бел», – ди аның шигырьләре. Гамил Афзал – халык шагыйре. Аның өчен һәрвакыт халык тормышы – юлдаш. Киләчәк буын Г.Афзал шигырьләрен яратып укыр. Аның иҗаты мәңге яшәр. 








