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Аннотация: в статье представлен опыт работы по активизации позна-

вательных интересов с помощью приема эйдос-конспект, который может ис-

пользоваться как для анализа художественного произведения, так и для раз-

вития творческих способностей обучающихся и повышения мотивации на уро-

ках. 
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конспект, цифровой эйдос-конспект. 

Аннотаци: статьяра илемлĕ литература хайлавне эйдос-конспект мелĕпе 

тишкерни вӗренекенсен пĕлÿ илес, харпӑр хӑй тĕллĕн ӗҫлес-тӑвас туртӑма, 

шухӑш ирӗклӗхне, сисӗм-туйӑм пултарулӑхне аталантарни çинчен каланă. 

Тĕп самахсем: эйдос-конспект, ÿкерчĕклĕ эйдос-конспект, графикӑллӑ эй-

дос-конспект, тӗспе палӑртса тунӑ эйдос-конспект, ассоциациллӗ эйдос-

конспект, цифрӑллӑ эйдос-конспект. 

Литература пĕлĕвне алла илесси, ачасене илемлĕ вулава хăнăхтарасси 

вулав культурин шайĕ ӳснĕҫем пулса пымалла. Хайлавсемпе паллашнă май 

вĕренекенсен сăнар характерне, ҫынлăх туйăмне ăнланса илме пĕлмелле, вĕсене 

паянхи пурнăҫпа танлаштарса хаклама вĕренмелле. Ҫавăнпа та литература 

вĕрентекенĕ умне пысăк та яваплă тĕллевсем тухса тăраҫҫĕ. 

Вĕрентӳ системинче, ҫав хушăра литература вĕрентĕвĕнче те, ҫулсерен ме-

тодистсем ҫĕнĕ технологипе меслет хатĕрĕсем сĕнеҫҫĕ. Вĕрентекенсем вĕсене 

пĕлнĕ-пултарнă таран тишкерсе алла илсе пыраҫҫĕ, кулленхи ĕҫре усă кураҫҫĕ. 

Эпĕ чăваш литература урокĕсенче критикăллă тĕпчев технологийĕпе час-часах 
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усă куратăп. Кун йышши уроксем шырав мелĕсемпе йĕркеленеҫҫĕ. Вĕренекен-

сем хайлав текстне тишкернĕ май астăвăмпа шухăш ирĕклĕхне, сисĕм-туйăм 

пултарулăхне, харпăр хăй хальлĕн ĕҫлес-тăвас туртăма вăйлатаҫҫĕ. Шухăш 

юхăмне тĕрĕс йĕркелес пултарулăха ҫирĕплетеҫҫĕ, аталантарма пулăшаҫҫĕ. 

Эйдос-конспект – критикăллă тĕпчев технологийĕн пĕр мелĕ. Ку ăслай 

хайлава пĕтĕмĕшле пăхса тухнă хыҫҫăн пĕтĕмлетӳ тума меллĕ. Çак термин икĕ 

пайран тăрать. «Эйдос» (грек чĕлхинчи eidos) термин чăваш чĕлхинчи «căнлăх», 

«ӳкерчĕк», «картина», «символ» пĕлтерĕшсене тивĕҫет, «конспект» – 

«шухăшсене кĕскен ҫырса пани». Ҫапла вара вĕренекен хайлавпа паллашнă 

хыҫҫăн хăйĕн шухăшне, хаклавне ӳкерчĕк урлă тата хăй сăнласа панă ӳкерчĕке 

ăнлантарса пани урлă пĕлтерет. Эйдос-конспектра усă куракан кашни сăнлăха 

вĕренекенĕн текстри цитатăсемпе ҫирĕплетсе пама пĕлмелле. Уҫăмлă, илемлĕ 

ӳкерчĕксемпе усă курни сăмахсене тĕрĕс ăнланма пулăшать. 

Эйдос-конспектăн пĕрремĕш пайне пурнăҫлнă чух шухăша мĕнле сăнлăх 

урлă уçнине кура методистсем ăслайăн ҫăк тĕсĕсене палăртаҫҫĕ: 

− ӳкерчĕклĕ эйдос-конспект (художественные); 

− графикăллă эйдос-конспект (схема, график, диаграмма) (графические); 

− шухăша тĕспе палăртса тунă эйдос-конспект (цветовые); 

− ассоциациллĕ эйдос-конспект (вулакан чунĕнче ҫуралнă символ урлă) 

(ассоциативные); 

− цифрăллă эйдос-конспект (компьютер пулăшнипе тунă) (цифровые). 

Эйдос-конспект мелĕпе пĕтĕмлетмелли урок ҫак тапхăрсенчен тăрать: 

1. Ачасене темăпа кăсăклантарса ярасси. 

2. Текста вуласа ăнланасси, ăса хывасси. Вăтам пусăмри ачасемпе пăхса 

тухакан хайлавсене урокра вуласа тухма май ҫук, ҫавăнпа та кунта вĕренекен-

сем хайлава килте хăй тĕллĕн вулани тĕп вырăнта тăрать. Класри тишкерӳ – 

хайлава ушкăнпа сӳтсе явни, кашни вулаканăн ăсталăхне, ăнланулăхне пĕр ҫĕре 

пухса пĕтĕмлетни. 

3. Проблемăлла ыйтăва (аслăрах классенче – тĕпчев тĕллевне) палăртас-

си. Вăтам тата аслă классенче шухăшлаттаракан (проблемăллă) ҫивĕч ыйтусем-
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пе ытларах ĕҫлемелле. Хурав анлă, шыравлă, нумай вариантлă, пĕр хурава ыт-

тисемпе танлаштарса хаклама май пур чухне ҫеҫ проблемăллă самант килет. 

4. Проблемăллă ыйту ҫине хурав пама пулăшакан сăмахсене, ҫамах 

ҫаврăнăшĕсене, сыпăксене тупса палăртасси. Проблемăллă ыйту фактсен, ача-

сен куҫне тӳрех курăнман шухăшсен юхăмне уҫма пулăшмалла. Литература 

тишкерĕвĕ кирек хăҫан та вĕренекенĕн чун-чĕрине, ăс-тăнне аталантармалла. 

5. Палăртнă сăмах, сăмах майлашăвĕ, сыпăк патне сăнлăх тупса шай-

лаштарасси. Литература геройĕ урлă ҫеҫ автор шухăшне, хайлав тĕнчине кĕрсе 

курма пулать. Сăнар тыткаларăшĕ, туйăмĕсемпе шухăшĕсем, чăннипе суйни, ăс-

хакăлĕпе чун-чĕри, сăнĕпе тумĕ, пейзаж, ҫулталăк вăхăчĕ – тем урлă та палăрать 

унăн харкамлăхĕ. 

6. Эйдос-конспект тăвасси. 

Ача тунă эйдос-конспект урлă эпир çыравçăпа вĕренекен, вĕрентекенпе 

вĕренекен шухăш-кăмăлĕ еплерех çураçнине сăнама пултаратпăр. Эйдос-

конспект ачасене хăйсен шухăшне ăнлантарса пама, хӳтĕлеме май туса парать, 

çак мелех автор калас тенĕ шухăша ачасем тавҫăрса илнипе илменнине 

тĕрĕслеме пулăшать. 
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