ЕШ ОЧРЫЙ ТОРГАН СОРАУЛАР - FAQ
Шәхси кабинет
https://diktant.tatar/ сайтында оештыручылар гына теркәлә, ә
катнашучылар билгене белә алалар (“Билгем нинди” төймәсе)!
https://yaz.diktant.tatar/ сайтында клавиатура ярдәмендә язучылар
теркәлә, билгене шәхси кабинетта белә алалар.
• Барлык оештыручылар да сайтта теркәлергә тиешме?
Әйе, мәйданчык булдырган һәр оештыручы сайтта теркәлеп, мәйданчык
турында мәгълүматны тутырырга тиеш.
• Бер оештыручы берничә мәйданчыкны кертә аламы?
Юк, һәр оештыручы бер мәйданчыкны гына терки ала.
• Узган ел оештыручы булсам, яңа шәхси кабинет булдырырга
кирәкме?
Әйе, һәр ел яңа шәхси кабинет булдырырга кирәк. Яңа мәгълүмат яңа шәхси
кабинетта гына ачыла.
• Нигә оештыручылар шәхси кабинетларына керә алмыйлар?
Шәхси кабинетка керү мөмкинлеге оештыру комитеты раслаганнан соң гына
ачыла. Әмма шәхси кабинетка кермичә дә, бланк, оештыручы инструкциясен,
афиша шаблонын йөкләтеп була.
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урнаштырылган. Сезнең мәйданчыкта диктант трансляция ярдәмендә узса,
аудиториядә монитор һәм Интернетка доступ булырга тиеш.
• Бланк һәм каләм оештыручылар тарафыннан әзерләме?
Әйе. Кешеләр санына туры китереп, оештыручылар алдан бланк һәм ручка
әзерләргә тиеш.
• Бланкта күрсәтелгән код ни өчен кирәк?
Код билгене белү өчен кирәкле. “Билгем нинди” төймәсенә басып, телефон
номерыгызны һәм кодны кертеп, билгене белә алачаксыз. Код һәр кеше өчен
индивидуаль һәм аны онытмаска кирәк.
• Диктантны укучы кеше булмаса, нишләргә?
10-12 сентябрь көннәрне сәгать 11:00 (Мәскәү вакыты буенча) “ТНВПланета” һәм “ТНВ-Татарстан” телеканалларында, https://diktant.tatar/ сайтта

трансляцияны тыңлап язу мөмкинчелеге булачак. Трансляция 10 нчы
сентябрьдән соң сайтта саклана.
Диктант текстлары
• Диктант текстларын кайдан алырга?
Диктант текстлары һәм тикшерү критерийлары 9 нчы сентябрь көнне шәхси
кабинетта ачылачак.
Диктанты тикшерү
Оештыручылар тикшерелгән эшләрең
нәтиҗәләрен 10 нчы
сентябрь көненнән соң сайтка, шәхси кабинетларына урнаштыра алалар.
• Диктантны өйдә язсам, эшемне кем тикшерәчәк?
Әгәр дә диктантны өйдә язсагыз, сезгә диктант текстын тикшерүгә бирергә
кирәк. Моның өчен сайтта урнашкан мәйданчыклар картасын ачасыз һәм
үзегезгә иң якын булган мәйданчыкны табасыз. Шул оешмага эшегезне илтеп
бирәсез, яки шалтыратып/язып электрон рәвештә җибәрү мөмкинлеген
сорыйсыз. Әгәр дә булып чыкмаса, tatarchadiktant@gmail.com адресы буенча
язасыз.
Клавиатура ярдәмендә язу
• Кайсы сайтта диктантны клавиатура ярдәмендә язып була?
https://yaz.diktant.tatar/ сайтында.
• Диктантны клавиатура ярдәмендә ничек язырга?
Беренчедән, https://yaz.diktant.tatar/ сайтына кереп теркәлү узасыз - email һәм
серсүз булдырасыз. Шуннан соң аккаунтагызны почтагыз аша кереп
активлаштырасыз.
Диктант язырга әзер булгач, шәхси кабинетта "Диктант" бүлегенә керәсез һәм
трансляцияне кушып диктант язуга керешәсез. Диктант язып бетергәч, "Саклау"
төймәсенә басып текстны тикшерүгә җибәрәсез. Билгегезне шәхси кабинетка
кереп белә алачаксыз.
• Нинди клавиатура ярдәмендә язып булчак?
Татарча клавиатура булган һәр девайс аша кереп, диктанты яза алачаксыз.
Диктант язганнан соң тиз арада нәтиҗәләрне шәхси кабинетта белә алачаксыз.
• Диктант язганда сайт биттенән чыгып китәргә ярыймы?
Диктант язган вакытта, битне яңартырга һәм бүлекләр буеча күчеп йөрергә
киңәш ителми. Әгәр язуны туктатып торырга телисез икән, «Cаклаү» төймәсенә
басып, язган текстыгызны сакларга онытмагыз.

