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J.A. COMENIUS’S PEDAGOGICAL IDEAS AND MODERNITY
Xülasə. Görkəmli Çex pedaqoqu, bütün həyatını xalqın təhsilinə və tərbiyəsinə həsr etmiş Yan Amos
Komenski yaratdığı pedaqoji nəzəriyyəsi ilə elmi pedaqogikanın əsasını qoymuş və onun bir müstəqil elm
sahəsi kimi inkişafına böyük töhfələr vermişdir. Komenskinin pedaqoji ideyaları, yazdığı əsərlər təkcə öz
dövrü üçün deyil, ondan sonrakı dövrlərdə də aktual olmuş və bu günümüzdə də aktuallıq kəsb edir. Bu ideyalar hazırkı məktəblərimiz üçün, pedaqogika elminin inkişafı üçün tükənməz bir xəzinə, istiqamət verən,
yol göstərən və bir çox hallarda bələdçilik edən işıqlı bir mayakdır. Maraq doğuran əsas cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, zaman bizi Y.A. Komenskidən 300 ildən də çox bir müddətinə ayırsa da onun pedaqoji ideyaları bu gün də yeni səslənir və ona müraciət edilir.
Açar sözlər: müasirlik; təlim; məktəb sistemi; didaktika; humanizm; əxlaq tərbiyəsi.
Резюме. Выдающийся чешский педагог Ян Амос Коменский, посвятивший всю свою жизнь образованию и воспитанию народа, своей педагогической теорией заложил основы научной педагогики
и внес большой вклад в ее развитие как самостоятельной отрасли науки. Педагогические идеи и работы Коменского были актуальны не только для его времени, но и в последующие периоды и актуальны сегодня. Эти идеи являются неиссякаемым сокровищем для наших нынешних школ, для развития
педагогической науки, маяком света, который направляет и во многих случаях показывает путь. Один
из интересных моментов состоит в том, что, хотя время отделяло нас от Коменского более чем на 300
лет, его педагогические идеи все еще новые и рассматриваются сегодня.
Ключевые слова: современность, обучение, школьная система, дидактика, гуманизм,
нравственное воспитание
Summary. The prominent Czech pedagogue Jan Amos Comenius laid the foundation for scientific
pedagogy with the pedagogical theory, who devoted his entire life to education and upbringing of the people,
and made a great contribution to the development of his independent science. Comenius's pedagogical ideas
and works were not only for his own time, but also for the subsequent periods, and are now actual. These
ideas are a bright beacon for our current schools, an inexhaustible treasure for the development of
pedagogical science, guiding, guiding and guiding in many ways. One of the interesting points is that even if
the time seperates Komensky from us more than 300 years, his pedagogic ideas are still considered actual
and applicable.
Keywords : modernity; training; school system; didactics; humanism; moral upbringing.
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“Yaxşı məktəbləri, yaxşı dərslikləri, yaxşı müəssisə və cəmiyyəti tərbiyə etmək
üsulları ilə zəngin olan xalq xoşbəxtdir.”
Y.A. Komenski

Böyük pedaqoq, elmi pedaqogikanın banisi Y.A. Komenski təlim və təhsil haqqında elə bir
nəzəriyyə yaratmışdır ki, təlim texnologiyalarının inkişaf etdiyi, yeni-yeni nəzəriyyələrin meydana gəldiyi müasir dövrdə də ona üz tutulur,
ondan istifadə edilir. Bu baxımdan “Komenski
didaktiklərin və ümumilikdə pedaqogika elmi
sahəsində çalışanların müasiridir” - deyilişini
mübaliğə və ya yanlış deyilmiş bir ifadə kimi
qəbul etmək doğru olmazdı. Komenski üç yüz
əlli il bundan əvvəl yaşadığı dövr ərzində elə bir
irs yaratmışdır ki, onlar bu gün də təzədir, aktualdır. Y.A. Komenski sanki bugünkü təhsilimizi,
onun problemlərini və inkişaf istiqamətlərini
çox-çox əvvəl görmüş, onun təkmilləşdirilməsi
üçün özünün uzaqgörənliklə söylədiyi fikirlərini
əsaslandırmış və bu sahədə böyük bir pedaqoji
nəzəriyyə yaratmışdır. Maraqlı burasıdır ki,
müasir dövrdə təhsildə müəyyən bir yenilikdən,
innovasiyalardan danışdıqda belə, fikrimizi
əsaslandırmaq üçün Y.A. Komenskinin fikirlərinə istinad edir, ona müraciət edirik. Y.A. Komenskinin pedaqoji ideyaları bu gün də yaşayır,
ona üz tutulur, ondan nələrisə götürürük.
Görkəmli çex pedqoqu, pedaqogika elminin formalaşmasında müstəsna xidmətləri olan
Yan Amos Komenskinin pedaqoji nəzəriyyəsi,
ideyaları haqqında dünyanın bir çox ölkələrində
pedaqoji tədqiqatlar aparılmış və bunlar geniş
şəkildə tədqiq edilmişdir. Görkəmli gürcü pedaqoqu D.O. Lordkipanidze ―Y.A. Komenskinin
didaktikası‖(1949) adlı geniş həcmli monoqrafiya çap etdirmişdir. Bizim respublikamızda hələ
1992-ci ildə görkəmli elm xadimi, professor Hüseyn Əhmədovun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə
böyük pedaqoqun anadan olmasının 400 illik
münasibətilə respublika elmi konfransı keçirilmiş və Y.A. Komenskinin pedaqoji nəzəriyyələri haqqında dəyərli fikirlər səsləndirilmişdir. Pedaqogika üzrə elmlər doktoru professor, əməkdar elm xadimi F. Rüstəmov Y.A. Komenskinin
1961-ci ildə Azərbaycan dilində çap olunan,
artıq bu gün əllərdə olmayan ―Böyük didaktika‖
əsərinə ikinci həyat vermiş, onu latın qrafikasına
çevirərək 2012-ci ildə nəfis şəkildə çap etdirmiş,
müəllim və tələbələrin istifadəsinə vermişdir.
16

Y.A. Komenski respublikamızın ali pedaqoji təhsil müəssisələrində tədris olunan ―Pedaqogika‖ və ―Pedaqogika tarixi‖ fənninin proqramlarına daxil edilmiş və keçən əsrin 20-ci illərindən sonra bu günümüzə qədər ali pedaqoji
təhsil müəssisələrində tədris olunur.
Y.A. Komenskinin ―Böyük didaktika‖,
―Dillərin açıq qapısı‖, ―Ana məktəbi‖, ―Ana qucağı məktəbi‖, ―İnsani işləri yaxşılaşdırmaq
haqqında ümumi məsləhət‖, ―Yaxşı təşkil olunmuş məktəbin qanunları‖, ―Həqiqi metodun tərifi‖, ―Dirilmiş Forsi, yaxud məktəbdən durğunluğun qovulması‖ və onlarca digər pedaqoji əsərləri pedaqogikanın bir elm kimi formalaşmasında böyük rol oynadığı kimi, müasir dövrümüzdə
də qiymətli ideyalarla zəngin mənbələrdir.
Y.A. Komenski özünün zəngin pedaqoji
ideyaları ilə pedaqogika elminə elə bir bünövrə,
möhkəm bir təməl qoymuşdur ki, İllər, əsrlər ərzində bu ideyalar öz aktuallığını qoruyub saxlamış, əhəmiyyətini itirməmiş, Avropa ölkələrinin
sərhədlərini aşaraq dünyanın bir çox ölkələrinə
yayılmış, ondan geniş istifadə edilmiş və indi də
edilməkdədir.
İnformasiya texnologiyalarının və kommunikasiyaların yüksək sürətlə inkişaf etmədiyi
ötən yüzilliklər ərzində Y.A. Komenskinin pedaqoji ideyalarının belə bir geniş miqyasda yayılması məhz bu ideyaların dərin elmi əsasa
söykənməsi və sonrakı dövrlərdə də faydalı olması ilə bağlıdır. Onun pedaqogika elminin təşəkkülü, inkişafı və təhsil tarixi üçün həmişəyaşar olan bir çox ideyaları – sinif-dərs sisteminin
elmi əsasda işlənilib hazırlanması, uşaq və gənclərin yaş xüsusiyyətlərinə müvafiq məktəb sisteminin yaradılması, ―dərs ili‖ anlayışını pedaqogikaya gətirməsi, tərbiyənin böyük gücünə
inam, pedaqogikaya elmi status ―qazandırması‖,
təlim və tərbiyənin həyatla əlaqələndirilməsi,
humanizmi və insanpərvərliyi tərbiyənin əsasına
qoyması, ―məktəbi həyata, həyatı məktəbə gətirməsi‖ və s. kimi onlarla, yüzlərlə fikir və ideyaları bu gün də yaşayır və onlardan istifadə edilir.
―Komenski ―İnsani işləri yaxşılaşdırmaq
haqqında ümumi məsləhət‖ adlı əsərində humanizm, bərabərlik və azadlıq əsasında yenidən
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qurulan insan cəmiyyəti haqqında düşünən
böyük demokrat, sosial islahatçı kimi çıxış edir‖
(3, 7).
Y.A. Komenski özünün təlim nəzəriyyəsində məktəbi, təlimi və tərbiyəni həyatla, təbiətlə əlaqələndirmiş, insanı təbiətin bir hissəsi
kimi xarakterizə etmiş, təbiətin daim inkişafda
olduğunu göstərərək, insanın tərbiyə vasitəsilə
inkişaf edə biləcəyini əsaslandırmış və müasirliklə səsləşən tükənməz bir xəzinə yaratmışdır.
O, ―insan təbiətin bir parçasıdır‖ - deyərək tərbiyədə təbiətəmüvafiqlik prinsipini irəli sürmüş,
tərbiyənin təbiətlə, həmçinin insanın öz təbiəti
ilə əlaqələndirilməsini əsaslandırmış və təbiətəmüvafiqlik metodu vasitəsilə tərbiyənin daha
mükəmməl, daha şüurlu olmasını qeyd etmişdir.
Humanizm, milli və bəşəri dəyərlər, insan
hüquqları, azadlığı və sağlamlığının qorunması,
təbiətə və sosial mühitə qayğılı münasibət, böyüyən nəslin azadfikirlilik ruhunda tərbiyə edilməsi kimi ideyalar müasir təhsili xarakterizə
edən başlıca amillərdən biri kimi aktuallıq kəsb
edir. Təsadüfi deyildir ki, ―Təhsil haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu‖nda təhsil
sahəsində dövlət siyasətinin birinci əsas prinsipi
humanistlik prinsipidir. Y.A. Komenski də o
dövrdə məktəbi insanlıq, müdriklik məktəbi, humanistlik emalatxanası adlandırırdı. O, yazırdı
ki, gəncləri təlim etmək üçün bütün tədris müəssisələri həqiqi məktəb, humanistlik emalatxanası olmalıdır. Məktəbin əsas vəzifəsi cəmiyyətdə ümumi müdrikliyi yaymaqdan ibarətdir.
―Yaxşı məktəbləri, yaxşı dərslikləri, yaxşı müəssisələri və cəmiyyətin tərbiyə metodları olan
xalq xoşbəxtdir‖- deyən Komenski xalqın xoşbəxtliyini məhz təhsildə, maarifdə görürdü.
Y.A. Komenskinin pedaqoji irsi elə ümumbəşəri
və humanist ideyalarla zəngindir ki, onlar təhsilimizin müasir dövrün tələblərinə müvafiq yeni
islahatlarla birbaşa səsləşir.
Y.A. Komenskinin humanizmi onun müəllimə münasibətində, müəllim haqqında söylədiyi fikirlərdə bütün incəliyi ilə görünür. O, müəllimi işıq saçan Günəşə, meyvə yetişdirən bağbana, yazı yazan yazıçıya, əsər yaradan rəssama
bənzədir və müəllimlərin şagirdlərlə nəzakətlə
davranmalarına, müəyyən məsələlərdə güzəştə
getmələrinə böyük qiymət verirdi. Komenski
yazırdı ki, müəllimlər şagirdlərin qəlbini sərt
ifadələrlə sındırmasalar, onları atalıq məhəbbəti,

nəvazişi və nəsihətlərlə özlərinə cəlb etsələr,
keçdikləri məşğələlərin xoş və acan olduğunu
onlara bildirsələr, ən çalışqan şagirdləri həvəsləndirsələr, uşaqlara şəfqətli münasibət göstərsələr onlarda biliyə həvəs oyanar, uşaqlar məktəbə
gəlməyə evdə qalmaqdan daha çox həvəs göstərərlər. ―Yaxşı müəllim ancaq yaxşı görünməyə
çalışan yox, həm də həqiqətən yaxşı olan müəllimdir, bütün mahiyyəti ilə müəllimdir‖ - deyən
pedaqoq ―həqiqətən yaxşı‖, ―bütün mahiyyəti
ilə müəllim olan‖ müəllimlərin əsas keyfiyyətlərini sadalayaraq onun şəxsiyyətini, müəllim şəxsiyyəti üçün zəruri olan keyfiyyətləri, eyni zamanda müəllimin peşəkarlığını xarakterizə edir
və elə keyfiyyətlərə vurğu edir ki, bunlar müasir
dövrdə də vacib peşə keyfiyyətləri kimi müəllimdən tələb olunur.
Y.A. Komenskinin pedaqoji fikirləri içərisində müəllim haqqındakı fikirləri bu gün də
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O göstərirdi ki, öz
peşəsini, tədris etdiyi fənni sevməyən müəllim
cisimsiz kölgə, yağışsız bulud, işıqsız çıraqdır.
Elmini, tədris etdiyi fənni sevən, daim çalışan
müəllim öz kökü üzərində bitən, öz şirəsi ilə
bəslənən və buna görə daim artan, yaşıllaşan, çiçəklənən, bəhrə verən ağacdır. Yaxşı müəllim
uşaqların şüurunu başqa çaylardan axıdılan sularla deyil, məktəblinin şüurunda gizlənmiş
idrak bulağını açıb, onun suyu ilə sulayır. Müəllim əməkdə və geyimdə sadəliyin, fəaliyyətdə
gümrahlıq və əməksevərliyin, davranışda təvazökarlıq və susmaq sənətinin nümunəsi, ictimai
həyatda ağıllılığın örnəyi olmalıdır.
Burada səslənən ―Yaxşı müəllim uşaqların
şüurunu başqa çaylardan axıdılan sularla deyil,
məktəblinin şüurunda gizlənmiş idrak bulağını
açıb, onun suyu ilə sulayır‖ - cümləsinə xüsusi
diqqət yetirsək görərik ki, böyük pedaqoq çoxçox irəli gedərək məhz bu gün müəllimin qarşısında duran – şagirdlərin potensial imkanlarını
üzə çıxarmaqla onların təfəkkürünü və təxəyyülünü inkişaf etdirmək tələbini hələ o dövrdə müəllimlərin qarşısına qoymuşdur.
Y.A. Komenski yazırdı: ―Müəllimlər daimi
nümunələr, nəsihətlər və praktikanın köməyi ilə
bütün şagirdlərin ağıllarını - müdrik, dillərini –
parlaq, əllərini – yazı və başqa fəaliyyət üçün
mahir etməyi bilməli, istəməli və bacarmalıdırlar‖.
Müasir dövrdə həlli vacib olan problemlərdən biri təlim zamanı şagirdlərin təfəkkür və
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təxəyyülünün inkişaf etdirilməsidir. Bu, şagirdlərin başını biliklərlə, məlumatlarla doldurmaq
deyil, onların gələcək həyata, cəmiyyətə fəal həyata hazırlığını təmin etməkdir. Bu günki həyatın, cəmiyyətin tələbi olan bu məsələ haqqında
Y.A. Komenski o dövrdə yazırdı: ―Şagirdlər
üçün məşğələləri asan və xoşagələn məşğələlərə
çevirən şəxslər (müəllimlər - M.İ.) şagirdlərin
hafizəsini mümkün qədər az yükləsin və ona
yalnız ən əsas cəhəti öyrətsin; qalanları isə müstəqil öyrənmək üçün təqdim etsin‖ (1, s. 129).
Göründüyü kimi, Y.A. Komenski pedaqoji ideyalarında təkcə didaktizmdən çıxış etmir. O həm
də bir mahir psixoloq kimi şagirdlərin psixi xüsusiyyətlərinə, vacib psixi keyfiyyətlərə xüsusi
önəm verir və onların inkişaf etdirilməsini vacib
hesab edir.
Müasir məktəbimizi və dərslərə verilən
müasir tələbləri nəzərdən keçirdikdə aydın şəkildə görmək mümkündür ki, yaddaşdan təfəkkürə, hafizə məktəbindən təfəkkür məktəbinə,
bir qədər də irəliyə getsək təxəyyül məktəbinə
keçid kimi tələb məhz belə bir zərurətdən irəli
gələrək olduqca aktuallıq kəsb edir. Burada şagirdyönlülük, nəticəyönlülük kimi məsələlər üzə
çıxır və bunlara diqqətin artırılması müasir dövrün əsas tələblərindən birinə çevrilir. Hazırda
məktəblərimizdə geniş şəkildə tətbiq edilən interaktiv təlim metodları dərs prosesinin elə bir inkişafetdirici mühitdə baş verməsinə səbəb olur
ki, öyrədənlərin bələdçiliyi ilə öyrənənlər qarşıya qoyulan tədqiqat sualına cavab axtarmaqda
böyük maraq göstərir, kollektiv işləyir, problemi
əvvəldən axıradək izləyirlər. Burada hafizədən,
yaddaşdan daha çox təfəkkür müstəqilliyi özünü
göstərir. Problemin həlli yolları axtarılır, keçmiş
biliklər də (hafizə) xatırlanır, müstəqillik də inkişaf edir. Müəllimin bələdçiliyi ilə şagirdlər axtarışda olur, fikirləşir, müqayisə edir, təhlillər
aparır, nəticə çıxarırlar. Bütün bunlar məhz təfəkkürün və təxəyyülün inkişafına gətirib çıxarır
ki, burada da Y.A. Komenskinin öyrədənlərin az
öyrətməsi, öyrənənlərin isə çox öyrənməsi ideyası reallaşmış olur. Komenski yazırdı: ―Gəncləri düzgün təlim etmək-onların başını yazıçılardan toplanmış hər cür sözlər, cümlələr, ibarələr,
fikirlər yığını ilə doldurmaqdan ibarət olmayıb,
şeyləri başa düşmək qabiliyyətini inkişaf etdirməkdən ibarətdir‖ (1, s. 139). Müasir təlim
məqsədlərinin məhz bunu reallaşdırmağı tələb
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etdiyini nəzərə alsaq Komenskinin çox uzaqgörənliklə söylədiyi bu fikrin dəyərini aydın təsəvvür etmək olar.
Müasir müəllim biliklərin transformatoru,
şagirdlərə verilən biliklərin yeganə mənbəyi deyildir. Müasir müəllim bələdçi, şagirdlərə öyrənməyin yollarını öyrədəndir. Bunu Y.A. Komenski o dövrdə belə əsaslandırırdı: ―Elə yollar
axtarıb kəşf etmək olsun ki, bunun sayəsində
öyrədənlər az öyrətsinlər, öyrənənlər isə çox öyrənsinlər; məktəbdə səs - küy, baş gicəlləntisi,
faydasız əmək az, əyləncə, sevinc və möhkəm
müvəffəqiyyət çox olsun‖ (1, s. 37).
Komenski şagirdlər tərəfindən biliklərin
əsaslı, düşünülmüş şəkildə dərk edilməsi üçün
bu gün də faydalı olan belə bir müddəa ilə çıxış
edir ki, şagirdlərə öyrədilən hər şeyi səbəbləri
göstərərək öyrətmək, ağılın dəlilləri ilə öyrətmək deməkdir. Yəni hər şeyin yalnız necə əmələ gəldiyini öyrətmək deyil, nə üçün başqa cür
ola bilməyəcəyini də göstərməkdən ibarətdir.
‖Çünki müəyyən bir şeyi bilmək-onu səbəb əlaqələrində dərk etmək deməkdir‖(1, s. 145). Bu
cəhətdən məktəbdə hər şeyi səbəbləri tədqiq
etmək yolu ilə tədris etmək lazımdır.
Y.A. Komenski yazırdı ki, məktəbdə məşğələlər elə təşkil olunmalıdır ki, sonra öyrədilənlər ondan əvvəlkinə əsaslansın, ondan qabaqkılar sonrakılarla möhkəmləndirilsin. ―Əsaslı
təhsil alan insan öz kökü üzərində bitən, öz şirəsi ilə bəslənən və buna görə də daimi artan, yaşıllanan, çiçəklənən və bəhrə verən ağacdır.‖deyirdi Komenski (1, s. 141-142). Bugünkü didaktikanın vacib tələblərindən olan varisliyin
gözlənilməsi məhz bu fikirlərlə bilavasitə səsləşən fikirlərdir.
Komenski özünün didaktik təlimində
təlim prosesinin qarşısında hazırkı dövrdə də zəruri hesab edilən belə bir ideya irəli sürürdü ki,
təlim prosesi elə bir əsasda aparılsın ki, burada
daha yüngüldən daha çətinə, yaxından uzağa və
məlumdan məlum olmayana, ümumidən xüsusiyə və sadədən mürəkkəbə keçid olsun. Tədris
proqramlarının əsasən xətti strukturda qurulduğunu nəzərə alsaq heç də həmişə bu qaydalara
riayət etmək mümkün olmasa da, bu qaydalar
indi də öz əhəmiyyətini itirməmişdir.
Komenskinin dərsliklər, məşğələlər haqqında fikirləri də bu günə qədər öz əhəmiyyətini
saxlayır. Komenski kitablar haqqında qaydalar
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müəyyənləşdirərək yazırdı ki, hər sinfin özünün
kitabı olmalıdır. Bütün biliklər kitabda elə şərh
olunmalıdır ki, heç bir şeyi başqa bir yerdə axtarmaq lazım gəlməsin, hər bir zəruri biliyi oradan tapmaq mümkün olsun. Kitabların hər biri
müvafiq sinfin bütün kursunu özündə əks etdirsin. Bütün dərsliklər elə tərtib edilməlidir ki,
müəllim və şagirdlər onların içərisində labirint
içərisində olan kimi azmasınlar və buradan
gözəl bağdan alınan həzzəuyğun bir ləzzət alsınlar (1, s. 280-281).
Elm sübut edir ki, insan hazır qabiliyyətlər
və istedadla doğulmur. Bunlar yalnız imkanlar
formasında olur. Təhsil və tərbiyənin başlıca
məqsədi bu imkanları inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Bu imkanlar yoxdursa arzu olunan bir istedadı inkişaf etdirmək mümkün deyildir. Y.A.
Komenski bu haqda yazırdı: ―İnsana kənardan
daxil etməyə bir şey yoxdur, ancaq onun özündə
rüşeym halında olan şey inkişaf etdirilməli,
aşkara çıxarılmalı və ayrılıqda hər şeyin əhəmiyyəti göstərilməlidir‖ (1, s. 51). Bu fikirləri
ilə Komenski müəllimlərin qarşısına şagirdlərin
potensial imkanlarının üzə çıxarılması, onların
təfəkkürünün və ağlının inkişaf etdirilməsi kimi
mühüm vəzifələr qoyur. Eyni zamanda müəllimlərə uşaqları imkanlarından xaric olan və əlavə güc tələb edən işlərlə məşğul etdirməməyi
məsləhət görür.
Y.A. Komenski qədim Yunan filosoflarının və bir sıra mütəfəkkirlərin fikirlərinə istinad
edərək istər təlimdə, istərsə də tərbiyədə uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almağı tələb
edirdi. O yazırdı: ―Bəzi adamların qabiliyyətləri
iti, o birilərininki kütdür; bəzilərininki yumşaq
və elastiki, o birilərininki isə sərt və yenilməzdir; bəziləri bilmək naminə biliyə meyl edir, o
biriləri isə mexaniki fəaliyyətdən daha artıq
zövq alırlar.‖ Böyük pedaqoq bunlara əsaslanaraq uşaqları altı növə bölür və bu növlərin hər
birinin xarakterik xüsusiyyətlərini təhlil edir.
Həmçinin bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq uşaqlara necə yanaşmaq lazım olduğunu qeyd edir.
Y.A. Komenskinin təkcə pedaqogika tarixində deyil, ümumiyyətlə bütün tarixi dövrlər
üçün zəruri olan ən böyük xidmətlərindən biri
sinif-dərs sisteminin elmi əsaslarını işləyib hazırlamasıdır. Nəzərə alsaq ki, bu müddətdən
keçən 400 il ərzində bir-iki yox, onlarla təlim
sistemləri, təlim formaları meydana gəlməsinə

və müəyyən dövrlərdən sonra digərləri ilə əvəz
olunmasına baxmayaraq, sinif-dərs sistemi bu
dövrlərdə mövcud olmuş, qalmış və hazırda da
tətbiq olunur.
Müasir təhsilin qarşısında duran başlıca
vəzifələrdən biri də onun şagirdyönlü və şəxsiyyətyönlü olmasının təmin edilməsidir. Yəni,
təhsil təhsilalanların potensial imkanlarını üzə
çıxarmaqla onlarda şəxsiyyət üçün vacib olan
bir sıra zəruri keyfiyyətlərinin formalaşmasına
şərait yaratmalı, onların təfəkkürünü inkişaf etdirməli, fəal, həyati bacarıqlara malik, təşəbbüskar şəxsiyyətin formalaşmasına səbəb olmalıdır.
Təhsil prosesində şagirdlərin idrakı və hissləri
inkişaf etdirilməli, onlarda sosial və kommunikasiya qabiliyyətləri formalaşdırılmalıdır. Təhsil
həmçinin, onların idrakı və mənəvi tələbatlarını
təmin etməklə təhsilalanların intellektini inkişaf
etdirməli, nəticə etibarilə onlarda özünüinkişaf
və özünütəhsil bacarıqlarını stimullaşdırmalıdır.
Y.A. Komenski yazırdı: ―Əgər şagirdlərdən heç
biri, istəklərinə əks olaraq, hər hansı bir işə
məcbur edilməzsə, o zaman heç bir şey şagirddə
nifrət doğurmaz və onun ağlını kütləşdirməz.‖
Y.A. Komenskinin bu tələbi müasir təlimin şagirdlərin marağının, tələbatlarının təmin olunması, təlimin fəallıq əsasında qurulması, pedaqoji prosesin ―subyekt-subyekt‖, ―şagird-şagird‖
əməkdaşlığı kontekstində təşkili və aparılması
ilə müşayiət olunur.
Komenski təlimin bir sıra prinsiplərini
irəli sürür: əyanilik; şüurluluq; sistemlilik və ardıcıllıq; gücəmüvafiqlik; biliklərin möhkəmləndirilməsi. Eyni zamanda tərbiyənin də şəxsi nümunə; nəsihət; təmrin; rəğbətləndirmə və cəzalandırma metodlarını göstərir. Qeyd edək ki, istər təlimdə, istərsə də tərbiyədə yeni pinsiplər və
metodlar meydana gəlsə də, bu prinsiplərdən və
bu metodlardan təlim və tərbiyə prosesində bu
gün də istifadə olunur.
Pedaqogikaya tərbiyənin böyük gücünə və
imkanlarına inam yeni fikrini pedaqogikaya gətirən Y.A. Komenskinin didaktik görüşləri ilə
yanaşı, tərbiyəvi fikirləri də bu günümüz üçün
əhəmiyyətlidir, aktualdır. Onun əxlaq, mənəviyyat, müdriklik, xeyirxahlıq və digər bir sıra keyfiyyətlər haqqında fikirlərinin birbaşa dinlə, möminliklə bağlılığı onu deməyə əsas verir ki, o,
xurafat, sxolastika, mövhumat deyil, dinin mənəvi kamilliyə çatdıra bilən təsir imkanlarından
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tərbiyədə istifadəni zəruri saymış və bununla
uşaqların düzgün tərbiyəsində dindən istifadəni
əsas vasitələrdən biri hesab etmişdir. ―Bütövlükdə bütün insanlar insanlıq üçün tərbiyə olunmalıdır‖ – deyən Komenski bunu deməklə təkcə öz
müasirlərinə deyil, həm də gələcək nəsillərə,
tərbiyə ilə məşğul olacaq insanlara tərbiyənin
əsas məqsədi və mahiyyəti haqqında mühüm
proqram vermişdir. Həmçinin, sübut etməyə çalışmışdır ki, cəmiyyətin mənəvi cəhətdən formalaşmasında böyük güc məhz tərbiyə məxsusdur.
―Təbiət hər yerdə nümunə göstərir‖ deyən Komenski tərbiyənin bir sıra metodları ilə
yanaşı nümunəyə böyük önəm verir və müəllimlərlə, valideynlərlə yanaşı gənclərin yoldaşlarının nümunəsi ilə tərbiyə olunmasını yüksək qiymətləndirir və bununla da onların məktəbdə bir
yerdə olmalarını faydalı hesab edir. Komenski
yazır: ― gəncləri yenə də birlikdə, çoxlu gənclər
yığılmış yerdə tərbiyə etmək daha məqsədəuyğundur, çünki birinin digəri üçün nümunə olacağı və onları iş üçün ruhlandıracağı şəraitdə daha
böyük fayda və zövq almaq olar‖ (1, s. 67).
Komenski qeyd edir ki, xüsusən uşaqlıq
dövründə nümunə nəsihətlərdən daha güclü təsir
göstərir və onların fəaliyyətini istiqamətləndirir.
Başqalarının bir işi necə gördüyünü əyani olaraq
uşaqlara göstərdikdə uşaqlar onu heç bir əmr,
göstəriş olmadan yerinə yetirirlər.
Y.A. Komenski məktəbdə artıq şeylərin,
həyat üçü lazım olmayan biliklərin öyrədilməsinə qarşı çıxırdı. O qeyd edirdi ki, ―hər şey məktəb üçün deyil, həyat üçün öyrədilməlidir, belə
ki, məktəbi tərk edən vaxt heç bir şey itib havaya getməsin‖(1, s. 172). Bəs bu gün məktəblərimizdən nə tələb olunur? İlk növbədə həyati bilik
və bacarıqlara malik olan şəxsiyyət yetişdirmək.
O bilik və bacarıqlar ki, rəqabətə davamlı olsun,
həyatda insanlar üçün lazım olsun, həyati əhəmiyyətə malik olsun.
Pedaqogika tarixində ilk dəfə olaraq irəli
sürülmüş və elmi şəkildə əsaslandırılmış ―Ana
dili məktəbi‖ ideyası Y.A. Komenskinin əbədi
və hazırda da öz əhəmiyyətini saxlayan ideyaları içərisində başlıca yerlərdən birini tutur. ―Latın
məktəbindən əvvəl ana dili məktəbi olmalıdır‖ –
ideyasını irəli sürən böyük pedaqoq bunu elə dəlilərlə əsaslandırmışdır ki, həmin dəlillər Y.A.
Komenskidən çox-çox sonralar da Qərbi Avropada, Rusiyada, həmçinin Azərbaycanda da gör-
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kəmli pedaqoqlar, maarifçilər tərəfindən təlimin
ana dilində aparılması ideyasının yaranmasına
və möhkəmlənməsinə səbəb olmuşdur. Y.A.
Komenski bu münasibətlə altı dəlil irəli sürürdü:
1. Bütün şəxslər bütün bəşəri sahələrdə
təhsil almalıdır.
2. Hamıda bütün xeyirxahlıqlar tərbiyə
olunmalıdır.
3. Altıncı yaşda kimin hansı peşə – elmlərlə məşğuliyyətlərə və sənətlərə yararlı olduğunu
qət etmək vaxtından əvvəl görünür. Tək varlıların, adlı-sanlı adamların və ya məktəb sahiblərinin uşaqları yüksək adlar üçün doğulmamışlar ki,
latın məktəbləri ancaq onlar üçün açılsın, qalan
uşaqlar ümidsizliklə oraya buraxılmasın.
4. Bizim ümumi üsulumuz təkcə latın dilini nəzərdə tutmur, həm də eyni dərəcədə bütün
xalqların ana dillərini inkişaf etdirmək yollarını
axtarır.
5. Ana dilinə yiyələnmədən adama xarici
dil öyrətmək – uşağa yeriməyi öyrətmədən at
minməyi öyrətmək kimi bir şeydir.
6. Real təhsilə meyl göstərdiyimiz üçün
şagirdlər şeylərin adlarını göstərən ana dili kitablarının köməyi ilə eyni bir asanlıqla xarici
aləmə aid olan şeyləri öyrənməyə keçə bilərlər.
Bu müddəaları ilə Y.A. Komenski ana dili
məktəbini heç bir silki və cinsi fərq olmadan
bütün uşaqlar üçün eyni tuturdu və göstərirdi ki,
gəncləri erkən yaşlardan bir-birindən ayırmaq
və onlardan bəzilərinə özlərini başqalarından
yüksək tutmaq və onlara nifrət etmək üçün bəhanə vermək lazım deyildir. Hamını birgə aparmaq, mümkün olduğu qədər birgə aparmaq lazımdır. O bununla ―Ana dili məktəbi‖ndə keçiləcək dərslərin, fənlərin nələrdən ibarət olacağını və şagirdlərə hansı biliklər veriləcəyini də
qeyd edirdi.
Böyük pedaqoq bu məqsədə nail olmaq
üçün yararlı olan vasitələri – sinifləri, kitabları
da qeyd edir, onların xüsusiyyətləri haqqında
müəyyən faydalı fikirlər irəli sürür. Y.A. Komenski göstərir ki, hər bir sinfin özünəməxsus
kitabları olmalıdır. Bu kitablar əsasən məzmuna
görə deyil, formasına görə bir-birindən fərqlənməlidir. Kitablar ümumidən xüsusiyə prinsipi
ilə, yaraşıqlı tərtib olunmalı, uşaqların yaş xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmalı və bütün ana dilini əhatə etməlidir. Həmçinin bütün texniki terminlər ana dilində olmalıdır.
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Y.A. Komenski ana dilini xarici dilləri öyrənmək işində əsas vasitə hesab edərək göstərirdi ki, əgər uşaqlar başqa xalqların dillərini öyrənəcəklərsə, bu, ana dili məktəbindən latın dili
məktəbinə keçid dövründə olmalıdır. Yəni,
uşaqlar əvvəlcə ana dilini, onun incəliklərini
mənimsəməli, sonra isə başqa dilləri öyrənməlidir. Çünki, təcrübə də bunu təsdiq edir ki, xarici
dillər o zaman daha yaxşı öyrənilir ki, uşaqlar
öz doğma dillərini daha yaxşı mənimsəmiş olsunlar. Bu, həm də ona görə belə olmalıdır ki,
böyüyən nəsil öz doğma dilləri vasitəsilə öz
milli mədəniyyətini, mənsub olduğu xalqın
adət-ənənələrini, yaratdığı mənəvi dəyərləri dərindən mənimsəsinlər, onu unutmasınlar.
Ana dilini xalqın tərbiyəçisi hesab edən
Rus elimi pedaqogikasının banisi K.D. Uşinskinin ―Ana dili‖ məqaləsində ifadə etdiyi aşağıdakı fikirləri Y.A. Komenskinin bu fikirləri ilə
necə də həmahəng səslənir. K.D. Uşinski yazırdı: ―Uşaq ana dilini öyrənərkən yalnız şərti səsləri öyrənmir, o eyni zamanda, ana dilinin
doğma döşündən mənəvi həyat və qüvvət içir.
Ana dili təbiəti ona heç bir tərbiyəçinin izah edə
bilmədiyi bir şəkildə izah edir; o, uşağı onu əhatə edən adamların xarakteri ilə, içərisində yaşadığı cəmiyyətlə, onun tarixi ilə, onun istəkləri
ilə heç bir tarixçinin tanış edə bilməyəcəyi bir
tərzdə daxil edir; nəhayət, o elə məntiqi anlayışlar və fəlsəfi görüşlər verir ki, əlbəttə, bunu heç
bir filosof uşağa verə bilməz.‖ Komenski K.D.
Uşinskidən hələ iki əsr əvvəl bunu görmüş və
təlimin ana dilində aparılmasının əhəmiyyəti və
zəruriyyəti haqqında özünün qiymətli fikirlərini
irəli sürmüşdür.
Y.A. Komenskinin pedaqoji nəzəriyyəsində onun əxlaq tərbiyəsi haqqında fikirləri də
maraq doğurur. Komenski ―Böyük didaktika‖
əsərində əxlaqı inkişaf etdirməyin on altı qaydasını irəli sürür. Bu qaydaların hamısının əsasında xeyirxahlıq (müdriklik, mötədillik, mərdlik,
ədalətlilik) kimi yüksək əxlaqi hisslər dayanır
ki, bunu da inkişaf etdirməyin sadalanan bütün
metodları və vasitələri müasir dövrdə də əxlaq
tərbiyəsinin məzmununda xüsusi yer tutur. Bu
qaydalardan əlavə Komenski digər əsərlərində
də əxlaq tərbiyəsində bu gün də istifadə edilən
bir sıra metod və vasitələrinə, xüsusən, nümunə,
adətlər, rejim, sinifdənkənar tədbirlər, oyun və
digərlərinə xüsusi önəm verir.

Beləliklə, Y.A. Komenskinin pedaqoji
ideyalarının mütərəqqiliyi, əsərlərinin kökündə
dayanan humanizm, elmlik, təbiətəmüvafiqlik,
bəşərilik və novatorluq onu deməyə əsas verir
ki, o təkcə dünənin, bu günün deyil, həm də gələcəyin pedaqoqudur. Onun əsrləri keçib gələn
ideyaları, fikirləri, nəzəriyyəsi bu günümüzlə
səsləşdiyi kimi, gələcəyimizlə, gələcək məktəblə, pedaqogikanın və pedaqoji fikrin inkişafı ilə
də səsləşəcəyi aydın görünür. Komenski gələcəyi
arzu edərək gələcəyin müasiri kimi böyük bir həyat qazandı. O, öz dövrünün vətəndaşı olmaqla
qarşısına qoyduğu böyük məqsədə - insanlığı inkişaf etdirmək məqsədinə xidmət etməklə sonrakı dövrlər üçün də həyatını əbədiləşdirmiş oldu.
Y.A. Komenski təkcə öz dövrü üçün
deyil, özündən sonra gələcək yüzilliklər üçün də
yeni olan pedaqoji irs yaratmış novator pedaqoqdur. Onun ümumbəşəri əhəmiyyət daşıyan
pedaqoji nəzəriyyələr səviyyəsinə yüksəlmiş bir
çox ideyaları, o cümlədən sinif - dərs sisteminin
yaradılması, tərbiyənin böyük gücünə və imkanlarına inam, uşaqların ilk təhsilinin ana dilində
aparılması, məktəb sisteminin uşaqların yaş xüsusiyyətlərinə müvafiq təşkili, bu gündə də didaktikanın əsas prinsipləri hesab edilən bir çox
prinsiplərin əsaslandırılması, tərbiyə metodları
haqqında fikirləri və onlarla-yüzlərlə digər ideyaları bu günümüzdə də pedaqogika nəzəriyyəsini və tarixini zənginləşdirir. Bunlar elə baxışlar, elə ideyalardır ki, bundan çox-çox illər
sonra da onlara müraciət olunacaq, onlardan istifadə ediləcəkdir.
Problemin aktuallığı. Görkəmli pedaqoq,
elmi pedaqogikanın banisi Y.A. Komenskinin pedaqoji irsi həmişəyaşar və bu gün də təhsilimizin inkişaf etdirilməsinə töhfə verə bilən yeni ideyalarla
zəngindir. Bu ideyalarda tarixiliklə müasirlik bir
vəhdət təşkil edir. Onların müasir təhsillə əlaqələndirilməsi problemi yeniləşdirir və onu aktuallaşdır.
Problemin yeniliyi. Apardığımız tədqiqatın
başlıca məqsədi Y.A. Komenskinin müasir təhsil sistemi üçün vacib olan, üç əsrdən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq indi də aktual olan fikirlərini müasir təhsilin
tələbləri və inkişaf istiqamətləri kontekstində təhlilə
cəlb etməkdən, onların müqayisəli şəkildə bu gün də
faydalı olduğunu nəzərə çarpdırmaqdan ibarətdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Y.A. Komenskinin pedaqoji ideyalarından müasir təhsilimizin inkişaf istiqamətində istifadə etməkdə praktik
müəllimlər, pedaqoqlar, gənc tədqiqatçılar geniş faydalana bilərlər.
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MIRZA FATALI AKHUNDZADE'S PEDAGOGICAL VIEWS
Xülasə. Məqalə Mirzə Fətəli Axundzadənin pedaqoji görüşlərinə həsr edilmişdir. Müəllif ədibin təhsilə, məktəbə, təlim və tərbiyə məsələlərinə dair fikirlərini diqqət mərkəzinə gətirir. Mirzə Fətəlinin tərbiyənin
məqsədinə, müəllim kadrları hazırlığına, təlimin ana dilində aparılmasının vacibliyinə dair fikirlərini verir.
Eyni zamanda qızların oğlanlarla birgə təhsilinə, yeni məktəblərin – xalq məktəblərinin yaradılmasının, dünyəvi təhsilin təşkilinin zəruriliyinə aid qənaətlərini yada salır. Bundan başqa, böyüyən nəslin mənəvi tərbiyəsi, o cümlədən vətənpərvərlik tərbiyəsi haqqında M.F. Axundzadənın fikirləri üzərində dayanılır, göstərilir
ki, maarifpərvər Axundzadə fiziki cəzanı yolverilməz hesab edirdi.
Açar sözlər: pedaqoji görüşlər, təlimin ana dilində aparılması, xalq məktəbləri, oğlanlarla qızların
birgə təhsili, vətənpərvərlik tərbiyəsi, fiziki cəzanın yolverilməz olması
Резюме. Статья посвящена педагогическим взглядам Мирзы Фатали Ахундзаде. Автор акцентирует внимание на размышлениях писателя об образовании, школе, обучении и воспитании. Излагется мысль о важности взглядов Мирзы Фатали на цели воспитания, подготовку учителей, необходимость преподавания на родном языке. В то же время упоминаются мысли писателя о необходимости совместного обучения девочек и мальчиков, создание новых народных школ, организации
светского образования. Кроме того, подчеркиваются взгляды М.Ф. Ахундзаде на нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также убеждение просветителя о недопустимости физическихнаказаний.
Ключевые слова: педагогические взгляды, обучение на родном языке, народные школы,
совместное обучение мальчиков и девочек, патриотическое воспитание, недопустимость
физических наказаний
Summary. The article is devoted to the pedagogical views of Mirza Fatali Akhundzade. The author
focuses on the writer's reflections on education, schooling, training and upbringing. The article expresses the
idea of the importance of Mirza Fatali's views on the goals of education, teacher training, the need for
teaching in the native language. The writer's thoughts about the need for co-education of girls and boys, the
creation of new public schools, and the organization of secular education are mentioned. In addition, the
views of M.F. Akhundzade on the moral and patriotic upbringing of the youngsters, as well as the educator's
conviction about unacceptability of physical punishment are alsounderlined.
Key words: pedagogical views, teaching in the native language, public schools, co-education of boys
and girls, patriotic upbringing, unacceptablity of physical punishment
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Mirzə Fətəli Məhəmmədtağı oğlu Axundzadə (1812-1878) məşhur yazıçı, dramaturq, filosof, ictimai xadim olmaqla yanaşı, görkəmli
maarifpərvər idi. O, Azərbaycan xalqının böyük
oğlu idi. Mirzə Fətəli Azərbaycan dramaturgiyasının da əsasın qoymuşdu.
Respublika Nazirlər Kabinetinin 7 may
2019-cu il tarixli, 211 nömrəli Qərarına əsasən,
Mirzə Fətəli oğlu Axundzadə Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən
müəlliflər siyahısına daxil olunmuşdur (1).
Mirzə Fətəli ―Aldanmış Kəvakib‖ (Hekayəti-Yusif şah) povestinin, Puşkinin ölümünə
―Şərq poeması‖ kimi məşhur əsərin, ―Kəmalüddövlə məktubları‖ adlı fəlsəfi traktının, ―Hekayəti Molla İbrahim Xəlil Kimyagər‖, ―Hekayəti
Müsyö Jordan Həkimi-Nəbatat və Dərviş Məstəli Şah Cadükunu Məşhur‖, ―Sərgüzəşti-vəzirixani-Lənkəran‖, ―Helatəti Xırsi-Quldurbasan‖,
―Sərgüzəşti Mərdi-Xəsis‖ (―Hacı Qara‖), ―Mürafiə vəkillərinin hekayəti‖ kimi pyeslərini yazmışdır. Onun əsərlərinin motivləri əsasında respublikamızda ―Hacı Qara‖ (1929 və 2002),
―Dərviş Parisi partladır‖ (1976) tammetrajlı
filmlər çəkilmiş; ―Aldanmış ulduzlar‖ operası
(1977) bəstələnmiş; ―Mürafiə vəkillərinin hekayəti‖ (2011) film-tamaşası meydana gəlmişdir.
Bütün bunlar çox gözəl. Məqsədimiz
həmin əsərlərin üzərində dayanmaq deyil, məqalənin adından da göründüyü kimi, dahi şəxsiyyətin pedaqoji görüşlərinin bəzi məqamlarını
yada salmaqdır.
Mirzə Fətəli xalqımızı savadlı, geniş dünyagörüşlü, iti ağıllı, dünya xalqları arasında özünün intellektual səviyyəsi ilə yüksəkdə duran
mədəni bir xalq kimi görmək istəyir, insanları
mövhumata uymamağa səsləyirdi. Odur ki, o, öz
yaradıcılığında təhsil, məktəb, müəllim, təlimtərbiyə məsələlərinə xüsusi önəm verirdi. Mirzə
Fətəli bu qənaətdə idi ki, yeni nəslin təşəkkül
tapıb formalaşmasında təhsilə yiyələnmə, təlimlə əhatə olunma və tərbiyələndirmə son dərəcə
vacibdir.
M.F. Axundzadənin yaradıcılığı ilə tanışlıqdan belə nəticə hasil olur ki, o, tərbiyənin məqsədini belə təsəvvür edir: ―mövhumatdan uzaq, elmi
biliklərlə silahlanmış, şüurlu, materialist dünyagörüşünə malik vətənpərvər yetişdirmək‖.
XIX əsr üçün Azərbaycan mühitindən ötrü
tərbiyənin məqsədinin bu şəkildə müəyyənləşdi-

24

rilməsi təbii idi. O zamanlar mövhumat insanların əl-qolunu bağlayırdı, savadsızlıq baş alıb gedirdi. Odur ki, Mirzə Fətəli birinci yerə ―mövhumatdan uzaq‖ şəxslərin yetişdirilməsini qoymuşdur. Hazırda Azərbaycan xalqı özünün
bütün keyfiyyətlərinə, intellektinə, savadına,
dünyagörüşünə, yaratdığı möcüzələrə görə dünyada tanınır. Azərbaycan xalqı dünya mədəniyyətinə dahilər bəxş etmişdir. XXI əsr Vətən müharibəsində - İkinci Qarabağ savaşında cəmi 44
gün ərzində müasir hərbi texnika ilə silahlanmış
Azərbaycan ordusu Ermənisdan ordusunu darmadağın, daha doğrusu məhv edərək, işğal altında olan torpaqlarımızı erməni faşist işğalçılarından azad etdi və hərb tarixinə öz adını qızıl hərflərlə yazdı.
Mirzə Fətəli o dövrün sxolastik məktəblərini qətiyyətlə pisləyir, bu tipli təhsil ocaqlarının
xalqın mənafeyinə uyğun gəlmədiyini göstərirdi.
M.F. Axunzadənin maarifçilik fəaliyyətində önəmli yerlərdən birini tutan məsələ onun
ümumtəhsil ideyasıni, xalq məktəbləri, dünyəvi
məktəblər məsələsini gündəmə gətirməsidir.
Yeni məktəblərdən danışarkən göstərirdi ki, onlar dinin təsirinə məruz qalmamalı, uşaqlar bu
məktəblərdə elmi biliklərə yiyələnməlidirlər.
Xalq məktəblərinin hazırkı məktəblərdən
son dərəcə fərqli olacağını deyən Mirzə Fətəli
onların mühüm vəzifələrinə də münasibətini bildirirdi. Bu barədə Həsən bəy Zərdabiyə ünvanladığı məktubdan məlumat almaq mümkündür.
Həmin məktubda yazırdı: ―Bizə de görək, elmi
harada öyrənək və kimdən öyrənək də hansı dillə öyrənək?‖
Öz məktubunda o, xalq məktəbinə məxsus
üç məsələnin üzərində dayanırdı. 1) ―harada öyrənək?‖ dedikdə, bildirirdi ki, axı məktəblər
azdır. 2) ―kimdən öyrənək?‖ sualını verərkən,
şagirdlərə dərs deyəcək müəllimlərin çatışmadığını diqqət mərkəzinə gətirirdi.
Azərbaycan xalqının böyük oğlu müəllim
hazırlığı sahəsində bütün imkanlarından istifadə
etmiş, sonda onun səyləri nəticəsiz qalmamışdır.
Qoru müəllimlər seminariyası nəzdində tatar
(Azərbaycan) şöbəsi açılmışdır.
3) Həsən bəy Zərdabiyə məktubunda diqqət mərkəzinə gətirdiyi növbəti məsələ - təlimin
―hansı dildə?‖ həyata keçirilməsi idi.
Məlum olduğuna görə, həmin dövrdə dərslər tədris müəssisələrində ərəb-fars dillərində

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 2, 2021

Mirzə Fətəli Axundzadənin pedaqoji görüşləri

təşkil olunurdu. Mirzə Fətəli təlimin ana dilində
– Azərbaycan dilində təşkilinin tərəfdarı idi.
Mirzə Fətəli Axundzadənin pedaqoji görüşlərində başlıca yer tutan məsələlərdən biri də həm
oğlanların və həm də qızların təhsilə cəlb edilməsi
ideyası idi. O, şəhər və kəndlərdə 9 yaşından 15
yaşınadək hər iki cinsdən olan uşaqların məktəbdə
təhsillə əhatə olunmasını vacib bilirdi.
Ərəb əlifbasının yeni əlifba ilə əvəz olunması da M.F. Axundzadənin ideyası idi. Ərəb
əlifbası yazı və oxuda çoxlu problemlər yaradırdı. Odur ki, Mirzə Fətəli deyirdi: ―500 il belə
keçsə də, o, yenə dəyişilməlidir, mən onu indi
dəyişməyi qərara aldım‖.
Mirzə Fətəli böyüməkdə olan nəslin əxlaqının saflaşdırılması, mənəvi keyfiyyətlərinin
inkişaf etdirilməsini vacib sayırdı. Onun mənəvi
tərbiyəyə dair qənaətlərində dostluq və yoldaşlıq, ədalət, vicdanlılıq, humanizm, əməksevərlik, xalqlar dostluğu, sədaqət, insanpərvərlik tərbiyəsini diqqət mərkəzində saxlayırdı.
Eyni zamanda uşaqların doğma yurda,
Vətən torpağına, ölkəyə məhəbbət ruhunda tərbiyə olunmasına fikir verməyi tövsiyə edirdi. Bu
xüsusda deyirdi: ―Patriot o adama deyilir ki, vətənpərvərlik və xalqpərvərlik uğrunda malından,
canından keçməyi əsirgəməz, öz vətəninin və
xalqının mənafeyi və azadlığı uğrunda çalışar və
hər cür əzab və əziyyətə qatlaşar‖ (3, s. 16).
M.F. Axundzadə fiziki cəzanı yolverilməz
hesab edirdi. Bu xüsusda ―Kəmalüddövlə məktubları‖ əsərində yazırdı: ―‖Uşaqları tərbiyə
edərkən onlara çubuq və sillə vurmaq uşaqların
əxlaqını pozur, təbiətini alçaldır, fitri cövhərini

boğur, onların qorxaq və yalançı olmasına səbəb
olur‖ (3, s. 38).
Mirzə Fətəli abır-həya, ismət-iffət,
namus, qeyrət və s. bu kimi məsələləri də son
dərəcə gərəkli və vacib hesab edərək, məsləhət
görürdü ki, həm kişilər, həm də qadınlar əsl
azərbaycanlı kimi özlərini aparsınlar, nəslin
adını, şərəfini qorusunlar, həm şəxsi, həm də
milli ləyaqət və şərəfə yiyələnsinlər, həm ailəsinin, həm də Vətəninin qeyrətini çəksinlər.
Böyük mütəfəkkir yazırdı: ―Namus, qeyrət, ağıl,
elm və habelə insan təbiətində mövcud olan
başqa nəcib qüvvələr elə bir xüsusiyyətdir ki,
onlar insanı yaxşı işi pis işdən, savabı günahdan
ayırmağı, xeyir işdən həzz almağa, pis işdən əzab
çəkməyə qabil edir... İnsanın təbiətinə elm cövhəri ilə nə qədər artıq cila verilərsə, insan həm
elmin qüvvəsinə, həm də təbiətinin köməyilə pis
əməllərdən bir o qədər sakınar‖ (3, s. 60).
Nəticə. M.F. Axundzadənin arzuları həyata keçmişdir. Ölkəmizdə qızlarla oğlanlar neçə
on illiklərdir ki, təhsilə cəlb olunmuşlar, birlikdə
ana dilində, müasir məktəblərdə təhsil alırlar.
Onların təlim-tərbiyəsi ilə ali təhsilli müəllimlər
məşğul olurlar. Ölkəmizdə latın əlifbası tətbiq
olunur.
Problemin
aktuallığı.
Mirzə
Fətəli
Axundzadənin pedaqoji görüşlərində yeni cəhətlərin aşkarlanaraq təqdim olunması aktuallıq kimi
qəbul oluna bilər.
Problemin yeniliyi. Azərbaycan xalqının
böyük oğlu Mirzə Fətəli Axundzadənin pedaqoji
görüşləri diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə
gənc tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır.
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LABOR AND THE GLORIFYING OF LABOR IN THE WORKS OF MEVLANA
JALALEDDIN RUMI
Xülasə. Məqalədə sözlər dünyasının böyük xaqanı Mövlana Cəlaləddin Ruminin yaradıcılığında
insan, əmək, əməyə münasibət görüş və baxışları tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Göstərilir ki, Mövlana
əməksevərliyi, əmək adamlarına hörməti bütün yaradıcılığı boyu təqdir və təbliğ etmiş və əməyi şəxsiyyətin
formalaşmasına təsir göstərən əsas amillərdən biri kimi təqdir etmişdir. Mövlana yaradıcılığını izlədikcə oxucuya aydın olur ki, zəkasıyla səmalara yüksələn Mövlana Cəlaləddin Rumi, yaradıcılığında əmək fəaliyyətinin zehnə, əqlə, hikmətə, yaradıcılığa, əxlaqa təsir etdiyi qənaətindədir. Xüsusilə, şəxsiyyətin formalaşmasında, fiziki keyfiyyət və bacarıqların inkişafında əmək əvəzsiz rol oynayır. Ona görə də insan yalnız öz halal
əməyi, böyük zəhməti sayəsində ali şəxsiyyət kimi formalaşar və beləcə həyatdakı bütün çətinliklərə qalib
gəlməklə zirvələrə yüksələ bilər. Məqalədə, eyni zamanda özgələrinin əməyini mənimsəyənləri, məzlumların
haqqını çeynəyənləri, bəşərin bağrını qan eyləyən zalımları, qəflət yuxusunda yatanları, avaraları, ədəbsiz
kor, daş, çolaqları tənqid atəşinə tutması izah və təhlillər süzgəcindən keçirilmişdir. Məqalədə ilk dəfə olaraq
Mövlana Cəlaləddin Rumi yaradıcılığındakı əməklə bağlı mövcud vəziyyət bizim tərəfimizdən müəyyənləşdirilmiş; Mövlana Cəlaləddin Rumi və əmək tərbiyəsi üzrə işin təşkili formaları aşkar edilmiş; Mövlana Cəlaləddin Rumi yaradıcılığındakı halal əmək anlayışında ictimai, pedaqoji-psixoloji, fəlsəfi-sosioloji mahiyyətə bizim tərəfimizdən aydınlıq gətirilmişdir.
Açar sözlər: Mövlana Cəlaləddin Rumi, əmək və əməkçi insanlara münasibət, əməksevərlik,
çalışqanlıq, işgüzarlıq, özgələrinin əməyini mənimsəyən ədəbsiz kor insanlar
Резюме. В данной статье предметом исследования стали взгляды и отношение великого хагана
словесного мира - Мевлана Джалаледдина Руми к человеку и труду. Показано, что Мевлана на протяжении всего своего творчества хвалил и поощрял трудолюбие и уважение к трудящимся, а также воспевал труд как один из основных факторов, влияющих на формирование личности. Наблюдая за работой Мевланы, читателю становится ясно, что Мевлана Джалаледдин Руми, возвысившийся до
небес своим интеллектом, считает, что трудовая деятельность влияет на ум, интеллект, мудрость,
творческие способности и нравственность. В частности, труд играет незаменимую роль в формировании личности, физических качеств и навыков. Таким образом, человек может быть сформирован как
высшая личность только через его халяльную работу и тяжелый труд, и, таким образом, он может
подняться к вершине, преодолевая все трудности в жизни. В то же время в статье критикуются те, кто
злоупотребляет чужим трудом, ущемляет права угнетенных, притесняет кровожадных, и тех, кто
спит в невежестве, бродяг, непристойных слепых, хромых. В статье нами впервые определена ситуация связанная с трудом в период творчества Мевланы Джалаледдина Руми, а так же раскрыты формы
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организации работы по трудовому воспитанию, прояснили социальную, педагогико-психологическую, философско-социологическую сущность в концепции халяльного труда в произведениях Мевланы Джалаледдина Руми.
Ключевые слова: Мевлана Джалалуддин Руми, отношение к труду и трудящимся,
трудолюбие, трудспособность, непристойные слепые люди, которые присваивают себе труд других
Summary. The great khagan of the verbal world - Mevlana Jalaleddin Rumi’s views and attitudes to
human and work became the subject of research in this article. It is shown that Mevlana throughout his
career praised and encouraged hard work and respect for workers, and also praised work as one of the main
factors influencing the formation of personality. Observing Mevlana's work, it becomes clear to the reader
that Mevlana Jalaladdin Rumi, who has risen to the skies with his intellect, believes that work in his work
affects the mind, intellect, wisdom, creativity and morality. In particular, work plays an irreplaceable role in
the formation of personality, physical qualities and skills. In this way, a person can only be formed as a
supreme personality through his halal and hard work, and thus, he can rise to the top, overcoming all the
difficulties in life. At the same time, the article criticizes those who abuse other people's labor, infringe on
the rights of the oppressed, oppress the bloodthirsty, and those who sleep in ignorance, vagabonds, obscene
blindness, ignorance. In the article, for the first time, we have identified the situation associated with labour
during the period of creativity of Mevlana Jalaladdin Rumi, as well as the forms of organizing work on labor
education, clarified the social, pedagogical, psychological, philosophical and sociological essence in the
concept of halal labor in the works of Mevlana Jalaladdin Rumi.
Key words: Mevlana Jalaleddin Rumi, attitude towards work and workers, diligence, hard work,
obscene blind people who take over the work of others

Mövlana Cəlaləddin Ruminin pedaqoji baxışlar sistemində əmək tərbiyəsi ilə bağlı
müdrik fikirlər önəmli yerlərdən birini tutur.
Peyğəmbərlər dövründən başlayaraq onların
həyat tərzini təsvir etməklə bərabər, əmək vərdişlərindən də geniş danışmışdır. Bildiyimiz
kimi, keçmiş nəsillər xüsusi məktəb və pedaqoji
mühazirə üzü görmədən əməklə tərbiyə olunmuşlar. Buna rəğmən, Mövlana da əməyi, əmək
adamlarını və əməksevərliyi ―Məsnəvi‖sində
yüksək qiymətləndirir. Mövlananın əməyə baxış
görüşlərini tədqiq və təhlil etməmişdən öncə
elmi pedaqogikaya nəzər salaq. Artıq həyatda
sübut olunmuşdur ki, şəxsiyyətin formalaşmasında ən mühüm və aparıcı amil əməkdir.
Əməkdən, zəhmətdən kənarda insan tərbiyəsindən, adamların mənəvi keyfiyyətindən, bir şəxsiyyət kimi formalaşmasından danışmaq olmaz.
Elmi pedaqogikaya nəzər salan zaman görürük
ki, əmək tərbiyəsi ümumi tərbiyə işinin əsas sahələrindən biri kimi təhlil edilir və hər bir elmi
pedaqogikada vəzifələr – gənc nəsli psixoloji
cəhətdən əməyə hazırlamaqdan; Əməyin iqtisadi və sosial həyatda əhəmiyyətini tərbiyə olunanlara başa salmaqdan; insan orqanizmi üzvlərinin normal inkişafında, əxlaqi keyfiyyətlərin
və psixoloji proseslərin formalaşmasında əməyin rolunu izah etməkdən; əməyə və əmək
adamlarına hörmət hissini, zəhmətə xor baxan

tüfeylilərə isə nifrət hissini aşılamaqdan; Vətən,
xalq naminə əməkdə iştirak etmək arzusunu formalaşdırmaqdan; əməyin sosial mahiyyətini
dərk etməkdən; əməyə yaradıcı münasibəti formalaşdırmaqdan ibarətdir kimi sintez edilir.
Əmək tərbiyəsinin anlayışı, məzmunu və yolları
baxımından akademik Oruc Həsənli və professor Fərahim Sadıqovun ―Tərbiyəşünaslıq‖ adlı
dərs vəsaitində daha dəqiq, daha dolğun və daha
orijinal əksini tapmışdır. Müəlliflər həmin dərs
vəsaitində əvvəlcə əməyin iqtisadi, sosial, əxlaqi, fizioloji, psixoloji, idrak və tərbiyəvi mənasını açıqlamış, sonra isə əmək tərbiyəsi anlayışını
belə izah etmişlər: ―Əmək tərbiyəsi anlayışını
daha müfəssəl aydınlaşdırmaqdan ötrü ona iki
mənada yanaşmaq lazım gəlir: dar və geniş mənada. Dar mənada əmək tərbiyəsi deyəndə hər
hansı adamın fərdi fəaliyyəti prosesində sərf etdiyi əməyin nəticəsi, geniş mənada əmək tərbiyəsi deyəndə bir zəhmət tələb edən işə vicdanla
yanaşmaqla insanın özünə, ailəsinə və cəmiyyətə fayda verən fəaliyyət prosesi nəzərdə tutulur‖
[2, s. 185].
Əməksevərliyi, əmək adamlarına hörməti
bütün yaradıcılığı boyu təqdir və təbliğ edən
Mövlana, əmək fəaliyyətinə ilk növbədə şəxsiyyətin formalaşmasına təsir göstərən əsas amillərdən biri kimi baxmışdır. Mövlana əməyin
əhəmiyyətini onun müasir elmi pedaqogikada
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qeyd olunan bütün mənalarını (iqtisadi, sosial,
əxlaqi, fizioloji, psixoloji, idrak, tərbiyəvi) baxımdan yüksək qiymətləndirməklə yanaşı, daha
qabağa gedərək ―Zəhmətlər rahatlığın əsasıdır‖
[1, s. 381] ideyasını irəli sürmüşdür. ―Məsnəvi‖də sözün qiymətindən və bu dünyanın hikmətlərindən bəhs edərkən ulu Mövlana insan həyatının əsasını təşkil edən əməklə bağlı fikrini belə
ifadə edir: ―Buğdanı torpaq altına atarlar, sonra
torpağından sünbül edərlər. Onu daha sonra dəyirmanda üyüdərlər; dəyəri artar və cana can
qatan çörək olar. Yenə çörəyi dişlərlə çeynəyərlər; ağıl, can və zəka anlayış olar. Yenə o can
eşqdə yox olunca, əkindən sonra ―Əkinçilərin
xoşlarına gələr‖ olar‖ [1, s. 234].
Mütəfəkkir şairin əqidəsinə və möhkəm
inamına görə belə əmək fəaliyyəti zehnə, əqlə,
hikmətə, yaradıcılığa, əxlaqa təsir edir, xüsusilə,
şəxsiyyətin formalaşmasında, fiziki keyfiyyət və
bacarıqlarının inkişafında əvəzsiz rol oynayır.
Ona görə də insan yalnız öz halal əməyi, böyük
zəhməti sayəsində ali şəxsiyyət kimi formalaşıb,
həyatdakı bütün çətinliklərə qalib gəlib zirvələrə
yüksələ bilər. Mövlananın yaradıcılığında elmlə
ədəb paralel tərənnüm etdirildiyi kimi, əmək də
təsvir edilir. Onun fikrincə, ―xəzinəylə dolu olan
torpaq‖da gizlənmiş sərvəti üzə çıxarmaq üçün
əvvəlcə insana elm, sonra isə əmək, zəhmət gərəkdir deyir.
Dərin mənalı sözlər sultanı Mövlananın
əmək adamlarına xüsusi rəğbət və hörmətlə yanaşdığını, onların halal əməyini yüksək dəyərləndirdiyini ―Məsnəvi‖dəki ―Ov heyvanlarının
aslana təvəkkül etməsini və çalışmağı buraxmasını söyləmələri‖ adlı birinci dəftərdə daha
aydın görürük. Burada şair, əmək adamlarının
ümumiləşdirilmiş obrazını ovunu pusub tutan və
öz halal əməyi ilə yaşayan aslanın nümunəsində
yaratmışdır. Bir gün aslan yenə halalı olacaq
ovunu ovlamaq üçün pusqu qurarkən ov heyvanları ona ―Səni doyurmaq bizim vəzifəmizdir.
Bundan sonra ov üçün gəlmə, bu ot bizə acı olmasın‖ [1, s. 105] – deyirlər. Burada aslanın ov
heyvanlarına cavabı çox ibrətamizdir. Aslan
deyir ki, ―qulların Rəbbi ayağımızın önünə bir
nərdivan qoydu. Addım-addım dama doğru irəliləmək gərəkdir. Burada cəbri (cəbri – zorla
gördürülən mənasında – X.Ə.) olmaq xam tamahdır‖. Ayağın var, özünü necə topal göstərirsən? Əlin var, ovçunu necə gizləyirsən? Əfəndi
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kölənin əlinə bir kürək verincə danışmadan arzusu bilinər. Kürək kimi əl onun buyruqlarıdır.
Sonu düşünmək də onun ifadələridir… Vüsal istəyirsən, bundan sonra qovuşan olarsan. Neməti-nə şükr etməyə çalışmaq qüdrətdir. Sənin
cəbir inancın bu neməti inkar etməkdir. Qüdrətə
şükr etmək sənin gücünü artırar. Cəbir inancıysa, əlindən neməti çıxarar. Sənin cəbir inancın
uyumaqdır; yolda uyuma. O qapını və dərgahı
görmədikcə yatma. Diqqət et, ey etibarsız tənbəl!‖ [1, s. 107-108]. Mövlana burada qazanaraq
dolananı Allahın sevdiyi adlandırır. ―Təvəkküldən dolayı səbəbdə tənbəl olma‖ [1, 106] –
deyir.
Mövlana əmək dedikdə, həmçinin bu və
ya digər maddi nemət istehsal edən fəaliyyəti də
nəzərdə tutur. Əlbəttə, bu doğrudur; əmək sərf
etmədən heç bir maddi nemət yaradılmasından
danışmaq olmaz. ―Qulluğun meyvə verməsi
üçün zövq gərəkdir; toxumun ağac verməsi
üçün əsas gərəkir‖ [1, 476] – deyən Mövlana
hər bir daxili ehtiyacı ödəməkdən ötrü zəhmət
çəkməyi, əmək prosesində iştirak etməyi istəyir.
Əmək insanı yaratdığı kimi, onun tərbiyəsi üçün
də əsas olmuşdur – deyir.
Sözlər dünyasının böyük xaqanı Mövlana
insanlar arasında tənbəl və çalışqanların, pis və
dəbdəbə ilə yaşayanların həyatına nəzər salaraq,
onların güzəranlarının yaxşı-pis olmasını əməkləri ilə əlaqələndirir. Mövlananın fikrincə, insan
gəncliyindən əməyə alışmalı, gün doğmadan yerindən qalxıb faydalı əməklə məşğul olmalı, öz
məqsədlərini əldə etmək üçün səylə çalışmalıdır. Məhsuldar əməklə yaşayanların həyatını tərifləyərək mədh edir, onları qoçaq, çalışqan,
əməksevər adlandırır. Tənbəl olan, yeməkdən
doymayanlara isə istehza edərək belə deyir:
―Yuxudan və yeməkdən bir az qənaət et. Uyuyanlardan az uyuyan ol; səhərlərdə əfv diləyənlərdən ol. Rüşeym kimi bir az hərəkət et də, sənə
işıq görən duyğular bağışlansın‖ [1, s. 235]. Göründüyü kimi, əmək həmişə insana şərəf və
şöhrət gətirmiş, eyni zamanda hörmət və ehtiram
mənbəyi kimi özünü büruzə vermişdir.
Mövlana buludu, dumanı insanın alın tərinə bənzədir. Bulud yağışa çevrilib ana təbiət adlandırdığımız dağları, yamacları yaşıllığa qərq
etdiyi kimi, insan həyatı üçün zəruri olan maddi
və mənəvi nemətlər insanın alın tərinin nəticəsindən yaranır. ―Buludlar buğda verər, insanlar
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həvəslə onu bişirib bal kimi şirin edər‖ [1, s.
266]. Mövlana demək istəyir ki, bütün əmək xarüqələrini insan alın təri ilə əldə etmişdir. Bununla bərabər insan təbiətə özünü borclu bilməli,
təbiətə uyğun olmalı, onu mühafizə etməli və
nemətlərindən şükürlə bəhrələnməlidir. Necə ki,
Mövlana özün deyir: ―Nemətinə şükr etməyə
çalışmaq qüdrətdir‖ [1, s. 108].
Deməli, ümumtəhsil məktəblərində əmək
tərbiyəsini formalaşdırmaq üçün müəllimlər
Mövlana Cəlaləddin Rumidən, həmçinin klassiklərimizdən, müasir şair və yazıçılarımızın yaradıcılığından nümunələr gətirməli, məktəbliləri
işgüzarlığa, əməyə, halal zəhmətə məhəbbət ruhunda tərbiyə etməlidir.
Gənc nəsildə əməyə məhəbbət hissi aşılamaq qarşıda duran çox mühüm vəzifələrdəndir.
Burada söhbət təkcə əmək vərdişi yaratmaqdan
getmir. Heç şübhəsiz, əməyə düzgün münasibət
yaratmaq mürəkkəb və çətin işdir, ardıcıl şəkildə davam edən prosesin nəticəsində onun formalaşdırılması mümkündür. Hikmətli sözləri ilə
əbədi yaşayan Mövlananın əmək tərbiyəsində,
bilavasitə iştirak etməsi, ictimai həyatın bütün
sahələrinə nüfuz etdiyi kimi, əmək adamlarının
həyat tərzinə, qazandıqları müvəffəqiyyətlərə,
əmək prosesində bir-birinə göstərdikləri münasibətlərə laqeyd qalmır, onun bədii inikasını
verir, ayrı-ayrı dövrlərdə yaşayan əmək adamlarını (Adəm peyğəmbərin, Nuh peyğəmbərin,
Musa peyğəmbərin, İsa peyğəmbərin, Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) və başqalarının) bədii
inikasın ümumi prinsiplərinə əsasən ümumiləşdirir və böyüməkdə olan nəslə təqdim edir.
Mövlananın bədii ümumiləşdirmələrlə ifadə etdiyi qüvvətli deyimlər o qədər güclü təsir kəsb
edir ki, oxuyan, yaxud dinləyən adamı ətalətdən
uzaqlaşdırır, müəyyən əmək fəaliyyətinə istiqamətləndirir.
Əməksevərliyi, çalışqanlığı, işgüzarlığı,
ağır zəhmətdən qorxmamağı, halal əməklə yaşamağı böyük məhəbbətlə tərənnüm edən Mövlana, eyni zamanda insanlıq sifətini itirənləri ―özgələrinin əməyini mənimsəyənlər‖, ―məzlumların haqqını çeynəyənlər‖, ―bəşərin bağrını qan
eyləyən zalımlar‖, ―qəflət yuxusunda yatanlar‖,
―avaralar‖ ―ədəbsiz, kor, daş, çolaq‖ adlandırır.
―Ədəbdə müvəffəqiyyət qazanmağı Allahdan istəyək. Ədəbsiz Allahın lütfündən məhrum olmuşdur. Ədəbsiz sadəcə özünə pislik etməz;

hətta bütün dünyanı atəşə verər‖ [1, s. 56] –
deyən Mövlana belələrini əxlaq kodeksi daşıyan
―Məsnəvi‖sində tərbiyələndirməyə çalışmışdır.
Tərbiyə ustadı birinci dəftərdə ―Həkimlərin cariyənin müalicəsində aciz olduqlarının anlaşılması, padşahın Allahın hüzuruna üz tutması və röyada bir vəlini görməsi‖ndə fikrimizi belə təsdiqləyir: ―Göydən alım-satımsız və danışıb dinləmədən süfrə gəlməkdəydi. Musanın qövmünün içərisində bir neçə ədəbsiz adam: ―Hanı sarımsaq və mərcimək?‖ – dedilər. Göydən süfrə
və çörək kəsildi. Bizə əkin əkmək, qazma və
oraq zəhməti qaldı. Musa (Çapda səhvən İsa
getmişdir – X.Ə.) təkrar şəfaət edincə Haqq
süfrə və boşqabda qənimət göndərdi. Ədəbsizlər
yenə ədəbi buraxıb dilənçilər kimi yanlarına
yemək aldılar. Musa onlara yalvardı: ―Bu sürəklidir və yer üzündən əksilməz‖. Böyüyün süfrəsində pis düşüncələrə dalmaq və ehtiras göstərmək küfrdür. Bu rəhmət qapısı hərisliklərindən
dolayı bu görməmiş dilənçilərin üzlərinə qapandı‖ [1, s. 57].
Xalq atalar sözlərində deyilir ki, ―Kəsilsin
iki əl ki, bir başı saxlamaya‖ və yaxud ―Bikarlıq
korluq gətirər‖. Mövlana isə deyir ki, ―Korların
əlindən nə əkin əkib biçmək gələr; nə bina düzəltmək, nə də ticarət və qazanc‖ [1, s. 176].
Buradan aydın olur ki, Mövlana əməyin sosial
mahiyyətini və əhəmiyyətini tərənnüm etmək istəyir. Ədəbsiz adlandırdığı tənbəlləri və müftəxorları yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ―kor‖,
―daş‖, ―çolaq‖, nəfslərinə tabe olmağı bacarmayan adlandırır, onları hərəkətli, çevik olmağa,
hər cür çətinliklərə mərdliklə sinə gərməyə, həyatın ―daş-kəsəkli‖ yollarında mətin addımlamağa səsləyir.
Zəkasıyla səmalara yüksələn ―Mövlana
Cəlaləddin Rumi yaradıcılığında əmək və əməkçi insanların tərənnümü‖ adlı məqaləyə yekun
vurarkən qənaətimizi aşağıdakı şəkildə ifadə
etmək istərdik:
– Mövlana Cəlaləddin Rumi yaradıcılığında
əməklə bağlı mövcud vəziyyəti müəyyənləşdirmiş;
– Mövlana Cəlaləddin Rumi əmək tərbiyəsi üzrə işin təşkili formalarını aşkar etmiş;
– Mövlana Cəlaləddin Rumi halal əmək
anlayışında ictimai, pedaqoji-psixoloji, fəlsəfisosioloji mahiyyətə aydınlıq gətirmiş;
– Mövlana Cəlaləddin Rumi əməyə xor
baxanları insanlıq sifətini itirənlər, özgələrinin
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əməyini mənimsəyənlər, məzlumların haqqını
çeynəyənlər, bəşərin bağrını qan eyləyən zalımlar adlandırmış və eyham dolu sözlərlə acılamış;
– Mövlana Cəlaləddin Rumi şəxsiyyətlə
zəhmətin ayrılmaz vəhdət təşkil etdiyini, insanın
həyatında, əxlaqında, xarakterində zəhmətin misilsiz rol oynadığını düzgün təzahür etmiş və bu
həqiqəti müdrik sadəliklə aforizmləşdirmişdir.
Problemin aktuallığı. Mövlana Cəlaləddin
Rumi yaradıcılığında əmək və əmək adamlarına

baxış münasibəti məsələləri böyük ustalıqla əks
olunmuşdur.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondadır ki, Mövlana Cəlaləddin Rumi yaradıcılığında əmək və əməkçi insanların tərənnümü məsələləri geniş şəkildə təhlil edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Bu məqalənin mövzusu doktorant, dissertant, magistr, tələbəgənclərə əxlaqi-mənəvi dəyərlərin aşılanması üçün
mühüm praktik əhəmiyyət kəsb edir.
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DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL PARADIGMS
Xülasə. Tədris nəzəriyyəsinin meyllərini təhlil edərək qeyd etmək lazımdır ki, XXI əsrin əvvəlində
vacib dəyişikliklər baş vermişdir. Hal hazırda biz humanist pedaqogikanın, mədəni və təhsil dəyərlərinin,
milli ənənələr və şəxsiyyət yönümlü istiqamətlənən təhsilin yenidən qaytarılmasına və ya bərpa olmasına
şahid oluruq.
Beləliklə, təhsilin mahiyyəti dəyərlər, mədəniyyət, özünü qurma və özünü reallaşdırmaq kimi uşaqların inkişafı və onların şəxsiyyətlərini dəstəkləmək üçün real şərait yaratmaq təcrübəsi kontekstində humanitar anlayışlar təqdim edir. Bir insana istiqamətlənən təsir prosesi hazırda xarici inkişaf tendensiyalarını, şəxsi
inkişaf prosesinin, xüsusilə yönümlü idarə edilməsini, tələbənin mədəni dəyərlərə yüksəldilməsi üçün müvafiq pedaqoji dəstəyi, şagirdin özünün inkişaf rejimi və özünü qurma üsuluna uyğunlaşdırmasını müəyyənləşdirir. Hər yerdə müəllimin tədris prosesinin təşkilatçısı kimi köhnə rolunu görürük. Əsas diqqət uşağın şəxsiyyətinə, onun öz səylərinə əsaslanaraq ayrılır, bu da daha çox güvən və azadlıq verir.
Açar sözlər: paradiqma, müasir təhsil, motivasiya, inkişaf, fəaliyyətin təşkili, mərkəzləşdirilmiş təhsil
Резюме. Анализируя тенденции теории обучения, следует отметить, что важные изменения
произошли в начале XXI века. Сегодня мы являемся свидетелями возвращения или восстановления
гуманистической педагогики, культурных и образовательных ценностей, национальных традиций и
личностно-ориентированного образования.
Таким образом, сущность образования знакомит с гуманитарными концепциями в контексте
ценностей, культуры, самостроительства и самореализации, опыта создания реальных условий для
развития детей и поддержки их идентичности. Процесс воздействия на человека теперь определяет
тенденции внешнего развития, процесс личностного развития, особенно направленное управление,
соответствующее педагогическое сопровождение продвижения студентом культурных ценностей,
адаптацию студента к режиму саморазвития и самостроительства. Повсюду мы видим старую роль
учителя как организатора учебного процесса. Основное внимание уделяется личности ребенка, основанной на его или ее собственных усилиях, что дает больше уверенности и свободы.
Ключевые слова: парадигма, современное образование, мотивация, развитие, организация
деятельности, централизованное образование
Summary. Analyzing the trends in teaching theory, it should be noted that important changes took
place at the beginning of the 21st century. Today we are witnessing the return or restoration of humanistic
pedagogy, cultural and educational values, national traditions and student-centered education.
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Thus, the essence of education introduces humanitarian concepts in the context of values, culture, selfconstruction and self-realization, the experience of creating real conditions for the development of children
and supporting their identity. The process of influencing a person now determines the tendencies of external
development, the process of personal development, especially directed management, appropriate pedagogical
support for the promotion of cultural values by the student, the student's adaptation to the regime of selfdevelopment and self-construction. Everywhere we see the teacher's old role as the organizer of the learning
process. The focus is on the personality of the child based on his or her own efforts, which gives more
confidence and freedom.
Key words: paradigm, modern education, motivation, development, organization of activities,
centralized education

Tədris nəzəriyyəsinin meyllərini təhlil
edərək qeyd etmək lazımdır ki, XXI əsrin əvvəlində vacib dəyişikliklər baş vermişdir. Hazırda
biz humanist pedaqogikanın, mədəni və təhsil
dəyərlərinin, milli ənənələr və şəxsiyyətyönlü
istiqamətlənən təhsilin yenidən qaytarılmasına
və ya bərpa olmasına şahid oluruq.
Beləliklə, təhsilin mahiyyəti dəyərlər, mədəniyyət, özünü qurma və özünü reallaşdırmaq
kimi uşaqların inkişafı və onların şəxsiyyətlərini
dəstəkləmək üçün real şərait yaratmaq təcrübəsi
kontekstində humanitar anlayışlar təqdim edir.
Bir insana istiqamətlənən təsir prosesi hazırda
xarici inkişaf tendensiyalarını, şəxsi inkişaf prosesinin, xüsusilə yönümlü idarə edilməsini, tələbənin mədəni dəyərlərə yüksəldilməsi üçün müvafiq pedaqoji dəstəyi, şagirdin özünün inkişaf
rejimi və özünü qurma üsuluna uyğunlaşdırmasını müəyyənləşdirir. Hər yerdə müəllimin
tədris prosesinin təşkilatçısı kimi köhnə rolunu
görürük. Əsas diqqət uşağın şəxsiyyətinə, onun
öz səylərinə əsaslanaraq ayrılır, bu da daha çox
güvən və azadlıq verir.
Pedaqogikada hazırda təhsil prosesinin
təşkili, hədəfləri, məzmunu, üsulları, metodları
və formaları barədə çox sayda anlayış və fikirlər
mövcuddur. Bu konsepsiyaların təfsiri, bizim
fikrimizcə, təhsil sisteminin və ya paradiqmanın
[1] ümumi təşkilati mexanizmlərini müəyyən etməlidir.
Müasir pedaqogikada tədqiqatçıların çoxu
iki təhsil metafizikləri aşkar edərək bölmüşdülər: idrak və şəxsiyyət.
İdrak paradiqma çərçivəsində, təhsil sistemi bilik prosesinə bənzər şəkildə şərh edilir və
buna görə də bütün proseslər - məqsədləri müəyyənləşdirmək və məzmunu xüsusi formalara,
metodlara və vasitələrə seçməkdən - yarı-eksperimental proses kimi qəbul edilir və həyata keçirilir. Bu şərhə əsasən, təhsilin fərdi cəhəti bir tə-
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rəfdən idrakın motivasiya və bilik bacarıqlarının
formalaşmasına, digər tərəfdən, intizam məzmununun biliklərinə zəngin qiymətləndirmə meyarlarının yığılmasına cəmləşir - dəyər, emosional,
öz və başqalarının davranışını dəyərləndirilməsi.
Şəxsiyyət paradiqması şagirdin şəxsiyyətinə, orijinallığına, unikallığına, subyektivliyinə
əsaslanan bir təhsil sisteminin təşkilini nəzərdə
tutur. Bu halda müəyyən qanunlara (təbii qanunlar və təhsil haqqında qanunlar) görə fəaliyyətlərin təşkili məsələləri ön plana çıxır. Konseptual təhlil səviyyəsində bu fəaliyyət "konyunktivdisjunktivdir" və ya onların bir-birinə qarşılıqlı
asılılıqlarının dialektik təsviri olacaqdır. Bununla yanaşı bir sıra digər paradiqmalar təhsil elmlərinə əsaslanır.
Humanist paradiqma şəxsi inkişafı vurğulayır, humanistik fikirlərə görə, təhsil fərdi müstəqil fəaliyyətinin tamamilə müstəqil bir şəxsiyyətin yaradılması üçün istəklərin, maraqların və
hisslərin istiqamətində inkişaf etdiyi bir prosesdir [4, s. 6-7].
Təhsil sahəsində konstruktiv paradiqma
bir şəxsin ətraf mühitə uyğunlaşmasına imkan
verən reallığın bərpası prosesi hesab olunan
bilik nəzəriyyəsidir [5]. Konstruktivizm bir insanın daxili resursları, öz təşəbbüsü və öyrənmə
prosesində fəaliyyətlər vasitəsilə bilik qurma
ideyasına yönəlib. Bu halda, xaricdən gələn hərəkət əvvəlcədən müəyyən edilməmişdir. Bir
şəxsiyyətin özünü təmin edən hərəkətə diqqət
yetirilir, əslində isə, konstruktiv bir konsepsiya,
tələbəyönlü öyrənmə paradiqmasını əsas götürür. Tələbə, öz öyrənmə təcrübəsinin təşəbbüskarıdır, daimi problemləri həll etmək üçün faydalı olan məlumatları davamlı olaraq axtarır.
Bir sıra müəlliflərin [4, 6, 7] əsərlərində
bir şəxsin fəaliyyət obyekti sayılan fərdi yanaşmanın nəzəri əsasları pedaqogika və psixologiya
sahələrində qoyulmuşdur. Müəllifin sözlərinə
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görə, bu yanaşmaya görə, şəxsin özü digər insanlarla ünsiyyət yaradır və ünsiyyət prosesində formalaşaraq fəaliyyətin və kommunikasiyanın təbiətini müəyyənləşdirir. Fərdin zehni profilinin,
şəxsiyyətin müxtəlif aspektlərini xarakterizə edən
müxtəlif sahələrə və ya əlamətlərə bölünə biləcəyini vurğulayır; lakin fərqliliklər və ziddiyyətlərin bütün müxtəlifliyi ilə əsas xüsusiyyətlər konkret hərəkətlər zamanı qarşılıqlı əlaqələr qurur,
şəxsiyyətin birliyinə səbəb olur [19].
C. Cohenə görə, fərdi yanaşma bir şəxsin
bütün psixoloji fenomenlərinin, onun fəaliyyətinin psixoloji və fərdi xüsusiyyətlərinin şəxsi asılılığının prinsipini göstərir [4].
Tələbənin mərkəzli təhsilin yanaşması şagirdin özünün öyrənmə fəaliyyətinin mərkəzində olduğunu – motivasiyasını, məqsədlərini,
unikal psixoloji qabiliyyətlərini, yəni şagirdin
şəxs kimi olduğunu göstərir. Şagirdin maraqlarını nəzərə alaraq, onun bacarıq səviyyəsi, bütün
təhsil prosesi tələbənin şəxsiyyətinin inkişafı
məqsədilə modelləşdirilir, yönəldilir və düzəldilir. Nəticədə, nəzərdə tutulan şəxsin mərkəzləşdirilmiş təhsil baxımından sonluğunun hər bir
tələbə və qrupun bütöv birliyi nəzərə alınmaqla
tərtib edildiyi deyilə bilər.
Tələbə mərkəzli təhsilin müasir şərhləri
tələbələr üçün yüksək keyfiyyətli təhsil almaq
üçün lazımi öyrənmə əsaslarını yenidən nəzərdən keçirmək üçün çalışır. Təhsil məhdudiyyətlərə deyil, tələbələrin öyrənmə prosesində fəal
iştirakına əsaslanır. Bu fikir [12] və s. aiddir.
Bu müəlliflər təhsil prosesinin bütün təhsil
resurslarının (didaktik materialların, formaların,
Müəllim dərslərin sonunu təyin edir Müəllim və
şagird birlikdə dərslərin məqsədlərini müəyyənləşdirir. Fokus şagirdlərin kollektiv və frontal fəaliyyətinə yönəlib, şagirdin müstəqil fəaliyyətinə,
kəşf təsiri üzərində dayanır.

metodların, prosedurların, tədris vasitələrinin
məzmunu) şagirdin şəxsiyyətinə, ehtiyaclarına,
motivasiyasına, qabiliyyətinə, bacarıqlarına,
kəşfiyyatına, psixoloji və digər fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq seçildiyini göstərir.
Onlar həmçinin öyrənmə problemlərinin
həllini milli, gender və yaş xüsusiyyətlərinə,
fərdi tipoloji xüsusiyyətlərə və öyrənmə prosesində şagirdin sosial vəziyyətinə görə nəzərdə
tutur. Bu, öyrənmə vəzifələrinin məzmunu və
formaları, tələbə ilə ünsiyyətin təbiəti, şagirdin
şəxsi və intellektual fəaliyyətinin təşviqi, təhsil
fəaliyyətinin dəstəklənməsi və yönəldilməsi
yolu ilə, səhvləri və ya uğursuz hərəkətlərin
qeyri-düzgün şəkildə yerləşdirmədən əldə edilə
bilər. Beləliklə, şagirdin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə almadan, eyni zamanda şagirdlərin düşüncə, alğılama və özünü idarəetmə proseslərini, şəxsi keyfiyyətlərini, fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini daha da inkişaf etdirmək lazımdır.
Tələbə mərkəzli yanaşması [19] və [7] tərəfindən dəstəklənən insan psixologiyasının ideyalarına əsaslanır. C. Rogers uşaq yönümlü bir yanaşmanın qurucusu hesab olunur.
Tədris prosesində bir çox yanaşmaların olmasına baxmayaraq, onlar iki kateqoriyaya bölünür: ənənəvi təhsil və tələbə mərkəzli təhsil. Humanist, şagird mərkəzli bir yanaşmada, uşaq daha
çox öyrənmə mövzusu kimi nəzərdən keçirilir,
maraqları təşviq edilir, müəllim dost, düşüncəli,
hörmət və sevgini hiss edir, öyrənmə prosesi isə
xoşdur. və cədvəldə təqdim olunmuşdur.

Cədvəl 1. Təlimə dair yanaşmaların xüsusiyyətləri
Tələbələrin müxtəlif akademik qrupları ilə işləmək. Hər bir tələbə ilə işləmək, tələbələrin bacarıq
və seçimlərini müəyyənləşdirmək. İstifadə edilmiş
didaktik material orta tələbə üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən məlumata malikdir. Istifadə edilmiş
didaktik material hər bir tələbənin göstəriciləri və
bacarıqlarına cavab verir.
Stimulated activity class (qrup). Hər bir tələbənin
fəaliyyəti fərdi qabiliyyətlərə və üstünlüklərə
uyğun olaraq stimullaşdırılır. Müəllim fərdi və ya
qrup tələbə fəaliyyətlərini planlaşdırır. Müəllim
tələbəni bir qrupda və ya fərdi bir dərs seçməyə
dəvət edir.

Didaktik materialın seçildiyinə görə bütün tələbələr üçün eyni məbləğ müəyyən edilir. Hər bir şagird üçün bilik qabiliyyətinə görə müəyyənləşdirilir. Təhsil fəaliyyəti sadə bir əlavə prinsipi əsasında təşkil edilir və mürəkkəblik dərəcəsinə görə
təsnif edilir. Tədris materialının mürəkkəbliyi dərəcəsi şagird tərəfindən seçilir və müəllim tərəfindən dəyişdirilir.
Müəllim bütün tələbələrə eyni öyrənmə mövzusu- Tələbə qiymətləndirməsi yalnız müəllim tərəfin-
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nu təklif edir. Mövzular tələbələrin bilişsel xüsusiyyətlərinə görə əlaqələndirilir. Yeni məlumat
yalnız müəllim tərəfindən təqdim olunur. Tələbə
və müəllimin birgə işində bilik əldə edilir.
Müəllimlər tələbə təlim strategiyaları ilə maraqlanmırlar, lakin yalnız təhsil prosesinin yekunu və
ya aralıq nəticələrində müəllim öyrənmə strategiyalarını anlamaq və seçməkdə kömək edir, müzakirələr təşkil edir və "mübadilə" öyrənmə yollarını
təşkil edir. Müəllim tədris prosesini tələbəyə uyğunlaşdırmaq üçün öz öyrənmə tərzinə uyğun olaraq planlaşdırır, müəllim öz stilini tələbələrin üstünlükləri və təlimin tərzi ilə əlaqələndirir.
Müəllim dərslərin sonunu təyin edir. Müəllim və
şagird birlikdə dərslərin məqsədlərini müəyyənləşdirir. Fokus şagirdlərin kollektiv və frontal fəaliyyətinə yönəlib, şagirdin müstəqil fəaliyyətinə,
kəşf təsiri üzərində dayanır.

Tədqiqatçıların əsərləri bir inteqrasiya
edilmiş öyrənmə anlayışını təqdim edir. Bu konsepsiyaya əsasən, təlim təhsilin başlanğıcından
təhsil prosesinin predmeti olan uşağın şəxsiyyətinin inkişafına yönəldilmişdir [8; 9]. Şagirdlərə
yönəlmiş yanaşma informasiyanın və öyrənmə
bacarıqlarının köçürülməsi, yəni təhsil ehtiyaclarının tədrisi, tədris materialının əldə edilməsi
üçün bir vasitə kimi, tədris prosesinin ənənəvi
şərhlərinə uyğun olaraq, dizaynerlərin və tədris
müəllimlərinin ölçüsünü dəyişdirməyi nəzərdə
tutur. tələbə bilik bacarıqları və özünü idarə
etmək bacarıqları.
Tələbənin fikrincə, təhsilə yanaşma hər bir
tələbənin potensialından istifadə edərək, şəxsi
inkişafı nəzərdə tutur və eyni zamanda, öyrənmə, hədəflərin seçilməsi və öyrənmə idarəçiliyi
baxımından yüksək səviyyədə məsuliyyətə cəlb
edilməsi tələb olunur [19].
Tələbə baxımından təhsilə yanaşma mərkəzləşdirilmişdir, təhsil prosesinin təbiəti və
məqsədi ilə bağlı bir sıra əhəmiyyətli dəyişikliklər yaradılıb, həm də müəllim və tələbə arasında
ümumi qarşılıqlı təsir modelini dəyişdirilmişdir.
Əhəmiyyətli qarşılıqlı sxem əvəzinə: müəllim
(obyekt) tələbə (obyekt), yeni bir tip qurulur.
Başqa sözlə, təhsil sistemində tərəfdaşlıq və bərabərliyə əsaslanan domen səviyyəsində müəllim və tələbə arasında əməkdaşlıq əlaqəsi inkişaf
edir. Müəllimin məlumat və nəzarət funksiyası
34

dən həyata keçirilir. Birincisi, tələbə öz cavabını
qiymətləndirir, sonra müəllim tələbənin reaksiyasını qiymətləndirir. Yalnız bilik qiymətləndirməsinin kəmiyyət metodları (ballar,%) istifadə olunur.
Prosesi və öyrənmə nəticələrini qiymətləndirmək
üçün kəmiyyət və keyfiyyət üsulları tətbiq edilir.

Tələbələrin müxtəlif akademik qrupları ilə işləmək. Hər bir tələbə ilə işləmək, tələbələrin bacarıq
və seçimlərini müəyyənləşdirmək. İstifadə edilmiş
didaktik material orta tələbə üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən məlumata malikdir. İstifadə edilmiş
didaktik material hər bir tələbənin göstəriciləri və
bacarıqlarına cavab verir.

koordinasiya funksiyası ilə əvəz edilmişdir. Müəllimin yalnız təhsil mühitinin təşkilatçı olduğunu
iddia edən Vıqotski; hər bir tələbə ilə bu mühitin
qarşılıqlı təsirini idarə və nəzarət edir [9].
Təcrübəli və praktiki müəllimlər tərəfindən qeyd edildiyi kimi, tələbənin təhsil prosesinin bir obyekti kimi necə davranılacağı, sonra
onu məktəbdən çıxararaq öyrənmə obyektindən
öyrənmə hərəkətinə çevirir və nəticə etibarilə
belə təhsil fəaliyyətləri artıq maraqsız olmuşdur.
Tələbə üçün, onun əldə etdiyi bilik həyatın reallıqlarına zidd olur, eynilə, təhsil prosesindən və
müəllimdən uzaqlaşdırır. O, insan komponentini
itirərək şagird – onun peşəkar fəaliyyətinin göstəricisi kimi hesab edilir. Nəticə olaraq, həm
müəllim, həm də tələbə eyni ölçülü paradiqma
ilə fərqli ölçülərdə sadə "hissələrə" çevrilir.
Təhsilin nəzəri və metodik əsaslarının inkişafı ilə "inkişaf" konsepsiyası təhsilin nəzəriyyəsi və təcrübəsinə daxil edilmişdir. Bu, şagirdin şəxsiyyətini ön planda tutur və təhsilin humanistləşmə prosesində mühüm addım kimi
qəbul edilir. Tələbənin mərkəzli öyrənməsi, əsas
diqqət mərkəzində olan tədqiqatçıların bu problemin həlli üçün bir sıra yeni, kifayət qədər mütərəqqi yanaşmalar təqdim etmişlər. Öyrənmə
prosesinin aspektlərini müəyyənləşdirmək və tələbənin öyrənmə istiqamətində hərəkət etməsi
üçün onları inkişaf etdirmək yolları müəyyən
etmək lazımdır.. Əsas fikirlərdən biri, inteqral
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şəxsiyyətin xarakterik xüsusiyyətləri və şəxsiyyətin inkişafı prosesinin təzahürü olaraq, bir
uşağın subyektiv və fərdi xüsusiyyətlərinin inkişafının simbiozları kimi subyektivdir.
Uşağa mərkəzli yanaşması, fərdilik, yeganəlik, hər bir uşağın dəyəri, onun inkişafı "kollektiv mövzu" kimi deyil, əsasən subyektiv və
unikal təcrübəsi olan bir şəxs kimi tanınması
əsasında təhsil edilir. Tədqiqatın bilik prosesinə
daxil edilməsi, ehtiyaclarından, maraqlarından,
şəxsi məqsədlərindən asılı olaraq öz fəaliyyətlərini təşkil etmək deməkdir [11].
Düzgün öyrənmə həmişə duyğuların formalaşdırılması prosesidir. Bunu anlama, gündəlik səviyyəli problemləri həll etməsi üçün bilik,
bacarıq və qabiliyyətin əldə edilməsi üçün, fərdi
səviyyədə bacara bilən bir insanın inkişafını
təmin edən yeni bir öyrənmə yolunu - düşüncə,
anlaşma, yaradıcılıq, rasional seçimi yolu ilə gətirilir. Müasir pedaqoji elm, təlim prosesini, lazımi bacarıqları hərtərəfli inkişaf etdirməsi üçün
əlverişli şəraiti olan, didaktik texnologiyalara
aid xüsusi olaraq təşkil edilmiş və təlimatlı bir
proses kimi nəzərdən keçirir [17].
Bu sahədəki tədqiqatçılar, şagird mərkəzli
təhsil konsepsiyası, pedaqoji proses baxımından
məna yaratmaq yolu ilə tədris və təhsilin müxtəlif nəzəriyyələrini qurmasının mümkün olan ən
ardıcıl platformalardan biridir.
Təhsil sistemi müəllimlərin və digər iştirakçıların təhsil prosesində yaratdığı fikirlər nəticəsində uşaqlar üçün təhsil fəaliyyətinin xarici mühitini yaradır. Vaxt keçdikcə öyrənmə prose-si şəxsin qəbul etdiyi müsbət dəyişiklikləri əhatə edir.
Tələbəyönlü olan, özünü inkişaf etdirmə
vasitələrinin, metodlarının və mexanizmlərinin

özü-özünə bilmə (obyektiv reallığı bilmə), düşünmə (introspeksiya), hədəf qurma, planlaşdırma həm müəllim, həm də tələbə tərəfindən istifadə olunur. Şagirdin istifadə etdiyi vasitələr
şəxsi problemlərini həll etməyə, çətin vəziyyətlərdə həll tapmaqda, fərdi inkişafın, şəxsiyyət
dəyişikliyinin və bu dəyişikliklərlə təmin olunmasına kömək edərsə, şəxsi inkişaf səmərəli
olacaq; subyektiv fəaliyyətin inkişafına, arzu
olunan məqsədlərə və məqsədlərə nail olmaq
üçün kömək edəcək [19]. Bu, şagirdin mərkəzli
öyrənməsinin əsas məqsədidir - tələbələrin inkişafı və özünü reallaşdırması üçün əlverişli şəraitin yaradılmasıdır.
Tələbəyönlü öyrənmə tələbənin şəxsiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirir və bu:
– seçimi öyrənmək;
– inkişaf etməkdə olan bir şəxs kimi özünü inkişaf etmək təcrübəsi qazanır;
– müəllim və digər şagirdlərlə qarşılıqlı
əlaqənin olması vacibdir.
Tələbələrin mərkəzli təhsilin məqsədləri
aşağıdakılardır:
– Özünü inkişaf etdirmək və öz müqəddəratını təyin etmək üçün daxili şərait (tələblər, ehtiyaclar, imkanlar) təmin edir. Bu, özünü-bilmə
mexanizmləri, düşüncə, məqsəd təyinatlılığı və
psixoloji qorunması vasitəsilə həyata keçirilir.
– uşağın zehni inkişafı üçün əlverişli xarici mühitin yaradılması.
– Mikro-sosial mühitin təşkili (insan münasibətləri, yaradıcılıq, psixoloji iqlim) [15].
Müəllimlərin fikrincə, tələbə mərkəzli yanaşma baxımından tədris prosesinin təşkili üçün
əsas tələblər aşağıdakılardır:

1.

Tələbənin bilik mövzusu kimi qəbul edilməsi.

2.
3.

Subyektiv təcrübəsinin fəal daşıyıcısı kimi fərdlərin prioritetinin tanınması.
Şagirdin şəxs kimi inkişafı yalnız tənzimləyici biliklərin yığılması ilə məhdudlaşmır, həm də öz
subyektiv təcrübəsini zənginləşdirir və özünü inkişafın mühüm mənbəyi kimi daim dəyişir.
Şagirdin subyektiv təcrübəsini öyrənməsi və qeyd edilməsi: özünü göstərmə və xarakter xüsusiyyətləri, dəyər strukturları, məqsədlər və şəxsi motivasiya konsepsiyasıdır.

4.

Bu baxımdan, öyrənmə prosesində tələbə
psixoloji və təhsil perspektivli məsələdir. Uşağın psixoloji dəstəyi, yetişməsinin maraq və motivasiyasını öyrənmək üçün tələbənin təbii daxili
inkişaf mexanizmlərini qiymətləndirmək və birləşdirmək qabiliyyətinə diqqət yetirməlidir. Beləliklə, tələbə mərkəzli təhsilin nəzəri və prakti-

ki mahiyyəti hər bir insanın azad inkişafını
təmin etməkdir.
Tələbələrin mərkəzli yanaşmasını əks
edək:
– Hər şeydən əvvəl, bütün təhsil vəziyyətlərində şagird şəxsiyyətinin təzahürü üçün təhlü-
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kəsizliyin təmin edilməsi, hər bir şəxsin özünüidarəetmə və fərdi inkişafı üçün şərait yaradılır.
– İkincisi, öyrənmə fəaliyyəti üçün hazır
olan fəal tələbə təlimləri, bərabər münasibətlər,
ortaqlıq, etibarlıq, müəllim ilə təmas əlaqələri
əsasında ortaq problemlərin həllində iştirak etməyə hazır olmasıdır.
– Üçüncüsü, xarici stimulların və daxili
motivasiyanın koordinasiyası (daxili və xarici
motivasiya, müvəffəqiyyətə nail olmaq motivasiyası, müəyyən nailiyyətlər və daxili-idrak motivasiyası).
– Dördüncüsü, şagirdin təhsil vəzifələrini
qəbul etməsi və nailiyyətləri ilə məmnunluğu.
Bu, fərdi özünü həyata keçirmək üçün şərtlər
kimi qabiliyyət və ləyaqət, özünə hörmət və
özünə inam duyğusunun inkişaf etdirilməsi üçün
əsası kimi xidmət edir.
Beləliklə, şagirdlərə yönümlü təhsil prosesi şagirdin keçmiş təcrübəsi, onun xüsusiyyətləri
ilə əlaqəli qarşılıqlı xüsusiyyətləri əsasında qurulmuş bir yanaşmadır. Tələbənin şəxsiyyətləri
onun motivləri, dəyərləri, məqsədləri, maraqları
və perspektivləri ilə "tərif" olunur. Buna görə də
qeyd etmək olar ki, məzmunu və təşkilati formaları ilə tələbə, onun şəxsiyyətinə üstünlük
verən bütün təhsil müəssisələri yalnız insanın
inkişafına nail olurlar.
Ən qabaqcıl pedaqoji yanaşma kimi tələbə
mərkəzli təhsili daxil etməsi, eyni zamanda texnologiyanın tətbiq edilməsi üçün obyektiv və ardıcıl səbəblər mövcuddur [12]:
– O, kompleks və həssas materiallarla işləyən – bir insandır. İnsan əlamətdar potensialına malikdir, çünki bu həyat, təbiətin, mədəniyyətin və cəmiyyətin inkişafı qanunları ilə müəyyənləşdirilmiş ağılla, həssaslığa malik bədəndir.
Bu səbəbdən insanın mərkəzli təhsilin məqsədi
olmuşdur.
– Tələbəyönlü təhsil açıq humanitar texnologiyadır. Fərdi şüurun formalaşması və fərdi
inkişaf prosesləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Onun məqsədi şəxsi strukturların inkişafıdır (dəyərlər, münasibətlər, seçmə qabiliyyəti, əksiklik,
özünü idarə etmək).
– Tələbənin mərkəzli təhsili fərdi yanaşmaya yönəlib. Bu proses daxili təbiətdədir və
daimi pedaqoji müşahidə və təhlil mövzusu ola
bilməz. Müəllim özü barədə çox az bilən, axtarışda olan, öz "məni" açmaq istəyən inkişaf edən
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bir şəxslə qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. Müəllimin
əsas vəzifəsi uşağın özünü anlamaq, onun bacarıqlarını, güclü və zəif tərəflərini açıqlamaq, tələbə problemlərini həll etmək, şəxsi potensialını
artırmaq üçün kömək etməkdir.
Beləliklə, şagirdlərə yönümlü təhsil prosesi şagirdin keçmiş təcrübəsi, onun xüsusiyyətləri
ilə əlaqəli qarşılıqlı xüsusiyyətləri əsasında qurulmuş bir yanaşmadır. Tələbənin şəxsiyyəti
onun motivləri, dəyərləri, məqsədləri, maraqları
və perspektivləri ilə "tərif" olunur. Buna görə də
qeyd etmək olar ki, məzmunu və təşkilati formaları ilə tələbə, onun şəxsiyyətinə üstünlük
verən bütün təhsil müəssisələrində yalnız insanın inkişafına nail olurlar.
Tələbənin özünün yönümlü təhsilini təşkil
edən bir prosesdə bu şəxsin öz səyləri çox əhəmiyyətlidir. Bu prosesin texnoloji dəstəyi, həmçinin uşağın kişiliyinin necə inkişaf etdiyini, ailəsinin və sosial xüsusiyyətlərinin necə tanış olduğunu, şüurun müxtəlif mədəni məzmun və fikirlərlə
necə dolu olduğunu başa düşən yetkin, təlim keçmiş müəllimləri əhatə etməsi də-yərlidir.
– Tələbəyönlü təhsil bir uşağın həyatına
daxil olan və onunla kəsişməyən bir prosesdir.
Bu prosesin texnologiyaları inkişaf prosesində
uşağın subyektiv təcrübəsinə və insanın yaradıcılıq fəaliyyətinə yerləşdirilməsinə əsaslanır.
Tələbənin mərkəzli təhsilində müəllimin rolu
onun fərdi inkişaf yolunu tapmaqda köməklik
etməsi üçün uşağın subyektiv təcrübəsindən və
daxili istəklərindən faydalanmasının olduğunu
iddia edir [12].
Tələbəyönlü öyrənmənin texnoloji dəstəyi
müəyyən tələblərə cavab verən bir sıra metod və
üsullardan ibarətdir: dialoq; aktiv və yaradıcı
xarakter; uşağın fərdi inkişafını dəstəkləmək
üçün yönləndirmə; müstəqil qərarlar, yaradıcılıq, məzmunun seçilməsi və tədris metodları və
davranışları üçün yer və azadlıq ilə tələbə təmin
edilir.
Beləliklə, elmi və pedaqoji texnologiyaya
əsasən, tələbəyönlü təhsil insanla bağlı fərdi fəlsəfi, psixoloji, pedaqoji fikirləri və fərdi inkişaf
proseslərini araşdırır.
Bu texnologiya aşağıdakı fərqləndirici xüsusiyyətlərə malikdir:
– şəxsin (uşağın) təhsilin əsas dəyəri və
məqsədi kimi yönəldilməsinə (axioloji yanaşma),;
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– uşağın subyektiv xüsusiyyətləri və fərdiliyini saxlamaq və inkişaf etdirmək (şəxsi yanaşma);
– şagirdin həyat və bilik prosesi haqqında
mənasını və fərdi mənasını inkişaf etdirir, onu
mədəniyyət dünyasına (mədəni yanaşma)
təqdim edir;
– fərdi yaradıcılıq potensialını (fəaliyyətin
yanaşması) təhrik edir;
– şagirdin davamlı dəyişən bir cəmiyyətin
xarakterik xüsusiyyətləri (sinergetik yanaşma)
ilə şəxsi həyatının problemlərini həll etmək
üçün müstəqil qərar qəbul etməyə təşviq edir.
Bütün bu yanaşmaların tam tətbiq olunması, yəni. axioloji, şəxsi, mədəni, fəaliyyət və
sinergetik potensialın eyni vaxtda artırılması
təhsil sisteminin davamlı inkişafı üçün zəruri
olan əsas şərtdir.
Müxtəlif yanaşmaların təhlili, eləcə də son
tədqiqatlar bizə tələbə yönümlü təhsilin bəzi nəticələrini və xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyə imkan verir:
1. Tələbəyönlü təhsil - uşağın şəxsiyyətinin forma və öyrənməsini, onun daxili dəyərini,
öyrənmə prosesinin subyektivliyini ön plana çıxarır. Bu mənada təhsil bir sıra şəxsiyyətin formalaşmasına yönəlmişdir və buna görə də bir
sıra xüsusi sosial funksiyaları özündə əks etdirəcək yalnız cəmiyyətin məktəbində tətbiq olunan
müəyyən davranışların "təqlidçisi" ola bilməz.
2. Tələbəyönlü təhsil yalnız tədris prosesində olan subyektin xüsusiyyətlərindən deyil,
əksinə fərdin fiziki və zehni funksiyalarından
faydalanmağa və onun subyektiv təcrübəsinə
cəlb etməyə imkan verən metodologiya deyil.
3. Tələbə mərkəzli təhsilin mahiyyətini
texnoloji plana çevirmək, təhsil prosesində iştirak edən fərdi təcrübəyə əsaslanan fərdi funksiyaları aktivləşdirmək üçün şərait yaratmaqla ortaya çıxır. Bu fərdi və onun aktiv xarakterinin
yığdığı təcrübə unikallığını vurğulayır. Əhəmiyyətli fərdi təcrübə yalnız müxtəlif təhsil vəzifələri, şərtləri çalışan fikir mənbələri, əhəmiyyət
kəsb edən iyerarxiyada tutarsızlıqlar, təhsil
mətnlərinin qeyri-müəyyənliyi, vəziyyətlərdə
dəyişikliklər və s. əsasında əldə edilə bilər. Mədəni elementlərin (bilik, iş üsulları, dəyərlər və
s.) əldə edilməsi üçün müxtəlif şərtlər yarana

bilər, amma təkcə şəxsi inkişafın vəzifəsi şəxsin mədəniyyətini "becərilməsi" ilə uyğun
gəlir.
Bununla birlikdə, bu, öyrənmə prosesində
iştirak edən mövzunun inkişaf səviyyəsinə uyğunlaşdırılmasını deyil, yalnız tələbənin "təbiətinə" və onun şəxsiyyətinə aid olan tədris fəaliyyətləri daxildir.
4. Şagirdlərin öyrənilməsinin effektiv təşkili
və monitorinqi meyarları kimi, şəxsiyyətin inkişaf
parametrlərini istifadə etmək mümkündür.
Buna görə də, tələbəyönlü nəzəriyyənin və
praktikanın inkişaf meyllərini təhlil edərək, ilk
öncə pedaqoji təhsilin pedaqoji modelinin tələbəyönlü təhsil baxımından konsepsiyalaşdırılması üçün nəzəri istinad əsasları kimi aşağıdakı
təkliflər irəli sürüldü və tərtib edildi:
1. Hazırda tələbənin mərkəzli təhsil paradiqması və pedaqoji elmlər kateqoriyasıdır ki,
bu da bir sıra anlayışlar, prinsiplər, qanunlara
yönəlmiş tədris prosesinin təhsili, metodik və
texnoloji çərçivəsini müəyyənləşdirir.
Tələbəyönlü öyrənməyə paradiqmatik yanaşma postmodernizmin fəlsəfəsinə zidd deyil,
əksinə, təhsil paradiqmalarının müxtəlifliyini tamamlayır və cavab verir, təhsilin bir sistem və
prosesi kimi inkişafı üçün yeni imkanlar açır,
3. Şagirdlərə yönəlmiş təhsilə nail olmaq
bu tədqiqatın əsas məqsədidir - bu mənada psixoloji-pedaqoji modeli bazara qoymaq və həyata keçirmək zəruriliyini müəyyən edən bu konsepsiyanı effektiv şəkildə təşviq edən müəllimlərin formalaşmasını nəzərdə tutur.
4. Bu modelin konseptuallaşdırılması
yalnız tələbəyönlü təhsil problemi ilə bağlı
müxtəlif yanaşmaların və ümumi nəzəriyyələrin
təhlilini deyil, həm də fərdi təhsili əhatə edən
müxtəlif prinsiplərin təhlilini də əhatə edir.
Problemin elmi yeniliyi və praktik əhəmiyyəti: Müasir zamanda əldə edilən nailiyyətlərin təhlil
əsasında Azərbaycanda təhsilin klassik və universal
etmək arzusu özünü göstərir. Tarixin göstərdiyi
kimi, məhz milli böhranlar dövründə insan təhsili və
tərbiyəsi problemi xüsusilə aktuallaşır.
Problemin aktuallığı: Təhsil həmişə sosial
həyatı qorumaq və inkişaf etdirmək məqsədinə
xidmət etməlidir.
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LANGUAGE IS OUR NATIONAL PROPERTY
Xülasə. Müasir dövrdə Azərbaycan dili dövlət dili kimi funksional sahələrin genişlənməsi həmahəng inkişaf edir. Dövlətçiliyin mövcud olmadığı mərhələdə isə funksional sahələr genişlənməsinə zəmin yaranmamışdır. Buna görə də Azərbaycan dilinin fəaliyyəti daha çox kitab, yazı və yazılı mətnlərin dilini əhatə edən
ədəbi dilin funksionallığı ilə məhdudlaşmışdır. Ona görə də doğru olaraq alimlər, tədqiqatçılar, mütəxəssislər
Azərbaycan dilinin ən yüksək ən normativ və daha funksional olan səviyyəsini ədəbi dil adlandırmışlar.
Açar sözlər: dövlət dili, Azərbaycan dili, müasir, nitq, fəaliyyət
Резюме. В современное время азербайджанский язык развивается в гармонии с расширением
функциональных областей, таких как государственный язык. В отсутствие государственности не
было оснований для расширения функциональных областей. Таким образом, деятельность
азербайджанского языка ограничивается функциональностью литературного языка, который в
основном охватывал язык книг, учебников и письменных текстов. Поэтому ученые, исследователи,
специалисты справедливо назвали литературным языком высший нормативный и более
функциональный уровень азербайджанского языка.
Ключевые слова: государственный язык, азербайджанский язык, современный, речь,
деятельность
Summary. In modern times, the Azerbaijani language is developing in harmony with the expansion of
functional areas, such as the state language. In the absence of statehood, there was no reason to expand
functional areas. Thus, the activity of the Azerbaijani language is limited by the functionality of the literary
language, which mainly covers the language of books, textbooks and written texts. Therefore, scientists,
researchers, specialists have rightly called the literary language the highest normative and more functional
level of the Azerbaijani language.
Key words: state language, Azerbaijani language, modern, speech, activity
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Müasir mərhələdə Azərbaycan dili bünövrəsi dahi Heydər Əliyev tərəfindən qurulmuş
möhtəşəm bir dövlətçiliklə qorunur və tənzim
olunur. Azərbaycan Respublikasının 1995-ci
ildə qəbul olunmuş Konstitusiyasının 21-ci
maddəsinin birinci bəndi bilavasitə dövlət dili
barəsindədir. Bu bənddə deyilir: «Azərbaycan
Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir».
Bunun ardınca isə dilin dövlətçilik təminatı barəsində belə bir cümlə işlədilir: «Azərbaycan
Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını
təmin edir».
Dövlət dili haqqındakı maddənin ikinci
bəndi Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən dil siyasətinin demokratik prinsiplərini əks
etdirir. Həmin bənddə deyilir: «Azərbaycan
Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin
sərbəst işlədilməsini və inkişafım təmin edir».
Respublikamız müstəqillik yoluna qədəm
qoyduğu gündən onun zəngin milli-mənəvi keyfiyyətlərindən biri kimi Azərbaycan dilinin daha
da inkişaf etdirilməsi üçün perspektivlər açıldı.
İlk növbədə Azərbaycan dili respublika Konstitusiyasında dövlət dili kimi təsbit olundu. «Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında» 18 iyun 2001-ci il. «Azərbaycan əlifbası
və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi
haqqında» 09 avqust 2001-ci il tarixli fərmanları
qəbul edildi, eləcə də dil haqqında Qanun qəbul
olundu. Bütün bunların hamısı ulu öndər Heydər
Əliyevin böyük zəhmətinin nəticəsi kimi meydana çıxdı. Bundan əlavə Azərbaycan dili dünyanın ən böyük məclislərindəki kürsülərdən səslənməyə başladı.
Bütün bunlar Azərbaycan dilinə xalqın
milli sərvəti kimi qayğı ilə yanaşmağı, onu daha
mükəmməl öyrənməyi və gələcək nəsillərə ərməğan etməyi tələb edirdi. Bunun üçün ilk növbədə təhsilin bütün pillələrində Azərbaycan dili
təliminin problemlərini müəyyənləşdirmək və
həll etmək bir vəzifə kimi qarşıda dururdu.
Azərbaycan Respublikasının dövlət dili
Azərbaycan vətəndaşlarının işlətdiyi zəruri informasiya dilidir. Bu dil öz xarakterinə görə
ondan istifadə edənlərin hamısı üçün ümumi
olan əlamətlərlə səciyyələnməlidir. Başqa sözlə,
dildən istifadə baxımından şifahi danışıqda nitq
fərqlərinin maksimum dərəcədə aradan qaldırılmasına səy göstərməlidir. Yazılı dildən istifadə
zamanı isə hər kəs mövcud icbari normalara
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əməl etməlidir. Danışıq dilində fərqlərin aradan
qaldırılması və icbari normalara əməl etməklə
danışıq və yazı dilinin yaxınlaşmasına malik
olmaq isə dövlət dilinin formalaşmasının başlıca
prinsipidir.
Bu vacib arqumentin yerinə yetirilməsi dil
normalarım uzun ömürlü edir. Bugünkü informasiyaların sonrakı dövrlərə, gələcək əsrlərə,
nəsillərdən-nəsillərə maneəsiz ötürülməsini
təmin edir. Bunsuz dövlət dilinin reallaşmasını
təsəvvürə gətirmək də çətindir. Dövlət dili ümumiləşdirici, birləşdirici xarakterə malik olmaqla
ümumi istifadə dilinə çevrilə bildiyi üçün burada ayrı-ayrı sosial qruplara xidmət edən üslublar
aradan qalxır. Dövlət dilinin yaranması və formalaşması prosesində ümumi normalar bazasında yeni funksional üslublar formalaşmağa başlayır. Dövlət dilinin formalaşmam üçün bütövlükdə, şifahi və ya yazılı dil arasında yaxınlığa nail
olmaq birinci şərtdir. Çünki şifahi və yazılı dilin
yaxınlığı dövlət dilinin yaradılmasının bazasını
təşkil edir. Uzun dövrlərdən hər dövlətçiliklə
müşayiət olunan dillərin təcrübəsi bunu bir daha
aydın göstərir. Bununla əlaqədar etiraf etmək lazımdır ki, Yaxın Şərq ölkələrinin dilləri kimi
ərəb və fars dilləri özünəməxsus ənənələr qazanmışdır. Bu dillərə məxsus qədim yazılı mənbələrdən müasir dövrdə də maneəsiz olaraq istifadə edilir. Həmçinin həmin dillərdə şifahi və
yazılı normalar arasındakı yaxınlıqlar informasiya prosesinin intensivliyini təmin edir.
Bu fikri tarixən yazılı və şifahi ənənələri
inkişaf etmiş rus, ingilis, fransız, alman və
başqa dillər barədə də söyləmək mümkündür.
Dövlət dilinin normativ bazasının yaranması
onun funksionallığını genişləndirir. Dilin funksiyasının genişlənməsi elm, texnika, hüquq siyasət, diplomatiya dilinin, həmçinin hərbi dilin
formalaşmasının əsasını təşkil edir Dövlət dilinin bazasının möhkəmləndirilməsi ana dilinin
başqa dillərə məxsus stereotiplərdən yaxa qurtarıb öz funksional vəzifələrinin yerinə yetirilməsində milli qaynaqlardan qidalanmasına yol açır.
Dövlət dili öz funksiyalarını genişləndirdikcə, dövlətçiliyimizin müxtəlif funksional sahələrdə qazandığı nailiyyətlərin dünyaya çıxarılmasına təminat yaranır. Azərbaycan dili üçün
indiyədək daha funksional olan sahə şairlərimizin, yazıçılarımızın, bədii sənət ustalarının yaratdığı ədəbi bədii əsərlərdir. Azərbaycan dili
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məhz bədii əsərlərlə, eləcə də xalq yaradıcılığının məhsulu olan folklor nümunələri ilə dünyaya çıxmışdır.
Azərbaycan dili müasir dövrdə siyasət və
diplomatiya dilinin funksionallığı ilə dünyaya
çıxır. Azərbaycan dilinin bu sahədə funksionallaşıb dünyaya çıxmasında böyük siyasətçi diplomat, müasir dünyanın ən məşhur dövlət xadimləri sırasında öz nüfuzu ilə seçilən və fərqlənən
Heydər Əliyevin və Heydər Əliyev məktəbinin
ən uğurlu davamçısı, siyasətdə və diplomatiyada
qalib gəlmək elminə əzmlə yiyələnmiş İlham
Əliyevin çox böyük tarixi nailiyyətləri vardır.
Bu gün dünyanın bir çox ölkələrində Heydər
Əliyevin və İlham Əliyevin siyasi və diplomatik
təcrübəsinin öyrənilməsi öz zəruriliyini təsdiq
edən bir həqiqətə çevrilmişdir. Buna sübut - 44
günlük II Qarabağ müharibəsində ki qələbəmiz!
―İkinci Qarabağ müharibəsi tarixdə Azərbaycanın şanlı qələbəsi kimi qalacaq. Bu qələbənin qazanılmasında bütün xalqımız birlik,
həmrəylik göstərmişdir. Atılan addımlar bütün
bir məqsədi güdürdü ki, qısa müddət ərzində az
itkilərlə düşmənə elə sarsıdıcı zərbə vuraq ki,
düşmən məcbur olub torpaqlarımızdan çıxsın.
Döyüş meydanında qazanılmış qələbələr siyasi
müstəvidə də qələbənin qazanılmasını şərtləndirdi. Əgər döyüş meydanında biz bu qələbəni
qazanmasaydıq, inanmıram ki, işğalçı qalan torpaqlardan çıxacaqdı. Necə ki, torpaqlarımızı 30 ilə
yaxın müxtəlif yollarla işğal altında saxlamağa
can atan düşmən bu işğalı əbədi etmək istəyirdi,
biz danışıqlar yolu ilə də heç bir nəticə əldə edə
bilməzdik. Biz bu müharibəni şəhidlərimizin canıqanı bahasına, hərbçilərimizin rəşadəti hesabına,
dövlətimizin siyasəti hesabına qa-zanmışıq‖.
―Bu qələbə Azərbaycan tarixində əbədi
qalacaqdır. Həm döyüş meydanında, həm danışıqlar masası arxasında biz istədiyimizə nail ola
bildik. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı,
Şuşa şəhərlərini hərbi güc hesabına azad edə bilmişik. Bayrağımızı o torpaqlara sancmışıq, bayrağımızı dalğalandırmışıq. Bu gün bütün dünya
gördü ki, Azərbaycanın gücü nədən ibarətdir.
Həm siyasi sahədə, həm hərbi quruculuq sahəsində, hərbçilərimizin peşəkarlığı sayəsində biz
müharibənin ilk günlərindən üstünlüyü əldə
etdik və ardıcıllıqla bu son hədəfə qədər uğurla
irəliləmişik‖ [5].
Müasir dövrdə Azərbaycan dili dövlət dili

kimi funksional sahələrin genişlənməsi həmahəng inkişaf edir. Dövlətçiliyin mövcud olmadığı mərhələdə isə funksional sahələr genişlənməsinə zəmin yaranmamışdır. Buna görə də Azərbaycan dilinin fəaliyyəti daha çox kitab, yazı və
yazılı mətnlərin dilini əhatə edən ədəbi dilin
funksionallığı ilə məhdudlaşmışdır. Ona görə də
doğru olaraq alimlər, tədqiqatçılar, mütəxəssislər Azərbaycan dilinin ən yüksək ən normativ və
daha funksional olan səviyyəsini ədəbi dil adlandırmışlar.
Dövlət dili dövlətçiliklə tənzimlənən zəruri informasiya mexanizmidir. Dövlətçilik dilin
dayağı, onun struktur və məna cəhətdən inkişaf
etməsinin, bir növ hüquqi bazasıdır. Dövlət dili
ancaq dövlətçiliyin mövcud olduğu şəraitdə
mümkündür. Dövlətçilik yoxdursa, dövlət dili
də yoxdur.
Nitq prosesində meydana çıxan fərqlənmələr ümumi istifadə üçün zəruri formalaşmanın baş verməsinə əks təsir göstərir. Dildə fərqlənmə artdıqca anlaşıqlıq azalır. Yeni anla-yışların istifadəsində ciddi problemlər yaranır. Dilə
kənar təsirlər çoxalır, xüsusən başqa dillərdən
sozalma meylləri artır. Ən başlıcası isə budur ki,
dilin informasiya funksiyası azaldıqca zəruri informasiya dili kimi başqa dillərdən istifadəyə
meyllər də özünü göstərir. Şifahi dil ilə yanaşı,
yazılı dildən istifadə olunursa, onda dilin bu iki
qolu arasında da kəskin fərqlənmə müşahidə
edilir. Yazılı dildən istifadə məkanı məhdudlaşır. Yazılı dil ancaq müəyyən məhdud sosial
qruplar və ya təbəqələr üçün anlaşıqlı olur. Eyni
zamanda yazılı dilin özünün zamandan – zamana informasiya ötürmə imkanları məhdudlaşır.
Yazılı nümunələr və mətnlərin sonrakı nəsillər
üçün anlaşıqlıq hüdudu daralır. Gələcək nəsillər
milli və mənəvi keyfiyyətlərin mənimsəməsində
varislik imkanlarından bir çox hallarda məhrum
olurlar.
Dildə nitq fərqlərinin baş verməsi ilə informasiya imkanlarının azalması, eləcə də yazılı
və şifahi nitq arasında qeyri-bərabərliyin yaranması dövlətçiliklə tənzim olunmayan bütün dillərdə labüddür.
Başqa sözlə, dövlətçiliklə müşayiət olunmayan dillər bütövlükdə informasiya kasadlığı
dövlətçiliklə tənzim olunmayan dillərdə tarixi
bir proses kimi, baş verdiyi kimi müasir proses
kimi də müşahidə edilir.
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Dil və dövlətçiliyin qarşılıqlı əlaqəsi prosesində, ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki,
dövlətçilik milli dilə xidmət etsin, onun inkişafına təminat versin, onun informasiya imkanlarının zənginləşməsi üçün hüquqi bazaya çevrilsin,
dildaxili normaların sabitləşməsi üçün münbit
şərait yarada bilsin. Dövlətçilik dilin keşiyində
durursa, dil, xalqın mənəvi sərvətinə çevrilə
bilər. Dövlətçilik bu vacib funksiyanı daşıya bilmirsə, dil özünün sak keyfiyyətini itirir, milli
mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılması qarşısında çoxlu çətinliklər yaranır. Şübhəsiz ki, yad
dilin vasitəsilə və ya başqa dillərin sözləri ilə
yüklənmiş dilin imkanlarından istifadə etməklə
milli-mənəvi keyfiyyətləri zamandan-zamana
çatdırmaq olduqca müşkül bir işdir.
Azərbaycan dili bu gün müstəqil bir dövlətin dili kimi zənginləşmək üçün real imkanlara
və münbit şəraitə malikdir. Bu perspektiv Azərbaycan dili üçün məhz müstəqillik mərhələsində
əldə edilmişdir.
Azərbaycan xalqının qədim və müqəddəs
kitabı olan ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un dili mütəxəssislərdə mükəmməl bir dil təəssüratı yaradır.
Dilin informasiya funksiyası: üçün vacib və ən
zəruri olan şifahi və yazılı dil bərabərliyi «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında özünün bariz
ifadəsini parlaq şəkildə əks etdirir. «KitabiDədə Qorqud» dövründən əsrlər keçməsinə baxmayaraq, dastanların mətni əvəzsiz dil nümunəsi kimi yaşamaqdadır. «Kitabi-Dədə Qorqud»
dastanlarının dilində müşahidə edilən bu keyfiyyətlər göstərir ki, həmin dövrün dili güclü və
möhtəşəm bir dövlətçilik mərhələsi ilə müşayiət
edilmişdir. Belə bir mərhələdə dilin zənginləşməsi onun dövlətçiliklə tənzim olunması sayəsində baş vermişdir.
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ mərhələsindən
sonrakı dövrlərdə, xüsusən klassik dövrdə meydana gəlmiş dil nümunələrində şifahi və yazılı
dil arasında kəskin fərqlərin baş verdiyi müşahidə olunur. Bu istiqamətdəki fərqlər çoxaldıqca
anlayışların kütləviləşməsi azalır, yazılı dilin
hamı tərəfindən anlaşılması çətinləşir. Beləliklə,
şifahi nitqdə areal fərqləri artır, yazılı dil isə
müəyyən sosial qrupların nümayəndələrinə
xidmət etməyə başlayır. Bəzi hallarda, hətta ən
qiymətli bədii və elmi təfəkkürün məhsulları
olan yaradıcılıq nümunələri ərəb və fars dillərində yazıya alınır. Bütün bunlar dilin dövlətçiliklə
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müşayiət edilmədiyi və tənzim olunmadığı
dövrlərdə dilə təsir edən sosial hadisələrin nəticəsidir.
Dil dövlətçiliklə müşayiət edilmədiyi və
tənzim olunmadığı mərhələdə yazılı və şifahi dil
arasındakı fərqlənmələr sabit normaların pozulması ilə nəticələnir. Bu halda isə sabit normalara malik olan bütöv bir dil öz funksiyasını üslublara vermiş olur.
Vahid dil normalarının parçalanması yolu
ilə meydana gələn üslubların özlərinə məxsus
normaları yaranır. Məhz klassik dövrə məxsus
olan xalq danışıq üslubu, yazı və kitab üslubu
sabit dil normalarının öz funksiyasını itirməsi
nəticəsində peyda olmuşdur. Göründüyü kimi,
dövlətçiliyin süqutu dildə sabit normaların pozulmasının və üslubların meydana gəlməsinin
başlanğıcıdır. Belə bir məqamda üslublar ayrıayrı sosial qruplara xidmət göstərməkdən başqa,
özgə bir vəzifə daşımamışdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətçilik olmayan bir mərhələdə
xalqın hərtərəfli inkişafını təmin edən funksional fəaliyyət sahələri də mövcud olmamışdır. Bu
halda, şübhəsiz ki, meydana gələn dil üslubları
da funksionallıq daşıya bilməyərək ayrı-ayrı sosial qruplara və təbəqələrə xidmət göstərmişdir.
Heydər Əliyev ana dilini dövlət dili kimi
tanıtmaqla bunun arxasında Azərbaycanın müstəqilliyini, azadlığını, suverenliyini görürdü.
Həyat sübut etdi ki, Heydər Əliyev gələcəyi
doğru və düzgün qiymətləndirmişdir.
Bu gün isə vəzifə ana dilinin dövlət dili
səviyyəsində inkişaf edib dünyaya çıxmasında
Heydər Əliyev proqramının həyata keçirilməsinə nail olmaqdan ibarətdir.
Dövlət dili hər bir xalq üçün, onun milli
varlığı üçün vacib olan fəaliyyət sahəsidir.
Ancaq dünyada elə müstəqil dövlətlər də mövcuddur ki, onlarda dövlət dilini inkişaf etdirmək
proqramı yoxdur. Ona görə də belə dövlətlərdə
milli dilin fəaliyyəti daxili informasiyaları əhatə
etməklə məhdudlaşır. Dünyaya çıxmaqdan ötrü
isə başqa nüfuzlu dillərdən rəsmi dil kimi istifadə edilir.
Dünya dövlətləri içərisində başqa dillərdən rəsmi dil kimi istifadə edilməsi təcrübəsi bir
çox dillərin həyatında özünə elə möhkəm iz
qoymuşdur ki, onu geri qaytarmaq artıq çətinləşmişdir.
Bu mənada Azərbaycan dili müstəqillik
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mərhələsində öz müvazinətini itirmədi. Azərbaycan dili özünün zəngin ənənələri bazasında
böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevin yaratdığı
proqram üzrə inkişaf etməkdədir.
Azərbaycan dilinin qədim ənənələri klassik quruluş olan aqlütinativliyə əsaslanır. Bu quruluşun zənginliyi sintaktik mexanizmin lakonik, morfoloji quruluşda əlaqəyaradıcı vasitələrin sistemli, sözyaratma vasitələrinin çoxfunksiyalı və ardıcıl olması ilə səciyyələnir. Azərbaycan dilinin üstünlüyü bundadır ki, bu dildə az
sözlə yeni anlayışlar bazasında çoxlu yeni ifadə
vasitələri yaratmaq mümkündür.
Ana dilimizin çevik mexanizminin qat-qat
canlandırılması və onun funksiyalarının genişləndirilməsi üçün münbit zəmin müstəqil dövlətçilik şəraitidir. Müstəqil dövlətçiliyimiz çiçəkləndikcə ana dilimiz də zənginləşəcək və

dünya meydanına çıxmaq üçün qarşısındakı
bütün maneələrdən uğurla keçəcəkdir.
Problemin aktuallığı: Dövlət dili öz funksiyalarını genişləndirdikcə, dövlətçiliyimizin müxtəlif
funksional sahələrdə qazandığı nailiyyətlərin dünyaya çıxarılmasına təminat yaranır.
Problemin elmi yeniliyi: Dövlətçiliklə müşayiət olunmayan dillər bütövlükdə informasiya kasadlığı dövlətçiliklə tənzim olunmayan dillərdə tarixi
bir proses kimi, baş verdiyi kimi müasir proses kimi
də müşahidə edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Dil və dövlətçiliyin qarşılıqlı əlaqəsi prosesində, ən vacib məsələ ondan ibarətdir кi, dövlətçilik milli dilə xidmət
etsin, onun inkişafına təminat versin, onun informasiya imkanlarının zənginləşməsi üçün hüquqi bazaya
çevrilsin, dildaxili normaların sabitləşməsi üçün
münbit şərait yarada bilsin. Dövlətçilik dilin keşiyində durursa, dil, xalqın mənəvi sərvətinə çevrilə bilər.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS INFLUENCING TO UPBRINGING
Xülasə. Məqalədə ailələrin tamlığının pozulma halları tədqiq edilmiş, həmçinin yarımçıq ailələrin yaranma səbəbləri üzə çıxarılmışdır. Daha sonra bu amillərin uşaqların təlim fəaliyyətinə əks təsirinin səviyyəsi
öyrənilmiş, onların aradan qaldırılması yolları müəyyən edilmişdir. Bu məqalə uşaqların ailə tərbiyəsində,
məktəbdə müasir təlim və təhsil praktikasında əhəmiyyətlidir.
Açar sözlər: sosial-psixoloji amil, natamam ailələr, çətin tərbiyə olunan uşaqlar, müəllim-şagird
münasibətləri, demoqrafik amillər
Резюме. В статье исследованы факторы, нарушающие целостность семьи, а также выявлены
причины появления неполных семей. Далее изучены уровень влияния этих факторов на учебную деятельность учащихся, определены пути их устранения. Данная статья имеет значение в практике современного преподавания и образования в школьном и семейном воспитании.
Ключевые слова: социо-психологический фактор, неполные семьи, трудные дети, отношения
учителя и ученика, демографические факторы
Summary. In article have been revealed the factors, disturbed the completeness of the modern
families, also causes of formation of incomplete families. Learned the levels of influence of these factors to
the education activities of pupils and defined the abilities of their elimination. This article is very useful for
teachers- tutors, chives of schools, also for fusiliers.
Key words: socio-psychological factor, single families, difficult bringing up children, attitudes
between teachers and pupils, demographical features

İstənilən bir cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər insanların psixikasına, şəxsiyyətin təşəkkülünə, qarşılıqlı münasibətlərə, eləcə də tərbiyə sisteminə əsaslı təsir göstərir. Bununla yanaşı hər bir subyektin özündə dəyişiklik baş
verir, emosional-iradi, motivasiya-tələbat sahəsi
dəyişir. Təbii ki, həm subyektin özündə gedən
dəyişiklik, həm cəmiyyətdə gedən proseslər,
eləcə də onların qarşılıqlı təsiri kifayət qədər
mürəkkəb psixoloji sistemə malikdir. Professor
H.Ə. Əlizadənin yazdığı kimi, ‖Şəxsiyyətin tə-
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şəkkül istiqaməti və səviyyəsi yalnız xarici təsirlərin xarakterindən deyil, həm də insanın
özünü təkmilləşdirmək cəhdindən asılıdır‖ (2).
Bu gün cəmiyyətdə gedən proseslər, yeniləşmə, onun pozitiv və ya neqativ olmasından
asılı olmayaraq yaratdığı gərginlik gənc nəslin
bu şəraitə adaptasiya ilə bağlıdır. Yeniləşmə
yalnız texniki, həyatı məsələlərdə deyil, həm də
təhsilin struktur və məzmununda öz əksini tapmalıdır. Çünki yeni cəmiyyət yeni keyfiyyətlə-
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rin daşıyıcısı olan insanların tərbiyəsi və şəxsiyyətinin formalaşmasından keçir.
Təbii ki, cəmiyyətdə yeniləşmə qaçılmazdır. Lakin daha yaxşı olar ki, yeniləşmə şəraitində insan qan və çirkabla yox, məhəbbətlə qardaşlıq və dostluqla əhatə olunsun. Cəmiyyət elə
olsun ki, hər kəsə yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq imkanı verilsin, hər kəs özünün subyektiv ―Mən‖inə tabe olsun, başqasının iradəsinə yox. İnsanlar
cəmiyyəti dağıtmağa yox, qurmağa, çalışsınlar.
Yeniləşmə şəraitində bəzi insanların fəallığı artir, onlar reallığa asanlıqla uyğunlaşır, digərləri isə sanki ―donub qalır‖, öz fikirləri içərisində itib-batirlar.
Uşaq və yeniyetmələrin yeni şəraitə adaptasiyasını öyrənmək üçün 10-18 yaşlı küçə
uşaqları, onların düşüncə və davranış tərzi araşdırılmışdır. İnternat məktəbinə yerləşdirilən
uşaqlar yeni şəraitə tez və asanlıqla adaptasiya
olunurlar: yaxşı davranır,təlim müvəffəqiyyəti
qazanırlar. Lakin onların bütün bu uğurları
oğurlamağın yeni üsullarını tapmaq və ondan istifadə etməyə yönəlir. Deməli uşaq vaxtı çətin
olur. Bu mənada F.M. Dostoyevskinin sözləri
yerinə düşür: ―Xosbəxt uşaqlığı olmayan kəs,
mənəviyyatlı ola bilməz‖. Nikolo Makkiavelli
isə deyib: ―Mən kasıb ailədə doğulduğumdan
həyatı əyləncə kimi deyil, məhrumiyyətlər kimi
dərk etdim‖.
Yeniləşmə şəraitində insanların həyatına,
düşüncə tərzinə iqtisadi dəyişiklik daha çox təsir
göstərir. İqtisadi dəyişiklik insanlara dolayısıyla
yox, bir başa təsir göstərir. İnsanların mübarizəsi, idealı, dini inamı, ümid və təhlükəsizliyi həm
də həyatı təminatdan asılıdır.
Bir çox psixoloqlar insanın təbiətinin dəyişilməz olduğunu sübuta çalışırlar. Göstərirlər
ki, son otuz min il ərzində insanın təbiəti ya az
dəyişib, ya da ümumiyyətlə dəyişməyib. Lakin
insanın davranışı faktiki olaraq dəyişir. Bir ictimai quruluşda bir qrup impulslar üstünlük təşkil
edir.
Göstərirlər ki, feodalizm dövründə adamlar ―insan təbiətini‖ quldurluqda, qarətdə, zorakılıqda təsdiq etməyə çalışırdılarsa, kapitalizmdə istismarda görürdülər. Deməli, mahiyyət
qalır, davranış isə dəyişir.
Cəmiyyətdəki sosial-psixoloji proseslər
hər bir fərdə təsir göstərir və hər bir kəs öz psixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq adekvat

reaksiya verir, münasibət bildirir. Uyğun reaksiya və münasibətlər insanların çoxunda həm də
oxşar cəhətlərin olduğunu göstərir. Yəni sosial
mühit həm fərdi, həm də ümumi oxşar psixoloji
vəziyyət yaradır. Cəmiyyətdəki gərginlik artdıqca insanların psixoloji gərginliyi yüksəlir. Eləcə
də əksinə, sabitlik gərginliyi azaldır. Bununla
belə, insanlar stress, affekt vəziyyətlərini yüngülləşdirmək üçün müəyyən müdafiə mexanizmləri tapır və istifadə edirlər.
Biz yuxarıda deyilənləri daha aydın. Səlis,
dəqiq həm də obrazlı şəkildə çatdırmaq üçün
bədii ədəbiyyatdakı nümunələrdən istifadə etməyi daha məqsədəuyğun hesab etdik. Çünki
insan şəxsiyyətinin öyrənilməsinin iki yolu var:
ədəbi-bədii və psixoloji.
Onlardan hansının daha vacib olduğunu
isə söyləmək çətindir, çünki onlardan hər birinin
öz üstün və zəif cəhətləri vardır. Hesab edirik
ki, onlar bir-birini tamamladıqda daha yaxşı səmərə verir.
Bunun üçün biz II dünya müharibəsi zamanı Leninqradın mühasirəsinə həsr olunmuş
bir əsərdən – belarus yazıçısı Aleksandr Mixayloviç Adamoviç və rus yazıçısı Daniel Aleksandroviç Qraninin ―Mühasirə‖ povestindən istifadə etməyi məsləhət bildik. Mühasirə şəraitində
həyat və məişət qayğıları: bir vedrə su, istilik,
çörək növbəsi – bütün bunlar son dərəcə zəifləmiş insanlar üçün böyük problem imiş və fövqəladə güc tələb edirmiş.
Gözümüz qarşısında ondan da az güc tələb
etməyən mənəvi dözüm canlanırdı. Xeyirxahlıq,
cəsarət, məhəbbət, qəddarlıq tamam fərqli ölçüləri ilə meydana çıxırdı. Ər və arvadın, ana və
övladın, qohumların, qonşuların münasibəti
gərgin sınaq dövrü yaşamışdır: ―Mən qardaşım
arvadı, dörd yaşlı oğlu və gəlinimizin anası ilə
birlikdə qalırdım. Gəlinimiz bizim, hələ üstəlik
də bacısının da çörək talonunu mənə verdi ki,
çörək alım. Mən mağazaya getdim. Çörəyi
aldım. Amma bu kiçik bir çörək və əlavə olunmuş xırda bir parça idi. Əlavə çörək parçası təxminən 50 qram olardı. Çörəyi əlimə götürmüşdüm ki, 16-17 yaşlarında arıq, ac bir oğlan onu
əlimdən qapdı və tələm-tələsik yeməyə başladı.
Mən dəhşət içərisində qışqırdım: ‖Oy! Mən indi
nə edim? Bütün ailə ac qaldı‖. Qadınlardan biri
tez qapını bağladı ki, oğlan qaça bilməsin və
başladılar oğlanı döyməyə: ‖Alçaq, sən nə edir-
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sən? Ailəni ac qoyursan‖. Amma oğlan yalnız
çörəyi qoparıb ağzına təpirdi. Çörəyin qalanını
alıb mənə verdilər. Dayanıb fikirləşirəm: İndi
evə necə gedim? Oğlana baxıram, yazığım
gəlir.‖ Gör necə acdır ki,?‖.
Mariya Vasilyevna Maşkova danısır:‖
Bizim qonşuluğumuzda İqor adında qəşəng,
ağıllı bir uşaq da yaşayırdı. Anası onu hədsiz
çox istəyirdi. Mən isə uşaqlarıma onu kimi
diqqət göstərə bilmirdim. Bir dəfə İqor çörək talonlarını itirdi. Aprel ayı idi. Yeliseyev maqazininin qarşısından keçirdim. Birdən gözüm arıq,
skletə oxşayan bir uşağa sataşdı. Aman allah, bu
ki, İqordur! Sənə nə olub? –deyə soruşuram‖.
Sonra Mariya Maşkova uşaq və ananın taleyindən danışır. Aclığın yaratdığı psixi gərginliyə hər adam dözə bilmir. Aclıq insanın beynini, ağlını, hisslərini‖yeyir‖. İqor çörək talonunu
itirir. Bundan dəhşətə gələn ana oğlunu evdən
qovur. Bir müddət ac-acına dolaşan uşaq ölür.
Müharibə qurtarır, hər şey yerini tutur:
çörək var, aclıq yoxdur, psixika normal halına
qayıdıb. Yalnız indi sanki ana ayılır. Oğlu
yoxdur ölüb! Ananın qəzəbi onu öldürüb. Ana
bu vəziyyətə dözə bilmir, özünə qəsd edir. Psixikanın pozulması, insanlıq hissinin itməsi faciə
ilə başa çatır.
Leninqrad mühasirəsi ən ağır, dözülməz
şəraitdə belə insanlığın, mənəviyyatın sınmağını, əksinə özünün ən yüksək səviyyəyə çıxa bildiyini də sübut etdi. Ən ağır vaxtda insanlar birbirlərinə dayaq olur, nizam-intizamı gözləyir,
qoruyurdular. Marina Tkaçeva danışır ki, anası
hər gün onlardan tələb edirdi ki, dişlərini təmizləsinlər: ‖Diş pastası olmadıqda kömürlə dişlərimizi yuyurduq‖. Marina gilin ailəsi özləri ac

qaldıqda belə pişiklərini qoruyub, sağ saxlayıblar. Onda Marinanın üç yaşı olub.
Leninqradlılar necə sağ qalmağın yox,
necə yaşamağın üsullarını fikirləşib tapırdılar.
Hətta yaşamağın ən qəribə üsulunu kəşf edirdilər. Ac olanda çarpayıda hərəkətsiz uzanıb yatırdılar ki, az enerji itirsinlər.
Mühasirədə aclığa, dəhşətə, ölümə baxmayaraq ən böyük problem, uşaqlar onların sağ
qalması idi. Onların qayğısına həm şəhər təşkilatları, həm də ayrı-ayrı insanlar qalırdı. Hətta
belə ağır şəraitdə uşaqların qayğısına qalınması
müqəddəs borc hesab olurdu.
Beləliklə, biz insanın təbiəti, onun sosial
amillərindən asılılığı üzərində dayandıq. Təbii ki,
ekstremal şəraitdə insanın mahiyyəti daha bariz
şəkildə üzə çıxır. Bunları isə biz bədii əsərdən
verdiyimiz parçalarla təqdim etməyə çalışdıq.
Problemin aktuallığı. Şəxsiyyətin formalaşması prosesini şərtləndirən ənənəvi amillərlə yanaşı
demoqrafik amillərin ayırd edilməsi, onların pedaqoji baxımdan sistemli şəkildə öyrənilməsi çağdaş tərbiyə nəzəriyyəsi və təcrübəsinin aktual problemi
kimi özünü göstərir. Müasir dövrdə ictimai həyatın
demokratikləşdirilməsi və humanistləşdirilməsi şəraitində bu məsələlərin öyrənilməsinin əhəmiyyəti
xüsusilə artır.
Problemin yeniliyi ondan ibarətdir ki, təlim
prosesində, dərsdənkənar vaxtlarda və ailə şəraitində
neqativ demoqrafik təsirlərin islah olunub aradan
qaldırılması yolları müəyyən olunur.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın
metodikasından, onun məzmunundan, alınan elmi
nəticələrdən məktəbdə tərbiyə işlərinin təşkili prosesində, uyğun metodik vəsaitlərinin hazırlanmasında
istifadə etmək olar.
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ISSUES OF MORAL UPBRĠNGĠNG OF YOUNGER PUPILS DURING OUT-OF-CLASS
AND OUT-SCHOOL ACTIVITIES
Xülasə. Pedaqoji prosesin qanunauyğunluqlarından irəli gələn, onun məzmun və üsullarına, təşkili formalarına təsir göstərən, müəllim və şagirdlərin fəaliyyətini səmərəli qurmağa əlverişli şərait yaradaraq rəhbər
ideyalar kimi çıxış edən pedaqoji prinsiplər sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işlərində də mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işlərinin prinsipləri əxlaq tərbiyəsinin müvafiq pedaqoji qanunauyğunluqlarından irəli gələn, milli və ümumbəşəri dəyərlərin formalaşmasına güclü təsir
göstərən amildir. Məqalədə sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işlərinin prinsiplərinin mahiyyəti kiçik
yaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi baxımından təhlil edilmişdir. Eləcə də kiçik yaşlı məktəblilərin tədris
fəаliyyətinin sinifdənхаric və məktəbdənkənar işlərlə əlаqələndirilməsi məsələsinin onların mənəvi-əxlaqi
keyfiyyətlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsiri və еlmi dünyаgörüşünün məqsədyönlü şəkildə fоrmаlаşdırılması
problemi araşdırılmışdır.
Açar sözlər: kiçik yaşlı məktəblilər, mənəvi tərbiyə, sinifdənxaric tədbirlər, məktəbdənkənar tədbirlər,
pedaqoji prinsiplər
Резюме. Педагогические принципы, вытекающие из закономерностей педагогического процесса, влияющих на его содержание, методы и образовательные формы, создают благоприятные условия
для успешной деятельности учителей и учащихся, а также играют важную роль во внеклассной и
внешкольной воспитательной работе. Принципы внеклассной и внешкольной воспитательной работы
являются фактором, вытекающим из соответствующих педагогических законов нравственного воспитания и оказывают сильное влияние на формирование общенациональных и общечеловеческих ценностей. В статье проводится анализ сущности принципов внеклассной и внешкольной работы в условиях нравственного воспитания учащихся младших классов. В статье также рассматривается взаимосвязь деятельности учащихся с внеклассной и внешкольной воспитательной работой и ее роль в
формировании у них нравственных качеств и научного мировоззрения.
Ключевые слова: младшие школьники, нравственное воспитание, внеклассные занятия,
внешкольные занятия, педагогические принципы
Summary: The pedagogical principles arising from the regularities of the pedagogical process,
influencing its content, methods and forms of organization, acting as guiding ideas that create favorable
conditions for the effective organization of teachers and students, are also important in out-of-class and outAzərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №2, 2021
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of-school education. The principles of out-of--class and out-of-school education are factors arising from the
relevant pedagogical laws of moral education, and strongly influence the establishment of national and
universal values. The article analyzes the essence of the principles of out-of-class and out-of-school
education in terms of moral education of young students. Moreover, the issue of linking the educational
activities of young students with out-of-class and out-of-school activities which has a significant impact on
their moral and ethical qualities and the problem of establishing the scientific worldview purposively were
analyzed.
Key words: junior schoolchildren, spiritual education, extracurricular activities, pedagogical
principls

Kiçik yaşlı məktəblilərin şəxsiyyətinin
formalaşdırılmasında, onların mənəvi tərbiyəsində sinifdənxaric tədbirlərin rolu və imkanları
kifayət qədər genişliklə nəzərə çarpır. Belə ki,
sinifdənxaric işlər kiçik yaşlı məktəblilərin təlim
imkanlarını fəallaşdırmaqla biliklərə maraq və
məhəbbət tərbiyə edir. Uşaqlarda özlərinə inam
formalaşdırır, şüurlu intizam yaradır, mənəvi
əxlaqi keyfiyyətlər və mədəni davranış qaydaları, ətraf insanlarla düzgün ünsiyyət və münasibətdə olmaq vərdişləri aşılayır.
Sinifdənхаric və məktəbdənkənar tərbiyə
işinin müvəffəqiyyətli nəticələr vеrməsi üçün
tərbiyənin ümumi prinsiplərini rəhbər tutulmаqla bu tədbirlərin təşkilinin özünəməxsus pedaqoji prinsiplərinə ciddi əməl edilməlidir. Burada
işlərin optimal quruluşu, mənəvi tərbiyənin
məzmunu, səmərəli üsul və vasitələri əvvəldən
axıra qədər diqqət önündə saxlanır. Ümumiyyətlə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işlərinin prinsipləri mənəvi, əxlaq tərbiyənin müvafiq pedaqoji qanunauyğunluqlarından irəli
gələn məsələdir. Davranışla əlaqədar milli və
ümumbəşəri dəyərlərin formalaşmasına güclü
təsir göstərən aparıcı ideyadır. Prosesin təşkilində qüvvətli təsir gücünə malik olması onun başlıca səciyyəvi əlamətlərindən biridir.
Məlum olduğu kimi, prinsip hər hansı bir
işi görməzdən əvvəl rəhbər tutulan ideya, nəzərə
alınan tələb kimi başa düşülür. Humanistlik, demokratiklik, bərabərlik, şagirdyönlülük müasir
təhsilimizin əsas prinsipləridir. Elmi-pedaqoji
ədəbiyyatlarda, dərsliklərdə (3; 5; 6; 7; 8; 9; 10)
də bunlar kifayət qədər təhlilə gətirilibdir. Bu
prinsiplərin tətbiqindən sonra təhsilimizdə münasibətlər sistemi dəyişib. Müasir təhsil sistemində müəllimin fəaliyyət funksiyasında nəzərə
çarpacaq yanaşma fərqlilikləri özünü göstərir.
O, şagirdə artıq böyük, yaşlı, tərbiyəçi mövqeyindən deyil, onunla bərabərhüquqlu, qayğıları-
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na şərik olan, müstəqilliyini qəbul edən birisi
kimi yanaşır.
Pedaqoji prosesin qanunauyğunluqlarından irəli gələn, onun məzmununa, üsullarına və
təşkili formalarına təsir göstərən, müəllim və şagirdlərin fəaliyyətini səmərəli qurmağa əlverişli
şərait yaradan aparıcı, rəhbər ideyalara pedaqoji
prinsiplər deyilir. Kiçik yaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsinin həyata keçirilməsində sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlərin səmərəli
təşkili üçün müəyyənləşmiş pedaqoji prinsiplər
əsasən aşağıdakılardır:
1. Sinifdənxaric və məkltəbdənkənar tərbiyə işlərində kiçik yaşlı məktəblilərin maraq,
meyl və tələbatının nəzərə alınması prinsipi.
Bu prinsip tələb edir ki, sinifdənхаric və
məktəbdənkənar tərbiyə işi kiçik yaşlı məktəblilərin maraq və meylinə uyğun təşkili edilsin. Müəllim burada uşaqların maraq və həvəslərini, meylini, tələbatını öyrənməli və buna uyğun olaraq
onları sinifdənхаric və məktəbdənkənar tərbiyə
işlərinə istiqamətləndirməlidir. Marağı olmayan
şagirdlər də müəyyən işlərə cəlb etməlidir.
2. Konüllülük prinsipi tələb edir ki, sinifdənxaric işlər, dərnək və klubların, bölmələrin,
fakültativ məşğələlərin, idman işlərinin təşkili
kiçik yaşlı məktəblilər tərəfindən könüllü olaraq
seçilsin. Bu məsələdə müəllim və tərbiyəçilər,
sinif müəllimləri şаgirdlərə düzgün seçim üçün
dəyərli, faydalı məsləhət və tövsiyələr, dəyərli
istiqamətlər vеrməli, оnları səmərəli fəaliyyətə
sövq etdirməlidirlər. Adından da göründüyü
kimi, bu proses dərsdən fərqli olaraq məcburi
yox, könüllüdür. Onun üçün də keçirilən məĢğələlər canlı, maraqlı, cazibədar olmalıdır.
3. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlərin həyatla, praktik işlərlə əlaqələndirilməsi
prinsipi isə tələb edir ki, burada aparılan işlər
müasir həyatımızla, əməli fəaliyyətlə, quruculuq
işləri ilə əlaqələndirilsin. Kiçik yaşlı məktəblilərin dərsdə öyrəndikləri biliklər sinifdənxaric
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tədbirlərdə əməli, təcrübi işlərlə daha da möhkəmləndirilsin. Aldıqları nəzəri biliklər praktik
işlərlə əlaqələndirilsin, istehsalatda, təcrübə işlərində tətbiq edilsin. Təbiətə, tarixi yerlərə ekskursiyalar vasitəsilə qazanılan biliklər möhkəmləndirilsin. Prosesin uğurlu təşkilinin nəticəsi
olaraq, ən çətin mövzular praktik işlərlə əlaqələndirildikdə asanlıqla mənimsənilə bilər.
Pedaqoji prosesin həyatla əlaqələndirilməsi prinsipindən şagirdlər sinifdənxaric tədbirlər
zamanı daha çox faydalanır. Əyani olaraq gördükləri, həm də mütəxəssislərdən aldıqları hərtərəfli məlumatlar onların biliyini genişləndirir,
dünyagörüşlərini artırır. Geniş sosial-iqtisadi və
mədəni-siyasi həyata qovuşdurur.
Öz üzərində mütəmadi çalışan sinif müəllimləri təlim və tərbiyənin həyatla əlaqələndirilməsi prinsipini yaradıcı fəaliyyətlərinə tətbiq etməklə, nəinki, ölkəmizdə, həm də dünya miqyasında siyasi və iqtisadi sahədə gedən proseslərlə
də tanış olurlar. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatlarından faydalanır və yenilikləri
şagirdlərə ötürməklə onların dünyagörüşlərini
inkişaf etdirirlər.
4. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərin təşkilində əlverişli, münasib şəraitin
yaradılması prinsipi xüsusi önəm daşıyır. Ümumiyyətlə, tərbiyəvi işlərin təşkilində əlverişli,
münasib şərait yaradılması işin uğurluluq əmsalıdır. Sinifdənxaric tədbirlərdə əyani və texniki
vasitələrdən istifadə edilməlidir. Kompüter texnikası, innovativ metodlar tətbiq edilməli, işin
təyinat və məzmununa uyğun ola biləcək əlverişli şərait və mühit yaradılmalıdır. Professor
Nurəddin Kazımovun "Məktəb pedaqogikası"
adlı tədqiqatında bu prinsip haqqında yazılır:
"Zəruri maddi-texniki bazada və mənəvi psixoloji mühitdə keçirilən təlim və tərbiyənin səviyyəsi yüksək olur" (5, s. 162). Bu prinsipi fəaliyyətlərində əsas tutan müəllimlər çalışırlar ki,
məktəbdə dostluq və yoldaşlıq, səmimiyyət, qarşılıqlı hörmət, mənəvi iqlim olsun. Məhz belə
bir sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə müəllimin
də, şagirdlərin də fəaliyyəti səmərəli olur.
5. Kiçik yaşlı məktəblilərin sinifdənxaric
və məktəbdənkənar tədbirlərə cəlb edilməsində
fərdi, psixoloji xüsusiyyətlərin, istedad və qabiliyyətlərin nəzərə alınması prinsipi də fəaliyyət
zamanı önəmli tərəf kimi diqqət önünə gəlir. Bu
prinsip tələb edir ki, şagirdlərin mövcud qabiliy-

yətləri, istedad və bacarıqları nəzərə alınmaqla,
ona uyğun işlər təşkil edilsin. Belə olan tərzdə
isə iş daha maraqlı və keyfiyyətlə yerinə yetirilmiş olur.
Şagirdlərin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri
dedikdə, onların bilik, bacarıq və vərdişləri, habelə fiziki, fizioloji və psixoloji xüsusiyyətləri
nəzərə alınır. Sinifdənxaric işlərin həyata keçirilməsi zamanı şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyələri və fərdi-psixoloji inkişaf dərəcələri
məşğələni aparan sinif müəllimləri tərəfindən
müəyyən edilməlidir. Çünki hər iki cəhət təlimin müvəffəqiyyətinə təsir göstərir. Şagirdin
mövcud bilik və bacarıq səviyyəsini üzə çıxarmayan, onların hafizə xüsusiyyətlərinə, düşüncə
tərzinə əhəmiyyət verməyən müəllimin zəhməti
tam nəticəsiz qalır. Müəllim öz fərdi iş üsulu ilə,
yəni şagirdlərə yönəltdiyi suallar vasitəsi ilə
keçdiyi mövzunun açılması üçün motivasiya yaratmalı və onları mövzu ətrafında mühakimə yürütməyə cəlb etməlidir. Məlumdur ki, təlim prosesində şagirdin fəaliyyəti adi şablon fəaliyyət
ola bilməz. İstisna hallarda idrak səviyyəsi çox
aşağı olan şagirdlər belə müəyyən fəaliyyətə
malik olurlar. Şagirdin təlim prosesindəki fəaliyyəti onun bütün şüurlu fəaliyyətinin əsasını
təşkil edir.
Fərdin hər bir normal fəaliyyəti onun
idrak fəaliyyəti hesab olunur. Bu idrak fəaliyyətinə tələbatlar və motivasiya daxil edilir. Motiv
rolunda tələbatlar, maraqlar, həvəs və emosiyalar, habelə yönəliş və ideallar da çıxış edə bilər.
Məhz bu zaman fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrasına şərait yaranmış olur. Fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrasının mühüm şərti olan qabiliyyətlər onun üçün zəruri olan bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmə dinamikasındakı fərqlərdə ifadə olunur. Məhz bu fərq vasitəsilə bir şagirdin
qabiliyyəti digərindən seçilir, yəni ya az, ya da
çox olur. Qabiliyyətlər fərdin təfəkkür tərzini və
xarakterini tənzimləyir. Ona görə yaxşı qabiliyyəti olan şagirdə həm də yaxşı təfəkkürü olan
şagird kimi baxırlar. Şagirdlər qabiliyyət növlərinə görə müxtəlif olurlar. Deməli, şagirdin fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi, şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması,
mənəvi tərbiyə işində ən zəruri prinsiplərdən
hesab olunur.
6. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərdə tələblərdə vahidlik və şagird şəxsiyyəti-
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nə hörmət prinsipi şagirdlərə humanist yanaşmağı tələb edir. Sinifdənxaric tədbirlərdə şagirdlər sərbəst və öz arzu istəyi əsasında fəaliyyət göstərir. Bu zaman onlara vahid tələbkarlıqla hörmət edilməsi üzvi şəkildə əlaqələndirilib
tətbiq edilməlidir. Görkəmli pedaqoq A.S. Makarenko bu prinsipdən ustalıqla istifadə etməklə
uğurlar qazanmışdır. O, deyirdi ki, əgər məndən
kimsə iş təcrübələrimin qısa formada məğzini
öyrənmək istəsə mən ona belə cavab verərdim:
"İnsana bacardıqca böyük tələbkarlıq göstərmək
və bacardıqca hörmət etmək lazımdır".
7. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin təşkilində məktəblilərin yaş dərəcələrinə
və anlaq səviyyəsinə uyğunluğu prinsipinə də
xüsusi həssaslıq göstərilməlidir. Burada təbii
olaraq tələb edir ki, uşaqlar yaşına, anlaq səviyyəsinə uyğun tərbiyəvi tədbirlərə qatılsınlar.
Çünki kiçik yaşlı məktəblilərin özlərinə məxsus
psixoloji xüsusiyyətləri vardır. Bu yaşda olan
uşaqlarda qeyri-ixtiyari diqqət, mexaniki hafizə,
konkret təfəkkür üstünlük təşkil edir. Onların
nitq bacarığı bir qədər zəif olur. Çox vaxt mətnləri şeir kimi əzbərləyir, mexaniki yadda saxlamağa çalışırlar. Bunun qarşısı alınmasa əzbərçilik yarana bilər. Ona görə müəllim şagirdləri
mətni öz sözləri ilə danışmağa, plan tutmağa,
suallara cavab tapmağa, sərbəst mövzularda
kiçik inşalar yazmağa daha çox cəlb etməlidir.
Bu yaşda əsas fəaliyyət növü təlimdir.
Uşaqlar onunla biliklərə yiyələnir, tərbiyə olunur və psixi cəhətdən inkişaf edir. Müəllim şagirdlərə öz təlim əməklərini düzgün təşkil etməyə, öyrənmənin səmərəli yollarını öyrətməyə çalışmalıdır. K.D. Uşinski bunu ibtidai təlimdə
bilik verməkdən də vacib vəzifə hesab edirdi.
Kiçik yaşlı məktəblilərlə təlim-tərbiyə və sinifdənxaric işlərdə bu yaşın xüsusiyyətlərini nəzərə
almaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onlardan
başlıcaları aşağıdakılardan ibarətdir:
a) kiçik yaşlı məktəblilər hər şeyi öyrənməyə can atırlar; bunu nəzərə alıb şagirdlərdə
mütaliə tələbatı formalaşdırmaq lazımdır;
b) uşaqlar şən, emosional təbiətə malikdirlər; müəllim və valideynlər bədii əsər və filmlərdən, canlı sözdən istifadə edib onlarda yüksək
mənəvi hisslər (vətənə məhəbbət, xeyirxahlıq,
qayğıkeşlik, diqqətlilik və s.) aşılamağa çalışmalıdırlar;
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c) kiçik yaşlı məktəblilərdə ünsiyyət tələbatı güclüdür; bunu nəzərə alıb onları kollektiv
tədbirlərə, birgə oyuna, əməyə cəlb etməklə kollektivçilik, yoldaşlıq, dostluq, nəzakətlilik, qızlara qarşı diqqətlilik kimi keyfiyyətlər aşılamaq
lazımdır;
ç) uşaqlar təsir altına tez düşür, müəllimə
inanır, onun dediklərini sözsüz yerinə yetirirlər.
Bundan şagirdlərin düzgün tərbiyəsi üçün istifadə edilməlidir;
d) ibtidai sinif şagirdləri müəllimin tapşırıqlarını böyük həvəs və səylə yerinə yetirirlər.
Müəllim və valideynlər müəyyən tapşırıqlar sistemi tətbiq etməklə, uşaqları həvəsləndirməklə
onlarda müsbət keyfiyyətlər tərbiyə etməyə nail
ola bilərlər.
Müşahidələr göstərir ki, bir çox hallarda
sinifdənxaric və məktəbdənkənar işin rəhbərləri
uşaqların yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almır və
bu baxımdan onlara düzgün yanaşmırlar. Uşaqların hansı yaşda, hansı keyfiyyət və vərdişlərin
olması haqqında müəllim məlumatlı olmalıdır.
Əks təqdirdə iş prosesində yaşanan münaqişələri
nəinki aradan qaldırmaq iqtidarında olur, əksinə,
belə hallar kütləviləşir, məktəbin və ailənin divarlarını aşaraq cəmiyyət arasında da böyük rezonansa səbəb olur.
Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, ibtidai sinif şagirdlərinin yaş və fərdi xüsusiyyətlərini müəllim yaxşı bilməli və bunu nəzərə almağa peşəkarcasına yanaşmalıdır. Gündəlik həyatda əldə etdiyi psixoloji bilik və təcrübə ilə şagirdləri idarə etməli, onların təlim və tərbiyəsinin, sinifdənxaric işlərinin təşkilinə xüsusi
diqqət yetirməlidir.
8. Sinifdənxaric işlərdə fərdi, cütlərlə iş,
qrup və kollektiv iş formalarının bir-biri ilə əlaqələndirilməsi prinsipi.
Forma hər hansı fəaliyyətin, işin zahiri ifadəsidir. Sinifdənxaric işlərin təşkili forması müəllim və şagirdlərin müəyyən qaydada və rejimdə
cərəyan edən birgə fəaliyyətinin ifadəsidir. Sinifdənxaric işin səmərəsi onun hansı formada təşkilindən çox asılıdır. Sinifdənxaric işin məqsəd və
məzmunu onun təşkili forması ilə həyata keçirilir.
Məzmun formanı müəyyən edir və onunla reallaşır. Ona görə də məzmunun həyata keçirilməsində
səmərəli iş formalarının seçilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu halda fərdi, cütlərlə iş, qrup
və kollektivlə iş bir-birilə əlaqələndirilməli və
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kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir.
9. Sinifdənхаric və məktəbdənkənar tərbiyə işlərinin təşkilində şagirdlərin şəxsi nailiyyətlərinə istinad edilməsi prinsipi. Kütləvilik prinsipi tələb edir ki, sinifdənxaric və məktəbdənkənar
işlər şagirdləri kütləvi şəkildə öz ətrafında birləşdirsin. Kütləvilik, şagirdlərin yaradıcılıqlarının inkişafına müsbət təsir göstərdiyi üçün daha
çox məktəblini ora cəlb etmək lazımdır. Şagirdlərin praktik biliklərə yiyələnməsi baxımından
da kütləvi məşğələlərin böyük xeyri vardır. Bu
prinsip tələb edir ki, sinifdənхаric və məktəbdənkənar tərbiyə işlərində uşaqların uğurları nəzərə alınmalı, onları bu nailiyyətləri artırmağa
sövq etdirməli, əldə olunanlar əsasında stimul
yaradılmalıdır.
10. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlərin təşkilində humanizm prinsipi.
Müasir dövrdə ümumtəhsil məktəblərində
təlim-tərbiyə prosesinin humanistləşdirilməsi və
demokratikləşdirilməsi vacib pedaqoji problemlərdən biridir. Belə ki, böyüyən nəslin həyata
hazırlanmasında, onlarda humanist dünyagörüşünün formalaşdırılmasında sinifdənxaric və
məktəbdənkənar tədbirlərin mühüm rolu vardır.
Humanizm ümumi təhsilin məqsədindən,
dövlətin təhsil sahəsindəki prinsip və tələblərindən irəli gəlir. Təhsil cəmiyyətin və dövlətin
mənəvi, sosial, iqtisadi, mədəni inkişafının əsasıdır. Təhsil ailə, cəmiyyət, dövlət qarşısında
məsuliyyətini dərk etməklə yanaşı, başqalarının
hüquq və azadlıqlarına hörmət edən, müstəqil,
azad, yaradıcı, mədəni, əxlaqi və intellektual səviyyəsi ilə fərqlənən şəxsiyyətin formalaşması
məqsədi daşıyır.
Məktəbin məqsədi təhsilin humanist məzmununda öz əksini tapır. Ümumiyyətlə, məktəbin məqsədlər sistemini müəyyənləşdirməli
olsaq aşağıdakı mənzərənin şahidi olarıq: oxumağı öyrətmək; hesablamağı öyrətmək; danışmağı öyrətmək; ünsiyyətdə olmağı öyrətmək;
ümumu oxuma (öyrənmə) bacarıqlarını öyrətmək; fənlər üzrə bilik, bacarıq və vərdişləri öyrətmək; intellektual bacarıqları formalaşdırmaq;
emosional sferanı inkişaf etdirmək; motivasiya
sferasını inkişaf etdirmək; iradə sferasını inkişaf
etdirmək; əməkdaşlıq münasibətləri öyrətmək;
qanuna tabe olmağı öyrətmək və s. Bu məqsədlərin metodoloji əsasını təhsilin müasirləşdirilməsi, humanistləşdirilməsi təşkil edir.

Humanistlik şəxsiyyətin əxlaqi keyfiyyətinin, mənəvi zənginliyinin göstəricisidir. Əxlaqi
prinsip kollektivdaxili və qarşılıqlı münasibətdə,
insan fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərində təzahür edir. Şəxsiyyətə sistemli yanaşma humanizm tərbiyəsinin əsas komponentlərini (humanist hisslər, humanist münasibətlər, humanist
keyfiyyətlər) fərqləndirməyə imkan verir. Humanist hisslər insanın insana, insanın cəmiyyətə
münasibətini ifadə edir. Uşaqlara, qocalara, xəstələrə, köməyə ehtiyacı olanlara, ümumiyyətlə,
bütün adamlara qayğı və nəvaziş, mehriban münasibət bəxş edən ən gözəl əxlaqi keyfiyyətlər
humanizmdə cəmlənir. Sinifdənxaric işlər humanist və demokratik xarakterdə təşkil edilməlidir. Vaxtilə böyük çex pedaqoqu Y.A. Komenski məktəbi ―humanizm‖ emalatxanası, ―insanlıq emalatxanası‖ adlandırırdı. Təhsilin humanistləşdirilməsi, ilk növbədə, şagirdin bilavasitə
inkişaf etdirilməsini, özünü bir şəxsiyyət kimi
təsdiq etməsini, özünüreallaşdırması üçün əlverişli şəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur.
Sinifdənxaric işlərin humanistləşdirilməsi
elə bir sistemin yaradılmasını diqqət önünə gətirir ki, burada hər bir şagird azad, bərabər tərbiyə
və təhsil ala bilsin, özünütəhsil, özünüidarə,
özünüreallaşdırma yolu ilə potentsial imkanlarını üzə çıxartsın, özünü təkmilləşdirsin, təsdiq
etsin və həm də başqa adamlarla qarşılıqlı
əməkdaşlığa hazır olsun.
Humanistlik ―Təhsil haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu‖nda təhsil siyasətinin
əsas prinsiplərindən biri kimi verilir. Təhsil Qanununda ―humanistlik – milli və ümumbəşəri
dəyərlərin, şəxsiyyətin azad inkişafının, insan
hüquqları və azadlıqlarının, sağlamlığın və təhlükəsizliyin, ətraf mühitə və insanlara qayğı və
hörmətin, tolerantlıq və dözümlülüyün prioritet
kimi qəbul olunması‖ kimi şərh edilir. Onu da
əlavə edək ki, ―Azərbaycan 2020: Gələcəyə
baxış‖ İnkişaf Konsepsiyasında, ―Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası‖nda, ―Azərbaycan Respublikasının
milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol
Xəritəsi‖ndə humanist dəyərləri mənimsəyən
insan kapitalının bilik və innovasiyalara əsaslanan inkişafı prioritet təşkil etməsi (1) xüsusi olaraq vurğulanır.
Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin təşkilində görülən işin məzmununun realizə
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edilməsində, humanist və demokratik təhsil mühitinin yaradılmasında həmçinin aşağıdakı eyni
əhəmiyyətli prinsiplərə də əməl etmək zərurəti
yaranır: 1) Həyata keçirilən tədbirlərin kulturoloji istiqamət prinsipi; 2) tədbirin forma və metodlarının təşkilində humanizm prinsipi; 3) pedaqoji ünsiyyətin humanistləşdirilməsi prinsipi;
4) sinifdənxaric tədbirlərdə əxlaqi-mənəvi və
fəaliyyət mühitinin humanistləşdirilməsi prinsipi tərbiyəedici mənəvi mühitin formalaşdırılmasını, sosial-pedaqoji şəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur.
11. Sinifdənхаric və məktəbdənkənar tərbiyə işlərində demokratiklik prinsipi isə uşaqların hüquqları təmin edilməsini, arzu və tələblərinə əməl olunmasını, tərbiyə işlərinin seçilməsində onlara geniş hüquqlar verilsini tələb edir. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlərdə şagirdlərin bərabər hüququ təmin edilib onların sərbəst
fəaliyyəti təşkil olunmalıdır.
12. Sinifdənхаric və məktəbdənkənar tərbiyə işlərinin sinfin, məktəbin təlim, tədris və
ümumi tərbiyə işləri ilə əlaqələndirilməsi prinsipi. Bu prinsip tələb edir ki, sinifdənхаric və
məktəbdənkənar tərbiyə işləri sinfin və məktəbin ümumi tərbiyə və təhsil işləri ilə müntəzəm
olaraq uzlaşdırılmalıdır. Təkrar olunmadan
məktəbin, sinfin tərbiyə və təhsil işlərinin keyfiyyətinin yüksəlməsinə istiqamətlənməlidir.
Ümumiyyətlə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar
işlər şagirdlərin əsas təlim fəaliyyətinə mane olmamalı, əksinə onun yerinə yetirilməsinə
kömək etməli və təhsilin keyfiyyəti yüksəlməlidir. Fəaliyyətini özünəməxsus tərzdə quraraq şagirdlərin elmi dünyagörüşün inkişaf etdirməyə
istiqamətlənməlidir.
13. Dərsdə əldə edilmiş biliklərin sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərdə tətbiq
edilməsi və möhkəmləndirilməsi prinsipi.
14. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin təşkilində pedaqoji əməkdaşlıq prinsipi
tələb edir ki, pedaqoji prosesdə əməkdaşlıq, xoş
münasibətlər, dialoqlar şəklində həyata ke-çirilsin. Təlim prosesində əldə edilmiş biliklər sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərdə əməkdaşlıq şəraitində tətbiq edilsin. Belə olan halda
qazanılmış biliklər daha da möhkəmlənər və
uzun müddət yadda qalar. Bir müdrik fikirdə deyildiyi kimi, "Desən unudaram, göstərsən yadımda qalar, etsəm öyrənərəm".
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Praktik olaraq görülən iş, tətbiq olunan
bilik unudulmur, öyrənilir. Əməkdaşlıq prinsipində müəllim şagirdlərlə əməkdaşlığa can atmalı, onlarla birgə tədbirlərdə fəal iştirak etməyə səy göstərməlidir. Şagirdlərin rəğbətini qazanan, onların ehtiyacını duyan, onlara valideyn
qayğısı göstərən, şəxsiyyətlərinə hörmət edən
müəllim öz şagirdlərinin həqiqi mənəvi-əxlaq
tərbiyəçisinə, məsləhətçisinə, müdrik yoldaşına
çevrilir. Şagirdlər bu cür müəllimi sevir, onu səbirsizliklə gözləyir, böyük məmnuniyyətlə
onunla ünsiyyətə girib fikir və hisslərini bölüşürlər. Fənnini sevib, həvəslə tədris fəaliyyətinə
qoşulurlar.
İKT-nin sinifdənxaric tərbiyə prosesinə
tətbiqi müəllimləri daim öz üzərində çalışmağa,
fasiləsiz təhsil almağa, ixtisasını artırmağa, məlumat bazasını yaratmağa yönləndirir. Pedaqoji
fəaliyyətlərini hər zaman təhlil etməyə və vaxta
qənaətə imkan verir. Bütün bunların nəticəsində
müəllimlər qlobal tələblərə müvafiq, savadlı
nəsil yetişdirməyə nail olurlar.
Təlim-tərbiyə prosesində qarşıya qoyulmuş məqsədə müvəffəqiyyətlə nail olmaq üçün
sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər şagirdlərin tədris işi ilə sıx əlaqələndirilməlidir. Keçirilən sinifdənxaric tədbirlər təlimin keyfiyyətinin
yüksəlməsinə, şagirdlərin bilik və dünyagörüşünün genişlənməsinə kömək etməli, onlarda əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırmalıdır. Beləliklə,
kiçik yaşlı məktəblilərin tədris fəаliyyətinin sinifdənхаric işlə əlаqələndirilməsi onların fərdi
qаbiliyyətini, bаcаrıq və istеdаdını, mənəvi əxlaqi keyfiyyətlərini əhəmiyyətli dərəcədə inkişаf
еtdirir, yаrаdıcılıq pоtеnsiаlını аrtırır, еlmi dünyаgörüşünü və fəаl həyаt mövqеyini məqsədyönlü şəkildə fоrmаlаşdırır.
Problemin elmi yeniliyi. Kiçik yaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsinin ən mühüm vasitələrindən biri
kimi sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işlərinin
prinsipləri təhlil olunmuş, onlardan istifadənin imkan
və yolları, səmərəli formaları müəyyənləşdirilmiş, bu
sahədəki mövcud vəziyyət və tətbiq edilməsi zəruri
olan innovativ vasitələr şərh edilmişdir.
Problemin aktuallığı. Təhsil haqqında Qanunda göstərilir ki, Azərbaycan respublikasında təhsilin əsas məqsədlərindən biri vətənpərvərlik və
azərbaycançılıq ideyalarına sadiq vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirməkdir. Bu ideya ümummilli lider
H.Ə. Əliyevin nəzəri irsinə söykənir. O göstərirdi ki,
təhsilin ən böyük məqsədi milli və ümumbəşəri də-
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yərlərə malik Azərbaycan vətəndaşı yetişdirməkdir.
Hər bir gənc gərək dövlətinə, millətinə, ənənələrinə
sadiq vətəndaş olsun. Bunun üçün isə gənc nəsildə
yüksək mənəviyyat formalaşdırılmalıdır. Çünki mənəviyyat olmayan yerdə heç bir şey ola bilməz.
Bu baxımdan kiçik yaşlı məktəblilərin mənəvi
tərbiyəsində sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işlərinin prinsiplərini öyrənmək və tətbiq etmək
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, sinifdənxaric
və məktəbdənkənar tədbirləri səmərəli təşkil etməklə
şagirdlərdə dostluq, sədaqətlilik, vətənpərvərlik, dili-

mizə, dinimizə, soykökümüzə məhəbbət, azərbaycançılıq, böyüklərə hörmət, əməksevərlik, milli təəssübkeşlik və s. kimi müsbət keyfiyyətlərin aşılanmasında mühüm irəliləyiş, müvəffəqiyyət əldə etmək
olar.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən
həm ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai sinif müəllimləri, həm də pedaqoji təmayüllü ali məktəblərin ―İbtidai sinif müəllimliyi‖ ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr tədris prosesində istifadə edə bilərlər.
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WAYS OF ORGANIZATION OF PATRIOTIC UPBRINGING OF YOUTH
Xülasə. Məqalədə pedaqogika elmi vasitəsilə gənclərdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanmasının əhəmiyyəti, aktuallığı və həlli yolları haqqında söhbət açılmışdır.
Bildiyimiz kimi, pedaqogikada tərbiyənin növləri çoxdur. Hər bir insan əməyi sevməli, mədəni, əxlaqlı, fiziki cəhətdən sağlam olmalı, mənəvi keyfiyyətləri ilə seçilməli, hüquq və vəzifələrini dərindən bilməli və
dərk etməlidir. Gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyələndirilməsinə isə xüsusilə önəm verilməlidir. Məqalədə də qeyd etdiyimiz kimi, vətənpərvərlik tərbiyəsi bütün tərbiyələrin əsasında dayanır. Hər kəs ilk olaraq öz ana vətəninə, doğma torpağına məhəbbət hissi ilə yanaşmalıdır. Bu hislər olsa, digər tərbiyəvi hislər
də formalaşacaqdır.
Gənclərə vətənpərvərlik hissinin aşılanması pedaqogikada aktual məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə,
tərbiyə məsələsi mürəkkəb və çoxcəhətlidir. Uşaq dünyaya gəldiyi vaxtdan tam formalaşma başa çatanadək
tərbiyə olunur. Xalqımız tərbiyə məsələlərinə hər zaman yüksək tələbkarlıqla və həssaslıqla yanaşmışlar.
Tərbiyənin nəticələrini özünəməxsus şəkildə dəyərləndirmişlər. Xalqımız xüsusilə mərdliyi çox yüksək dəyərləndirir və böyüməkdə olan nəsildən cəsur olmağı tələb edir. Vətənpərvərlik öz el - obasını, torpağını, ana
dilini, milli atributlarını, vətənini sevməkdə, onun inkişafına köməklik göstərməkdə, vətəninin keçdiyi inkişaf yolunu, tarixini öyrənməkdə, sərhədlərini mühafizə etməkdə, əgər lazım gələrsə, canını vətən yolunda
qurban verməkdə, nümunəvi davranmaqda, yaxşı oxumaqda, güclü təhsil almaqda, bilikli savada, yüksək
dünyagörüşünə sahib insan olmaqda, vətəndən kənarda ona baş ucalığı gətirməkdə ifadə olunur.
Açar sözlər: gənclər, vətənpərvərlik, tərbiyə, vasitəsilə, pedaqogika
Резюме. В статье рассматривается значение, актуальность и пути решения патриотического
воспитания молодежи в педагогической науке.
Как известно, в педагогике существует множество видов воспитания. Каждый должен любить
работу, быть здоровым в культурном, моральном и физическом отношении, отличаться своими моральными качествами и иметь глубокие знания и понимание своих прав и обязанностей. Особое внимание следует уделить воспитанию молодежи в духе патриотизма. Как мы упоминали в статье, патриотическое воспитание - основа всего воспитания. В первую очередь, каждый должен любить свою
Родину. Если есть эти чувства, образуются другие воспитательные чувства.
Воспитание чувства патриотизма у молодежи - одна из самых актуальных проблем педагогики.
В целом вопрос воспитания сложный и многогранный. Воспитывают ребенка от рождения до полного формирования. Наши люди всегда требовательно и чутко подходили к вопросам образования. Они
по-своему ценили результаты воспитания. В частности, наш народ всегда ценит мужество и требует
мужества от подрастающего поколения. Патриотизм - это любить свою страну, землю, родной язык,
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национальные атрибуты, Родину, содействовать ее развитию, изучать путь развития и историю Родины, защищать ее границы, жертвовать своей жизнью за Родину, Образцовое поведение, хорошее воспитания, что выражается в получении сильного образования, знаний, в том, чтобы быть человеком
высокого мировоззрения и приносить ему гордость за пределами страны.
Ключевые слова: молодежь, патриотизм, воспитания, средства, педагогика
Summary. The article considers the importance, relevance and ways of solving patriotic education of
young people in pedagogical science.
As we know, there are many types of education in pedagogy. Everyone must love work, be culturally,
morally and physically healthy, be distinguished by their moral qualities, and have a deep knowledge and
understanding of their rights and responsibilities. Particular attention should be paid to educating young
people in the spirit of patriotism. As we mentioned in the article, patriotic education is the basis of all
education. First of all, everyone should love their homeland. If there are these feelings, other educational
feelings will be formed.
Instilling a sense of patriotism in young people is one of the most pressing issues in pedagogy. In
general, the issue of education is complex and multifaceted. The child is brought up from birth to the end of
full formation. Our people have always approached the issues of education with high demands and
sensitivity. They evaluated the results of education in a unique way. Our people, in particular, always value
courage and demand courage from the younger generation. Patriotism is to love one's country, land, mother
tongue, national attributes, homeland, to assist in its development, to study the development path and history
of the homeland, to protect its borders, to sacrifice one's life in the way of the homeland, to behave
exemplary, to read well. It is expressed in getting a strong education, knowledge, being a person with a high
outlook, and bringing him pride outside the country.
Keywords: youth, patriotism, upbringing, means, pedagogy

Gənc nəslin tərbiyəvi, hərtərəfli savada,
geniş dünyagörüşə, milli və ümumbəşəri əxlaqi
dəyərlərə, mənəvi hislərə sahib bir şəxsiyyət
kimi formalaşdırılması və cəmiyyətimiz üçün
layiqli vətəndaş yetişdirilməsi hər zaman pedaqogikada aktual məsələlər olmuşdur.
Sürətlə dəyişən dünyada cəmiyyətimiz də
gündən-günə inkişaf edir. Bu da yetişməkdə olan
gənc nəslin qarşısında məsuliyyət hissini artırır.
Elm və texnikanın inkişaf etdiyi bir zamanda
gənclərin formalaşması şəraiti olduqca mürəkkəbləşir. Nəticədə də gənclərə lazımi mənəvi keyfiyyətlər aşılamaq üçün tərbiyənin rolu da artır.
İnsan hisləri arasında ən alisi vətənpərvərlik hissidir. Vətən sevgisi insanı tərəqqiyə, inkişafa və yaradıcılığa təhrik edir. Vətənə məhəbbət, torpağa bağlılıq, vətəni düşməndən mühafizə etmək hisləri hələ kiçik yaşlarından uşaqlara
öyrədilməlidir. Bu hislər çox gənclərimizdə var.
Azərbaycan gəncləri Vətən torpağı naminə,
azadlığı naminə həmişə mübarizə aparıb və
aparmaqdadır.
Nəticələr və onun müzakirəsi: Maddi və
mənəvi təcrübənin son nailiyyətləri, yaranma tarixi, fəaliyyət üsullarının ötürülməsi pedaqogika
vasitəsi ilə həyata keçirilir. Yəni mövcud təcrübənin böyüyən nəslə ötürülməsi, öyrədilməsi

mövcud istehsalı, sənayeni idarə edəcək qüvvənin
saxlanılması, istehsal və digər mənəvi mövcudluğun təmin edilməsi deməkdir. Bu isə yalnız
geniş mənada tərbiyənin vəzifəsidir [2, s. 335].
Pedaqogika qədim tarixə malikdir. İnkişaf
etmiş cəmiyyətdə artıq şəxsiyyət formalaşdırılması, təcrübənin ötürülməsi prosesi mürəkkəbləşmiş və xüsusi fəaliyyət sistemi tələb edirdi.
Bu isə pedaqogika elminin meydana gəlməsi,
elm kimi inkişaf edib formalaşmasına səbəb olmuşdur [1, s. 35]. Ümumiyyətlə, cəmiyyət özünə davamçı, varis hazırlayır, yəni cəmiyyətin
mövcudluğu tələbi özü insanların həyata hazırlanmasını tələb edir.
Müəllimlərin öz işlərinə yaradıcı yanaşması nəticəsində yeni qabaqcıl təcrübələr meydana çıxır. Belə səmərəli işlər, təcrübələr əsasında isə yeni ideyalar, qabaqcıl fikirlər, elmi nəticələr üzə çıxarılır, müəyyən edilir. Тədqiqat
üsulları pedaqoji prosesin və pedaqoji fəaliyyətin spesifik xüsusiyyətlərinə uyğun müəyyən
edilmişdir və pedaqoji prosesin xüsusiyyətlərini
özündə əks etdirir [2, s. 63].
Vətənpərvərlik əxlaqi və mənəvi tərbiyənin əsas tərkib hissələrindəndir.
Tərbiyə insanın dünyagörüşü və əqidəsini
formalaşdırmalıdır. Bunun nəticəsində insan tə-
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biət və cəmiyyət hadisələrini, özünün və başqalarının davranışını yüksək qiymətləndirir. İnsanın
mənəvi inkişafında təhsil və elm qüdrətli silahdır.
Tərbiyənin məqsədi əsl vətəndaş yetişdirməkdir.
Tərbiyə insanda geniş bilik, əsrin qabaqcıl elmləri ilə silahlanmaq, insanpərvərlik, vətənpərvərlik,
əməksevərlik və s. tələb edir [1, s.76].
Vətənin daha da çiçəklənməsi üçün var
qüvvəsi ilə çalışmaq, vətən naminə vuruşa hazır
olmaq, tarixdə vətənpərvərlik nümunələri göstərmiş şəxsləri unutmamaq və s. vətənpərvərlik
tərbiyəsinin məzmununu təşkil edir. Ailə tərbiyəsində zorakılığı rədd etmiş və uşaq şəxsiyyətinə hörmət olunmasını tələb etmişdir [5, s. 277].
İngilis yazıçısı Klay Steplz vətənpərvərliyin dörd növünü ayırırdı: evinə məhəbbət, vətəninin keçmişinə hörmət, xalqının ucalığı və yüksəkliyi [14].
Milli ideoloji tərbiyənin elementlərinin
mənimsədilməsi işi yeniyetmələrdə azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşdırılması şagirdlərdə milli əqidə, milli ruh, milli vətənpərvərlik
hissini gücləndirir, onlarda iradəlilik, dözümlülük, mətinlik, qorxmazlıq, milli təəssübkeşlik,
milli dilini, dinini tarixi dəyərlərini qorumaq
kimi iradi keyfiyyətləri, qarşıya çıxan çətinlikləri güclərinə müvafiq səylə aradan qaldırmaq və
s. bu kimi yüksək milli-əxlaqi keyfiyyətlərin
formalaşdırılmasına da səbəb olur [3, s. 34].
Tərbiyələndirmə zamanı bir neçə cəhətləri
də nəzərə almaq gərəkdir. Çətinlik dərəcəsinə
görə pedaqogika tərbiyəni üç növə ayırır: ilkin
tərbiyə, yenidəntərbiyə və özünütərbiyə.
Ġlkin tərbiyə: Tərbiyə işinin nisbətən asan
növü ilkin tərbiyədir. İlkin tərbiyə adamın erkən
yaşlarından, anadan olduğu gündən başlayır.
Uşağın, yeniyetmə və gəncin şəxsiyyətində baş
qaldıran mənəvi keyfiyyətlər valideynlər, müəllimlər və digər tərbiyəçilər tərəfindən ailə və cəmiyyət üçün faydalı hesab olunduqca ilkin tərbiyə davam edir.
Yenidəntərbiyə: Yenidəntərbiyə ilkin tərbiyəyə nisbətən xeyli çətindir. Çünki yenidəntərbiyə zamanı valideyn və ya müəllim, yaxud
tərbiyə ilə məşğul olan digər şəxs kimi əsas istiqamətdə iş aparılmalı olur. Yanlış və zərərli mənəvi keyfiyyətlər şəxsin şüurundan davranışına
keçirildikdə tərbiyəçinin işi daha da çətinləşir
[2, s. 42].
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Özünütərbiyə. İlkin tərbiyəyə və yenidəntərbiyəyə nisbətən özünütərbiyə daha çətin,
daha kamil, daha mürəkkəb prosesdir. Özünütərbiyə zamanı isə uşaq, yeniyetmə və ya daha
da yaşlı şəxs tərbiyəçinin nəzarəti və rəhbərliyi
olmadan müstəqil, öz təşəbbüsü ilə zəruri saydığı mənəvi keyfiyyətləri mənimsəyir. Deməli,
tərbiyəçinin bilavasitə nəzarəti olmadan, lakin
onların məsləhətlərinə əsasən şəxsin cəmiyyət
üçün olmasıdır [2, s.45].
Azərbaycan xalqının Vətənə, doğma
yurda məhəbbəti və bağlılığı öz rişələrini onun
folklor nümunələrindən, böyük söz ustadlarının
əsərlərindən, dövlət xadimləri və sərkərdələrinin, qəhrəmanlarının nümunələrindən alır. Söz
dünyasının korifeyləri - Xaqani, Nizami, Tusi,
M. Əvhədi, Ə. Təbrizi, Xətai, M. Füzuli, A. Bakıxanov, M.F. Axundov, A. Səhhət, S. Vurğun
və b. Vətəni, onun gözəlliyini vəsf etmiş gəncləri Vətən torpağının qədrini bilməyə, göz bəbəyi
kimi qorumağa çağırmışlar [7, s. 43].
M.Ə. Sabir gənc nəsildən kamil, saf əxlaqlı adamlar yetişdirməyə, özləri və insanlıq
üçün yüksək dərəcədə faydalı olmağa kömək
edən şəxsiyyətlər formalaşdırmağa yönəldilən
ideyalar irəli sürürdü [7, s. 75]. Sabirin əsərlərində əxlaq tərbiyəsinə, vətənpərvərliyə, dostluq
və yoldaşlığa, böyüklərə hörmətə və s. keyfiyyətlərə yüksək qiymət verir. Sabirə görə zəhmət
insandan böyük səy, iradə tələb etsə də nəticəsi
fərəhlidir [12, s.55].
Klassik və qabaqcıl pedaqoji irsdən, Azərbaycan maarifçilərinin ideyalarından bəhrələnən
dahi bəstəkarımız Ü. Hacıbəyov (1885-1948) öz
yaradıcılığında tərbiyə məsələlərinə xüsusi yer
vermişdir. İnsanın inkişaf edib formalaşmasında
tərbiyənin rolunu yüksək qiymətləndirən Ü. Hacıbəyovun tərbiyə haqqındakı fikirlərinin əsasını
―humanizm, vətənpərvərlik, beynəlmiləlçilik,
nikbinlik, mübarizlik təşkil edir‖. Eyni zamanda,
insan fəaliyyəti Vətən maraqlarına xidmət etmək
və öz xalqının suverenliyinə və milli qüruruna
hörmət yaratmaq məqsədi daşıyır [13,s.167].
Rus yazıçısı L.N. Tolstoyun ―Tərbiyə, bir
fenomen olaraq öz fərqli mənşəyinə malikdir: a)
ailədə, b) inancda, c) hökumətdə, d) cəmiyyətdə‖ [10, s. 57] indi də öz aktuallığını saxlayır.
Bununla yanaşı, Novikov öz əsərlərində
qeyd edirdi ki, öz dilini tərk etmək, hətta ona
xor baxmaq ədalətsizlikdir. Vətənini sevən hər
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bir şəxs öz dilindən yabanı dili daha yaxşı bilənləri görmək çox kədərlidir [12, s. 36].
Dahi Füzuliyə görə yalnız gözəl insani
rəftar nəticəsində insanı tərbiyə etmək mümkündür. Tərbiyə vaxtında, düzgün verilməsə insan
ağlının pas basar və həmin şəxs sərt daşa, zərərli
tikana çevrilər, hamı təlim-tərbiyə görməlidir.
O, insanda humanizm, vətənə və xalqa sevgi, incəlik, zəriflik, mərdlik, vəfa, sədaqət, sadəlik və
s. müsbət əxlaqi keyfiyyətləri tərbiyə etməyi
tələb edirdi [4, s. 31].
M.F. Axundov uşaqlara nəcib əxlaqi keyfiyyətlər aşılamağa, vətənpərvərlik tərbiyəsinə
böyük əhəmiyyət verirdi. O, cəmiyyətin üzvlərinin xalqa, qadın hüququna hörmət bəsləyən, nəzakətli, mədəni, həqiqəti sevən, özünə və başqalarına tələbkar adamlar olmalarını arzu edir və
həyatda da belə görmək istəyirdi [9, s. 113].
Gənc nəslin vətənpərvər ruhda böyüməsində Tarix fənninin böyük əhəmiyyəti vardır.
Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixi
fənninin əsas məqsədi məktəblilərdə vətənpərvərlik, fəal vətəndaşlıq mövqeyi, digər xalqlara,
ümumbəşəri humanist dəyərlərə hörmət, tarixi
mənbə, eləcə də sərbəst nəticə çıxarmaq və kollektivdə işləmək bacarıq və vərdişləri aşılamaqla
informativ-kommunikativ və hüquqi mədəniyyət
formalaşdırmaqdan ibarətdir [15].
Şagirdlər tanınmış şəxsiyyətlərin həyat və
fəaliyyəti, Azərbaycan xalqının döyüş və əmək
ənənələri ilə məhz fənlərin tədrisi prosesində
tanış olurlar. Bu fənlər onlarda ən humanist
ideallar tərbiyə edir, şagirdlər respublikada,
dünyada baş verən ən mühüm prosesləri öyrənir,
ona öz münasibətini bildirir. Bu baxımdan tarix,
coğrafiya, ədəbiyyat, rus dili, Azərbaycan dili,
xarici dillərin imkanları daha genişdir [8, s. 31].
Tədqiqat metodologiyası: Yeni yetişən
nəslin nümayəndələrini sağlam ruhlu vətəndaşlar kimi yetişdirmək üçün aşağıdakı vəzifələrin
həllinə nail olmaq vacibdir:
– Elmi dünyagörüşünə və ideya-siyasi səviyyəsinə görə hərtərəfli inkişaf etmiş vətəndaşlar yetişdirmək. Bunun üçün həm təlim prosesində, həm də dərsdənkənar tədbirlərdə şagirdlərə elmlərin əsaslarını öyrədərkən onları dövlətçiliyə, onun atributlarına məhəbbət, hörmət və
ehtiram hissi aşılanmalıdır;
– Şagirdlərin əxlaqlarının saflaşdırılmasına nail olmaq lazımdır;

– Şagirdləri hərtərəfli elmi-bədii zövqə
malik olan adamlar kimi yetişdirmək lazımdır;
– Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin hər birinin fiziki tərbiyəsi qayğısına
qalmaq, onların fiziki mədəniyyətini formalaşdırmaq vəzifələrdən biridir;
– Öyrəncilərin ekoloji tərbiyəsinin formalaşdırılması üçün müxtəlif tədbirlərdə onları
―ekoloji davranış‖ anlayışları ilə yaxından tanış
etmək, ətraf mühiti qorumaq üçün onlarda bir
sıra əməli vərdişlər aşılamaqdır;
– Gənclərin iqtisadi tərbiyəsinin düzgün təşkili onların geniş dünyagörüşünü formalaşdırır;
– Yetişən nəslin hüquq tərbiyəsinin inkişaf etdirilməsi, onların hüquq normalarına münasibətlərini formalaşdırır, hüquq mədəniyyəti
sahəsindəki fəallığını artırır, onların əmlak hüququ, məişət hüququ, vergi hüququ və digər
hüquq məsələləri və direktivləri haqqındakı təsəvvürlərini genişləndirir [15].
Vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsaslı qolunu
hərbi – vətənpərvərlik tərbiyəsi təşkil edir. Məktəbdən kənar uşaq tərbiyə müəssisələrində oyunlar
prosesində əzmkarlıq, prinsipiallıq, siyasi sayıqlıq,
dözümlülük, cəldlik, çeviklik kimi keyfiyyətlər
yaradılır və tərbiyə olunur. Bu keyfiyyətlər isə vətənpərvərlik, vətənin müdafiəsi üçün zəruri və
vacib əxlaqi keyfiyyətlərdir [6, s. 34-35].
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 17 fevral tarixli 28s nömrəli
sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir ki: ―Müstəqil
dövlət quruculuğu yolunda gənclərin üzərinə
böyük və məsuliyyətli vəzifələr düşür. .. Respublikanın əksər gəncləri vətən qarşısında öz
vətəndaşlıq borclarını layiqincə başa düşür,
onun qorunmasında və milli dövlətçilik quruculuğunda fəal iştirak edirlər‖ [16, s 62]. Azərbaycan tarix boyu xarici təcavüzlə mübarizə aparmışdır. Ermənilər torpaqlarımızı işğal edib öz
əsarəti altında saxlayırdılar. Ancaq 2020-ci ildə
44 günlük müharibə ərzində xalqımızın öz prezidenti ilə birgə səyi nəticəsində, gənc qəhrəmanlarımızın mübarizliyi, ordumuzun gücü sayəsində torpaqlarımız düşmənlərdən azad oldu.
Öz əzəli torpaqlarımız geri alındı. Bu qələbənin
birinci səbəbi xalqımızda, gənclərimizdə vətənpərvərlik hissinin güclü olmasıdır.
Problemin elmi yeniliyi. Artıq bütün orta
məktəb proqramlarına və ali məktəblərdə Birinci və
İkinci Qarabağ müharibəsi və ya 44-günlük müharibənin canlı şahidləri və iştirakçıları (qazilərimiz,
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milli qəhrəmanlarımız), torpaqlarımızın azad olunması uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin həyat
nümunələri əlavə edilməklə yanaşı, onların həyat
tərzi böyüməkdə olan nəsil üçün bir həyat tərzi, nümunəsi olmalıdır. Təhsilimiz bu istiqamətdə gənc
nəslin tərbiyəsini davam etdirməlidir.
Proqramın əsas məqsədi gənclərdə vətənə
dərin məhəbbət, vətənin tərəqqisi üçün çalışmaq və
vətənin bütün maddi və mənəvi sərvətlərini daima
qorumaq və artırmaq, onu müdafiə etmək hissləri
aşılamaqdan ibarətdir:
 vətənə məhəbbət hissi gənclərin dövlət dilinə, milli musiqiyə, folklora, dini dəyərlərə, tarixi ənənələrə bağlılığında, ölkə ərazisinin bütövlüyünün
qorunmasına hazır olduğunu əməli işlə sübut etməyində öz təzahürünü tapmalıdır;
 vətənin maddi və mənəvi sərvətlərini qorumaq, iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsinə nail olmaq,
baş verə biləcək iğtişaşlara, təxribatlara və təbii fəla-

kətlərə qarşı həmişə mübarizə iqtidarında olmaq lazımdır.
Nəticə və praktik əhəmiyyəti: Gənclərin tərbiyəsini kortəbii şəkildə həyata keçirmək olmaz.
Müasir dövrdə pedaqogikanın vəzifələri cəmiyyətin
tələbləri baxımından təlim, tərbiyə və təhsilin aktual
problemlərini, pedaqoji gerçəklik problemlərini, insanların həyatının və fəaliyyətinin düzgün qurulmasında pedaqogikanın rolunu; pedaqoji prosesin ayrıayrı sahələrinin məqsədi, məzmunu, vasitələri, səmərəli üsullarını müəyyən etməkdən, inkişaf etdirib
zənginləşdirməkdən ibarətdir [2, s. 63].
Vətənin taleyinin təhlükə altında olduğu, onun
bütövlüyü uğrunda ölüm-dirim mübarizəsinin getdiyi bir zamanda xalqın vətəni qorumağa qadir, mərd,
sadiq gənclərə böyük ehtiyacı vardır. Buna görə də
gənclərdə vətənpərvərlik və vətəndaşlıq hisslərinin
daha da gücləndirilməsi sahəsində məqsədəuyğun və
sistemli iş aparılmalıdır.
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CRITERIA OF TOLERANCE
Xülasə. Tədqiqatda tolerantlığın mümkün meyarları (ölçü meyarları), onun sosial göstəriciləri müəyyənləşdirilmişdir. İşdə tolerant və intolerant şəxsiyyətləri ayırmağa və onları xarakterizə etməyə cəhd edilmişdir. Göstərilir ki, tolerantlığın mümkün meyarlarını (ölçü meyarlarını), onun sosial göstəricilərini müəyyənləşdirmək çox vacibdir. Pedaqoji nəzəriyyədə tolerantlıq nöqteyi-nəzərdən insanları şərti olaraq tolerant
və intolerantlara bölürlər. Müstəsna mövqelər olduqca nadirdir. Hər bir insan həyatında həm tolerant, həm də
intolerant hərəkətlər edir. Buna baxmayaraq, tolerant və intolerant davranışa meyllilik şəxsiyyətin sabit xarakterinə çevrilə bilər, bu isə tolerant və intolerant şəxsiyyətləri ayırmağa və onları xarakterizə etməyə imkan
verir. Tolerant şəxsiyyət aşağıdakı əlamətlərinə görə müəyyənləşdirilir, dəyərləndirilir: başqalarına meyllilik,
güzəşt, səbir, yumor hissi, həssaslıq, inam, altruizm (başqalarına təmənnasız yardım etməyə hazır olma),
fərqliliklərə qarşı dözüm, özünə hakim olmaq, xeyirxahlıq, başqalarını mühakimə etməmək qabiliyyəti, humanizm, dinləmə bacarığı, bilgilərə maraq.
Açar sözlər: tolerantlıq, tolerantlığın meyarları, tolerantlığın sosial göstəriciləri, tolerantlığın
əlamətləri, intolerantlıq, dözümsüzlük
Резюме. В исследовании определены возможные критерии (критерии измерения) толерантности и ее социальные показатели. В работе попытались выделить и охарактеризовать толерантных и интолерантных личностей. Показано, что очень важно определить возможные критерии (критерии измерения) толерантности и ее социальные показатели. С точки зрения толерантности в педагогической
теории людей условно делят на толерантных и интолерантных. Исключительные позиции встречаются крайне редко. Каждый человек совершает в жизни как толерантные, так и интолерантные действия. Несмотря на это, склонность к толерантному и интолерантному поведению может стать устойчивой чертой личности, которая позволяет различать и характеризовать толерантные иинтолерантные
личности. Толерантная личность определяется и ценится по следующим признакам: предрасположенность к другим, компромисс, терпение, чувство юмора, чувствительность, доверие, альтруизм (готовность помогать другим бесплатно), терпимость к различиям, самоконтроль, доброта, умение не судить, гуманизм, умение слушать, интерес к знаниям.
Ключевые слова: толерантность, критерии толерантности, социальные показатели
толерантности, признаки толерантности, интолерантность, нетерпимость
Summary. Study identified possible criteria for tolerance (measurement criteria), its social indicators.
An attempt was made to distinguish and characterize tolerant and intolerant personalities. It is shown, that it
is very important to determine the possible criteria of tolerance (measurement criteria), its social indicators.
From the point of view of tolerance in pedagogical theory, people are conventionally divided into tolerant
and intolerant. Exceptional positions are extremely rare. Every human being performs both tolerant and
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intolerant actions in life. However, the tendency to tolerant and intolerant behavior can become a stable
feature of personality, which allows distinguishing and characterizing tolerant and intolerant personalities.
Tolerant personality is defined and valued by the following characteristics: inclination to others,
compromise, patience, sense of humor, sensitivity, trust, altruism (willingness to help others free of charge),
tolerance for differences, self-control, kindness, ability not to judge others, humanism, listening skills,
interest in information.
Key words: tolerance, criteria of tolerance, social indicators of tolerance, signs of tolerance,
intolerance

Tolerantlıq – olduqca mücərrəd bir anlayışdır, onu elmi metodlarla müşahidə etmək və
ölçmək çətindir. Bu baxımdan tolerantlığın
mümkün meyarlarını (ölçü meyarlarını), onun
sosial göstəricilərini müəyyənləşdirmək çox vacibdir. Q.U. Soldatova, L.A. Şayqerova, O.D.
Şarova tərəfindən ailə və məktəbdən başlayaraq
cəmiyyətdə yekunlaşan, müxtəlif ictimai qruplara uyğun gələn tolerantlıq meyarları təqdim edilir: hüquq bərabərliyi; qrup və ya cəmiyyət üzvlərinin qarşılıqlı hörməti, müxtəlif sosial qruplara qarşı xoşməramlılıq və dözümlülük; cəmiyyətin bütün üzvlərinin siyasi həyatında iştirak
etmək üçün bərabər imkanlar; milli azlıqların
mədəni xüsusiyyətlərinin və dillərinin qorunması və inkişafı; kütləvi tədbirlərdə, bayramlarda
mümkün qədər çox insanın əhatə olunması (əgər
bu, onların mədəni ənənələrinə və dini inanclarına zidd deyilsə); hər bir cəmiyyətdə təmsil olunan bütün mədəniyyətlərin öz ənənələrini
davam etmək imkanı; din azadlığı; ümumi problemlərin həllində əməkdaşlıq və həmrəylik; etnikarası, irqlərarası, cinslər arası münasibətlərin
ən həssas sahələrində müsbət leksikası [5, s. 910]. İngilis tədqiqatçısı B.E. Rierdon, rus təd-qiqatçıları tərəfindən əsaslandırılmış tolerantlıq
meyarlarına uyğun gələn aşağıdakı tolerantlıq
əlamətlərini və onların sosial təzahürlərini müəyyənləşdirdi: irqi, etnik və sosial qadağaların
olmaması ilə xarakterizə olunan dil; bütün insanların bərabərliyinə əsaslanan ictimai asayiş;
qarşılıqlı hörmətə əsaslanan ictimai münasibətlər; demokratik siyasi proseslər; çoxluq və azlıq
təşkil edən əhali ilə yerli əhali arasında tolerant
münasibətlər; planlaşdırma və həyata keçirilməsində hər bir maraqlı şəxsin iştirakını əhatə edən
sosial tədbirlər, ənənələr; hər bir şəxs üçün öz
ənənələrini qorumaq və bayramlarını qeyd
etmək imkanı; dini inanclar azadlığı, dini mərasimləri qeyd etmək imkanı; qruplararası əməkdaşlıq [4, s. 22-23]. Deyə bilərik ki, bu sadalanan əlamətlər cəmiyyətdə nə qədər varsa, buna

uygun cəmiyyət də bir o qədər sülh, demokratiya və insan hüquqlarının təmin olunması mühitində inkişaf edir.
Tolerantlığın əlamətlərinin qavranılması
onun əksi olan – intolerantlığın və ya dözümsüzlüyün təzahürlərini anlamaqla da əldə edilir.
Dözümsüzlük hökmranlığa və məhv etməyə yönəldir; fərqli baxış sahiblərinin mövcud olmasını, onların yaşama hüququnu qəbul etmir; inandırmağa deyil, susdurmağa üstünlük verir. Fikrimizcə, intolerantlığın aşağıdakı təzahürlərini
qeyd edə bilərik: təhqir, lağa qoyma, etinasızlıq;
etnosentrizm; düşmən axtarışı (bədbəxtlik, problem və sosial problemlər üçün günahı bu və ya
digər qrupa ötürmək); təqib, hədə-qorxu, təhdid;
ayrı-seçkilik; irqçilik; etnofobiya, dini fobiya
(islamofobiya), miqrantofobiya şəklində ksenofobiya; millətçilik; faşizm; şovinizm; imperializm; istismar; dini və mədəni simvolların təhqir
edilməsi; dini zülm; sürgün; repressiya, məhv və
soyqırım.
Bir çox alimlər tolerantlıq nöqteyi-nəzərdən insanları şərti olaraq tolerant və intolerantlara bölürlər. Müstəsna mövqelər olduqca nadirdir. Hər bir insan həyatında həm tolerant, həm
də intolerant hərəkətlər edir. Buna baxmayaraq,
tolerant və intolerant davranışa meyllilik şəxsiyyətin sabit xarakterinə çevrilə bilər, bu isə А.Т.
Asmolovaya görə, tolerant və intolerant şəxsiyyətləri ayırmağa və onları xarakterizə etməyə
imkan verir:
1. Özünü tanımaq. Tolerant insanlar özlərinin yaxşı tərəfləri və nöqsanları barədə çox bilirlər. Özlərinə tənqidi yanaşaraq, bütün çətinliklərində başqalarını günahlandırmağa çalışmırlar. İntolerant insan özündə olan çatışmazlıqlardan daha çox üstünlüklərini görür, bu səbəbdən
də bütün problemlərdə başqalarını günahlandırmağa meyllənir.
2. Təhlükəsizlik. İntolerant insana həm
özü ilə, həm də digər insanlarla birgə, sabit yaşamaq çətindir. O, öz sosial mühitindən və hətta
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özündən, instinktlərindən qorxur. Davamlı bir
təhdid hissi onu izləyir. Tolerant insan adətən
özünü təhlükəsiz hiss edir. Bu səbəbdən də
digər insanlardan və qruplardan çəkinmir, onlardan özünü qorumağa çalışmır. Təhlükənin olmaması və ya onun öhdəsindən gələ biləcəyinə
inam – tolerant şəxsiyyətin formalaşması üçün
vacib şərtdir.
3. Məsuliyyət. İntolerant insan, hesab edir
ki, baş verən hadisələr ondan asılı deyil, buna
görə də ətrafında baş verənlərlə bağlı məsuliyyətdən azad olmağa çalışır. Bu xüsusiyyət hər
şeydə başqalarını günahlandırmaq meyli ilə əlaqəlidir və digər qruplara qarşı qərəzli münasibətlərin formalaşmasının əsasında durur. Tolerant insanlar, əksinə, taleyin özlərindən asılı olduğuna əmindirlər. Məsuliyyəti başqalarına
yükləmirlər, ancaq özləri daşıyırlar.
4. Müəyyənliyə tələbat. İntolerant insanlar
dünyanı iki yerə bölürlər - qara və ağ. Onlar
üçün yarımçıq insan yoxdur, yalnız iki növ
insan var – yaxşı və pis, həyatda yalnız bir doğru yol var. Onlar ―özününkü‖ və ―yad‖ qruplar arasındakı fərqləri vurğulayırlar. Nəyəsə
neytral yanaşa bilməzlər, baş verənləri ya bəyənir, ya yox. Tolerant insan, əksinə, dünyanı
müxtəlifliyi ilə qəbul edir və istənilən mövqeyi,
fikri dinləməyə hazırdır.
5. Özünə yönəlmə - başqalarına yönəlmə.
Tolerant şəxsiyyət işdə, fantaziyalarında, yaradıcılıq prosesində, nəzəri düşüncələrində daha
çox özünə meyillidir. Problemli vəziyyətlərdə
tolerant insanlar başqalarını deyil, özlərini günahlandırırlar. Bu cür insanlar intolerant insanlardan fərqli olaraq xarici qurumlara və avtoritetlərə tabe olmaqdan daha çox şəxsi müstəqilliyə can atirlar.
6. İntizam öhdəliyi. İntolerant insan təmizlik, gözəl davranış və nəzakətə həddən artıq
əhəmiyyət verir. Onun üçün hər bir sahədə, xüsusən də sosial sahədə qaydanın olması vacibdir. Tolerant insanlar üçün bu keyfiyyətlər o
qədər də böyük əhəmiyyət daşımır və arxa plana
keçir.
7. Yumor hissi. Yumor hissi və özünə gülmək bacarığı tolerant şəxsiyyətin vacib bir xüsusiyyətidir. Özünə gülə bilən birinin başqalarından üstün olması hissinə ehtiyacı azdır.

62

8. Avtoritarizm. İntolerant insan üçün sosial iyerarxiya (rütbəcə aşağı olan insanların yuxarı rütbəlilərə tabe olma qaydası) çox vacibdir.
İntolerant insan xarici intizamın son dərəcə
vacib olduğuna inanır. Güclü bir hakimiyyətə
sahib olan nizamlı, avtoritar bir cəmiyyətdəki
həyat onu qane edir, tolerant insan əksinə azad,
demokratik bir cəmiyyətdə yaşamağı üstün tutur
[2, s. 29-31].
Biz isə belə hesab edirik ki, tolerant şəxsiyyətin aşağıdakı əlamətlərini müəyyənləşdirilməliyik: başqalarına meyllilik, güzəşt, səbir,
yumor hissi, həssaslıq, inam, altruizm (başqalarına təmənnasız yardım etməyə hazır olma),
fərqliliklərə qarşı dözüm, özünə hakim olmaq,
xeyirxahlıq, başqalarını mühakimə etməmək qabiliyyəti, humanizm, dinləmə bacarığı, bilgilərə
maraq.
Beləliklə, şəxsiyyətin iki inkişaf yolu var:
tolerant və intolerant. İntolerant yol özü haqda
müstəsna təsəvvürü, məsuliyyəti ətrafdakılara
ötürmək istəyi, daima təhlükə hissi, intizama ehtiyac, güclü hakimiyyət istəyi ilə xarakterizə
olunur. Digər yol - özünü yaxşı tanıyan və bu
səbəbdən başqalarını qəbul edən azad bir insanın yoludur. Başqalarına qarşı müsbət və ətraf
aləmə qarşı xeyirxah münasibət özünə olan
yaxşı münasibət ilə uzlaşır.
Problemin aktuallığı. Ümumbəşəri və milli
dəyərlərə əsaslanan tərbiyə yalnız pedaqoji problem
kimi deyil – həm də cəmiyyətin inkişaf problemi baxımından həyati əhəmiyyət kəsb edir. Şəxsiyyətin
mühüm dəyərlərinin təməli təlim-tərbiyə prosesində
qoyulduğundan, məhz kiçikyaşlı məktəblilərdə tolerantlığın formalaşdırılması probleminin həlli ümumtəhsil müəssisələrində tolerantlığın formalaşması
üçün xüsusi təşkil olunmuş prosesdən kənarda qala
bilməz.
Problemin elmi yeniliyi. Kiçik məktəb yaşının tolerantlıq tərbiyəsi üçün şəxsiyyətin malik olmalı xüsusiyyəti kimi həssaslığı əsaslandırılmış, kiçikyaşlı məktəblilərdə tolerantlığın ölçü meyarlarına
aydınlıq gətirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın
materiallarından kiçikyaşlı məktəblilərdə tolerantlıq
tərbiyəsi üzrə çoxkomponentli, mərhələli eksperimental tədqiqatın həyata keçirilməsində, uşaqlarda
tolerantlıq tərbiyəsi ilə bağlı ibtidai sinif müəllimlərinin hazırlanmasına dair təlimatların tərtibində istifadə oluna bilər.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ЕГО ФАКТОРЫ
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FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS AND THE FACTORS THAT DETERMINE IT
Xülasə. Məqalə müasir dövrümüz üçün aktual hesab edilən ali təhsil müəssisələrində tələbələrin
sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması və onu şərtləndirən amillər probleminə həsr olunmuşdur. Bəşər cəmiyyətinin inkişafının bütün mərhələlərində hansı ictimai-iqtisadi quruluşda yaşamasından, irqindən, dini
etiqadından, siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq əhalinin ən başlıca vəzifələrindən biri sağlamlığın təmin
olunması, qorunması, möhkəmləndirilməsi və xəstəliklərə qarşı mübarizə aparılmasından ibarət olmuşdur.
Bununla yanaşı, ayrı-ayrılıqda hər bir insanın sağlam həyat tərzinin mexanizmləri sağlamlıq mədəniyyətinin
formalaşdırılması ilə birgə həyata keçirilmişdir.
Açar sözlər: sağlam həyat tərzi, valeologiya, tələbə, təhsil müəssisəsi, pedaqoji proses, ictimai şüur
Pезюме. Статья посвящена актуальной для нашего времени проблеме формирования здорового
образа жизни студентов вузов и факторам, которые ее определяют. На всех этапах развития человеческого общества, независимо от социально-экономической структуры, в которой они живут, расы, религии, политических убеждений, одной из основных задач населения было обеспечение, защита, укрепление здоровья и борьба с болезнями. При этом механизмы здорового образа жизни для каждого
человека реализованы вместе с формированием культуры здоровья.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, валеология, студент, образовательное учреждение,
педагогический процесс, общественное сознание
Summary. The article is devoted to the problem of forming a healthy lifestyle of students in higher
education institutions, which is relevant for our time, and the factors that determine it. At all stages of the
development of human society, regardless of the socio-economic structure in which they live, race, religion,
political beliefs, one of the main tasks of the population was to ensure, protect, strengthen health and fight
disease. At the same time, the mechanisms of a healthy lifestyle for each person have been implemented
together with the formation of a culture of health.
Keywords: healthy lifestyle, valeology, student, educational institution, pedagogical process, public
consciousness

Ümummilli lider Heydər Əliyev çıxışlarında insanların və cümlədən gənclərin sağlam
həyat tərzinə xüsusi əhəmiyyət verirdi: ―Mən
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inanıram
ki,
müstəqil
Azərbaycanda,
cəmiyyətimizdə sağlam həyat tərzi get-gedə
özünə üstün yer tutur. Bizim cəmiyyətimizdə
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sağlam həyat tərzi əsas amillərdən biridir.
Sağlam həyat tərzi təkcə gənc nəsil üçün deyil,
hər bir insan üçün vacibdir. Bu, insanın şəxsi
sağlamlığı, hər bir insanın ömrünün uzadılması
və sağlam olmasıdır. Sağlam həyat tərzi insanlarda uşaqlıq çağından başlayır. Əgər biz gənc
nəslin hamısını sağlam həyat tərzinə yönəltsək,
onları fiziki və əqli cəhətdən sağlam böyüdə biləcək, onda cəmiyyətimizdə də sağlam həyat
tərzi hökm sürəcək və müstəqil Azərbaycanın
gələcəyini təmin edən insanlar daha da sağlam
və güclü olacaqdır.‖
Müasir dövrdə bir sıra obyektiv və subyektiv (mütləq, yaxud nisbi) amillər (ictimai-siyasi, ekoloji, qeyri-sağlam həyat tərzi, zərərli
vərdişlərə aludəçilik və s.) bütün təhsilalanların
və xüsusilə tələbə gənclərin mənəvi və cismani
sağlamlığına, emosional, psixoloji, əqli və intellektual durumuna ciddi mənfi təsir göstərmişdir.
Belə bir vəziyyətin səciyyəvi xarakter daşıması
müasir ictimai həyatın və cəmiyyətin tələbatı ilə
şərtlənən yeni inteqrativ elm sahəsi kimi valeologiyanın yaranmasına səbəb olmuş, sağlam
həyat tərzini, bütövlükdə bütün insanların, o
cümlədən tələbə gənclərin özlərinin şəxsi sağlamlığının qayğısına qalmasını, onun təmin edilməsi, möhkəmləndirilməsi və mühafizəsinə cəlb
olunmasını, bu sahədə ciddi elmi tədqiqatların
aparılmasını xeyli aktuallaşdırmışdır.
Müasir dövrdə böyüyən nəsillərin sağlamlığının təmin edilməsi və qorunması baxımından
təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi təlim-tərbiyə müəssisələrinin üzərinə
çox böyük məsuliyyət düşür. Belə ki, Respublikamızın təhsil müəssisələrinin başlıca məqsədi
dövlətimiz qarşısında öz məsuliyyətini dərk
edən, xalqımızın milli ənənələri və demokratiya
prinsiplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına
hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq
ideologiyasına sadiq olan, müstəqil, kreativ düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək, millimənəvi dəyərləri qoruyan, inkişaf etdirən, geniş
elmi dünyagörüşünə malik olan, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssislər – pedaqoji kadrlar hazırlamaqdan ibarətdir. Bu məqsədin həyata
keçirilməsi öz növbəsində təhsilalanların mənəvi, ruhi, cismani, fiziki sağlamlığı, sağlam həyat
tərzi və onun formalaşdrılmasının təmin olunması üçün şərait yaradılmasını tələb edir.

Lakin son 25-30 ildə aşağıda təsvir olunan
müəyyən obyektiv və subyektiv amillərin təsiri
nəticəsində Respublikamızın ali təhsil müəssisələri gənc nəsillərin sağlamlığının təmin edilməsi
baxımından öz üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələ bilmir. Belə ki, praktiki baxımdan qazanılan müəyyən nailiyyətlərlə yanaşı, baş verən ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi hadisələr, ekoloji, mənəvi-əxlaqi və s. dəyişikliklər
bütövlükdə əhalinin, xüsusilə böyüyən nəsillərin
sağlam inkişafına, sağlam həyat tərzinə, sağlam
həyat tərzinin formalaşdırılmasına çox ciddi
mənfi təsir göstərmişdir.
Bütövlükdə bütün təhsilalanların və xüsusilə tələbə gənclərin sağlamlığını təmin edən və
ona həlledici təsir göstərən ən mühüm amillərdən biri də hərəkət rejimidir. Lakin, təəssüflər
olsun ki, müasir dövrdə təhsilalanların hərəkət
rejimi bütövlükdə və xüsusilə şəhər mühitində
daha tez-tez pozulur. Məsələn, uşaq və yeniyetmə və gənclərin ailədə gün rejiminin düzgün
təşkil olunmaması və ona əməl edilməməsi hərəkətin məhdudlaşmasına, azhərəkətliliyə gətirib
çıxarır. Təhsilalanların əksəriyyətinin asudə
vaxtı, xüsusilə tətil günləri passiv fəaliyyət formaları ilə müşayiət olunur (kompüter oyunları,
kinofilmlərə baxma və s.). Onlar televizora baxmağa da həddən artıq vaxt sərf edirlər. Belə ki,
sorğu aparılan 800 yeniyetmədən yalnız 29,3
faizi televizora nəzərdə tutulan saatda baxır,
41,3 faizi isə qeyd edir ki, onlarda televizora
baxma rejimi dəyişkəndir. Cavabların 20,2 faizindən məlum olur ki, ümumiyyətlə televizora
baxma rejimi yoxdur.
«Sutkada televiziya verilişlərinin baxılmasına nə qədər vaxt sərf edirsiniz?» sualına respondentlərin cavabı belə olmuşdur: 24 % - 1
saat, 40 % - 2-3 saat, 20 % - 4-5 saat, 16 % - 5
saatdan çox. Onlardan 46 % Azərbaycan televiziyasına, 18 % ―Ostankino‖, 14 % ―Rossiya‖
telekanalına, 14 % isə Türkiyənin televiziya kanallarına baxdıqlarını qeyd etmişlər.
I – IV kurslarda aparılan anket sorğusunun
təhlilindən müəyyən olundu ki, 318 nəfər tələbənin yalnız 19,2 faizi (61 tələbə) asudə vaxtlarında idmanın müxtəlif növləri və digər fəal fəaliyyətlə məşğul olur, qalanları isə televiziya verilişlərinə baxır (6,9 %), musiqiyə qulaq asır
(11,9 %), kompüter oyunları ilə əylənir (44,6
%), fənn dərnəklərində iştirak edir (6,9 %), ev
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işlərində valideynlərinə kömək edir (2,5 %).
Göründüyü kimi, tələbələrin təqribən 80 % asudə vaxtlarını passiv (yəni hərəkətlə bağlı olmayan) fəaliyyət növlərinə həsr edir. Tələbələrin
televiziya verilişlərinə və digər passiv fəaliyyət
formalarına (kompüter oyunları, internet və s.)
həddən artıq aludə olmaları, onların səhhətinə
mənfi təsir göstərir, dincəlmək və yuxu üçün ayrılan vaxtın qısalmasına gətirib çıxarır. Məlumdur ki, dərslər və norması əksər hallarda fənn
müəllimləri tərəfindən pozulan ev tapşırıqları
təhsilalanlardan xeyli vaxt tələb edir ki, bu da
hərəkət rejiminin pozulduğu hallarda əqli yorğunluğa səbəb olur. Əvvəla, asudə vaxtın bədən
tərbiyəsi və idman tədbirləri ilə zənginləşdirilməsi fizioloji funksiyaların normal olmasını və
yüksək əqli iş qabiliyyətini təmin edir. Digər tərəfdən, alimlər müəyyən etmişlər ki, bədən tərbiyəsi və idmanla mütəmadi məşğul olan şagird
və tələbələrin mənimsəmə qabiliyyəti digərlərinə nisbətən 15-20 % yüksək olur.
Fiziki yükün azlığı fiziki inkişafın zəifləməsinə, xəstələnmə hallarının artmasına, mənimsəmənin zəifləməsinə, kökəlməyə, piylənməyə səbəb olur. Həkimlərin məlumatına görə,
hazırda təsilalanların 30 faizindən çoxu piylənmə xəstəliyinə tutulmuşdur. Valideynlərin əksəriyyəti isə səhvən köklüyü sağlamlığın rəhni
hesab edir və buna görə də bir qayda olaraq
uşaq və yeniyetmə V-VI dərəcəli piylənmə xəstəliyinə tutulduqdan sonra həkimlərə müraciət
edirlər. Bu halda da valideynləri uşaqların çəkisinin normadan xeyli artıq olması deyil, onların
həddindən artıq yorğunluğu, süstlüyü, baş, ürək
və qarın nahiyəsindəki ağrıları narahat edir. Onu
da qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqatçılar müəyyən etmişlər ki, mütəşəkkil və mütəmadi bədən
tərbiyəsi və idman məşğələləri daxili orqanları,
əzələləri və ürəyi möhkəmləndirir, onların işini
təkmilləşdirir, orqanizmin mühafizəsinə, şagirdlərin mənimsəmə qabiliyyətinə, nizam – intizamına müsbət təsir göstərir və əqli inkişafına
kömək edir. Görünür, qədim yunanlar bütün
bunları nəzərə alaraq Ellada dağlarının yamaclarına aşağıdakı sözləri həkk etmişlər: ―Gözəl
olmaq istəyirsənsə, qaç. Sağlam olmaq istəyirsənsə, qaç. Ağıllı olmaq istəyirsənsə, qaç‖.
Bütün bu deyilənlərə baxmayaraq təhsil
müəssisələrinin əksəriyyətində (ümumtəhsil,
texniki-peşə, orta ixtisas və s.) müasir tədris
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planı və proqramlarına müvafiq olaraq bədən
tərbiyəsi dərslərinə həftədə yalnız cəmi 2 saat
vaxt ayrılır. Lakin bu vaxt təhsilalanların normal
fiziki inkişafını təmin etmək üçün qətiyyən kifayət etmir. Uşaq, yeniyetmə və gənclərin fiziologiyasını tədqiq edən alimlərin qənaətinə görə,
bu 2 saat lazımi hərəkət fəallığı normasının
yalnız onda bir hissəsini təmin edə bilər.
Tədqiqat mövzusu baxımından bir məsələni xüsusi qeyd etmək lazımdır. Belə ki, ümumilikdə hazırda respublikamızda 40 dövlət və 11
özəl olmaqla 51 ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət
göstərir. Ölkəmizin ali təhsil müəssisələrində
171 mindən çox (bakalavriat səviyyəsində 158
minə yaxın, magistratura səviyyəsində isə 13
mindən çox) tələbə təhsil alır. Bu tələbələrin can
sağlığının, sağlamlığının qorunmasına və gənclər arasında geniş yayılmış hipodinamiyanın
aradan qaldırılmasına tədrisinə həftədə 2 saat
ayrılan fiziki tərbiyə dərsləri müəyyən rol oynayırdı. Lakin təəssüflər olsun ki, artıq bir neçə
ildir ki, fiziki tərbiyə dərsləri ali məktəblərin
tədris planından çıxarılmış və onlar könüllülük
əsasında fəaliyyət göstərən və tələbələrin (əsasən oğlanların) cüzi bir hissəsini əhatə edən
idman bölmələrilə əvəz edilmişdir.
Təhsilalanların təbii və real əqli inkişaf səviyyəsi nəzərə alınmadan təhsilin məzmununun
get-gedə təkmilləşdirilməsi və mürəkkəbləşdirilməsi, ev tapşırıqlarının normasının pozulması,
bu proseslərin təhsilalanların sağlamlığı ilə ziddiyyət təşkil etməsi, təhsilin məzmununda öyrənənlərin sağlam həyat tərzi şüuru və mədəniyyətinin formalaşdırılması yönümünün zəifliyi, təhsilin şəxsiyyətyönlülüyünün deklarativ səciyyə
daşıması, təhsilalanların asudə vaxtının qeyriqənaətbəxş təşkili, onların əksəriyyətinin oturaq
həyat tərzinə (televiziya verilişlərinə baxmağa,
musiqi dinləməyə, kompüter oyunlarına, yəni
passiv fəaliyyət növlərinə alüdəçilik) üstünlük
verməsi, gün və istirahət rejiminin olmaması,
yaxud pozulması; qidalanma, sağlamlıq, davranış və ünsiyyət mədəniyyətinin zəifliyi, zərərli
vərdişlərə meyllilik, əcnəbi informasiya – kommunikasiya vasitələri yayımlarının mənfi təsiri
nəticəsində xalqımızın milli mentalitetinə xas
olmayan həyat tərzi, düşüncəsi və mədəniyyətinə xoş münasibət və sairləri də subyektiv amillərə aiddir.
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Təlimdə müvəffəqiyyət, mənəvi-psixoloji
və iradi rifah fiziki sağlamlıqdan asılıdır. Qədim
atalar sözü – «Sağlam bədəndə sağlam ruh olar»
– öz elmi əsasını tapır və yerinə düşür. Yaradıcı,
idraki və praktik fəaliyyət xüsusilə daha çox fiziki, intellektual güc və enerji tələb edir. Məktəblilər isə məhz belə imkanlara malikdirlər.
Yaradıcı fəallığın obyekti fəaliyyətin
müxtəlif sahələri ola bilər. Təhsilalanlar üçün
maksimum fiziki, mənəvi-psixoloji, intellektual
və emosional güc sərf etməyi tələb edən dərs,
təlim fəaliyyəti birinci yerdə durur. Buna görə
də bütün növ məktəbdə təhsilalanların rəngarəng tələbatlarının ödənilməsi üçün əlverişli şərait yaradılmalıdır. Belə olduqda, Y.A. Komenskinin dediyi kimi, məktəbi ağıl, sevinc və ləyaqət məbədi hesab etmək olar. Şagird isə özünü
müstəqil həyata hazırlamaq üçün oxumağın,
yüksək səviyyədə təhsil almağın marağında olmalıdır. Lakin müasir məktəblərdə şagirdlərin
və tələbələrin təhsilə münasibətini pisləşdirən
bir sıra neqativ hallar meydana çıxmışdır. Təhsilalanların dərsə, təhsilə marağını azaldan səbəblərdən biri təhsilin praktiki, şəxsi və ictimaiyönünün zəifliyidir, halbuki, şagird, tələbə öz
təyinatının mənasını hiss etməli, təlim isə onu
həyata keçirmə vasitəsi olmalıdır.
Gənclərin intellektual səviyyəsinin günün
tələblərinə, Azərbaycan respublikasının və beynəlxalq təhsil standartlarına cavab verməməsi,
təhsilə biganə münasibəti bir sıra subyektiv
amillər nəzərə alınmazsa, yalnız pedaqoji nəzəriyyənin zəifliyi ilə izah etmək düzgün olmaz.
Hər halda «şüuru varlıq müəyyən edir». Bu səbəblərdən biri də, qeyd edildiyi kimi, elmə, biliyə, savada, elm adamlarının, müəllimlərin əməyinə layiqincə qiymət verilməməsi, rəğbətləndirilməməsi, kadrlar seçilərkən intellektual səviyyənin, qabiliyyətin, peşə səriştəliliyinin kifayət
qədər nəzərə alınmamasıdır.

sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması üzrə işin sistemi kimi aktual elmi-pedaqoji problemin qoyuluşu
və həllindən ibarətdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Ali pedaqoji
təhsil müəssisələri şəraitində gələcək müəllimlərin
tədris prosesində sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasının vasitə, üsul və texnologiyalarının tətbiqindən, tədqiqatın nəticələrinin tələbələrin ali məktəb
mühitində sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması
prosesini təkmilləşdirməsindən ibarətdir.

Problemin aktuallığı: Bütövlükdə təhsilalanların, xüsusilə pedaqoji ali təhsil məktəb tələbələrinin, gələcək müəllimlərin müvafiq fənlərin tədrisi
prosesində sağlam həyat tərzi haqqında elmi biliklərə yiyələnmələri və bu zəmində onların sağlam həyat
tərzinin formalaşdırılması çox böyük elmi-pedaqoji
və ictimai əhəmiyyət kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi: Geniş mənada bütövlükdə pedaqoji valeologiyanın elmi tədqiqatın obyekti kimi araşdırılmasından, nisbətən dar mənada
isə pedaqoji ali təhsil müəssisələrində tələbələrin
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕКЦИЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
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INTERACTIVE LECTURE METHODS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AS A
MEANS OF CREATING FEEDBACK BETWEEN
TEACHERS AND STUDENTS
Xülasə. Məqalədə ali təhsil müəssisələrində şəxsiyyətyönlü təlim prosesinin metodikası araşdırılır, ənənəvi və interaktiv mühazirənin müqayisəsi verilir. İnteraktiv mühazirələrin müxtəlif üsulları, alqoritmləri və
praktik nəticələri qeyd olunur. Coğrafiya fənninə aid bir neçə interaktiv dərs nümunəsi təqdim olunmuşdur.
Açar sözlər: Fəal təlim, interaktiv mühazirə, əks-əlaqə, poliloq, müzakirə,şəxsiyyətyönümlü
Резюме. В статье рассматривается методология личностно-ориентированного процесса обучения в высших учебных заведениях, дано сравнение традиционных и интерактивных лекций. Отмечены различные методы, алгоритмы и практические результаты интерактивных лекций.
Ключевые слова: активное обучение, интерактивная лекция, обратная связь, полилог,
дискуссия, личностно-ориентированный
Summary. The article examines the methodologi of the perconality-oriented learning process in
higher education institutions,acomparison of traditional and interactive lectures is given.
Different methods,algorithms and practical results of. interactive lectures are noted.
Key words. Active learning, interactive lecture, feedback, polylogue, discussion

Ali təhsil müəssisələri üçün xarakterik
olan mühazirə metodu tədrisin didaktik mərhələsinin əsas pedaqoji texnologiyasıdır.
Mühazirə ərəb mənşəli söz olub hər hansı
mövzunun auditoriya qarşısında şifahi şərhi deməkdir. Müəyyən dövrlərdə ənənəvi, monoloji
mühazirə, xüsusən də natiqlik və peşə bacarıqları yüksək olan, xarakterik xüsusiyyətləri ilə

fərqlənən bir çox pedaqoqların müraciət etdiyi
metod olmuşdur.
Mühazirə təlim metodu bu gün də əksər
ali məktəblərdə ən çox tətbiq olunan ənənəvi
strategiya olaraq qalmaqdadır. Müşahidələr göstərir ki, mühazirə təlim metodu şəxsiyyətyönümlü təhsilin prinsiplərinin tələblərinə cavab
vermir. Mühazirəçinin uzun müddətli monoloqu
dinləyicilərin passivliyinə səbəb olur. Tələbələr
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yalnız materialı dinləyir, qeydlər aparır və eşitdiklərini yadda saxlamağa çalışırlar. Ənənəvi
mühazirə müəllimin auditoriya ilə əks-əlaqə yaratmasına və interaktivliyin olmasına imkan yaratmır.
Bununla əlaqədar olaraq pedaqoji mətbuatda mühazirənin digər təlim metodları ilə əvəz
olunması barədə fikirlər söylənilir. Bizə elə gəlir
ki, tamamilə mühazirə metodundan imtina
etmək tələbələr üçün müəyyən çətinliklər yarada
bilər. Müstəqil şəkildə bir çox faktları tapmaq,
ziddiyyətli anlayışları müqayisə etmək və materialı sistemləşdirmək əlavə vaxt itkisinə səbəb
olar.
Müəllim və tələbə arasında vaxtında konstruktiv və obyektiv əks-əlaqə yaranarsa, təlimdə yüksək nəticələr əldə etmək olar. Şəxsiyyətyönlü təhsil sistemində tələbə motivasiyasının
yüksək səviyyədə olması vacibdir. Müəllimin
özünün rəhbərlik və fasilitatorluğunu saxlamaqla tələbələrlə səmimi, yaradıcı dialoq qurması,
qarşılıqlı fikir mübadiləsində olması gələcək
mütəxəssislərin təhsil və tərbiyəsində mühüm
rol oynayır. Bu baxımdan dialoji təlimə keçid
daha əlverişlidir. Dialoji təlim ―müəllim-tələbəqrup‖ münasibətlərinə keçilməsini nəzərdə
tutur. Dialoji təlim zamanı tələbələrin fəaliyyətləri problemlərin birgə həllinə yönəldilir. Bu isə
tədris prosesində bütün iştirakçılara öz qabiliyyətlərini gerçəkləşdirmək, özlərinə inam yaratmaq, dəyərli şəxsiyyət olduqlarını dərk etmək
imkanını verir.
Təlim metodları üç qrupa bölünür: ənənəvi, fəal və interaktiv. Fəal və interaktiv metodlar
yeni nəsil tələbələrini daha çox cəlb edir. Fəal
təlim metodlarından istifadə zamanı öyrənmə
prosesi müəllim və tələbənin qarşılıqlı əlaqəsi,
əməkdaşlığı üzərində qurulur. İnteraktiv təlim
metodlarının tətbiqi zamanı tələbələr daha çox
bir-biri ilə qrupda əməkdaşlıq edərək, poliloqda
iştirak edirlər. Poliloq zamanı şifahi informasiya
mübadiləsi baş verir. Fəal və interaktiv təlim
metodları daha çox şəxsiyyətyönlü və kompetentliyə əsaslanan yanaşmaların prinsiplərinə
cavab verir. Bu zaman həm müəllim, həm də
şagird təlim prosesinin subyektləridir. Qədim
Çin hikmətində deyilir: ‖Mənə de-mən yaddan
çıxarım. Mənə göstər-mən yadda saxlayım.
Məni cəlb et-mən öyrənim‖. ABŞ-ın Men ştatının Betel şəhərinin Milli tədris laboratoriyala-
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rında işlənib hazırlanmış ‖Dərketmə piramidası‖na əsaslanaraq demək olar ki, tələbələr tərəfindən materialın orta mənimsəmə göstəricisi
dinləmə zamanı – 5%,müzakirə zamanı – 50%,
praktik iş zamanı – 75% -dir.
Ənənəvi mühazirədəki informasiya bolluğu ilə interaktiv strategiyaların birləşməsi mühazirə dərslərinin səmərəliliyinə səbəb olur. İnteraktiv mühazirə metodunun bir çox üsulları məlumdur. Bunlardan aşağıdakıları göstərmək olar:
– mühazirə-annotasiya
– tapşırıqlı mühazirə
– problemli mühazirə
– vizuallaşdırılmış mühazirə
– ikilikdə aparılan mühazirə
– ―mətbuat konfransı‖
– mühazirə-müşavirə
– mühazirə -oyun
– mühazirə-dialoq və s.
Təcrübə göstərir ki, tələbələrin idraki fəaliyyətini gücləndirmək üçün təlim zamanı interaktiv təlim metodları və elektron tədris vasitələrindən istifadə etməklə uğurlu nəticə almaq
olur. Dərslərimdə tətbiq etdiyim interaktiv mühazirələrin bir neçə üsulu və onun aparılması alqoritmi ilə bağlı fikirlərimi həmkarlarımla bölüşmək istəyirəm .
Mühazirə zamanı əks-əlaqənin yaranması
və tələbələrin fəallaşması mühazirə-dialoq üsulunda əhəmiyyətli dərəcədə nəzərə çarpır. Bu
üsulun alqoritminə əsasən tələbələrə əvvəlcədən
mühazirə mətni verilir və onu evdə diqqətlə
oxumaq tapşırılır. Müəllim mətni bir neçə hissəyə ayırır və mühazirəni həmin hissələrə uyğun
təşkil edir. Hər hissəyə 10-15 dəqiqə vaxt ayırır.
Hər hissənin sonunda suallar verir, tələbələr sualları cavablandırır. Cavablarda qeyri dəqiqlik
və ya uyğunsuzluq olduqda müəllim özü suallara ətraflı cavab verir. Bu alqoritm mətn bitənə
qədər davam edir. Mühazirənin sonunda tələbələr suallara cavab verdikdən sonra bir çox interaktiv dərslərdə olduğu kimi refleksiya aparılır.
Refleksiya əldə edilən biliklərin şüurlu olaraq
dərk edilməsini və öyrənməyi öyrədir. Ev tapşırığı olaraq tələbələrə materialın hər hissəsinə aid
testlərin hazırlanması tapşırılır. Bu, materialın
daha yaxşı mənimsənilməsinə kömək edir.
Nümunə:
Azərbaycanın fiziki coğrafiyası fənninə
aid bir çox mövzuların tədrisində bu metodu
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tətbiq etmək olar. Məsələn, ‖Azərbaycan ərazisinin orfoqrafik xüsusiyyətləri‖ mövzusunu
(mövzunun birinci hissəsi) tədris edərkən mətni
dörd hissəyə ayırıram:
– Başsuayrıcı silsilə
– Yan silsilə
– Kiçik Qafqaz dağları
– Talış dağları
10 dəqiqə ərzində‖ Başsuayrıcı silsilə‖ orfoqrafik elementi haqqında məlumat verdikdən
sonra mühazirəni dayandırıb, tələbələrə Başsuayrıcı silsilə, onun yerləşdiyi ərazi, cənuba
doğru uzanan qısa silsilələr, yaylalar, alçaq tirələr, uca zirvələr və s. relyef formaları haqqında
suallar verirəm. Qabaqlayıcı tapşırığa əsasən tələbələr bu sualları cavablandırırlar. Bu zaman
əks-əlaqə yaranır və hansı tələbənin tapşırığı
necə yerinə yetirməsi, diqqətliliyi məlum olur.
Bu ardıcıllıq digər üç hissəyə də aid edilir.
Bu mövzuda oroqrafik elementlərin, nomenklaturanın çoxluğu mənimsəmədə çətinlik
yaradır. Tələbələrin toponim və oronimlərin
yerlərini dəqiq bilmələri, qarışdırmamaları üçün
bu metodun tətbiqi əlverişlidir. Metodun alqoritmindən irəli gələrək, toponimlər, oronimlər mühazirə müddətində bir neçə dəfə təkrarlanır və
xəritədə göstərilir.
Mühazirə-müĢavirə üsulu interaktiv olaraq, effektli və dinamik bir metoddur. Tələbələrə əvvəlcədən mühazirənin mətni elektron formada göndərilir və mübahisəli, müzakirə oluna
biləcək sualların siyahısı verilir, araşdırma üçün
mənbələr də təklif olunur. Tələbələr materialları
öyrənməli, mövzuya münasibət bildirməlidirlər.
Mühazirə zamanı onlar müzakirə olunan məsələlərlə əlaqədar öz fikirlərini söyləyir, onları
təsdiq etməyə çalışır, faktları təhlil edir, problemin həlli yollarını təklif edirlər. Bu metod aşağıdakı məqsədlərə nail olmaq üçün tətbiq edilir:
– anlayış və ideyaların yoxlanılması və
aydınlaşdırılması;
– analoqların, oxşarlıqların, fərqlərin tədqiq olunması.
Mühazirə-müşavirə metodunun üstün cəhətləri:
– müxtəlif nöqteyi-nəzərlərin söylənilməsinə imkan verir;
– qarşılıqlı ünsiyyətə şərait yaradır;
– auditoriyada demokratik mühit yaradır;
– dialoq aparmaq bacarığını formalaşdırır.

Mühazirə-mətbuat konfransı metodunun tətbiqində tələbələrə qabaqlayıcı tapşırıqlar
verilir. Mövzu əvvəlcədən tələbələrə elan edilir.
Evdə mövzu üzərində müstəqil işləmək üçün
mənbə və materialları müəllim tövsiyə edir. Tələbələrə materialı araşdırmaqla yanaşı, həm də 2
sual hazırlamaq tapşırılır. Suallar müəllimə ünvanlanır və müəllim tərəfindən cavablandırılır.
Tələbələr bu sualları elektron şəkildə əvvəlcədən göndərə və ya mühazirəyə gətirə bilərlər.
Dərsdən əvvəl müəllim tələbələrin suallarını sistemləşdirir. Mühazirə suallar əsasında keçirilir
və tələbələr öz suallarına cavab tapırlar. Bu
metod xarici metodik ədəbiyyatda bəzən mühazirə-brifinq də adlandırılır. Mühazirəçi yalnız
materialı mükəmməl bilməklə kifayətlənməməli, həm də auditoriya ilə əks-əlaqə qurmalı, tez
reaksiya verməli və yumor hissinə malik olmalıdır. Uğurlu sualların müəllifləri müəllim tərəfindən mükafatlandırıla bilər.
TapĢırıqlı mühazirə metodu tələbələrin
idraki fəaliyyətini aktivləşdirməyə imkan verir.
Bundan başqa tələbələrlə əks-əlaqə yaranır,
mövzunun çətinlik törədən məqamları müəyyənləşdirilir və həmin məqamlara bir daha aydınlıq gətirilir. Bəzən mövzudan asılı olaraq tələbələrə bir deyil, bir neçə tapşırıq vermək olar.
Bu metodun alqoritminin davamı olaraq mühazirəyə başlayarkən auditoriya bir neçə qrupa bölünür. Mühazirə zamanı müəllim müəyyən
vacib məsələlərə toxunduqdan sonra çıxışını dayandırır. Qruplar onlarda olan mühazirə materialına istinadən dinlədikləri hissəyə aid üç sual
hazırlayır. Müəyyən vaxtdan sonra qruplar
növbə ilə suallarını verir və digər qruplar bu sualları cavablandırır. Beləliklə, bu alqoritm mühazirə mətni bitənə qədər davam edir.
Digər interaktiv metod mühazirə-annotasiya adlanır. Müəllim mühazirəyə başlamamışdan öncə tələbələr qruplara bölünür və onlara
bildirilir ki, mühazirə dinlənildikdən sonra annotasiya yazmalıdırlar. Yazılan annotasiyalar
qrup daxilində oxunduqdan sonra ən yaxşısı seçilir. Hər qrup öz fərqləndirdiyi annotasiyasını
bütün auditoriyaya oxuyur. Dinlənilən annotasiyalar müzakirə olunur, yaxşıların ən yaxşısı seçilərək elan olunur
Nümunə:.
―Azərbaycanın landşaft tipləri‖ və ―Azərbaycanın fiziki-coğrafi rayonlaşdırılması‖ möv-
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zularının tədrisi zamanı mühazirə-annotasiya
metodundan istifadə edirəm. Bu mövzuların
məzmununu təşkil edən komponentlər ayrılıqda
əvvəlki dərslərdə tədris olunub. Məsələn, artıq
tələbələr Azərbaycanın relyefi, geoloji quruluşu,
faydalı qazıntıları, iqlimi, daxili suları, torpaqları, bitki və heyvanat aləmi, landşaftları və s.
haqqında məlumatlıdırlar. Konkret olaraq
―Kiçik Qafqaz vilayəti‖ mövzusunu keçərkən
vilayətin yuxarıda sadaladığım komponentləri
haqqında məlumat verirəm. Bu zaman tələbələrin əvvəlki bilikləri təzələnir, yada düşür və annotasiyanı yazarkən həmin biliklərdən istifadə
edə bilirlər.
Yuxarıda göstərilən metodlar alqoritmlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Lakin bütün interaktiv mühazirələrə aid olan ümumi tələblər
var. Onlardan aşağıdakıları göstərə bilərik:
 -Mühazirədə interaktivlik yaradan daimi
əks-əlaqə ilə tələbələrin mühazirəyə hazırlığını
yoxlamaq;
 -mühazirə zamanı tələbələri suallar verməyə həvəsləndirmək;

 -assosiasiya yaratmaq üçün tələbələri
cəlb etmək;
 -nəzəriyyəni praktika ilə əlaqələndirmək;
 -mühazirənin sonunda nəticə çıxarmaq;
 -auditoriyanın reaksiyasını müşahidə
etmək;
 -refleksiya aparmaq.
İnteraktiv mühazirələr tələbələrin diqqətinin, məntiqi və tənqidi təfəkkürünün inkişafı baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Problemin aktuallığı. .Dialoji və poliloq
təlim zamanı tələbələrin fəaliyyətləri ənənəvi mühazirələrdən fərqli olaraq, problemlərin birgə həllinə
yönəldilir.
Problemin elmi yeniliyi. Ali təhsil müəssisələrində müəllim və tələbə arasında vaxtında konstruktiv və obyektiv əks-əlaqənin yaranması, poliloqun təşkili təlimdə yüksək nəticələr əldə etmək üçün
vasitədir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tələbələrin
idraki fəaliyyətini gücləndirmək üçün təlim zamanı
interaktiv təlim metodları və elektron tədris vasitələrindən istifadə etməklə uğurlu nəticə alınır.
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METHODOLOGY AND CONTENT OF TRAINING MODULES
Xülasə. Məqalədə təlim modullarının mahiyyəti, məzmunu və metodologiyası geniş şəkildə şərh olunur. Göstərilir ki, modul təlimi sistemində hər şeydən əvvəl bu işin metodologiyası müəyyənləşdirilməlidir.
Bunun üçün ilk növbədə modul təlimi kompetensiyaları aydınlaşdırılmalıdır. Yəni, bilik, bacarıq, münasibət
və təcrübə fəaliyyətini əhatə edən modul sistemi yaradılmaldır. Məqalədə texniki kompetensiyalar, aralıq
kompetensiyaları və əlaqə kompetensiyalarının hazırlanması metodikası barədə də məlumat verilir.
Məqalədə, həmçinin kompetensiyalara əsaslanan modul proqramlarının (KƏMP) da hazırlanması ilə bağlı
məlumatlar verilir. Məqalədə müəllifi modul tipli kurikulumların hazırlanmasına da münasibət bildirir.
Açar sözlər: təlim modulları, modul təlimi sistemi, təlim texnologiyaları, kompetensiya,
kompetensiyalara əsaslanan modul təlim texnologiyaları, modul tipli kurikulumlar
Резюме. В статье говорится о значении, содержании и методологии модульного обучения. Отмечается, что в этой системе, прежде всего, следует определить методологию этой работы. Для этого
необходимо в первую очередь ясность компетенции модульного обучения то есть, следует создать
модульную систему, включающую в себя знания, умения, отношение и опыт. В статье, также даются
сведения о методике подготовки технических, промежуточных и связных компетенций. В статье
говорится и о подготовке модульных программ, опирающихся на компетенции (МПОК). Автор,
выражает своѐ отношение и к подготовке курикулумов модульного типа.
Ключевые слова: модули обучения, система модульного обучения, технологии обучения,
компетенция, технологии модульного обучения, опирающиеся на компетенции, курикулумы
модульного типа
Summary. The article describes in detail the essence, content and methodology of training modules. It
is shown that in the modular training system, first of all, the methodology of this work should be defined. To
do this, first of all, the competencies of modular training should be clarified. That is, a modular system
covering knowledge, skills, attitudes and practical activities should be created. The article also provides
information on technical competencies, intermediate competencies and methods of developing
communication competencies. The article also provides information on the development of competencybased module programs. The author also comments on the development of modular curricula.
Key words: training modules, the system of training module, the technology of training, compositivity,
the module of training techology which based on the competetion, curriculum on the type of module

Müstəqillik dövründə yaşadığımız hazırkı
şəraitdə bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sa-

həsində də yeni konsepsiyaların meydana gəlməsinə təbii proses kimi baxmaq lazım gəlir.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №2, 2021

73

Leyla Vaqif qızı Rüstəmova

Dünyada cərəyan edən sivilizasiya, qloballaşma
və hətta sinergetika hadisələri yeni pedaqoji ideyaların irəli sürülməsinə, ən müasir təhsil konsepsiyalarının müəyyənləşdirilməsinə təkan
verir. Belə pedaqoji ideyalardan, ən müasir konsepsiyalardan biri də təlim modullarının yaradılmasıdır. Açığı etiraf edək ki, dünyanın inkişaf
etmiş bir sıra ölkələrində, o cümlədən, ABŞ-da,
Almaniyada, Fransada, Yaponiyada, Rusiyada
tətbiq edilən təlim modulları, yeni təhsil paradiqmaları günü-gündən təkmilləşdirildiyi halda
bizim ölkəmizdə yenicə tətbiq olunmağa başlamışdır. Ona görə də, hazırda ümumtəhsil məktəblərində çalışan fənn müəllimləri və xüsusilə
ibtidai sinif müəllimləri təlim modullarının hazırlanması və tətbiqi işində çətinlik çəkirlər.
Bunları nəzərə alaraq təlim modulları, paradiqmaları və onların məzmunu barədə bir qədər ətraflı şərhlər aparmağı məqsədəmüvafiq hesab
edirik. Onu da qeyd etmək olar ki, təhsil sahəsində yaradılan modul təlimi sisteminin o cümlədən proqramların, dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin, hətta köklü konsepsiyaların ilk növbədə
metodolojiyasını yaratmaq lazımdır ki, həmin
yeni ideyalar və konsepsiyalar uzun müddət
həmin metodologiyanın üzərində yaşaya bilsin.
Ona görə ilk növbədə təlim modullarının
metodologiyasının yaradılması barədə söhbət
açmağa ehtiyac duyulur. Öncə ―metodologiya‖
anlayışının özünə aydınlıq gətirmək lazım gəlir.
Açığını deyək ki, metodologiya anlayışına respublikamızda hazırlanan ədəbiyyatlarda müxtəlif tərzdə yanaşılır. Hətta, ensiklopedik nəşrlərdə
də ziddiyyətli şəkildə şərh olunur. Məsələn Sovetlər ittifaqı dövründə nəşr olunan demək olar
ki, bütün ensiklopedik nəşrlərdə ―metodologiya‖
tədqiqat metodları haqqında təlim kimi təqdim
olunmuşdur. Hətta, bəzi nəşrlərdə ―metodologiya‖ fəaliyyətin üsullarının, vasitələrinin təlimi
kimi göstərilir. Məsələn, ―Sovet Ensiklopedik
lüğət‖ində göstərilir ki, ―metodologiya‖ ―metod‖
və ―loqos” sözlərindən əmələ gəlib fəaliyyətin
strukturu, məntiqi təşkilinin əsasları, üsul və vasitələri haqqında təlimdir. Diqqət etsək, sovet
dövründə ―metodologiya‖ anlayışını fəaliyyətin
strukturu, məntiqi təşkili üçün səciyyəvi olan
üsul və vasitələrin təlimi kimi məhdud çərçivədə izah etmişlər. Sovet dövründə nəşr olunan
fəlsəfi ədəbiyyatda, o cümlədən ―Ensiklopedik
fəlsəfə lügət‖ində qeyd edilir ki, ―metodologi-
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ya‖ nəzəri və praktik fəaliyyətin təşkili və tərtibinin prinsiplər və vasitələr sistemi, həmçinin
bu sistem haqqında təlimdir. Göründüyü kimi
sovet ensiklopediyası lüğətindən fərqli olaraq
fəlsəfə lüğətində fəaliyyətin üsul və vasitələrilə
yanaşı, həm də prinsiplər haqqında da təlim
hesab olunan ―metodologiya‖ anlayışı yenə də
məhdud şəkildə izah olunmuşdur. Fikrimizcə,
təhsilin, təlimin və onları öyrənən elm sahəsinin
metodologiyası yeni ictimai-siyasi və iqtisadi
baxışlara, milli və ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan biliklər sisteminə, demokratik prinsiplərə sivilizasiya, qloballaşma və sinergetika amillərindən təşəkkül tapan, ictimai fikrə söykənən vətəndaş mövqeyinə əsaslanmalıdır. Bu mənada
yeni pedaqoji texnologiyaların pedaqoji prosesə
daxil olmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Çünki, yeni pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalarla iş ayrı-ayrı elmi-pedaqoji-metodik
əsaslara söykənən elmi konsepsiyalar sistemidir.
Hansı ki, bu konsepsiyalar sisteminin metodoloji prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi zəruri sayılır. Çünki, hər bir elmi konsepsiyanın tətbiqi
onun metodoloji prinsiplərinə istinad etməklə
həyata keçirilir. Bu baxımdan modul təlim texnologiyalarının tətbiqi üçün onların da metodoloji prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsinə ciddi ehtiyac duyulur. Ona görə ki, modul təlim sisteminin metodoloji prinsipləri həm də müvafiq kompetensiyalara əsaslanır. Burada yaxşı olar ki,
―kompetensiya‖ anlayışına da aydınlıq gətirək.
Metodik ədəbiyyatlarda ―kompetensiya‖
anlayışının müxtəlif tərifləri mövcuddur, çünki
bu anlayışın özü yenidir və onun nəzəri əsasları
hələ tam formalaşmayıb. Təcrübədə istifadə
üçün onun ―kompleks xarakterli‖ mənasını dərk
etmək çox əhəmiyyətlidir. Yəni, kompetensiya əmək fəaliyyətinin həyata keçirilməsində birmənalı əhəmiyyətə malik olan bilik, bacarıq, dəyər,
məqsəd və münasibətlərin inteqrasiyası və ya
bilik, bacarıq, münasibət və təcrübənin müxtəlif
şəraitdə tətbiqidir (1, 84). Təhsildə müxtəlif
kompetensiyalar bilik, bacarıq, vərdişlər sisteminin qabaqcıl təcrübə ilə vəhdətdə götürülməsi, konkret hədəf və bu hədəfə doğru irəliləməyə
istiqamət verən motiv formalaşır. Bu motivlər
isə tələbatlardan törəyir. Əslində təlim modullarının müəyyənləşdirilməsi müvafiq tələbatlardan
yaranır.
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Müəyyən kompetensiyalar əsasında formalaşdırılan təlim modullarının motivləri tələbatlardan törəyirsə, tələbatların əsasında bilik,
bacarıq və vərdişlər sistemi dayanır. Bu zaman
müəllim şagird münasibətlərinin düzgün tənzimlənməsində qabaqcıl təcrübə əsas rol oynayır. Ona görə də haqqında danışılan ―Kompetensiya” anlayışını təşkil edən əsas komponentlərin
həm pedaqoji, həm də metodik ədəbiyyatda göstərilmiş mənaları mövcuddur. Onların içərisində
bilik, bacarıq, vərdişlə yanaşı münasibət və təcrübə də yer alır.
Bilik – koqnitiv (dərketmə) fəaliyyətdə
əldə olunur və kompenensiyaya əsaslanan təlim
heç də biliyin rolunu azaltmır. Əksinə, bilik həm
fəaliyyətin yerinə yetirilməsində, həm də yaşayıb yaratmaq üçün lazım olan həyatı amildir.
Bacarıq – fəaliyyətin məqsədyönlü həyata
keçirilməsidir.
Münasibət – əşyaya, obyektə, şəxslərə
olan münasibətdir.
Təcrübə – insanın şəxsi hazırlığı, ətraf
aləm, cəmiyyət tərəfindən qazanılmış tətbiqetmə
bacarığıdır, daxili aləmidir ki, o illərlə əldə edilir (1, s. 84). Deməli bilik, bacarıq, vərdişlə yanaşı qabaqcıl təcrübə və münasibətlərin birliyi
kompetensiyanın əsas mənbələri rolunu oynaya
bilir. Əslində, kompetensiyanın mənbəyi rolunu
oynaya bilən həmin amillər təkcə təhsil mühiti
üçün deyil, digər təsərrüfat sahələri üçün də səciyyəvi ola bilərlər. Yəni, modullar sisteminin
hərəkətverici qüvvələri olan kompentesiyaların
işləmə dairəsi, tətbiqi formaları və istifadə olunması tipləri də vardır.
Kompetensiyanın aşağıdakı 3 tipi mövcuddur:
1. Texniki kompetensiya (peşə kompetensiyası) – peşə fəaliyyətinə məxsusdur.
2. Aralıq (skvoznie), mobil kompetensiyalar – sosial, kommunikativ, metodik və digər
kompetensiyalardır ki, bunlar əmək fəaliyyəti
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
3. Əlaqə kompetensiyası (bulaq suyu kimi
qaynayan kompetensiya) .. vətəndaş üçün ona
görə lazımdır ki, o, sosial – iqtisadi həyatda fəal
iştirak etsin və ömür boyu təhsil üçün baza
(özül) olsun. Bunlar insan həyatının ilkin mərhələlərində formalaşmağa başlayır, tədricən dərinləşir (1, s. 84-85). Onların hər birini forma-

laşmağa təhrik edən motivlərin düzgün müəyyənləşdirilməsi də əsas şərtlərdəndir.
Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, ibtidai
siniflərin humanitar fənləri üçün təlim modulları
hazırlayan sinif müəllimlərinin hər birini bu işə
təhrik edən tələbatlardır. Onlar öz şagirdlərini
modul təlimin tətbiqi işinə təhrik etməyi də bacarmalıdırlar. Hər iki tərəfin davranış motivlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi də əsas şərtlərdəndir. Psixoloqların qeyd etdiyi kimi, şəxsiyyətin fəallığının mənbəyini müxtəlif tələbatlar
təşkil edir. Tələbatlarda şəxsiyyətin konkret varlıq şəraitindən asılılığı özünün fəal tərəfi ilə motivlər sistemi kimi meydana çıxır. Motivlər fəaliyyətə müəyyən tələbatların təmin olunması ilə
bağlı olan təhriklərdir. Əgər tələbatlar bütün
insan fəallığı növlərinin mahiyyətini, mexanizmini təşkil edirsə, motivlər bu mahiyyətin konkret təzahürləri kimi meydana çıxır.
İnsanın davranışını nəzərdən keçirərkən,
əməllərini təhlil edərkən onların motivlərini aydınlaşdırmaq zəruridir. Ancaq bu halda həmin
əməlin insan üçün təsadüfi və ya qanunauyğun
olduğu haqqında mühakimə yürütmək, onun
təkrar olunması imkanını qabaqcadan görmək,
şəxsiyyətin bir əlamətini əmələ gəlməsinin qarşısını almaq və digər əlamətlərin inkişafını rəğbətləndirmək mümkündür (5, s. 115).
Qeyd olunanlara rəğmən deməliyik ki,
təlim modulları ilə iş zamanı davranış motivlərinin şaxələnməsi prosesi baş verir. Modulların
hər birinin tətbiqi üçün ayrı-ayrılıqda təhriklərin
də səslənməsi özünün göstərir. Müəllimin tətbiq
etdiyi modulun didaktik təsir dairəsi genişləndikcə, fəaliyyətin də çoxçeşidli dinamik inkişafı
baş verir.
Motivlər bir-birindən onlarda təzahür edən
tələbatların növünə, onların kəsb etdiyi formalara, genişliyinə və ya məhdudluğuna, onların
reallaşdığı fəaliyyətin konkret məzmununa
(əmək fəaliyyəti, tədris motivləri və i.a.) görə
fərqlənir. Fəaliyyətin mürəkkəb növləri bir
qayda olaraq bir motivə deyil, eyni vaxtda bir
neçə təsir göstərən və qarşılıqlı təsirdə olan motivə cavab verir ki, bunlar da insanın hərəkət və
əməllərinin şaxələnməsi, motivləşmə sistemini
təşkil edir (5, s. 116). Belə motivləşmə sistemi
həm modulların trayektoriyasını dəqiq müəyyənləşdirməyə, həm də eyni zamanda bir neçə
modulu müqayisə etməyə imkan verir. Eləcə də
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bir neçə kompetensiyalar əsasında müəyyənləşdirilən modulların eyni zamanda bilik, bacarıq
və vərdişlər sistemi halında şagirdlərə verilməsi
işini asanlaşdırır. Həyat bilgisi fənninin digər
fənlərlə əlaqəsinə xidmət edən modulların hazırlanmasında da spesifiklik özünü göstərir. Qeyd
etdiyimiz kimi modul – bacarıq, bilik, münasibət və təcrübənin (kompetensiyanın) əldə edilməsi üçün tələb olunan topludur.
Kompetensiyalara əsaslanan modul təlimin əsasını təlim nəticələrinə yönümlülük (nəticəyönümlülük) təşkil edir.
Tədris müəssisələrinin modul təliminə
keçməsi prosesi çox mürəkkəb, həm də ağrı doğuran prosesdir, çünki illərlə toplanmış, ənənə
halını almış təcrübə və streotiplərin qırılmasını
tələb edən prosesdir (1, s. 85-86). Üstəlik həyata
keçirilən kurikulum siyasətinin tələblərinə uyğunlaşdırılmayan kompetensiyalar uğurlu təlim
modullarının hazırlanmasını təmin edə bilməz.
Artıq bir neçə illərdir ki, ibtidai siniflərdə təhsilin kurikulumu siyasəti üzrə tədris həyata keçirilir. Milli ixtisas çərçivəsində (MİÇ) həyata keçirilən kurikulum dərsləri, yəni milli kurikulum
üzrə həyata keçirilən təlim prosesində yeni
kompetensiyalara əsaslanan modul təlim sisteminin yaradılması günün vacib tələbi kimi dəyərləndirilir.
Təlim nəticələri isə təlim başa çatdıqdan
sonra insanın nələri bilməsi, nələri bacarması
mənasını daşıyır.
Milli ixtisas çərçivəsi (MİÇ) vahid ixtisas
səviyyələrinin təsvir (VİS) edildiyi sənəddir.
MİÇ təhsilalana müxtəlif səviyyələri müqayisə edərək növbəti səviyyələrə keçid yollarını müəyyənləşdirmək, qazanmaq istədiyi ixtisasla bağlı qərar vermək imkanı yaradır.
Kompetensiyalara əsaslanan təhsil proqramları (kurikulumlar) nəticəyönümlü olduğundan qiymətləndirmə də əldə edilmiş nəticəyə
görə aparılır (1, s. 86). Ona görə də yeni kompetensiyalara əsaslanan təlim modullarını hazırlayarkən sınaqdan keçmiş kurikulumlardan bəhrələnmək çox faydalıdır. Bəzən yeni tipli kompetensiyaların özlərinin müəyyənləşdirilməsində, bu kompetensiyalar əsasında hazırlanan
təlim modulları hazırkı kurikulumların çərçivəsinə uyğun gəlmir. Hətta bəzən tamamilə fərqli
didaktik materiallar əsasında modullar hazırlanır. Ona görə, kompetensiyalara əsaslanan tə-
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lim modulları bütün elmi-pedaqoji-metodik tələblərə uyğun hazırlanmalıdır.
Kompetensiyalara Əsaslanan Modul Proqramları (KƏMP) Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
və digər qurumların təklif etdikləri blok-modul
metodikasından da fərqlənir (1, s. 87). Ona görə
fərqlənir ki, həm kompetensiyalar, həm də kompetensiyalara əsaslanan modullar ,yəni milli kurikulumlar əsasında hazırlanır. Belə olmasa, hazırlanan modullar, metodoloji baxımdan əhəmiyyətini itirmiş olar. Unutmaq olmaz ki, təhsil
proqramlarının, yəni milli kurikulumların özləri
müvafiq kompetensiyalara əsaslanaraq hazırlanmışdır. Məsələn, həyat bilgisi fənni və onun musiqi və təsviri incəsənətlə inteqrasiyası üçün hazırlanan təlim modulları kompetensiyalara əsaslanan təhsil proqramlarına (kurikumlara) uyğun
hazırlanmışdır.
Kompetensiyalara əsaslanan təhsil proqramları (kurikulumlar) təhsilin praktik və nəzəri
hissələrini eyni zamanda özündə ehtiva edir.
Bunun üçün kompetensiyaların yaranmasında
nəzəri biliklərin yeri və rolu müəyyənləşdirilir,
ümumiləşdirilir, sistemə salınır ki, bu da sonda
təhsilalanların motivasiyasına yardım göstərir,
öyrənmə prosesinin vaxtını optimallaşdırmağa
və təhsilvermənin maya dəyərini aşağı salmağa
xidmət edir (1, s. 89). Açığını etiraf eləsək deməliyik ki, kompetensiyalara əsaslanan təhsil
proqramlarının, yəni milli kurikulumların üstünlükləri çoxdur. Hansı ki, biz onlardan bir neçəsini diqqətə çəkə bilərik.
Milli kurikulumun ənənəvi təhsil proqramlarından ən mühüm üstünlüklərindən biri də
onun çevikliyidir. Məhz bu çeviklik imkan verir
ki, səmərəli kompetensiyalar əsasında yeni təlim
modulları yaradılsın. Əgər kompetensiyalara
əsaslanan təhsil proqramlarının (kurikulumların)
vacib cəhətlərindən biri onların çevikliyidirsə,
bu çevikliyi şərtləndirən cəhətlər də vardır.
Onlar aşağıdakılardır:
 Texnoloji prosesdə və ya əməyin təşkilində dəyişiklik baş verdikdə rəqabətə dözə biləcək vəziyyəti təmin etmək şərtilə konkret modulu operativ şəkildə dəyişdirib yenisi ilə əvəz etməyə imkan verir.
 Bilik səviyyəsi, bacarığı və əvvəllər öyrəndikləri bilikləri birləşdirməklə hər bir təhsilalana təlimi fərdiləşdirməyə imkan verir.
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 Eyni modulu (təlim modulu nəzərdə tutulur) bir neçə tədris proqramında tətbiqinə
imkan verir (1, s. 89-90).
Həyat bilgisi fənni üçün hazırlanan modullar, yəni müasir kompetensiyalara əsaslanan
milli kurikuluma uyğun hazırlanan təlim modulları həm sırf fənnin özünə xidmət edə bilər, həm
də inteqrasiya üçün nəzərdə tutulan musiqi və
təsviri incəsənət dərsləri üçün hazırlanan təlim
modulları ilə müqayisəli şəkildə öyrədilə bilər.
Əlbəttə, digər üstünlüklər də vardır.
Kompetensiyalara Əsaslanan Modul Metodikasının digər üstünlüyü ondadır ki, ilkin
bilik və bacarıqlara sahib olan şəxsə texnoloji
prosesin ona məlum olmayan pilləsini qısa
zaman ərzində öyrədə bilər (1, s. 90).
Məhz ona görə də, orta ümumtəhsil məktəblərinin tədris prosesində, xüsusilə ibtidai siniflərin həyat bilgisi fənninin tədrisində, xüsusilə də fənnin musiqi və təsviri incəsənətlə inteqrasiyası prosesində təlim modullarından günün
ən aktual tələblərinə uyğun olan bir şəkildə istifadə olunması;

– şagirdlərin şəxsiyyətyönlülük səviyyəsini yüksəldir;
– ibtidai sinif şagirdlərinin intellekt olaraq
yetişməsinə kömək edir;
– şagirdlərin elmi dünyagörüşlərinin formalaşdırılmasını təmin edir;
– şagirdləri milli və ümumbəşəri dəyərlərə
əsaslanan bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə
yiyələndirir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi
ondan ibarətdir ki, məqalədə təlim modullarının mahiyyəti, məzmunu və metodologiyası şərh olunur,
modul təlimi kompetensiyaları aydınlaşdırılır. Məqalədə həmçinin texniki kompetensiyalar, aralıq
kompetensiyaları və əlaqə kompetensiyalarının hazırlanması metodikası barədə də məlumat verilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi ondan ibarətdir ki, məqalə göstərilən kompetensiyalardan yalnız təhsil sahələri üçün də çox əhəmiyyətlidir.
Nəticə etibarilə deyə bilərik ki, göstərilən
təlim modullarından və kompetensiyalardan hər
hansı bir fəaliyyət sahələrində istifadə olunduqda b
ilik və bacarıqlarının hərtərəfli formalaşmasını
təmin edir.
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WORKS CONDUCTED TO PROMOTE THE IDEOLOGY OF AZERBAIJANIS IN THE
EDUCATIONAL PROCESS
Xülasə. Məqalədə tədris prosesində şagirdlərdə azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşdırılmasının
əhəmiyyəti vurğulanır. Problemlə bağlı müxtəlif fikirlər təhlil edilir və ümumiləşdirilir. Şagirdlərin vətəndaş
kimi yetişməsində və vətənpərvərlik hissinin yüksəldilməsində azərbaycançılıq ideologiyasının mahiyyəti
açılır.
Açar sözlər: vətənpərvərlik, tarixi məkan, zaman, din, dil, adət-ənənə, ideologiya
Резюме. В статье подчеркивается важность формирования идеологии азербайджанства в учебном процессе. Анализируются и обобщаются различные взгляды на данную проблему. Суть идеологии азербайджанства раскрывается в формировании учащихся как граждан и повышении чувства патриотизма.
Ключевые слова: патриотизм, историческое пространство, время, религия, язык, традиции и
обычаи, идеология
Summary. The article emphasizes the importance of forming the ideology of azerbaijanism in the
teaching process. Different views on the problem are analyzed and summarized. The essence of the ideology
of azerbaijanism is revealed in the development of students as citizens and patriotism.
Key words: patriotism, historical space, time, religion, language, traditions, ideology

Milli ideologiya cəmiyyətin təhsillə, təhsilin cəmiyyətlə bir-birini tamamlamasının əsasını
təşkil edir.
Azərbaycançılıq müstəqil, hüquqi, suveren Azərbaycanın istiqlalını, demokratik dövlət
uğrunda mübarizəni strateji məqsəd seçən Azərbaycan xalqının ideologiyasıdır. Azərbaycanı
özünə vətən sayan bütün xalqların milli, etnik
və dini hüquqlarının bərabərliyi onun əsasında
dayanan ideyadır. Bu ideologiya XIX əsrin sonu
XX əsrin əvvəllərində təşəkkül taparaq formalaşmışdır (2, s. 3-4)
Azərbaycançılıq ideologiyası geniş əhatə
dairəsi ilə yanaşı, konkret məqsədlər də güdür.
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Belə ki, bu ideologiya ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında və dövlət quruculuğunda
mühüm rol oynayır. Milli ideologiyamızın əsas
elementlərindən biri də vətəndaşlıqdır. Vətəndaşlıq özündə vətəndaşın siyasi, mənəvi, hüquqi
və sosial keyfiyyətlərini cəmləşdirir. Vətəndaşlıq azərbaycançılığın əsasını təşkil edir. Azərbaycançılıq ideologiyasının yaşaması vətəndaşın
cəmiyyət və dövlət qarşısında məsuliyyətindən
asılıdır. Dövlət quruculuğunda və vətəndaş cəmiyyətinin qurulmağının təməli məhz təhsil müəssisələrindən; ümumtəhsil məktəblərindən, orta
ixtisas və peşə ixtisas məktəblərindən, təhsilli
gənclərdən başlayır. Tədris müəssisələrində
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milli ideologiyanın, milli dəyərlərin, vətənpərvərlik ruhunun formalaşdırılması təhsilin əsas məqsədlərindən biri olmalıdır. Şagirdlərdə azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşdırılması onlarda vətənə, millətə məhəbbət hissini yüksəldir.
Azərbaycançılıq ideologiyasının inkişafında Ümummilli lider Heydər Əliyevin misilsiz
xidmətləri danılmaz faktdır. O, 2001-ci il noyabrın 9 da Dünya azərbaycanlılarının birinci
qurultayında dövlət siyasətinin ən üstün hissəsini; ―Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz
milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı - Azərbaycan dilini,
mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adətənənələrini yaşatmalıyıq‖ sözlərini vurğulamışdır. Heydər Əliyevin bu fikri milli ideologiyamıza verdiyi dəyəri təcəssüm etdirmişdir. Azərbaycançılıq ideologiyasının məzmununu ölkəmizdə ilk dəfə açmış Ulu öndər Heydər Əliyev
bu məfkurəni bütün dünya azərbaycanlılarına
ərmağan etmişdir (1, s. 12).
Prezident İlham Əliyev azərbaycançılıq
məfkurəsini dövlətçiliyimizin ideoloji əsası kimi
xarakterizə edərək demişdir: ―Bizi əsrlər boyu
bir millət, bir xalq kimi qoruyan, saxlayan dəyərlərimiz olmuşdur. Bu gün bu məsələyə çox
böyük diqqət göstərilir. Bu gün qloballaşan, çətinliklərlə üzləşən dünyada milli dəyərlərimiz
bizim dövlətçiliyimizin təməlini təşkil edir.
Bizim dövlətçiliyimizin çox möhkəm ideoloji
əsasları vardır. Azərbaycançılıq məfkurəsi bizim
əsas ideoloji dayağımızdır‖ (4, s. 2).
Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, keçən əsrin
əvvəllərində təşəkkül tapan azərbaycançılıq
ideologiyası ötən əsrin görkəmli mütəfəkkiri Əli
bəy Hüseynzadənin irəli sürdüyü ―türkçülük, islamçılıq və müasirlik‖ şüarındakı hər üç istiqaməti
əhatə edən və bu baxımdan nə türkçülüyə, nə də
islamçılığa daxil olmayaraq, daha geniş və daha
konkret məzmun daşıyan bir məfkurədir.
Milli ideologiyanı tədrisdə şagirdlərə mənimsətməklə xalqın ideya-mənəvi baxışlarını,
psixoloji xüsusiyyətlərini, mübarizə və yaşamaq
qayəsini, can atdığı idealı mənimsətmiş oluruq.
Əbəs yerə deyildir ki, hər bir dövlətin cəmiyyətində təhsilin uğurlu inkişafı onun düzgün və
mütərəqqi ideologiyasının mövcudluğu ilə şərtlənir. Azərbaycançılıq ideologiyası İslam dini
dəyərlərinə yiyələnmək, vətənin inkişafı və

müstəqilliyin qorunub saxlanılması, hər daim
torpaqların bütövlüyü naminə fədakarlığa hazır
olmaqdır. Milli ideologiyada xüsusi yer tutan bu
məzmun bir sıra şərtlərlə səciyyələnir: Bunlar,
təhsil kamilliyi, məktəbdə təlim-tərbiyə işinin
milli məzmunda qurulması, təhsilin peşəkarlıqla
həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Təhsil elə qurulmalıdır ki, milli ideologiyaya tam xidmət etsin,
təlim-tərbiyə işinin məzmunu, metodları sırf
milli vətəndaşlar yetişdirilməsinə şərait yaratsın.
Buna görə də, tədris proqramları və dərsliklər
milli məzmunda qurulmalı, təlim dilindən asılı
olmayaraq, bütün tip məktəblərdə tətbiq edilməlidir. Məktəblər savadlı müəllim kollektivindən
təşkil olunmalı, ixtisasını bilməyən, əqidəliliyi,
obyektivliyi qorumayan kadrlar təhsil müəssisələrindən təmizlənməlidir.
Təhsil müəssisələrində müəllim-tərbiyəçi
kadrların hazırlığının tam keyfiyyətli olmasına
qəti şəkildə əməl edilməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, təhsil sadəcə pedaqoji proses deyil,
eyni zamanda ictimai-siyasi və sosial prosesdir.
Öz mükəmməlliyi, aydınlığı ilə cəmiyyətin inkişaf strategiyasını istiqamətləndirən milli ideologiyada təhsil çox önəmli və əvəzedilməz rola
malikdir. Bu səbəbdəndir ki, təhsil ictimaiyyəti
Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
azərbaycançılıq ideologiyasının məzmun və mahiyyətini dərindən bilməli və bu ideologiyanı
böyüməkdə olan nəslə aşılanmasında əlindən
gələni əsirgəməməlidir.
Azərbaycan xalqının tarixin sınaqlarından
keçmiş ―tərcümeyi-hal‖ına baxdıqda biz görürük ki, bu xalq dünyanın zəngin həyat yolu keçmiş xalqlarından biridir. Azərbaycan Respublikasının gücləndiyi, dünya azərbaycanlılarının
müstəqil dövlət ətrafında mənən, ruhən sıx birləşdiyi bir dövrdə ortaya belə bir sual çıxır:
Azərbaycanlı kimdir, yaxud azərbaycanlı kimə
deyilir? Və bu suala yaşamış tarix, dövr, zaman
belə cavab verir:
1. Türk mənşəli azərbaycanlılar;
2. Azərbaycan xalqının tərkibinə daxil
olmuş müxtəlif mənşəli etnoslar;
3. Və özünü azərbaycanlı sayan hər kəs.
Azərbaycan xalqı yalnız milli idealları ilə
fəxr edən bir xalq deyil, həm də kifayət qədər
böyük beynəlmiləl hisslərə malik bir xalqdır. Bu
gün hər hansı millətə, yaxud dini dünyagörüşə
mənsub bir insan Azərbaycan Respublikasında
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tamamilə rahat yaşaya bilər. Bu səbəbdəndir ki,
azərbaycançılıq Azərbaycana qarşı bir çox istiqamətlərdən yönələn təhdidlərin, ölkəmizi etnik
bölücülük əsasında parçalamaq cəhdlərinin qarşısında güclü ideoloji və siyasi sipər oldu. Bu
istiqamətdə də Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin, tarixinin, ədəbiyyat və mədəniyyətinin yeni
azərbaycançılıq məfkurəsi ilə dərkinin metodologiya və strategiyasını formalaşdırdı. Onun
2001-ci il iyun ayının 18-də imzaladığı ―Dövlət
dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında‖, həmçinin 2001-ci il avqust ayının 9-da imzaladığı ―Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili
Gününün təsis edilməsi haqqında‖ Fərmanı böyük
tarixi-siyasi əhəmiyyətə malikdir(2, s. 89, 91)
Azərbaycan ideologiyasını diktaturadan
və avtoritarizmdən demokratiyaya keçid dövrünün nəzəriyyəsi, milli müstəqillik haqqında
təlim, imperiyaçılığa qarşı müqavimətdə formalaşan istiqlal ideologiyası adlandıran Nizaməddin Şəmsizadə onun bu şərtlərinin olduğunu
göstərir: maarifçilik yolu ilə inandırma, tarixi
əsaslandırma, təşkilatlandırma, istiqamətləndirmə və yeni yaratma.
Azərbaycan ideologiyasının aşağıdakı mürəkkəb hissələri göstərilir: 1. Məfkurəçilik; 2.
İstiqlalçılıq; 3. İttihadçılıq; 4. Türkçülük; 5. İslamçılıq; 6. Xalqçılıq; 7. Ünsiyyətçilik, vahid
dillə və mədəniyyətlə vəhdət (3, s. 3)
Bütün bunlar ideologiyada boşluğu, onunla birlikdə cəmiyyətdəki şəxsiyyətsizləşməni
aradan qaldırar, Ümummilli ifadəni möhkəmləndirir. Bu isə dövlətçiliyin əsasıdır.
Bu dəyərləri cəmləşdirən dil, ərazi, vətəndaşlıq, adət-ənənə və ideoloji birlik azərbaycan-

çılıq ideologiyasının əhatə dairəsini sərhədsiz
edir. Azərbaycandan kənarda yaşayan soydaşlarımızla yanaşı, milliyyətindən asılı olmayaraq
Azərbaycanın müstəqilliyini, birliyini və hüquqi, demokratik dövlət kimi inkişafını arzulayan
hər bir kəs azərbaycançılıq ideologiyasının daşıyıcısıdır. Azərbaycançılıq ideologiyasının çağdaş təkamül mərhələsi özünəməxsus dinamizmi
ilə zənginləşməkdə, milli ictimai şüurun əsaslarını müəyyənləşdirməkdə və Azərbaycan xalqının dünya birliyindəki mövqelərini inamla yüksəltməkdədir.
Bəli bu gün milli ideologiyanın inkişafında
təhsilli gənclərin, savadlı müəllim kadrlarının olmağı vacib şərtlərdən biridir. Təhsilimizin ana dilində olmağı, hər kəsin doğma dilini mükəmməl
bilməsi milli ideologiyanı qavramağa və onu
özündə hökmran etməyə güclü təsir göstərir. Demokratik Azərbaycanın daha da güclənib möhkəmlənməsi üçün milli ideologiyamızı şagirdlərə
dərindən mənimsətmək və ona sahib çıxmağı öyrətmək günümüzün vacib tələblərindəndir.
Problemin aktuallığı. Aparılan məqsədyönlü
və mütəşəkkil tədbirlər nəticəsində təhsil alanlar
azərbaycançılıq ideologiyasının başlıca komponentləri üzrə bilik, bacarıq və qabiliyyətlər qazanır, öz
fəaliyyətlərində bunu bilavasitə büruzə verirlər.
Problemin elmi yeniliyi. Peşə məktəblərində
Azərbaycan tarixi fənnin tədrisi prosesində ―azərbaycançılıq‖ ideologiyasının formalaşdırılması yollarını
magistr dissertasiyası çərçivəsində araşdırmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatda
irəli sürülən fikirlər, çıxarılan nəticələr bu səpkidə
tədqiqat aparan araşdırmaçılar, həmçinin diplom,
kurs işləri və referatların yazılmasında istifadə üçün
faydalı ola bilər.
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A MAN’S TRUE CALLING IS REALIZATION ONE’S INNATE DIVINITY
Xülasə. Vernadskiyə görə, dünyanı və insanı dərk etmək vahid bir prosesdir. İnsan özünü kosmosu
öyrənməklə dərk edir və özünü kosmosun bir hissəsi olaraq öyrənərək kainatı öyrənir. İnsan özünü dərk
edərkən"ideal tiplər" yaradır. Eyni zamanda, təbiətlə, kosmosla birlikdə inkişaf edə bilən "mədəni bəşəriyyət" idealını formalaşdırır. Bu məqalə dünyada insanın rolunu və həqiqi məqsədini dərk etməsi üçün düşünməyə vadar edən daha bir cəhddir.
Açar sözlər: özünüdərk, kosmik dünyagörüşü, insanşünaslıq,, ümumbəşəri dəyərlər
Резюме. Согласно Вернадскому познание мира и человека является единым процессом. Человек познает себя через изучение космоса, а изучая себя как величину соразмерную космосу, познает
мироздание. Познавая себя, человек создает «идеальные типы», формирует идеал «культурного человечества», способного коэволюционировать с природой, космосом. В настоящей статье сделана попытка еще раз переосмыслить роль и истинное предназначение человека в этом мире
Ключевые
слова:
самопознание,
космическое
мировоззрение,
человековедение,
общечеловеческие ценности
Summary. According to Vernadsky, cognition of the world and man is a single process. A person
learns himself through the study of space, and by studying himself as a size proportional to the space, he
learns the universe. Knowing himself, man creates "ideal types", forms the ideal of "cultured humanity"
capable of co-evolving with nature, space. In this article, an attempt is made to reflect on the role and true
purpose of man in this world.
Key words: self-knowledge, cosmic worldview, human science, human values

Что есть человек? В чем смысл жизни?
Ни с каких точек зрения: с психологической,
исторической, философской исчерпывающего ответа нет. «Человек, познай самого
себя!» — говорили древние мудрецы.

Однако и сегодня человек остаѐтся тайной и
для себя, и для тех, кто пытается его изучать.
В переводе с санскрита «человек» – дух,
приходящий веками. «У человека нет более
высокого призвания, – говорил Конфуций, –
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чем во истину осознать себя человеком и
стать творцом Культуры – единственной
реальности, целиком и полностью созидаемой людьми».
Гегель писал, что «древние греки сначала сами себя преобразовали в прекрасные
формы, а потом стали отражать их в мраморе
и картинах» [5].
Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
Ректор Индийского Университета Высшего Знания Бхагаван Шри Сатья Саи Баба
говорил: «Перестройка личности, гораздо
важнее строительства храмов».
Будда учил: в мире есть страдания, избегнуть которые не может никто (болезни,
старость, смерть, разлука с любимым), и
проистекают они из постоянных перевоплощений (реинкарнаций) человека. Прекращение страданий состоит в разумном ограничении желаний и постоянном усилении самосовершенствования для достижения великой
Истины – Нирваны. То, что есть в человеке,
бесомненно, важнее того, что есть у человека, - писал Шопеншауэр.
В наше время образование носит «информационно-ориентированный» характер.
Оно действует на область умственного, а не
духовного развития. Такое образование не
способствует познанию самого себя и, как
следствие, не ведѐт к формированию характера. Можно быть высокообразованным в
мирских знаниях, можно быть великим академиком или великим учѐным, но все титулы
и достижения не могут даровать истинной
мудрости. Чтобы стать истинно мудрым и
удалить печаль из сердца, надо познать Себя.
Для выхода из эволюционного кризиса
необходима образовательно-воспитательная
система, пробуждающая и закрепляющая общечеловеческие ценности. Поиски таких
систем воспитания и образования осуществлялись на протяжении всей истории человечества, начиная с древнейших времѐн, выдающимися личностями, которые прокладывали пути, ведущие к разуму и сердцу человека, разрабатывали соответствующие методы
и практики.
Великий азербайджанский поэт XIV
века Имаддедин Насими поставил человека в
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один ряд с Всевышним, Творцом, Аллахом, а
Всевышнего, Творца, Аллаха приблизил к
человеку. Бог рассматривается не вне человека, а внутри. Человек никогда не сможет
постичь Бога, если он будет противопоставлен Богу. Бог внутри человека, а, следовательно, человек и Бог совпадают. Человек и
есть Бог, его образ и подобие. Для Насими
«люди – прекраснее всего, что сотворил
Аллах». Соответственно нельзя постигнуть
Бога, не поняв себя. Человек сам есть средство постижения Бога: Тот, кто познал себя,
– тот Господа познал. Познанье Бога – вот на
свете путь конечный [4].
В жизнь человечества постепенно входит новая наука – наука Человекознания, основанная на Высшей природе человека и
присущей ему духовности. Существующая
материальная наука преследует мирские
цели, духовность ведет к высшей цели: к
раскрытию истинной природы человека, к
его самореализации. Поэтому необходимо
наряду с обычной светской программой,
включить науку «Человековедения», науку о
Человеке, о его истинной Сущности в образовательный процесс учебных заведений
всех уровней. Человековедение, как Знания о
человеке, превосходит все существующие
науки, это Высшая наука, ибо, познав себя,
человек познает всѐ.
На пороге нового тысячелетия человечество вновь и вновь задается вопросом: к
чему мы пришли, что знаем об этом мире.
Идея космизма дает человеку уникальную
возможность самопознания и самоизменения. Философия – это мощное средство
трансформации самого себя. Альберт Швейцер писал, что «великая ревизия убеждений
и идеалов, которыми и ради которых мы живем, не может свершиться путем внушения
людей нашего времени других, лучших…идей. Она возможна лишь при условии, что люди задумаются над смыслом жизни и станут пересматривать и обновлять свои
идеалы…с точки зрения смысла, какой мы
придаем нашей жизни».
Философия космизма всегда была нечто большее, чем просто наука. Древние мыслители философское «образование» своих
учеников никогда не начинали с менторско-
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го, «учительского» монолога, содержавшего
готовые рецепты и решения. Философия рассматривалась не как способ мышления, но
как образ жизни. Это можно видеть на примере диалектического метода отыскания истины, открытого Сократом. Основной способ
достижения истины в сократовской диалектике – диалог, вопросно-ответный метод – не
только как способ философствования, но и
как образ жизни. Дыхательные упражнения,
пища, тренировки воли, медитации – все это
входило в своеобразную «пропедевтику», подготовительную ступень. Необходимо было
принять определенную аскезу, чтобы быть
готовым к восприятию духовных истин.
В этой связи требует переосмысления и
вопрос о вере. Человек не может жить без
веры. Ему необходимо ориентироваться в
этом мире, получать для себя различение на
истинное и ложное, полезное и бесполезное,
правильное и неправильное, доброе и злое.
Вера - один из функциональных механизмов
в общей системе ориентации человека. В
произведении М.А.Булгакова «Мастер и
Маргарита» проигрывается, на наш взгляд,
очень важный эпизод, касающийся веры человека. Трагизм одного из героев романа
М.А. Берлиоза заключается в том, что, будучи проповедником той теории, что по отрезанию головы жизнь в человеке прекращается,
он превращается в золу и уходит в небытие.
В романе последовательно проводится евангельское "каждому будет дано по вере его"
или, как в случае с М.А. Берлиозом: "каждому по неверию его".
Явление веры многомерно. Возьмѐм, к
примеру, философию Платона. Она построена на поисках ответов на вопросы. «Кто я?
Частица космоса. Что для меня ценно?
Благо. К чему надо стремиться? К мудрости.
Здесь человек еще не личность, а только
микрокосм, который тесно связан с космосом вообще».
«Дух человека божественен, индивидуальность вечна. Высшее счастье –трансформация человека в Бога», говорил Джордано Бруно.
«Человек! Тот, кто впервые назвал так
когда-то нашего предка, сделал выдающееся
педагогическое открытие. Человек – чело

веков, то есть лоб, ум, лицо столетий, ум,
формировавший века, ум как результат миллиардов лет эволюционного развития природы. Мы не с нуля начинаем, мы берем эстафету у многовековой истории развития жизни. И мы должны, говоря в классе: ―Здравствуйте, дети!‖, иметь в виду глубоко осмысленное, ―Здравствуйте, века!‖ И если это
―здравствуйте‖ с тем же смыслом скажет вся
школа, создав условия для развития природы
человека, то каждый гражданин страны
детства, и мы вместе с ним обоснованно заявим: ―Человек может все!‖,- говорит космист
нашего времени М.П.Щетинин [9].
Человечество ищет те принципы восприятия мира, которые помогут ему выжить
в этом сложном и противоречивом бытии.
Но какая философия более отвечает
космическому сознанию? Материалистическая или идеалистическая? Разрешить возникшие трудности, и будет призвана метафилософская теория. Так, в настоящее время формируется такое направление в физике, которое использует тезис о волновой, голографической природе всех предметов Вселенной.
Дальнейшее развитие этой идеи приводит к
тому, что мир психических реальностей (образы, мысли) также рассматривается как совокупность стоячих волн. «Исходя из имеющихся к настоящему времени твердо установленных фактов, следует признать, что
есть виды материи, зависящие от сознания,
мысли. Энергоинформационный дуализм
представляет собой не просто философское
умозрительное понятие, а становится объективной реальностью, данной человеку в ощущениях, так же как дуализм волны и частицы
в электромагнетизме или как связаны материя и энергия в знаменитой формуле
А.Эйнштейна. Мысль материальна, но это
материя особого рода – психическая материя, и задача современной науки состоит в ее
глубоком познании как единицы психики человека, его сознания»
Ученый Альберт Йозефич Вейник поведал такой случай: «Однажды изучая свойства нового хронального явления, я измерял
силу отталкивания между четырьмя положительно заряженными навесками воды с помощью весьма чувствительных крутильных
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весов, позволяющих фиксировать миллиардные доли грамма. Услышав в коридоре какой-то шум, я вышел из своей комнаты и
увидел, что мой малолетний внук совершил
поступок, опасный для жизни. В состоянии
стресса я велел ему впредь никогда ничего
подобного не делать. Вернувшись в комнату,
я обнаружил, что хрональная сила обратилась в ноль: мое стрессовое отрицательное
излучение полностью нейтрализовало положительный заряд всех навесок: этому не помешали даже стены комнаты. Сделанное
наблюдение имеет самое прямое отношение
к теме нашего разговора, оно натолкнуло на
представление, что мысль материальна, что
наши ощущения, чувства, мысли, слова и
поступки служат источниками соответствующего хронального поля, содержащего
полную информацию обо всех этих ощущениях и мыслях» [2].
Будучи в начале исследований атеистом, Брюс Липтон в процессе исследовательской работы пришел к осознанию Бога. Оп
пишет: «Мы должны пробудить в себе силу
Веры! Именно в ней заключается тайна
жизни. Сегодня в том же направлении указывает наука. Нашей жизнью управляют не
гены - ею управляют верования… О вы, маловеры!» В главе «Дух и наука» он пишет,
что эволюция требует от человека «раскрыть
свое высшее духовное естество и осознать,
что для выживания человечества, Любовь
важна не менее, чем пища… Этика Любви во
имя выживания – наша единственная возможность спасти Землю» [3].
Такая мировоззренческая революция
происходит сегодня в умах наиболее передовых ученых, которые стараются на основе
своих экспериментальных исследований для
их теоретического обоснования и выводов,
выйти за рамки традиционных представлений. Это ведет к тому, что былое высокомерие науки заметно пошатнулось. Она оказалась на пороге таинства, будучи неспособна
объяснить каким образом движется электрон, почему в отличие от всех известных
веществ вода при охлаждении расширяется и
имеет четыре состояния: твердое, жидкое,
парообразное и плазменное.
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Выдающийся индийский философ и духовный учитель Шри Ауробиндо говорил:
«Рассудок был помощником, рассудок стал
преградой», потому что существуют тонкие
и сверхтонкие планы реальности, которые
могут быть восприняты только на сверхчувственным уровне восприятия. Такой способностью наделѐн каждый человек, но она
развивается только соответствующими духовными практиками. Это неизменный Мир
Высший Реальности. Истина не может ограничиваться реальностью, воспринимаемой
пятью внешними чувствами. Существует
другой инструмент восприятия, более тонкий, чем наблюдения или рассуждения, помогающий ощутить истину. Это интуиция,
инструмент, превосходящий физический и
ментальный планы и относящийся к сверхматериальной реальности.
Концепция Вселенского Разума, голографические представления о Вселенной, о
биополевой структуре бытия утверждают
неправомерность постановки вопроса о первичности и вторичности материи или сознания. Единство космоса, его совершенство и
гармония, слитность человека с космическим
началом – вот что характерно для «космического мировоззрения», зародившегося в глубокой древности и так ярко проявившегося в
античности. Космос Платона – это живое существо, наделенное душой и умом: «Восприняв в себе смертные и бессмертные живые
существа и пополнившись ими, наш космос
стал видимым живым существом, объединившим все видимое, чувственным Богом, образом Бога умопостигаемого, величайшим и
наилучшим, прекраснейшим и совершеннейшим, единым и однородным небом».
Античное мировоззрение с его идеей
гармоничного космоса не исчезло, а продолжало существовать и в средневековье. Христианское мировоззрение еще раз подтвердило идею о том, что человек подобен макрокосму, ибо создан «по образу и подобию
Божию».
Суждения Сократа о природе, Земле,
небе и космосе, приведенные в диалогах
Платона, опираются на древние мифы и легенды, космогонические и теогонические
поэмы и сказания, на ряд положений прежн-
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ей натурфилософии. Человек и вселенная,
согласно сократовской версии строения
мира, находятся в разумной и целесообразной гармонии, предопределенной божественным замыслом.
Как утверждают новейшие открытия
ученых, человек – это нелинейный фрактал
Вселенной. Понятие фрактал (от латинского
fraktus) ввел в 1975 году ученый Бенуа Мандельброт для обозначения самоподобных
структур. Подобие мельчайших частиц целому (по Б.Мандельброту) – это принцип «устройства» Природы. Как утверждают академик А.Н.Петров, «Каждый человек связан с
Вселенной… Каждый человек – это Вселенная». Как долго еще человечеству осознавать единство всего сущего в Мироздании?
Казалось, что идея живого космоса
прочно вошла в мировоззрение человечества.
Однако в XVI-XVII веках с их бурным
ростом, прежде всего, естественнонаучного
знания, была разрушена прежняя картина
мироздания и создана новая. Триста лет
назад, заявив устами Лапласа, что наука
«более не нуждается в гипотезе существования Бога», ученые, стремясь познать мир,
сосредоточили все свои силы и способности
на рациональном подходе к объяснению природных сущностей и на эмпирической проверке. При этом, ставя опыты и объясняя их
результаты, ученый никогда не рассматривал
себя частью исследуемой Природы. Он пытался открыть простые и однозначные законы, позволяющие описать и предсказать
любое событие, находясь при этом как бы
вне исследуемого им мира, где-то свыше.
Основоположник гелиобиологии и фактически
космической
антропоэкологии,
Александр Леонидович Чижевский, в книге
«Земное эхо солнечных бурь», изданной
впервые в 1936 г. в Париже, писал: «Мы привыкли придерживаться грубого и узкого антифилософского взгляда на жизнь как на результат случайной игры только земных сил.
Это, конечно, неверно. Жизнь же, как мы видим, в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. Она создана
воздействием творческой динамики космоса
на инертный материал Земли... наибольшее
влияние на физическую и органическую

жизнь Земли оказывают радиации, направляющиеся к Земле со всех сторон Вселенной.
Они связывают наружные части Земли непосредственно с космической средой, роднят ее
с нею, постоянно взаимодействуют с нею, а
потому и наружный лик Земли, и жизнь, наполняющая его, являются результатом творческого воздействия космических сил. Человек и микроб — существа не только земные,
но и космические, связанные всей своей биологией, всеми молекулами, всеми частицами
своих тел с космосом, с его лучами, потоками и полями... И если кто-то... зло и остро
смеется над потугами связать мир астрономических и мир биологических явлений, то в
глубине человеческого сознания уже много
тысячелетий зреет вера, что эти два мира, несомненно, связаны один с другим. И эта
вера, постепенно обогащаясь наблюдениями,
переходит в знание...» [8].
Каждый человек – ловец жемчуга. Мы
ныряем в пучину земной жизни и достигаем
самого дна, чтобы собрать бесценные жемчужины жизненного опыта. Но как бы глубоко мы не ныряли, всякий раз нас влечет на
поверхность, чтобы глотнуть воздуха истины. И вновь уходим вглубь...И так, пока не
наступит время вынырнуть окончательно и
вренуться туда, откуда мы пришли. Собравший богатый урожай жемчужин построит на
твердыне дворец и будет править в нем
долго или вечно. Пришдший ни с чем – нищим будет, и нечем будет строить дворец на
твердыне. И пойдет он обратно к морю, чтобы нырять в пучину земной жизни, пока не
соберет свое истинное сокровище [6].
Современная педагогика должна предложить методы и способы, как успешно провести человека по мосту жизни, на другом
конце которого истинная сущность человека
ожидает его не одно тысячелетие. Таким образом, современная педагогика и психология, современная система воспитания и образования должны предложить теоретические
обоснования и практические методы, побуждающие человека узнать истину о самом
себе. Для осуществления этой задачи необходима воспитательно-образовательная система, пробуждающая, развивающая и закрепляющая общечеловеческие ценности, кото-
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рые присущи каждому человеку изначально.
Общечеловеческие ценности подразумевают
такие черты характера, как правдивость, бескорыстная любовь, праведность, верность
долгу, внутренний покой, ненасилие [7].
Актуальность исследования: Существование человечества невозможно без опоры на осмысление единства цивилизации. В этом смысле
актуализация человековедения как науки XXI
века требует особого внимания. Каждый существующий на Земле человек, хотя бы раз да задумывался о собственном предназначении. Проблема
человека и человековедения, его существования в
материальном и духовном аспектах, его развития

и предназначения, его духовной природы - одна
из главных проблем философской мысли.
Научная новизна проблемы: определяется тем, что проблема человековедения стала провозвестником новой парадигмы и типа мировосприятия, выражающегося идеей всеединства
всего сущего со Вселенной, гармонией Человека
и Космоса, где формируются новые подходы к
выработке целостной концепции мироздания.
Практическая значимость проблемы:
Практическая значимость проблемы определяется тем, что ее материалы и выводы могут быть
использованы в научной, преподавательской,
лекционной работе, в базовых курсах по философии, культурологии, естествознанию.
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OF PERSONALITY IN NIZAMI GANJEVI’S WORKS
Xülasə. Qüdrətli söz ustası N. Gəncəvinin bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni parlaq səhifə
açmış ölməz əsərləri bu gün də insanların mənəvi-əxlaqi kamilləşməsinə misilsiz xidmət göstərir. Dahi şair
və böyük tərbiyəçi olan N. Gəncəvi yaratdığı misilsiz əsərlərində təhsil, təlim, tərbiyənin və şəxsiyyətin formalaşması haqqında elə dəyərli fikir və ideyalar irəli sürmüşdür ki, bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir.
Açar sözlər: N. Gəncəvi, şəxsiyyət, özünüqiymətləndirmə, kamil insan, vətənpərvərlik, kamil insan
Резюме. Бессмертные произведения великого мастера слова Н. Гянджеви, открывшего новую
яркую страницу в сокровищнице художественной мысли человечества, по-прежнему служат духовному и нравственному совершенствованию людей. Гениальный поэт и великий просветитель Н. Гянджеви в своих уникальных произведениях выдвинул такие ценные мысли и идеи об образовании,
обучении, воспитании и формировании личности, которые не утратили своей значимости и сегодня.
Ключевые слова: Н. Гянджеви, личность, чувство собственного достоинства, идеальный
мужчина, патриотизм, идеальный мужчина
Summary. The immortal works of the great master of words N. Ganjavi, who opened a new bright
page in the annals of artistic thought of mankind, still serve the spiritual and moral perfection of people. N.
Ganjavi, a genius poet and a great educator, put forward such valuable ideas and ideas about education,
training, upbringing and formation of personality in his unique works that have not lost their significance
even today.
Key words: N. Ganjavi, personality, self-esteem, perfect man, patriotism, perfect man

Poeziya dünyasının dahisi Nizami Gəncəvinin ölməz ədəbi irsi təkcə humanizm, insana
məhəbbət, yüksək əxlaq, estetik zövq, tərbiyə və
bilik mənbəyi, heç vaxt qiymətini, etik təsirini
itirməyən əlvan söz, dərin fəlsəfi fikir, hikmət
xəzinəsi olmaqla bərabər, həm də canlı tariximizdir, keçmişimizin ən qaranlıq guşələrinə işıq

salan sönməz məşəldir. Bəşər bədii fikrinin
nadir hadisəsi olan Nizami yaradıcılığı doqquz
əsrdən artıqdır ki, xalqımızın mənəviyyatının
ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir.
Böyük sənətkarın bütün həyatı və zəngin
ədəbi fəaliyyəti həmin dövrdə təkcə Azərbaycanın və Qafqazın ən iri şəhəri deyil, eyni zaman-
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da Yaxın və Orta Şərqin mühüm mədəniyyət
mərkəzi kimi tanınmış Gəncə ilə bağlıdır (1, s.
51). Şair ömrü boyu burada yaşayıb yaratmış və
dünya poeziyasına bir-birindən dəyərli söz sənəti inciləri bəxş etmişdir. Nizami Gəncəvi ümumbəşəri mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə malik yaradıcılığı ilə Şərq bədii təfəkkürünü
elmi fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirmiş və şeiriyyəti görünməmiş yüksəkliklərə qaldırmışdır.
Korifey sənətkar öz ənənələri ilə seçilən ədəbi
məktəbini yaratmışdır. Nizami Gəncəvinin dünyanın ən zəngin kitabxanalarını bəzəyən əsərləri
Şərqdə incəsənətin, xüsusən də miniatür sənətinin inkişafına təkan vermişdir. Mütəfəkkir şairin
məşhur ―Xəmsə‖si insanlığın mənəvi sərvətlər
axtarışının zirvəsində dayanaraq, dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli yer tutur.
Nizami irsi uzun zamandan bəri dünya
elmi-ədəbi fikrinin diqqət mərkəzindədir. Cənab
İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2021-ci ilin "Nizami Gəncəvi İli" elan edilməsi ölkəmizdə klassik ədəbi irsimizin, milli ədəbiyyatımız və mədəniyyətimizin görkəmli simalarının təbliği sahəsində atılan növbəti addım və əsas məqsəd isə
Nizami Gəncəvi yaradıcılığının Azərbaycan xalqının mənəviyyat xəzinəsində rolu və yerini
gənc nəslə çatdırmaqdır (2, s. 143).
N. Gəncəvinin sonsuz dəryaya bənzəyən
ədəbi irsində təhsil, təlim, tərbiyə və insan şəxsiyyətinin formalaşması məsələləri mühüm yer
tutur. Nizami irsində şəxsiyyətin formalaşmasına qarşılıqlı əlaqədə təsir edən amillərin hər biri
(irsiyyət, ictimai mühit, tərbiyə, əmək fəaliyyəti) haqqında bu gün də öz aktuallığını saxlayan
dəyərli fikirlərin irəli sürdüyünün şahidi oluruq.
Görkəmli mütəfəkkir N. Gəncəvi irsiyyətin rolunu şişirdənlərdən fərqli mövqedə dayanmış, ―şəxsiyyətin formalaşmasında digər amillərin də öz payının mövcudluğu fikrində olmuşdur. Mühit amilinin rolunu dəyərləndirən şair
əsərlərində belə bir ideyanı aşılayır ki, insanın
mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasında onu
əhatə edənlərin rolu əvəzsizdir. ―Əgər insansansa, insanları sev‖ tövsiyəsini verən humanist şair
yaxşı adamlarla durub-oturmağı, pis adamlardan
uzaq olmağı məsləhət görür. ―Ağılsız kəslərlə
oturub-duran, ağıldan, şüurdan deməsin dastan‖,
– deyən şair başa salır ki, elmli, mərifətli adamlarla dost olsan, həmin keyfiyyətlər sənə də
keçər.
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Şəxsiyyətin formalaşmasında mühitin rolu
məsələsinə şair ―Leyli və Məcnun‖ poemasında
daha geniş toxunmuş və anlatmağa çalışmışdır
ki, pis mühit insana mənfi təsir göstərdiyi kimi,
yaxşı mühit də müsbət əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşmasına səbəb olur (3, s. 235).
Dahi şair şəxsiyyətin formalaşmasında
təhsil, təlim və tərbiyəyə, yəni pedaqoji proses
amilinə xüsusi önəm vermişdir. ―Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eyləyə
bilməz‖ – deyən şairə görə insanı heyvanlardan
fərqləndirən əsas əlamət onun ağlı, kamalıdır.
Ağlın çırağı isə elmdir, bilikdir. O, təhsilin məzmunundan bəhs edərkən dini biliklərlə yanaşı,
dünyəvi biliklərin verilməsinə xidmət edən elmlərin: riyaziyyat, astronomiya, kosmologiya,
coğrafiya, təbabət və s. əhəmiyyətini, dünyagörüşünün formalaşmasında rolunu göstərmişdir.
Elmi biliklərə yiyələnməkdə təlimin rolunu
kamil insan obrazı kimi yaratdığı İsgəndərin
təlim alması səhnəsində konkret nümunələr əsasında göstərmişdir:
Şəhanə tərbiyə, hünər, nəzakət,
Ağıla nur verir, ürəyə qüvvət.
Eyni zamanda ―Yeddi gözəl‖ poemasında
şair öyrədir ki, öz-özünü başa düşən, özünü
yaxşı tanıyan insana ölüm yoxdur:
Kim ki, öz-özünü düşmüşdür başa,
Ona ölüm yoxdur, o ölməz haşa.
Nəqşini bilməyən fanidir, fani,
Baqi say bu nəqşi bilən insanı.
Tanısan özünü, köçsən cahandan,
Yenə bu dünyada yaşayacaq
Təlim və tərbiyənin şəxsiyyətin hərtərəfli
inkişafında böyük rol oynadığını dönə-dönə
qeyd etməklə yanaşı, şair biliklərin mənimsənilməsinin və mənəvi keyfiyyətlərin aşılanmasının
vasitə, forma və yollarını da göstərmişdir. Şairpedaqoqun fikrincə, həm təlimin, həm də tərbiyənin ən qüdrətli vasitələrindən biri sözdür.
Sözü ―insanın əzəl sirdaşı‖, bu dünyanın ―naxşı‖
hesab edən şair bütün poemalarında onun tərifini, dəyərini verməklə yanaşı, söz demək qaydaları haqqında da öz tövsiyələrini də qeyd etmişdir. Məsələn, ―Sirlər xəzinəsi‖ poemasında
―Sözün tərifi‖nə ayrıca yer verən şair burada
göstərir ki, ürəyə can verən, yer üzünə qələmin
vasitəsi ilə incilər səpən, kainatın gözünü açan,
insanlara danışmağı öyrədən, düşüncəmizə,
duyğularımıza qol-qanad verən, ―min-min əsər
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bitirən‖ sözdür. Sözdən həm incə, həm də kəsərli, sözdən güclü həyatda heç nə yoxdur:
Yeniliklər törədən bu qoca kainatda,
Sözdən incə, kəsərli heç nə yoxdur həyatda.
Dahi Nizami Gəncəvi şəxsiyyətin formalaşması probleminə dair müasir psixologiyanın
həll etməyə çalışdığı məsələlərlə bağlı fikirləri
hələ doqquz əsrə yaxın müddət bundan əvvəl
söyləmişdir. Həmin fikirləri belə ümumiləşdirmək olar:
– şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin
rolu böyükdür, lakin həlledici deyil, bəzən
―daşdan gövhər‖ də doğa bilər;
– kamil insanın formalaşmasında elmin,
təhsilin, təlim və tərbiyənin əhəmiyyəti şübhəsizdir, lakin özünütəhsil və özünütərbiyənin rolu
daha böyükdür;
– şəxsiyyətin formalaşmasında ictimai
mühitin rolu da az deyil; mərifətli, elmli adamlarla oturub-durmaq lazımdır ki, həmin keyfiyyətlər sənə də keçsin; əlverişsiz, qeyri-sağlam
mühitdə təlimtərbiyə vermək – şoran torpağa
toxum əkməyə bənzər;
– şəxsiyyətin formalaşmasında əmək fəaliyyətinin də rolu böyükdür: halal əmək insanda
ən yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşmasına,
boş-boşuna gəzib tüfeyli həyat sürmək isə mənfi
əxlaqi sifətlərin yaranmasına səbəb olur.
Şəxsiyyətin psixoloji – pedaqoji tərbiyəsi
nəzəriyyəsinə aid olan bütün mövzular dahi şairin pedaqoji fikir və ideyalarında öz əksini tapır.
Tərbiyənin təkcə ağıl tərbiyəsi deyil, bütün əsas
ilə bağlı dahi Nizaminin bu gün də öz əhəmiyyətini itirməyən hikmət dolu beytləri hədsizdir
(4, s. 39).
Əxlaqi keyfiyyətlərə dahi Nizami bütün
poemalarında xüsusi diqqət yetirmiş, bir sıra nümunəvi dost obrazları yaratmışdır. ―Yaxşı dost
dar gündə tanınar‖, deyən ulularımızın bu hikmətini şair poetik təfəkkürün gücü ilə daha da
qüvvətləndirərək N. Gəncəvinin özü böyük vətənpərvər olmuşdur. O, doğma yurdu Gəncəni
ömrünün sonunadək tərk etməmişdir. Vətənpərvərlik anlayışına çox geniş mənada yanaşan Nizamiyə görə vətənpərvərlik təkcə vətəni sevməklə bitmir, əsl vətənpərvərlik Vətəni yadellilərdən qorumaqdır. Şairin əqidəsinə görə, Vətəni hamı sevməli və qorumalıdır.
―Kamil insan konsepsiyasına axıradək
sadiq qalan böyük şair peşə seçmək işində də

məsləhət görür ki, hansı peşəni seçməyindən
asılı olmayaraq, insan çalışmalıdır ki, öz sənətinin kamil ustası olsun, seçdiyi peşənin dərinliyinə və incəliklərinə bələd olsun. Şairin qəti inamına görə: ―kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.‖
Dahi şair N. Gəncəvi əsərlərində qeyd etdiyi mənəvi keyfiyyətlərin əhəmiyyətini şərh etməklə yanaşı, əxlaq tərbiyəsinin bir sıra üsul,
vasitə və tərzlərini də göstərmişdir. Məsələn: 1)
faydalı işə, halal zəhmətə cəlb etmək; 2) əxlaqi
söhbət; 3) öyüd-nəsihət, məsləhət və göstəriş
vermək; 4) inandırmaq və ruhlandırmaq; 5) müzakirə və dialoq; 6) tərbiyələndirici situasiyanın
yaradılması; 7)rəğbətləndirmə (tərifləmək, alqışlamaq, hədiyyə almaq, təqdir etmək ) və cəzalandırma (məzəmmət etmək, danlamaq, şikayətlənmək, etirazını bildirmək, məhrum etmək,
ibrət dərsi vermək və s.) (5, s. 32).
Dahi şairin şəxsiyyətin formalaşmasında
psixoloji xüsusilə, özünüdərk, özünüqiymətləndirmə, özünütərbiyə, ünsiyyət, müəllim-şagird
münasibətləri haqqında da dəyərli fikirlər, poeziyasında bu məsələlərlə bağlı dərin mənaya və
yüksək poetik ifadə tərzinə, güclü psixoloji təsir
qüvvəsinə malik misralar çoxdur. Nizaminin
psixoloji görüşlərindən faydalanmaq baxımından onun psixologiyaya aid elmi anlayışların
(şəxsiyyət, hiss duyğu, qavrayış, idrak, təfəkkür,
təxəyyül, ağıl, diqqət, hafizə, unutma, müqayisə,
iradə, özünüdərk, özünüqiymətləndirmə, vərdiş,
adət, motivasiya, temperament və s.) daha dərindən və daha asanlıqla mənimsənilməsi idrak
maraqlarının inkişafı üçün əlverişli psixoloji
zəmin yaradır.
Bütün poemalarında ―Əgər insansansa,
insanları sev‖ tövsiyəsini verən humanist şair
yaxşı adamlarla durub-oturmağı, bədəsil olanlardan uzaq olmağı yaxşı tərbiyənin əsas şərtlərindən biri hesab edir. Məsələn, ―Ağılslz kəslərlə oturub-duran ağıldan, şüurdan deməsin
dastan‖, – deyən şair başa salır ki, elmli, mərifətli adamlarla dost olsan, həmin keyfiyyətlər
sənə də keçər:
Bədəsil olarsa əgər bir adam,
Qırmızı gövhəri saraldar tamam.
Ağıllı adamla dost olsan əgər,
Elmi, mərifəti sənə də keçər.
Nizaminin poeziyasında ―özünüdərk‖ və
―özünüqiymətləndirmə‖ məsələləri mühüm yer
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tutur. Onun qəti inamına görə: ―Öz-özünü başa
düşən şəxsə ölüm yoxdur‖, amma nəqşini (öz
mənini, kimliyini) bilməyən fanidir. Buna görə
də insan bir şəxsiyyət kimi özünü dərk etməli,
özünü yaxşı tanımalıdır‖. Daha sonra ―Leyli və
Məcnun‖ poemasında şairin oğlu Məhəmmədə
etdiyi nəsihətdən aşağıdakı parçanı misal gətirə
bilərik:
Özünü şərh edib özünü öyrən!
Ol öz vicdanının sirrinə açar,
Çünki bu mərifət qəlbə nur saçar.
Bu hikmətli misralara görə müdrik şairimiz N. Gəncəvi ―insanın özünü öyrənməsini
onun dünyanı öyrənməsi kontekstində nəzərdən
keçirirdi‖. ―Özünüqiymətləndirmə‖ anlayışının
mahiyyəti dahi Nizaminin fikrincə, insanın özünü tanıması üçün özünü düzgün qiymətləndirməsi, öz nöqsanlarını görməyi bacarması vacibdir. Analoji misalların sayı şairin poeziyasında
istənilən qədərdir.
Müasir dövrün pedaqoq və psixoloqları
şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən amillər
içərisində fəaliyyət amilini də xüsusi qeyd edirlər. Halbuki dahi şair-pedaqoq hələ doqquz yüz
il əvvəl bu amilin, xüsusilə əmək fəaliyyətinin
rolunu ―Xəmsə‖də geniş qeyd etmiş, ―həyatəməkdir‖ ideyasını irəli sürmüşdür. Onun fikrincə, əməksevərlik, çalışqanlıq, halal əməklə yorulmadan məşğul olmaq insanda bir sıra müsbət
əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırdığı kimi, tənbəllik, yeyib-yatmaq, avaraçılıq da mənfi sifətlərin
öküzə, camışa, eşşəyə, milçəyə, ağcaqanada və
s. heyvanlara xas olan cəhətlərin yaranmasına

səbəb olur. Mütəfəkkir şairin möhkəm inamına
görə əmək fəaliyyəti təkcə əxlaq tərbiyəsinin
deyil, əqli və fiziki tərbiyənin də mühüm amillərindən biridir (6, s. 97).
Nizaminin poeziyası artıq doqquz əsrə yaxındır ki, insanların qəlbini öz işığı ilə nurlandırır, onları ağıla, kamala, dünyanın sirlərinə dərindən bələd olmağa, ―hər gizli xəzinədən bir
dürr çıxarmağa‖, dərin biliklərə yiyələnməyə,
mənəvi saflığa, fiziki kamilliyə, haqqa-ədalətə
riayət əyməyə, yalandan və lovğalıqdan uzaq
gəzməyə, özünü dərk etməyə, tanımağa və
düzgün qiymətləndirməyə, bir sözlə, əsl şəxsiyyət kimi “kamil insan‖ zirvəsinə yüksəlməyə
səsləyir.
Məqalənin aktuallığı. N. Gəncəvinin əsərlərində şəxsiyyətin formalaşmasına dair psixoloji fikir
və ideyaların psixoloji mahiyyətinin əsas təzahürlərini müəyyənləşdirmək, müasir psixologiyanın elmi –
nəzəri tələbləri səviyyəsində onların təhlilini verməkdən ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. N. Gəncəvinin əsərlərində şəxsiyyətin formalaşmasına dair psixoloji
fikir və ideyaların psixoloji mahiyyətinin izahı, özünüdərk, özünüqiymətləndirmə kimi müsbət xüsusiyyətlərlə yanaşı, şəxsiyyətdə baş verən nöqsan və çatışmazlıqlara da yaxından bələd olmağa köməklik
göstərən fikir və ideyaları müəyyənləşdirməkdən
ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu ilə maraqlananlar, pedaqoqlar, psixoloqlar, eləcə də ali və
orta ixtisas məktəblərinin tələbə və magistrləri istifadə edə bilər.
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SOME TOPICAL ISSUES
INTER-SUBJECT RELATIONS IN HIGHER TECHNICAL SCHOOLS
Xülasə. Məqalədə ali texniki məktəblərdə riyaziyyat, fizika və texniki fənlərin təlimi prosesində fənlərarası əlaqələrin və varislik prinsipinin tətbiqinin əhəmiyyətinə, yeri və roluna toxunulmuşdur. Fənlərarası əlaqələrin və varislik prinsipinin tətbiqində meydana çıxan bəzi çətinliklərin aradan qaldırılması açıqlanmışdır.
Açar sözlər: təhsil, metod, inteqrasiya, informasiya, modernləşmə, texnika, tətbiq, əlaqə, tədris,
səviyyə, prinsip.
Резюме. В статье затрагиваются важность, место и роль межпредметных связей и применения
принципа преемственности в процессе преподавания математики, физики и технических дисциплин в
высших технических учебных заведениях. Выявлены способы устранения некоторых трудностей в
применении межпредметных связей и принципа преемственности.
Ключевые слова: образование, метод, интеграция, информация, модернизация, техника,
внедрение, связь, обучение, уровень, принцип.
Summary. The article touches upon the importance, place and role of interdisciplinary connections
and the application of the principle of continuity in the process of teaching mathematics, physics and
technical disciplines in higher technical educational institutions. The ways of eliminating some difficulties in
the application of interdisciplinary connections and the principle of continuity are revealed.
Key words: education, method, integration, information, modernization, technology, implementation,
communication, training, level, principle.

XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq ölkəmizin təhsil sisteminin bütün istiqamətlərində

aparılan geniş və sürətli islahatlar ali təhsil
müəssisələrində də dəyişikliklər, yeniliklər və
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modernləşmələrin həyata keçirilməsini qarşıya
qoydu. Ali təhsil müəssisələrində aparılan elmi
tədqiqat işlərinin nəticələrinin istehsalata və
tədris prosesinə tətbiq olunması müasir dövrdə
qarşıda duran mühüm və əhəmiyyət kəsb edən
problemlərdən biridir.
Ali texniki məktəblərdə texniki fənlərin
müasir tələblərə uyğun tədrisində təlimin yaxşılaşdırılması və keyfiyyətli təhsilin əldə olunması
qaneedici deyil, çünki bir çox müəllimlər belə
hesab edirlər ki, onlar yaxşı müəllimlərdir.
Lakin elə deyil, çünki istər ənənəvi və istərsə də
yeni təlim texnologiyalarından istifadə olunması
qaneedici deyil. Müşahidələr göstərir ki, ali texniki məktəblərdə texniki fənləri tədris edən müəllimlərin əksəriyyəti təlim və tərbiyənin prinsip
və metodlarından məlumatları kifayət dərəcədə
deyil. Tədris prosesinin müasir metodlarla qurulması, tədrisin yeni texnologiyalarının və
digər istiqamətlər üzrə pedaqoji innovasiyaların
hazırlanması və tətbiqi hələdə öz həllini tapmayıb. Qeyd etmək olar ki, ali texniki məktəblərdə
texnika üzrə fənləri tədris edən professor-müəllimlərin əksəriyyətinin pedaqogika və psixologiya elmindən anlayışları qaneedici deyil. Çox əfsuslar ki, bu cür kadrlar fakültələrə, kafedralara
və digər vəzifələrə rəhbərlik edir, yəni belə bir
tədris prosesində təlimin yaxşılaşdırılmasından
və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsindən danışmaq olmaz.
Ölkəmizin təhsil sistemində aparılan islahatlar fənn kurslarının və müəllim hazırlığının
modernləşməsini də qarşıya qoyur. Hər bir
elmin təlim metodları müasir fənn nəzəriyyələrinin yaranmasına səbəb olur, bu isə həmin elmin
başqa nəzəriyyələrə diferensiyası və inteqrasiyasına səbəb olur. Buna görə də texniki fənlərin
tədrisində yeni informasiya texnologiyalarının
tətbiqi ilə təlimin nəticələrinin yaxşılaşdırılması
üçün öyrədənlə öyrədənin bilik səviyyəsinə görə
yeni təlim metodlarından istifadə olunmalıdır.
Fənlərin tədrisi metodikasının əsas vəzifələrindən biri də texniki təfəkkürün inkişafı və idrak
fəaliyyətinin formalaşdırılmasıdır. Yeni metodlar təlimin yeniləşməsini tələb edir, bu proses
isə öyrənənlərin idrak səviyyəsinin dəyişilməsinə və təfəkkürün inkişafına səbəb olur.
Riyaziyyat, fizika, kimya, texnika və s.
elmlərdə mövcud olan dəyişən kəmiyyətlər birbirilə müəyyən münasibətlərlə bağlıdır, yəni bu
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dəyişənlər arasında funkisonal asılılıq vardır. Bu
isə o deməkdir ki, hər hansı bir riyazi məsələnin
tətbiq olunması və ya prosesi ifadə edən riyazi
düstur əldə edilir. Riyazi məsələni həllini isə həmişə dəqiq və aşkar şəkildə tapmaq mümkün
deyil, onda məsələnin təqribi həllinin tapılması
sualı qarşıda durur.
Ali texniki məktəblərdə təlim prosesinin
təkmilləşdirilməsi üçün qarşıya bir sıra tələblər
qoyulur. Bu tələblərdən biridə riyaziyyat kursunun bütün bölmələrinin gələcək mühəndis mütəxəssislərinin ən yüksək səviyyədə öyrədilməsidir, çünki müxtəlif texniki fənlərdə riyaziyyat
kursunun müvafiq bölmələrindən istifadə olunur. Buna görə də riyaziyyat kursunun bölmələrinin yüksək səviyyədə öyrədilməsi metodları
texniki fənlərin nəzəri və praktiki istiqamətlərindəki müxtəlif məsələlərinin həllində mühüm rol
oynayır, yəni qeyri-riyaziyyatçıların (gələcək
mühəndislərin) peşə bacarıqlarının formalaşdırılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Son zamanlar elmlər arasında həyata keçirilən inteqrasiya, ali texniki məktəblərdə bütün dəqiq fundamental elmlərin tədrisində fənlərarası əlaqələrin
və varislik prinsipinin reallaşdırılması yollarını
və onların elmi-metodiki məsələlərinin həllini
qarşıya qoydu. Ali texniki məktəblərdə texniki
fənlərin tədris proqramlarında aparılan dəyişiklər və yeniliklərə əsaslanaraq qeyd edə bilərik
ki, onların həlli prosesində varislik və fənlərarası
əlaqələrin yaradılmasında qarşıya bir sıra çətinliklər və ziddiyyətlər çıxır. Bu məsələlərin aradan
qaldırılması üçün birinci növbədə müəllimlərin
hazırlığı müasir tələblərə cavab verməlidir.
Son illərdə ali texniki məktəblərdə texniki
fənlərə aid yazılmış dərs vəsaitlərində və dərsliklərdə bir sıra narazılıqlar var və əsas materialın
mənimsənilmə səviyyəsi qaneedici deyil. Müşahidələr göstərir ki, ali texniki məktəblərin tədris metodikalarının yeniləşməsi indiki dövrün tələblərinə
uyğun deyil. Dərslik və dərs vəsitələrinin məzmun
və xüsusiyyətləri bakalavr və magistr səviyyəsinin
ixtisas üzrə tədris proqramına uyğun deyil. Dərslik
və dərs vəsaitlərinin əksəriyyəti elmi cəhətdən hazırlığı olmayan, səriştəsiz və qeyri-peşəkar müəllimlər tərəfindən hazırlanır. Ali texniki məktəblərdə dərsliklərlə təminatda hər bir sistem demək olar
ki, pərakəndə xarakter daşıyır. Elektron dərsliklərin yaradılmasında hələdə çoxlu sayda çatışmazlıqlar vardır.
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Bu məqsədlə ―Nəzəri mexanika‖, ―Materiallar müqaviməti‖, kurslarının nəzəri və praktiki istiqamətlərdə tədrisində meydana çıxan çətinliklər
və onların qaldırılması yolları, qarşıya çıxan ziddiyyətlərin araşdırılması gələcək mühəndis mütəxəssislərin təfəkkür inkişafında rol oynayır və təlimin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında əhəmiyyət
kəsb edir. Bu problemlərin həllində nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olmaq üçün təlimin təşkili məsələlərinə xüsusi diqqət vermək lazımdır.
Nəzəri mexanika kursunun nəzəri və praktiki istiqamətlərdə tədrisinə diqqət verdikdə
aydın olur ki, bu kursun öyrənilməsində, mənimsənilməsində və gələcək mühəndis mütəxəssislərin müstəqil bilik və bacarıqlara malik olmasında yeni təlim tədrisində böyük rol oynayır.
Ali texniki məktəblərdə nəzəri mexanika kursu
statika, kinematika və dinamika bölmələrdən
ibarətdir. Ali texniki məktəblərdə nəzəri mexanikanın statikadan başlanaraq öyrənilməsi bu
kursun tədrisi metodikasına əsaslanaraq məsləhət görülür, çünki bu bölmə (nəzəriyyə) ümumtəhsil məktəblərinin riyaziyyat kursuna əsaslanır
və ali məktəblərdə tədris olunan riyaziyyatdan
istifadə etmək sualı meydana çıxmır. Lakin
tətbiqi riyaziyyatın bəzi nəzəriyyələrindən və
başqa tətbiqi elmlərdən istifadə olunur.
Bu kursun ―Müstəvi statistikası‖ bölməsinin tədrisində eyni düz xətt üzərində təsir edən
qüvvələr sistemi, bir nöqtədə tətbiq olunmuş
qüvvələr sistemi, qüvvənin nöqtəyə nəzərən momenti, paralel qüvvələr sistemi və cütlər, müstəvi üzərində hər hansı sürətlə yerləşmiş qüvvələr
sistemi, sürtünmə, qrafik statikanın əsasları
mövzularına diqqət yetirdikdə, aydın olur ki, gələcək mühəndis mütəxəssislərinin keyfiyyətli
təhsilə malik olmasında varislik və fənlərarası
əlaqələrdən istifadə mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Ali texniki məktəblərdə tətbiqi riyaziyyatın
və tətbiqi elmlərin dərindən öyrənilməsi nəzəri
mexanika, materiallar müqaviməti və digər texniki fənlərin tədrisində özünü əks etdirir və fənlərarası əlaqələrin, varislik prinsipinin reallaşdırılması yollarının həyata keçməsində rol oynayır.
Yuxarıda göstərdiyimiz mövzuların tədrisi
riyaziyyat, fizika, materiallar müqaviməti və
digər texniki fənlərlə sıx əlaqəlidir, bu mövzuların öyrənilməsində əsas problemlərdən biridə
meydana çıxan çətinliklərin aradan qaldırılması
və qarşılaşan ziddiyyətlərin araşdırılmasıdır. Bir

çox mövzuların tədrisində verilmiş prosesdə kəmiyyətlər arasında asılılıq göstərilir, bu funksional
asılılığın cədvəl üsulla verilməsini matris şəklində
verib izah etdikdə tələbələri yaradıcılığa cəlb
etmiş oluruq, bu isə təlim prosesində müasir forma və metodlardan istifadə edilməsində özünü əks
etdirir. Müasir dövrdə elmlərin bir-birinə sirayət
(inteqrasiya) etməsi və texnologiyanın sürətlə inkişafı tədris prosesinin müasir tələblərə uyğun qurulmasını qarşıya qoyur. Müasir mühəndislərin
hazırlığı dedikdə onların texnologiyaların sürətlə
dəyişilməsinə və yeniləşməsinə uyğun olaraq özlərinin dəyişilməsi başa düşülür.
Fənlərarası və varislik prinsipini həyata
keçirərkən mühüm amillərdən biri də informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından (İKT)
istifadə olunmasıdır. Gələcək mühəndis mütəxəssislərin keyfiyyətli təhsilə malik olmasında
İKT-nin rolu, yeri məqsəd və vəzifələri əks
olunmalıdır, çünki tədris prosesində meydana
çıxan çətinliklər və ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasında İKT-dən istifadə mühüm rol oynayır.
Ali texniki məktəblərdə nəzəri mexanika
kursunun kinematika bölməsində nöqtənin hərəkəti, bərk cismin sadə hərəkətləri, cismin yastıparalel hərəkəti, bərk cismin tərpənməz nöqtə
ətrafında fırlanması, cismin hərəkətinin ümumi
halı, nöqtənin mürəkkəb hərəkəti, bərk cismin
hərəkətinin toplanması mövzularının tədrisində
aydın olur ki, fənlərarası əlaqələrin və varislik
prinsipinin reallaşdırılması təlimin keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılmasında və təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu halda tələbələr tərəfindən əldə olunan bilik
və bacarıqlar nəzəri və praktiki istiqamətlərdə
müasir tələblərə cavab verir.
Bəzi mövzular üçün göstərək ki, nəzəri
mexanika kursunun öyrənilməsi bir başa riyaziyyat və fizika elmi ilə bağlıdır. Məsələn, ağırlıq qüvvəsinin işi, elektrik qüvvəsinin işi, mərkəzi qüvvənin işinə dair misallara diqqət etdikdə
görürük ki, bunlara aid misalların həlli fizika və
riyaziyyatı bilmədən mümkün deyil. Və ya
maddi nöqtənin kinetik enerjisi haqqında teoremi misal gətirmək olar. Deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olur ki, riyaziyyat və fizikanı bilmədən heç bir texniki fənni mükəmməl öyrənmək
olmaz. Və ya potensiallı qüvvə sahəsi mövzusunu
qeyd etmək olar. Deyilənləri analoji olaraq bütün
texniki fənlər üçün şərh etmək olar.
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Ali texniki məktəblərdə materiallar müqaviməti kursunun nəzəri və praktiki istiqamətlərində təliminin dərindən mənimsənilməsi gələcəkdə mühəndis mütəxəssislərinin müasir tələblərə uyğun bilik və bacarıqlara malik olmasında
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məlumdur ki, materiallar müqaviməti kursunda qurğuların, maşınların və onların hissələrinin möhkəmliyi, sərtliyi, dayanıqlığı öyrənilir və ya materialların mexaniki xassələri, qurğu hissələrinin möhkəmlik
və qənaətlik şərtləri öyrənilir. Lakin nəzəri mexanikada xarici qüvvələrin təsirindən cisimlərin
hissəcikləri arasında məsafələrin dəyişmədiyi,
yəni mütləq bərk cisimlər öyrənilir.
Materiallar müqaviməti kursunda həm də
xarici qüvvələrin təsirindən cismin gərgin halları və onlarda əmələ gələn daxili qüvvələr, deformasiyalar, qüvvələrlə deformasiyalar arasındakı
asılılıqlar və təcrübə ilə materialların mexaniki
xassələri öyrənilir. Bu fənn riyaziyyat, fizika,
nəzəri mexanika, metalların texnologiyası, elektrik nəzəriyyəsi və digər fənlərlə əlaqəlidir. Materiallar müqaviməti kursunun dartılma və sıxılma, materialın mürəkkəb gərginlikli halları sürüşmə (kəsilmə), yastı fiqurların həndəsi xarakteristikası, bu və digər bölmələrində fizika, riyaziyyat nəzəri mexanika elmlərinin rol oynadığı
özünü əks etdirir. Bu bölmələrin tədrisində meydana çıxan çətinliklərin aradan qaldırılması
üçün varislik prinsipindən təlimin sistematik və
elmlik prinsiplərindən istifadə zəruri hal kimi öz
əksini tapmalıdır. XX əsrin ortalarından başlayaraq XXI əsrin əvvəllərindən elmlərin sürətlə
inkişafı bu elmlər arasında qarşılıqlı əlaqə yaratdı, yəni bir-birinə nüfuz etmə prosesi baş verdi.
Buna görə də elmlər öz tədris sferasını genişlən-

dirir. Hətta fizika kursunun nəzəri və praktiki istiqamətlərdə tədrisində riyazi biliklərdən istifadə etmədən nəzərdə tutulan nəticəni əldə etmək
mümkün deyil.
Məlumdur ki, riyaziyyat və fizika kurslarının tədrisi metodikasına aid kifayət qədər dərslik,
dərs vəsaitləri, elmi məqalələr və s. vardır. Lakin
ali texniki məktəblərdə texniki fənlərin tədrisi metodikasına aid elmi məqalələr kifayət dərəcədə
deyil. Texniki fənləri tədris edən professor-müəllimlərin bir qismini çıxmaq şərti ilə qalanlarının
təlim və tərbiyənin prinsip və metodlarından anlayışları qaneedici deyil. Təkmilləşdirmə kursları
formal xarakter daşıyır və ali məktəblərin əksəriyyətində elmi-metodik mərkəz fəaliyyət göstərmir.
Ali texniki məktəblərdə tələbələrin keyfiyyətli təhsil almalarında professor-müəllimin müasir
tələblərə uyğun hazırlığı rol oynayır. Bu prosesdə
yeni təlim metodlarının tətbiqi, yəni müəllimlərlə
tələbələrin qarşılıqlı məqsədyönlü fəaliyyəti özünü
əks etdirməlidir. Tədris prosesində başlıca problemlərdən biri də pedaqoji psixologiyanın məqsəd
və məzmununu bilməkdir, bu isə müasir psixoloji
problemlərin mənimsənilməsi və müəllimlərin təkmilləşdirilməsi məsələsində rol oynayır.
Problemin aktuallığı: Ali texniki məktəblərdə fənlərarası əlaqələrdən və varislik prinsipindən istifadə gələcək mühəndislərin keyfiyyətli təhsil əldə
olunmasında özünü əks etdirir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Ali texniki
məktəblərdə problemlə bağlı fənlərarası əlaqələr və
varislik prinsipinin tətbiqi müəyyənləşdirilmişdir, bu
isə gələcək mühəndis mütəxəssislərinin əldə etdiyi
bilik və bacarıqları daha da dərinləşdirəcək.
Problemin yeniliyi: Ali texniki məktəblərdə
riyaziyyat, fizika və texniki fənlərin əlaqəli tədrisinin mahiyyətini və iş sistemini müəyyənləşdirmək.
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EXPECTED RESULTS AND MAIN FEATURES IN TEACHING THE SUBJECT
"FUNDAMENTALS OF NUMERICAL SYSTEMS IN HIGH SCHOOL"
Xülasə. Məqalədə ümumi riyazi təhsilin öyrənilməsi məsələsinə münasibət bildirilir, insanın zehni inkişafında və yaradıcı qabiliyyətlərinin formalaşmasında riyaziyyatın, xüsusilə də ümumi riyazi təhsilin rolu dəyərləndirilir, ümumi riyazi təhsilin məzmununda ―Ədədlər və əməllər‖ xəttinin mühüm yer alması ―Riyaziyyat
və informatika müəllimliyi‖ ixtisası üzrə kadr hazırlığının Təhsil proqramında ―Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları‖ fənninin daxil edilməsini şərtləndirdiyi vurğulanır. Tədqiqat işində müəlliflər şəxsi təcrübələrinə
dayanaraq ―Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları‖ fənninin tədrisinin metodik sisteminin işlənilməməsinin,
bu sahədə nəzəri və texnoloji araşdırmaların yoxluğunun onun səmərəliliyinə mənfi təsir göstərdiyini bildirir,
belə bir sistemin hazırlanmasında ilkin addımın bu fənnin tədrisində gözlənilən nəticələrin dürüst müəyyən
edilməsi olduğunu diqqət mərkəzinə çəkir və “Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları” fənninin tədrisində
gözlənilən nəticələri formulə edir və onların əsas xüsusiyyətlərinin interpretasiyasını verirlər.
Açar sözlər: ədədi sistemlər, natural, tam, kəsr, rasional, irrasional, həqiqi ədədlər, kompleks ədədlər,
tədrisin metodik sistemi, aksiomatik tərif, əməl, qrup. halqa
Резюме. В статье выражено отношение к изучению общего математического образования, дана
оценка роли математики, особенно общего математического образования, в формировании умственного развития и творческих способностей человека. Подчеркивается, что важная роль «Чисел и операций» в содержании общего математического образования привела к включению предмета «Основы
числовых систем в средней школе» в учебный план специальности «Преподавание математики и информатики». Авторы исследования, основываясь на личном опыте, говорят, что отсутствие методической системы преподавания предмета «Основы числовых систем в средней школе», отсутствие теоре-
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тических и технологических исследований в этой области отрицательно сказались на его эффективности
и привлекают внимание к тому, что первый шаг в подготовке - правильно определить ожидаемые
результаты в преподавании данного предмета и сформулировать ожидаемые результаты в преподавании
предмета «Основы числовых систем в старшей школе» и дать интерпретации их основных функции.
Ключевые слова: системы счисления, натуральные, целые, дробные, рациональные,
иррациональные, действительные числа, комплексные числа, методическая система обучения,
аксиоматическое определение, действие, группа, кольцо
Summary. The article expresses the attitude to the study of general mathematical education, evaluates
the role of mathematics, especially general mathematical education in the formation of human mental
development and creative abilities. It is emphasized that the important role of the "Numbers and operations"
in the content of general mathematics education has led to the inclusion of the subject "Fundamentals of
numerical systems in high school" in the curriculum of the specialty "Mathematics and computer science
teaching". The authors of the study, based on personal experience, say that the lack of a methodological
system for teaching the subject "Fundamentals of Numerical Systems in High School", the lack of theoretical
and technological research in this area has negatively affected its effectiveness and draws attention to the fact
that the first step in the preparation is to correctly determine the expected results in the teaching of this
subject and formulate the expected results in the teaching of the subject "Fundamentals of numerical systems
in high school" and give interpretations of their main features.
Keywords: numerical systems, natural, integer, fractional, rational, irrational, real numbers, complex
numbers, methodical system of teaching, axiomatic definition, action, group, ring; square

Tədqiqat mövzusunun aktuallığı. İnkişaf
etmiş dünya ölkələrinin təhsil sistemlərində
ümumi riyazi təhsilin öyrənilməsi məsələsinə
önəm verilir. Çünki insanın zehni inkişafında və
yaradıcı qabiliyyətlərinin formalaşmasında riyaziyyatın, xüsusilə də ümumi riyazi təhsilin rolu
müstəsnadır. Təsadüfi deyildir ki, riyaziyyat
ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan fənlərdən biridir. Mövcud dünya təcrübəsinin öyrənilməsi və təhlili əsasında ölkəmizin ümumtəhsil
məktəblərində ümumi riyazi təhsilin həyata keçirilmə fəlsəfəsi dəyişdirilmiş, riyaziyyat təliminin məzmun xətləri müəyyənləşdirilmişdir. ―
Ədədlər və əməllər‖ məzmun xəttinə digər
―Cəbr və funksiyalar‖, ―Həndəsə‖, ―Ölçmələr‖,
―Statistika və ehtimal‖ məzmun xətləri sırasında
xüsusi yer verilmişdir. Nəzərdə tutulur ki, ədədlər və əməllər xətti üzrə məzmun vasitəsi ilə şagirdlər tərəfindən ədəd anlayışının və onun genişləndirilməsinin dərk edilməsi, ədədlər üzərində əməllərin (toplama, çıxma, vurma, bölmə,
kökalma, qüvvətəyüksəltmə və s.) yerinə yetirilməsi təmin olunur, onlarda dəqiq və təqribi hesablama vərdişləri formalaşdırılır. [2; 65-66].
Ümumtəhsil məktəbinin yuxarı siniflərində bu
məzmun xətti vasitəsilə sadə və mürəkkəb ədədlər, rasional, irrasional ədədlərin rasional ədədlərlə təqribi ifadə olunması, həqiqi və kompleks
ədədlərin daxil edilməsi məsələlərinin mənimsənilməsi həyata keçirilir. Nəticə olaraq şagird:1)
96

ədəd anlayışını, ədədlərin müxtəlif yollarla ifadə
olunmasını, ədədlər və ədəd sistemləri arasında
əlaqələri başa düşür; 2) əməlin mənasını və aparılma qaydalarının əhəmiyyətini, onların bir-biri
ilə əlaqələrini başa düşür; 3) dəqiq hesablamalar
və təqribi qiymətləndirmə üzrə bacarıq və vərdişlər qazanır.
Ümumi riyazi təhsilin əhatə olunduğu
məzmun xətlərinin dialektik vəhdətini pozmadan tədris prosesinin təşkili və idarə olunması
müəllimin hazırlıq(nəzəri və texnoloji baxımdan) səviyyəsindən asılıdır. Ümumi riyazi təhsilin məzmununda ―Ədədlər və əməllər‖ xəttinin
mühüm yer alması ―Riyaziyyat və informatika
müəllimliyi‖ ixtisası üzrə kadr hazırlığının
Təhsil proqramında ―Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları‖ fənninə yer ayrılmasını zəruri
edir. [3, s. 11]
Odur ki, təqdim olunan mülahizələrə
rəğmən pedaqoji profilli ali məktəblərdə ―Riyaziyyat və informatika müəllimliyi‖ ixtisası üzrə
təhsil alan tələbələrin ―Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları‖ fənnini öyrənməsi məqsədəuyğun sayılaraq İxtisas-peşə hazırlığı fənləri bölümünə seçmə fənn kimi daxil edilmişdir.
―Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları‖
fənninin tədrisinin metodik sisteminin işlənilməməsi, bu sahədə nəzəri və texnoloji araşdırmaların yoxluğu onun səmərəliliyinə mənfi təsir
etməkdədir. Sözügedən sistemin hazırlanmasın-
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da ilkin addım bu fənnin tədrisində gözlənilən
nəticələrin dürüst müəyyən olunmasıdır.
“Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları” fənninin tədrisi nəticəsində gözlənilən nəticələrin tərkibləri-təhsil proqramlarının tələblərinin struktur tərkiblərinə müvafiq olmasının
məntiqiliyi.
Gözlənilən nəticələr belə tərkiblənir: tələbə bilməlidir; tələbə bacarmalıdır; tələbə yiyələnməlidir.
* Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları
fənninin tədrisi nəticəsində tələbə bilməlidir.
 Ədəd anlayışı riyaziyyat elminin əsas anlayışlarından biridir. Ümumtəhsil məktəblərində
riyaziyyatın tədrisi prosesində ədəd anlayışının
elmin məntiqinə uyğun didaktik əsaslarla genişləndirilməsi, natural, tam, kəsr, rasional, irrasional, həqiqi ədədlər, kompleks ədədlər sisteminin
mənimsədilməsi üzrə təcrübə formalaşmışdır.
Kompleks ədədlər istisna olmaqla ədədlər sistemi içərisində həqiqi ədəd anlayışı daha genişdir.
Həqiqi ədədlər sistemi bütün rasional və irrasional, rasional ədədlər isə öz növbəsində sıfır da
daxil olmaqla bütün müsbət, mənfi, tam və kəsr
ədədləri əhatə edir. Rasional ədədlərə nisbətən
həqiqi ədədlər sistemi daha genişdir və bu genişlənmə irrasional ədədlər anlayışının daxil
edilməsi nəticəsində əmələ gəlmişdir. Bu isə
ortaq ölçülü və ortaq ölçüsüz parçaların öyrənilməsi ilə əlaqədardır. Mənfi ədəddən kvadrat kök
alınması məsələsi ilə əlaqədar olaraq həqiqi
ədədlər sistemi genişləndirilmişdir.
 Ədəd anlayışının inkişafı, həyati məsələlərin həlli və riyaziyyatın öz daxili məntiqi tələbatının nəticəsi olaraq baş verən dialektik prosesdir. Burada hər bir sonrakı inkişaf mərhələsi
əvvəlkini rədd etmir, onu öz daxilinə almaqla
daha geniş, daha ümumi anlayış olur. Kompleks
ədəd anlayışı ədədlər sisteminin genişləndirilməsinin elə zəruri mərhələsidir ki, orada mənfi
ədədlərdən cüt dərəcədən kökalma mümkün
olur. Kompleks ədədlər sistemini qurmaq üçün
material olaraq, müstəvinin nöqtələri çoxluğu
götürülür. Toplama və vurma əməlləri
və
aksiomları ilə təyin edilən və hər biri müəyyən nizamla götürülmüş bir cüt həqiqi ədədlə göstərilən (a, b) kimi ədədlər sisteminə kompleks
ədədlər sistemi deyilir. Burada təyin olunmuş

toplama və vurma əməli kommutativlik (yerdəyişmə), assosiativlik (qruplaşdırma) və distributivlik (paylama) xassələrinə malikdir.
 M çoxluğunun müəyyən nizamla götürülmüş hər hansı iki a və b elementinə,
birqiymətli olmaqla həmin çoxluğun üçüncü bir
c elementi müəyyən bir qanun və ya qayda ilə
qarşı qoyula bilərsə, onda deyilir ki, M çoxluğunda cəbri əməl (yaxud ―kompozisiya‖) təyin
edilmişdir. Fikrin bu formuləsində (əslində bu
cəbri əməlin tərifidir) həm verilən çoxluğun elementlərinin müxtəlif təbiətli olmaları faktı, həm
də ədədlər üzərindəki məlum əməllərin bütün
xüsusi hallarının əhatə olunması nəzərdə tutulur.
Əməlin mahiyyəti qarşıqoyma qanunu(və ya
qaydası) təşkil edir və bu qarşıqoyma qaydası
birqiymətlidir, yəni M çoxluğunun iki a və b
elementinə həmin çoxluğun yeganə bir c elementi qarşı qoyulur. Nəzərdə tutulan əməli M
çoxluğunun ixtiyari iki elementi üzərində aparmaq mümkün olmaqla, bu əməl nəticəsində alınan üçüncü yeganə element hökmən M çoxluğuna daxil olmalıdır. Əməlin nəticəsi üzərində
əməlin aparıldığı a və b elementlərinin hansı nizamla götürülməsindən asılıdır(əməl kommutativlik xassəsinə malik olmaya da bilər).
 Elə çoxluqlar (onun elementləri yalnız
ədədlər deyil, başqa təbiətli riyazi obyektlər də
ola bilər) var ki, orada ancaq bir cəbri əməl, elə
çoxluqlara da rast gəlmək olar ki, orada bir neçə
cəbri əməl təyin edilir. Həm də bu əməllərin
müxtəlif çoxluqlarda müxtəlif xassələri olur.
Cəbri strukturlar üçün bu çoxluqda bir və ya bir
neçə cəbri əməlin təyin edilməsi mühüm xarakterik məsələdir. Bu cəhət qrup, halqa və meydan
üçün də xarakterikdir. Riyaziyyatın bu və ya
digər sahəsində öyrənilən abstrakt riyazi strukturların hər birinin özünəməxsus aksiomlar sistemi vardır. Riyaziyyatda bu aksiomlar sistemi
elə həmin strukturun tərifi(buna bəzən‖ aksiomatik tərif‖ deyirlər) kimi qəbul edilir.
 İsbatsız qəbul edilmiş bütün təkliflər və
tərifsiz anlayışlar birlikdə aksiomlar sistemini
əmələ gətirir. Hər hansı riyazi nəzəriyyənin
ciddi məntiqi şəkildə qurulmasına aşağıdakı
kimi yanaşılır:1.Bu nəzəriyyənin tərifsiz qəbul
edilən anlayışları, əsas anlayışlar obyekti ayrılır;
2. Həmin obyektlərin isbatsız qəbul edilən xassələri ayrılır(aksiomlar və ya postulatlar); 3.
Qalan bütün obyektlərin tərifləri əsas anlayışlar
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üzərində qurulur, xassələri isə aksiomlara əsasən ciddi məntiqi şəkildə isbat olunur.
Hər hansı riyazi nəzəriyyənin bu metodla
qurulmasına riyaziyyatda aksiomatik metod deyilir.
Hər bir riyazi nəzəriyyənin əsasını müəyyən aksiomlar sistemi təşkil edir. Aksiomlar sisteminə və onu təşkil edən aksiomlara aşağıdakı
tələblər verilir:1)aksiomların ziddiyyətsizliyi
(birgəliyi); 2)aksiomların asılı olmaması; 3)aksiomlar sisteminin tamlığı. .[2; 57-58].
 Qrup elə cəbri struktur ki, burada ancaq
bir cəbri əməl-ya vurma, yaxud da toplama
əməli təyin edilir. Vurma cəbri əməlinin təyin
edildiyi G çoxluğu üçün aşağıdakı aksiomlar
ödənilərsə, bu çoxluğa qrup deyilir:1) Çoxluğun
hər hansı üç a, b, c elementi üçün
yəni vurma cəbri əməli assosiativlik xassəsinə malikdir; 2) G çoxluğunda elə
elementi var ki, onun ixtiyari elementi ilə hasili
şərtini ödəyir; bu münasibəti
ödəyən e elementinə vahid, yaxud neytral element deyilir; 3) G çoxluğunda, bu çoxluğun istənilən elementi üçün elə bir
elementi var
ki,
şərtini ödəyir. Bu şərti ödəyən
elementinə isə -nın tərsi deyilir və
kimi işarə edilir. Əgər bu şərtlərdən əlavə G
çoxluğunun ixtiyari iki a və b elementi üçün
, yəni vurmada kommutativlik qanunu
da doğru olarsa, belə qrupa kommutativ qrup və
ya Abel qrupu deyilir. Qrupa tərif verərkən çox
zaman vahid elementin varlığına aid aksiomu
kimi, tərs elementin varlığına aid aksiomu isə
kimi yazıb, bunlar uyğun olaraq ―sağ vahid‖ və ―sağ tərs‖ element adlandırılır. Sonra isə asanlıqla isbat etmək olur ki, qrupun sağ vahid elementi eyni zamanda onun
―sol
vahid‖
elementi:
nın
(
sağ tərs elementi isə eyni zamanda
onun ―sol tərs‖ elementidir:
Qrupda
vurma cəbri əməli təyin edilibsə, bu multiplikativ qrup adlanır [1, 239-241]
 Qrupdan fərqli olaraq halqa və meydanda bir neçə cəbri əməl təyin edilir. Toplama və
vurma cəbri əməllərinin təyin edildiyi çoxluğunda aşağıdakı şərtlər (aksiomlar) ödənilərsə,
həmin çoxluğa halqa deyilir: 1) toplama əməli
kommutativlik
xassəsinə
malikdir:
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assosiativlik

2) toplama və vurma əməlləri
qanununa
tabedir:

toplama əməlinin
tərsi (çıxma əməli) var, yəni çoxluğun iki ixtiyari
elementləri üçün bu çoxluqda
tənliyinin həlli həmişə mümkündür; 4) toplama və vurma əməlləri distributivlik
xassəsi ilə bir-birinə bağlıdır:
Əgər bu aksiomlardan əlavə H çoxluğunun ixtiyari iki
elementi üçün vurma
cəbri əməlində kommutativlik, yəni
xassəsi də doğru olarsa, onda buna kommutativ
halqa deyilir.[1; 243]
 Toplama və vurma cəbri əməllərinin
təyin edildiyi H çoxluğu aşağıdakı şərtləri ödəyirsə, ona halqa deyilir: 1)H çoxluğunun elementləri toplama əməlinə nəzərən Abel qrupu
təşkil edir; 2)Vurma əməli assosiativlik qanununa tabedir:
3)Vurma və toplama
əməlləri üçün distributivlik qanunu doğrudur:
Vurmada assosiativlik qanunu məcburi hesab edilməyən halqalara qeyri assosiativ halqa deyilir.
 Kommutativ P halqasında sıfırdan fərqli
heç olmazsa bir element
varsa
və
olduqda,
tənliyinin yeganə həlli olarsa, belə halqaya meydan deyilir.
Kommutativ halqanın bütün aksiomları P meydanı üçün də öz gücündə qalır və burada əlavə
olaraq bölmə (bölən sıfırdan fərqli olduqda)
cəbri əməli də təyin edilir. Elementlərinin sonlu
və sonsuz sayda olmasından asılı olaraq sonlu
və sonsuz meydan anlayışları vardır. Hər bir P
meydanının vahid elementi var və yeganədir;
meydanın hər bir sıfırdan fərqli elementinin
tərsi var və yeganədir. İstənilən müsbət tam
ədədi və P meydanının hər hansı
elementi
üçün:
bərabərliyi doğrudur.
in sıfır və tam(həm müsbət, həm də
mənfi) qiymətlərində
=
(burada
bərabərlikləri doğrudur. Meydanda sıfırın bölənləri yoxdur. İxtiyari meydanda hər hansı bərabərliyi sıfırdan fərqli ortaq vuruğa ixtisar etmək olar.
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 H ədədlər çoxluğunda toplama, vurma və
çıxma cəbri əməlləri təyin edilmişsə, onda bu çoxluğa ədədlər halqası deyilir [4; 253]. H çoxluğu
ədədlər halqası isə onda onun ixtiyari
elementləri üçün
olur. Ədədlər halqasında sıfırdan fərqli heç olmazsa
bir element varsa və burada bölmə əməli də təyin
edilərsə (bölən sıfırdan fərqli olduqda), bu çoxluğa
ədədlər meydanı deyilir. Haqanın və meydanın
ümumi tərifi ilə ədədlər halqasının və meydanın tərifi tamamilə uzlaşır. Ədədlər halqasında sıfırın
bölənləri yoxdur, yəni iki ədədin hasili ancaq və
ancaq vuruqlardan heç olmazsa biri sıfır olduqda
sıfıra bərabərdir.
 Çoxluqlar nəzəriyyəsindən istifadə edərək göstərmək olur ki, verilmiş iki
natural ədədi arasında üç münasibətdən yalnız biri
olmalıdır: 1)
. Birgüclü sonlu çoxluqları xarakterizə edən natural
ədədlərə bərabər natural ədədlər deyilir, yəni
–dirsə, onda
olar.
 Eynigüclü olmayan çoxluqları xarakterizə edən natural ədədlərə bərabər olmayan natural ədədlər deyilir, yəni A və B eynigüclü deyilsə və
–dirsə, onda
yəni
olar.
 Natural ədədlərin bərabərliyinin aşağıdakı xassələri vardır:1)Refleksivlik xassəsi. Hər
bir natural ədəd özünə bərabərdir, yəni
və s.; 2)Simmetriklik xassəsi. Bir natural ədədi ikinci natural ədədə bərabər olarsa, ikinci natural ədəd də birinciyə bərabər
olar,
yəni
olar,
olar və s.; 3) Tranzitivlik xassəsi. Bir natural ədəd ikinciyə və ikinci də üçüncüyə bərabər olarsa, onda birinci natural ədəd
üçüncü natural ədədə bərabər olar, yəni
olarsa, onda
olar.
―Böyük‖ və ―kiçik‖ anlayışları refleksivlik və simmetriklik xassələrinə malik deyildir,
lakin
tranzitivlik
xassəsinə
malikdir.
olar və ya
onda
olar [4; 1314]
 Aşağıdakı aksiomları ödəyən natural
ədədlərə natural sıra və ya natural ədədlər ardıcıllığı deyilir:1)Vahid, bilavasitə heç bir natural

ədəddən sonra gəlməyən natural ədəddir; 2)
natural ədədi necə olursa-olsun, bilavasitə
ondan sonra gələn yeganə
natural ədədi vardır; 3) Vahiddən fərqli
natural ədədi necə
olursa-olsun, həmişə
bilavasitə əvvəl
gələn yeganə natural ədədi vardır; 4)Əgər hər
hansı natural ədədlər çoxluğu
aşağıdakı iki
xassəyə malikdirsə: 1) vahid ona daxildir; 2) hər
hansı
ədədi ona daxil olmaqla bilavasitə
ondan sonra gələn ədədi də ona daxildirsə,
onda
çoxluğu bütün natural ədədlər çoxluğu
olan
dir. N=
Bu dörd aksiom elmdə ―Peano aksiomları‖ adı ilə məşhurdur. Peano aksiomlarını ödəyən natural ədədlərin nizami çoxluğuna natural
ədədlər ardıcıllığı və ya qısa olaraq natural ardıcıllıq deyilir.[4; 14-15].
 Hər bir boş çoxluğu xarakterizə edən
ədədə sıfır ədədi deyilir. Sıfır ədədi natural ədəd
deyil; sıfır ədədini şərti olaraq natural
ardıcıllığın qarşısında yazsaq, aşağıdakı çoxluq
alınar:
. Bu çoxluğa genişlənmiş natural ardıcıllıq və ya mənfi olmayan
tam ədədlər çoxluğu deyilir. Sıfır bu çoxluqda
bütün ədədlərdən əvvəl gəldiyinə görə hər bir
natural ədəddən kiçikdir. Natural ədədlər üçün
doğru olan Peano aksiomları mənfi olmayan
tam ədədlər hesabının da əsasını təşkil edir;
lakin fərq ondan ibarətdir ki, burada, yəni bu
çoxluqda başlanğıcdakı ilk elementin yerində
vahid deyil, sıfır durur. Qalan münasibətlər natural ardıcıllıqda olduğu kimi qalır.
 Mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğu aşağıdakı xassələrə malikdir:1)Nizami çoxluqdur;
2)Sonsuz çoxluqdur; 3)Diskret çoxluqdur.
 Mənfi olmayan tam ədədlərin toplanmasının izahı həm çoxluqlar nəzəriyyəsi əsasında,
həm də toplamanın induktiv tərifini verməklə
Peano aksiomları əsasında(aksiomatik tərif)
aparıla bilr.
 Mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğu,
yəni
sıfır (0) elementi
ilə
natural
ədədlər
çoxluğundan
fərqləndiyi üçün M çoxluğunda vurma əməlinin tərifi də N çoxluğundakı
vurmanın tərifindən fərqlənir.
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 Mənfi olmayan tam ədədlərin toplanması
kommutativ olduğu üçün onun bir tərs əməli
var. Həmin tərs əmələ çıxma əməli deyilir.
 Verilmiş bir ədədin ikinci bir ədədə bölünməsindən alınan qismət, elə bir üçüncü ədədə
bərabərdir ki, onu ikinci ədədə vurduqda birinci
ədədi verir. Bölmə əməli vurma əməlinin tərs
əməlidir. Bu münasibət bölmənin tərifində verilən
bərabərliyindəki əməlləri
tərs sırada apardıqda da nəticənin eyni olmasından aydın olur. Bölmə əməlinin nəticəsində
qalıq alına da, alınmaya da bilər. Qalıq alınmayan bölməyə ―qalıqsız bölmə‖ və ya ―dar mənada bölmə‖ deyilir.
qismətinin varlığı üçün
bölünəninin
böləninin misli olması
həm zəruri, həm də kafi şərtdir. Əgər
qisməti varsa, onda həmin qismət yeganədir.
 mənfi olmayan tam ədəd və
hər
hansı
natural
ədəd
olduqda
bərabərliyi doğrudursa,
onda
nı
yə böldükdə qismət
yə,
qalıq
ə bərabərdir. Mənfi olmayan tam ədədin natural ədədə bölünməsindən alınan qismət
və qalıq yeganədir.
mənfi olmayan tam
ədədlər
çoxluğunda
ədədləri(
arasında olan
münasibəti(
aşağıdakı xassələrə malikdir: 1) Refleksivlik xassəsi; 2) Antisimmetriklik xassəsi; 3)
Tranzitivlik xassəsi.
 Bəzi hallarda bölmə əməlini etmədən natural sırada olan bir ədədin başqa bir ədədə bölünməsini müəyyən etmək olur. Bu, müəyyən
təkliflərə əsaslanır və bölmə əlaməti adlanır.
Bölmə əməlini etmədən natural sıradakı bir ədədin hansı hallarda başqa bir ədədə qalıqsız bölündüyünü göstərən təklifə bölünmə əlaməti deyilir. Bölünmə əlamətləri iki cür olur: 1)Say sisteminin əsasından asılı olmayan bölünmə əlamətləri; 2)Say sisteminin əsasından asılı olan
bölünmə əlamətləri.[4; 56]

olmaqla ixtisar olunmayan

kəsri şəklidə göstərilə bilən ədədlərə ra-

sional ədədlər deyilir. Başqa sözlə,
natural ədəd olarsa,

tam, isə

şəklində olan ədədlərə ra-

sional ədədlər deyilir. Rasional ədədlərin cəmi,
100

fərqi, hasili rasional ədəddir. Rasional ədədi sıfırdan fərqli rasional ədədə böldükdə rasional
ədəd alınır. İstənilən rasional ədədi sonsuz dövri
onluq kəsr şəklində göstərmək olar. Bu zaman
tam ədəd və sonlu onluq kəsrlər dövri sıfır olan
sonsuz onluq kəsr kimi qəbul edilir.
 Mənfi olmayan rasional ədədlər çoxluğundan götürülmüş ixtiyari ədəd ölçülə bilən müəyyən
bir parçanın uzunluğunu ifadə edir və əksinə, hər
hansı ölçülə bilən düz xətt parçası götürsək, mənfi
olmayan rasional ədədlər çoxluğunda həmin
parçanın uzunluğunu ifadə edən bir ədəd vardır.
 Elə bir düz xətt parçası var ki, onun
uzunluğunu rasional ədədlə ifadə etmək
mümkün deyildir.
 Elə ədədlər var ki, onları rasional ədəd
şəklində göstərmək olmur. Kvadratı ikiyə bərabər olan rasional ədəd yoxdur. Dövri olmayan
sonsuz onluq kəsr şəklində göstərilə bilən ədədlərə irrasional ədədlər deyilir.
 Rasional ədədlə irrasional ədədin cəmi,
fərqi, hasili, qisməti irrasional ədəddir. İki irrasional ədədin cəmi, fərqi, hasili və qisməti həm
rasional, həm də irrasional ədəd ola bilər.
 Mənfi olmayan rasional ədədlər çoxluğu
ilə mənfi olmayan irrasional ədədlər çoxluğunun
birləşməsindən alınan çoxluğa mənfi olmayan
həqiqi ədədlər çoxluğu deyilir. Mənfi olmayan
həqiqi ədədlər çoxluğunun aşağıdakı xassələri
vardır:1)Mənfi olmayan həqiqi ədədlər çoxluğu
mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunu da öz daxilinə alır; 2) İxtiyari iki mənfi olmayan həqiqi
ədədinin cəmi
həmişə var və yeganədir; 3) İxtiyari mənfi olmayan iki həqiqi
ədədinin hasili var və yeganədir; 4)
Mənfi olmayan həqiqi ədədlər çoxluğunda hər
bir məhdud monoton ardıcıllığın limiti var. Bu
xassələri birlikdə mənfi olmayan həqiqi ədədlər
çoxluğunun tərifi kimi qəbul etmək olar.
 Sıfırdan fərqli rasional ədədlər müsbət
və mənfi ədədlər olmaqla iki yerə ayrıldığı kimi,
irrasional ədədlər də iki yerə, müsbət və mənfi
irrasional ədədlərə ayrılır. Sıfır, müsbət rasional
ədədlər və müsbət irrasional ədədlər birlikdə
mənfi olmayan həqiqi ədədlər adlanır. Bu ədədlərə həm mənfi rasional, həm də mənfi irrasional ədədlər çoxluğunu birləşdirdikdə yeni
bir ədədlər çoxluğu alınır. Rasional ədədlər çoxluğu ilə irrasional ədədlər çoxluğuna birlikdə
həqiqi ədədlər çoxluğu deyilir.
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Mənfi olmayan həqiqi ədədlər çoxluğunun
xassələri bütün həqiqi ədədlər çoxluğu üçün də
doğrudur. Bunlardan əlavə bütün həqiqi ədədlər
çoxluğunun aşağıdakı kimi məxsusi xassələri də
vardır: 1) Həqiqi ədədlər çoxluğu bütün rasional
və irrasional ədədləri öz daxilinə alır; 2)
fərqi var və
ilə işarə olunur‖; 3) Rasional
ədədlər kimi, sıfırdan fərqli həqiqi ədədlər də
müsbət və mənfi ədədlər olmaqla iki yerə ayrılır.
Sonuncu xassə həqiqi ədədlər sahəsində
bərabərsizliklərini daxil etməyə
imkan verir. Həqiqi
ədədi mənfi olduqda
ədədi müsbət (
olur. Nəhayət, ixtiyari müsbət həqiqi ədədi üçün elə müsbət
rasional ədədi tapmaq olar ki,
olar.
 Bütün həqiqi ədədləri heç bir üsulla nömrələmək olmaz. Bütün həqiqi ədədlər çoxluğu sonlu
deyil. Bütün həqiqi ədədlər çoxluğu ilə ekvivalent
olan çoxluqlara kontinium gücü deyilir. Bütün
həqiqi ədədlər çoxluğuna hesabi kontinium deyilir.
 Kompleks ədədlər sisteminin qurulması
aksiomatik metoda əsaslanır. Orada
kimi
işarə edilən
həqiqi ədədlər cütləri üzərində toplama və vurma əməlləri üçün

aksiomları qəbul edilir, bütün sonrakı təkliflər bunların köməyi ilə isbat olunur. Bu aksiomlar əsasında qurulmuş ədədlər sistemi
kompleks ədədlər sistemi adlanır.

“Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları” fənninin tədrisi nəticəsində tələbə bacarmalıdır:
* Cəbri əməl anlayışının tərifinə şərh verməyi;
* Bu və ya digər ədədlər çoxluğunda bu və
ya digər əməlin təyin edilib-edilmədiyini müəyyənləşdirməyi;
* Verilmiş ədədlər çoxluğunda bir və ya
iki əməlin təyin olunmasına aydınlıq gətirməyi;
* Əməllərin müxtəlif çoxluqlarda müxtəlif
xassələrə malik olmasına aydınlıq gətirməyi;
* Vurma cəbri əməlinə nəzərən qrupun aksiomlarını təqdim etməyi;
* Toplama cəbri əməlinə nəzərən qrupun
aksiomlarını fərqləndirməyi və onların şərhini
verməyi;

* Qrupun vahid elementi anlayışı ilə bağlı
şərh verməyi;
* Halqa və meydanın ümumi tərifini verməyi;
* Halqada toplama və vurma əməlləri üzrə
ödənilən aksiomları təqdim etməyi;
* Halqa ilə meydanın qarışılıqlı səciyyəsini verməyi;
* Ədədlər halqası və ədədlər meydanının
tərifi ilə bunların ümumi tərifini tutuşdurmağı;
* Aksiomatik metodun şərhini verməyi;
* Mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunda
vurma əməlinin aksiomatik tərifini təqdim etməyi;
* Hasilin xassələrindən faydalanmağı;
* Mənfi olmayan tam ədədlərin fərqinin
xassələrindən istifadə etməyi;
* Bölmənin xassələrindən faydalanmağı;
* Qalıqlı bölmə anlayışından istifadə etməyi;
* Rasional ədədlər sisteminə şərh verməyi;
* İrrasional ədəd anlayışının xüsusiyyətlərinə aydınlıq gətirməyi;
* Həqiqi ədəd anlayışına şərh verməyi;
* Mənfi olmayan həqiqi ədədlər çoxluğunun xassələrini təqdim etməyi ;
* Həqiqi ədədlər çoxluğunun mənfi olmayan həqiqi ədədlər çoxluğuna aid olmayan xassələrini fərqləndirməyi;
* Kompleks ədədlər sisteminin aksiomatik
metod əsasında qurulmasını.

“Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları” fənninin tədrisi nəticəsində tələbə yiyələnməlidir:
 Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın
tədrisi prosesində ədəd anlayışının elmin məntiqinə uyğun didaktik əsaslarla genişləndirilməsi,
natural, tam, kəsr, rasional, irrasional, həqiqi
ədədlər, kompleks ədədlər sisteminin mənimsədilməsi üzrə informasiyaya və təcrübəyə;
 Kompleks ədədlər istisna olmaqla ədədlər sistemi içərisində həqiqi ədəd anlayışının
daha geniş olması, həqiqi ədədlər sisteminin
bütün rasional və irrasional, rasional ədədlər isə
öz növbəsində sıfır da daxil olmaqla bütün
müsbət, mənfi, tam və kəsr ədədləri əhatə etməsi barədə əsaslandırılmış informasiyaya;
 Rasional ədədlərə nisbətən həqiqi ədədlər sisteminin daha geniş olması və bu genişlənmənin irrasional ədədlər anlayışının daxil edilməsi nəticəsində əmələ gəlməsi, bunun ortaq öl-
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çülü və ortaq ölçüsüz parçaların öyrənilməsi ilə
bağlılığı barədə arqumentləşdirilmiş biliklərə;
 Ədəd anlayışının inkişafı, həyati məsələlərin həlli və riyaziyyatın öz daxili məntiqi tələbatının
nəticəsi olaraq baş verən dialektik proses kimi dərk
edilməsinə əsas yaradan hazırlığa; burada hər bir
sonrakı inkişaf mərhələsi əvvəlkini rədd etmir, onu
öz daxilinə almaqla daha geniş, daha ümumi anlayış olmasının arqumentləşdirilməsi təcrübəsinə;
 Kompleks ədədlər sistemini qurmaq
üçün material olaraq, müstəvinin nöqtələri çoxluğu götürülməsi ilə bağlı informasiyaya;
 Toplama
və
vurma
əməlləri
və
aksiomları ilə təyin edilən və hər biri müəyyən nizamla götürülmüş bir cüt həqiqi ədədlə göstərilən
kimi ədədlər sisteminə kompleks
ədədlər sistemi baxılması üzrə elmi əsaslı yanaşmaya; burada təyin olunmuş toplama və
vurma əməli komutativlik (yerdəyişmə), assosiativlik (qruplaşdırma) və distributivlik (paylama) xassələrinə malik olması faktına;
 M çoxluğunun müəyyən nizamla götürülmüş hər hansı iki
elementinə, birqiymətli olmaqla həmin çoxluğun üçüncü bir
elementi müəyyən bir qanun və ya qayda ilə
qarşı qoyula bildiyi halda M çoxluğunda cəbri
əməlin (yaxud ―kompozisiya‖nın) təyin olunması üzrə informasiyaya; cəbri əməlin mahiyyətində verilən çoxluğun elementlərinin müxtəlif təbiətli olmaları, ədədlər üzərindəki məlum əməllərin bütün xüsusi halları əhatə etməsi, qarşıqoyma qanunun( və ya qaydasını) zəruri şəkildə yer
alması və bu qarşıqoyma qaydasının birqiymətliliyi, yəni M çoxluğunun iki
elementinə
həmin çoxluğun yeganə bir elementi qarşı qoyulması, nəzərdə tutulan əməli M çoxluğunun
ixtiyari iki elementi üzərində aparmağın mümkünlüyü, bu əməl nəticəsində alınan üçüncü yeganə elementin hökmən M çoxluğuna daxil olmasının vacibliyi, əməlin nəticəsi üzərində əməlin aparıldığı
elementlərinin hansı nizamla götürülməsindən asılılığı barədə biliklərə;
 Riyaziyyatın bu və ya digər sahəsində
öyrənilən abstrakt riyazi strukturların hər birinin
özünəməxsus aksiomlar sisteminə malik olması
ilə bağlı biliklərə;
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 İsbatsız qəbul edilmiş bütün təkliflər və
tərifsiz anlayışlar birlikdə aksiomlar sistemini
əmələ gətirməsi faktına;
 Hər hansı riyazi nəzəriyyənin ciddi məntiqi şəkildə qurulmasına yanaşılma strukturuna;
 Riyazi nəzəriyyənin qurulmasının aksiomatik metoduna;
 Hər bir riyazi nəzəriyyənin əsasını təşkil
edən aksiomlara verilən aşağıda özünə yer alan
tələblərə:1) aksiomların ziddiyyətsizliyi (birgəliyi); 2 )aksiomların asılı olmaması; 3) aksiomlar
sisteminin tamlığı.
 Qrup ilə bağlı aşağıdakı məzmunlu informasiyaya: qrup elə cəbri struktur ki, burada
ancaq bir cəbri əməl-ya vurma, yaxud da toplama əməli təyin edilir.
 Qrupun vahid elementinin, qrupda hər
bir elementin tərsinin yeganəliyi, qrupda onun
elementləri üçün
tənliyinin
(yaxud
həllinin varlığı və bu həllin
yeganəliyi barədə təsdiqini tapan mülahizələrə;
 Toplama və vurma cəbri əməllərinin təyin
edildiyi
çoxluğunda aşağıdakı şərtlər (aksiomlar) ödənilərsə, həmin çoxluğun halqa olması
anlayışına:1) toplama əməli kommutativlik
xassəsinə malikdir:
2 ) toplama və
vurma əməlləri assosiativlik qanununa tabedir:

toplama əməlinin tərsi(çıxma əməli) var, yəni
çoxluğun iki ixtiyari
elementləri üçün bu çoxluqda
tənliyinin
həlli həmişə mümkündür; 4)toplama və vurma
əməlləri distributivlik xassəsi ilə bir-birinə bağlıdır:
 Kommutativ P halqasında sıfırdan fərqli
heç olmazsa bir element
varsa
və
olduqda
tənliyinin yeganə həlli olarsa, belə halqaya meydan deyilməsi ilə bağlı tərifə; kommutativ halqanın bütün
aksiomları P meydanı üçün də öz gücündə qalması və burada əlavə olaraq bölmə( bölən sıfırdan fərqli olduqda) cəbri əməlinin də təyin edilməsi, elementlərinin sonlu və sonsuz sayda olmasından asılı olaraq sonlu və sonsuz meydan
anlayışlarının yaranması faktına;
 Hər bir P meydanının vahid elementin varlığı və yeganəliyi, meydanın hər bir sıfırdan fərqli
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elementinin tərsi varlığı və yeganəliyi, istənilən
müsbət tam ədədi və P meydanının hər hansı
elementi üçün:
bərabərliyinin,
in sıfır və tam(həm müsbət, həm də
mənfi) qiymətlərində:
 Çoxluqlar və münasibətlərlə bağlı zəruri
informasiyaya;
 Eynigüclü olmayan çoxluqları xarakterizə edən natural ədədlərə bərabər olmayan natural ədədlər olması qənaətinə, yəni A və B eynigüclü deyilsə və
isə onda
yəni
olar münasibəti ilə
bağlı düşüncəyə;.
 Nəzəri hesabın aksiomatikasında əsas
anlayışların aşağıdakılar olması ilə bağlı informasiyaya: 1) Əsas obyektlər- natural ədəd,
vahid; 2) Natural ədədlər arasındakı münasibətbilavasitə sonra(əvvəl) gəlir.
 Peano aksiomlarını ödəyən natural
ədədlərin nizami çoxluğuna natural ədədlər ardıcıllığı və ya qısa olaraq natural ardıcıllıq deyilməsi məzmunlu tərifə;
 Hər bir boş çoxluğu xarakterizə edən
ədədə sıfır ədədi deyilməsi faktına;

.Bu çoxluğa
genişlənmiş natural ardıcıllıq və ya mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğu adlandırılması ilə bağlı
informasiyaya;
 Natural ədədlər üçün doğru olan Peano aksiomları mənfi olmayan tam ədədlər hesabının da
əsasını təşkil etməsi ilə bağlı informasiyaya;
 Mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğu aşağıdakı xassələrə malik olmasına: 1)Nizami çoxluqdur; 2)Sonsuz çoxluqdur; 3)Diskret çoxluqdur;

 Qalıqlı bölmə anlayışına;

münasibəti (
aşağıdakı
xassələrinə: 1) Reflekslik xassəsi; 2) Antisimmetriklik xassəsi; 3) Tranzitivlik xassəsi.
 Bölünmə əlamətlərinin növlərinin mövcudluğuna;
 .Rasional ədəd anlayışına;
 Mənfi olmayan rasional ədədlər çoxluğundan götürülmüş ixtiyari ədədin ölçülə bilən
müəyyən bir parçanın uzunluğunu ifadə etməsi
mülahizəsinə;
 İrrasional ədədin tərifinə;
 Rasional ədədlə irrasional ədədin cəmi,
fərqi, hasili, qisməti irrasional ədəd olması mülahizəsinə;
 İki irrasional ədədin cəmi, fərqi, hasili və
qisməti həm rasional, həm də irrasional ədəd olması mülahizəsinə;
 Mənfi olmayan həqiqi ədədlər çoxluğunun xassələrinə;
 Həqiqi ədədlər çoxluğu anlayışına və
onun xassələrinə;
 Kompleks ədədlər sisteminin qurulması
aksiomatik metoduna.
Problemin elmi yeniliyi. ―Orta məktəbdə
ədədi sistemlərin əsasları‖ fənninin tədrisinin metodik sisteminin hazırlanmasında ilkin addım kim dəyərləndirilən ―fənnin tədrisində gözlənilən nəticələr‖
müəyyən olunmuşdur.
Problemin praktik əhəmiyyəti. ―Orta məktəbdə ədədi sistemlərin əsasları‖ fənninin tədrisini
həyata keçirən praktik pedaqoq nəticəyönlü fəaliyyətini planlaşdırarkən tədqiqat işində təqdim olunan
nəticə tərkiblərindən faydalana bilər.
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TEACHING THE SUBJECT OF MATHEMATICS IN HIGHER
SCHOOL USING ICT
Xülasə. Elmi fəaliyyətin bütün sahələrində İKT-ni aktiv şəkildə tətbiq etmək bacarığı müasir dövrün
tələblərindən biridir. Bu baxımdan riyaziyyat dərslərində interaktiv metodlardan istifadə aktualdır. Təqdim
olunan iş kompüter proqramlarından istifadə edərək riyazi problemlərin həlli metodlarını göstərir.
Açar sözlər: inteqral, riyazi sistem, riyazi analiz, kompüter, matchad proqramı, düstur.
Резюме. Умение активно применять ИКТ во всех сферах научной деятельности является одним
из требований современной эпохи. С этой точки зрения, является актуальным применение интерактивных методов на уроках математики. В представленной работе показаны методы решений математических задач с помощью компьютерных программ.
Ключевые слова: интеграл, математическая система, математический анализ, компьютер,
программа «Matchad», формула.
Summary. The ability to actively apply ICT in all areas of scientific activity is one of the
requirements of the modern era. From this point of view, the use of interactive methods in mathematics
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lessons is relevant. The presented work shows methods for solving mathematical problems using computer
programs.
Keywords: integral, mathematical system, mathematical analysis, com-puter, program "Matchad",
formula.

Mathcad mühəndislikdə, riyaziyyatda və
elmlərin bir çoxunda istifadə olunan, çox yararlı
riyazi proqramdır. İlk olaraq, Mathsoft şirkəti
tərəfindən ictimaiyyətə təqdim olunan bu proqramın haqları bugünkü günümüzdə PTC şirkətinə aiddir. Belə ki, bu proqram mühəndislik tapşırıqlarına tutarlılığına nəzarət edən və avtomatik hesablama aparan ilk kompüter tətbiqi olaraq
qəbul olunur. Mathcad nəticələri hesablayır və
eyni zamanda fikirləri çatdırır, işinizi süjet,
qrafik, mətn və şəkillərlə peşəkar şəkildə formatlanmış bir sənəddə təqdim etməyə imkan
verir. Digər riyazi proqram təminatlarından
fərqli olaraq Mathcad əməliyyatları eyni ilə
bizim icra etdiyimiz kimi həyata keçirir. Bu səbəbdən Mathcad-da işləyərkən özünüzü boş kağızda bir qələm ilə yazırmış kimi hiss edirsiniz.
Belə ki, istifadəçilərinə proqramlaşdırma dilini
istifadə etməyə məcbur etmək yerinə riyazi dili
asan istifadə etmə imkanlarını yaradır.
Mathcad riyaziyyat üçün məqsədyönlü
bir proqramdır. Riyazi hesablamaları bir cədvələ
etibar etmək üçün çox vacib və mürəkkəbdir.
Bu səbəbdən mühəndislər hesablama vasitəsi
olaraq Mathcad-ı seçirlər. Elə bu səbəbdən bu

məqalədə bəzi riyazi hesablamaları Mathcad
proqramı ilə həyata keçiririk.
MəĢğələ № 1. Müəyyən inteqralın hesablanması.
İşin məqsədi: kompüter riyazi sisteminin
köməyi ilə müəyyən inteqralın hesablanması.
Nəzəri material: müəyyən inteqralın tərifi.
Misal 1. Müəyyən inteqralı hesablayın.
+2 -3x+7) dx
Həlli. Nyuton-Leybnis düsturunu tətbiq
edərək alırıq:
=
+2

-3

+2
-3

= -

+7x

+7(1+1)=

= 15

Yoxlama: Mathcad proqramını açırıq,
verilən
+2 -3x+7)dx inteqralını proqramın sol işçi pəncərəsində yazırıq (şəkil 1):
+2

=15

-3x+7

Şəkil 1.

Misal 2. Aşağıdakı müəyyən inteqralı hesablayın.
5
4dx
2 x  3x  7
Həlli. Nyuton-Leybnis düsturunun köməyi
ilə inteqralı hesablayırıq.

5

4dx

5

x  7   x  3 dx  5

 x  3x  7   x  3x  7
2

2

dx

5

dx

5

d x  3

5

d x  7 

 x  3   x  7   x  3   x  7
2

2

2



2

5
5
6
 ln x  3  ln x  7  ln 8  ln 5  ln 12  ln 9  ln
2
2
5

Yoxlama: Mathcad proqramında verilən
inteqralı yazırıq, sonra alətlər panelindən →
düyməsini sıxmaqla nəticəni alırıq .
5
4dx
2 x  3x  7
,
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5

4dx

6

 x  3x  7  ln(2)  ln(3)  ln(5)  ln 5

= -x

2

MəĢğələ № 2. Dəyişənin əvəz edilməsi
üsulu ilə müəyyən inteqralın hesablanması.
Nəzəri material. Müəyyən inteqralların hesablanmasında dəyişənin əvəz edilməsi düsturu.

Harada ki,

,

,

,
,
.
Misal 3. Müəyyən inteqralı hesablayın:
xdx.
Həlli. Aşağıdakı əvəzləməni edək:
=
sərhədlərini müəyyən edək:

, yeni dəyişənin

.
Mathcad proqramı ilə nəticəni yoxlayaq.
Mathcad proqramında bu inteqralı yığaq

 x
1

2



5

 2 xdx , sonra menyudan və ya alətlər

dx= -

-

+

=1

Yoxlama:
Mathcad proqramında bu inteqralı yığaq
sonra menyudan və ya alətlər panelindən → düyməni sıxaq, bundan sonra cavab
alınacaq.
MəĢğələ № 3. Rasional funksiyaların inteqrallanması.
Misal 5. Müəyyən inteqralı hesablayın:
dx,
Həlli:
Bu kəsr

x  1x

2

düzgün kəsrdir.



 x  12  0, x1  1, x2  4 , x3  3

Kvadrat üçhədlini vuruqlara ayırsaq, aşağıdakını alarıq:
(x-1)(
=(x-1)(x-4)(x+3).
Kəsri sadə kəsrlərin cəmi kimi göstərək:
=
+
+
Aşağıdakı ardıcıl çevirmələri aparaq
=

0

panelindən → düyməni sıxaq, bundan sonra
cavab alınacaq.
1
5
665
2
0 x  2 xdx  12





Misal 4. Hissə-hissə inteqrallama düsturu
ilə müəyyən inteqralın hesablanması.
İşin məqsədi. Hissə-hissə inteqrallama
üsulunu öyrətmək.
Nəzəri material. Müəyyən inteqralda hissə-hissə inteqrallama düsturu:
b
b b
udv

uv
 vdu
a
a a
dx inteqralını hesablayaq.
Həlli. Aşağıdakı şərtləşməni edək:
u= x ⇒ du = dx
dv=
⇒ v=
=.
Hissə-hissə inteqrallama düsturunu tətbiq
edək, alarıq:

=
=
Kəsrlərin bərabərlik əlamətinə görə aşağıdakını yaza bilərik:

Sistemi həll etsək, A,B,C-nin qiymətləri
A=2 B=5 C=-7 olar.
Beləliklə, əmsalları tapıb yerinə qoysaq,
aşağıdakı inteqralı alarıq:
dx=
dx.
Aldığımız inteqralı hesablayaq:
+3
-

=22

-14

Yoxlama:
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Mathcad proqramında bu inteqralı yazaq.
→ və = düymələrini ardıcıl sıxmaqla cavabı alarıq.
→ 22

=

⇒

⇒ =

=

,

.
=2, =

= 3, =

.
Bunları nəzərə almaqla aşağıdakını alarıq:

-14

MəĢğələ № 4. İrrasional funksiyaların inteqralının hesablanması.
Misal 6.

⇒ =

t=

dx müəyyən in-

teqralın hesablanması.
Həlli. Aşağıdakı əvəzləməni edək:

=
=

=

-

dt

= 0,678.

Yoxlama:
Mathcad proqramında bu inteqralı yazaq
(şəkil 2).
dx →

-

= 0,678

Şəkil 2.

İlk dərslərdə həm ənənəvi qaydanı, həm
də paralel olaraq kompüter ilə hesablamanı ona
görə yazırıq ki, tələbələrdə maraq yaradaq. Tələbə bu üsulu mənimsədikdən sonra daha mürəkkəb bəzən ənənəvi üsulla hesablanmayan inteqralları da hesablaya bilsin. Beləliklə də,
praktik işlərin bu qaydada aparılması
nümunəsini verdik. Sonrakı praktik işlər isə bu
qaydaya analoji olaraq yerinə yetirilir. Riyazi
analizin digər bölmələrinin və mövzularının,
eləcə də Ali cəbrdən vektorlar və matrislər
üzərində bütün əməliyyatların aparılma qaydalarının, Bul cəbrinin elementlərinin və sair öyrənilməsində təklif etdiyimiz üsuldan analoji qaydada istifadə etmək olar.

Məlumdur ki, bəzi elementar funksiyaların inteqrallarının varlığını bilsək də onu tapa
bilmirik, yəni elə elementar funksiyalar var ki,
onların inteqralı elementar funksiya deyildir. Bu
inteqralların bəziləri fizikada, texnikada geniş
tətbiq olunur. Məsələn:

1.  e  x dx (Puasson inteqralı)
2

2.
3.

 cos x dx (Frenel inteqralı)
 sin x dx (Frenel inteqralı)
2

2

MATHCAD proqramı ilə bu inteqralları
hesablaya bilərik (şəkil 3).

Şəkil 3.
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Qeyd edək ki, kompüterdən istifadə tələbələrin ənənəvi üsullardan istifadə etməməsi qənaətinə gəlməməlidir. Müəllim hər iki qaydanı tətbiq
etməklə həm tələbələrin məntiqi təfəkkürünun
inkişafına nail olmalı, həm də onun müasir
texnologiyalar mənimsəməsini təmin etməlidir.
Problemin aktuallığı: Məqalədə ənənəvi
qayda ilə bərabər həlli mürəkkəb hesab olunan inteqralların kompüter hesablamasının praktik tərəfləri
izah olunur.

Məqalənin elmi yeniliyi: Düşünürük ki,
müasir dövrün tələbinə uyğun olaraq kompüter hesablamalar riyaziyyatçıların diqqətində olmalı və bu
metodun tədris prosesində faydaları əyani şəkildə
göstərilməlidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi:
Təqdim etdiyimiz məqalədə riyaziyyat fənninin tədrisində misalların kompüter proqramları vasitəsilə
həlli yollarının üsulları göstərilir.
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ĠBTĠDAĠ SĠNĠFLƏRDƏ RĠYAZĠYYATIN TƏDRĠSĠNDƏ ÖYRƏDĠCĠ PRОQRAMLARDAN
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПРИ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ
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PОSSIBILITIES ОF USING EDUCATIОNAL PRОGRAMS ĠN TEACHINGĠNG
MATHEMATĠCS IN PRIMARY SCHООLS
Xülasə: Məqalədə riyaziyyat dərslərində keçirilən mövzuların mənimsənilməsində yeni texnоlоgiyaların və resursların istifadəsindən bəhs edilir. Belə ki müasir dövrümüzdə təhsili artıq İKT-siz təsəvvür etmək
mümkün deyil. Bu texnоlоgiyalardan biri оlan öyrədici prоqramlar və saytlar dərs zamanı, habelə dərsdən
kənar müəllimin köməyinə gəlir. Şagirdlərin keçirilən mövzuları mənimsəməsi üçün IXL saytında maraqlı
suallar təqdim оlunur. Bu vasitələrin şagirdin biliklərə yiyələnməsi və bilik səviyyəsinin yоxlanılması haqqında məqalədə məlumat verilir.
Açar sözlər: riyziyyat, IXL, öyrədici, оyun, təhsil, mоdel, resurslar, kəsir.
Резюме. В статье рассматривается использование новых технологий и ресурсов при освоении
тем, изучаемых на уроках математики. Таким образом, в наше время невозможно представить образование без ИКТ. И одна из этих технологий, образовательные программы и сайты, помогают учителю
как во время урока, так и вне его. На веб-сайте IXL представлены интересные вопросы, которые помогут школьникам освоить освещаемые темы. Эти инструменты предоставляют информацию о приобретении школьникам знаний и проверке уровня знаний.
Ключевые слова: математика, IXL, учитель, игра, образование, модель, ресурсы, дробь.
Summary. The article discusses the use оf new technоlоgies and resоurces in the develоpment оf
tоpics studied in mathematics lessоns. Thus, in оur time it is impоssible tо imagine educatiоn withоut ICT.
And оne оf these technоlоgies, educatiоnal prоgrams and websites, helps the teacher bоth during the lessоn
and оutside it. The IXL website prоvides interesting questiоns tо help students master the tоpics they cоver.
These tооls prоvide infоrmatiоn оn hоw students acquire knоwledge and test their level оf knоwledge.
Key wоrds: mathematics, IXL, teacher, game, educatiоn, mоdel, resоurces, fractiоn.

Təhsilin başlıca məqsədlərindən biri məktəblilərin yaradıcı intellektual pоtensialını, ümumi mədəni səviyyəsini fоmalaşdırmaq, həmcinin
özünudərk, özünüinkişaf, özünütanıma qabiliyyətləri оlan şəxsiyyətlər yetişdirməkdir.

İbtidai məktəbdə qarşıya qоyulan məqsədə
çatmaq üçün təlimin təşkili fоrma və metоdları
müxtəlif оla bilər. Оnlardan biri оyun metоdikaları vasitəsilə məktəblilərin yaradıcı fəaliyyətlərinin təşkilidir.
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Оyun uşaqların daha çоx mənimsədikləri
fəaliyyət növüdür. Оyunda оnlar əmək, idrak və
bədii yaradıcılıqda üzə çıxan yeni həyati məsələlərin həlli üçün nümunələr əldə edirlər. Buna
görə də оyun uşaqları təlim işinə cəlb etməyin
vacib yоludur və tərbiyəvi təsirlərə emоsiоnal
münasibətin təmin оlunması üsuludur.
Riyaziyyat kursunda ibtidai sinif şagirdləri
çоxlu sayda yeni termin və anlayışlarla tanış
оlurlar: tоplama, çıxma, müqayisə , kvadrat s.
Bu yaşda оlan uşaqlar kifayət qədər böyuk
həcmli infоrmasiyanı yadda saxlaya bilirlər,
daha dəqiq desək dərk etmədən öyrənirlər. Nəticədə təlimin növbəti pilləsində yeni infоrmasiyanı artıq öyrənilmiş biliklər əsasında qavramaq
tələb оlunur. Bu baza heç оlmaya və ya
möhkəm оlmaya bilər. Mexaniki öyrənilən biliklər möhkəm оla bilməz.
Materialın dərk edilməsinə imkan verən
metоdlardan biri оnun оbrazlı təqdim оlunmasıdır. Kicik yaşlı uşaqların əksəriyyəti əyləncəli
süjet: nəql etmə, nağıl və s. şəklində təqdim оlunan infоrmasiyanı daha yaxşı dərk edirlər. Оnlara daha çоx özlərinin uydurmaları xоş gəlir,
bundan başqa uşaqların yaradıcı fantaziyaları
daha səmərəlidir.
Məlumdur ki, istənilən fənnin tədrisinin
metоdik sistemi beş tərkib hissəsindən ibarətdir:
təlimin məqsədləri, məzmunları, metоdları, vasitələri və təşkilatı fоrmaları.
Hazırda ibtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi zamanı dərslərin оyun metоdikaları əsasında
aparılması ön plana çıxır. Bu оnunla əlaqədardır
ki, bu metоdikalara, demək оlar ki, bütün iş fоrmaları (dialоq, qruplarla iş və s.) daxildir və
uşağın yaradıcı fəaliyyəti, intellektual inkişafı
üçün geniş imkanlar verir.
Оyun qaydalar qоyur. Оyundaki qaydalar
sistemi mütləq və yəqindir. Qaydaları pöz araq
оyunda оlmaq mümkün deyildir. Bu qaydalar
xüsusiyyəti bizim qeyri-sabit, qarışıq dünyamızda çоx vacibdir. Оyun kоllektiv yaratmağa və
birləşdirməyə imkan verir. Оyunun cəlbediciliyi
о qədər böyuk və insanların bir-biri ilə оyun əlaqəsi о qədər dоlğun və dərindir ki, оyun həmrəyliyi hətta оndan sоnra da, оnun xaricində də
qalır.
– Оyun şüuru inkişaf etdirən və fəallaşdıran qeyri-müəyyənlik elementi verir, оptimal
həllərin tapılmasına kоkləyir;
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– Оyun şərəf, kоllektivin xeyrinə öz tələbatını məhdudlaşdırma və fədakarlıq haqqında
anlayış verir;
– Оyun psixоlоji ahəngdarlıq verir.
Оyun yalnız sadəcə yarış deyildir, həmçinin teatr sənəti, surəti yaşamaq və оnu sоna
qədər aparmaq qabiliyyətidir. Təsadüfi deyildir
ki, daha müvəffəqiyyətli kоmpüter təlim prоqramları оyun metоdikalarının istifadə edilməsi
əsasında qurulmuşdur. Müsir müəllim təlim prоsesində istifadə оlunan оyunların təsnifatı və qurulma nəzəriyyəsi ilə yaxından tanış оlmalıdır.
Öyrədici оyunlar qurluşca ―simulyasiya‖
prоqramları ilə ―prоblem həll etmə‖ prоqramlarının birləşmiş halıdır və оnların xüsusiyyətlərini özündə saxlayırlar. Öyrədici оyunların əsasını
çоx zaman mоdellər təşkil edir. Оyunlarda istifadə edilən mоdellərin qanunauyğunluğu dəyişə
bilər. Öyrədici оyunlarda müxtəlif hədəflər, xal
tоplama, rəqabət kimi elementlər оlur.
Təlim prоsesində istifadə оlunan оyunlar
rоllu, təşkilati və işgüzar оyunlara bоlunurlər.
Оyunun tipini müəyyənləşdirmədə xüsusi çətinlik yaranır, belə ki, müxtəlif оyunların qurulma
prinsipi demək оlar ki, eynidir, lakin bununla
yanaşı оnların əhəmiyyətli, prinsipial fərqli cəhətləri də vardır. Bütün оyunlar, bu və ya digər
şəkildə iştirakcılara öz təsiri ilə üç əsas məsələni
həll edir:
– tərbiyəvi;
– maarifləndirmə;
– əyləncə.
Lakin оyunların funksiyaları arasında
dəqiq sərhədlər çəkmək mümkün deyildir. Hər
bir оyun nəyi isə öyrədir, оyunçularda xüsusi
keyfiyyətlər tərbiyə edir və eyni zamanda əyləncəli məqsədə catmağı təmin edir (işgüzar оyunlardan başqa).
Öyrədici оyunlar daha ciddi оyunlardır.
Adından da göründüyü kimi, bu оyunlar əslində
təlimin оyun fоrmasında verilməsidir. Hətta hər
hansı bir tapşırığın da оyun fоrmasında yerinə
yetirilməsi təlim alan şəxsi yоrmur, əksinə, daha
da həvəsləndirir.
Beləliklə, öyrədici və məşqetdirici оyunların
əsas məqsədi – müəyyən biliyin və ya faydalı vərdişlərin əldə edilməsinə nail оlmaqdır.
Öyrədici оyunların yerləşdiyi resurslar
Aşağıdakı saytlarda müxtəlif öyrədici
оyunlar tapmaq оlar. Оyunlar uşaqlar üçün təh-
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lükəsizdir və bir
çоxu elektrоn lövhə
üzərində də işləyir.
Əgər
şagirdlərin
kоmpüter
оyunlarına marağı
çоxdursa, bu saytlar
imkan verəcək ki, оnların bu marağından
dərslərdə istifadə оlunsun.
1. https://www.ixl.cоm/math
2. 3http://www.egiticiоyunlar.оrg
3. http://www.funbrain.cоm
4. http://www.tоpmarks.cо.uk
5. http://www.abcya.cоm və sair.
Aşağıdakı linkdə İXL.cоm saytının hazır
öyrədici tapşırıqlarını görə bilərikəlif siniflər
üzrə mövzular, və mövzular üzrə isə tapşırıqlar
öz əksini tapır. Оyunu dərslərinizdə istifadə
etmək üçün :
 https://www.ixl.cоm/?partner=gооgle&c
ampaign=61684025&adGrоup=2387586785&g
clid=EAIaIQоbChMIzОrrmISI5QIVlIHeCh31p
wgaEAEYASAAEgKM3fD_BwE linki ilə verilmiş sayta girmək оlar.
 Sayta girib qeydiyyat və ya qeydiyyatsız
sualları cavablandırmaq оlar.
 Lakin qeydiyyatsız girişdə vaxt məhdudiyyəti
qоyulur.
Оna görədə

qeydiyyatdan keçmək daha rahat işləməni təmin
edər.
 Şagirdlərinizi burada özünüzdə sinif
kimi qeydiyyata sala bilərsiz. Və ya sizə uygun
оlan saytın üc təklifindən birini secə bilərsiz.
 Təkilflər bunlardır:




Ailə,
Sinif оtagları
Məktəblər və rayоnlar.

Seçimdən asılı оlub оlmayaraq saytda
bağçadan (məktəbəqədər) başlayaraq 12 sinif
üçün tapşırıqlar var
Saytda qeydiyyatdan keçmək üçün uyğun
bölməsinə girmək və lazımi məlumatları daxil
etmək lazımdı.
3-cü sinfə nəzər salaq.
Burada: ədədlər və müqayisə, ədədlərin
düzülüşü (siniflər), tоplama, çıxma, vurma,
vurma bacarıqlarının artırılması, iki və müxtəlif
rəqəmli ədədlrin vurulması, bölmə və surətli
bölmə, qarışıq əməllər, tənlik və sair kimi mövzulara aid 10 dan artıq alt bölmələr var .
Misal оlaraq kəsirlər bölməsinə baxaq. Bu
bölmə 26 altbölümdən ibarətdir. Buradan birincini seçək və bir tapşırığa baxaq. Bizə iki dairəvi kəsir təqdim edilir. Mоdel оlaraq biri 3 hissəyə bölünüb 2si rənglənib. Hər iki dairənin rənglənmiş hissəsinə uyöun оlaraq kəsr yazılıb. Birinci mоdelin kəsri tam ikinci isə surəti bоş saxlanılıb və şagirdə verilmiş birinci kəsrlə və mоdelə uyğun kəsrin surətinin yazmaq tələb оlunur. Şagird kəsri yazdıqdan sоnra təsdiqlə düyməsini basır. Əgər yazılan cavab dоğrudursa
“Dоğrudur!‖ yazılışı ekranda görünür.
Bu öyrədici saytdan sinifdə bir necə planşetin köməyi ilə qruplar üzrə dərslərin təşkilidə
mümkündür. Bundan başqa MS Teams prоqramının köməyi ilə оnlayn dərs zamanı şagird və
müəllim ekran paylaşımı edərək müəllim qrupalradan hansını daha tez suallara düzgün cavab
verecəyini müəyyənləşdirə bilər. Tapşırıq bütün
qruplar üzrə həm eyni həmdə mövzuca müxtəlif
оla bilər.
Aşağıdakı saytda şagirdlərlə istifadə edə
biləcəyiniz
müxtəlif
sahələrə və müxtəlif
yaş qruplarına aid maraqlı оyunlar var. Sayta
daxil оlmaq üçün

link: http://www.learninggamesfоrkids.cоm/featured-games/preschооl_games_
cоlоrmix.html
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Digər fənlər kimi riyaziyyat fənninin tədrisində dərsliklərə kоmpüter texnоlоgiyalarından geniş istifadə etmək məqsədilə çоxlu köməkçi vasitələr də əlavə оlunur. İbtidaidən yuxarı siniflər üçün hazırlanmış bu dərsliklərdə şagirdlərə İKT sahəsində оlan ən müasir biliklər
də verilir və оnlar hər yeni il üçün оlan dərsliklərdə yenilənməlidir.
Sоn dövrlərdə İKT-nin inkişaf tempini
və yeni texnоlоgiyaların istifadə yuxarı və aşağı
sinif riyaziyyat dərsliklərinə əlavə оlaraq elektrоn tədris vasitələrinin yaradılması və istifadə
imkanlarına yenidən baxılması vacibdir.

Prоblemin aktuallığı. Müasir dövrdə İnfоrmasiya kоmmunikasiya texnоlоgiyalarının tətbiqi
mühüm yer tutur. Bura həm elektrоn dərsliklər
həmdə öyrədici prоqramlar aiddir.
Prоblemin elmi yeniliyi. Öyrədici prоqramlardan оlan IXL saytından istifadənin yоlları göstərilmiş və şagirdlərin mövzuların mənimsənilməsndə
rоlu bildirilmişdir.
Prоblemin praktik əhəmiyyəti. Şagirdlərin
bilikləri keyfiyyətcə artırdığı, və fənnə, о cümlədən
kоmpüterə marağın düzgün istifadəsinin yоllarının
dоğru göstərildiyini düşünürəm.
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THE METHODOLOGY OF TEACHING CHEMISTRY AS A SCIENCE AND TEACHING
SUBJECT
Xülasə. Məqalədə kimyanın tədrisi metodikasının hazırki vəziyyəti, onun inkişaf yolları, əhəmiyyəti,
ali məktəblərdə onun tədrisinin inkişafı yolları izah edilmişdir. Məqalədə təhsilin keyfiyyətinin artmasına
yalnız müəllimlərin özləri deyil, həm də ali məktəblərin rəhbərliklərinin cəlb olunması, eləcə də mövcud imtahan sisteminin kökündən dəyişdirilməsi, tədris proqramına müəyyən dərəcədə yenidən baxılması kimi ideyalar ön plana çəkilmişdir. Qeyd olunmuş problemləri həll etmək üçün Azərbaycan Respublikasının Ali
məktəbləri üçün vahid imtahan mərkəzinin yaradılması təklif edilmişdir.
Açar sözlər: tədris metodikası, pedaqoji elm, təhsil, tərbiyə, imtahan, müəllim
Резюме. В статье раскрывается современное состояние методики преподавания химии, ее развитие, значение и развитие преподавания в вузах. Статья посвящена вовлечению не только учителей,
но и администраторов вузов в повышение качества образования, а также радикальному изменению
существующей системы экзаменов и некоторому пересмотру учебной программы. Для решения вышеуказанных проблем было предложено создать единый экзаменационный центр для университетов
Азербайджанской Республики.
Ключевые слова: методика обучения, педагогическая наука, образование, воспитание, экзамен,
учитель.
Summary. The article explains the current state of the methodology of teaching chemistry, its
development, importance, and the development of its teaching in universities. The article focuses on the
involvement of not only teachers but also university administrators in improving the quality of education, as
well as the radical change of the existing examination system, a certain revision of the program. To solve the
above-mentioned problems, it was proposed to establish a single examination center for universities of the
Republic of Azerbaijan.
Key words: teaching methods, pedagogical science, education, upbringing, exam, teacher.

Az miqdarda müəllimlər, eləcədə əksər
müəllimlər bilir ki, kimyanın tədrisi metodikası
– kimya kursunun məzmunu və onun mənimsənilməsi qanunauyğunluqlarını öyrənən pedaqoji

elmdir. Onun komponentləri tədrisin məqsədi,
məzmunu və onun mənimsənilməsi qanunauyğunluqlarını öyrənən pedaqoji elmdir. Onun kom-
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ponentləri tədrisin məqsədi, məzmunu, metodları,
formaları və şagirdlərin fəaliyyətidir (şəkil 1).
Kimyanın tədrisi metodikası – təhsil, tərbiyə
və kimyanın tədrisi prosesində şagirdlərin inkişafı
haqqında danışan pedaqoji elmdir. Buna müvafiq
olaraq müəyyən edilmiş tədris prosesi üç mühüm
funksiyanı- təhsil vermək, tərbiyəedici və
inkişafetdirici- funksiyaları yerinə yetirir [1].
V.A. İzvozçikov və S.Y. Çaqinin əsərində
[2] çox əsaslandırılmış bir fikir vardır ki, müasir
şəraitdə ―təlim metodikası‖, ―tədris metodikası‖,
―fənn didaktikası‖ terminləri təhsil alanların inkişafında tərbiyəedici tapşırıqlar özünü bir
kompleks kimi göstərir, hansı ki, təhsil müəssisələrinin qarşısında qoyulmuş tədris prosesində
həll edilən əsas elmdir. Müəlliflər fundamental
elmlərin, fizikanın, biologiyanın, kimyanın və
digər elmlərin tədrisi haqqında danışmağı təklif
edirlər.
Ali məktəblərdə pedaqogika və kimyanın
tədrisi metodikası özünün inkişaf yolunun hələ
başlanğıcındadır. Ali məktəblərdə pedaqogika

təəssüf ki, orta məktəb pedaqogikalarının ideyalarını köçürür. Əgər kimyadan elmi ideyalar
(dərsliklər, tapşırıq kitabları, praktikumlar) ali
məktəb-orta məktəb istiqamətində inkişaf edirsə, pedaqoji və metodiki ideyalar əks istiqamətdə, orta məktəb ali məktəb istiqamətində inkişaf
edir, bəzən orta məktəbin ali məktəbdən qidalanması müşahidə edilir. Məsələn, məktəblərin
kurslarına dərsin mühazirə, seminar və laboratoriya formalarının, iş oyunlarının daxil edilməsi.
Ali məktəblərdə elmlərin tədris metodikasının həddən çox yavaş inkişaf etməsinin səbəbi
çoxlu sosial xarakter daşımasındadır. Hazıradək
oxunan mühazirənin və tapşırıqların həyata keçirilməsi metodikasının keyfiyyəti heç kimi maraqlandırmır, tədris işi hətta ştatda olan müəllim
üçün lazımsız yük hesab edilir – müəllimin işi
isə onun elmi işinin nəticəsi ilə qiymətləndirilməlidir. Fikrimizcə, fundamental fənlərin müəllimləri əsasən müəllimlik və metodiki işlərlə
məşğul olmalıdırlar.

Şəkil1. “ Kimyanın tədrisi metodikası” kursunun sistemi

Metodikaya ehtiyatla yanaşmanın digər səbəbi ondan ibarətdir ki, fundamental təbiət elmləri
kafedralarına elmin müəyyən mövzusu üzrə
müdafiə etmiş doktorlar (namizədlər) rəhbərlik
edir. Bu zaman onlar bütün güclərini elmi maraqlarına sərf etmişlər. Onlardan əksəriyyəti mühazirə oxumamış, tələbələrlə işləməmişlər. Onlar
kafedra müdiri olduqdan sonra onlar üçün tanış
olan elmi istiqaməti inkişaf etdirməyə çalışırlar,
heç bir halda tədris metodikası ilə məşğul olmur.
Xoşagəlməyən yaranmış vəziyyəti aradan
qaldırmaq üçün müəllimlik işi və tədris metodi114

kası kimi müəllimlər üçün ixtisas imtahanı keçirilməli və ya ixtisasartırma kurslarını keçdikdən
sonra imtahan verməlidirlər. Ali məktəbin kafedralarındakı attestasiyalar və ixtisasartırma
kurslarına görə attestasiyaların nəticələri tam və
obyektiv deyil. İmtahandakı şagirdlərinin əla
qiymətlərinə görə müəllimin qiymətləndirilməsi
tamamilə doğru deyil. Bizim fikrimizcə kimya
müəllimləri üçün kimyadan imtahan nəticələri
hər – hansı nəticə əldə etməyə imkan vermir.
Fərz edək ki, mənim molekulyar orbital nəzəriyyəsini bilib-bilməməyim heç kimə təsir etmir,
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lakin hamını maraqlandırmalıdır ki, mənim şagirdlərim bu metodu bilir və ya bilmir.
Təhsilin keyfiyyətinin artmasına yalnız müəllimlərin özləri deyil, həm də ali məktəblərin
rəhbərlikləri də maraqlı olmalıdır. Bizim ali məktəb
sistemlərində ali məktəb müəllimləri hazırlaşmırlar.
Tələbələr və aspirantlar pedaqogika və ixtisas üzrə
tədris metodikasının əsaslarını öyrənmirlər, bu
fənni öyrənmək üçün maraqları yoxdur.
Bugünkü və gələcəkdəki müəllimləri onun
müəllimlik işində maraqlandıran yalnız fasiləsiz
bilik əldə etməsi deyil, həm də pedaqogika və
metodikanın elmi bilik əldə etməsi, onun müəllimlik səviyyəsinin daim qiymətləndirilməsidir.
Təhsilin arzuolunan məqsədinə əsasən şagirdlərin nəticələri müəllimin tədris işində stimul olmalıdır, onun tədris qabiliyyətinin ölçüsü kimi
ali məktəblərdə attestasiya, tədris müəssisəsinin
mükafatlandırılması, müəllimin işə qəbulu və
işdən azad edilməsi, təqaüdə çıxmasına təklif
üçün yeganə amildir.
Beləliklə, bizim təklifimiz ondan ibarətdir
ki, müəllim fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
tədrisin nəticələrinin obyektiv qiymətləndirilməsi olsun. Bunun üçün mövcud imtahan sistemi
kökündən dəyişməli və tədris proqramına müəyyən dərəcədə yenidən baxılmalıdır.
Bu problemləri həll etmək üçün Azərbaycan Respublikasının Ali məktəbləri üçün vahid
imtahan mərkəzi yaradılmasını təklif edirik. Bu
mərkəz fundamental fənn kurslarına və ali məktəblər üçün ümumi olan bir sıra ixtisaslara görə
imtahan apara bilər.
Mərkəzin funksiyasına aşağıdakılar daxil
ola bilər:
 İmtahan mərkəzi tədris ediləcək fənlərdən vahid tədris proqramı işləyib ali məktəblərə
göndərir;
 Proqram öyrəniləcək materialın həcmini
və onun arzuolunan mənimsəmə səviyyəsini
müəyyən etməlidir;
 Müvafiq fənn üzrə Azərbaycanın bütün
ali məktəbləri üzrə eyni gündə imtahan keçirilsə
yaxşı olar;
 Tapşırıqlar imtahanın keçirilməsinə nəzarət edən mərkəzin əməkdaşları tərəfindən ali
məktəblərə çatdırılmalıdır.
 İmtahan qurtardıqdan sonra işlər yığılır,
möhürlənir və qiymətləndirilmə üçün Mərkəzə

göndərilir, ən qısa zamanda emal olunur. Nəticələr ali məktəblərə göndərilir.
Hər bir imtahan işində ali məktəb, kafedra və ya məktəb, imtahan verənin soyadı, sinfi,
mühazirəçi müəllim, laboratoriya və seminar
məşğələlərini aparanlar göstərilməlidir.
Beləliklə, imtahanın qiyməti öyrəncinin
hazırlıq səviyyəsini (onun təqaüdü və diplomunun növünə təsirini), mühazirəçinin ustalığını,
müəllimin tədris işinin ustalığını göstərir. Sonuncu müəllimin yenidən attestasiyası zamanı
nəzərə alınır və bu da sonda onun əmək haqqına
təsir edir.
Biz dərindən inanırıq ki, təklif olunan ümumi
Azərbaycan imtahan sistemi, müəllimlərin
attestasiyasının ali məktəblərdə tədris prosesinə
stimul verən vahid obyektiv meyar ola bilər.
Azərbaycan təhsil sisteminin çatışmayan
cəhətlərindən biri gələcək kimya müəllimlərin
yüksək səviyyədə elmi hazırlıqlı olmaması və
onun zəif metodiki hazırlığıdır. Hal-hazırda pedaqoji ali məktəblər müəllim yox, elmi əməkdaş
hazırlayır.
Aşağıdakı fakt orta və ali məktəblərin
kimyadan yüksək hazırlıqlı olmayan öyrənci
kimi məzun buraxması məlumdur. Kimyaçı olmayan 1-ci kurs tələbələrinə aşağıdakı suala
cavab vermək tapşırılır:
1986-cı ilin avqustunda Kamerunda Nios
gölü sahilində (Afrika) boğulmadan bir neçə dəqiqə ərzində 1750 adam, bütün ev heyvanları,
quşlar və bir neçə növ həşərat ölüb. Göl keçmiş
vulkanın kraterində yerləşir. Baş verən təbii fəlakətdən sonra sağ qalan adamlar ağızlarında
turş dad olduqlarını qeyd edirdilər. Ziyan çəkənlərin çoxu bir neçə saat huşsuz vəziyyətdə olub.
Göl üzərində göldən aşağı temperaturda olan
yağış yağıb. Gölün dərinliyindən ağzı klapanla
bağlı olan qabla su götürməyə cəhd edilib,
suyun səthində o dağılıb. Gölün sahilindəki
ağacların yarpaqları qaralıb və büzüşüb, sanki
onlar donub. Göldən ayrılan qaz rəngsiz və iysizdir. Bu hansı qazdır ? (Kimyadan öz biliyinizi
yoxlayın, sualın ardını oxumayın) Beləliklə, gölün
dərinliyinə soyuq yağış suyu çatdıqda qaz ayrılır?
Yalnız tələbələrin 50%-i (daha doğrusu
45-47%-i) Dünya şöhrətli Universitetlərə qəbul
olunarkən bu suala doğru cavab vermişlər:
karbon qazı
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Doğru cavab verən 50% tələbənin yarısı nə
üçün belə cavab verdiklərini izah edə biliblər,
qalan yarısı isə öz cavablarını izah edə bilməmişlər, sadəcə susmuşlar. Düzgün cavab verməyən
digər 50% tələbələrin cavabı isə belə olmuşdur:
 Kükürd qazı, hidrogen sulfid ( lakin
sualda qazın iysiz olduğu deyilir);
 Dəm qazı (təbiətdə əmələ gəlmir);
 Hidrogen (onun sıxlığı havanın sıxlığından çox azdır və ona görə də vulkanın tərkibində ola bilməz);
 Metan (havadan yüngüldür)
 Azot-dioksid (lakin bu qaz qırmızıqonur rənglidir)
 Azot (turş dad verə bilməz)
 Ammonyak ( suda həll olur)
 Və hətta flüor (parlaq sarı rənglidir)
Bu eksperimentin nəticələri nə deyir? Bu
elementlər kimyasının faktiki materialına görə
tələbələrin biliklərinin zəif olduğunu ( bu isə
bizim məktəb dərsliklərinin əsasıdır) və yaddaşa
əsaslanan biliklərdən və onlardan istifadə qabiliyyətlərinin həddən çox aşağı olduğunu göstərir. Belə nəticə çıxır ki, elementlər kimyası üzrə
yeni dərsliklər yazılmalı və kimya müəllimlərinin yenidən metodiki hazırlığına baxılmalıdır.
Tədris – metodikası nəzəri öyrənilməsi
mümkün olmayan bir fəndir. Daha doğrusu – bu
fənni müəllim onun bütün müəllimlik dövründə
fasiləsiz öyrənməlidir. Yaradıcı aktiv müəllim
yeni pedaqoji, psixoloji və metodiki --- daim
diqqət yetirməli və özünün tədris prosesində interpretasiyasında yüksək nəticə əldə edər, özünün müəllimlik və pedaqoji işlərində adi elmi-

tədqiqat işinə nisbətən daha çox müvəffəqiyyət
qazanar.
Ali məktəb müəllimləri yalnız tədris prosesini aparmamalı, həm də tədris etdiyi fənnin
metodiki tədqiqatını da aparmalıdır. Bu müəllimin iş şəraitində məcburi norma olmalıdır.
Tədrisə yeni metodların daxil edilməsi müəyyən çətinliklərlə müşahidə olunur. Bir sıra müəllimlərdə nəzəri biliyin və ya ixtisası üzrə metodik
hazırlıqlarında çatışmazlıqlar müşahidə olunur.
Ona görə də yeni tədris metodlarının tədrisə daxil
edilməsi, eləcə də tədrisin diskussiya metodunun,
problemli tədrisin inkişaf etdirilməsi, düşündürücü
tapşırıqlardan istifadə etmə, müəllimin fəaliyyətinin
inkişaf ölçüsünə və şagirdin hazırlıq səviyyəsinə
görə tədricən həyata keçirilməlidir.
Bizim apardığımız tədqiqatlar göstərir ki,
ümumi kimya kursunun məzmununun müəyyən
edilməsinə sistemli yanaşma, fəaliyyətin təşkili
və onun mənimsənilməsi kimyanın tədrisinin
müasirləşdirilməsinin və gələcək mütəxəssislərin yaradıcı düşünmələrinin formalaşdırılmasının əsas metodudur.
Problemin aktuallığı. Məqalədə vurğulanan
məsələlər aktuallığı ilə diqqət çəkir, araşdırılması
əhəmiyyət kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi. Təhsilin keyfiyyətinin artmasına yalnız müəllimlərin özləri deyil, həm
də ali məktəblərin rəhbərliklərinin cəlb olunması,
eləcə də mövcud imtahan sisteminin kökündən dəyişdirilməsi, tədris proqramına müəyyən dərəcədə
yenidən baxılması və yeni tövsiyələrin verilməsi.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılar, doktorant və disseretantlar üçün faydalı olacaqdır.
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THE TYPES OF PEDAGOGICAL INNOVATIONS AND MODERNIZATION OF
EDUCATION
Xülasə. Məqalə təhsil müəssisəsinin işinə innovasiyaların tətbiq edilməsi probleminə həsr olunmuşdur. İnnovasiyanın mahiyyəti, innovasiya texnologiyaları və kimyanın tədrisində istifadə olunan tədris üsulları, formaları və vasitələri haqqında tədqiqatlar aparılmışdır.
Açar sözlər: təhsil sistemində inteqrasiya , təhsilin modernləşdirilməsi, innovasiya, təhsilin inkişafı,
qiymətləndirmə, planlaşdırma, innovativ texnologiyalar, təhsil sistemində islahatlar
Резюме. Статья посвящена проблеме внедрения инноваций в практику работы образовательной
организации. Представляется информация о сущности инновации, инновационной технологии и методах, формах и средствах обучения, использованных при обучении химии.
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Ключевые слова: интеграция в систему образования, модернизация образования, инновация,
развитие образования, оценивание, планирование, инновативные технологии, реформы в системе
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Summary. The article is devoted to the problem of innovation in the practice of educational
organization. Provides information about the nature of innovation, innovative technologies and methods,
forms and teaching tools used in the teaching of chemistry.
Key words: integration to the education system, modernization of education, innovation, the
development of education, assessment, planning, innovative technologies, reforms in the education system

Təhsilin inkişafı üzrə innovativ fəaliyyət
ilk növbədə təhsil sahəsində dövlət siyasətinin
prinsiplərinə, dövlətin bu məsələ ilə bağlı qəbul
etdiyi qərarlara, proqramlara, strategiyalara
əsaslanmalıdır. İnnovasiya problemi insanın fəaliyyət göstərdiyi bütün sahələrdə diqqəti cəlb
edir, bütün zamanlarda yeniləşmə prosesinin
mahiyyətini təşkil etmişdir. Pedaqoji innovasiyaların və təhsilin modernləşdirilməsi bu gün
daha aktual olması elmi-texniki tərəqqinin, texnoloji imkanların müqayisə olunmaz dərəcədə
artması ilə əlaqədardır. Yeniləşən cəmiyyətdə
yeniləşmənin məzmunca əks olunması və yeniləşmə prosesinə təkan verilməsi, ilk növbədə,
təhsillə əlaqədardır. Ona görə də təhsilin özəyini
təşkil edən pedaqoji proses yeniləşən cəmiyyətin, müasir elmin və texnoloji tərəqqinin tələblərinə uyğun olaraq qurulmalıdır. Pedaqoji innovasiyaların növlərindən danışarkən, hər şeydən
əvvəl, onun pedaqoji sahənin hansı fəaliyyət növünə aid olması nəzərə alınmalıdır. Pedaqoji
fəaliyyətdə mövcud olan və gözlənilən innovasiyalar onların əsasən aşağıdakı sahələrdə tətbiqi
ilə bağlıdır. İKT innovativ tədris və öyrənmə
imkanlarının təmin edilməsi üçün müəllimlərə
böyük imkanlar yaradır, şagirdlərə informasiyanın əldə edilməsi, seçilməsi və izah edilməsinə,
mülahizələrin modelləşdirilməsinə, proqnozlaşdırılmasına və irəli sürülməsinə, öz bilik və bacarıqlarını qiymətləndirməyə, yaradıcılıq imkanlarını inkişaf etdirməyə təkan verir. Təhsilin
modernləşdirilməsi təhsil sisteminin qanunauyğun prosesi kimi dəyərləndirilir və dinamik
proses kimi həyata keçirilir. Modernləşdirmə
müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşmaq, yeni
tələb və normaları, texnoloji prosesləri inkişaf
etdirməkdir. Təhsilin modernləşdirilməsində
məqsəd qlobal dəyərlərin və əməkdaşlığın inkişafı naminə rəqabət aparmağa malik intellekt
sahiblərinin yetişməsini təmin etməkdir. Təhsildə məzmunun modernləşdirilməsi zamanı onun
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həm pedaqoji-psixoloji tərəfləri, həm də nəzəri
və təcrübi paradiqmaları nəzərə alınır. Hazırda
təhsildə yeni yanaşmaların tətbiqi, dünya təhsil
sferasında təhsil sisteminin modernləşdirilməsinin əsas strateji istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirilir. Ona görə də yeni texnologiyaların
pedaqoji-psixoloji təhlilinin aparılması, onun
yeni məzmunun hazırlanması bu günümüzün tələbidir. Strategiyanın uğurlu icrası səriştəli müəllim və təhsil menecerlərinə malik təhsil sisteminin yaradılması ilə nəticələnməlidir. Dünya
praktikasında təhlil etdiyimiz mövzu ilə bağlı
xeyli ədəbiyyat var. Rusiyada bir çox tədqiqatçılar sırasında V.P. Kvaşanı [3] göstərmək olar.
Onun fikrincə, ―innovasiya metodikasının spesifikası aşağıdakılardan ibarətdir: innovasiya həmişə aktual problemin yeni həllini nəzərdə
tutur; innovasiyalardan istifadə dərs alanın şəxsiyyətində dəyişikliklər edir; innovasiyaların tətbiqi məktəbin idarəedilməsində bir çox komponentlərini dəyişdirir; metodikanın əsas məqsədi
isə uşaqların təbii qabiliyyətlərinin maksimal
―açıqlamasıdır‖. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu istiqamətdə aparılan işlər təhsil sistemində, təlim
və tərbiyədə böyük dəyişikliklərin olmasına sübutdur. Bunu təhsilə aid beynəlxalq qurumların
hesabatlarından görmək olar.
Azərbaycanda da bu istiqamətdə, elmitəcrübi tədqiqatlarla yanaşı praktik addımlar
atılır. Məsələn, burada ―Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar‖ Əlavə Təhsil Mərkəzi Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu ilə birlikdə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarını
(İKT) təhsildə səmərəli tətbiq etmək istəyən
ümumi təhsil məktəb, universitet müəllimləri,
həmçinin təhsil sahəsində çalışan inzibatçılar,
tələbələr və gələcəkdə müəllim kimi işləmək istəyənlər üçün təşkil etdiyi "Promethean - ağıllı
lövhədən istifadə" təlim kursunun təşkilini qeyd
etmək olar. Şagird fəaliyyətinin optimal çətinlik
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dərəcəsi müəllim tərəfindən hər bir sinifdə pedaqoji şərtlərlə müəyyən edilə bilər [2].
Müasir məktəb kollektivinin fəaliyyətində
yeni, İKT və elmin digər nailiyyətlərinə əsaslanan metodikalar sürətlə özünə yer tapır. Bunların tətbiqi şagirdlərin koqnitiv inkişafına, motivasiyasına, bütövlükdə şüur fəaliyyətinə əsaslı
şəkildə təsir edir.
Metodik yanaşmalar şagirdlərin dərsə marağını artırır, onları daha fəal, təşəbbüskar və
uzaqgörən edir. Digər tərəfdən, tələbkar və təcrübəli müəllim ənənəvi metodlardan irəli gələrək daha möhkəm intizama və məsuliyyətə nail
ola bilər. demək olar ki, hər iki yanaşma bir-birini tamamlayır. Eyni zamanda yeni texnolo-giyalar dərs prosesini daha çevik və səmərəli edir,
müəllim-şagird münasibətlərini isə işgüzarlıq və
dostluq prinsipləri tələblərinə uyğunlaşdırılır.
İnnovativ təlim ilə bağlı tədqiqatlar məktəb
praktikasında tədris prosesinin daha düzgün, səmərəli qurulmasına köməklik göstərir. Yaradıcı,
fəal, daima axtarışda olan müəllimlərin təlim və
tədrisdə əldə etdikləri uğurlar təhsilin təkmilləşdirilməsində yardımçı ola bilər. Araşdırmalar
göstərir ki, təhsilin inkişafı, məzmunun innovasiyalarla zənginləşdirilməsi nəticə etibarilə ölkənin inkişafına, cəmiyyətin ictimai-iqtisadi, mədəni həyatında köklü dəyişikliklərin, irəliləyişlərin baş verməsinə gətirib çıxarır. Müasir innovasiyaların çoxu tarixi təcrübə ilə əlaqədar olub,
keçmiş analoqlara malikdirlər. Bu isə innovasiya prosesinin – müəyyən meyarlara uyğun və
verilən şərait üçün aktual olan və uyğunlaşan,
müasirləşən ideyaların yaradılması, mənimsənilməsi, istifadə olunması və geniş vüsət alması ilə
əsaslandırılmış, məqsədyönlü və şüurlu prosesdir. O, yeniliyin daxil edildiyi sistemin keyfiyyətcə yaxşılaşmasına yönələrək, inkişafa aparır.
Pedaqogikanın iki vacib problemi innovativ təhsil proseslərinin əsasını təşkil edir: pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi problemi; pedaqogika-psixologiya elmlərinin nailiyyətlərinin təcrübəyə
tətbiqi problemi.
İnnovasiyaların işlənib hazırlanması və inkişafı isə problemin həllinə yeni prinsipial yanaşmaların tapılmasına qədər davam edəcəkdir.
Bu cür yanaşma irəli sürülən ideyaların və təkliflərin inkişafını izləməyə, onların praktiki effektivliyi, yeniliyin miqyasları haqqında mühakimə yürütməyə imkan verir. Pedaqoji texnolo-

giya – fərdi yanaşma və kollektiv iş prinsiplərini
qarşılıqlı əlaqədə tətbiq etməklə müəllim və şagirdlərin planlaşdırılmış elə birgə fəaliyyətidir
ki, nəticədə sinfin bütün şagirdləri təhsilin dövlət standartlarında nəzərdə tutulan bilik və bacarıqlara yiyələnir, tələb olunan səviyyəyə nail
olur və onların fərdi qabiliyyətləri inkişaf edir.
Pedaqoji texnologiyaları aşağıdakı kimi təsnif
edirlər: 1. Təlim texnologiyası (öz-özünə öyrənmə texnologiyası) 2. Tərbiyə texnologiyası. 3.
İnkişaf texnologiyası. 4. Diaqnostika texnologiyası. Təlim texnologiyası dedikdə bilik, bacarıq
və vərdişləri formalaşdırmaq üçün əməliyyatlar
komplekti başa düşülür. Tərbiyə texnologiyası
dedikdə, nisbi, sabit və müntəzəm olaraq ümumiləşən münasibətlərin məqsədyönlü formalaşdırılması üçün əməliyyatlar başa düşülür. İnkişaf texnologiyası – təlim və təhsil-tərbiyə texnologiyası ilə sıx əlaqədardır. Psixi inkişaf dedikdə, əqli bacarıqların formalaşdırılması, insan
psixikasında hər hansı əməliyyatın aramsız çoxalması başa düşülür. Fiziki inkişaf zamanı bacarıqlar özünü göstərir. Diaqnostika texnologiyası – pedaqoqların və ya psixoloqların uşağın
məktəbə hazırlıq səviyyəsini müəyyənləşdirir.
Pedaqoji texnologiya anlayışını üç aspektdə
təqdim edirlər: 1.Elmi: pedaqoji texnologiya pedaqogika elminin məqsədlərini məzmunu və
təlim metodlarını öyrənib işləyən və pedaqoji
prosesi layihələşdirən bir hissəsidir. İnnovasiya
prosesinin reallaşdırılması nəticəsində aşağıdakı
məsələlər həll olunmalıdır:
1) məktəbin pedaqoji sisteminin problemin müəyyən edilməsi istiqaməti üzrə təhlili,
onların nöqsanlarının aşkar olunması və əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi; 2) pedaqoji sistemin aşkar olunan nöqsanlarının aradan qaldırılması imkanlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi (aktual problemlərin həlli); 3) arzuolunan
pedaqoji sistemin layihələndirilməsi; 4) dəyişikliklərin strateji qaydada planlaşdırılması; 5) dəyişikliklərin əməliyyat şəklində planlaşdırılması; 6) dəyişikliklərin reallaşdırılmasını təmin
edən təşkilati strukturlarının qurulması; 7) pedaqoqların innovasiya prosesində iştirakının motivasiyası; 8) dəyişikliklərin həyata keçirilməsi;
9) dəyişikliklər prosesinə nəzarət və bu prosesin
təhlili; 10) dəyişikliklərin nəticələrinin qiymətləndirilməsi. İnnovativ tədris müəssisələrində
yeniliklər həm ayrı-ayrı məsələlərin həllinə,
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həm də, ümumilikdə, təhsil müəssisəsinin işinə
tətbiq oluna bilər. Təhsilin inkişafında mühüm
irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni inkişaf
etdirən və təhsilalanın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları daha yüksək
nəticələr verir.
Məqalənin aktuallığı. İnnovasiyalara əsaslanan təhsil müasir texnologiyaları mənimsəmək, yaşayış şəraitini, rifah halını daha da yüksəltmək, layiqli yer tutmaq üçün insanlara geniş imkanlar ya-radır. Təhsildə pedaqoji innovasiyalar, onların tipləri,
tətbiq sahələri və tətbiq metodları, təhsilin modern-

ləşdirilməsi, qarşıya çıxan problemlərin həll edilməsi, onların təhsilin təşkili və keyfiyyətinə nəzarət
mexanizminin təkmilləşdirilməsinə necə təsir etməsinin araşdırılmasına ciddi ehtiyac vardır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsil sistemindəki
innovasiyalar təhsilin məqsədlərinə yeni məqsədin
daxil edilməsini; mövcud olan daha səmərəli pedaqoji sistemlərin tətbiqini nəzərdə tutur ,əldə edilən
nəticələr müasir təlim-tərbiyə xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti Məqalədə
irəli sürülmüş mülahizələrdən təhsildə innovasiyalardan istifadə olunmasının səmərəliliyinin artırılmasında müəllimlərə, tələbələrə kömək edə bilər.
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PREPARATION OF BRIEF REPORTS ON THE RATE OF CHEMICAL REACTION,
CHEMICAL KINETICS AND CHEMICAL EQUILIBRIUM
Xülasə. Məqalədə kimyəvi reaksiyanın sürəti, ona təsir edən amillər, kimyəvi tarazlıq və tarazlığın
yerdəyişməsinə təsir edən amillər əsasında referat hazırlanması forması verilmişdir. Müasir təhsilin tələblərinə uyğun olaraq, kimyəvi reaksiyaların sürəti və kimyəvi tarazlığın müxtəlif amillərdən asılı olaraq necə dəyişməsi, reaksiya mexanizminin öyrənilməsinə aid biliklərin sistemli və şüurlu şəkildə mənimsətməklə yanaşı dialektik vəhdətin də formalaşdırılması ön plana çəkilmişdir. Məqalədə həmçinin tədris olunan mövzuların
şagirdlərin öz fəaliyyəti çərçivəsində həm nəzəri, həm praktiki, həm də müstəqil məsələ həlli istiqamətində
dinamiki inkişafını təmin etməkdən bəhs olunur.
Açar sözlər: kimyəvi reaksiyanın sürəti, kinetika, katalizator, kataliz, kimyəvi tarazlıq, tarazlıq sabiti.
Резюме. В статье представлена форма подготовки отчета, основанная на скорости химической
реакции, факторах, влияющих на нее, химическом равновесии и факторах, влияющих на смещение
равновесия. В соответствии с требованиями современного образования, скорость химических реакций и то, как химическое равновесие изменяется в зависимости от различных факторов, формируется
диалектическое единство, а также систематическое и сознательное приобретение знаний об изучении
механизмов реакций. В статье также рассматривается динамическое развитие изучаемых тем в направлении решения теоретических, практических и самостоятельных задач учеников в рамках их деятельности.
Ключевые слова: скорость химической реакции, кинетика, катализатор, катализ, химическое
равновесие, константа равновесия
Summary: The article presents a form of preparation of an abstract based on the rate of a chemical
reaction, the factors affecting it, the chemical equilibrium and the factors affecting the displacement of the
equilibrium. In accordance with the requirements of modern education, how the rate of chemical reactions
and chemical equilibrium change depending on various factors, the formation of dialectical unity, as well as
the systematic and conscious acquisition of knowledge about the study of the mechanism of reaction. The
article also discusses the dynamic development of the topics taught in the direction of solving theoretical,
practical and independent problems of pupils within the framework of their activities.
Key words: chemical reaction rate, kinetics, catalyst, catalysis, chemical equilibrium, equilibrium
constant
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Homogen reaksiyanın sürəti: başlanğıc
maddənin zaman intervalında molyar qatılığının
(parsial təzyiqinin) reaksiya tənliyindəki əmsalı
və sərf olunan zamana hasili nisbətinə homogen
reaksiyanın sürəti deyilir.

=
=
Reaksiyanın həqiqi sürəti:
lında müəyyən edilir.
=

Reaksiyanın sürəti qarşılıqlı təsirdə olan
maddələrin qatılığından (parsial təzyiqindən),
temperaturdan, reaksiyanın növündən asılıdır.
Dönən kimyəvi reaksiyalar – hər iki istiqamətdə (düzünə və əksinə) gedən reaksiya-lardır; müəyyən şəraitdə reaksiya iştirakçıları arasında kimyəvi tarazlıq ( ) yaranır. Məsələn:
H2 + Cl2 2HCl;
CH3COOH + CH3OH
CH3COOC2H5 +
H2O
Kimyəvi tarazlıq – reaksiya sisteminin davamlı və zamandan asılı olmayan halıdır; Daimi
xarici təsir (temperatur və təzyiq) altında reaksiyanın gedişi müddətində sabit qalır; stabil dinamik tarazlıq yaranır. Kimyəvi tarazlığın yaranmasında ilkin şərt qapalı sistemdə maneəsiz düzünə və əksinə reaksiyanın getməsidir.

Kütlələrin təsiri tarazlığı qanunu. Məhsulların molyar qatılıqlarının (parsial təzyiqlərinin)
əmsalları qədər qüvvətləri hasilinin, başlanğıc
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;

0 interva-

=

Tarazlığın yaranması müddəti – dönən
reaksiyanın başlanğıcından, kimyəvi tarazlığın
yarandığı anadək sərf olunan zamandır. Katalizator iştirakı ilə bu zaman qısalır.
Kimyəvi tarazlığın əlamətləri:
 Başlanğıc maddələr və reaksiya məhsulları sistemdədir. Onların qatılıqları dəyişməz
qalır
= 0;
 Düzünə və əksinə reaksiyalar eyni sürətlə, eyni zamanda gedir: =
0.
 Ümumi reaksiyanın sürəti sıfıra bərabər olur: = 0
 Reaksiyanın Gibs enerjisi sıfıra bərabərdir:
=0
 Başlanğıc maddələr tərəfə və reaksiya
məhsulları tərəfə kimyəvi tarazlıq idarə olunandır

maddələrin molyar qatılıqlarının (parsial təzyiqlərinin) əmsalları qədər qüvvətləri hasilinə olan
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nisbəti verilmiş temperaturda sabit kəmiyyətdir.
(Quldberq və Vaqe, 1867)
𝚊𝙰 + 𝚋𝙱 ⟺ 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 ümumi kimyəvi reaksiya üçün:

=

[

bilər. Kütlələrin təsiri qanunu tənliyi kinetika və
termodinamikadan çıxarıla bilər.
CH3COOH + CH3OH ⟺ CH3COOCH3 +
H2O tənliyinə əsasən

];
=

=

;

=
K sabiti, tarazlıq sabiti adlanır.
tarazlıq
sabitinin köməyi ilə məhlulda maddələr arasındakı kimyəvi tarazlığı daha düzgün təsvir etməyə,
tarazlıq sabitinin köməyi ilə isə qaz halındakı reagentlər və məhsullar arasındakı kimyəvi tarazlığı daha düzgün təsvir etməyə imkan
verir. Kimyəvi reaksiyaların tarazlıq sabiti
yalnız temperaturdan asılıdır: k= ⨍(T).
olan kimyəvi tarazlıq zamanı kütlələrin təsiri qanununa müvafiq tənlikdə molyar
qatılıq (parsial təzyiq) əvəzinə reaksiyada iştirak
edən bütün maddələrin miqdarı (mol) yazıla
Xarici təsir

N2 + 3H2 ⟺ 2NH3 tənliyi üçün isə:
olur.
=
Le – Şatelye – Braun prinsipi (Moderasiya
prinsipi)
Tarazlıqda olan sistemə xarici təsir göstərildikdə tarazlıq həmişə təsirin azalması istiqamətdə
yerini dəyişir (Le-Şatelye, 1884; Braun, 1887).
Xarici təsir ya temperaturun ya da təzyiqin
dəyişməsi ilə baş ver bilər.

Kimyəvi tarazlığa təsiri

Endotermik reaksiyanın
getməsinə səbəb olur
Temperatur
Ekzotermik reaksiyanın
azalması
getməsinə səbəb olur
Həcmin azalması ilə gedən
artdıqda
reaksiyaya səbəb olur
Təzyiq
Həcmin artması ilə gedən
azalması
reaksiyaya səbəb olur
artması

2NO2 ⟺ N2O4,
= -59 Kc
Bu reaksiyada temperaturu artırdıqda
reaksiya qarışığında azot-dioksidin payı artır;

Kimyəvi tarazlıq
yarananadək davam edir

təzyiq artdıqda isə reaksiya qarışığında tetraoksid-dioksidin payı artır.
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Kimyəvi reaksiyanın məhsullarının çıxımı.
Reaksiya tənliyinə görə başlanğıc maddənin tamamilə məhsula çevrilməsinə görə hesablanmış bu maddənin miqdarının alınan maddənin miqdarına olan nisbəti sənaye və laboratoriXarici təsir

ya şəraitində maddənin alınma effektivliyinə
xidmət edən kəmiyyətdir.
Kütlələrin təsiri qanununa müvafiq olaraq
məhsulun çıxımının artması.
Kimyəvi reaksiya

Temperatur artdıqda

(endotermik reaksiya)

Temperatur azaldıqda

(ekzotermik reaksiya)

Təzyiq artdıqda

(qaz halındakı məhsulların stexiometrik
əmsalları cəmi, başlanğıc molları cəmindən azdır)

Təzyiq azaldıqda

(qaz halındakı məhsulların stexiometrik
əmsalları cəmi, başlanğıc molları cəmindən
böyükdür)

Sistemə başlanğıc maddənin əlavə edilməsi və ya sistemdən məhsulun çıxarılması çıxımın
artmasına səbəb olur.
Katalizator – kimyəvi reaksiyanın sürətini
artıran və ya azaldan maddədir. Kimyəvi reaksiyanın sürətini azaldan maddələrə inhibitorlar de-

yilir. Katalizatorlar reaksiyanın iştirakçısıdır,
lakin reaksiyadan sonra dəyişməz qalır. Katalizatorlar reaksiyanın daha aşağı temperaturda
daha yüksək çıxımla getməsinə səbəb olur, nəinki onların tətbiq edilmədiyi reaksiyalarda. Katalizatorlar seçici təsir edir.

Sintez qazdakı (CO və H2) qazların qarşılıqlı təsiri zamanı katalizatorun seçici təsiri ilə
alınan məhsul.
Reaksiyanın əsas məhsulu

Katalizator

Metanol
(
Co və ya Fe

Kataliz – katalizatorun kimyəvi reaksiyaya təsiridir.
Müsbət kataliz – katalizatorun təsiri ilə
yüksək sürətlə gedən reaksiyanın sürətinin artmasıdır;
Mənfi kataliz – inhibitorun təsiri ilə reaksiyanın sürətinin azalmasıdır. Avtokataliz zamanı reaksiya məhsullarından biri katalizator kimi
iştirak edir.

Problemin aktuallığı. Müasir təhsil sistemində şagird şəxsiyyətinin önə çəkilməsi, onlara subyekt kimi yanaşılması, tədrisin də onların maraq və
meylləri üzərində qurulmasını tələb edir. Qeyd etməliyik ki, ümumtəhsil məktəblərində kimyəvi kinetika

124

Yüksəkmolekullu spirt
Alkanlar qarışığı (benzin)
şagirdlərin ən çox çətinlik çəkdiyi mövzulardan biridir. Buda son illər ərzində ümumtəhsil məktəblərində kimyanın tədrisi prosesində ən aktual problem
hesab edilən- kimyəvi kinetika sahəsindəki öyrənmə
çətinliklərinə cavab verən yeni öyrətmə metodlarının
işlənib hazırlanmamasını təsdiq edir.
Problemin elmi yeniliyi. Kimyəvi reaksiyanın sürəti, ona təsir edən amillər, kimyəvi tarazlıq və
tarazlığın yerdəyişməsinə təsir edən amillər əsasında
referat formasının hazırlanması və yeni tövsiyələrin
verilməsi.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Kimyəvi
reaksiyanın sürəti, ona təsir edən amillər, kimyəvi
tarazlıq və tarazlığın yerdəyişməsinə təsir edən amillər əsasında referat formasının hazırlanması ilə bağlı
verilən tövsiyələrdən metodika sahəsində tədqiqat
aparanlar faydalana bilərlər.
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CREATION AND USE OF A VIRTUAL CHEMISTRY LABORATORY AND ITS IMPACT
ON THE QUALITY OF EDUCATION
Xülasə. Virtual laboratoriya anlayışı və virtual laboratoriyanın dərs prosesinə təsiri, həmcinin virtual
laboratoriyanın distant təhsildə istifadə edilməsi araşdırılıb. təhsil prosesində virtual laboratoriyadan istifadənin müsbət və mənfi tərəflərini müəyyənləşdirdi. Virtual laboratoriya təhsil prosesində mühüm rol oynayır.
Onun tətbiqi təhsil prosesinin keyfiyyətini artırır. Virtual laboratoriyalar həm sinifdə, həm də dərslərə özünüzü hazırlamaqda istifadə edilə bilər, kimya qanunlarını daha dərindən anlamağa imkan yaradır, eyni zamanda
tədqiqat və təcrübə bacarıqlarının inkişafına kömək edir. Kimyəvi bilik və bacarıqların tətbiqi gündəlik həyatda praktik problemləri həll etmək üçün hər bir insan üçün lazımdır.
Acar sözlər : Virtual laboratoriya, virtuallablar, proqram, yenilik, texnologiya, reaktivlər, distant
təhsil
Резюме. Ислледовано понятие виртуальной лаборатории, еѐ влияние на учебный процесс. А
также использование виртуальной лаборатории при дистанционном обучении. Определены положительные и отрицательные стороны применения виртуальной лаборатории в учебном процессе. Виртуальная лаборатория играет важную роль в учебном процессе. И еѐ применение улучшает качество
учебного процесса. Виртуальные лаборатории, можно использовать как на уроке, так и при самостоятельной подготовке к занятиям, они позволяют глубже понять законы химии, а также способствуют
развитию исследовательских и экспериментаторских навыков. Применение химических знаний и
умений необходимо каждому человеку для решения практических задач повседневной жизни.
Ключевые слова: виртуальная лаборатория, виртулабы, программа, инновации, технология,
реактивы, дистанционное образование
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Создание и использование виртуальной лаборатории по химии и ее влияние на качество обучения

Summary. The concept of a virtual laboratory and its influence on the educational process are studied.
And also the use of a virtual laboratory for distance learning. Identified the positive and negative aspects of
using the virtual laboratory in the educational process. The virtual laboratory plays an important role in the
educational process. And its application improves the quality of the educational process. Virtual laboratories,
can be used both in the classroom and in self-preparation for classes, they allow a deeper understanding of
the laws of chemistry, and also contribute to the development of research and experimental skills. ..the
application of chemical knowledge and skills is necessary for every person to solve the practical problems of
everyday life.
Key words : virtual laboratory, virtuallabs, program, innovation, technology, reagents, distance
education

21 век является веком технологий и инноваций. С каждым днем развивающиеся
науки способствовали тому, что традиционные методы обучения не достаточны для развития уровня знаний учащихся. Поэтому, на
уроках для максимизации восприятия учащихся, мы прибегаем к новым методам преподавания. Учитывая что, химия - наука экспериментальная, она должна доводится до
учащихся посредством опытов и экспериментов. Но не во всех школьных заведениях
лаборатории соответствуют современным
требованиям. В них бывает недостаточной
аппаратуры или реактивов. А также некоторые реакции могут быть опасными для проведения их школьниками. Поэтому, на спасение приходит виртуальная лаборатория. Виртуальная лаборатория – это программа, позволяющая моделировать на компьютере химические процессы, изменять условия и параметры еѐ проведения. Такая программа
создает особые возможности для реализации
интерактивного обучения. Виртуальные лаборатории можно классифицировать по степени интерактивности, которая характеризует глубину обучающего взаимодействия учащихся с компьютерной программой.
Электронное издание ―Химия 8-11
классы – виртуальная лаборатория‖ содержит более 150 готовых сцен, которые проводятся в виртуальной лаборатории, включающей необходимое химическое оборудование
и реактивы учащимся. Для визуализации химического оборудования и химических процессов использованы средства 3D-графики и
анимации, а также видеофрагменты. Например, при изучении темы ―Скорость химической реакции‖ используем виртуальные измерительные приборы и возможности изменения параметров опытов, предусмотренные

в данном электронном ресурсе. Такие лаборатории, безусловно, полезны для учащихся,
однако степень интерактивности их довольно низкая. Другая виртуальная лаборатория
представлена на Virtulab.net. Здесь представлен большой выбор интерактивных практических работ и опытов по химии. Разделы
виртулаба анимированные, интерактивны.
Это 25 тем, работать с которыми можно
прямо на сайте, что очень важно при дистанционном обучении. Учащиеся самостоятельно могут отрабатывать тему того или иного
раздела в удобное для них время, не ограничивая себя рамками урока. Недостатком является то, что Virtulab.Net встроили в образовательные виртуальные лаборатории рекламу. В процессе работы это несколько мешает. Данная виртуальная лаборатория, так же
имеет низкую степень интерактивности.
Более высокую степень интерактивности имеют виртуальные лаборатории, в которых нет готовых сцен. В этом случае созданием сцены и проведением опыта занимается
сам учащийся, т.е. ему необходимо самостоятельно собрать прибор, подобрать оборудование и реактивы, выбрать условия для
проведения опыта и т.д. Лабораторией такого типа, которую я, как для дистанционного
обучения так и для того, чтобы разнообразить домашние задания на этапе закрепления
знаний своих учащихся, является IrYdium
Chemestry Lab. Тем учащимся, которые выбирают форму работы с дистлабом такого уровня, я предлагаю различные варианты заданий.
Задание (9 класс). Смешали равные
объѐмы растворов гидроксида натрия и соляной кислоты одинаковой молярной концентрации. Какую окраску принимает фенолфталеин в полученном растворе? Почему?
Подобные задачи я предлагаю тем учащим-
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ся, которые в процессе обучения демонстрируют способность к обобщениям, проявляют
самостоятельность к разработке алгоритма
решения. На следующем уроке подробно
анализируем возникшие затруднения и выясняем, что для достижения поставленной цели
можно смело экспериментировать в виртуальной лаборатории (выбирать различные
концентрации растворов, изменять их объѐмы), проверяя свои гипотезы. Для закрепления предлагаю другую задачу. В условии
меняю кислоту на слабую. Учащиеся просто
начинают решение с виртуального эксперимента. Но при объяснении результатов эксперимента возникают затруднения. Например, почему среда полученного раствора щелочная. Тогда я прошу учащихся обратить
внимание на название шкафчиков, из которых брали реактивы и дети быстро приходят
к выводам.
При изучении темы ―Металлы‖ в качестве домашнего задания можно предлагаю
девятиклассникам выполнить виртуальную
лабораторную работу по идентификации
трех металлов (серебро, родий, платина) на
основании анализа их плотности. Подобную
работу, в реальных условиях, учащиеся выполняли при изучении физики в 7-м классе.
Однако за 2 года многие школьники забыли
общие походы к решению данной экспериментальной задачи. Из-за нехватки времени
повторить еѐ на уроках химии невозможно.
Прошу учащихся все этапы своей работы
проиллюстрировать скриншотами.
По моему мнению, использование
такой виртуальной лаборатории при обучении химии как дистанционно, так и на обычных уроках в классе, позволяет повысить
эффективность домашнего задания, разнообразить их по форме и содержанию. Очень
важно применять такую форму работы с одаренными детьми, стимулирует познавательный интерес учащихся.
Зачем нужны виртулабы.
*Подготовка учащихся к химическому
практикуму в реальных условиях.
*Проведение экспериментов, недоступных в школьной химической лаборатории.
*Дистанционный практикум и ла-бораторные работы, в том числе работа с детьми,
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имеющими ограниченные возможности, и
взаимодействие с территориально удаленными школьниками.
*Быстрота проведения работы, экономия реактивов.
Отмечается, что компьютерные модели
химической лаборатории побуждают учащихся экспериментировать и получать удовлетворение от собственных открытий.
Виртуальные лаборатории обычно являются синонимами обучения, основанного
на запросах. Учащиеся сталкиваются с критическими вопросами, и им предоставляется
возможность самостоятельно найти ответ.
Интерактивный интерфейс проведет учащихся по сценарию проблемы, пока не будет
найдено решение.
Время идет, технологии с каждым днем
развиваются в сторону усложнения и повышения степени интеграции. Нанотехнологии
уже позволяют решать многие проблемы.
Однако, для дальнейшего продвижения в
этой области необходимо большое вмешательство в области подготовки высококвалифицированных специалистов.
Чтобы помочь студентам в обучении,
повысить их интерес к этой профессиональной области, а также улучшить понимание
материала, необходимы виртуальные лабораторные комплексы, которые не только позволяют наглядно объяснить и показать работу на сложном оборудовании (даже в домашних условиях), но являются более безопасными и дешевыми. Конечно, работа с реальным
оборудованием все равно должна быть главным в этом вопросе, но с учетом сложившейся
ситуации в сфере технического образования,
использование виртуальных лабораторных
работ актуально и весьма перспективно.
Виртуальная лабораторная работа позволяет выработать у студента необходимые
знания и навыки по конкретной тематике,
что благоприятно сказывается на качестве
учебного процесса и управлении учебным
процессом в целом.
Виртуальные лаборатории можно условно разделить по следующим признакам:
1. По способу доставки образовательного контента:
– на компакт-дисках;
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– размещаемые в Интернет.
2. По используемому лабораторному
оборудованию:
– на базе имитационных математических моделей;
– на базе реального лабораторного оборудования;
– на базе промышленных объектов.
3. По способам визуализации:
– двухмерная графика;
– трехмерная графика;
– анимация;
– видео.
4. По степени ограниченности проводимых экспериментов:
– предметная область представлена ограниченным набором заранее запрограммированных опытов;
– применение математических моделей
без ограничения заранее возможных подготовленных результатов опытов.
Для того, чтобы перейти к основным
видам виртуальных лабораторий, выделим
их основные преимущества:
Преимущества и недостатки.
По сравнению с традиционными лабораторными работами виртуальные лабораторные работы имеют ряд преимуществ:
Нет необходимости покупать дорогостоящие и вредные для здоровья реактивы.
Например, для лабораторных работ по органической химии с некоторыми веществами
требуются вытяжные шкафы.
Нет надобности хранить эти вещества в
отдельном помещении в определенных условиях (металлические шкафы, раздельные
полки и т.д.).
Виртуальные лабораторные работы обладают более наглядной визуализацией физических или химических процессов. Опыт
можно повторить несколько раз, не расходуя
при этом реактивы.
Возможность проводить эксперимент в
«своем» темпе, с перерывом, не боясь изменить результат из-за побочных реакций. Это
важно для гиперактивных и неусидчивых
учащихся, а также с ДЦП.
Безопасность. Можно проводить опыты
с токсичными и взрывоопасными химическими реактивами (например, при изучении

галогенов, щелочных металлов). А для детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата это еще отсутствие боязни пролить-просыпать–не удержать в руках.
Экономия учебного времени: а) работа
может быть проведена самостоятельно в качестве домашнего задания; б) не тратится
время входе урока на организацию эксперимента.
Обучение выполнению требований техники безопасности в безопасных условиях
виртуальной лаборатории.
Учащиеся самостоятельно могут отрабатывать тему того или иного раздела в
удобное для них время, не ограничивая себя
рамками урока
Безвредность. Для учащихся, страдающих аллергией, легочными заболеваниями это возможность выполнить эксперимент, не
навредив здоровью.
При проведении ряда практических
работ ученики могут использовать видеофрагменты, позволяющие увидеть проводимый эксперимент в реальной лаборатории.
Однако виртуальные лабораторные работы обладают и недостатками. Основным
из них является отсутствие непосредственно
контакта с объектом исследования, приборами, оборудованием.
Основные виртуальные лаборатории,
используемые при дистанционном обучении:
Бесплатный on-line ресурс Virtulab.Net
- один из порталов, посвященных виртуальным образовательным лабораториям. На
сайте предложены образовательные интерактивные работы, позволяющие учащимся проводить виртуальные эксперименты по химии, биологии, экологии, физике и другим
предметам.
Бесплатный ресурс Единая коллекция
ЦОР – интерактивные лабораторные работы
по химии и другим предметам. Данным образовательным ресурсом можно пользоваться как on-line, так и off-line.
Серия дисков, выпущенная издательством «Дрофа»: Лабораторные работы по химии для 8-11 классов.
Algodoo – программа предназначенная
для физических 2D симуляций. Имеет очень
богатый инструментарий для создания раз-
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личных объектов, механизмов и систем с
целью моделирования их физического взаимодействия и свойств. Например, можно создать модель работающих часов, модель планетохода или пневматической винтовки.
Программа способна симулировать не
только механические процессы, но и оптические, а возможность программирования при
помощи скриптового языка Thyme позволяет
создавать объекты с оригинальными физическими свойствами, различные функции, эффекты и явления. Также имеется возможность загружать рисунки: рисунок становится объектом симуляции и ему можно задать
любые физические свойства. Программа бесплатна. Имеется хранилище algobox, где
пользователи могут обмениваться своими
моделями.
PhET – проект разработанный Университетом Колорадо. Проект включает большое множество виртуальных лабораторий,
демонстрирующих различные явлений в области физики, биологии, химии, математики,
наук о Земле. Опыты имеют высокую познавательную ценность и при этом очень увлекательны.
STAR (Software Tools for Academics and
Researchers) – программа Массачусетского
технологического института (MIT) по разработке виртуальных лабораторий для исследований и обучения. Деятельность программы заключается в разработке обучающих и
исследовательских приложений по общей
биологии, биохимии, генетике, гидрологии, в
области распределенных вычислений. Большинство приложений реализованы в java
либо в html.
Wolfram Demonstrations Project – наглядная демонстрация концепций современной науки и техники. Wolfram претендует на
роль единой платформы, позволяющей создать объединенный каталог онлайновых интерактивных лабораторий. Это, по мнению
его разработчиков, позволит пользователям
избежать проблем, связанных с применением
разнородных обучающих ресурсов и платформ разработки. Для просмотра демонстраций понадобится скачать и установить специальный Wolfram CDF Player

130

Wolfram Demonstrations Project обладает внушительным каталогом – примерно
8900 интерактивных демонстраций. Каталог
проекта состоит из 11 основных разделов,
относящихся к различным отраслям знания и
человеческой деятельности. Здесь есть крупные физические, химические и математические разделы, а также посвященные технике,
инженерному делу, социальным наукам.
Проект The ChemCollective, посвящен
изучению химии. Отличительной особенностью этой лаборатории является то, что
отсутствуют какие-либо задания, пользователю предоставлена свобода действий.
Виртуальные лаборатории teachmen.ru
Проект teachmen.ru разработан специалистами Челябинского государственного
университета и полностью посвящен физике.
Помимо собственно лабораторных работ,
здесь можно также найти лекции с наглядными интерактивными элементами.
В заключение следует отметить, что, в
сущности, современное образование имеет
две стороны. При рассмотрении его с одной
стороны (официальной), есть учебная программа, экзамены, жесткие правила, четко определенный список предметов в курсе обучения, обозначенная официальная позиция и
качество обучения. Если же рассматривать
другую сторону образования, т. е. реальную,
то здесь как раз и сконцентрировано все то,
что и представляет собой аспекты современного образования и самообразования: дигитализация, UoPeople, eLearning, обучение
посредством Coursera, Mobile Learning и другие обучающие онлайн комплексы, вебинары, виртуальные лаборатории и т. п. К сожалению, это на сегодняшний день еще не
стало частью общепринятой парадигмы образования глобального уровня, и все же пока
ограниченно, но дигитализация образования
и исследовательской работы начала происходить. MOOC-обучение (Massive Open Online
Courses, массовые лекции из открытых источников) — это действенный способ, применяемый в образовательном процессе для
передачи на теоретических занятиях описаний опытов, аксиом, различных формул и
других разнообразных теоретических знаний. И в это же время для закрепления мате-
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риала и достаточной полноты освоения практически всех технических и многих гуманитарных дисциплин необходимо детальное
рассмотрение множества процессов и, как
следствие, крайне важным становится получение самих практических навыков — обучение, осуществляемое в цифровом формате
откликнулось на эту эволюционную необходимость и создало другой способ проведения
практических и лабораторных работ — виртуальные лаборатории, для школьного и особенно университетского обучения. Также существует известная проблема eLearning: как
и в других обучающих комплексах, по большей части преподаются теоретические дисциплины, и однозначно, следующей ступенью развития онлайн образования должен
стать охват практических областей посредством виртуальных лабораторных комплексов. Виртуальные лаборатории создаются в
целях имитации реальной лабораторной среды и производимых в ней процессов, и вместе с тем моделирования учебной среды, в которой студенты трансформируют свои теоретические знания в практические знания и навыки экспериментальным путем. Также вир-

туальные лаборатории могут давать обучающимся значимые виртуальные ощущения, с
помощью которых появляется способ повторить любой неудавшийся эксперимент или
расширить познания в практической части.
Кроме достоинств в получении результатов,
интерактивный характер таких методов обучения обеспечивает интуитивно понятную и
приятную среду обучения и взаимодействия
с виртуальной лабораторией. Применение
виртуальных программно-аппаратных комплексов будет содействовать в повышении эффективности при реализации учебных и
практических занятий, усвоению учебно-методических материалов, а также результативности обучения в общем.
Научная новизна проблемы. Использование виртуальной лаборатории в преподавании
химии
Практическое значение проблемы. Использование виртуальной лаборатории в повышении качества знаний в преподавании химии.
Актуальность проблемы. Новая современная технология для достижения лучшего результата знаний у учащихся

Литература:
1. Виртуальная образовательная лаборатория [Электронный ресурс] URL: http://www.virtualab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=77:2009-08-22-11-40-37&catid=37:14&temid=97

2. Трухин А.В. ―Об использовании виртуальных лабораторий в образовании‖ // Открытое и дистанционное образование. 2015, № 4
3. Палюх Б.В. Электронное обучение в инженерном образовании / Б.В. Палюх, А.В
Твардовский, В.К. Иванов // Качество образования. 2014, № 10
4. Белохвостов А.А. Аршанский Е. Я. Виртуальный эксперимент на уроках химии //
Химия в школе. 2012, № 4, c. 49-55
5. Дрофеев М.В., Ступнева Ю.В. Использование сервисов всемирной паутины в процессе обучения // Химия в школе. 2010, № 8, c. 31-38
E-mail: aynurdzhafarova20@gmail.com
Рецензенты : проф. Е.И. Ахмедов
док.филос. по химии, доц. К.Н. Ахвердиев
Redaksiyaya daxil olub:15.03.2021

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №2, 2021

131

Qəzənfər Musa oğlu Əliyev

BİOLOGİYANIN TƏDRİSİ METODİKASI
UOT 372.855

Qəzənfər Musa oğlu Əliyev
biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
“EKOLOJĠ SĠSTEM VƏ YA BĠOGEOSENOZ VƏ BĠOSENOZUN HƏYATI”
MÖVZUSUNUN TƏDRĠSĠ METODĠKASI
Газанфар Муса оглы Алиев
доктор философии по биологии, ведущий научный сотрудник
Института Образования Азербайджанский Республики
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИЛИ
БИОСЕНОЗ И ЖИЗНЬ БИОСЕНОЗА
Gazanfar Musa Aliyev
doktor of philisophy in biology, leading researcher at the
Institute of Education of the Republic of Azerbaijan

METHODS OF TEACHING THE THEME ECOLOGICAL SYSTEM OR BIOSENOSIS
AND THE LIFE OF BIOSENOSIS
Xülasə. Təqdim olunmuş məqalədə ―Ekoloji sistem və ya biogeosenoz və biogeosenozun həyatı‖
mövzularına geniş yer verilmişdir. Ekosistemin mənası, ekosistemin növləri. Biosenoz, biogeosenozun əmələ
gəlməsi və ekosistemdə baş verən dəyişikliklər haqqında geniş məlumatlar şərh edilmişdir. Müasir biosenoz
və biogeosenoz hadisələrə geniş yer verilmişdir.
Proqramı əhatə etməklə daha çox şagirddən dərs soruşmaq, gündəlik həyatda baş verən ekoloji proseslərdə baş verən hadisələrə əyani misallarla müraciət etmək, təlimin praktiki vasitələrindən istifadə etməklə
dərsi yüksək səviyyədə aparmaq müəllimin qarşısında qoyulan əsas vəzifə olmalıdır.
Açar sözlər: ekologiya, biosenoz, biogeosenoz, avtotrof, konsument
Резюме. Представленная статья посвящена теме: «Экологическая система или биогеоценоз и
жизнь биогеоценоза». Раскрыто значение экосистемы, типы экосистем. Прокомментирован обширный материал по биоценозам, формированию биогеоценозов и изменениям в экосистемах. Широко
освещены явления современного биоценоза и биогеоценоза. Основная задача учителя должна заключаться в том, чтобы побольше учеников усвоили программу, дать им наглядные образцы явлений,
происходящих в экологических процессах повседневной жизни, провести урок на высоком уровне с
использованием практических учебных пособий.
Ключевые слова. экология, биосеноз, биогеосеноз, автотроф, консумент
Summary. The presented article is devoted to the topic "Ecological system or biogeocenosis and life
of biogeocenosis". The value of the ecosystem, types of ecosystems are revealed. The extensive material on
biocenoses, the formation of biogeocenoses and changes in ecosystems is commented on. The phenomena of
modern biocenosis and biogeocenosis are widely covered. The main task of the teacher should be to make
more students learn the program, give them visual examples of the phenomena occurring in the
environmental processes of everyday life, conduct a lesson at a high level using practical teaching aids.
Keywords: ecology, biosenosis, biogeosenosis, autotroph, consumer

Ekoloji sistem və ya biogeosenoz.
Müəllim nəzəri sinif dərsini tələblərinə
uyğun olaraq sinfin hazırlıq ev tapşırığının yoxlanılması və soruşulması, biliklərin qiymətləndi132

rilməsi mərhələlərini həyata keçirdikdən sonra
mövzulararası əlaqə yaradır və yeni mövzunun
şərhinə başlayır. Bu zaman dərslik materialı ilə
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yanaşı olaraq, aşağıdakılara da diqqət yetirmək
lazımdır. Öncə ekosistem anlayışı haqqında.
Canlılarla ətraf mühitin qarşılıqlı vəhdəti
kimi başa düşülən bu anlayış çox qədimdən
məlum olsa da onu elmə ilk dəfə 1935-ci ildə
ingilis ekoloqu A. Tensli gətirib. Ekosistem müəyyən şəraitdə biosenozun öz daxilində və ətraf
mühitin cansız komponentləri ilə əlaqə yaratdığı
elə bir sistemə deyilir ki, oradakı enerji axımı
qida xarakterinə görə növ müxtəlifliyi və maddələr mübadiləsi əmələ gətirsin. Ekosistemə daxil
olan orqanizmlər müxtəlif olmalıdır (funksional
baxımdan), ancaq öz aralarında maddələr və
enerji mübadiləsi əlaqəsi yaratmalıdır. Ekosistem
quruluş və funksiya cəhətdən bir neçə qrupa
ayrılır: gölün ekosistemi, çəmənin ekosistemi,
meşənin ekosistemi, səhranın ekosistemi və s.
Ayrı-ayrı ekoloji sistemlərdən danışmamışdan öncə biosenoz haqqında məlumat verilməli.
Ümumən götürəndə bu iki termin mahiyyətcə birbirinə yaxındır, ancaq fərqləndirici cəhətləri də var.
Biosenoz qədim yunan dilində bios-həyat, kaynosümumi deməkdir. Bu termini ilk dəfə K. Myobuks
elmə gətirib, sonra isə rus ekoloqu V.V. Dokuçayev və onun sələfi Q.F. Morozov biosenoz anlayışına xüsusi diqqət yetirmişdir. Biosenoz anlayışının
əsas qayəsini canlılar arasındakı əlaqələr, məsələn,
növdaxili və növarası əlaqələr təşkil edir. Biosenoz
biotopdakı canlıların cəmidir, onun quruluşu və
funksiyası təkamül nəticəsində formalaşır. Biosenoz təbii və süni ( antropogen) olur. Birinciyə meşənin, çayın, gölün və s. ikinciyə tarlanın, bağın,
üzümlüyün, su anbarının biosenozu aiddir. İnsanın
yaratdığı süni biosenozlar aqrosenoz da adlanır.
Biosenozda canlılar arasındakı əlaqələr 3 səbəbdən
irəli gəlir. Bunlar qidaya görə, əraziyə görə və nəsil
verməyə görə (reproduktiv) olan əlaqələrdir. Lakin
bəzi alimlər (V.N. Beklemişey) canlılar arasındakı
əlaqənin 4 tipi olduğunu da göstərir.
1. Trofik əlaqələr-qida əlaqələri.
2. Topik əlaqələr-biosenozda bir növün
mühitdə əmələ gətirdiyi dəyişikliklərdən başqasına mənfi və ya müsbət təsir edərsə, buna topik
əlaqə deyilir.
3. Forik əlaqələr-biosenozda növlərdən
biri digərinin yayılmasında iştirak edir. Məsələn, toxumun yayılmasında quşlar və məməlilər
iştirak edir və s.
4. Fabrik əlaqələr-biosenozda hər növün
yuva tikməsi üçün başqa bir növdən istifadə et-

məsi nəzərdə tutulur. Bu əlaqəni quşlar yuva tikərkən daha aydın görmək olar.
İndi isə bəzi ekosistemlərə diqqət yetirək.
Gölün ekosistemi dedikdə orada mövcud olan
canlılara, cansızların vəhdəti nəzərdə tutulur.
Gölün əsas komponentləri abiotik maddələr (su,
karbon qazı, oksigen, kimyəvi elementlər, amin
turşuları, humin turşuları) produsentlər, mak-rokonsumentlər və saprotroflardır. Produsentlər,
konsumentlər və redusentlər haqqında dərslikdə
məlumat verilib. Konkret gölün produsentlərinə
gəldikdə isə onlar iki tipdə olur.
1. Sahilə yaxın olan bitkilər
2. Fitoplaktonlar, yosunlar və kiçik bitkilər
Makrokonsumentlərə balıqlar, xərçənglər,
həşərat sürfələri və s. aiddir. Saprotroflar göldə
olan bakteriyalar, birhüceyrəlilər və göbələklərdir.
Çəmənlik ekosisteminin quruluşu da göl
ekosisteminin quruluşu da göl ekosisteminin quruluşuna yaxındır. Lakin onların produsentləri,
redusentləri və konsumentləri fərqlidir. Göldəki
fitoplanktonların rolunu çəmənlikdə ot bitkiləri,
zooplanktonların rolunu çəməndki həşərat və
hörümçəklər, balıqlar və xərçənglərin rolunu isə
çəməndəki quşlar və məməlilər yerinə yetirir.
Fərqləndirici əlamət kimi bu iki ekosistemdə
maddələrin bioloji dövranının müxtəlif olmasını
da qeyd etməli. Biosenoz bitkilərdən təşkil olunubsa – fitosenoz, heyvanlardan təşkil olunubsa
– zoosenoz, mikroorqanizmlərdən təşkil olunubsa – mikrosenoz adlanır. Şərh olunanlar haqqında bir neçə sualla sinfə müraciət etdikdən,
müəyyən ümumiləşdirmələr apardıqdan sonra,
dərsi yekunlaşdırıb ev tapşırığı vermək olar.
İndi isə bir qədər biogeosenoz haqqında:
Müəllim qeyd etməlidir ki, ekosistemdə
biogeosenoz arasında elə bir ciddi sərhəd
qoymaq mümkün deyil. Biogeosenozun quruluşuna diqqət yetirdikdə onun iki əsas komponentdən ibarət olması aydın görünür. Bunlardan biri
biotopdur ki, orada bütün cansız nə varsa aiddir,
ikincisi biosenozdur – canlıların cəmidir. Biogeosenozdakı canlıları qidalanmasına görə aşağıdakı tiplərə ayırırlar.
1. Yaşıl bitkilər – avtotroflar. Onlar günəş
şüasını aktiv akumilə etməklə fotosintez, yəni
üzvi maddələr sintez etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Avtotroflar – produsentlərdir, orqanizmlər içərisində biosenozun ilk funksional qrupudur. Canlılar birliyinin hamısında heterotrof or-
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qanizmlər olur ki, onlar da hazır üzvi maddələrdən istifadə edirlər.
2. Heterotroflar özləri də iki qrupa ayrılır:
1. Konsumentlər – istehlakçılar
2. Redusentlər – dağıdıcılar

Konsumentlər ət və otyeyən heyvanlar
aiddir. Redusentlər isə mikroorqanizmlər – bakteriyalar və göbələklər aiddir.
Biogeosenozda qarşılıqlı əlaqələrə aid aşağıdakı sxemi lövhəyə və ya tabloya çəkib tədris
vəsaiti kimi istifadə olunsa, dərs elmli və yaddaqalan olar.

Biogeosenozun həyatı. Sinfə daxil olmamışdan əvvəl biologiya müəllimi əyani vəsaitləri seçməli, mövzunu daha yaxşı işıqlandıran tablolara, sxemlərə üstünlük verməlidir. Bunların
bəzisini özü də hazırlaya bilər. Qeyd edilməlidir
ki, ―biosenozun həyatı‖ mövzusu təkamül təlimi
fəslinin ―yaşamaq uğrunda mübarizə‖ mövzusu
ilə çox yaxın əlaqələrdir. Ona görə biologiya
müəllimi bu mövzuları tədris edərkən əlavə vəsaitlər oxumalı, mövzulararası əlaqə formalarından bacarıqla istifadə etməlidir. Dərsin materiallarına aşağıdakı əlavə etmək məsləhət bilinir.
Təkamül təlimindən bilinir ki, biosenozlar
uzun tarixli inkişaf prosesində formalaşıb, bu
prosesdə orqanizmlər mövcud olduğu əraziyə,
onun mühitinə ya uyğunlaşıb, ya da məhv olublar. Uyğunlaşmalar da birtərəfli olmayıb, başqa
sözlə mühit orqanizmə təsir etdiyi kimi canlılar
da öz həyat fəaliyyəti ilə mühitə bu və ya digər
formada təsir ediblər. Canlılar ətraf mühitdən
müəyyən maddələr qəbul edir (qidalanır), eyni
zamanda metobolizmin son məhsullarını ətrafa
qaytarmaqla ona təsir edir. Ona görə müəyyən populyasiyanın bir ərazidə uzun müddət mövcud
olması bir növ üçün əlverişli olsa da digəri üçün o
qədər də əlverişli olmur. Söylənilənlərin hamısı
biosenozun həyat ilə birbaşa əlaqədardır.
Biosenoz, ərazinin quruluşuna görə xarakterizə olunur. Enliyarpaq meşədə bitkilər hündürlüyə görə bir neçə yarusda birləşir. Birinci
yarusda hündür, işıqsevən bitkilər palıd cökə və
s., ikinci yarusda alçaqboylu işıqsevən bitkilər
alma, armud, ağcaqayın, üçüncü yarusda çöl bitkiləri, fındıq, əzgil, dördüncü yarusda ot bitkiləri olur. Uyğun olaraq belə yarusa həmin bitkilərin yeraltı kökündə də təsadüf olunur. Bitkilərin
yerüstü və yeraltı hissələrinin yaruslu olması bir
tərəfdən işıq şüalarının normal qəbuluna, digər

tərəfdən isə torpaqdakı mineral ehtiyatlardan
düzgün istifadəni təmin edir.
―Biosenozun həyati‖ mövzusunda növlərarası və növdaxili mübarizəyə, qida əlaqəsinə
daha çox yer verilib. Ancaq heyvanlar, bitkilər
və bakteriyalar bir-biri ilə daha mürəkkəb qarşılıqlı əlaqədə olurlar ki, onun bir neçəsinə əhəmiyyət vermək lazımdır.
1. Neytral əlaqə. Bu əlaqə formasında
müxtəlif növlərin populyasiyaları eyni ərazidə
yaşamasına baxmayaraq bir-birinə təsir etmirlər.
Məsələn, ayı və dəvə, canavar və may böcəyi
eyni mühitdə yaşamasına baxmayaraq bir-birinə
qarşılıqlı təsir göstərmirlər.
2. Antibioz əlaqədə olan populyasiyaların hər
ikisi və yaxud biri ziyan çəkir, başqa sözlə biri
digərinin həyat fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir.
3. Simbioz əlaqə. Bu zaman hər iki populyasiya ya da onlardan biri xeyir görür. Onu da
qeyd etmək olar ki, antibioz və simbioz təbii
seçmənin əsas komponentlərindən biridir.
Bitkilər və heyvanlar arasında antoqonist
qarşılıqlı əlaqə aşağıdakı formalarda təzahür edir.
1. Qarşılıqlı rəqabət nəticəsində üstünlük qazanmaq. Məsələn, yoncanın bir neçə növünün qarışıq şəkli onların mövcudluğunu göstərir, lakin rəqabət nəticəsində hər bir növün sıxlığı aşağı düşür.
2. Bir populyasiyanın digərini sıxışdırması. Belə ki, antibiotik maddələr hazırlayan göbələklər mikroorqanizmləri sıxışdırır. Bitkilərin
ayrı-ayrı növlərinin azota tələbatı müxtəlifdir.
Azota az tələbatı olanlar kökləri vasitəsilə xüsusi kimyəvi maddə ifraz edir ki, o da azotfiksəedən bakteriyaları sıxışdırır və paxlalılarda kök
yumrularının əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
3. Qida ehtiyatına görə rəqabət. Belə rəqabət
infuzorlar arasında daha yaxşı öyrənilib. İki infuzor
növünü eyni qida mühitində saxladıqda bir müd-
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dətdən sonra onlardan biri qalacaq. Bu zaman onlardan heç biri o birisinə hücum etmir və yaxud zərərli maddə buraxmır. Burada hansının daha tez bölünüb çoxalması əsas yer tutur, o da qalib gəlir.
Yaxın növlərin qarşılıqlı rəqabəti iki nəticəyə gətirib çıxarır: növlərdən biri digərini sıxışdırır ya da
növlər müxtəlif ekoloji ixtisaslaşma qazanır ki, nəticədə onlar birlikdə yaşayırlar.
4. Parazitizm. Bu rəqabət formasında
müxtəlif növlərə aid olan orqanizmlərin biri o
birisinin orqanizmindən qida mənbəyi kimi istifadə edir. Parazitizm iki formada təzahür olunur: daimi və mövsümi. Daimi parazitlər ömrü
boyu sahibinin ya daxilində ya da xarici örtüyündə otururlar, sərbəst olaraq ətraf mühitdə yaşaya bilmirlər. Məsələn, askarid qurdları, öküz
soliteri və s. Mövsümi parazitlər isə sahibin bədəninə ancaq qidalanmaq üçün düşürlər. Məsələn, qansoran gənələr, ağcaqanad və s.
Bəzi daimi parazitlərin bütün həyat tsikli bir
sahibin orqanizmində başa çatır, məsələn, həlqəvi
qurdlar, trixnella, bizquyruq və s. digər qrup parazitlərinin isə həyat tsiklinin hər bir hissəsi yeni sahibin bədənində gedir. (yastı qurdların bəziləri) parazitlər sahibin bədənində yerləşmələrinə görə xarici
– ektoparazitlərə (gənələr, birələr, bitlər) və daxili –
endoparazitlərə (trixnella, askarid, exinakokk, malyariya plazmoidiumu) ayrılır. Bəzən isə parazitin
bədənində parazitə rast gəlinir ki, bu da əlavə parazitizm adlanır.
5. Yırtıcılıq. Belə qarşılıqlı əlaqə formasında müəyyən bir növün fərdi digər növün fərdini qida mənbəyi kimi ancaq bir dəfə istifadə
edir, yəni öldürür, məhv edir.
Müsbət simbiotik qarşılıqlı əlaqə isə aşağıdakı formalarda müşahidə olunur.
1. Bir növün fərdlərinin başqa bir növ fərdlərinə ziyan yetirmədən birtərəfli istifadə əlaqəsidir.
Bu özü də iki cürdür. Birinci halda bir növ başqa
növdən qida kimi istifadə edir, ikinci halda isə bir
növ başqa növdən yaşayış məskəni kimi istifadə

edir. Məsələn, qienlər şirlərin arxasında gəzməklə
onların qida qalıqlarından (artıq qalan qidadan) istifadə edirlər, yapışqan balıqlar isə iri balıqlara (akula) yapışmaqla onlardan bir, ―nəqliyyat‖ vasitəsi
kimi istifadə edirlər.
Bitkilər arasında da digər növlərdən yaşayış məskəni kimi istifadə edənlər var. Onlar epifitlər adlanır.
2. Müxtəlif növlərə aid olan orqanizmlərin
qarşılıqlı faydasının mövcudluğu da mümkündür.
Buna bariz nümunə şibyələrdir. Məlumdur ki, şibyə göbələklərlə yosunların birgə yaşayış formasıdır.
Ali bitkilər də göbələklərlə birgə yaşayırlar, hətta
elə ot və ağac bitkiləri var ki, onlar ancaq torpaq
göbələkləri ilə birgə yaşayırlar. Belə bitkilərdə kök
əmzikləri əmələ gəlmir., göbələk mitseliləri isə
kökün içərisinə keçir. Bitki su və mineral duzları
göbələkdən alır, göbələk isə karbohidrat və digər
üzvi maddələri bitkidən alır.
Dərslik materiallarını və yuxarıda qeyd
edildiklərini şagirdlərin diqqətinə çatdırdıqdan
sonra bir neçə sualla sinfə müraciət olunur, bəzi
incəliklərə bir daha aydınlıq gətirdikdən sonra
ev tapşırığı verilir.
Problemin elmin yeniliyi. Məqalədə biologiyanın tədrisi metodikasının aktual aktual problemlərindən biri olan ―ekologiyanın əsasları‖ elminin fəal
təlim metodları ilə öyrənilməsi məsələsi araşdırılır,
səmərəli yolları, metodları müəyyən edilir.
Problemin aktuallığı. Yer kürəsində baş verən
qlobal ekoloji problemləri həll etmək, ekoloji sistemlərin qorunub saxlanması və ondan səmərəli istifadə edərək dayanıqlı iqtisadiyyat yaratmaq ən vacib problemlərdən biridir. Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi və davamlı
ərzaq məhsulları ilə təmin etmək, əhalinin ekoloji tərbiyəsi, ekoloji mədəniyyət, ekoloji təfəkkür yaratmaq
dövrün ən aktual problemlərindən biridir. Bu sahədə
məqsədyönlü tədqiqat işləri aparılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
şagirdlərə biologiya fənninin (ekologiya) öyrənilməsinin səmərəli üsul və yollarına dair kömək edəcək
metodik tövsiyələr verilmişdir.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ В VIII-IX КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Sabina Atamali Ismayilova
doctorial student in the program of doctor of philosophy
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THE NECESSITY OF USING EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING
BIOLOGY IN VIII-IX GRADES OF GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Xülasə. Bu gün Respublikamızın ümumtəhsil məktəblərində yeni pedaqoji texnologiyaların, müasir
interaktiv metodların tətbiqi sürətlənib. Onların xüsusilə biologiya fənninin tədrisində tətbiqi təlimi daha da
zənginləşdirir, dərsi hər bir şagird üçün daha maraqlı və cəlbedici fəaliyyət sahəsinə çevirir, şagirdlərin intellektual səviyyəsinin, məntiqi, yaradıcı və tənqidi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayır.
Nəticədə bugünümüz, sabahımız və gələcəyimiz adlandırılan şagirdlərimizdə pedaqoji təfəkkür formalaşır,
biologiya fənni onlar üçün xüsusi estetik zövq mənbəyinə çevrilir.
Açar sözlər: elmi texniki tərəqqi, pedaqoji texnologiyalar, biologiya, fasilitator, təfəkkür, kreativlik,
interaktiv
Pезюме. Сегодня применение новых педагогических технологий и современных интерактивных методов в общеобразовательных школах республики ускорилось. Их применение, особенно в
преподавании биологии, обогащает преподавание, делает урок более интересным и привлекательным
для каждого ученика, играет важную роль в развитии интеллектуального уровня учеников, логического, творческого и критического мышления. В результате у наших учеников, которых зовут сегодня, завтра и наше будущее, формируется педагогическое мышление, а биология становится для них
источником особого эстетического удовольствия.
Ключевые слова: научно-технический прогресс, педагогические технологии, биология,
фасилитатор, мышление, творчество, интерактив
Summary. Today, the application of new pedagogical technologies and modern interactive methods in
secondary schools of the Republic has accelerated. Their application, especially in the teaching of biology,
enriches the teaching, makes the lesson more interesting and attractive for each student, plays an important
role in the development of students' intellectual level, logical, creative and critical thinking. As a result,
pedagogical thinking is formed in our students, who are called today, tomorrow and our future, and biology
becomes a source of special aesthetic pleasure for them.
Keywords: scientific and technical progress, pedagogical technologies, biology, facilitator, thinking,
creativity, interactive
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Dövlətimizin gələcəyi və müstəqilliyimizin əbədiliyi üçün mükəmməl təhsil sisteminə
malik olmaq zəruri şərtlərdəndir. Dünya təcrübəsindən də məlumdur ki, XXI əsrdə həm cəmiyyətin, həm də onun hər bir üzvünün yaşaması və inkişafında başlıca dəyər yaradıcı, özünü
inkişaf etdirən şəxsiyyətdir. Bu səbəbdən də ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatının əsas
qayəsi və məqsədi məhz təlim prosesinin səmərəliliyini artırmaq, milli və ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnən təlim prosesində kreativ, müstəqil
düşünməyi bacaran, intellektual ünsiyyət bacarığı olan fəal şəxsiyyət yetişdirməkdir.
Tarixi nöqteyi-nəzərdən bizim gələcəyimiz hesab edilən gənc nəslimizin – təhsilalanların təlim prosesində fəallaşması məsələsi hələ
XVIII – XIX əsrlərdə alimlərin böyük marağına
səbəb olmuşdur. Müasir dövrün tələblərinə

cavab verən təlim prosesinin təşkilində müəllimin pedaqoji ustalığı böyük önəm kəsb edir. Pedaqoji ustalığa gedən yol isə müəllimdən yüksək elmi potensiallıq, yeni pedaqoji təfəkkür,
yeniliyə meyllilik, təlim prosesinə fasilitator yanaşma tərzi, eləcə də müasir təlim metodlarından məharətlə istifadə bacarığı tələb edir. Yalnız
bu cür yanaşma tərzi ilə keyfiyyətli təhsil əldə
etmək olar. Metodu yalnız fəaliyyət üsulu kimi
qiymətləndirmək olmaz, o, həm də biliyin xüsusi formasıdır. Bu biliyin spesifikliyi öyrənilən
obyekt haqqında informasiya rolunu oynamaqla
yanaşı, subyektin obyektə məqsədəuyğun təsirinin norması kimi çıxış etməsindədir. Yeni təlim
texnologiyalarının tətbiqi əsasında təşkil edilən
dərslərdə müəllim əsasən fasilitator funksiyasını
daşıyır. İnteraktiv dərslərdə müəllimin funksiyaları aşağıdakı kimi səciyyələndirilir:

Müəllimin fasilitasiya bacarıqlarına müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığı, qarşılıqlı
hörmət və etibarı, şagirdlərin olduqları kimi qəbul
edilməsi və müəllim tərəfindən onların daim
dəstəklənməsi, şagirdlərin qabiliyyətlərinə inam,
təfəkkürün stimullaşdırılması, onlarda öyrənmə
stimulunun və motivasiyasının yaradılması, sinif
mühitinə, müəllimin xüsusi həssas münasibətinə
uyğunlaşması kimi xüsusiyyətlər daxildir.
Müasir biologiya dərsi ETT- nin tələblərini təmin edən, müstəqil dövlətimizdə cəmiyyətin məqsədlərinə cavab verən və psixoloji-pedaqoji elmlərin nailiyyətlərini özündə əks etdirən
dərsdir. Bu zaman qavranılmış bioloji biliklər,
yeni biliklərin mənimsənilməsində bir komponent kimi həyata keçirilməklə, dərsdə biliklə
fəaliyyətin dialektik əlaqəsi və asılılığı, şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün fərqləndirici xüsusiyyətinin mütləq nəzərə alınması, onların idrak
fəaliyyətindəki müstəqilliyi əsas götürülməlidir.
Şagird uğurunun təminatçısı olan müəllim öz
üzərində daim çalışmalı, tədris prosesində pedaqoji texnologiyaların tətbiqinə diqqətlə yanaşmalıdır. Pedaqoji texnologiya təlim prosesinə
yeni baxışdır və müasir texnologiya əsasında
təlim prosesi ənənəvi təlimdən fərqli olaraq,

maksimum idarə olunan prosesdir. Pedaqoji texnologiya pedaqoji prosesin prinsiplərinin obyektiv qarşılıqlı əlaqədə ardıcıl həyata keçirilməsi
metodikasıdır.
Pedaqoji texnologiyalara yiyələnmək isə
pedaqoji ustalığın əsasıdır. Müasir dövrdə yeni
texnologiyaların, yeni təlim metodlarının tətbiqi
müəllimin, onun pedaqoji əməyinin, iş üslubunun, nəticə etibarilə, şagirdlərin iş üslubunun
əsaslı şəkildə dəyişməsini tələb edir. Müasir
dövrümüzdə müəllim və dərslik yeganə informasiya mənbəyi hesab olunmur. Çünki biz informasiya bolluğu əsrində yaşayırıq. İndi mətbuat, radio, televiziya, kompüter vasitəsilə şagirdlər hər gün çoxlu informasiyalar əldə edir.
Bütün bunlar isə müasir dövrümüzdə biz müəllimlər üçün köməkçi vasitədir.
Bir sözlə, biologiya dərslərini interaktiv
təlim metodları ilə təşkil etdikdə, orada İKT –
nin tətbiqinə yer verdikdə şagirdlərin düşünmə
qabiliyyəti yüksəlir, onlarda şəxsilikdən ictimailiyə, asılılıqdan müstəqilliyə, intuisiyadan məntiqə doğru inkişafı sürətlənir, İKT-dən istifadə
vərdişləri möhkəmlənir. Ümumtəhsil məktəblərində müxtəlif fənlərin tədrisində yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqinin zəruriliyini
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dünya təhsil sisteminin inkişaf tendensiyası da
tələb edir. Təbii ki, digər fənlərdə olduğu kimi,
biologiyanın da tədrisinə informasiya texnologiyalarının tətbiqi təhsilverən şəxslərdən çox böyük
səriştə, pedaqoji ustalıq və bacarıq tələb edir. Bu
baxımdan da tədris prosesində İKT – nin tətbiqini
bacaran pedaqoji kadrlar hazırlanmalıdır.
Peter F. Olivaya fikrincə, təlim prosesində
müəllimin istifadə etdiyi metod, priyom və texnikalar birlikdə ―təlim strategiyaları‖ anlayışını
əhatə edir. Bobbi de Porter də təlim strategiyalarını şagirdlərin daha da uğurlu təlim prosesinə
cəlb edilməsi üçün nəzərdə tutulan metod, üsul
və yanaşmalar olduğunu göstərmişdir. Dünyanın
bir çox görkəmli alimləri, tədqiqatçıları da bu
sahə üzrə araşdırmalar aparmışlar. R.J. Morzano, D.J. Pikering, J.E. Pollok ( 2001) tərəfindən
fəaliyyəti təşkil edilən, ABŞ – da yerləşən
Tədris və Təlim üçün Ortaq Qitə Tədqiqat Təşkilatı tərəfindən müəyyən edilmiş 9 təlim strategiyası bütün fənlər üzrə şagird nailiyyətlərinin yüksəldilməsi üçün əhəmiyyətli hesab edilmişdir.
Həmin strategiyalar aşağıdakılardan ibarətdir: (1)
 oxşarlıqların və fərqlərin müəyyən edilməsini təşkil etmək
 ümumiləşdirmək və qeydlər götürmək
 cəhdləri gücləndirmək və tanınmanı
təmin etmək
 ev tapşırıqlarını və praktik təcrübələri
yerinə yetirmək
 qeyri - linqvistik təqdimatları hazırlamaq
və təqdim etmək
 birgə fəaliyyətdə - əməkdaşlıqda olmaq
 məqsədləri müəyyənləşdirmək və nəticələrdən faydalanmaq
 hipotezalar irəli sürmək və onları yoxlamaq
 replika və suallardan inkişafı təmin edən
faktor kimi bəhrələnmək
Ümumtəhsil müəssisələrinin VIII-IX siniflərində biologiyanın tədrisində təlim texnologiyalarının tətbiqi dərsin keyfiyyətini artırmaqda güclü vasitə olmaqla yanaşı, həm də dərsi
çox maraqlı və cəlbedici edir. İnteraktiv təlim
həm məzmunun öyrənilməsinin, həm də tətbiqinin səmərəliliyini artırır. Eyni zamanda şagirdlərin mənimsəmə qabiliyyətinin fəallaşmasına,
passivliyinin aradan qaldırılmasına, lazım olan
təfəkkür xüsusiyyətlərinin, kreativliyin formalaşdırılmasına, bir sözlə desək təlim prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır. İnteraktiv
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təlim metodlarının tətbiqi zamanı şagirdin psixi xüsusiyyətləri – duyğusu, qavrama qabiliyyəti, xarakteri və dərsə olan meyil və maraqları inkişaf edir.
Bir sözlə desək, biologiyanın tədrisində interaktiv
təlim metodlarının tətbiqi təlim prosesində aşağıdakı üstünlüklərin qazanılmasına imkan verir:
 şagirdin aktiv fəaliyyətini artırır;
 müəllimin şagirdlərlə, eləcə də şagirdlərin
bir-biri ilə sıx əməkdaşlığını möhkəmləndirir;
 didaktik materiallar və rollu oyunlardan
istifadənin imkanlarını genişləndirir;
 şagirdlərin işgüzar fəaliyyəti üçün sinifdə öyrədici mühitin yaradılmasına səbəb olur;
 müəllim biliyi hazır şəkildə deyil, şagirdləri tədqiqata cəlb etməklə öyrədir
 müstəqil düşünmək, sərbəst fikir yürütmək, özünü ifadə etmək, eləcə də özünün və
yoldaşlarının fəaliyyətini qiymətləndirmək;
Ümumtəhsil məktəblərinin VIII-IX siniflərində biologiyanın tədrisində təlimin texniki
vasitələrindən istifadə etmək biz müəllimlərin
pedaqoji səriştəsindən asılıdır. Yəni, biologiya
dərslərinin tədrisi zamanı müəllimlik fəaliyyətimizi ustalıqla yerinə yetirməyimiz, eləcə də
təlim prosesi üçün mümkün əlverişli metodlardan istifadə etməyimiz, daim yeni informasiyalar axtarışında olmağımız və pedaqoji mədəniyyətə sahibliyimiz nəzərdə tutulur. Təsadüfi deyil
ki, Azərbaycan Respublikasında Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında da bu məsələ ön
planda olmuşdur. Strategiyada belə qeyd edilir:
―Təhsilalanların savadlı və səriştəli şəxs kimi
formalaşmasına müəllimin təsiri müəllimin akademik bacarıqlarından, tədris təcrübəsindən və
peşəkarlıq səviyyəsindən xeyli asılıdır. Beləliklə,
müəllimin bu keyfiyyətləri ilə təhsilalanların nailiyyətləri arasında sıx korrelyasiya mövcuddur.
Biologiyanın tədrisi prosesində yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi innovasiyalarla əlaqədar bioloji anlayışların, informasiyaların
düzgün mənimsənilməsi, eləcə də təlim metodlarından yerində və zamanında səmərəli istifadə
ilə bağlıdır. Yeni pedaqoji təfəkkürdən irəli
gələn interaktiv metodlar istər psixi, istərsə də
fiziki zorakılığı qəbul etmir. Bu isə şagird şəxsiyyətinə hörmət və tələbkarlığı, eləcə də humanistliyi ifadə edir. Təhsil haqqında Qanunda humanistlik anlayışı belə şərh olunmuşdur. ― Humanistlik – milli və ümumbəşəri dəyərlərin,
azad inkişafının, insan hüquq və azadlıqlarının,
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sağlamlığı və təhlükəsizliyini, ətraf mühitə və
insanlara qayğı və hörmətin, tolerantlıq və dözümlülük keyfiyyətlərinin prioritet kimi qəbul
edir‖. Humanizm təlim prosesində şagirdlərin
əməkdaşlığını tələb edir. Bu isə interaktivliyin
tələbi ilə üst – üstə düşür. ―Humanizm‖ sözünün
mənası, insanpərvər (―insani‖, ―bəşəri‖) deməkdir. Humanist münasibətlər şagirdlərin şəxsiyyətinə maraqdan, onun vəziyyətinə şərik olmaqdan, fikrinə hörmət etməkdən, tədris fəaliyyətinə yüksək tələbkarlıqdan, şəxsiyyətinin inkişafına qayğı göstərməkdən və s. – dən ibarətdir.
Müəllim – şagird münasibətləri humanist yolla,
uşaq hüquqları haqqında qanuna riayət etmək
yolu ilə qiymətləndirilməlidir. Belə olmasa şagirdlərlə aparılan tərbiyə işi birtərəfli olar.
Ümummilli liderimiz, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası
gənclərinin 1-ci forumundakı nitqində qeyd etdiyi kimi ― Nə qədər var – dövlət olsa da, nə
qədər pul olsa da, nə qədər zənginlik olsa da,
mənəviyyat olmayan yerdə heç bir şey ola
bilməz. Bəli, bu, bir həqiqətdir. O, təlim – tərbiyə sahəsində yeni – yeni uğurların qazanılmasında əvəzsiz rola malikdir. Müəllim – şagird
münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün, onları
eyni bir fəaliyyətin birgə həyata keçirilməsi,
əməkdaşlıqlarını təşkil etmək üçün təhsilin özünü humanistləşdirmək lazımdır. Çünki gənc nəslin təlim – tərbiyəsində, məktəblinin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında humanizm tərbiyəsinin böyük əhəmiyyəti, əvəzolunmaz rolu vardır.
VIII - IX siniflərdə biologiya fənninin tədrisi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki
VIII – IX sinif şagirdləri yaş dövrünə keçidlə
əlaqədar daha həssas olurlar. Bunun üçün tətbiq
edilən metodların həm onların yaş səviyyələri-

nə, həm də mənimsəmə qabiliyyətlərinə uyğunluğu mütləq nəzərə alınmalıdır.
Problemin aktuallığı: İnteraktiv təlimlə həyata keçirilən biologiya dərslərində əsas öhdəlik müəllimin üzərinə düşür. Müəllim hər şeydən əvvəl öz
kreativliyi ilə seçilməlidir. Xalqımızın xoşbəxt gələcəyini təmin edən, ən əsası da, XXI əsrin standartlarına cavab verən, layiqli şəxsiyyətlərin yetişdirilməsi
üçün yaradıcı, XXI əsrin tələblərinə uyğun pedaqoji
kadrların olması zəruri şərtlərdən biridir. Çünki müasir
təlimin düzgün və səmərəli təşkili nəticəsində
şagirdlərdə özünü inkişaf qabiliyyətləri formalaşır.
Problemin elmi yeniliyi: Məqalə ümumtəhsil
müəssisələrinin VIII-IX siniflərində biologiyanın
tədrisində təlim texnologiyalarından – təlim metodları və təlimin texniki vasitələrindən istifadə probleminə həsr edilmişdir. VIII - IX siniflərdə biologiya
fənninin tədrisi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Çünki VIII – IX sinif şagirdləri yaş dövrünə keçidlə
əlaqədar daha həssas olurlar. Bunun üçün tətbiq edilən metodların həm onların yaş səviyyələrinə, həm
də mənimsəmə qabiliyyətlərinə uyğunluğu mütləq
nəzərə alınmalıdır. Ümumtəhsil məktəblərində müxtəlif fənlərin tədrisində yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqinin zəruriliyini dünya təhsil sisteminin inkişaf tendensiyası da tələb edir. Təbii ki, digər
fənlərdə olduğu kimi, biologiyanın da tədrisinə informasiya texnologiyalarının tətbiqi təhsilverən şəxslərdən çox böyük səriştə, pedaqoji ustalıq və bacarıq
tələb edir. Bu baxımdan da tədris prosesində İKT-nin
tətbiqini bacaran pedaqoji kadrlar hazırlanmalıdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Ümumtəhsil
məktəblərinin VIII-IX siniflərində biologiya dərslərinə innovativ təlim metodlarının tətbiqi zamanı şagirdlər təlim prosesinin tamhüquqlu iştirakçıları
olurlar, onlar bioloji bilikləri hazır şəkildə deyil, fəal
axtarış və kəşflər yolu ilə mənimsəyirlər. Bu gün
biologiyanın tədrisinə verilən əsas pedaqoji tələblərdən biri şagirdlərə düşünməyi öyrətmək, bioloji prosesləri araşdırmaqla onlarda intellektual, yaradıcı qabiliyyətlərini və fəallıqlarını artırmaq, real idrak motivasiyasını inkişaf etdirməkdir.
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AZƏRBAYCAN TARĠXĠ FƏNNĠ ÜZRƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR TƏDBĠRLƏR ĠLK PEġƏ
ĠXTĠSAS MƏKTƏBLƏRĠ ġAGĠRDLƏRĠNDƏ ESTETĠK TƏRBĠYƏNĠN
FORMALAġDIRILMASI VASĠTƏSĠ KĠMĠ
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ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Lale Alishan Gurbanova
Azerbaijan State Pedagogical University

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON THE HISTORY OF AZERBAIJAN AS A
MEANS OF FORMING AESTHETIC UPBRINGING OF STUDENTS IN PRIMARY
VOCATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Xülasə. Məqalədə ilk peşə ixtisas məktəblərinin şagirdlərində estetik tərbiyənin formalaşdırılmasında
məktəbdənkənar tədbirlərin rolu məsələlərinə toxunulmuş, xüsusilə ekspozisiya zamanı şagirdlərin əyani
yolla və kollektiv təlim vasitəsilə daha əyləncəli və yadda qalan biliklər əldə etməsi öz əksini tapmış, məktəbdənkənar tədbirlər zamanı təhsilalanların tədris zamanı mənimsədikləri biliklərini daha da genişləndirmək
imkana nail olduqları nəticəsinə gəlinmişdir.
Açar sözlər: estetik tərbiyə, təlim , ekspozisiya, xalçaçılıq , məktəbdənkənar tədbir
Резюме. В статье затрагивается роль внеклассных занятий в формировании эстетического воспитания учащихся начальных профессиональных учебных заведений, особенно во время экспозиции,
которая дает учащимся более занимательные и запоминающиеся знания посредством визуального и
коллективного обучения. Сделан вывод, что во время внеклассных занятий у учащихся есть возможность еще больше расширить знания, полученные в процессе обучения.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, обучение, экспозиция, ковроткачество,
внешкольные мероприятия
Summary. The article touched upon the role of extracurricular activities in formation of aesthetic
education for the students of primary vocational schools, especially making the students to gain fun and
memorable knowledge through visual and collective learning during the exposition, and it was concluded
that during extracurricular activities students have the opportunity to improve the knoüledge acquired during
teaching.
Key words: aesthetic education, training, exposition, carpet-weaving, extracurricular activity

Tarix fənni şagirdlərin estetik hisslərini,
estetik mühakimə yürütmək bacarığını formalaşdırmağa xidmət edən mühüm fənlərdən biridir. Tarix proqramları və dərsliklərində təhsilalanların estetik tərbiyəsinə şərait yaradan çoxlu
materiallar var. Bu materialları mənimsəyən şa-
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girdlərdə sənətə məhəbbət, gözəlliyə rəğbət
kimi keyfiyyətlər formalaşır. Şagirdlər bəşəriyyətin, eləcə də, ölkəmizin mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətlərini öyrənərkən xüsusi estetik
zövq alırlar. Təcrübəli tarix müəllimi ayrı-ayrı
dövrlərdə incəsənətin özünəməxsus inkişaf xü-
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susiyyətlərini şagirdlərə izah etməli, mədəni
irsdən söz açmalı, təsviri sənət əsərlərindən,
dərslikdəki mövzulara uyğun ədəbi parçalardan
və incəsənətin başqa nümunələrindən istifadə etməklə uşaqlarda maraq oyatmalı, onlarda qəhrəmanlıq xarakterli tarixi hadisələrə rəğbət,
düşmən, işğalçılıq xarakterli hadisələrə qarşı isə
nifrət hissi formalaşdırmalıdır. Tədris proqramından və dərsliklərdən əlavə, muzeylərə ekskursiyalar, incəsənət əsərlərinin təsviri, bədii
əsərlərdən parçalar oxunması yaranmış hissləri
daha da möhkəmləndirir. Xüsusilə də dünya mədəni irsinə Azərbaycanın verdiyi töhfələrdən
söhbət açılmalı, estetik və mənəvi tərbiyənin
vəhdəti təşkil edilməlidir.
Dünya mədəniyyətinin zənginləşməsində
Azərbaycanın, eləcə də müxtəlif xalqların və sivilizasiyaların rolunun dərk olunmasında mədəniyyət tarixinin öyrənilməsi mühüm rol oynayır.
Bildiyimiz kimi fənlər üzrə müəyyən olunan
təlim nəticələri məzmun xətlərində ümumi şəkildə ifadə edilir. Əsas standart isə fənlər üzrə
müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir. 11-ci sinif
Azərbaycan tarixi üzrə metodik vəsaitində―11-ci
sinif Azərbaycan tarixi üzrə məzmun standartları‖ mövzusunda verilmiş 5-ci məzmun xətti və
onun əsas və alt standartlarına diqqət yetirəndə
bu aydın görünür. : 5.1. Mədəniyyət və sivilizasiyaları qiymətləndirir.
5.1.1. Dünya mədəniyyətinin inkişafında
Azərbaycan mədəniyyətinin rolunu dəyərləndirir. Yəni Dünya mədəniyyətinin inkişafında Ü.
Hacıbəyli, Q. Qarayev, Y. Məmmədəliyev,
Lütfi Zadə və başqalarının timsalında yeni və ən
yeni dövr Azərbaycan mədəniyyətinin rolunu
dəyərləndirir [7, s. 16]
Dərs zamanı reallaşdırılacaq məqsədlər,
formalaşdırılmalı olan estetik tərbiyə yalnız dərs
zamanı deyil, həm də dərsdənkənar və məktəbdənkənar vaxtlarda formalaşır. Məktəbdənkənar
təlim-tərbiyə işi şagirdin vətəndaş kimi böyüməsinə xidmət edir, uşaqlarda həyat üçün faydalı
olan əmək vərdişlərinin formalaşmasına köməklik göstərir. [8, s. 47-48]. Elm, texnika, ədəbiyyat, incəsənət və digər sahələrdə şöhrət tapmış
şəxslərin əksəriyyəti dərsdənkənar və ya məktəbdənkənar tədbirlərin daimi üzvləri olmuşlar.
Məktəbdənkənar təhsil uşaq, yeniyetmə və
gənclərin maraq, meyl və bacarıqlarının, intel-

lektual səviyyələrinin, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı, fiziki cəhətdən sağlam böyümələri
üçün əlverişli şərait yaradır, onların istirahətini,
asudə vaxtlarının mənalı təşkilini təmin edir.
Məktəbdənkənar təlim-tərbiyə könüllülük əsasında qurulur, ailə, təhsil müəssisələri, ictimai
təşkilatlar, yaradıcılıq birlikləri, cəmiyyətlər,
fondlar, əmək kollektivləri ilə birlikdə, həmçinin ayrı-ayrı vətəndaşların köməyi ilə aparılır.
Hazırda Respublikamızda fəaliyyət göstərən
Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinə aşağıdakılar daxildir: uşaq-gənc yaradıcılıq sarayları,
evləri, klublar, bədii, estetik, texniki, ekoloji, turizm və diyarşünaslıq yönümlü mərkəzlər, uşaqgənclər idman və şahmat məktəbləri və s.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
sistemində 374 məktəbdənkənar müəssisə fəaliyyət göstərir ki, bunlardan 81-i Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. Bu Mərkəzlərində əsasən ―Bacarıqlı əllər‖, ―Bədii qiraət‖,
―Rəsm», ―Xalçaçılıq‖, ―Dram‖, ―Bədii özfəaliyyət‖, ―Məktəb teatrı‖, ―Naxışlı tikmə‖, ―Texniki
estetika‖, ―Xor‖, ―Tar‖, ―Heykəltəraşlıq‖, ―Coğrafiya-diyarşünaslıq‖, ―Ağac üzərində oyma‖,
―Dəmir üzərində döymə‖, ―Tarix-diyarşünaslıq‖
və s. adlarda dərnəklər təşkil olunur. Respublikamızda eyni zamanda 10 Gənc turistlər və diyarşünaslıq mərkəzi fəaliyyət göstərir. Burada
aparılan işlərin əsas məqsədi tariximizi, soykökümüzü, mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənətimizi gənc nəslə öyrətmək, onlara sevdirmək, vətənə məhəbbət hissi aşılamaqdır. Bu məqsədlə
ekskursiya, yürüş və gəzintilər təşkil edir, şagirdlərə milli dəyərlərimizin qorunması, torpağa
sevgi, vətənə məhəbbət hissinin aşılanması istiqamətində mütəmadi işlər aparır. Məktəb müəllimləri və məktəbdənkənar müəssisələrin işçiləri
daim əməkdaşlıq şəraitində olmalıdırlar. Məktəbdə öyrəndiklərimizi məktəbdənkənar müəssisələrdə necə genişləndirməliyik?
Nümunəyə baxaq: X sinif Azərbaycan tarixi dərsliyində ― Səfəvilər dövründə mədəniyyət‖ mövzusunda verilmiş xalçaçılıqla bağlı şagird məlumatları oxuyur: ―XIV-XV əsrdən
Azərbaycanın nəfis naxışlı xalça məmulatları
Avropaya ixrac edilməyə başladı. Tez bir zamanda incə ornamentləri ilə Avropa rəssamlarının diqqətini də cəlb edərək onların yaratdığı
əsərlərdə öz əksini tapdı. Buna görə də orta əsrlərə aid italyan, Niderland və alman rəssamları-
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nın əsərlərində Şərq xalçalarına rast gəlinir‖.
Şagird dünya mədəniyyətinin inkişafında Azərbaycanın rolunu dəyərləndirir və artıq bu xalçaların nümunələrini yerində görüb tədqiq etmək
istəyir [5, s. 153].
Tarix müəllimi Səfəvi dövründə mədəniyyəti tədris edərkən ―İrsimizin izində‖ adlı bir
tədbir qurub, şagirdləri Şeyx Səfi xalçasının axtarışına cəlb etmək məqsədilə, Azərbaycan Milli
Xalça muzeyinə apara bilər. Məktəbdənkənar
təlim zamanı kollektiv şəkildə öyrənmək, kollektiv şəkildə tədqiqat aparmaq uşaqlara xüsusi
zövq verir. Ekspozisiya zamanı şagirdlər muzeyin 3 mərtəbəsini gəzir, estetik zövqlə tərtib
olunmuş qədim və müasir xalçaları tədqiq edir,
qeydlərini aparırlar.
Ekspozisiyanın birinci mərtəbəsini gəzəndə şagirdlər Azərbaycan xalça sənətinin keçdiyi
inkişaf yolu ilə tanış olurlar. Bu yol xalçanın ən
sadə növü olan həsirdən (qamış və ya qarğıdan
hörülmüş), texnoloji cəhətdən daha mürəkkəb
və mükəmməl formalara (palaz, cecim, kilim,
şəddə, ladı, zili, sumax) aparır. Xalçaçılığın təkamül yolunu izləməkdə multimediya faylları
da şagirdlərə kömək edir. Monitorlar əyani şəkildə xovsuz xalçanın hazırlanma texnologiyasını göstərir. Eyni zamanda burada, şagirdlərin
marağına səbəb olacaq üfüqi və şaquli dəzgahlar, xalçaçıların yunun qırxılması, yuyulması və
daranması, ipliyin əyrilməsi və rənglənməsində
istifadə etdikləri alətlər də yerləşdirilib. Ekspozisiyada Azərbaycanın müxtəlif regionlarında
aşkarlanmış, milli xalça sənətinin qədim köklərini təsdiq edən arxeoloji tapıntılar da nümayiş
olunur. Ekspozisiyanın ikinci mərtəbəsində
xovlu xalçalar təqdim olunub. Alim və xalçaçı
rəssam Lətif Kərimovun verdiyi təsnifata uyğun
olaraq, bu xalçalar qruplara bölünür.. Ekspozisiyada Quba, Şirvan, Bakı, Gəncə, Qazax,
Qarabağ və Təbriz xalça qruplarını görmək
mümkündür. Qarabağın böyük ölçülü ―Dəstxalı-qəbə‖ xalça dəstləri ev sahibinin yüksək
statusunu vurğulayır. Təbriz xalçaları hər biri
sanki bir hekayəni xatırladan unikal süjetləri ilə
məşhurdur. (Qeyd: Ekspozisiya haqqında
məlumatlar Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin
saytından götürülmüşdür. Azcarpetmuseum.az).
Şagirdlər bələdçinin söylədiklərini diqqətlə
dinləyir: ―Azərbaycanın xalq sənətində tez-tez
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rast gəlinən motivlər müəyyən mənaya malikdir.
Ekspozisiya şagirdlərə buta, əjdaha, həyat ağacı
kimi elementlərin, müxtəlif formalı xaçların
semantikasını və mənşəyini, islam simvollarının
mənasını öyrənməyə imkan yaradır.‖
Bu mərtəbə şagirdlərin daha çox marağına
səbəb olur. Çünki, şagirdlər bu mərtəbə ilə tanış
olan zaman 10 cu sinif Azərbaycan tarixi dərsliyində öyrəndikləri məlumatları xatırlayırlar.
Məktəbdə tədris zamanı dərsdə öyrəndikləri biliklərini muzeydə tədqiqat zamanı daha da genişləndirirlər. Dərslikdə olan ― Xanlıqlar dövründə mədəniyyət‖ mövzusundakı məlumatlara
diqqət yetirək: ―XVIII əsrin ikinci yarısında,
xanlıqlar dövründə xalça istehsalı xeyli genişlənmiş, hər xanlığın özünün xalçaçılıq karxanası
olmuş və bu da müxtəlif məktəblərin yaranmasına zəmin yaratmışdır. Qarabağ xalçalarının
rəng-boyaq palitrası olduqca zəngin olmuşdur.
Bu palitra Qarabağ təbiətinin bütün rənglərinin
ən zərif çalarlarını özündə əks etdirir. Naxçıvan
xanlığı dövründə bu gözəl və füsunkar təbiətli
yurdumuzda vaxtilə evlərdə palaz, kilim,
sumax, vərni, şəddə, zilli və cecim kimi xalça
növləri toxunub, xalçatoxuma sənəti inkişaf etdirilib.‖ Üçüncü mərtəbədə Azərbaycan xalça
sənətinin XX-XXI əsrlərdə keçdiyi inkişaf yolu
təqdim olunub. Burada ―Azərxalça‖ müəssisəsinin fəaliyyəti, onun xalça sənətinin inkişafındakı xidmətləri işıqlandırılır. Ekspozisiya Azərbaycan Xalça Muzeyinin tarixindən, dövlətimizin bu qədim sənətə göstərdiyi diqqət və qayğısından bəhs edir. Burada Azərbaycan xalça sənətinin UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs
üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilməsi
haqqında informasiya təqdim olunub. Bu mərtəbədə xalça elminin banisi, Xalq rəssamı, görkəmli xalçaçı rəssam Lətif Kərimovun yaradıcılıq və elmi fəaliyyəti də yer alıb. Azərbaycan
Xalça Muzeyinin Şuşa filialından gətirilmiş xalçalar, xalça məmulatları və milli geyim nümunələri isə ekspozisiyanı tamamlayır. Filial 1987ci ildə yaranmışdır. 1992-ci ildə Şuşa şəhərinin
erməni qoşunları tərəfindən işğalı zamanı
muzey işçiləri və yerli sakinlər öz həyatlarını
risk altına qoyaraq ekspozisiyanın bir hissəsini
çıxarmışdır. Hal-hazırda onlar muzeydə qayğı
ilə qorunub saxlanılır.
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Şagirdlər ekspozisiya zamanı həm də
aşkar edirlər ki, Azərbaycan Milli Xalça
Muzeyində yerləşən
Şeyx Səfi Xalçası
1539-cu ildə hazırlanan xalçanın sürətidir.
1539-cu ildə Səfəvi hökmdarı I Təhmasibin sifarişi ilə Şeyx Səfi məscidi üçün xüsusi bir
xalça toxunmuşdur. Təbrizin peşəkar sənətkarları xalça üzərində 2-3 il işləyib onu ərsəyə gətirmişdilər. Eni 5,34 m, uzunluğu 10,51 m, sahəsi
56,12 m²olan xalça dünya muzeylərində saxlanılan ən nadir xalq sənəti nümunələrindəndir. Bəzəkləri gül-çiçək rəsmlərindən ibarətdir. Xalçada zəngin rəng çalarları vəhdət təşkil edir. Xalının mərkəzində yerləşən qönçə Günəşi, onun ətrafında dairə şəklində düzülmüş xırda güllər haləni, yaşıl, qırmızı, sarı rəngli 16 kiçik dairəvi
qübbə isə Günəş şüalarını əks etdirir. Həmin
kompozisiyanın yuxarı və aşağı hissələrində
zəngin bəzəkli, qırmızı və şəkəri rəngli qəndil
təsviri vardır. Ətrafdakı saysız hesabsız əlvan
naxışlar kainatdakı ulduzların rəmzidir.
Çox təəssüf
ki, Azərbaycanın
bu qədim xalçası
hazırda Londonda
saxlanılır. 1891-ci
ildə İranda xaos
şəraitdə məsciddən Azərbaycan xalçaçılığının
mirvarisi ―Şeyxi Səfi‖ xalçası yox oldu. Viktori-

ya və Albert muzeyinin dizayneri Vilyam
Morris qiymətsiz xalçanın İngiltərəyə gəlməsi
haqqında muzeyin rəhbərliyinə bildirmişdi və
onun əldə edilməsində təkid etmişdi. Xalça
2000 funt sterlinqə qiymətləndirilmişdi və bu
məbləği muzeyin ödəməyə gücü olmadığından
onlar ictimaiyyətə müraciət etdilər. 1893-cü ildə
qısa müddət ərzində 2000 funt sterlinq yığılmışdı, xalça alınmışdı və Viktoriya və Albert muzeyində şüşə altında qoyulmuşdu.
Sərgi zamanı şagirdlər Vətənə qaytarılan
xalçalarla da tanış olurlar. XVII əsrə aid ―Naxçıvan‖ və XVII əsrə aid Qarabağın ―Xətai‖ xalçası Heydər Əliyev Fondunun muzeyə hədiyyə
etdiyi üçüncü eksponatdır. Vətənə qaytarılan
xalçalarla tanış olandan sonra şagirdlər maddi
irsimizin qorunmasının vacibliyini bir daha dərk
edirlər.
Problemin elmi yeniliyi. Şagirdlər ekspozisiyanın sonunda Azərbaycan mədəniyyətinin xüsusilə
xalçaçılıq sənətinin tarixi haqqında məlumatlara
malik olurlar.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Onların qorunmasının vacibliyi, gələcək nəsillərə mühafizə
olunmasının necə müqəddəs vəzifə olduğunu bir
daha anlayırlar. Şuşa muzeyindən muzey işçilərinin
necə qəhrəmanlıqlarla xalçaları xilas etdikləri ilə
tanış olurlar. Ürək ağrısı ilə Şeyx Səfi xalçasını Londonda seyr etməyin necə acı olduğunu dərk edirlər.
Problemin aktuallığı. Belə hadisələrin təkrar
olunmaması üçün hər bir vətəndaş vətənin keşiyində
durmalı, adət ənənələri qorumalı, onun mədəniyyətinə sahib çıxmalıdır.
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TARĠXĠ HADĠSƏLƏRĠN ZAMANCA VƏ MƏKANCA LOKALLAġDIRILMASI
Айпара Эльчин гызы Хашимли
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ
Aypara Elchin Hashimli
Azerbaijan State Pedagogical University

LOCALĠZATĠON OF HĠSTORĠCAL EVENTS ĠN TĠME AND SPACE
Xülasə. Məqalədə əyani vasitələrdən – tarixi xəritələrdən, atlas xəritələrdən, sinxron cədvəllərdən və
təsəvvürlərdən, xronologiyadan istifadə etməklə şagirdlərdə tarixi hadisələrin zaman və məkanca lokallaşdırılması məsələləri təhlil edilib ümumiləşdirilmişdir. Həmçinin tarixi biliklərin qavranılmasında bu vasitələrin
tətbiqinin böyük rola malik olması və s. başqa məsələlərə toxunulmuşdur.
Açar sözlər: məkanca lokallaşdırma, zamanca lokallaşdırma, tarixi təsəvvür, tarixi hadisə,
xronologiya, xəritə, sinxron cədvəl
Резюме. В статье анализируются и обобщаются вопросы локализации исторических событий
во времени и пространстве у учащихся с помощью таких наглядных средств как исторические карты,
карты-атласы, синхронные таблицы и изображения, а также хронологии. Кроме того, отмечается
большая роль в восприятии исторических знаний применение этих средств и т.п.
Ключевые слова: пространственная локализация, локализация во времени, исторические
представления, историческое событие, хронология, карта, синхронная таблица
Summary. The article analyzes and generalizes the issues of localization of historical events in time
and space in students using visual aids – historical maps, atlas maps, synchronous tables and images,
chronology. The great role of the application of these tools in the perception of historical knowledge and
other issues were also touched upon.
Key words: localization by space, localization by time, historical understand in , historical event,
chronology, map, synchronous table

Tarixi hadisələr həm zaman, həm də
məkan daxilində baş verir. Tarixi faktın xüsusiyyəti onun malik olduğu zaman daxilində müəyyən edilməsidir. Yalnız hadisələrin baş verdiyi vaxtı müəyyən etdikdən sonra, onların əvvəlki və sonrakı hadisələrlə əlaqəsini, səbəb və
nəticələrini müəyyən etmək olar.
Tarixi təsvirlər tarixi faktların, hadisələrin,
şəxsiyyətlərin xarici və ən ifadəli xüsusiyyətlərinin, zaman və məkanda lokallaşdırılmasının
şagirdlərin şüurunda əks olunmasıdır. Tarixi baxışlar həmişə subyektivdir. Bu, tarixi gerçəkliyin qavranılmasının xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Tarixi konsepsiya, tarixi həqiqətlərin ən
əhəmiyyətli, ümumiləşdirilmiş sistemləşdirilmiş
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xüsusiyyətlərinin şüurunda əks olunmasıdır, bir
qayda olaraq, ilkin qavrayışda görünməyən daxili mahiyyətlərini ortaya qoyur. Tarixi anlayışlar obyektivdir. Bu, hər bir təhsilalan üçün təxminən eyni olmalıdır deməkdir. Tarixi biliklərin
əsasını təşkil edən anlayışlardır. Tarixi biliklərə
səbəb-nəticə əlaqələrinin qurulması, tarixi inkişaf qanunları və tarix elminin bilikləri daxildir.
Buraya, şagirdlərin tarixi materiallarla işləmə
yolları və onlardan işlərində istifadə etmə bacarıqları barədə məlumatlar da daxil edilə bilər.
Başqa sözlə, bacarıq və bacarıqlarla əlaqədardır.
Şagirdlərdə tarixi hadisələrin baş verdiyi
yer haqqında düzgün fikirlərin yaradılması hadisələrin vaxtında inkişafı ilə bağlı fikirlərin inki-
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şafı üçün vacibdir. Şagirdlərin bir hadisənin
necə baş verdiyini deyil, harada baş verdiyini də
bilmələri çox vacibdir. Hadisələrin lokallaşdırılması xəritələr və sxematik planlardan istifadə
etməklə baş verir. Şəkillər, izlər, fotoşəkillər
ərazini xarakterizə etmək üçün istifadə olunur.
Ərazi bütün tarixi hadisələr üçün meydandır və yer şəraiti çox vaxt hadisələrin konkret
gedişini müəyyən edir. Bir çox tarixi hadisələr
yalnız müəyyən coğrafi və ya məkan şərtləri ilə
əlaqəli şəkildə öyrənilir. Tarixi öyrənərkən ərazinin təbiəti, iqlimi, çayların, göllərin və dənizlərin olması, rabitə yolları, faydalı qazıntılar və
s. haqqında bir təsəvvürə sahib olmaq çox vacibdir. Tarixi һadisələrin müəyyən bir yerə aid
edilməsi onların lokallaşdırılması (məһdudlaşdırılması) adlanır [1, s. 291]. Nəticədə lokallaşdırma əyani vasitələrin, xüsusilə tarix xəritələrinin
köməyi ilə əldə edilir.
Tarix dərsində xəritə ilə iş coğrafi mühiti
xarakterizə etmək üçün əsas metoddur. Coğrafi
mühit cəmiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvəsi olub bu və ya digər ölkədə, bu və ya digər
dövrdə tarixi prosesi sürətləndirərək, yaxud ləngidərək, onun inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərir. Lakin bu təsirin dərəcəsi və xarakteri tarixən
dəyişkəndir, yəni yekun etibarilə inkişafın müxtəlif pillələrində insanın fəaliyyəti nəticəsində
dəyişilir.
Təhsil şəkilləri kimi digər əyani vəsaitlərdən fərqli olaraq xəritələr hadisələrin konkretləşdirilmiş vizual təsvirini təmin etmir, yalnız
mücərrəd simvolik bir dil istifadə edərək yerzaman strukturlarını çoxaldır. Tarixi xəritə, dərəcə barmaqlığı istifadə edərək şərti olaraq coğrafi formada yerli tarixi əks etdirən əyani köməkdir. Xəritələr həm də müəyyən bir ərazidəki
tarixi və coğrafi hadisələr haqqında bir məlumat
mənbəyi, öyrənilən tarixi faktlar arasındakı əlaqələrin mənimsənilməsi və anlaşılması üçün
duyğu qaynağıdır və öyrənilən materialı ümumiləşdirmək, şagirdin biliklərini möhkəmləndirmək və yoxlamaq vasitəsi ola bilər. Buna görə
xəritə hər dərsdə olmalıdır və dərsin mövzusuna
uyğun olmalıdır. Xəritədə işin əsas məqsədi: şagirdlərə xəritəni oxumağı və anlamağı öyrətmək,
ondan lazımi məlumatları çıxarmadır [ 2, s. 33].
Dünyanın energetika və xammal ehtiyatlarının, neft mənbələrinin, dünya dəmir və dəniz
yollarının coğrafi yerləşməsini hesaba almadan,

imperializm dövründə dünyanın bölüşdürülməsi
və yenidən bölüşdürülməsi uğrunda mübarizənin konkret tarixini başa düşmək olmaz. Tarix
dərslərində hadisələrin gedişini xəritədə göstərmə, tarixi hadisələr haqqında müəllimin şərhi ilə
müşayiət olunmalıdır. Dərslərdə xəritədən təkcə
tarixi hadisələrin lokallaşdırılması, bu hadisələrin inkişaf etdiyi coğrafi mühit haqqında təsəvvür yaratmaq üçün istifadə edilmir, tarix materialın təhlili və ümumiləşdirilməsi gedişində istifadə olunan xəritə həm də tarixi hadisələri aydınlaşdırmaq işinə xidmət edir: Xəritə elə bir
əyani vasitədir ki, o, tarix materialını başa düşməyə, tarixi hadisələrin gedişini anlamağa, tarixi əlaqələri, xüsusən səbəbiyyət əlaqələrini və
qanuna uyğunluqları açıb göstərməyə kömək
edir. Xəritə hətta tarixi öyrənməyin ilk pillələrində, öyrənilmiş materialın şagirdlər tərəfindən
təhlil edilib ümumiləşdirilməsi işində kömək
edir və şagirdləri tarixi inkişafın qanunauyğunluqlarını açıb göstərməyə yaxınlaşdırır. Tədris
təcrübəsində dörd cür tarix xəritəsi vardır:
1. Bir ölkədəki və ya bir qrup ölkələrdəki
tarixi hadisələri, tarixin inkişafın müəyyən dövründə onların vəziyyətini, mövqeyini əks etdirən
ümumi xəritələr. Ümumi tarix xəritəsi bir növ
tarixi prosesin ―eninə‖ kəsiyini verir. Lakin bu
qəbildən olan xəritələrdə də tarixi inkişafın
dinamikasını əks etdirən ünsürlər vardır:
1) müəyyən müddət ərzindəki ərazi dəyişiklikləri;
2) hərbi əməliyyatların gedişini göstərən
şərti işarələr;
3) ictimai hərəkatlarla əhatə olunmuş ərazilər.
2. İcmal xəritələri öyrənilən hadisənin inkişafındakı bir sıra ardıcıl cəhətləri, ən əvvəl,
uzun dövr ərzində baş vermiş ərazi dəyişikliklərini əks etdirirlər.
3. Mövzu xəritələri tarixi prosesin ayrıayrı hadisələrinə və cəhətlərinə həsr olunmuşdur. Mövzu xəritəsində mövzuya aid olmayan
işarə və təfərrüatları azlıq təşkil edir, o, öyrənilən hadisəni bütün təfsilatı ilə açıb göstərir, tarixi hadisə və faktları dərindən öyrənməyə imkan
verir. Dərsliklərin mətnindəki xəritələrin əksəriyyəti mövzu xəritələridir. Müəllim bu xəritələrdən əlavə, çap olunmuş divar mövzu xəritələrindən, qlobusdan, habelə əl ilə çəkilmiş mövzu
xəritələrindən istifadə edə bilər.
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4. Sxem xəritələri, yaxud xəritə-sxemlər
mövzu xəritəsinin bir növüdür. Tarix dərslərində tarix xəritələrindən əlavə coğrafiya xəritələrindən də istifadə edilir [1, s. 296].
Şagirdləri tarixini öyrənəcəkləri ölkənin
təbii şəraiti ilə tanış etmək üçün, həmçinin kiçik
yaşlı məktəbliləri tarix xəritəsini başa düşməyə
yaxınlaşdırmaq üçün fiziki-coğrafi icmal olan
xəritələrdən istifadə etmək məqsədəuyğundur.
Tarix dərsində xəritə ilə işin metodikası müvafiq şəkildə qurulmalı, şagirdlərdə tədqiqatçılıq
bacarıq və vərdişləri yetişdirməlidir. Qeyd
etmək lazımdır ki, xəritə hər bir tarix dərsində
zəruri və məcburi vasitə olduğundan, öyrənilən
dövrə uyğun gəlməli, mövzunun mahiyyətini
özündə əks etdirməlidir. Sxem xəritələrlə metodiki işin təşkili şagirdlərdə müqayisə aparmaq
bacarıqları yetişdirir, onlar hər bir dövrə aid xəritələri müqayisəli təhlil etməklə, tarixi zaman
xəttində sərhədlərdə, dövlətin ərazilərində, həmçinin toponimlərdə olan dəyişiklikləri çözə bilirlər. Yeni xəritə ilə tanış olmaq üsullarından biri
şagirdlərin diqqətini onlara yaxşı tanış olan obyektlərə oriyentir kimi cəlb etmək, xəritə ilə
sonrakı işdə bu obyektlərdən istifadə etməkdir.
Şagirdlər tərəfindən tarix xəritəsinin başa düşülməsi üçün köhnə öyrənilmiş xəritədən yeni, sonrakı xəritəyə keçməyin düzgün metodikasının
böyük əhəmiyyəti vardır. Şagirdlər müəllimin
rəhbərliyi altında iki xəritəni müqayisə etdikdə,
iki xəritənin (öyrənilmiş və yeni) müqayisəsi tarixi inkişafın ardıcıllığını və hər dövrün əsas xüsusiyyətlərini izləməyə, fikrən, xəritənin birini
digərinin üzərinə ―qoyub‖ tarixi dəyişiklikləri:
dövlət ərazisinin artmasını və ya azalmasını, şəhərləri və toponimik dəyişiklikləri müşayiət
etmək imkanı qazanırlar. Müəllimin şərhində,
xəritədə göstərmək yolu ilə, lokallaşdırılan hər
bir şey divardakı xəritədə göstərilməli və şagirdlər tərəfindən dərslikdəki və ya atlasdakı xəritədə izlənilməlidir. Şagirdlərdə xəritələrə bələd
olmaq qabiliyyətinin inkişafına və möhkəmləndirilməsinə kömək edən inanılmış üsul eyni zamanda iki xəritə ilə işləməkdir: müəllim divardakı xəritədə göstərir, şagirdlər isə dərslikdəki
xəritəni izləyirlər, divardakı xəritədə adları onlara deyilmiş və göstərilmiş yerləri müəllimin
göstərişi ilə öz xəritələrində tapırlar.
Tarix xəritəsinin üstünlüklərindən biri
həm də onun dinamikliyidir. Fiziki-coğrafi
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xəritələrdə daha çox zahiri görkəmə, rənglərə və
şərti işarələrə yer verildiyi halda, tarix
xəritələrində baş vermiş tarixi hadisələrin
inkişafında böyük rol oynamış mühitə və
məkana diqqət verilir.
Tarixin tədrisi metodikasında məkanca lokallaşma ilə yanaşı, zamanca lokallaşmaya da
istinad edilir. Zamanca lokallaşma xronologiyadan başlayır; hər bir tarixi dövrün, hər tarixi
prosesin və hadisənin özünün məntiqi ardıcıllığı, yəni xronologiyası mövcuddur.
Tarix biliklərinin onurğa sütunu kimi xronologiyanın rolu, şagirdlərin tarixi proseslərin
dövrləşdirilməsini dərk etmələrində xüsusilə
aydın şəkildə özünü göstərir. Əlbəttə ki, dövrləşdirmə ilk növbədə dövrlər arasındakı keyfiyyət fərqlərinin mənimsənilməsini tələb edir.
Ancaq dövrləri məhdudlaşdıran xronoloji çərçivə haqqında möhkəm bir məlumat da lazımdır.
Tarixi dövrlərin tarixləri xronoloji biliklərin
əsas elementidir. Xronologiyanın tədqiqi şagirdlərdə tarixi həqiqətləri vaxtında lokallaşdırma
ehtiyacını və vərdişlərini inkişaf etdirmək, aralarında müvəqqəti əlaqələr qurmaq üçün hazırlanmışdır. Şagirdlərin tarixi zaman anlayışını
formalaşdırır, tarixi dövrlərdə düşünmək, xronoloji biliklərinə əsaslanaraq düşünmək qabiliyyətini inkişaf etdirir. Bütün bunlar məktəb tarixi
kurslarında xronoloji biliklərin öyrənilməsinin
məzmunu və metodlarını müəyyənləşdirir. Beləliklə, xronologiya müxtəlif xalqların və dövlətlərin xronoloji sistemlərini və təqvimlərini öyrənən köməkçi bir tarixi fəndir. Tarixi hadisələrin
tarixlərini təyin etməyə kömək edir (il, ay, gün),
hansı hadisənin daha əvvəl, daha sonra hansı olduğunu və ya hər iki hadisənin eyni vaxtda
(sinxron olaraq) baş verdiyini təyin etməyə
kömək edir. Xronologiya tarixi hadisələrin müddətini, tarixi proseslərin dövrləşdirilməsini, tarixi mənbələrin yaranma müddətini açıqlayır.
Vaxt haqqında təsəvvürlər tədricən V sinifdə tarix təlimi gedişində inkişaf etdirilir ki,
bu zaman ―boş‖ əsrlər hadisələrlə dolmağa başlayır, hadisələr isə xronoloji cəhətdən ardıcıl sıralara düzülürlər. Beləliklə, ibtidai sinifdə vətən
tarixi materialı üzərində tarixi vaxt haqqında,
hadisələrin ardıcıllığı haqqında məktəblinin təsəvvürü inkişaf etdirilir, keçmiş haqqında təsəvvürlərə məlum xronoloji qayda daxil edilir. İlk
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öncə əsr və minillik haqqında şagirdlərin təsəvvür və anlayışlarını dəqiqləşdirmək lazımdır.
Xronologiyanı mənimsəmək və uzaq
keçmiş haqqında təsəvvürləri inkişaf etdirmək
üçün vaxt lenti dərsdə tətbiq edilən mühüm vasitədir. Vaxt lentini müəllim və ya şagird asanlıqla düzəldə bilər. Lentin ağ tərəfində əsrlərin
bölgüsü aparılır, sonra isə müəllimin rəhbərliyi
ilə məktəblilər vaxt lentinin üzərində müxtəlif
əsrlərin ən mühüm hadisələrinin tarixləri olan
kiçik plakatları bərkidirlər və hər dəfə adı çəkilmiş hadisənin neçə il və ya əsr qabaq baş verdiyini hesablayırlar. Bu qayda ilə əsrlərin hesabını
eramızın və ya eramızdan əvvəlki tarixin canlandırılması ilə öyrənə bilərlər. Tarixin bu bölgüsü haqqında məktəblini məlumatlandırmaq
vacib və məqsədə müvafiqdir [3, s. 227-231].
Əsrlərin alimlər tərəfindən qəbul edilmiş
şərti hesablanmasını izah edərək, zaman məfhumunu ifadə edən amilləri aydınlaşdırmaq zəruridir. Bu məqsəd ilə tarix dərsliklərində eramıza,
həmçinin eramızdan əvvəlki tarix hesabına dair
suallar, məsələlər və tapşırıqlar verilməsi
mühüm metodiki işdir. VI sinifdə ―Qədim
dünya tarixi‖ kursu keçildiyi bütün müddətdə
şagirdləri ―əks‖ hesablamaya alışdırmaq lazımdır. Bunun üçün müxtəlif tarixi hesablamaları
əks etdirən sualların verilməsi şərtdir. Məsələn,
Hammurapinin (e.ə.1792-1750) 42 il davam
edən padşahlığı nə vaxt qurtarmışdır? və s.
Müəllimin müntəzəm olaraq iş aparmasına
baxmayaraq, məktəblilər hələ uzun müddət xronoloji səhvə yol verə bilərlər. Çünki bu onlar
üçün həqiqətən çətindir. Əvvəl tarix dərsliklərində bütün xronoloji materialı əhatə edən əsas
və mühüm prinsip vaxt xətti hesab olunurdusa,
yalnız xronologiya ilə işləmək çıxış cəhəti kimi
qiymətləndirilirdisə, sonradan şagirdləri xronoloji yaddaşlar vasitəsilə sinxron cədvəlin ən
sadə formasından bütün kurs üzrə yekun xronoloji cədvəlin öyrənilməsinə və sinxron cədvəllərin müqayisəsinə doğru istiqamətləndirmək əsas
meyar hesab olunur. Bunların hamısı xronologiyanı dərk etmək, mənimsəmək vasitəsi olmaq
etibarilə adi və mürəkkəb sinxron və xronoloji
cədvəllərə keçməyə imkan verir.
Xronoloji tarixləri şüurlu surətdə möhkəmləndirməyin praktikada başqa üsulları da
tətbiq edilir. Bu tarixi hadisələrin uzunluq müddətinin müəyyən edilməsi ilə ola bilər. Məsələn,

XVI əsrdə Səfəvilərlə Osmanlı dövləti arasında
müharibə kiçik fasilələrlə neçə il davam etmişdir? Sonra müasir dövrdən başlayaraq illəri hesablamaq üsulu. Məsələn, Nizami Gəncəvi neçə
il bundan əvvəl yaşamışdır? (1141-1209) və s.
Metodika xronologiyanın dərk olunaraq
möhkəmləndirilməsinin müxtəlif üsullarını tövsiyə edir. Xronologiyanı mənimsəmək nəinki tarixləri yadda saxlamaq, həm də tarixi hadisələrin ardıcıllığını yaxşı təsəvvür etmək və onların
arasındakı əlaqəni başa düşmək imkan verir.
Buna görə də xronoloji materialın təkrarını tarixi əlaqələr üzrə aparmaq daha yaxşıdır. Məsələn, Almaniyada 1525-ci il kəndli müharibəsini
öyrənərkən, orta əsrlərdə hansı kəndli üsyanlarının şagirdlərə məlum olduğunu yada salmaq
uyğun olar. Bunun üçün Fransada 1358, İngiltərədə 1371 və s. kəndli üsyanlarını və onlar haqqında bilgiləri xatırlatmaq lazımdır.
Zamanca lokallaşmanın digər növü sinxron təsəvvürlərin yaradılmasıdır ki, bu bir ölkədə iki eyni və ya oxşar tarixi hadisənin müqayisəsi, müxtəlif dövrlərdə və ya müxtəlif ölkələrdə
baş vermiş eyni köklü, eyni əsaslı oxşar tarixi
hadisələrin müqayisə edilməsi deməkdir. Zamanca lokallaşmanın əsas ünsürü zamanın geriyə
hesablanması – eradan əvvəlki dövrlərə aid olan
tarixi hadisələrin müəyyənləşməsi zamanı tətbiq
edilir. Zaman oxunun tətbiqi - eradan əvvəlki
dövrdən bu günə qədər baş verən tarixi hadisələrin müvafiq şəkildə, dərsin məzmun və mahiyyətinə uyğun olaraq əsaslandırılması, zaman
oxunda yerləşdirilməsidir.
Hadisələrin təqvimləri və sadə xronoloji
cədvəllər nəinki tarixləri möhkəmləndirməyə,
həm də öyrənilən hadisənin inkişafında əsas
mərhələləri aşkara çıxarmağa kömək edirlər.
Sinxron cədvəl ayrı-ayrı ölkələrin tarixində olan hadisələrin və ya ictimai həyatın müxtəlif cəhətlərinə aid təzahürlərin baş verməsinin
eyni vaxta təsadüf etməsini əks etdirir. Sinxron
cədvəllər müxtəlif ölkələrin tarixində olan hadisələr arasında əlaqələrin yaranmasını anlamağa,
şagirdlərin tarixi prosesin ümumi qanunauyğunluqlarını və ayrı-ayrı ölkələrin inkişaf xüsusiyyətlərini dərk etməsinə kömək edir [4, s. 289].
Metodistlər göstərirlər ki, konkret tarixi
təsəvvürlər, tarixi anlayışların təşəkkül tapmasının əsasıdır. Doğrudur, məktəblinin hafizəsində
həkk olunmuş keçmişin obraz və mənzərələrinin
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dairəsi genişləndikcə və məzmunu zənginləşdikcə onların nəticəsində xülasə edilmiş anlayışlar
sistemi daha da məzmunlu və çevik olur. Tipik
obraz – bu, ümumi anlayışdan hərçənd fərqli
olsa da, həm də ümumiləşdirmədir, hadisə və ya
şəxsin bütöv surəti – bu ümumi qanunauyğunluqların açılıb göstərilməsindən fərqli olsa da,
həmçinin tarix elminin nəticəsidir [1, s.186].
Tarixi hadisələrin həm zaman, həm də
məkanca lokallaşdırılmasında tarixi perspektivin
məzmununa bunlar aid edilir:
1. Zamanın məğzini göstərmək;
2. Hadisələri xronoloji ardıcıllıqla sıralamaq;
3. Hadisələri formalaşdıran şəxslərin rolunu müəyyənləşdirmək;
4. Müəyyən bir hadisə ilə əlaqədar fərdi
və ya qrup motivasiyasını müəyyənləşdirmək;
5. Tarixi vizual təsəvvür etmək;
6. Xüsusi hadisələri ya yaxın, ya da uzaq
keçmişdəki eyni təbiətli digər hadisələrlə əlaqələndirmək;
7. Xüsusi tarixi hadisələrin və vəziyyətlərin uzunmüddətli nəticələrini müəyyənləşdirmək
[5, s. 46].
Tarixi təsəvvürlərin təşəkkülü ilə yanaşı
tarixi təsəvvürləri yaratmaq sahəsindəki işin öz
müstəqil idrak və təhlil əhəmiyyəti vardır. K.D.
Uşinskinin dediyi kimi, "Daha çox bilik əldə etdikcə və bu xam materialı daha yaxşı işlədikcə,
idrak daha çox inkişaf edir və daha da güclü
olur. Tarixi keçmişin hadisələri bilavasitə hissi
qavrayış cismi kimi şagirdlərə təqdim oluna
bilməz, onlar təkrar olunmur və təzələnmirlər‖
[6, s. 79].
Şagirdlərdə konkret tarixi təsəvvürlər, hər
şeydən əvvəl müəllimin canlı nitqinin köməyi
ilə, tarix materialının müəllim tərəfindən parlaq
surətdə izah edilməsi yolu ilə yaradılır. Hər bir
tarix müəllimi bilir ki, tarixi hadisələr haqqında
təkcə bir şifahi təsvirin köməyi ilə dəqiq və mükəmməl tarixi təsəvvürlər təmin etmək necə çətindir. Ona görə də həm aşağı siniflərdə, həm də
yuxarı siniflərdə tarix dərslərində müəllim elə
natiq olmalıdır ki, onun tarixi hadisələr haqqın-

da verdiyi məlumatlar şagirdlərdə olan konkret
tarixi təsəvvürlərin zəmini üzərində qurulmuş
olsun. Bu da müəllimin şərhi zamanı konkretləşdirmənin müxtəlif vasitə və üsullarının köməyi
ilə əldə edilir. Tarixi keçmiş haqqında şagirdlərdə canlı təsəvvürlər aşağıdakı metodların köməyi ilə yaradılır:
1) müəllimin canlı nitqi, onun təsirli
nəqletməsi;
2) konkretləşdirmənin müxtəlif vasitə və
üsulları ilə əsaslandırılmış şəkilli təsvir, aydın
xarakteristika ilə;
3) təsviri və maddi əyani vasitələrin tətbiqi vasitəsilə;
4) bədii ədəbiyyatdan istifadə edilməsi
yolu ilə [7, s. 49].
Şagirdlərdə keçmiş haqqında təsəvvür yaratmaq işi təkcə tarix dərsi ilə məhdudlaşmır. O,
sinifdənkənar işlə də geniş surətdə həyata keçirilməlidir.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, şagirdlərdə
tarixi hadisələri təşəkkül etdirməyin yolu –
müxtəlif əyani vasitələrlə həmin tarixi hadisə
haqqında təsəvvür yaratmaqdan və onları həm
zaman, həm də məkanca hüdudlaşdırmaqdan
ibarətdir. Belə olan halda uğurlu nəticənin əldə
olunması qaçılmazdır. Bunun nəticəsində şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarıq və vərdişləri formalaşdırılır, onlar tarixi hadisələri zaman daxilində təsəvvür etməyi, həmçinin bu və ya digər
hadisənin nə vaxt baş verdiyini, konkret gedişini
və s. müəyyən edə bilirlər.
Problemin elmi yeniliyi: Tarix hadisələrin
zamanca və məkanca lokallaşdırılması yollarının
araşdırılması, müəyyənləşdirilməsi, mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması problemin elmi yeniliyini təşkil edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Tarixi proseslərin zamanca və məkanca lokallaşdırılması şagirdlərdə aydın təsəvvürün yaranması, təfəkkürlərinin daha da inkişaf etməsi və özlərinin bilik yaratmağı baxımından əhəmiyyətlidir.
Problemin aktuallığı: Tarixi zaman və tarixi
məkan anlayışlarının qrup və cütlərlə iş formalarından istifadə edərək formalaşdırılması xüsusi aktuallıq kəsb edir.
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СУЩНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ ДЕМОКРАТИИ И ГУМАНИЗМА В
ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
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THE ESSENCE OF USING PRINCIPLES OF DEMOCRACY AND HUMANISM IN
TEACHING HISTORY IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS
Xülasə. Məqalədə şəxsiyyətin tərbiyə olunmasında demokratiya və humanizm prinsiplərinin aktuallığı
və problemlə bağlı müxtəlif fikirlər təhlil edilir, ümumiləşdirilir. Ümumtəhsil məktəblərində tarix təlimi prosesində humanizm və demokratiyadan istifadənin mahiyyətinə aydınlıq gətirilir, nəzəri və praktik məsələləri
nəzərdən keçirilir, təhlil və tədqiq edilir.
Açar sözlər: təhsil, təlim, humanistləşdirmə, demokratiya, prinsip
Резюме. В статье анализируются и обобщаются различные взгляды на проблемы и актуальность принципов демократии и гуманизма в воспитании личности. Уточняется сущность применения
гуманизма и демократии в процессе преподавания истории в общеобразовательной школе, рассматриваются, анализируются и исследуются теоретические и практические вопросы.
Ключевые слова: образование, обучение, гуманизация, демократия, принцип
Summary. The article analyses and summarizes various opinions concerning actuality and problems
of the principles of democracy and humanism in educating an individual. The essence of using humanism
and democracy in teaching history in general education schools is clarified, its theoretical and practical
issues are reviewed, analyzed and researched.
Keywords: education, teaching, humanization, democracy, principle

Təhsil dövlətin və cəmiyyətin mənəvi, mədəni, sosial-iqtisadi inkişafının əsasıdır. Müasir
dövrdə ümumtəhsil məktəblərində təhsil-tərbiyə
prosesinin, xüsusilə də tarixin tədrisinin humanistləşdirilməsi
və
demokratikləşdirilməsi
mühüm pedaqoji problemlərdən hesab olunur.
Tarix təlimi prosesində humanist və demokratik yanaşma bir-biri ilə sıx bağlıdır. Humanizm insana milli və ümumbəşəri, əxlaqi-mənəvi dəyərlər baxımından yanaşılmasında meydana çıxır. Bu prinsipə görə təhsilalanların mənəvi və mədəni inkişafı üçün ayrı-seçkilik edilmədən şərait yaradılır, onların fiziki və psixoloji
sağlamlığı, ləyaqəti qorunur. Təlimdə demokra-
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tiya isə bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq, anlaşıqlı
əməkdaşlıq tələb edir. Təhsilalanların nümunəvi
vətəndaş kimi tərbiyə olunmasında təhsil-təlim
prosesinin misilsiz rolu vardır.
Tərbiyə prosesi ilk öncə ailədə, sonrakı
mərhələdə isə məktəbdə formalaşır. Bunun üçün
də təlim prosesi zamanı istifadə olunan üsullar ,
metodlar, prinsiplər çox dəqiqliklə seçilməlidir.
Çünki tarix dərsi nisbətən mürəkkəb , şagird
üçün çətinlik dərəcəsinə görə fərqlənən bir fəndir. Bunun səbəbi isə təbii ki, xronologiyalar və
tarixi hadisələrdir. Bu zaman əsas məsuliyyət
müəllim üzərinə düşür və müəllim hər mövzuya
uyğun olaraq müəyyən üsullar, metodlar tətbiq
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edir. Bu üsullar düzgün seçilmədiyi şəraitində
mövzu tam mənimsənilməyə bilər. Müasir dövrdə təlim prosesində bütün bunları nəzərə alaraq,
xüsusilə də tarix təlimi prosesində digər prinsiplərlə yanaşı humanizm və demokratiya prinsiplərindən istifadə ön planda saxlanılmalıdır.
Demokratiya və humanizm prinsiplərindən təlim prosesində istifadə olunmasının əsas
məqsədi hər şeyi bilmək istəyən müstəqil vətəndaşların formalaşması üçün şərait yaratmaqdır.
Təhsildə azad axtarış ruhu demokratik prinsiplərin həyata keçirilməsində böyük əhəmiyyətə
malikdir. Azad axtarışın özü demokratik dəyər
hesab olunur. Tarix təlimi prosesində təhsilalanlara humanizm və demokratiya prinsiplərini aşılamaqla indiyə qədər toplanmış dünya təcrübəsini, eləcə də iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni inkişafın ölkəmizə və xalqımıza xas olan xüsusiyyətlərini daha dərindən öyrənməyə imkan yaradılır.
Təhsilalanların tərbiyə edilməsi dərs prosesində baş verir, müəllimin vəzifəsi sadəcə şagirdlərə elmi biliklər verməkdən ibarət deyil, bu
vəzifələrdən biri də şagirdlərin tərbiyə prosesinin təşkil edilməsidir. Таriх dərsində yerinə yetirilən tərbiyə işinin əsasını biliklərin verilməsi
həmçinin şagirdlərin tərbiyələndirilməsi təşkil
edir [1, s. 25]. Bəzən eyni tarixi hadisəyə iki şagirdin münasibəti eyni olmur, tarixi hadisələri
düzgün təhlil etməyi və şagirdlərin tarixi hadisəyə münasibətlərinin formalaşdırılmasında müəllim şagirdlərə kömək etməlidir. Müasir dövrdə
nəinki sadəcə tarix təlimi prosesində, həmçinin
məktəbin interyerindən pedaqoji prosesin məzmununa qədər hər şey humanist və demokratik
mahiyyət kəsb etməlidir. Təhsilverənlərlə təhsilalanlar arasındakı münasibətlə yanaşı həm də
təhsilin məzmunu, mahiyyəti, prinsipləri, metodları, təşkili formaları humanistləşdirilməlidir.
Bu prinsiplərin tarix təlimi prosesində aşılanması demokratik fikirli vətəndaş yetişdirmək, onlarda sərbəst düşünmə tərzi formalaşdırmaq,
dünyagörüş aspektini genişləndirmək baxımından təhsilalanlarda tərbiyə prosesinə səmərəli
təsir göstərir. Bununla yanaşı, ölkəmizdəki
problemləri həll etməyi bacaran humanist fikirli,
Azərbaycanın iqtisadi, mədəni, elmi cəhətdən
yüksək inkişafını təmin edə biləcək vətəndaş hazırlanır. Bu xüsusiyyətlərə malik olan gənclərin
yetişdirilməsi ilk növbədə tərbiyə prosesindən
asılıdır. Dərs prosesində demokratiya və huma-

nizm prinsiplərindən istifadə məhz bu ruhda, bu
tərbiyədə gənclərimizin formalaşmasını təmin
edir. Tədris materialının seçilməsi və sistemləşdirilməsi, istifadə edilən bütün üsul və vasitələr
dərsin əsas ideyasına, onun konkret təlim-tərbiyə və inkişafetdirici məqsədlərin həllinə yönəldilməlidir. Təhsilin humanistləşdirilməsi, ilk
növbədə şagirdin təlim prosesində bilavasitə inkişaf etdirilməsini, özünü bir şəxsiyyət kimi
təsdiq etməsini, özünüreallaşdırması üçün əlverişli şəraitin, mühitin yaradılmasını nəzərdə
tutur [2, s. 77].
Humanistlik Təhsil Qanununda ―Milli və
ümumbəşəri dəyərlərin, şəxsiyyətin azad inkişafının, insan hüquqları və azadlıqlarının, sağlamlığın və təhlükəsizliyin, ətraf-mühitə və insanlara qayğı və hörmətin, tolerantlıq və dözümlülüyün prioritet kimi qəbul olunması" kimi şərh
edilir. Çox təəssüf ki, hələ də demokratik və humanist yanaşmanı özbaşınalıq, xaos, şəxsi subyektiv maraqların qabarıq olması kimi yanlış istiqamətləndirənlər olur. Bu yanaşma olduqca
qeyri dəqiq və əsilsiz iddialardır. Çünki azadfikirli, tolerant bir yanaşmanı, özbaşınalıq və xaos
kimi qiymətləndirmək düzgün deyil. Bu Təhsil
sistemində də öz əksini tapmışdır. Şagirdlərin
təlim-tərbiyəsi milli zəminə, ümumbəşəri dəyərlərinə əsaslanmaqla, demokratik xarakterdə aparılmalı, onlara milli mənlik, vətəni sevmək, xalqının layiqli övladı olmaq hissi aşılanmalıdır [3,
s .50]. Təhsil sistemin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də elə məhz yüksək biliyə malik
olan gənclər yetişdirməklə yanaşı, hərtərəfli inkişaf etmiş, yüksək hazırlığa malik olan, öz fikrini azad ifadə edən, fakt və hadisələrə müstəqil
yanaşmağı bacaran, təhlil və tədqiq edən gənclər
yetişdirməkdir. Bu onu tələb edir ki, lap aşağı
siniflərdən başlayaraq, eləcə də tarix fənninin
tədrisində istifadə olunan metodlar, üsullar,
prinsiplər məqsədə uyğun seçilsin. Ona görə də
demokratiya və humanist prinsiplərinin tətbiqinə xüsusi önəm verilməli və bu məsələ xüsusilə
diqqətdə saxlanılmalıdır. Tarixin tədrisində
uzun müddət inzibati amirlik metoduna üstünlük
verilməsi, demokratik istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər bir müddət kosmetik təmir xarakteri daşımışdır. Ancaq müasir dövrdə bu prinsiplərdən istifadə yüksək və keyfiyyətli səviyyəyə
çatdırılmış, təhsilalanların tərbiyə olunmasının
mühüm istiqamətinə çevrilmişdir. Bu prinsiplər-
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dən istifadəni daim ön planda saxlamaq və digər
prinsiplərlə də vəhdətli şəkildə istifadə etmək
lazımdır. Təhsil prosesi kəsilməz və dinamik bir
proses olduğundan zaman-zaman onun qarşısında duran məqsəd və vəzifələr dəyişir. Hər dövrün tələblərinə uyğun olaraq bu məqsəd və vəzifələri yerinə yetirmək lazımdır [4. s. 15]. Humanizm və demokratiya prinsiplərinin tarix dərslərində tətbiqi məsələsi təhsilin müasirləşdirilməsinə təsiri olduqca böyükdür. Digər təlim prinsipləri ilə yanaşı bu prinsiplərin tətbiqi müasir
təhsil sistemini dünya təhsil standartlarına uyğunlaşdırır. Çünki uğurlu bir gələcək ilk öncə
düzgün qurulmuş təlim və tərbiyə prosesindən
asılıdır. Buda özlüyündə təhsil sistemində öz əksini tapır.
Belə bir ümumi nəticəyə gələ bilərik ki,
Tarix dərsində təlim və tərbiyə prosesinin keyfiyyətli təşkil edilməsində təlim prinsiplərinin
əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu prinsiplərin tətbi-

qi müəllimin əsas vəzifəsinə çevrilməlidir. Tarix
təlimində digər prinsiplərlə yanaşı demokratiya və
humanizm prinsiplərinin tətbiq edilməsi şagirdlərin demokratik ruhda böyüməsi, öz vəzifələrini,
hüquqlarını bilən, hadisələrə qarşı təmkinli və
analitik yanaşan gənclərin yetişdirilməsi deməkdir. Bunun üçün bu prinsiplər daha dərindən
araşdırılmalı, təhlil edilməli və tətbiq edilməlidir.
Problemin elmi yeniliyi. Müasir təlim prosesinin tələblərindən irəli gələrək tarix dərslərində humanizm və demokratiya prinsiplərinin tətbiqi üçün
bu prinsiplərin daha dərindən araşdırılmasına və
daha da təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tarix dərsinin keyfiyyətli təşkilində humanizm və demokratiya
prinsiplərinin istifadəsi böyük rol oynayır.
Problemin aktuallığı. Demokratiya və humanizm prinsiplərinin tətbiqi zamanı qrup və cütlərlə iş
formalarından istifadə xüsusi aktuallıq kəsb edir.
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ПОСТАНОВКА В МАТЕРИАЛАХ КУРИКУЛУМА ВОПРОСОВ ВСЕСТОРОННЕГО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ
Inal Mubariz Aghazada
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RESEARCH ISSUES OF THE PROBLEM OF COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF
THE STUDENT'S PERSONALITY IN THE TEACHING OF HISTORY
Xülasə. Proqram materiallarını şagirdlərə mənimsətmək, ləyaqətli vətəndaşlar yetişdirmək naminə
müəllim indi dünya praktikasında yayılmış və özünü doğrultmuş yeni təlim metodlarından və texnologiyalarından – diskussiya, debat, disput, konfrans, müsabiqə və interaktiv təlim üsullarından, texnikalarından və iş
formalarından istifadə etməlidir. Bunlar Vətənimizi sevən, qanunlarımıza hörmətlə yanaşan, azad və demokratik ruhlu, savadlı və ləyaqətli, təşəbbüskar nəslin yetişdirilməsinə kömək edir.
Açar sözlər: kurikulum, tarix, tədris planı, yeni proqram
Резюме. Для усвоения программных материалов и обучения достойных граждан учитель должен использовать новые методы и технологии обучения, которые сейчас широко распространены и
оправданы в мировой практике - дискуссия, дебаты, диспуты, конференции, соревнования и интерактивные методы обучения, техники и формы работы. Все это способствует воспитанию поколения,
любящего Родину, уважающего наши законы, обладающего свободным и демократическим духом, а
также образованного, достойного и инициативного.
Ключевые слова: курикулум, история, учебный план, новая программа
Summary. In order to master the program materials and train worthy citizens, the teacher must use
new teaching methods and technologies that are now widespread and justified in world practice - discussion,
debate, debate, conference, competition and interactive teaching methods, techniques and forms of work.
They help to bring up a generation that loves our country, respects our laws, has a free and democratic spirit,
is educated and dignified, and is enterprising.
Key words: curriculum, history, curriculum, new program

―Kurikulum - təhsilin ayrı-ayrı pillələri
üzrə təlimin nəticələrini və məzmun standartlarını, tədris fənlərini, həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, təlim-tərbiyə
prosesinin təşkili, təlim nəticələrinin monitorinqi və qiymətləndirilməsinin keçirilmə mexanizmini əhatə edən dövlət sənədidir‖.
―Fənn məhdudluğunu aradan qaldıraraq,
həyati problemlərin dərk edilməsinə və kurikulumun müxtəlif aspektlərini mənalı şəkildə əlaqələndirməklə geniş sahələrin öyrənilməsinə

diqqət verən kurikulum‖. Yakobs fənlərarası kurikulumu ―əsas mövzunu, problemi, təcrübəni
araşdırmaq üçün müxtəlif fənlər üzrə metodologiyaların və dillərin şüurlu şəkildə tətbiq edildiyi kurikulum yanaşmaları və biliklər kimi izah
edir‖.
Fənlərarası kurikulumda əsas diqqət fənlər
arasındakı əlaqələrə yönəlir. Ayrıca fənnə aid
olan məzmun və əməliyyatlar məhdudlaşdırılır.
Məsələn, qərar qəbuletmə və ya problem həlli
fəndən asılı olmayaraq eyni prinsiplərə istinad
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edir. Müəllim xüsusi bir mövzu və ya problem
üzərində diqqəti cəmləşdirmək üçün fənlərarası
əlaqədən istifadə edir. Fənlər arasında ümumilik
diqqət mərkəzində dayanır. Nəticədə isə bir
neçə fənn üzrə əldə edilən biliklər arasında
əlaqə yaratmaqla müəllim şagirdlərin mövzunu
daha dərin və əsaslı dərk etməsinə imkan yaratmış olur. Görkəmli akademik H.M. Əhmədovun
fikrincə ―müasir dövrün savadlı insanı üç keyfiyyətə – geniş biliklərə, düşünmək vərdişinə,
tərbiyəyə malik olmalıdır. H.M. Əhmədov təhsil
və tərbiyənin mahiyyətini təkcə müəyyən biliklərin həcmində görmür. O, təhsil anlayışına tənqidi düşünməyi, fakt və hadisələr və özünün
mənəvi mövqeyini düzgün qiymətləndirməyi
bacaran və əlbəttə, tərbiyəsi olan insanı daxil
edir‖. Əsl fənlərarası kurikulumda əsas diqqət
düşünmək haqqında düşüncəyə və öyrənməyi
necə öyrənməyə verilir. Fənlərarası əlaqə təkcə
müxtəlif fənlərin bir-biri ilə əlaqələndirilməsindən ibarət deyildir. Fənlərarası əlaqədən istifadə
nəticəsində sinifdə yaradıcı mühit formalaşır.
Kursdaxili, kurslararası və fənlərarası əlaqələr
dərsin təlim tərbiyə və inkişafetdirici vəzifələrinin yerinə yetirilməsi məqsədilə verilir. Onlar
tarixi faktlar anlayışı, səbəb-nəticə əlaqələrinin,
qanunauyğunluqların mənimsənilməsinə, tarixi
materialın tərbiyəvi imkanlarının gerçəkləşdirilməsinə, mövzunun məzmunu ilə bağlı əsas bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasına xidmət
edir.
2004-cü ildən etibarən Azərbaycanda ardıcıl həyata keçirilən məzmun dəyişiklikləri pedaqoji prosesin sistemli planlaşdırılmasını nəzərdə
tutan kurikulum islahatları şəklində reallaşır.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
2006-cı il oktyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyasını -Milli
Kurikulumunu təsdiq etmişdir. Milli kurikulumda ümumi təhsil üzrə təlim nəticələri və
məzmun standartları, ümumi təhsilin ayrı-ayrı
mərhələlərində keçilən tədris fənləri, həftəlik
dərs və dərsdənkənar məşğələ saatları, təlim-tərbiyə prosesinin təşkili və idarəolunması, təlim
müvəffəqiyyətinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar başlıca tələblər kompleks
halında əks etdirilmişdir. Həmin sənəd əsasında
hazırlanmış fənn kurikulumlannda hər bir sinif
üzrə təlimin nəticələri, məzmun və qiymətlən-
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dirmə standartları, təlim strategiyaları öz ifadəsini tapmışdır.
Fənn kurikulumlarında, hər şeydən öncə
təlimin məzmunu verilir. Ənənəvi proqramlarla
müqayisədə burada məzmun nəticələr formasında ifadə olunur. Həmin nəticələr məktəblilərin
əldə edəcəkləri bilikləri, həmçinin onların fəaliyyətlərini nəzərə çarpdırır. Əsasən bacarıqlardan ibarət olan həmin nəticələr minimum tələb
kimi təsdiq edildiyi üçün eyni zamanda standart
kimi götürülür. Pedaqoji ədəbiyyatda qeyd edildiyi kimi, fənn kurikulumlarının didaktik əsasında nəticəyönlülük, tələbyönlülük və şəxsiyyətyönlülük prinsipləri dayanır:
– Nəticəyönlülük – təhsilin ayrı-ayrı pillələri, konkret siniflər və fənlərlə bağlı əldə ediləcək təlim nəticələrinin qabaqcadan nəzərdə tutulmasını;
– tələbyönümlülük – təlim məqsədlərinin
dövlətin, cəmiyyətin və təhsilalanların tələbatmı
ödəməsini;
– şəxsiyyətyönlülük – şagirdlərin maraqlarının, arzu, istək, meyl və qabiliyyətlərini hesaba almaqla mühüm və gərəkli həyati bacarıq və
vərdişlərin formalaşdırılmasını məqsədəuyğun
hesab edir
Müasir tarix təhsili gənc nəslin həyata hazırlanmasına və nümunəvi vətəndaşın formalaşmasına yönəldilib. Tam orta təhsildə Azərbaycan tarixi ilə ümumi tarix kursları məntiqi-xronoloji ardıcıllıqla öyrədilir. ―Tarix təlimi dövlət
tərəfindən müəyyən edilmiş tədris planı əsasında hazırlanmış və təsdiq edilmiş proqramlarla
tədris olunur və tarix üzrə yeni proqram və dərsliklər hazırlandı. İlk növbədə ümumtəhsil orta
məktəbləri üçün ―Azərbaycan tarixi‖ və ―Ümumi tarix‖ proqramlarının tərtibinə daha ciddi
diqqət yetirilmişdir‖ [4]. Tam orta təhsil səviyyəsi üçün ―Azərbaycan tarixi‖ və ―Ümumi
tarix‖ proqramları ―Azərbaycan Respublikasının
təhsil sahəsində islahat proqramı‖nın tələblərinə
əsaslanaraq tərtib edilmişdir. Yeni tarix proqramları – ―Azərbaycan tarixi‖ nin və ―Ümumi
tarix‖nin qarşısında aşağıdakı vəzifələri müəyyənləşdirilmişdir:
– dərin və əhatəli biliyə, bacarıq və vərdişlərə, yüksək intellektə, geniş dünyagörüşünə
malik olan və onu daim inkişaf etdirməyə çalışan şəxsiyyət formalaşdırmaq;
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– öz soy-kökünə, milli-mənəvi zəminə
əsaslanan, adət-ənənələrinə, şərəfli tarixi keçmişinə dərindən yiyələnən və ondan iftixar hissi
keçirən, ailəsini, vətənini, millətini sevən və onu
daim ucaltmağa çalışan milli vətənpərvərlər yetişdirmək;
– ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnən və
onları milli-mənəvi zəmin əsasında əlaqələndirməyi, ahəngdar inkişaf etdirməyi bacaran, insan
haqları və azadlıqlarına hörmət edən və onlara
daim əməl etməyə, Azərbaycanda hüquqi demokratik cəmiyyətin qurulmasına layiqli töhfələr verməyə hazır olan azad və demokratik ruhlu
vətəndaşlar tərbiyə etmək.
Proqramlarda orta məktəbdə tarixin tədrisi
aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:
– qədim dövrdən bu günədək bəşəriyyətin
keçdiyi tarixi inkişaf haqqında biliklərin əsasının şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə nail
olmaq;
– şagirdlərə tarixi təhlil, müqayisə və
ümumiləşdirmə aparmaq bacarıqları formalaşdırmaq əsasında hadisə və prosesləri, fakt və qanunauyğunluqları, anlayışları mənimsətmək;
– şagirdlərdə tarixə inam və hörmət hissini
formalaşdırmaq, humanizm ideyalarına, insan
hüquqlarına, demokratik dəyərlərə, milli-mənəvi
zəminə əsaslanan, öz soy-kökünə, xalqına və
millətinə hörmət, vətənpərvərlik və xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşma kimi yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri tərbiyə etmək;
– Azərbaycan xalqının və digər xalqların
dininə, dilinə, mədəniyyətinə, tarixi inkişafının
müxtəlif məqamlarına maraq yaratmaq, öz ölkəmizin və bütün bəşəriyyətin mədəniyyətini qorumağa və yaşatmağa çalışmaq hissi aşılamaq;
– bütövlükdə Azərbaycan tarixi üzrə baza
biliklərini müvafiq olaraq yaxın və uzaq ölkələrin tarixi ilə əlaqələndirmək bacarığı yaratmaq,
şagirdlərdə onun yaşadığı region, rayon, şəhər
və kəndin tarixinin, vətən tariximizin, eyni zamanda dünya tarixinin tərkib hissəsi olması inamını aşılamaq və s.
Bu proqramlar bəzi cəhətlərinə görə əvvəlkilərdən fərqlənir.
1. Bu proqramlarda tarixi materialların öyrənilməsində sosial-sinfi münasibət deyil, tarixilik, elmilik və obyektivlik metodologiyasının
əsas göstərilməsinə ciddi riayət olunmuşdur.

2. Tarixi gerçəkliyə müvafiq olaraq dövrləşməyə yenidən baxılmışdır. Misal olaraq
―müasir dövr‖ məntiqi olaraq ―ən yeni dövr‖
kimi verilmişdir.
3. Bəşər tarixinin ayrı-ayrı dövrlərinin
bölgülər üzrə əvvəllər tətbiq edilmiş prinsiplərində dəyişikliklər edilmşidir. Yeni bölgü tarixi
inkişaf prosesinə tamamilə uyğundur: çünki ən
qədim dövlətlər, sivilizasiyalar Şərqdə meydana
gəlmiş, sonrakı mərhələlərdə isə Qərbdə siyasi,
iqtisadi, sosial və mədəni sahələrdə dünya inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmiş, dəyişikliklər baş vermişdir.
4. Ümumi tarix proqramlarında əsas diqqət Şərq və Qərb sivilizasiyalarının üzvi şəkildə
tədris edilməsinə, ümumbəşəri dəyərlərin öyrədilməsi ilə yanaşı milli-mənəvi dəyərlərin qabarıq verilməsinə yönəldilmişdir. Belə ki, türkislam amili, türk-islam xalqlarının zəngin, çoxəsrlik tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı məsələlərin
dərindən öyrədilməsi ön plana çəkilmişdir.
5. Yeni proqramlarda iqtisadi və sosial
münasibətlərin, Azərbaycanın və dünya xalqlarının mədəniyyətinin inkişafı məsələlərinin öyrənilməsinə daha çox vaxt ayrılmışdır.
6. Son illərin hadisələrinin və tarixi proseslərə verilən yeni qiymətin mövcud dərsliklərdə öz əksini tapmadığı nəzərə alınaraq, müəllimə kömək etmək, ona istiqamət vermək məqsədilə proqramlarda müvafiq təlim materialları genişləndirilmiş şəkildə təqdim olunmuşdur.
7. X-XI siniflər üzrə Azərbaycan tarixi
proqramlarında əhəmiyyətli dərəcədə məzmun
və struktur dəyişikliyi aparılmışdır. Bu proqramlarda xalqımızın milli azadlıq hərəkatı ön
plana çəkilmiş, müstəqillik uğrunda mübarizəsi,
bu mübarizədə ümummilli liderimiz H. Əliyevin
tarixi rolu, öz əksini tapmışdır.
8. Əvvəlki proqramlardan fərqli olaraq
təqdim olunan proqramların ―Ümumi tarix‖ hissəsində də ―Kursdaxili, kurslararası və fənlərarası əlaqələr‖, ―Mövzu üzrə formalaşdırılan anlayışlar‖, ―Şagirdlərin əsas bacarıqları‖ bölmələri verilmişdir. Bu, tarix proqramlarının tərtibində ilk təcrübədir.
10. Proqramlarda hər bir kursun sonunda
bölmələr üzrə zəngin elmi-metodik ədəbiyyatın,
habelə sinifdənxaric oxunun siyahısı verilmişdir. İctimai fənlərin təhsil sahəsi seçildiyi siniflərdə, xüsusilə X-XI siniflərdə bu ədəbiyyatdan
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müəllimlər, habelə onların tövsiyəsi əsasında şagirdlər də istifadə edə bilərlər. Proqramların sonuna xəritələrin, sxemlərin, cədvəllərin, diaqramların, şəkillərin, audiovizual vasitələrin siyahısı əlavə edilmişidir. Müəllim məktəbin madditexniki imkanlarından, həmin materialların çap
olunanlarından, özünün və şagirdlərin bacarığından istifadə etməklə təlimi daha səmərəli və
məzmunlu təşkil etməyə nail ola bilər.
―Təqdim olunan proqramlarda ən önəmli
cəhətlərdən biri bölmələr üzrə ―Kursdaxili,
kurslararası və fənlərarası əlaqələr‖, ―Mövzu
üzrə əsas anlayışlar‖ və ―Şagirdlərin əsas bacarıqları‖ başlıqları altında verilən metodik tövsiyələr sistemidir‖. Onlar tarixi faktlar anlayışı,
səbəb-nəticə əlaqələrinin, qanunauyğunluqların
mənimsənilməsinə, tarixi materialın tərbiyəvi
imkanlarının gerçəkləşdirilməsinə, mövzunun
məzmunu ilə bağlı əsas bacarıq və vərdişlərin
formalaşdırılmasına xidmət edir. Proqramlarda
bölmələr üzrə qruplaşdırılan ―əsas anlayışlar‖
hər bir müəllimə dərsin anlayışlar dairəsini müəyyən etməyə, onları qruplaşdırmağa və yerində
tətbiq etməyə imkan verir. Onlardan faktik materialın təhlili və qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunur. Təlim materiallarının əsas anlayışlar ətrafında cəmləşdirilməsi şagirdlərin tarixə
dair biliklərini sistemləşdirməyə kömək edir.
Buna görə də əsas anlayışların şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi təmin olunmalıdır. Bu
zaman müəllim unutmamalıdır ki, şagirdin anlamadığı bir faktı, məsələni uzun müddət hafizəsində saxlaması və ondan faydalanması
mümkün deyildir.
Təcrübə göstərir ki, anlayışların formalaşdırılması üçün müəllim onların məzmununu
şərh etmək və əlamətlərini sadalamaqla kifayətlənməməli, mənimsəmə prosesinin qanunauyğunluqlarına riayət etməli, şagirdləri zəruri təfəkkür əməliyyatlarının icrasına cəlb etməlidir.
Bunsuz anlayışların mənimsənilməsi mümkün
deyildir. Beləliklə, şagirdin bu istiqamətdə qazanacağı uğurların səviyyəsi onun əqli qabiliyyətlərinin inkişafından asılıdır. Odur ki, proqram
materialları şagirdlərə elə çatdırılmalıdır ki, onların hafizə, təfəkkür, təxəyyül və s. psixi fəaliy-

yət formaları əlaqələndirilsin, normal zehni fəaliyyətləri təmin olunsun. Bu isə müəllimdən
tələb edir ki, hər bir konkret dərsə hazırlaşarkən
təlim materiallarının məzmununu tələb etdiyi
zehni əməliyyatları konkret olaraq müəyyənləşdirsin və dərs prosesində bütün şagirdlərin
həmin əməliyyatları icra etmələrinə nail olsun.
―Bu işin öhdəsindən gəlmək üçün proqram bölmələrinin sonunda verilmiş ―şagirdlərin əsas bacarıqları‖ tövsiyəsindən istifadə edilməlidir‖.
Bunlar dərsin əsas məsələlərinin, anlayışlarının
mənimsənilməsi üçün tələb olunan zehni əməliyyatları müəyyənləşdirməkdə müəllimə istiqamət verə bilər. Bu tövsiyənin əsas mənası mövzunun məzmununa müvafiq əlaqələndirmə, müqayisə etmə, təhlil etmə, ümumiləşdirmə və nəticə çıxarma üsulları ilə şagirdlərin təfəkkür qabiliyyətini üzə çıxarmaq, onlarda bacarıq vərdişləri formalaşdırmaqdır.
Problemin aktuallığı. Kurikulum təhsil prosesinin məqsədinə əsasən, müvafiq dövlət standartlarına uyğun şəkildə, bu və ya digər təhsil pilləsi və istiqamətləri üzrə təhsilin məzmununa və mənimsənilmə qaydalarına aydınlıq gətirir. Kurikulum tədris
planını, ayrı-ayrı fənlər üzrə tədris proqramlarını,
metodik təminatla əlaqədar tövsiyələri, qiymətləndirmə və başqa təhsil texnologiyalarını özündə birləşdirir.
Problemin yeniliyi. Proqramın yeniliyinə
aşağıdakılar aiddir:
– dərin və əhatəli bilik
– soy-kökünün, milliyyətinin keçmişini dərindən öyrənmə
– ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnən və onları
milli-mənəvi zəmin əsasında əlaqələndirmək.
Problemin praktik əhəmiyyəti. ―Şagirdlərin
inkişafı, tərbiyəsi, onların fəal ictimai-siyasi həyata
hazırlanması üçün də bu tövsiyənin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Müəllim ―Bacarıqlar‖dakı tövsiyələrdən istifadə edərək şagirdlərdə konkret mövzular
üzrə proqramda göstərilən vacib problemlər, məsələlər üzrə müstəqil bilik əldə etmək, məlumat, məruzə,
müsahibə və referat hazırlamaq, icmal və tezislər,
cədvəllər tərtib etmək, yoldaşları, valideynlər qarşısında çıxış etmək, ümumməktəb tədbirlərindən iştirak etmək vərdişləri aşılamalıdır‖. Proqramın sözügedən tövsiyəsi şagirdlərdə proqnozlaşdırmaq vərdişlərinin də formalaşdırılmasına kömək edir.
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THE ROLE OF CREATIVE ACTIVITY IN FORMATION OF INDEPENDENT WORK IN
THE TRAINING PROCESS
Xülasə. Bu gün hər bir müəllimin ümdə vəzifəsi təlim prosesində müstəqil işin təşkili zamanı şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətini araşdırmağı, müstəqilliyini təmin etməyə, hər bir tədqiqatçını düşünməyə, təfəkkür
fəaliyyətinə alışmağa, sərbəst işləməyə sövq etməkdir.
Açar sözlər: müstəqil iş, təlim fəaliyyəti, yaradıcı fəaliyyət, xarici dil
Резюме. Сегодня основная задача каждого преподавателя - изучить творческую активность студентов в организации самостоятельной работы в учебном процессе, обеспечить их автономность, побудить каждого исследователя думать, привыкать к мышлению, работать самостоятельно.
Ключевые слова: самостоятельная деятельность, учебная деятеленость,
творческой
деятельности,иностранный язык
Summary. Today the main task of any student, teacher doing research on searching creative activity
of pupils in formation of independent work in the process of training is to encourage pupils to be adopted to
thinking, creative activity, to work independently.
Key words: independent work, training, cteative activity, foreign language

Təlim prosesində şagirdlərin mənimsəmə
keyfiyyətinə təsir göstərən amillər sırasında şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətinə də ciddi fikir verilir. Təlimdə şagird fəaliyyətinin bəzi xüsusiyyətlərini qruplaşdırmaq yolu ilə bu işin təşkili
vəziyyəti öyrənilsə də, lakin bu prosesin özündə
yaradıcı xüsusiyyətlərin əsas məğzi, istiqamətləri tam halda tədqiqat mənbəyi olmamışdır. Yaradıcı fəaliyyət bəs onda necə səciyyələndirilir?
Onun mahiyyətinə ədəbiyyatlarda necə münasibət göstərilir?
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Araşdırılan mövzunun tematikasına uyğun
olaraq qeyd etmək lazımdır ki, şagirddə yaradıcı
fəallığı stimullaşdıran məqamlar çoxdur. Bu cəhətdən, təlimdə şagird fəaliyyəti üçün önəmli
olan bəzi xüsusiyyətləri sadalamaq yerinə düşər.
Bunlar aşağıdakılardır:
– Şagirdlərin öyrənmə fəaliyyətində dərketmə əməliyyatları;
– Şagirdlərin öyrənmə fəaliyyətində dərk
etmək əməliyyatlarının təzahür formaları;
– Şagirdlərin öyrənmə fəaliyyətində motivasiyaların çıxarılması;

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 2, 2021

Təlim prosesində müstəqil işin təşkili zamanı yaradıcı fəaliyyətin rolu

– Şagirdlərin öyrənmə fəaliyyətində dərketmə maraqlarının öyrənilməsi;
– Şagirdlərin öyrənmə fəaliyyətində pedaqoji ünsiyyətin yerinin müəyyənləşdirilməsi;
– Şagirdlərin öyrənmə fəaliyyətində özünüfəallığın, təşəbbüskarlığın və müstəqilliyin
yer alması.
Bu təsnifatdan irəli gələn məntiqi nəticə
ondan ibarətdir ki, göründüyü kimi ―təlim zamanı şagird fəallığının təzahür formalarını üç qrupa ayırmaq olar: zahiri fəallıq, daxili fəallıq və
yaradıcı fəallıq‖ Biz öz araşdırmamızın məzmununa uyğun olaraq bu məqalədə yalnız yaradıcı
fəallıq kontekstindən məsələni təhlil-tərkib etməyi nəzərdə tutduğumuzdan, ―yaradıcı fəallığın‖ əvvəlcə özünün mahiyyətinin ədəbiyyatda
qoyuluşuna diqqət yetirdik. Məlum oldu ki,
―fəallığın yüksək forması yaradıcı fəallıqdır‖.
Bu barədə ―Məktəb pedaqogikası‖ dərsliyində
qeyd olunur: ―Fəallığın yüksək forması yaradıcı
fəallıqdır. Qoyulan vəzifəni, verilən tapşırığı
həll etmək üçün yollar araşdırıb tapmaq, onun
öhdəsindən gəlmək, bəzən də orijinal vasitələr
müəyyənləşdirmək yaradıcı fəallıq üçün səciyyəvidir. Yaradıcı fəallıq şagirdin şüurlu şəxs
kimi formalaşmasında mühüm rol oynayır. Şagirdin təlimdə fəallıq və müstəqillik səviyyəsi,
onun gələcək həyat mövqeyini xeyli dərəcədə
şərtləndirir‖ [6, s. 133].
Problemin bu cür qoyuluşu, əlbəttə təlim
prosesində həm şagirdlərin tədris, həm də idrak
fəallığını şərtləndirən yaradıcı (kreativ) düşüncəsini işə salmaq bacarığından getdiyindən bu
prosesin ümumişlək texnologiyasını əks etdirən
yanaşmanı da qiymətləndirmək zənn edirəm ki,
məqbul iş üsulu kimi öz əksini tapa bilmişdir.
Məsələnin əsil mahiyyəti ondadır ki, ―son
dövrün məhsulu olan interaktiv üsul yaradıcı
fəallığın nümunəsidir. İnteraktiv ingilis sözüdür,
daha fəal deməkdir. Mahiyyəti dərs zamanı müəllim+şagird, şagird+müəllim formulunu müəllim+şagird, şagird+mövzu, şagird+şagird formuluna çevirməkdən ibarətdir.‖ [6, s. 134]
Problemin mahiyyətini və strukturunu öyrənən tədqiqatçılar haqlı olaraq şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətini məhz, təlim prosesinin əsas təşkili forması olan dərs və onun digər təşkili formaları olan laborator məşğələlərlə, praktik işlərlə, praktikumlarla, ekskursiyalarla (tədris), kollokvumlarla, dərnəklərlə, maraq kursları, müza-

kirə dərsləri, seminar, imtahan və zaçotlarla bağlayaraq təşkil forması kimi də təqdim edirlər.
Ona ―fəaliyyətin təşkili‖ nöqteyi-nəzərdən təhlil
verirlər. Məsələn, professor A.N. Abbasov ―Pedaqogika‖ dərs vəsaitində yazır: ―Təlim müəllim
və şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyətinin xüsusi təşkil
edilmiş, məqsədyönlü, sistemli və idarə olunan
prosesi olub bu zaman bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi baş verir, məktəblilərin təhsili, tərbiyəsi və inkişafı həyata keçir. [3].
Təlimin funksiyası işarə və əşyavi vasitələrin insanlarla fəaliyyət bacarıqlarının maksimal dərəcədə uyğunlaşdırılmasından asılıdır.
Təlim şagirdlərin fəal idrak-təlim fəaliyyətinin
təşkili və stimullaşdırılmasının məqsədyönlü pedaqoji prosesdir ki, burada elmi bilik, bacarıq və
vərdişlərin mənimsənilməsi, yaradıcı bacarıqların, dünyagörüşü və mənəvi-estetik baxışların
inkişafı özünü göstərir‖ [5].
Təlim prosesində şagirdlərin yaradıcı bacarıqlarının inkişafını əks etdirən digər bir dərslikdə isə məsələnin qoyuluşuna və həyata keçilməsinə məhz məktəb təcrübəsini, praktik vərdişləri ümumiləşdirmək baxımından dəyər verilir.
Məsələn, akad. M.M. Mehdizadə ―Ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin
təkmilləşdirilməsi yolları‖ adlı monoqrafiyasında göstərirdi ki, ―problemin aktuallığına da
ciddi sosial-ictimai mövqedən baxılmalıdır.
Sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, təlim metodlarının yeniləşdirilməsi sahəsindəki çətinliklər
onun nomenklaturunun (mahiyyətinin) yeni
metod və priyomlarla ləng zənginləşdirilməsindən daha çox (şübhəsiz bu da zəruridir) metodlar xəzinəsinin, nəzəri və əməli təfəkkürünü inkişaf etdirən metodların təlim prosesində tələb
olunan səviyyədə tətbiq edilməsindən ibarətdir.
Bu isə bir tərəfdən müəllimlərin bir qisminin
hələ metodik cəhətdən zəif silahlanması ilə,
digər tərəfdən bunun üçün zəruri şəraitin: proqramların çox yüklü olması, texniki təlim vasitələrinin hər məktəbdə kifayət dərəcədə olmaması
və s. ilə əlaqədardır‖ [9, s. 96].
Təlim fəaliyyətində müstəqil işin təşkilində yaradıcı fəaliyyət göstərməyin müxtəlif çalarları var. Şagirdlərin tədris (oxumaq, yazmaq)
və idrak bacarıqlarını yeni, təkmil konsepsiyalar
əsasında qurmaq üçün verilmiş tövsiyələr, üzə çıxarılan ideyalar, mənimsədilən təcrübi istiqamətlər bir daha göstərir ki, dərsdə və dərsdənkənar
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təlim xarakterli tədbirlər zamanı şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətləri nümunəvi əsasda təşkil olunarsa, bu zaman onların həm bilik mənimsəmə,
həm də düşüncə itiliyinin səmərəliliyi yüksəlir.
Müstəqil işin təşkili zamanı yaradıcı təfəkkürlə özünü təkmilləşdirən şagird müstəqil
növ fəaliyyətin hər bir sahəsində möhkəm uğur
qazanır, nailiyyətlərini daha sürətlə başa vurur.
Yaradıcı fəaliyyət göstərməyin üstünlükləri çoxdur. Şagird istər tədris, istərsə də təlim
fəaliyyəti boyu həm öyrənməyi öyrənir, həm də
öyrənməyi öyrədir. Özünü təkmilləşdirməyin
qayğısına qalır, müəllimlərin isə öyrəndiklərini
düzgün, əsaslı nəzəri-metodik şansla tətbiq etməyin nümunələrini mənimsəyirlər.
Yaradıcı fəaliyyət prosesində müstəqil iş
üzrə vərdiş qazanmağın şagirdlər üçün potensial
əhəmiyyəti həqiqətən böyükdür. Pedaqoji fəaliyyətin özünün təbiətinə xas olan yaradıcılıq
potensialı, emosionallığı istər orta ümumtəhsil,
istərsə də ali məktəbdə təlim-tərbiyə prosesini
optimallaşdırmağa imkan yaradır. Müəllim dərs
prosesində şagirdin bilik mənimsəmə keyfiyyətinə təsir edən yaradıcı şəxsiyyətdir. Müstəqil
işin təşkilində o, özünün bütün istedad və qabiliyyəti ilə yaradıcı fəaliyyətinə əzmlə yanaşır, öz
şagirdlərini sərbəst düşüncə, müstəqil fəaliyyət,
işgüzar psixologiya, dərin analitik təhlil yönümündən həyata hazırlayır. Müəllim həm də şagirdlərin yaradıcı düşüncəsinə (kreativlik səviyyəsinə) nəzarət edir, yüksək səviyyəli uşaqlarla
yanaşı, təlimdə geri qalan şagirdlərin də müəyyən yaradıcı bacarıqlarla səfərbər olunması qayğısına qalır. Yəni, müəllim özünün bütün yaradıcı təbiətini qarşıdakı dərsin səmərəli təşkilinə
səfərbər edir: ―diqqətini cəmləşdirir, sinfin və
dərsin məzmun və mahiyyətini modelləşdirir,
cəzbedici yaradıcılıq vəzifəsini fikirləşib tapır,
bu məsələni ayrı-ayrı yarımməsələlərə bölür.
Yəni, müəllim psixoloji baxımdan dərsin keçəcəyi şəraitə ―baş vurur‖, bu da onun ―nüfuzedici
davranış xəttinin‖ yaranmasına kömək edir.
Müəllimin yaradıcı əhval-ruhiyyəsi onu ilhama gətirir, bu zaman nəzərdə tutulan pedaqoji
təsirlər planı asanlıqla və ardıcıl surətdə həyata
keçirilir, pedaqoji improvizə priyomu işə düşür.
Bu cür vəziyyət o vaxt yarana bilər ki, müəllim
tədris materialına sərbəst yiyələnmiş olsun.
Araşdırmamızın predmetindən görünən kreativlik düşüncəsindən əxz edəcəyimiz keyfiyyətlər,
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çıxaracağımız, daha doğrusu yada salacağımız
bir nəticə də təlim prosesinin hər sahəsində olduğu kimi, onun müstəqil işin təşkili prosesində
yaradıcı fəaliyyətin tutduğu mövqeyi ilə əlaqələndirilməlidir. Mən bu haqda apardığım müsahibə və sorğular zamanı, dərslərdə apardığım
müşahidələr zamanı da şahidi olmuşam. Qənaətim isə bu olub ki, şagirdin yaradıcı fəaliyyətə
sövq olunmasının əsas nümunəsi elə müəllimin
özündən, onun hazırlığından, iradi keyfiyyətlərindən, rast gəldiyi çətinliklərə qalib gəlmək
üçün ona sinə gərə bilmək qabiliyyətindən asılıdır. Mən bu vəziyyəti dəfələrlə müşahidə etmişəm ki, böyük mütəfəkkir-pedaqoq K.D. Uşinski bu münasibətlərə çox haqlı olaraq yazırdı ki,
yaradıcı fəaliyyətə ―xarakteri xarakter vasitəsilə
formalaşdırmaq olar‖ [14].
Elə müəllimlər var ki, onlar dərsliyin çərçivəsindən bir addım belə kənara çıxmağa cəsarət
etmirlər. Dərslikdə nə varsa, yalnız onların üzərində iş aparmaqla məhdudlaşırlar. Bu isə psixoloji baxımdan öyrənənlərdə müstəqilliyin inkişafına mənfi təsir göstərir. Danılmaz faktdır ki,
müəllim şagirdlərə əlavə biliklər verəndə, onları
dərsliklərdən fərqli çalışmalar üzərində işlədəndə
dərs daha maraqlı keçir, uşaqlar müstəqil işləməyə daha böyük həvəs göstərirlər [11].
Bu gün də təlim prosesində müstəqil işin
təşkilində şagirdlərin yaradıcı düşüncə əsasında
nümunəvi və qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsindən novator iş üsulu kimi öz dəyərini itirməyən mülahizələr fəaliyyət üçün örnək olmalıdır.
Şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətə cəlb olunması,
təkcə müəllimin pedaqoji ustalığı ilə bağlı da
ola bilməz. Gərəkdir ki, bu fəaliyyət prosesində
şagird fəaliyyətinin xüsusiyyətləri də elmi araşdırmalar üçün tədqiqat sahəsi olsun, təlim prosesində qazanılan bilik, bacarıq, vərdiş və mənəvi
keyfiyyətlərin möhkəmləndirilməsi yolunda şagird ilə özünütəlimləndirmə imkanlarını işə salmağı bacarsın, o, tədris və təlim əməyinə ürəkdən qoşulsun, özünə ―kəşf edən, icad edən‖
müstəqil tədqiqatçıya xas olan axtarışlara özünün qoşulması strategiyalarını yaxşı başa düşsün. Bəzən müəllim yeni tədris mövzusunun
izahlı təhlili yalnız təəssürat səviyyəsində şagirddən soruşur. Yəni yaradıcı fəaliyyətin o biri
mərhələləri, anlama, başa düşmə, möhkəmləndirmə imkanları üçün vaxt aparılmır. Yalnız
sxematik iş, ―kitabdakını söylə‖, ―kənara
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çıxma‖, ―müəllifin fikrini olduğu kimi ifadə et‖,
―dərslikdə necə varsa, sən də elə danış‖, ―mətndəki abzasları əzbərlə‖ kimi amiranəlik girdabına səmtləndirilən şagird bu zaman əzbərçiliyə
daha çox meyllənir, tədris materialını şüurlu
mənimsəməyə nail ola bilmir, öyrədici materialın yalnız məzmununu şərh edir, izahlı təhlil
aparmadan qazandığı mənimsəmə materialının
daxili dünyasına müdaxilədən çəkinir.
Nəticədə isə, şagirdin yaradıcı fəaliyyət
imkanı buxovlanır. O, öz istək və arzularını rəy
və təkliflərini deyil, ancaq şablon qaydada dərslik müəllifinin ―status almış‖ mülahizələrini
oxuyub qavramaq səviyyəsində, quru mühakimə
və ümumi fikir cığırından o yanı aşmır, bu barədə aparılan tədqiqatlar da birtərəfli mahiyyətə
xidmət etdiyindən, şagirdləri imtahan prosesində də izahlı şərhetmə metodu ilə öz mülahizələrini yaradıcı (kreativ düşüncə) tərzi ilə çözələməsi imkanı yavaşıyır. Şagird yalnız standart
çərçivədə fikir təqdim etməyə alışır. Halbuki,
müasir biliklənməyə verilən tələblərdən biri
kimi, ―düşüncəyə, mühakiməyə xidmət edən
metodika ilə şagirdin yaradıcı fəaliyyətə qoşulması, öz müstəqil düşüncə əməliyyatları ilə, müəllimi ilə və şagird yoldaşları ilə, hətta ətraf
aləmdəki fərdlərlə belə fikir mübadiləsi aparmaq cəhdi yaddan çıxılır, unudulur. Bu işin səmərəliliyini təmin etməyin nəzəri sistemini
verən prof. M. İsimxanov ―Pedaqogikanın əsasları‖ dərs vəsaitində problemə yeni ruhdan
dəyər verərək onu belə səciyələndirir:
―Təlimdə şagirdlərin yaradıcı fəallığını
stimullaşdırmaq böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bunun üçün fəallığın struktur komponentlərinə
aşağıdakılar aid edilir:
1) tapşırıqların icrasına hazır olmaq;
2) müstəqilliyə can atmaq;
3) tapşırıqları şüurlu yerinə yetirmək;
4) təlimlə sistemli məşğul olmaq;
5) öz şəxsi səviyyəsini yüksəltməyə səy
göstərmək.
Şagirdlərin fəallığını stimullaşdırmaq
məqsədi ilə dərslərdə fəallaşdırıcı situasiyaların
yaradılmasından istifadə olunur. Pedaqoji ədəbiyyatda onların müxtəlif növləri qeyd edilir:
– öz fikrini müdafiə etmək;
– müzakirələrdə iştirak etmək;
– suallar qoymaq;
– yoldaşlarının cavablarına qiymət vermək;

– cavablarla bağlı rəy söyləmək;
– geridə qalanlara kömək etmək;
– müstəqil işləmək;
– zehni məsələnin (problemin) bir neçə
həlli variantını tapmaq;
– özünü yoxlamaq;
– zehni məsələləri kompleks üsullar tətbiq
etməklə həll etmək və s.
Müəllim nəzərdən keçirilən motiv və stimullardan yerində və bacarıqlı istifadə etməklə
hər bir şagirdin fəaliyyətini stimullaşdırmağa,
təlimi cəlbedici və sevimli işə çevirməyə çalışmalıdır‖ [5, s. 83].
Göründüyü kimi, təlimdə şagirdlərin yaradıcı fəaliyyəti elmi əsaslarla, modern yeniliklərlə, sübutlu metodik vasitələrlə, diaqnostik tələbatlarla həyata keçirən zaman, şagirdin yaradıcılıq üfüqləri genişlənir. O, ―öyrənməyi öyrənmək‖ addımını möhkəm platforma üzərinə asanlıqla qoya bilir. Həm təlim, həm də idrak motivikasiyalarını bərabər səviyyədə işə salmaqla
özündə təşəbbüskarlıq, işgüzarlıq, yenilikçilik,
novatorçuluq, innovativlik, müasirlik, stimullaşdırıcılıq kimi yaradıcı komponentləri (ünsürləri)
həm də kreativlik nəzəriyyələrinə əsaslanan qabaqcıl təcrübə ünvanından əxz edərək özlərinin
bilik, bacarıq, vərdiş və mənəvi keyfiyyətlərini
yeni, mükəmməl pedaqoji texnologiyalar (kompüterlərdən istifadə, interaktiv dərs, interaktiv
metod və interaktiv təlim əsasında özünü yaradıcı təfəkkür əməliyyatları ilə silahlandıraraq,
―beyin həmləsi‖ kimi dəyərləndirilən axtarışlara
tədqiqatlara doğru müstəqil düşüncə zəminində
hazırlığı səviyyəsini yüksəldə bilir.
Nə deyib, nə yazdığını, necə düşünüb daşındığını, hansı məsələni və nə üçün öyrəndiyini yaradıcı prizmadan dəyərləndirib bu işdən zövq alır.
Məşhur psixoloq C.S. Kostyuk yazır: Təfəkkür insana hadisə və əşyanı seyr etməklə onların mahiyyətini dərk etməyə, qanunauyğunluq,
əlaqə və münasibətləri aydınlaşdırmağa və bunların sayəsində təbiət və cəmiyyət hadisələrini
başa düşməyə və onları idarə etməyə, onları insanın öz davranışlarını daha yaxşı tənzim etməyə imkan verir‖.
Odur ki, birmənalı olaraq həm mənəvi,
həm də müasir Pedaqogika dərsliklərində, pedaqoji ədəbiyyatlarda da bu qəbildən olan yanaşmalara müstəqil işin təşkili zamanı təlim prosesində araşdırılan problem məhz, şagirdlərin
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idrak fəaliyyəti, hissi və məntiqi dərketmə əməliyyatlarına əsaslanır. Pedaqoji proseslərdə şagirdlərin yaradıcılıq fəaliyyətini gücləndirmək
üçün görülən tədbirlər ona görə vacibdir ki, bu
halda müəllimin verdiyi bilik, bacarıq, vərdiş və
mənəvi keyfiyyətlər əsasında müstəqil olaraq
mühakimələr, ümumiləşdirmələr və müqayisələr,
əqli nəticələr çıxarmaq yolu ilə şagird öyrəniləsi
elmi həqiqətləri, mənimsənilən tədris mövzularını, tövsiyə olunan tapşırıq nümunələrini sanki
özü yenidən kəşf edir, nəticələri özü çıxartdığına
güvənib yeni tədris mövzuları üzrə yaradıcı planlaşdırmanı növbəti dərs üçün əsas meyar götürür.
Beləliklə, tam yəqinliklə demək olar ki,
təlim prosesində müstəqil işin təşkilində şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətini araşdıran hər bir tədqiqatçı tələbənin, müəllimin bu gün ümdə vəzifəsi düşünməyə, təfəkkür fəaliyyətinə alışmağa ,
yaradıcı fəaliyyətə, müstəqil işləməyə sövq edir.
Pedaqoji fəaliyyətin struktur elementlərinin zənginləşdirilməsindən asılı olaraq, onun
yeniləşən istiqamətlərini peşəkarcasına, yaradıcı
məzmunda, yüksək metodik işləmələr əsasında
təşkil etmək olduqca aktual və əhəmiyyətli bir
məsələdir. Şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətini
düzgün təşkil etməyin metodik əsaslarını, psixoloji halətlərini, ümumi məsələlərini bilmədən bu
sahədə zəruri olan peşə-sənət kompetensiyalarını
da ciddi dəyərlər əsasında mənimsəmək olmaz.
Odur ki, yaradıcı fəaliyyətin işlək texnologiyalarını, tətbiq xüsusiyyətlərini peşəkarcasına
yüksəldib təkmilləşdirməkdən çox şey asılıdır.
Müasir şəraitdə məktəbin əsas vəzifəsi şagird şəxsiyyətinin inkişafına kömək edəcək
təhsil mühiti yaratmaqdır. Bu məsələnin həllində isə pedaqoji kadrların peşə səriştəliliyi pedaqoji fəaliyyətini yerinə yetirmək üçün müəllimin
də nəzəri və praktik hazırlığıdır. Bu iş onun pedaqoji ustalığını müəyyən edir. Səriştəli müəllim şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətini yüksək səviyyədə qurur və şagirdlərin təlim-tərbiyəsində
stabil nəticələr əldə edir. Müəllimin yaradıcı fəaliyyətlə bağlı peşə səriştəliliyini inkişaf etdirməsi
onun pedaqoji yeni pedaqoji innovasiyaları qəbul
edə bilməsi, dəyişən pedaqoji mühitə uyğunlaşa
bilməsi qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasıdır.
Müasir nəzəri və təcrübi fəaliyyət əsasında
apardığımız araşdırmalar bir daha təsdiq edir ki,
müstəqil işin təşkilində pedaqoji fəaliyyətin struk-
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turu əsasən metodoloji, psixoloji, texnoloji və metodik səviyyədə reallaşdırılır. Həmin bu komponenetlər şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətinin uğurlu aparılmasını şərtləndirən mühüm xüsusiyyətlərdəndir.
Müəllim fəaliyyətinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini əks etdirən ―iki tərəfli fəaliyyət birliyi,
şagirdlərin tərbiyəsinə və psixoloji inkişafına
yönələn müəllim fəaliyyətinin təşkili, şagirdin
fəallığa həvəsləndirilməsi, təlimdə şagird fəaliyyətinə müəllimin nəzarəti ilə müşayiət olunan
yaradıcı təfəkkür, işgüzar əmək əsas keyfiyyət
göstəricisi olan şagird fəaliyyətinə aydınlıq, stimul bəxş edir. Müasir pedaqoji fəaliyyətin
strukturunda isə ən ümdə cəhət öz fəaliyyətinin
təhlil olunması qabiliyyətinin müəllim (tərbiyəçi) tərəfindən nəzərə alınmasıdır. O da yaxşı
məlumdur ki, ―öz pedaqoji fəaliyyətini təhlil edə
bilməyən müəllim şagirdlərinin bilik və bacarıqlarını necə qiymətləndirə bilər? Müəllim fəaliyyətinin özünütəhlil bacarıqlarını artırmaq üçün
məqsədyönlü metodik işin aparılması vacibdir.‖
Bəs bütün bunlar özündə nəyi ehtiva
edir? sualına da münasibət bildirmək vacibdir.
Bu gün müəllim məktəbdə təkcə dərs prosesində
müstəqil işin təşkilində yaradıcı fəaliyyət göstərən şəxs deyil, o həm də dərsdənkənar tədbirlər
prosesində şagirdlərin davranış təcrübəsində əks
olunan yaradıcı fəaliyyətin əsası olan müstəqilliyi, sərbəstliyi, tədqiqatçılığı, arayıb-axtarmağı,
kəşf etməyi, ümumiləşdirməyi, sadədən mürəkkəbə, asandan çətinə gedən yolda büdrəməməyi
nəzərdə tutulan keyfiyyətlərə də sahib çıxmaqla
şagirdin təlim bacarıqlarına və idrak fəaliyyətinə
aydın çıraq tuta bilir. Bu günün şagirdi modern
düşüncəyə, mühakiməli yaradıcı təfəkkürə qabil
olan şəxsiyyət kimi düşünüb-daşınır. Onun yaradıcı fəaliyyət sferasında tətbiq olunan metodlar, üsullar o zaman səmərəli nəticə verir ki,
dərs prosesində müəllim şagirdin yaradıcı şəraitini, məqama uyğun iş rejimini düzgün təşkili
qayğısına qalsın.
Məqalənin aktuallığı. Tələbələrdə müstəqil
işin təşkilində yaradıcı fəaliyyətin səmərəli təşkili
özünün aktuallığı ilə fərqlənir.
Məqalənin yeniliyi. Tələbələrdə müstəqil işin
təşkilində yaradıcı fəaliyyət səmərəli olduğu diqqət
mərkəzinə gətirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır.
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USE OF THE PROJECT METHOD IN TEACHING THE FRENCH LANGUAGE
Xülasə. Məqalədə qeyd olunur ki, layihə metodu aydın dərk edilən və məqsədyönlü nəticələr əldə
etmək baxımından bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsi prosesini mükəmməl tam və ya layihələr şəklində
təşkil etməyə imkan verir. Bu metodun vasitəsilə biliyin ötürülməsi tədris modelindən konstruktiv layihələr
üzərində fəal işə keçid etmək mümkündür. Məqalədə həmdə qloballaşma şəraitində Fransız dilinin tədrisi xüsusiyyətləri araşdırılır. Müasir dünyada fransız dilinin tədrisi prosesinin, bugünkü mənası və rolu nəzərə alınmaqla qurulmalı olduğuna işarə edir.
Açar sözlər: qloballaşma, öyrədilməsi yolları, layihə metodu, tələbə, müəllim
Резюме. В статье отмечается, что проектный метод позволяет организовать процесс развития
знаний и умений с точки зрения безупречной завершенности или проектов с точки зрения достижения четких и целенаправленных результатов. С помощью этого метода можно перейти от модели передачи знаний к активной работе над конструктивными проектами. В статье также исследуются особенности обучения французскому языку в условиях глобализации. Здесь указывается на то, что весь
процесс обучения французскому языку в условиях современности должен строиться с учетом значения и роли, которыми он обладает на сегодняшний день.
Ключевые слова: глобализация, пути обучения, проектный метод, студент, преподаватель
Summary. The article notes that the project method allows you to organize the process of developing
knowledge and skills in terms of flawless completeness or projects in terms of achieving clear and targeted
results. Using this method, you can move from a knowledge transfer model to active work on constructive
projects. The article also examines the features of teaching French in the context of globalization. Here it is
pointed out that the entire process of teaching French in modern conditions should be built taking into
account the meaning and role that it has today.
Key words: globalization, learning paths, project method, student, teacher

Müasir dövr xarici dillərin öyrənilməsini
zərurətə çevirib. İndi müxtəlif dillərdə danışan,
dünya arenasına çıxa bilən, müxtəlif səviyyələrdə öz sözünü deyə bilən gənclərə müstəqil respublikamızın böyük ehtiyacı var. Bunun üçün
Avropa standartlarına uyğun yazılmış yeni dərsliklərlə yanaşı, əlavə yardımçı vəsaitlərin olması
rəngarənglik, müxtəliflik müəllimin özünün də
164

yaradıcı işləməsinə, tələbələrin kommunikativ
bacarıqlarının inkişafına lazımi kömək edə bilər.
Xarici dillərə olan tələb və marağın durmadan
artdığı bir dövrdə müasir universitet tələbəsi
təkcə bu və ya digər sahədə ixtisaslaşmış kadr
kimi formalaşmamalıdır. O, həm də səmərəli
kommunikasiyaya hazır olmalı və müxtəlif insanlarla ünsiyyət qurmaq, komanda tərkibində
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işləyə bilmək, ətrafdakılara motivasiya verə
bilmək kimi tamamilə yeni sosial bacarıqlara yiyələnməlidir. Xarici dilinin öyrənilməsinə marağın durmadan artması tamamilə təbii prosesdir.
Lakin, xarici dillərin səmərəli və qısa müddətdə
öyrənilməsinə imkan verən təlim metodlarının
və kommunikativ cəhətdən kifayət qədər səriştəli xarici dil müəllimlərinin olmaması çox vaxt
insanları xarici dilə dövrün tələblərinə uyğun şəkildə
yiyələnmək imkanından məhrum edir.

Xarici dillərin ali məktəblərdə tədrisi ilə
bağlı mövcud problemləri həll etmək üçün tələbələrin həyat təcrübəsinə uyğun gəlməyən tədris
proqramlarında müvafiq dəyişikliklər aparılmalıdır. Qeyd edilməlidir ki, çox vaxt süni şəkildə
tərtib olunan mövzular tələbələrdə stimul yarada
bilmir və nəticədə, tədris formal şəkil alır. Onu
da qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə tərtib
olunmuş tədris proqramlarında irəli sürülən əsas
məqsəd tədris edilən xarici dildən kommunikativ məqsədlərlə istifadə etmək qabiliyyətinə yiyələnməkdir. Lakin təcrübə onu göstərir ki,
əksər hallarda dilin normativ səviyyədə deyil,
dil sisteminin, dil haqqında biliklərin tələbələrə
aşılanması baş verir.
Bu gün dünyanın qabaqcıl ölkələrinin
əksər müəllimləri aydın şəkildə dərk edirlər ki,
XIX-XX əsrlərdə formalaşmış sənaye mədəniyyəti artıq çoxdan öz yerini qloballaşma mədəniyyətə vermişdir. Bu yenilik məktəblərin ötən
iki əsrə məxsus təşkili yolları və dərs metodlarını radikal surətdə dəyişmiş və onları yeni əsrin
tələblərinə uyğunlaşdırmaq zərurətini meydana
çıxarmışdır. Son illər təhsildə baş verən dəyişikliklər ali məktəb işinin heç bir tərəfini dəyişikliksiz qoymayıb. Şəxsiyyətyönlü təhsil, fərdi yanaşma kimi prinsiplər önə çıxıb, ilk növbədə
yeni tədris metodları tələb etməyə başladı. Yeniləşən təhsildə elə tədris metodlarına ehtiyac duyuldu ki:
 öyrənmə prosesində tələbələrə fəal, müstəqil və təşəbbüskar mövqe formalaşdırsın;
 təhsil ilk növbədə bacarıq və vərdişləri
(tədqiqatçılıq, refleksivlik, özünüqiymətləndirmə) inkişaf etdirsin;
 sadəcə bacarıqlar yox, səriştə, yəni praktiki fəaliyyətdə onların tətbiqi təcrübəsi ilə bilavasitə bağlı olan bacarıqlar formalaşdırsın;
 tələbələrin öyrənmə marağına istiqamətlənsin;



təlimin həyatla əlaqəsi prinsipi reallaşdı-

rılsın.
Artıq şəksizdir ki, bizə fəal, qrupla, oyunlu, rollu, praktikyönlü, problemli, refleksiv və
digər təlim/tədris forma və metodları lazımdır.
Dünya pedaqoji təcrübəsində bu gün aparıcı
yer layihə metoduna məxsusdur.
Məlumdur ki, tələbələr həyatda uğur qazanmaq üçün həm bilik, həm də bacarıqlara yiyələnməlidir. Bu tələbat təkcə səmərəli planlaşdırma, birgə əməkdaşlıq və kommunikasiya
qura bilən bacarıqlı işçilərə olan ehtiyacla bağlı
olmamaqla tələbələrə öz məsuliyyətini dərk
etmək və yeni qlobal vətəndaş rolunu mənimsəmək zərurətindən doğur. Layihə metodu tələbyönümlü tədris metodudur. Öyrənmə nəticələri
və ya məqsədlərinə xüsusi dar çərçivəli yolla
nail olmağı nəzərdə tutan ənənəvi dərs planından fərqli olaraq, layihə metodu geniş tədqiqata
layiq olan mövzuların dərindən araşdırılmasını
nəzərdə tutur.
Layihə metodu aydın dərk edilən və məqsədyönlü nəticələr əldə etmək baxımından bilik
və bacarıqların inkişaf etdirilməsi prosesini mükəmməl tam və ya layihələr şəklində təşkil etməyə imkan verir. Bu metodun vasitəsilə biliyin
ötürülməsi tədris modelindən konstruktiv layihələr üzərində fəal işə keçid etmək mümkündür.
Bundan başqa, layihə metodu tədris prosesini bu
məqsədlə ayrılan vaxtdan daha səmərəli və vaxt
itkisinə yol vermədən həyata keçirmək baxımından da əhəmiyyətlidir. Layihə metodu bilikləri
formal və passiv deyil, proqressiv və dinamik
şəkildə təqdim etməklə tələbələrdə müstəqil ideya və mütərəqqi fikirlərin formalaşmasına
mühüm töhfə verə bilər.
Layihə metodu XIX əsrin ikinci yarısında
ABŞ-ın aqrar məktəblərində yaranıb və amerikalı idealist filosof Con Dyui (1859-1952) tərəfindən əsası qoyulan ―praqmatik pedaqogika‖nın nəzəri konsepsiyalarına əsaslanmışdır. Layihə üzərində işin həm xarici, həm də daxili nəticəsi vardır.
Xarici nəticəni real əməli fəaliyyətdə
görmək, dərk etmək, tətbiq etmək mümkündür.
Daxili nəticə olan fəaliyyət təcrübəsi isə
bilik və bacarıq, səriştə və dəyərləri özündə birləşdirərək, öyrənənin əvəzsiz qazancına, nailiyyətinə çevrilir.
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Müəllimin payına layihələr üçün problemlərin seçilməsi kimi çətin məsələ düşür. Bu
problemləri isə yalnız real həyatdan götürmək
lazımdır.
Layihəyə verilən əsas tələblər:
1. Layihənin mövzusu sosial əhəmiyyətli
problem olmalıdır. Bu, tədqiqat, informasiya,
praktikyönlü tapşırıq ola bilər.
2. Layihənin icra planı olmalıdır. Layihə
addım-addım işlənməlidir.
3. Hər bir layihə mütləq tələbələrin tədqiqat işini tələb etdiyindən layihə fəaliyyətinin
əsas cəhəti informasiya axtarşıdır ki, bu da
sonra emal olunur, dərk edilir və layihə qrupunun iştirakçılarına təqdim edilir.
4. Layihə üzərində işin yekunu, başqa
sözlə, layihənin nəticəsi – məhsul olmalıdır.
5. Hazırlanmış məhsul inandırıcı şəkildə
və problemin həlli üçün ən məqbul vasitə kimi
təqdim edilməlidir.
Beləliklə, layihə 5 ―komponent‖dən ibarətdir:
Problem – Planlaşdırma – İnformasiya
axtarışı – Məhsul – Təqdimat.
Layihənin 6-cı ―komponent‖i – onun portfoliosudur, yəni layihənin bütün iş materiallarının, o cümlədən qaralamaların, gündəlik planların, hesabatların və s. toplandığı qovluqdur.
Vacib qayda: layihə üzərində işin hər mərhələsinin öz konkret məhsulu olmalıdır!
Kompleks və çoxməqsədli metod kimi
tədris layihəsinin çoxsaylı növ və üsulları
vardır. Onları anlamaq üçün ən azı üç müxtəlif
təsnifat tələb olunur. Hər bir layihənin məzmun
dəyərini müəyyən edən ən əsas xüsusiyyətdən
başlayaq.
Praktikyönlü layihə iştirakçıların özlərinin
və ya kənar sifarişçinin sosial maraqlarına yönəlib. Məhsul əvvəlcədən müəyyənləşir və o, qrup,
universitet, şəhər, dövlət həyatında istifadə edilə
bilər. Onun tətbiq dairəsi kabinet üçün dərs vəsaitindən ölkə iqtisadiyyatının bərpası üçün tövsiyələr paketinə qədər genişdir. Əsas odur ki,
məhsulun praktikada istifadə etmək gerçəkliyi
və problemi həll etmək imkanları dəyərləndirilsin.
Tədqiqat layihəsinin quruluşu əsl elmi
tədqiqatı xatırladır. O, seçilmiş mövzunun aktuallığının əsaslandırılmasını, tədqiqat vəzifələrinin təyin edilməsini, ehtimalın irəli sürülməsi
zərurətini və onun sonradan yoxlanılmasını,
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əldə edilmiş nəticələrin müzakirəsini əhatə edir.
Bu zaman müasir elmi metodlardan – laboratoriya eksperimenti, modelləşdirmə, sosioloji
sorğu və s. istifadə olunur.
İnformasiya layihəsi hər hansı bir obyekt
haqqında məlumatların toplanmasıdır ki, onun
təhlili, ümumiləşdirilməsi və geniş auditoriyaya
təqdim edilməsi məqsədi daşıyır. Belə bir layihənin yayımı tez-tez KİV-də, o cümlədən internetdə dərc olunan yazılarla olur. Bu cür layihənin nəticəsi sinif və ya məktəbdə informasiya
mühitinin yaradılması da ola bilər.
Yaradıcılıq layihəsi nəticələrin tərtibatına
maksimum sərbəst və qeyri-ənənəvi yanaşmanı
nəzərdə tutur. Bunlar almanaxlar, səhnələşdirmə, idman oyunları, təsviri və dekorativ-tətbiqi
sənət əsərləri, videofilmlər və s. ola bilər.
Rol layihəsi. Belə layihəni hazırlamaq və
həyata keçirmək daha mürəkkəbdir. Burada iştirak edən layihəçilər ədəbi və ya tarixi personajların, uydurulmuş qəhrəmanların rollarını öz
üzərlərinə götürürlər. Layihənin nəticəsi sona
qədər naməlum qalır.
Mürəkkəbliyinə görə (başqa sözlə, fənn və
məzmun sahələrinə görə) layihələri iki tipə ayırmaq olar:
1) Monolayihələr adətən bir fənn üzrə həyata keçirilir, bununla yanaşı, başqa bilik və fəaliyyət sahələrindən də istifadə etmək olar.
2) Fənlərarası layihələr dərsdən kənar
vaxtda və müxtəlif fənlər üzrə müəllimlərin rəhbərliyi altında həyata keçirilir.
Mini layihələr bir dərsə və ya daha az
vaxta uyğunlaşdırılır.
Qısa müddətli layihələr 4-6 dərs tələb
edir. Dərslər layihə iştirakçılarının fəaliyyətinin
koordinasiyası üçün istifadə olunur; informasiyanın toplanması, məhsulun ərsəyə gəlməsi və
təqdimatın hazırlanması üzrə əsas işlər isə auditoriyadankənar fəaliyyətdə və evdə həyata keçirilir.
Həftə layihələri qruplarda 1 həftə ərzində
həyata keçirilir. Onların yerinə yetirilməsi təxminən 30-40 saat çəkir və bütünlüklə rəhbərin
iştirakı ilə keçir.
İllik layihələr həm qruplarda, həm də fərdi
qaydada həyata keçirilə bilər. Bütün illik layihə – problemin və mövzunun müəyyənləşdirilməsindən təqdimata qədər auditoriyadankənar
vaxtda həyata keçirilir.
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Layihələrin təqdimatı.
Qeyd edildiyi kimi, tədris layihəsinin həyata keçirilməsinin mühüm mərhələlərindən biri
də təqdimatdır. Layihənin təqdimat formasının
seçilməsi layihə fəaliyyətinin məhsul formasının
seçilməsindən daha mürəkkəbdir. ―Tipik‖ təqdimat formaları dəsti çox məhdud olduğundan burada xüsusi fantaziyaya ehtiyac olur (layihəçilərin artistlik, bədii, texniki-konstruktor, təşkilatçılıq və s. fərdi maraqları və qabiliyyətləri mütləq nəzərə alınmaqla).
―Qloballaşma‖ termini ictimai elm sahələrində təqribən son 30 il ərzində işlənməyə başlanmışdır.
Daha sonralar ―qloballaşma‖ anlayışı
bütün yer planetində baş verən siyasi və iqtisadi
əlaqələr sahəsində baş verən inkişaf prosesini
əks etdirməyə başladı. Bu istiqamətdə təcrübi
materialın toplanması yeni anlayış və tendensiyaların ictimai qaydalarının təhlili üçün müvafiq
şərait yaratmış oldu. Tədricən elmi biliklərin inkişaf etdirilməsi miqyasında baş verən hadisə və
proseslərin sistemləşdirilməsi və əks edilməsi
sayəsində ―Qloballaşma‖ termininin məğzinə
varmaq imkanı əldə olundu ki, bu da, nəticə etibarı ilə, ümumbəşəri inkişafa dair S. Hantigton,
L. Fridman və başqaları tərəfindən yeni nəzəri
dil modellərinin yaranmasına səbəb oldu. ―Qloballaşma‖ məfhumu ilə paralel olaraq ―qloballıq‖, ―qlobalizm‖, ―qlobal problemlər‖ kimi yeni
anlayışlar da meydana çıxdı.
Qloballaşma dövründə təhsilin əsas məqsədi təkcə informasiya və biliklərin əldə olunması ilə məhdudlaşmır. Burada əsas vacib cəhət
kimi insanın, daha geniş anlamda isə, konkret
insan qrupunun, cəmiyyətin və nəhayət dünya
sivilizasiyasının maddi və mənəvi ehtiyaclarını
ödəmək üçün zəruri olan yenilikləri həyata keçirmək qabiliyyəti çıxış edir. Son dövrdə informasiya texnologiyaları sahəsində baş vermiş və
verməkdə olan inkişaf müasir xarici dil müəlliminə olduqca geniş imkanlar vermişdir.
Müasir şəraitdə müəllimlərin, o cümlədən
xarici dilləri (fransız) tədris edən müəllimlərin
üzərinə yeni və vacib vəzifə düşür: o, təkcə müəllim, bilik və bacarıqları gənc nəslə aşılayan
şəxs olmamalı, həm də, tələbələrini ruhlandıran,
düzgün yola istiqamətləndirən mənəvi rəhbər olmalıdır. Tələbənin istedad və bacarıqlarını aşkar
etmək, onu öz istedad və bacarıqlarından vətə-

nin və nəhayət, bəşəriyyətin mənafeyi üçün istifadə etmək qabiliyyətini aşılamaq yeni dövrün
müəlliminin qarşısında duran ən əsas vəzifə olmalıdır. Pedaqoji və metodoloji təhsil də mərhələli şəkildə dəyişməli və inkişaf etdirilməlidir.
Təhsil sistemi və müvafiq olaraq tədris proqramları dövrün, zamanın tələblərinə uyğun şəkildə yeniləşməli və XXI əsr üçün layiqli kadr
potensialını yetişdirməlidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda
xarici dillərin tədrisinin inkişaf etdirilməsi perspektivləri onun dünya təhsil sisteminə inteqrasiya istəklərindən və qloballaşma prosesi ilə ayaqlaşa bilmək zərurətindən doğur. Bu da, öz növbəsində, xarici dillərin tədrisi sistemini dəyişdirməyi və təkmilləşdirməyi zəruri edir. Burada
əsas diqqət tələbələrdə kommunikativ bacarığın
formalaşdırılmasma yönəldilir. Təhsilin kommunikativ istiqamətliliyi
təhsilin humanistləşdirilməsi strategiyasının əsasını təşkil edir.
Çünki, məhz formanın deyil, məzmunun diqqət
mərkəzində olduğu kommunikativlik tələbələrin
nitq-təfəkkür fəaliyyətini stimullaşdırır.
Bu gün fransız dilinin öyrənilməsində əsas
məqsəd tələbələrə kommunikativ səriştəliliyin,
başqa sözlə, nitq ünsiyyətinə daxili hazırlıq və
bacarığın formalaşdırılması üçün müvafiq şəraitin yaradılmasından ibarətdir. Bu məqsədə nail
olmaq üçün fənnin tədrisinə dair mövcud yanaşmaların məqsədyönlü şəkildə dəyişdirilməsinə
ehtiyac var.
Məlum olduğu kimi, son vaxtlar xarici dillərə tələb və maraq durmadan artmaqdadır.
Müasir universitet tələbəsi təkcə bu və ya digər
sahədə ixtisaslaşmış kadr kimi formalaşmamalıdır. O, həm də, səmərəli kommunikasiyaya hazır
olmalı və müxtəlif kateqoriyalara məxsus insanlarla ünsiyyət qurmaq, komanda tərkibində işləyə bilmək, ətrafdakılara motivasiya verə bilmək
kimi tamamilə yeni sosial bacarıqlara yiyələnməlidir. Qloballaşma prosesinin labüdlüyünü və
bu prosesə inteqrasiyanın qaçılmaz olduğunu
nəzərə alaraq, elm və təhsil sahələrinin radikal
xarakterli islahatların həyata keçirilməsi zəruridir. İlk öncə ona görə ki, məhz bu sahələrdə
təkcə yeni bilik və texnologiyalar deyil, həm də,
insan fəaliyyətinin bu və ya digər formalarının
yeni mexanizm və üsulları da gənc nəslə ötürülür.
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Bu cür bacarıqların formalaşdırılmasını
məqsədyönlü, mərhələli şəkildə həyata keçirmək lazımdır.
Qloballaşma dövründə fransız dilinin rolu
və yerindən danışarkən, hal -hazırda bu dilin
qlobal ünsiyyət vasitəsi kimi qəbul edildiyini
qeyd etmək lazımdır.
Fransız dili dünyada ən çox tədris edilən
dillərdən biridir və beynəlxalq dairələrdə üstünlük verilən ünsiyyət vasitəsidir. O, həmçinin
digər dillərlə olan əlaqələrinə görə bütün dünya
dillərindən üstün mövqedədir.
1. Fransız dili beynəlxalq təşkilatların və
konfransların rəsmi dilidir.
2. Hazırda fransız dili elm və texnologiyanın dilidir.
3. Fransız dili beynəlxalq bank fəaliyyəti,
iqtisadi və ticarət əlaqələrinin dilidir.
4. Fransız dili qlobal brendlərin reklam dilidir.
5. Fransız dili audiovizual məhsulların
(film, TV, müasir musiqi və. s.) dilidir.
6. Fransız dili beynəlxalq turizmin dilidir.
7. Fransız dili ali təhsilin dilidir.
8. Fransız dili beynəlxalq hüququn dilidir.
Artıq milyonların deyil, milyardların ünsiyyət vasitəsinə çevrilməkdə olan fransız dili
dövrün tələblərinə və insanların tələbatlarına
müvafiq olaraq durmadan dəyişməkdədir. Bu
cür dəyişikliklərin fonunda fransız dilinin tədrisi
metodlarına da yanaşma tərzi də sabit qala bilməz. Artıq planetimizin əksər sakinləri dərk edir
ki, fransız dili təkcə dil daşıyıcılarına məxsus
deyil. Əksinə, bu dil qlobal səviyyədə işlənən
mühüm bir vasitəyə çevrilmişdir. Bu dil artıq
bütün məqsədlərin dilidir.
Bu gün qlobal səviyyədə baş verən hadisələr bu dilin daha da möhkəmlənəcəyini açıq şəkildə göstərməkdədir. Yaxın gələcəkdə fransız
dilinin əsas tədris dili olan ibtidai, orta və ali
təhsil müəssisələrinin sayının kəskin şəkildə artacağı proqnozlaşdırılır.
Burada bir faktı da qeyd etmək lazımdır
ki, bu gün xarici dillərin, xüsusilə də fransız dilinin öyrənilməsinə maraq durmadan artır. Bu
tamamilə təbii proses kimi görünür. Lakin, dillərin effektli və qısa müddətdə öyrənilməsinə
imkan verən tədris metodlarının və kifayət
qədər səriştəli xarici dil müəllimlərinin olmaması çox vaxt insanların xarici dilə günün tələbləri-
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nə cavab verən səviyyədə yiyələnmək arzusunu
qeyri-mümkün edir. Bu gün Azərbaycanda xarici dillərin tədrisinə dair yeni mütərəqqi metodların işlənib hazırlanmasına və dillərin tədrisi
praktikasına tətbiq edilməsinə dərin ehtiyac duyulur. Qloballaşmanın müxtəlif cəhətlərini nəzərə almaqla ingilis dilinin tədrisinə pedaqoji və
metodoloji yanaşmalara yenidən baxılmalı və
həmin yanaşmalara müvafiq dəyişikliklər edilməlidir.
Tədris edilən xarici dilin daşıyıcısı olan
xalqların mədəni dəyərləri kölgədə qoymamaq
şərtilə milli mədəniyyətlə müqayisəli şəkildə
tədris edilməlidir. Başqa sözlə, xarici dillərin
tədrisinin əsas məqsədi şagird və tələbələri
həmin xarici dil vasitəsilə öz ölkəsini, xalqını,
milli dəyərlərini qlobal arenada təmsil və
təqdim etmək üçün dil vərdişləri ilə silahlandırmaqdan ibarətdir.
Qloballaşma dövründə fransız dilinin tədrisi fransız dili müəllimlərinin qarşısında daha
ciddi tələblər qoyur. Tələbələrdə dilə maraq hissinin aşılanmasında müəllimin rolu olduqca böyükdür. Qloballaşma dövründə fransız dilini
tədris edən müəllimlər məşğul olduqları sahə ilə
əlaqədar öz təcrübələrini daim artırmalı, ölkə
daxilində və xaricdə keçirilən elmi konfrans və
seminarlarda, praktik məşğələlərdə, mübadilə
proqramlarında iştirak etməli, digər ölkələrdəki
xarici dil müəllimləri ilə təcrübə və fikir mübadilələri aparmalıdırlar. Son illərdə informasiyakommunikasiya texnologiyalarının inkişafı, internet vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsində
yaşayan istənilən şəxslə internetlə məktublaşma
(e-mail), audio-vizual əlaqə imkanlarını xeyli
asanlaşdırmışdır. Həmin imkanlardan xarici dil
müəllimləri də istifadə etməli, həmkarları dilin
şagird və tələbələrə daha məhsuldar şəkildə mənimsədilməsinə rəvac verir.
Problemin aktuallığı. Fransız dilinin xüsusi
məqsədlərlə təliminin günün tələblərinə cavab verən
səviyyədə həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq müəllimlərin hazırlanması ilə bağlı olan bir sıra məsələlərin tədqiqinə ciddi ehtiyac duyulur.
Problemin elmi yeniliyi. Qloballaşma prosesinin labüdlüyünü və bu prosesə inteqrasiyanınn qaçılmaz olduğunu nəzərə alaraq, elm və təhsil sahələrinin radikal xarakterli islahatların həyata keçirilməsi
zəruridir. İlk öncə ona görə ki, məhz bu sahələrdə
təkcə yeni bilik və texnologiyalar deyil, həm də,
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insan fəaliyyətinin bu və ya digər formalarının yeni
mexanizm və üsulları da gənc nəslə ötürülür.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
əldə edilmiş nəticələrdən, işlənib hazırlanmış tədris
materiallarından, xarici dillərin xüsusi məqsədlərlə

tədrisi prosesində, xarici dillərin tədrisi metodikası
üzrə mühazirə və seminar məşğələlərində, müxtəlif
elmi-metodik işlərin hazırlanmasında uğurla istifadə
edilə bilər.
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COLLABORATION BETWEEN TEACHERS AND PARENTS IN DISTANCE LEARNING
Xülasə. Pаndemiya dönəmində təhsilin yeni forması olan distant təhsilin həyata keçirilməsi üçün valideynlərin qarşısında müəyyən öhdəliklərin yerinə-yetirilməsi məsuliyyəti yaranır. Bunu ev şəraitində həyata
keçirmək və övladlarına kömək etmək üçün məktəb və onun pedaqoji kollektivi tərəfindən valideynləri maksimum şəffaf və aydın təlimatlandırmaq lazımdır. Bəs təlim-tərbiyə prosesini birgə həyata keçirmək üçün
müəllimlərlə valideynlərin birgə əməkdaşlığı necə qurulmalıdır?
– Valideynlər və müəllimlər arasında konstruktiv ünsiyyət üçün aşağıda qeyd olunan beş addım atılmalıdır:
– Addım 1 Anket vasitəsilə valideynlərin istəklərini dəqiqləşdirmək
– Addım 2. Valideynlərlə ünsiyyət qurmaq üçün cədvəl tərtib etmək
– Addım 3. Etibarlı münasibətlər qurmaq
– Addım 4. Rübün əvvəlində fənlərin öyrənmə məqsədlərini təqdim etmək
– Addım 5. Sosial media vasitəsi ilə valideynlərinizlə əlaqə saxlamaq
Ünsiyyətdəki ardıcıllıq müvəffəqiyyətin açarıdır.
Açar sözlər: distant təhsil, valideyn, müəllim, pedaqoji kollektiv, yeni təlim texnologiyaları
Резюме. В период пандемии родители несут ответственность за выполнение определенных обязательств по внедрению дистанционного образования, которое является новой формой обучения.
Чтобы делать это дома и помочь своим детям, родители должны получать как можно более прозрачные и ясные инструкции от школы и ее преподавательского состава. Но как учителя и родители
должны работать совместно, чтобы вместе осуществлять образовательный процесс?
Для конструктивного общения между родителями и учителями необходимо предпринять следующие пять шагов:
Шаг 1 Уточните пожелания родителей через анкету
Шаг 2. Используйте электронную таблицу для общения с родителями
Шаг 3. Постройте доверительные отношения
Шаг 4. В начале семестра представьте учебные цели предметов.
Шаг 5. Общайтесь с родителями через социальные сети.
Последовательность в общении - залог успеха.
Ключевые слова: дистанционное образование, родитель, учитель, педагогический коллектив,
новые технологии обучения
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Summary. During a pandemic, parents are responsible for fulfilling certain obligations to introduce
distance education, which is a new form of education. To do this at home and to help their children, parents
should receive as transparent and clear instructions as possible from the school and its teaching staff. But
how should teachers and parents work together to carry out the educational process together?
For constructive communication between parents and teachers, the following five steps need to be
taken:
Step 1 Clarify the wishes of the parents through the questionnaire
Step 2 Use a spreadsheet to communicate with parents
– Step 3 Build trust
– Step 4 At the beginning of the semester, present the academic objectives of the subjects.
– Step 5 Communicate with parents through social networks.
Consistency in communication is the key to success.
Key words: distance education, parent, teacher, teaching staff, new learning technologies

Distant təhsil öyrənməyi daha yaxşı və əlçatan edən müasir bir texnologiyalardır. Bu
kompüterin öyrənmə vasitəsi və internetin bir
təhsil mühiti kimi istifadəsi ilə sıx əlaqəli olan
yeni minilliyin formalaşmasıdır. Təhsilin yeni
forması olan distant təhsilin həyata keçirilməsi
üçün valideynlərin qarşısında müəyyən öhdəliklərin yerinə-yetirilməsi məsuliyyəti yaranır.
Bunu ev şəraitində həyata keçirmək və övladlarına kömək etmək üçün məktəb və onun pedaqoji kollektivi tərəfindən valideynləri maksimum şəffaf və aydın təlimatlandırmaq lazımdır.
Bəs təlim-tərbiyə prosesini birgə həyata keçirmək üçün müəllimlərlə valideynlərin birgə
əməkdaşlığı necə qurulmalıdır?
Valideynlər və müəllimlər arasında konstruktiv ünsiyyət üçün aşağıda qeyd olunan beş
addım atılmalıdır:
Addım 1 Anket vasitəsilə valideynlərin istəkləri dəqiqləşdirilməlidir.
Bəzi valideynlər övladının irəliləməsi barədə məlumat almaq üçün elektron poçta, bəziləri telefon danışıqlarına, bəziləri isə
WhatsApp-dan istifadə etməyə üstünlük verirlər. Ən rahat rabitə kanalını ən qısa müddətdə
təyin etmək vacibdir. Bu isə təlim məlumat mübadiləsi yaradaraq ünsiyyəti səmərəli şəkildə
qarşılıqlı olaraq təşkil etməyə imkan verəcəkdir.
Addım 2. Valideynlərlə ünsiyyət qurmaq
üçün bir cədvəldən istifadə edilməlidir
– Valideynlərinizlə münasibətlərinizi
planlaşdırın.
– Həftə, ay və ya rüb ərzində hansı məlumatların paylaşılacağını planlaşdırın və planlayıcınıza yazın. Məsələn, akademik müvəffəqiyyət və şagird müvəffəqiyyəti həftədə və ya ayda

bir dəfə uşaqlara və valideynlərə təbrik kartları
göndərməklə qeyd edilə bilər.
– Bir valideyndən və ya şagirddən bir sual
və ya tələb gəldikdə, buna həssas yanaşılan bir
müəllim olun.
– Mesajlar mehriban və məlumatverici olmalıdır, onda əksər valideynlər onları gözləyəcəklər. Ünsiyyət ardıcıl olmalıdır ki, valideynlər
bunu izləyə bilsinlər.
– Aydın bir planlaşdırma olmadan müəllim ilə valideyn arasında ünsiyyət nizamsız olur.
Bu, valideynlərin müəllimin suallarına və uşağın problemlərinə əhəmiyyət vermədiyini hiss
etdirə bilər. Ünsiyyətdəki ardıcıllıq müvəffəqiyyətin açarıdır.
– Addım 3. Etibarlı münasibətlər qurun
– Valideynlərinizlə güvən qurun. Bu, onları yalnız uşağın öyrənmə nəticələrində deyil,
həm də öyrənmə prosesində də maraqlandıracaqdır. Bu vəziyyətdə, valideynlər uşaqlara ən
böyük dəstək verəcək və uşaqlarda öyrənmə
məsuliyyətini inkişaf etdirəcəklər.
– Tədris ilinin əvvəlində valideynlərdən
uşağın təhsili ilə bağlı gözləntilərinin necə olacağını soruşa bilərsiniz.
– Siniflə yeni işə başlamısınızsa, məktəbin
ilk həftəsində valideynlərinizə oğlu, qızı, xarakterlərinin zəif, güclü cəhətləri və maraqları haqqında məlumat almaq, həmçinin öyrənmə prosesinin səmərəli təşkili üçün bir məktub göndərmələrini xahiş edə bilərsiniz. Bu yolla onlar
haqqında daha çox şey öyrənəcəksiniz. Əlbəttə
yuxarı sinif şagirdləri bu suallara özləri cavab
verə bilərlər, ancaq valideynlərdən də məlumat
almaq daha faydalı olar.
Addım 4. Rübün əvvəlində fənlərin öyrənmə məqsədlərini təqdim edin.
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– Rübün əvvəlində fənn öyrənmə məqsədlərini hissə-hissə təqdim edəcək, əldə edilməsi
ən çətin olanları vurğulayacaq və ümumiləşdirici işin vaxtını göstərəcək bir sənəd yaradın.
– Valideynlərinizə e-poçtla göndərin ki,
ehtiyac olduqda ona müraciət edə bilsinlər.
Addım 5. Sosial media vasitəsi ilə valideynlərinizlə əlaqə saxlayın
Bir çox valideynin öz sosial media hesabları
var, buna görə müəllim sinif hadisələri haqqında
ümumi məlumat, İnstagram və ya Facebook kimi
sosial media saytlarından birinə tövsiyələr
göndərə bilər və valideynləri bu səhifəyə dəvət
edə bilər ki, onlar da məlumatlı olsunlar.
Valideynlərlə onlayn ünsiyyət qurarkən aşağıda qeyd olunan qaydalara riayət edilməlidir:
– səs tonunuzda diqqətli olun - səhv yozula
biləcək, kinayə və qıcıqlandırıcı hallardan çəkinin:
– aydın və qısa bir tərzdə danışın
– müsbət ünsiyyətə üstünlük verin
– müxtəlif məsələləri müzakirə edin – öyrənmə müvəffəqiyyəti, qarşılaşan çətinliklər və s.
– hansı məlumatların, nə vaxt və kimlərlə
paylaşıla biləcəyini anlamaq üçün şagirdlərinizin valideynləri ilə daha yaxından tanış olun.
– müəllim ilə qarşılıqlı əlaqə qaydaları barədə valideynlərlə razılaşmaq vacibdir. zəng
saatlarını və mümkün rabitə kanallarını müzakirə edin (məsələn, poçt və söhbət).
– valideynlərə yalnız övladlarının təhsil
fəaliyyətlərini təşkil etməkdə deyil, həm də asudə vaxtlarda kömək edə bilərsiniz. Valideynlərə,

uşağın təhlükəsizliyini, sosial şəbəkələrin istifadəsi, günün rejimi və uşağın kompüterlə işlədiyi
vaxt barədə tövsiyələr vermək lazımdır.
– distant təhsil müddətində valideynlər ilə
virtual valideynlik görüşləri planlaşdırıla bilər
və uşaqların internet xidmətlərindən təhlükəsiz
istifadəsini, məsafədən təhsilin xüsusiyyətlərini,
asudə vaxtlarının təşkili variantlarını və uşağın
müsbət emosional vəziyyətləri müzakirə edilə
bilər.
Ailə mühiti mümkün qədər rahat və sakit
olmalıdır. Bu, uşağın emosional fonunu tarazlaşdırmağa kömək edəcəkdir.
Aydın gözləntilər və ünsiyyət sərhədləri
qurun. Şagird və valideynlər nə vaxt zənginizi
gözləyə bilər? Lazım gələrsə sizinlə necə və nə
vaxt əlaqə qura bilərlər? Xüsusi iş saatlarını
təyin edin və onları yaxın vaxtda saxlayın ki,
valideynlər onlarla nə vaxt əlaqə quracağınızı
bilsinlər.
Valideynlərə İKT -dən istifadə etməyi öyrədin.
Problemin elmi yeniliyi. Pandemiya dönəmində distant təhsilin həyata keçirilməsində müəllim
və valideynlərin birgə əməkdaşlığının ən yeni yolları
Problemin praktik əhəmiyyəti. Müəllim və
valideynlərin birgə əməkdaşlığının şagirdlərin təlim
nəticələrinə müsbət təsiri
Problemin aktuallığı. İKT-nin inkişafında
distant təhsil ən səmərəli və nəticəyönlü olmaqla gələcəyə hesablanan təhsil növü kimi qiymətləndirilir.
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scientific provisions presented in the summary, the conclusions drawn from the study, the theoretical and
practical significance of the problem should be presented.
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the author (s); the second line contains the academic degree and academic title (doctoral student or candidate
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general or secondary special education institutions.
10. The authors of the article are responsible for the accuracy of the facts and information provided in
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ideas must be indicated.
11. The articles should refer to works published in the last 5-10 years. The list of references given at
the end of the article should not be numbered in alphabetical order, but in the order in which the indicated
literature appears in the text, for example (1) or (1, p. 119). If the same literature is repeated elsewhere in the
text, then the same literature should be indicated under the previous number.
12. The journal publishes articles related to its profile.
13. At the end of a scientific article, the relevance should be justified according to the nature of the
article and the area of science, scientific novelty, importance of its application, economic efficiency, etc.
should be clearly indicated.
14. Then a list of references is provided.
15. When the facts of plagiarism are discovered, the publication of the article is stopped.
16. The rights of the authors of the article are protected.
17. The journal does not publish a series of articles under the heading ―continued in the next issue‖.
18. Summary of articles in different languages should be the same and consistent with the content of
the article.
19. At the end of the article the name, patronymic and last name of the reviewers, their academic degree
and academic title should be indicated; the next line should contain the email address of the author of the article.
20. The following information about the author is added to the article: name, surname, patronymic of
the author (authors), the institution where he works (doctoral student or candidate for a degree), address of
the institution, position, academic degree and the title of the author (s), home and work phones, home
address, email address.
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