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INSTĠTUTE OF EDUCATĠON AND ĠTS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF
PEDAGOGĠCAL THOUGHT ĠN AZERBAĠJAN
Xülasə. Məqalədə Təhsil İnstitutunun yaranması zərurəti əsaslandırılır və onun bir tədqiqat müəssisəsi
kimi formalaşması tarixinə dair araşdırılmaların nəticələri ümumiləşdirilir. Eyni zamanda institutun keçdiyi
tarixi inkişaf yolu nəzərdən keçirilir, Azərbaycan pedaqoji fikir tarixinə verdiyi töhfələrdən bəhs olunur.
Standart və kurikulumların hazırlanması sahəsindəki fəaliyyətlər təhlil edilir. Həmçinin müasir dövrün tələbinə uyğun olaraq institutun yeniləşməsi, layihə əsaslı tədqiqatlar sahəsində uğurlar qazanması, Milli Prioritetlərlə bağlı vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi barədə fikirlər təqdim olunur.
Açar sözlər: Təhsil İnstitutu, sistemli pedaqoji tədqiqatlar, tədqiqatçılıq fəaliyyət, kütləvi
eksperimentlər, funksiyaların genişlənməsi, məsuliyyətin artması, müasirlik müstəvisində.
Резюме. В статье обосновывается необходимость создания Института Образования и обобщаются результаты исследований по истории его становления как научно-исследовательского учреждения. Проанализирована деятельность в области разработки стандартов и учебных программ. Есть также
мнения о модернизации института в соответствии с требованиями современности, его успехах в
области проектных исследований, определении его задач, связанных с национальными приоритетами.
Ключевые слова: институт щбразования, систематические педагогические исследования,
исследовательская деятельность, массовые эксперименты, расширение функций, повышение
ответственности, современность.
Summary. The article substantiates the need to create an educational institution and summarizes the
results of research on the history of its formation as a research institution. The activity in the development of
standards and curricula is analyzed. There are also opinions about the modernization of the institute in
accordance with the requirements of modernity, its success in the field of project research, the definition of
its tasks related to national priorities.
Keywords: Institute of Education, systematic pedagogical research, research activities, mass
experiments, expansion of functions, increased responsibility, modernity.
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Təhsil İnstitutu və Azərbaycan pedaqoji fikrinin inkişafına onun təsiri

Təhsil Ġnstitutunun təĢəkkülü və ya ilk
illər
Dünya sivilizasiyası tarixində qədim elmi,
mədəniyyəti ilə fərqlənən Azərbaycan həm də
özünəməxsus təhsil ənənələri ilə digər ölkələrdən seçilir. Şərq, İslam ənənələri ilə zəngin olan
və dünya təhsil mədəniyyətinin bir incisi kimi
formalaşan Azərbaycan təhsilinin klassik inteqrativ məzmunu, dəyərlərə söykənən tədris modelləri maraqlı öyrənmə mexanizmləri kimi bu
günə qədər gəlib çatmışdır. Zaman bu tədris,
təlim modellərini sınaqdan çıxarsa da, onun xüsusi tədqiqat obyektinə çevrilməsinə, bir sistem
halında öyrənilməsinə, yeniləşdirilməsinə yalnız
ötən əsrin əvvəllərindən başlanılmışdır. XX
əsrin 20-ci illərinin əvvəllərində Bakı Dövlət
Universiteti, daha sonra Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti yaradılmışdır. Bu dövrdə
respublikamızda aparılan quruculuq işlərinin
məntiqi davamı kimi pedaqoji elmlərin, məktəb
və maarifin nəzəri və praktik məsələlərini, eləcə
də inkişaf istiqamətlərini öyrənən pedaqoji elmlərin formalaşması ehtiyacı meydana çıxmışdır.
Bu zərurətə uyğun olaraq Azərbaycan SSR Xalq
Maarif Komissarlığının əmri əsasında 1931-ci il
iyulun 01-dən Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığının Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Kabineti və
Bakı Xalq Maarif Şöbəsinin laboratoriyası əsasında indiki Azərbaycan Respublikasının Təhsil
İnstitutunun bünövrəsi qoyulmuşdur. (1, s.6)
İnstitutun tarixinə səyahət etmiş olsaq,
1931-1934-cü illəri onun təşəkkül dövrü adlandıra bilərik. Çünki bu dövrdə ÜİK(b)P MK-nın
“İbtidai və orta məktəb haqqında” 1931-ci il tarixli, “İbtidai və orta məktəblə tədris proqramları və rejim haqqında” 1932-ci il tarixli və “İbtidai və orta məktəblər üçün dərsliklər haqqında”
1933-cü il tarixli qərarları, ümumiyyətlə, məktəbin qurulmasını bir vəzifə olaraq qarşıya qoymaqla həmçinin orada müxtəlif aspektli pedaqoji, psixoloji araşdırmaların aparılmasını aktuallaşdırırdı. Eyni zamanda bu işlərin təşkilinə və
aparılmasına rəvac verə bilən qurumların yaradılmasını şərtləndirirdi. Elə bu səbəbdən də institutun açılması barədə qərar qəbul edilmişdir.
İnstitut ilk dəfə 10 elmi işçi, 6 laborantla fəaliyyətə başlamış, pedaloji məsləhət şöbəsindən ibarət olmuşdur. Sonralar onun əsasında üç şöbə
(pedalogiya, pedaqogika, uşaq kommunist hərəkatı) yaradılmışdır. Pedalogiya şöbəsinin tərki-

bində psixologiya, pedalogiya, kino və uşaqlar
(kino və teatr), məktəbəqədər tərbiyə, pedaqogika şöbəsinin nəzdində isə politexnizm, tədris kitabı və proqram qrupu, proqram-metodika qrupu, maarifin tarixi qrupu fəaliyyət göstərmişdir.
İnstitutun ilk direktoru Surxay Hacıyev olmuşdur.(1, s.7-8)
1932-ci il 02 fevral tarixindən institutun
aspiranturası yaradılmış və elmi-pedaqoji kadr
hazırlığına başlanılmışdır. İnstitutun aspiranturasına ilk yeddi nəfər (Ə. Seyidov, M. Mehdizadə, M. Tahirli, Z. Axundova, Q. Hüseynov, M.
Məcidov, A. Prunis) qəbul edilmişdir. Sonralar
elmi-pedaqoji kadr hazırlığı institutda bir ənənəyə çevrilmişdir ki, bu gün mindən çox fəlsəfə və
elmlər doktoru institutun yetirməsi kimi ölkəmizin müxtəlif təhsil müəssisələrində fəaliyyət
göstərir. (1, s. 9)
1932-ci ildə institutun Naxçıvan filialı yaradılmış, bununla da pedaqoji araşdırmaların
arealı genişləndirilmişdir. Artıq 1934-cü ildə regionlarda pedaloji-pedaqoji kabinetlər yaradılmağa başlamış və məktəbin metodik infrastrukturunun qurulmasını istiqamətləndirən belə bir
qurumun formalaşdırılmasında institut yaxından
iştirak etmişdir.(1, s.11)
1934-cü ildə İnstitutun Elmi Əsərləri
nəşrə başlamışdır.(1, s.11) Bu, əslində, institutun həyatında mühüm hadisə idi. Pedaqoji araşdırmalar aparmaq, onun nəticələrini ümumiləşdirərək məktəbin, müəllimin diqqətinə çatdırmaq, həmçinin pedaqogika elminin müddəalarının zənginləşdirilməsində onlardan istifadə
etmək, bütün bunlarla yanaşı, hökumətin məktəb haqqında qərarlarına istinad etmək, qabaqcıl
müəllimlərin iş təcrübəsini öyrənib ümumiləşdirməklə yaymaq üçün bu Elmi əsərlərdən istifadə olunurdu. Elmi Əsərlər Ali Attestasiya Komissiyasının tanıdığı nüfuzlu məcmuə kimi bu
gün də nəşr olunmaqdadır.
1935-ci ildə institutun Elmi Şurasının yaradılması da mühüm hadisə idi. (1, s.14) Çünki bu
ali orqanın formalaşması ilə kollegial elmi idarəetmənin imkanları genişləndi və pedaqoji, psixoloji
tədqiqatların keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə
müzakirələrin keçirilməsi üçün şərait yarandı.
İnstitut 1933-34-cü illərdən etibarən öz
tədqiqatçılıq fəaliyyətinə aşağıdakı məsələləri
öyrənməklə başladı. Bu işdə həm yerli, həm də
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başqa ölkələrdən gəlmiş tədqiqatçı-pedaqoqlar
fəal iştirak etdilər.
1. Politexnik təhsil məsələləri. (B. Komarovski)
2. Türk (Azərbaycan) məktəblərində türk
(Azərbaycan) dilinin tədrisi metodikasının əsas
problemləri. (B. Çobanzadə)
3. Məktəbdə tarixin tədrisinin psixoloji
əsasları. (A. Makavelski)
4. Fizika müəllimlərinin ixtisasının artırılmasının əsas vəzifələri. (prof. B. Komarovski)
5. Stabil proqramlarla əlaqədar riyaziyyat
müəllimlərinin ixtisasının artırılmasının növbəti
vəzifələri. (prof. A. Amosov)
6. Məktəbdə çətin uşaqlar və onlarla mübarizənin yolları. (F. İbrahimbəyov)
7. Savad təlimi. (V. Mustafazadə, Ə. Həsənov) (1, s.12-13)
Göründüyü kimi, institutun fəaliyyətə başladığı ilk illərdə onun tədqiqat problematikası o
dövrün tələblərinə uyğun olaraq həm politexnik,
əmək təhsili məsələlərinə, həm də fənlərin tədrisi, onların psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə yönəlmişdir. Hətta zamanın vacib məsələsi kimi savad təliminin də metodik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək zəruri hesab edilmişdir.
Məlum olduğu kimi, pedaqoji problemlərin xüsusiyyətlərini araşdıran peşəkar təhsil tədqiqatçılarının kifayət qədər olmaması da o dövrdə institutun elmi təşkilində və fəaliyyətlərin
qurulmasında çətinliklər yaradırdı. Ona görə də
rus, yəhudi və digər millətlərdən olan alimlərin
instituta dəvət olunmasına, həm pedaqoji, psixoloji tədqiqatların aparılmasında, həm də yüksək
ixtisaslı elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasında onlara müraciət edilməsinə diqqət yetirilirdi.
Ġnstitutun adındakı dəyiĢikliklər
Məlum olduğu kimi, institut 1931-ci ilin
iyulun 01-də Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedalogiya İnstitutu adı ilə fəaliyyətə başlamış və
onun adında dəfələrlə dəyişikliklər edilmişdir.
1931-ci ildən Azərbaycan Elmi–Tədqiqat
Pedalogiya İnstitutu, 1932-ci ildən Azərbaycan
Pedalogiya və Pedaqogika İnstitutu, 1933-cü
ildən Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutu, 1934-cü ildən Azərbaycan Pedalogiya və Pedaqogika İnstitutu, 1936-cı ildən
V.İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat-Pedaqogika İnstitutu, 1938-ci ilin yanvarından Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqogika
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İnstitutu, 1938-ci ilin iyunundan Azərbaycan
SSR Maarif Nazirliyinin Azərbaycan Dövlət
Elmi-Tədqiqat Məktəblər İnstitutu, 1946-cı
ildən Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqogika
İnstitutu, 1951-ci ildən Azərbaycan Dövlət
Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutu, 1977-ci
ildən Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu, 2000-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu və nəhayət, 2016-cı ildən Azərbaycan Respublikasının
Təhsil İnstitutu adlandırılmışdır. Lakin institutun adında edilən bu cüzi dəyişikliklər mahiyyət
etibarı ilə onun tədqiqatçılıq funksiyasını dəyişməmişdir. Ilk illər eksperimental pedaqogikanın
nəticəsi kimi meydana çıxmış pedalogiya anlayışından istifadə olunmuş, 1936-cı ildən sonra
bu elmə münasibətin dəyişməsi ilə bağlı ondan
imtina edilmişdir. (2, s. 4-5)
Əslində institutun adında aparılan dəyişikliklər onun məzmun və struktur cəhətdən təkmilləşdirilməsi, daha optimal variantın axtarılması ilə bağlı olmuşdur ki, bu proses son dövrlərə qədər gəlib çatmışdır.
Sistemli pedaqoji, psixoloji tədqiqatların baĢlanması
Təhsil İnstitutunun yaranması əslində ölkəmizdə təhsilə, pedaqoji, psixoloji elmlərə yeni
yanaşmanı ifadə edirdi. Artıq təhsil prosesinin
daha səmərəli qurulması onun elmi–nəzəri əsaslarının tədqiq olunmasını, zaman-zaman özünü
büruzə verən və aktuallıq kəsb edən məsələlərin
planlaşdırılmasını, sistemli olaraq öyrənilməsini
zəruri vəzifə kimi qarşıya qoyurdu. Bu isə, öz
növbəsində, institusional bir yanaşma tələb edirdi ki, Təhsil İnstitutu da belə bir zərurətdən yaranmışdı. O, ilkin olaraq pedaqoji, psixoloji
problemlərin sistemli şəkildə araşdırılması prosesini özündə ehtiva edirdi. Orada tədqiqatların
istiqamətləri, problematikası, tematik çeşidlənməsi xüsusi tələblərə uyğun olaraq aparılır, tədqiqatçılıq təcrübəsində istifadə olunmaq üçün
qruplaşdırılırdı. İllər keçməsinə baxmayaraq, bu
yanaşma daha da təkmilləşməklə bu gün də
davam etdirilir və instituta xas olan peşəkarlıq
kimi dəyərləndirilir.
Müxtəlif zamanların ehtiyacları və
Təhsil Ġnstitutu
Yarandığı gündən Təhsil İnstitutu özünün
tədqiqatçılıq fəaliyyətini bir missiya olaraq yerinə yetirməyə başlamış, özünün inkişaf tarixində
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təhsil tələbatlarına cavab verməyi bir kursa çevirmişdir. 30-cu illərdən sonra 40-50-ci illərdə
vətənə məhəbbət, düşmənə nifrət ruhunda tərbiyə məsələləri ön plana çəkilmişdir. Təkcə humanitar deyil, təbiət, riyaziyyat fənlərinin də tərbiyə imkanları müharibədən sonrakı quruculuq illərində insanların əhvali-ruhiyyəsini yüksəltmək
baxımından araşdırılmış, fənlərin məzmununa
yeni materialların əlavə edilməsi istiqamətində
tədbirlər həyata keçirilmişdir.(2, s. 6)
50-60-cı illərdə məktəbin həyatla əlaqələndirilməsi məsələsi gündəmə gəldiyindən institutun fəaliyyət istiqamətlərində bu cəhət nəzərə alınmışdır. Həmin illərdə kənd məktəblərində
istehsalat təliminin təşkili, şagird briqadalarının,
istehsalat sexlərinin, tədris emalatxanalarının
yaradılması, ictimai-faydalı, məhsuldar əməyin
təşkili, politexnik təlim, peşəyönümü üzrə məktəblərə praktik köməyin göstərilməsi sahəsində
tədqiqatlar üstünlük təşkil etmişdir. (2, s. 6-7)
70-80-ci illərdə orta ümumtəhsil məktəbinin işini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə tədbirlərin həyata
keçirilməsi, şagirdlərə elmlərin əsaslarına dair
möhkəm biliklərin verilməsi, politexnik təlimin
gücləndirilməsi, gənclərin peşə seçməyə hazırlanması, təhsilin məzmununun elmin, texnikanın və mədəniyyətin inkişaf tələblərinə uyğunlaşdırılması, yüksək keyfiyyətli stabil dərsliklərin hazırlanması sahəsində araşdırılmalar aparılmışdır. (2, s. 7-8) Xüsusilə 70-ci illərdə elmi biliklər praktik əhəmiyyət nəzərə alınmadan dərsliklərə daxil edilmiş və bütün bunlar ümumtəhsil fənlərinin məzmununun ağırlaşması ilə nəticələnmişdir. Bununla əlaqədar olaraq institutda
şagirdlərin yüklənməsinin qarşısının alınması,
təlim yükünün azaldılması istiqamətində araşdırılmalar aparılmışdır.
90-cı illər ölkəmizin tarixində bir sıra hadisələrlə əlamətdar olmuşdur. 1991-ci il oktyabr
ayının 18-də ölkəmizdə ikinci dəfə Dövlət Müstəqilliyi əldə olunduqdan sonra yeni bir cəmiyyət yarandı. Müxtəlif sahələrdə olduğu kimi,
təhsildə də islahatların aparılması zərurəti meydana çıxdı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı müstəqil Azərbaycanın inkişafını sürətləndirdi. Təhsildə də islahatlar həyata
keçirildi. 1999-cu il 15 iyun tarixli, 168 nömrəli
Fərmanla “Azərbaycan Respublikasının Təhsil
sahəsində İslahat Proqramı” təsdiq edildi. Bu
proqramla Azərbaycanda həyata keçiriləcək

təhsil islahatlarının konkret addımları müəyyənləşdirildi. Həmin addımlar isə 2000-ci ildən sonrakı dövrü əhatə edirdi. (2, s. 8-9)
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 2000ci il iyunun 13-də “Azərbaycan Respublikasında
təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında”
349 nömrəli Fərman imzaladı. Bu Fərmanla
1931-ci ildən fəaliyyət göstərən Elmi-Tədqiqat
Pedaqoji Elmlər İnstitutu və Respublika ElmiMetodik Mərkəzin bazasında yeni elmi təhsil
müəssisəsi – Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu yaradıldı. Əvvəllər üç
(Elmi-tədqiqat, Analitik-informasiya, Təşkilatimetodik), sonralar isə dörd (Nəzəri tədqiqatlar
mərkəzi, Kurikulum mərkəzi, Tətbiqi tədqiqatlar, monitorinq və qiymətləndirmə mərkəzi,
Texniki peşə təhsili mərkəzi) bölmədən ibarət
bir elmi institut kimi fəaliyyət göstərdi. (2, s.
14) Bu dövrdə institutun fəaliyyəti, demək olar
ki, bütövlükdə təhsil islahatından irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsinə yönəldildi. Bu
fəaliyyətləri başlıca olaraq dörd istiqamətdə
qruplaşdırmaq olar: təhsil tədqiqatlarının aparılması, yüksək ixtisaslı elmi-pedaqoji kadrların
hazırlanması, müxtəlif aspektli təhsil fəaliyyətlərinin və əldə olunan nəticələrin ekspertizası,
müəllim kadrlarının peşəkarlığının artırılması.
Bu istiqamətlərdə görülən işlər beynəlxalq
məsləhətçilik fəaliyyətinin dəstəyi ilə həyata keçirilirdi. Azərbaycanda nəticəyönlü təhsil sisteminin qurulması üzrə işlər aparılırdı. İslahat
Proqramına uyğun olaraq təhsilin bütün pillə və
səviyyələri üzrə həm normativ-hüquqi bazanın
yaradılması (1999), həm öyrədici-innovasiya
mərhələsinin təşkili (2000-2003), həm də yeni
standart və kurikulumların hazırlanması (2003cü və ondan sonrakı illər) üzrə tədbirlərin reallaşdırılması nəzərdə tutulurdu.(3, səh.119-188)
Ilk dəfə olaraq, Azərbaycan Respublikasında
dərslik konsepsiyası (4, s.29-36), Azərbaycan
Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin Dövlət
Standartı (Milli Kurikulumu) (5), I-IV siniflər
və eləcə də V-XI siniflərin standart və kurikulumları (6, s. 7), ümumi təhsil şagirdlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası (8), eləcə də ayrıayrı fənlər üzrə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sistemləri və s. yaradıldı. Həmçinin
pedaqoji texnologiyalara dair araşdırmalar aparılaraq onun nəticələri müəllimlər üçün vəsait
kimi nəşr olundu (9).
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Ümumtəhsil fənlərinin tədrisi, təlim prosesində İK-dən istifadə, fənn kurikulumlarının
tədrisi vəziyyətinin öyrənilməsi, təlim prosesinin idarə olunması, monitorinq və qiymətləndirmənin məzmunu və təşkili, istedadlı şagirdlərin
aşkara çıxarılması və inkişaf etdirilməsi, on iki
illik təhsilin problemləri, ilkin peşə təhsilində
modul tipli texnologiyalardan istifadə olunmaqla kurikulumların hazırlanması kimi məsələlər
tədqiqata cəlb olundu. Eyni zamanda orta ixtisas
təhsilinin məzmununun təkmilləşdirilməsi, müasir maliyyə sisteminin yaradılması, idarəetmə və
planlaşdırma bacarıqlarının gücləndirilməsi,
marketinq sisteminin formalaşdırılması, ali təhsildə məzmun islahatlarının aparılması və kredit
sisteminə keçilməsi, təhsilin keyfiyyətinin idarə
edilməsi, həmçinin təhsilin yeni məzmunu, təşkili və s. problemlər tədqiqata cəlb olundu.
2013-cü ildə “Azərbaycan Respublikasında
ümumi təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın qəbul olunması (10) ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatlarının davam etdirilməsi ilə
bağlı yeni perspektivlər müəyyənləşdirdi. Səriştə
əsaslı yeni təhsil məzmunun yaradılması, yüksək
nüfuzlu təhsilverənlərin formalaşdırılması, təhsildə yeni idarəetmə sisteminin qurulması, müasir
tələblərə cavab verən təhsil infrastrukturunun,
yeni maliyyələşdirmə mexanizmlərinin yaradılması strateji istiqamətlər kimi konkretləşdirildi.
İnstitut öz fəaliyyətlərini tamamilə bu istiqamətlərə uyğun olaraq planlaşdırdı. Bu gün də həmin
yanaşma davam etməkdədir.
Azərbaycanda ilk kütləvi eksperimental
pedaqoji tədqiqatlar
İnstitutun kütləvi eksperimentlərin təşkili
və keçirilməsi sahəsində gördüyü işlər özünün
unikallığı ilə seçilməklə yanaşı, həm də Azərbaycan təhsilinin, eləcə də pedaqoji elmin tarixində ilk hadisə idi. Bu həm də ötən əsrin 60-cı
illərindən etibarən keçmiş SSRİ ərazisindəki
təhsil sistemində, xüsusi olaraq, diqqət mərkəzində dayanırdı. Belə ki, 60-cı illərin sonu və
70-ci illərin əvvəllərindən azsaylı xalqların
uşaqlarının məktəbə hazırlanması institutun pedaqoji problemləri sırasında xüsusi yer tuturdu.
Odur ki, həmin dövrdə uşaq bağçalarının məktəbə hazırlıq qruplarında və məktəbdə təşkil olunmuş qruplarda altıyaşlıların I sinfə hazırlanması
üçün proqramlar və metodik göstərişlər hazırlandı (2, s.76-77).
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Altıyaşlıların təlimi xüsusi aktuallıq kəsb etdiyindən onun miqyası genişlənməyə başladı. Beləliklə, institutda başqa bir problem - azərbaycanlı
(doğma dili Azərbaycan dili olan) uşaqların
məktəb təliminə hazırlanması üzrə 20 məktəbdə
eksperimental tədqiqata başlanıldı. İnstitutda hazırlanan proqram və dərs vəsaitləri onun daha elmi
əsasda aparılmasına və coğrafiyasının genişlənməsinə imkan yaratdı. 1977-1978-ci dərs ilindən eksperimentlər kütləvi xarakter aldı. Bu məsələyə
həsr olunmuş “Uşaqların məktəbə hazırlanması”
adlı ilk kitab 1977-ci ildə çapdan çıxdı. SSRİ
Maarif Nazirliyi və SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının rəhbərliyi həmin işləri yüksək qiymətləndirdi. İnstitutun təşəbbüsü ilə uşaqların məktəbə hazırlanmasına həsr olunmuş növbəti Ümumittifaq Konfransının Bakıda keçirilməsi məqsədəmüvafiq hesab edildi. Konfrans 1978-ci ilin fevral
ayında Bakıda təşkil olundu.
1977-1978-ci dərs ilində institut SSRİ Təlimin Məzmunu və Metodları Elmi-Tədqiqat
İnstitutu, Uşaq və Yeniyetmələrin Fiziologiyası
Elmi-Tədqiqat İnstitutu ilə birlikdə 6 məktəbin
hazırlıq siniflərində kompleks eksperimentə
başladı. Üç il ərzində davam edən bu eksperiment hazırlıq sinfi nəticələrinin təkmilləşdirilməsi üçün zəngin material verdi (11, s.38-182).
Artıq 1977-1978-ci dərs ilindən respublikanın 10 məktəbinin hər birində altıyaşlılardan
ibarət bir sinif təşkil olundu. Həmin siniflərdə
tədris prosesi yeddiyaşlılardan ibarət I siniflər
üçün proqram və dərsliklər əsasında aparıldı.
Sonrakı dərs ilində siniflərin sayı 20-yə çatdırıldı. Bu tədqiqatın nəticələri də altıyaşlıların təlim
imkanlarını və onun əsasında altı yaşdan təlimə
başlayan ibtidai məktəblərdə təlimin məzmununu və metodlarını dəqiq müəyyənləşdirməyə şərait yaratdı. Beləliklə, tədqiqat geniş vüsət aldı.
Yeddi yaşdan təlimlə yanaşı, altı yaşdan təlim
də paralel aparıldı. 80-ci illərin axırında I sinfə
90 minədək altıyaşlı cəlb olundu. Eksperimentin
uğurlu nəticələri nəzərə alınaraq 1991-1992-ci
tədris ilindən Azərbaycanda kütləvi şəkildə altı
yaşdan təlimə başlaması barədə qərar qəbul
olundu (11, s. 187-375).
Beşgünlük iş həftəsinə keçilməsi də institut tərəfindən ciddi eksperimental tədqiqata cəlb
edilmişdir. Respublikanın 40 məktəbində hazırlıq siniflərinin və 10 uşaq bağçasında məktəbə
hazırlıq qrupunun beşgünlük iş həftəsi üzrə fəa-

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 3, 2021

Təhsil İnstitutu və Azərbaycan pedaqoji fikrinin inkişafına onun təsiri

liyyət göstərməsinin pedaqoji-metodik təminatına xüsusi fikir verilmiş, müvafiq proqramlar və
müəllimlər, tərbiyəçilər üçün zəruri metodik
materiallar hazırlanmışdır. 1982-1984-cü illərdə
institutun fəaliyyətində beşgünlük iş həftəsinə
keçilməsinin real imkanlarının öyrənilməsi, I-III
siniflər üçün proqram və dərsliklərin təkmilləşdirilməsi, təbiətşünaslıq və əmək təlimi üzrə
tədris komplektinin hazırlanması, ibtidai siniflərdə uşaqların tərbiyəsinə kompleks yanaşmanın praktik həlli yollarının müəyyənləşdirilməsi
və s. kimi məsələlər mühüm əhəmiyyət daşımışdır (2, s.70).
Şagirdlərin təlim müvəffəqiyyətinin 9
balla qiymətləndirilməsinin sınaqdan keçirilməsi də kütləvi eksperimentlərlə bağlı institutun
keçirdiyi tədbirlər silsiləsinə daxildir. Təhsil
Nazirliyinin müvafiq göstərişlərinə əsasən aparılan bu araşdırma sosial ehtiyaclardan irəli
gələn bir tədqiqat işi kimi yerinə yetirilmişdir.
İnstitutda 9 bal sistemi ilə bütün fənlər üzrə qiymətləndirmə normaları hazırlanmış, əvvəl iki rayonda, daha sonra əlavə olaraq dörd şəhər və rayonda eksperimental araşdırmalar aparılmışdır
(12). Bu tədqiqat işi yekunlaşdırılmasa da, ümumiyyətlə, nəticələr şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində çoxballılığın tətbiqinin onun
effektinin artırılmasına müsbət təsirini aydın şəkildə göstərmişdir. Bunun nəticəsi olaraq ölkədə
təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində
100, 700 ballı qiymətləndirmələrdən istifadə
olunmasına başlanılmışdır. Bu, Azərbaycan təhsilinin beynəlxalq qiymətləndirmə sistemlərinə
yaxınlaşmasına təsir göstərməklə onu sürətləndirmiş, həm də pedaqoji elmlər sistemində təhsilalanların qiymətləndirilməsi mexanizmlərinin
zənginləşdirilməsinə töhfə vermişdir.
Həmçinin kütləvi eksperimentlərin təşkili
səhəsində də institutda aparılan işlərin ilkin olması Azərbaycanda pedaqoji-psixoloji elmlərin
tədqiqat metodlarının mükəmməlliyinə təsir
göstərmiş, onun milli kontekstdə praktik nümunələrlə əsaslandırılmasına imkan yaratmışdır.
Funksiyaların geniĢlənməsi, məsuliyyətin artması
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2016-cı il 14 noyabr tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu kimi adlandırılmışdır. Pedaqoji Kadrların

İxtisasının Artırılması İnstitutu, Respublika Pedaqoji Kitabxanası və İstedadlılar Mərkəzi ona
birləşdirilməklə institut yenidən qurulmuşdur.
Müasir Azərbaycanın təhsilində günbəgün yeniləşən və inkişaf edən prosesləri qarşılamaq üçün
aşağıdakı istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir:
*təhsilin nəzəri və təcrübi məsələləri ilə
bağlı, o cümlədən, təhsil siyasəti üzrə prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi və strateji tədqiqatların planlaşdırılması;
*təhsil müəssisələrində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması, o cümlədən təhsil imkanlarının genişləndirilməsi və təhsilalanlar üçün bərabər imkanların yaradılması;
*elmi-pedaqoji tədqiqatlar və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı;
*müxtəlif təhsil pillələri üzrə təhsilin məzmun və qiymətləndirmə standartlarının, nümunəvi (variativ) kurikulumların və təhsilin keyfiyyət standartlarının hazırlanması;
*müxtəlif təhsil müəssisələrində təhsilin
inklüzivliyi, psixoloji xidmətin təşkil edilməsi,
istedadlı uşaqlarla işin düzgün qurulması (o
cümlədən olimpiadalara hazırlıq) və tədris resurslarından istifadə sahəsində metodik tövsiyələrin hazırlanması;
*elektron təhsilin inkişafı və elektron
məzmunun yaradılması;
*milli və beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatlarının həyata keçirilməsi;
*təhsilin normativ-hüquqi bazasına aid sənədlərin hazırlanması;
*təhsilin bütün pillə və səviyyələri ilə
bağlı pedaqoji savadlılığı həyata keçirmək məqsədilə nəşriyyat, çap (metodik vəsait, metodik
tövsiyə və s.) və maarifləndirmə (konfrans, seminar, dəyirmi masa, müzakirə, təlim kursları
və s.) işlərinin aparılması.
Bütün bu istiqamətlər institutun funksiyalarının genişlənməsinə, bununla bərabər, Azərbaycan təhsili qarşısında onun vəzifələrinin çoxalmasına dəlalət edir. Hazırkı dövrdə institutun
mərkəzləri (Elmi-pedaqoji tədqiqatlar mərkəzi,
Təhsil işçilərinin peşəkar inkişafı mərkəzi, Metodik dəstək mərkəzi, Təhsil işçilərinin sertifikatlaşdırma mərkəzi, Təhsil texnologiyaları
mərkəzi), eləcə də ayrı-ayrı metodik xarakterli
struktur şöbələr yuxarıda qeyd olunan istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.
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Elmi-pedaqoji tədqiqatlar mərkəzində təhsilin nəzəriyyəsi və tarixi, təhsilin iqtisadiyyatı
və idarə olunması, təlimin nəzəriyyəsi və metodikası, psixologiya və xüsusi təhsil məsələlərinin nəzəri və praktik məsələləri araşdırılır.
Təhsil işçilərinin peşəkar inkişafı mərkəzində
əlavə təhsilin məzmunu və təşkili, müəllimliyə
qəbul prosesinin tənzimlənməsi, Təhsil işçilərinin sertifikatlaşdırılması mərkəzində təhsil işçilərinin qiymətləndirilməsi və onlara sertifikatların verilməsi, Metodik dəstək mərkəzində isə
metodik xidmət və əlaqələndirmə üzrə işlər aparılır. Özünümaliyyələşdirmə əsasında fəaliyyət
göstərən Təhsil texnologiyaları mərkəzi isə təhsilin ən müasir məsələləri ilə bağlı layihəəsaslı
tədqiqatları təşkil etməklə Azərbaycanda nəzəri
və praktik cəhətdən əhəmiyyət daşıyan innovasiyaları sınaqdan keçirir. Metodik xarakterli
struktur şöbələrdə məktəbəqədər təhsilin inkişafı, proqramlar, dərslik və dərs vəsaitləri, Milli
və Beynəlxalq qiymətləndirmənin təşkili və aparılması, təhsildə innovasiyalar, keyfiyyətin təminatı, istedadlı uşaqlarla iş, ömür boyu təhsil üzrə
Milli Kvalifikasiyanın reallaşdırılması, peşə təhsilinin inkişafı kimi məsələlərə aid praktik əhəmiyyət daşıyan tətbiqi araşdırılmalar aparılır.
Müasirlik müstəvisində hədəflərə doğru
Təhsil İnstitutunun bu gün diqqəti cəlb
edən çoxşaxəli fəaliyyətində başlıca məqsədi
humanist, humanitar, demokratik prinsiplər əsasında qurulan Azərbaycan təhsilinə dəstək
vermək, onu ən yeni innovasiyalarla zənginləşdirməklə müasir cəmiyyətin ehtiyac və tələbatlarına uyğunlaşdırmaqdan ibarətdir. Son illərdə
“Məktəbəqədər təhsilin yeni məzmunu və idarə
olunma məsələləri” (2016), “Standart və kurikulumlar: nəzəri və praktik məsələlər” (2016),
“Müasir təhsilə innovativ yanaşmalar” (2016),
“İstedadlı uşaqlarla təlimin təşkili və məzmunu”
(2016), “Ümumi təhsil fənlərinin tədrisi məsələləri” (2016), “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində inteqrativ və inkişafetdirici təlim məsələləri” (2017), “Ümumtəhsil məktəblərinin idarə
edilməsinin modernləşdirilməsi” (2017), “Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi texnologiyaları” (2017), “Ümumi təhsildə şagird nailiyyətlərinin formativ qiymətləndirilməsi” (2018),
“Fənn kurikulumlarının tətbiqi məsələləri”
(2018), “Təhsilin idarə edilməsinə yeni yanaşmalar” (2018), “Ümumtəhsil fənləri üzrə təlim
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strategiyaları və qiymətləndirmə vasitələri”
(2019), “Təhsilin idarə olunmasında dəyərlər”
(2019), “Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla
korreksiya işinin təşkili” (2019), “Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin aktual məsələləri”
(2019) və s. mövzularda nəzəri və praktik xarakterli tədqiqatlar aparılmış və nəticələr çap
olunmuşdur. Bu dövrdə həmçinin layihəəsaslı
araşdırmalara xüsusi diqqət yetirilmişdir.
“Məktəbəqədər və ibtidai sinif müəllimləri üçün
ixtisasartırma təlim modullarının hazırlanması”,
“Alternativ tədris proqramlarının təbliği”, “Ailələrin maarifləndirilməsi yolu ilə 3-4 yaşlı uşaqların məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi”, “Refleksiv müəllim”, “Dünyanın ən böyük dərsi”və
s. layihələr uğurla başa çatdırılmışdır. Eləcə də
“STEAM Azərbaycan”, “İcmaəsaslı məktəbəqədər təhsil”, “Zərdabi-ibtidai sinif şagirdlərinin
oxu bacarıqlarının inkişafı”, 5 yaşlı uşaqlar üçün
məktəbəhazırlıq qruplarının təşkili layihələri həyata keçirilir.
2021-ci il fevralın 02-də təsdiq olunmuş
“Azərbaycan 2030: sosial inkişafa dair Milli
Prioritetlər”də dünyada artan rəqabətə davam
gətirmək üçün iqtisadiyyatın uzunmüddətli inkişafının müasir və güclü təsirə arxalanmasının
vacibliyi, yalnız bu yolla insan kapitalının inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi qeyd edilir. Bunun
üçün “ömürboyu təhsil”ə xüsusi önəm vermək,
erkən və məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsini
genişləndirmək, ümumi təhsili gücləndirmək,
gənc nəsli gələcək rəqəmsal texnologiyalar dövrünə hazırlamaqla keyfiyyətli təhsil almaq imkanlarını genişləndirmək, kadr hazırlığını əmək
bazarının tələblərinə uyğunlaşdırmaq və ali
təhsil müəssisələrinin beynəlxalq səviyyədə rəqabətədavamlılığını təmin etməklə XXI əsrin tələblərinə uyğun olaraq təhsilin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur.
İnstitut dövlətimizin təhsil sahəsində müəyyən etdiyi bu prioritetləri özünün fəaliyyətində ciddi konseptual yanaşmalar kimi qəbul edir.
Son struktur dəyişiklikləri aparıldıqdan sonra
başladığı genişmiqyaslı tədqiqata əsaslanan dəstəkləyici, inkişafyönümlü, maarifləndirici xarakterdə olan fəaliyyətlərini davam etdirir. Təhsil
İnstitutu məzmun islahatlarını dərinləşdirmək,
beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatlarında daha
yaxşı nəticələrə nail olmaq, erkən və məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsini genişləndirmək,
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rəqəmsal texnologiyalara və yeni bacarıqlara yiyələnmək, peşə və “ömürboyu təhsil”də əməkdaşlığa nail olmaq və ali təhsildə rəqabətliliyi
təmin etmək istiqamətlərində tədbirlər həyata
keçirməyi Azərbaycan 2030 Milli Prioritetlərlə
bağlı hədəflər kimi müəyyənləşdirib. Bu gün
böyük tarixi yol keçmiş Təhsil İnstitutu müasirlik müstəvisində həmin hədəflərə doğru özünün
fəaliyyətini uğurla davam etdirir.
Problemin aktuallığı. Təhsil İnstitutunun tarixi bu gün həm pedaqoji tədqiqatların tematikasını

müqayisəli olaraq müəyyən etmək, həm də tədqiqatçılıq təcrübəsini öyrənərək ondan yararlanmaq baxımından faydalıdır.
Problemin yeniliyi. Təhsil İnstitutunun fəaliyyət tarixinin xronoloji ardıcıllıqla öyrənilməsi
müasir zamanda təhsil salnaməsinin pedaqoji elmlərlə bağlı yeni səhifələrinin yaradılması ilə nəticələnir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Təhsil İnstitutunun 90 illik fəaliyyətinin öyrənilməsi təhsilşünaslığın, xüsusilə də pedaqoji fikir tarixinin zənginləşdirilməsi baxımından əhəmiyyət daşıyır.
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İnstitut öz fəaliyyətində elm və təhsil müəssisələri ilə əlaqələrə üstünlük verir. Əgər bu
əlaqələrin tarixinə nəzər salsaq, deyə bilərik ki,
vaxtilə - ittifaqa daxil olduğumuz illərdə institutun SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyası, onun
ayrı-ayrı institutları ilə sıx bağlılığı olmuşdur.
SSRİ PEA 1967-ci ildə yaradılmışdı.
Əməkdaşlarımız tez-tez akademiyanın müvafiq
institutlarına ezam olunur, aparılan tədqiqatlarla
tanış olur, görkəmli alimlərdən məsləhətlər alırdılar. Elmi işçilərimizin bir qismi ötən əsrin 7090-cı illərində Moskva, Leninqrad, Çelyabinsk
və Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində, eyni zamanda Kiyevdə, Tiflisdə dissertasiyalar müdafiə
edirdilər.
Hazırda institutumuzun böyük elmi məsləhətçisi olan professor Yəhya Kərimov 1972-ci
ildə SSRİ PEA-nın İbtidai təlim üzrə problem
şurasına üzv seçilmiş, 1981-ci ildən isə SSRİ
Maarif Nazirliyi tədris-metodik şurası ümum12

təhsil məktəblərində 6 yaşdan ibtidai təlim problemləri üzrə komissiyaya daxil edilmişdi.
Prof. Y.Ş. Kərimov uzun illər Özbəkistan
və Qazaxıstanda müdafiə şuralarının üzvü olmuşdur.
İnstitutun digər böyük elmi məsləhətçisi
professor Vidadi Xəlilov 1978-1990-ci illərdə
SSRİ PEA-nın Estetik tərbiyə üzrə problem
elmi şurasının üzvü kimi fəaliyyət göstərmişdir.
İttifaqın süqutundan sonra SSRİ Pedaqoji
Elmlər Akademiyası Rusiya Təhsil Akademiyası kimi formalaşdırıldı. İnstitut akademiya ilə
əlaqələrini davam etdirdi. 2003-cü il noyabrın
22-də Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Problemləri İnstitutu və Rusiya Təhsil Akademiyası arasında “Təhsil və pedaqoji elmlər sahəsində əməkdaşlığ”a dair beş illik müqavilə
bağlandı. Müqavilə 10 maddədən ibarət idi.
Həmin müqaviləyə əsasən, birgə tədqiqatlar
aparılırdı.
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Professor Akif Abbasov 1987-ci ildə
Moskvada nəşr olunan “Воспитание школьников» jurnalının Azərbaycan Respublikası üzrə
müxbir postunun üzvü seçilmişdi (SSRİ Maarif
Nazirliyinin 30 iyul 1987-ci il tarixli, 135-86/16
nömrəli məktubuna əsasən, Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyinin 30 noyabr 1987-ci
il tarixli, 378 nömrəli əmri).
Hazırda isə, prof. A.N. Abbasov Ukrayna
Milli Müdafiə Universitetinin orqanı olan “Viiskovo osvita” jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür.
Ölkəmiz ikinci dəfə müstəqilliyinə qovuşandan sonra institut əməkdaşları bir sıra xarici
ölkələrdə [Amerika Birləşmiş Ştatları, İzrail,
Türkiyə, Niderland, Fransa, İsveç, Latviya, Gürcüstan, İngiltərə, Finlandiya, Avstraliya və b.]
ezamiyyədə olmuş, təhsil və elm müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olmuş, təcrübə mübadilələri aparmışlar.
Bu tipli işgüzar səfərlər hazırda da davam
etməkdədir.
İnstitut əməkdaşları respublikanın elm və
təhsil müəssisələri ilə ittifaqa daxil olduğumuz
illərdə də, hazırda da müntəzəm əlaqə saxlayırlar. İşçilərimizin bir qismi institutda çalışmaqla
yanaşı ali, orta ixtisas, ümumtəhsil və xüsusi
məktəblərdə dərs deyirlər.
Elm və təhsil müəssisələri ilə əlaqələri aşağıdakı şəkildə səciyyələndirmək mümkündür:
1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
ilə əlaqə. Son illərə qədər AMEA-nın nəzdində
olan Pedaqogika və Psixologiya Problemləri üzrə
Problem Şurası institutda fəaliyyət göstərmişdir
(2001-2019-cu illərdə sədri əvvəlcə prof. A.O.
Mehrabov, sonra prof. İ.H. Cəbrayılov olmuşdur).
Şuranın hesabatları AMEA-ya təqdim olunurdu.
Bundan başqa, respublikada elmi haqqında danışılan akademiya əlaqələndirdiyindən institutda aparılan tədqiqatların nəticələri barədə də akademiyaya məlumatlar verilirdi. Bundan başqa, institut
əməkdaşları AMEA-nın tədbirlərində, illik hesabatlarında, təşkil etdiyi konfranslarda iştirak etmiş
və yenə də iştirak etməkdədirlər.
2. Ġnstitut əməkdaĢlarının Rusiyada
fəaliyyət göstərən akademiyalarla əlaqələri.
İnstitut əməkdaşlarının bəzilərinin Rusiya
Təhsil Akademiyası, Rusiya Pedaqoji və Sosial
Elmlər Akademiyası ilə əlaqələri genişdir. Belə
ki, professor Hümeyir Əhmədov Rusiya Təhsil
Akademiyasının xarici üzvüdür. Professorlar

Akif Abbasov, Vidadi Xəlilov və Hümeyir Əhmədov Rusiya Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdürlər.
3. Ġnstitut əməkdaĢlarının ictimai qurumlarla əlaqələri. Professor Akif Abbasov və
dosent Adilə Nəzərova Azərbaycan Yazıçılar
birliyinin, A.N. Abbasov eyni zamanda Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.
4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası ilə
əlaqə. AAK ilə institutun əlaqələri daha genişdir. Professor və dosent elmi adlarının alınması
ilə bağlı institutun Elmi Şurası Ali Attestasiya
Komissiyası qarşısında vəsatət qaldırır. Vaxtilə
institutda dissertasiya şuraları fəaliyyət göstərirdi. Təbii ki, həmin zamanlar AAK qarşısında
müdafiə olunmuş işlərin təsdiqi ilə bağlı vəsatət
qaldırılırdı.
İnstitut əməkdaşlarından vaxtilə professorlar Z.İ. Qaralov, Ə.R. Əfəndizadə, Ə.Ə. Ağayev, Ş.A. Mikayılov, son zamanlarda professorlardan A.N. Abbasov, V.C. Xəlilov Ali Attestasiya Komissiyasının ekspert şurasının üzvü olmuşlar. Hazırda P.B. Əliyev və E.B. Bəylərov
ekspert şurasının üzvüdürlər.
5. Təhsil müəssisələrində dövlət imtahan komissiyalarına sədrlik. Professorlardan
A.N. Abbasov, V.C. Xəlilov, P.B. Əliyev, İ.H.
Cəbrayılov, dosentlərdən Ə.M. Abbasov, İ.A.
Cavadov Gəncə Dövlət Universitetində, Bakı
Qızlar Universitetində, Kommersiya Universitetində, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində və
filiallarında, Bakı Slavyan Universitetində dövlət imtahan komissiyalarına sədrlik etmişlər.
6. Elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru
proqramları üzrə doktorant və dissertantlara
elmi rəhbərlik və elmi məsləhətçiliklə bağlı.
Bu əlaqə ikitərəflidir: ya institut əməkdaşları
[professorlar A.N. Abbasov, Ə.M. Abbasov,
İ.H. Cəbrayılov, H.H. Əhmədov, P.B. Əliyev,
V.C. Xəlilov və b.] elmi rəhbərliyə, elmi məsləhətçiliyə cəlb olunur, yaxud da başqa universitetlərdə çalışan alimlər institutun doktorant və
dissertantlarına elmi rəhbərlik üçün [AMEA-nın
İnformasiya İnstitutundan akad. R. Əliquliyev,
ADPU-dan professorlar F.A. Rüstəmov, R.İ.
Əliyev, M.İ. İlyasov, R.L. Hüseynzadə, ADUdan prof. D.Ə. İsmayılova və b.] elmi rəhbərlik
üçün dəvət olunurlar.
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7. Dissertasiya Ģuralarında üzvlük. İnstitut əməkdaşları bir sıra dissertasiya şuralarında
üzv olmuşlar və hazırda da üzvdürlər. Prof.
A.N. Abbasov Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən psixologiya üzrə dissertasiya şurasının üzvü və elmi katibi, Azərbaycan Dillər
Universitetində birdəfəlik doktorluq şuralarının
üzvü, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəzdindəki pedaqoji elmlər üzrə dissertasiya
şurasının üzvü olmuşdur.
Dos. Ə.M. Abbasov və prof. H.H. Əhmədov hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəzdindəki pedaqoji elmlər üzrə dissertasiya şurasının üzvü; prof. İ.H. Cəbrayılov
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isə həmin şuranın nəzdindəki elmi seminarın
sədr müavinidir.
8. Universitetlərin “Elmi əsərlər”ində
redaksiya heyətinin üzvü. Ə.M. Abbasov və
İ.H. Cəbrayılov “Azərbaycan məktəbi” jurnalının, İ.H. Cəbrayılov eyni zamanda “Pedaqogika” jurnalının, A.N. Abbasov “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” (BSU),
“Azərbaycanda xarici dillər” (ADU), Naxçıvan
Müəllimlər İnstitutunun “Elmi əsərləri”nin redaksiya heyətinin üzvü; eyni zamanda Bakı Qızlar Universitetinin “Elmi əsərlər”inin baş redaktorunun müavinidir.
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DISTANCE LEARNING AS AN INNOVATIVE EDUCATIONAL MODEL.
PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF BUILDING A DISTANCE COURSE
Xülasə. Bu məqalə müasir təhsil sistemini araşdırır, distant təhsildə mövcud olan fənləri araşdırır. Distant təhsil hal-hazırda müəllimin nəzarəti altında internet vasitəsilə biliklər əldə etməyə imkan verən innovativ təhsil forması kimi nəzərdən keçirilə bilər. Distant təhsilin əsas xüsusiyyəti tədris müəssisəsinə getmədən
təhsil xidmətləri əldə etməkdir. Fənlərin öyrənilməsi və müəllimlə ünsiyyət internet və elektron məktub yazışmaları vasitəsilə həyata keçirilir. Distant təhsilin məqsədi şagirdlərə dəyişən sosial-iqtisadi şərtlərə səmərəli uyğunlaşmağa və müasir cəmiyyətə uğurla inteqrasiya etməyə imkan verəcək universal təhsil elementləri
təqdim etməkdir. Bu təlim növü, tələbənin dəyişən ehtiyaclarına sürətli və çevik uyğunlaşma təmin edən qabaqcıl informasiya texnologiyalarına əsaslanır. Təhsilin inkişaf proqramında informasiya təhsil texnologiyalarının və tədris metodlarının reallaşdırılması və işlənib hazırlanması əsas istiqamətlərdən biri sayılır. Bu da
harmonik inkişaf etmiş və yaradıcı şəxsiyyətin formalaşmasına yardım edəcək. Bununla yanaşı hesab edilir
ki, distant təhsil texnologiyalarının aktiv yayılması təhsil sisteminə beynəlxalq informasiya və kommunikasiya məkanında layiqli yer tutmağa imkan verəcək.
Açar sözlər: informasiya texnologiyaları, səriştə, məsafədən təhsilin əsas formaları, modulluq,
uzunmüddətli fəaliyyət, asinxronlıq
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Резюме. В настоящей статье исследуется современная система обучения, проводится исследование существующих предметных дисциплин при дистанционном образовании.
Дистанционное обучение в настоящее время может рассматриваться как инновационная форма
обучения, которая позволяет получать знания через интернет под контролем учителя.
Внедрение и развитие информационных образовательных технологий и методов обучения одно из основных направлений программы развития образования. Это поможет сформировать гармонично развитую и творческую личность. В то же время считается, что активное распространение технологий дистанционного обучения позволит системе образования занять достойное место в международном информационно-коммуникационном пространстве. Цель дистанционного обучения – предоставить ученикам элементы универсального образования, которые позволят им эффективно адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям и успешно интегрироваться в современное общество. Данный вид обучения базируется на основе передовых информационных технологий,
применение которых обеспечивает быструю и гибкую адаптацию под изменяющиеся потребности
ученика.
Ключевые слова: информационные технологии, компетенция, oсновные формы
дистанционного обучения, модульность, долгосрочная деятельность, асинхронность
Summary. This article examines the modern education system, conducts a study of existing subject
disciplines in distance education. Distance learning can now be considered as an innovative form of
education that allows you to gain knowledge via the Internet under the supervision of a teacher.
The goal of distance learning is to provide students with elements of universal education that will
allow them to effectively adapt to changing socio-economic conditions and successfully integrate into
modern society. This type of training is based on advanced information technologies, the use of which
provides quick and flexible adaptation to the changing needs of the student.
Keywords: information technology, competence, basic forms of distance learning, modularity, longrange action, asynchrony

Müasir texniki vasitələrin təhsil sisteminə
aktiv tətbiq edilməsi, Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın bir çox ölkələrində təhsil prosesinə yanaşmanı kökündən dəyişdirdi. Yeni təhsil
formaları geniş yayılmağa başladı. Bunlardan
biri – distant təhsildir.
Biliklərə yeni tələblər, informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı, yeni tədris metodlarının meydana gəlməsi, dünyanın müxtəlif ölkələrində ümumorta təhsil proqramlarının standartlaşdırılması təhsil sisteminə yanaşmanın yenidən diqqətlə nəzərdən keçirilməsini tələb edir.
Təhsil sistemi, öz növbəsində mümkün telekommunikasiya, informasiya və pedaqoji texnologiyalardan maksimum dərəcədə istifadə etməlidir.
Distant təhsil hal-hazırda müəllimin nəzarəti altında internet vasitəsilə biliklər əldə etməyə imkan verən innovativ təhsil forması kimi
nəzərdən keçirilə bilər.
Distant təhsilin məqsədi – dəyişən sosialiqtisadi şərtlərə səmərəli şəkildə alışmağa və
müasir cəmiyyətə müvəffəqiyyətlə inteqrasiya
olmağa imkan verən universal təhsil elementlərini şagirdlərə təqdim etməkdir. Təhsilin bu
növü qabaqcıl informasiya texnologiyalarına
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əsaslanır. Bu texnologiyaların tətbiqi şagirdin
dəyişən tələbatına uyğun cəld və çevik uyğunlaşmanı təmin edir.
Distant təhsilin əsas xüsusiyyəti tədris
müəssisəsinə getmədən təhsil xidmətləri əldə etməkdir. Belə ki, fənlərin öyrənilməsi və müəllimlə ünsiyyət internet və elektron məktub yazışmaları vasitəsilə həyata keçirilir.
Distant təhsil vasitəsilə aşağıdakı pedaqoji
məsələləri həll etmək mümkün olur:
*tələbələrdə idrak sərbəstliyinin və aktivliyinin formalaşdırılması;
*səmərəli təhsil məkanının yaradılması;
*kritik düşüncəni və müxtəlif fərdi baxışları
konstruktiv müzakirə etmək bacarığının inkişafı;
Ümumtəhsil sisteminə elektron distant
təhsilin tətbiqinin aşağıdakı əsas istiqamətləri var:
*davranışında problemləri olan tələbələr
üçün təhsilin əlçatan olmasının təmin edilməsi;
*hər hansı səbəbdən müvəqqəti olaraq
ATM-ə (Ali Təhsil Müəssisəsi) gedə bilməyən
tələbələr üçün təhsilin əlçatan olmasının təmin
edilməsi;
*təhsil müəssisəsində karantin tətbiq
edildikdə təhsilin davam etdirilmə imkanı;
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*əlavə təhsil alma imkanının təmin edilməsi;
*distant texnologiyalarının tətbiqi ilə ayrıayrı fənləri öyrənmə imkanı;
*geniş verilənlər bazasına girişin əldə
edilməsi.
Distant təhsil müəllimlərə də ixtisaslarını
artırmaq üçün unikal (nadir) imkanlar yaradır.
Onlar müxtəlif metodiki birləşmələr vasitəsilə
həmkarları ilə təcrübə mübadiləsi apara bilər,
həmçinin online tədbirlərdə iştirak edə bilər.
Təhsilin inkişaf proqramında informasiya
təhsil texnologiyalarının və tədris metodlarının
reallaşdırılması və işlənib hazırlanması əsas istiqamətlərdən biri sayılır. Bu da harmonik inkişaf
etmiş və yaradıcı şəxsiyyətin formalaşmasına
yardım edəcək. Bununla yanaşı hesab edilir ki,
distant təhsil texnologiyalarının aktiv yayılması
təhsil sisteminə beynəlxalq informasiya və kommunikasiya məkanında layiqli yer tutmağa
imkan verəcək.
Distant təhsil texnologiyaları – tələbə və
müəllimlərin məsafədən əlaqəsi zamanı realizasiyası informasiya-kommunikasiya şəbəkələrinin tətbiqi ilə həyata keçirilən texnologiyalardır.
Təhsil texnologiyası özündə aşağıdakıları cəmləşdirən kompleksdir:
*diaqnostika vasitələri;
*təhsil nəticələrinin planlaşdırılması;
*müəyyən şərtlər üçün optimal modelin
seçilmə meyarları;
*tədris modellərinin toplumu;
Distant təhsil texnologiyalarının tətbiqi ilə
tədris elektron tədris formalarından biri hesab
olunur. Bu zaman tələbə (şagird):
*planlaşdırılmış təhsil nəticələrinə nail olmalı;
*tədris proqramına uyğun olaraq, bütün
materialı öyrənməlidir.
Müəllimin vəzifələri:
*distant təhsil texnologiyalarının tətbiqi
ilə tədris prosesini təşkil etmək;
*sistemin işlənib hazırlanması və tələbənin (şagirdin) yekun qiymətləndirilməsini həyata keçirilmək;
*məsləhət verməklə yardım etmək.
Bundan başqa, müəllim tələbələrin (şagirdlərin) təhsildə planlaşdırılmış nəticələrə nail
olmasına görə məsuliyyət daşıyır.
Distant təhsilin vacib aspekti – dərs prosesinin iştirakçıları arasında kommunikasiyanın

saxlanılmasıdır. Bu məsələnin həlli üçün müasir
telekommunikasiya texnologiyalarından istifadə
edilir. Sinxron distant təhsil metodikasından istifadə edildikdə müəllim və tələbələr (şagirdlər)
online ünsiyyət saxlayır. Asinxron distant təhsil
metodikası tətbiq edildikdə tələbələrlə (şagirdlərlə) müəllim arasında ünsiyyət elektron məktublar göndərmək yolu ilə həyata keçirilir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, sinxron və asinxron metodikalar tədris prosesinin bütün iştirakçılarının üzərinə fərqli yük düşəcəyini nəzərdə
tutur. Sinxron metodika zamanı tələbə (şagird)
və müəllim daim aktiv qarşılıqlı əlaqədə olur.
Buna görə də burada müəllim tələbəni (şagirdi)
ardınca dartan “lokomotiv” rolunu oynayır.
Tədrisin asinxron metodikası tələbələrin (şagirdlərin) yekun nəticəyə görə daha artıq məsuliyyətini nəzərdə tutur. Öz-özünə təhsil alma və
yeni materialın öyrənilmə tempinin sərbəst müəyyən edilməsi ön plana çıxır. Bu halda, müəllim məsləhətçi rolunda çıxış edir.
Lakin ən böyük təhsil effekti hər iki metodikadan eyni zamanda istifadə etdikdə əldə olunur.
Distant təhsilin əsas formalarına aiddir:
1. Video-mühazirələr.
2. Videokonfranslar, müxtəlif forum və
diskussiyalar.
3. Çat – çat-texnologiyaların tətbiqini nəzərdə tutan dərs məşğələləri. Belə məşğələlər
sinxron aparılır, yəni bütün iştirakçılara eyni zamanda çata daxilolma imkanı verilir.
4. Vebinarlar. Bu zaman telekommunikasiya vasitələri və şəbəkənin digər imkanlarından, yəni internetdən istifadə etməklə həyata keçirilən distant məşğələlər, işgüzar oyunlar, seminarlar, konfranslar, praktiki məşğələlər və s. tədbirlər başa düşülür. Vebinarlar çat-məşğələlərdən iş müddətinə (bir neçə gün və ya hətta bir
neçə ay) görə və asinxron qarşılıqlı əlaqə metodikasının tətbiqi ilə fərqlənirlər.
Distant təhsil texnologiyalarının reallaşdırılması üçün aşağıdakı vasitələrin olması vacibdir:
*idarəetmə sistemi. Adətən, bunun üçün
ATM-in ayrıca elektron gündəlik və jurnal açılmış saytından istifadə edilir;
*hazırlanmış və təsdiq edilmiş təhsil verən
kontent;
*sənədlərin birgə saxlanma və redaktə
edilmə imkanının təmini;
*şəbəkə interaktiv lövhələr.
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Distant təhsilin bütün formalarından müxtəlif təhsil proqramlarının həyata keçirilməsi
üçün istifadə edilə bilər:
*müxtəlif internet-tədbirlərdə (olimpiadalar, müsabiqələr, viktorinalar və s.) iştirak;
*imtahanlara hazırlıq;
*ali məktəbin müxtəlif telekommunikasiya tədbirlərində iştirakı;
*layihə və tədqiqat fəaliyyətini həyata keçirmək və şəbəkə layihələrini aparmaq;
*“marağa” görə əlavə təhsilin təşkili.
Nəzərə almaq lazımdır ki, distant təhsildən istifadə zamanı tədris prosesinin özünün
təşkilinə müəyyən tələblər irəli sürülür:
*xüsusi multimedia interaktiv tədris kursunun olması;
*tədris prosesinin idarə edilməsi üçün
aparat-proqram təminatının tətbiq edilməsi;
*tədris prosesinə və texnikaya xidmət göstərmək üçün şəbəkə administratorlarının, mühəndislərin, proqrammistlərin, laborantların işə
cəlb edilməsini nəzərdə tutan texniki yardımın
təmin edilməsi;
*müvafiq kompleks normativ hüquqi sənədlərin işlənib hazırlanması;
Bundan başqa, distant dərs deyən müəllim
kompüterdən yaxşı istifadə etməyi bacarmalıdır,
çünki ev tapşırığının İnternet-resursda yerləşdirilməsi, nəzarətin həyata keçirilməsi, hər hansı
mövzunun online müzakirəsinin təşkili onun vəzifə borclarına aiddir.
Distant kursun qurulmasının pedaqoji
prinsipləri:
1. Tədrisin mərkəzində tələbənin (şagirdin) sərbəst dərketmə fəaliyyəti durmalıdır.
Tədris prosesi zamanı tələbədə (şagirddə) informasiyanı sərbəst axtarmaq və onu düzgün emal
edə bilmək kimi bacarıqlar formalaşdırılmalıdır.
Bununla yanaşı, biliklərin sərbəst əldə edilməsi
prosesi passiv xarakter daşımamalı, əksinə tələbə (şagird) əvvəldən aktiv idrak prosesinə qoşulmalı və dərs materiallarındakı informasiya ilə
kifayətlənməməlidir.
2. Təhsilin distant forması spesifikasiyasına
uyğun olan və hər tələbənin (şagirdin) daxili imkanlarının maksimal olaraq üzə çıxmasına kömək
edən ən yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi.
3. Tələbənin (şagirdin) təkcə müəllimlə
deyil, dərs prosesinin digər iştirakçıları ilə də
aktiv qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi.
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4. Nəzarət sistemi sistematik xarakterli olmalı və operativ əks əlaqə (tələbəyə ona rahat
olan vaxtda konsultasiya verilməsi) və başqa
vaxta keçirilmiş nəzarət (məsələn, test aparıldıqda) əsasında qurulmalıdır.
5. Distant tədris kurslarının yaradılma prosesi tədris məqsədlərinin, mümkün didaktik imkanların və distant təhsil texnologiyalarına olan
tələblərin dərin təhlilinin aparılmasından başlamalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, pedaqoqun
fəaliyyətinin əsas komponentləri (dərs materialının izah edilməsi, praktika və əks əlaqə) distant
təhsil kurslarında da öz aktuallığını saxlayır.
Bu halda, əsas problem informasiyanın
mərhələli qavranmasından və tələbənin (şagirdin) biliklərinə tam nəzarətə əsaslanan yeni metodik materialların yaradılmasından ibarətdir.
Distant kursun daha səmərəli keçirilməsi üçün
o, aşağıdakı xarakteristikalara malik olmalıdır:
*təhsilin vəzifə və məqsədlərinin dəqiq
müəyyənləşdirilməsi, bütün vacib dərs materiallarının təqdim edilməsi də daxil olmaqla, tələbələrin (şagirdlərin) fəaliyyətinin hərtərəfli və ətraflı düşünülmüş planlaşdırılması;
*düzgün istiqamətdə irəliləmə barədə
dəqiq informasiyanı əldə etməyə imkan verən
operativ və effektiv əks əlaqənin təmin edilməsi;
*tələbə (şagird) və pedaqoq arasında əks
əlaqənin təmin edilməsi;
*tələbəyə (şagirdə) motivasiya dəstəyinin
daim saxlanılması;
*distant təhsilin bu və ya digər kursunun
fəaliyyət göstərməsi planlaşdırılan texnoloji bazanın xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması.
Təhsilin distant formasının tətbiqinin əsas
məqsədləri bunlardır:
*şəxsiyyətin mükəmməl inkişafının həyata keçirilməsi;
*dərs vaxtından daha səmərəli istifadə
edilmənin təşkili;
*təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
*açıq öz-özünə təhsil alma imkanlarından
aktiv istifadə etməklə təhsilin əlçatan olmasının
təmin edilməsi;
*şəxsiyyətin məsuliyyətlilik, mütəşəkkillik və sərbəstlik kimi keyfiyyətlərinin inkişaf
etdirilməsi;
*tələbələrin (şagirdlərin) psixi və fiziki
sağlamlığının qorunması və yaxşılaşdırılması.
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Təhsilin distant və əyani formalarının birləşdirilməsi yolu ilə təhsil prosesinin təşkili tədrisin daha üstün tutulan variantıdır. Distant təhsil
sisteminin həyata keçirilməsi üçün kompleks yanaşmanın tətbiq edilməsi tələb olunur. Bu proses
çərçivəsində aşağıdakı aspektlər göstərilir:
1. Texniki aspekt. Texniki tələblərə proqram təminatına və istifadə edilən texniki vasitələrin texniki xarakteristikalarına olan tələblər
aiddir. Tələblər distant təhsilin tətbiq edilən üsulundan asılı olaraq dəyişir. Hal-hazırda iki üsul
seçilib ayrılır:
*keys-texnologiya. Onun istifadəsi üçün
təhsil alanların kompüterində quraşdırılan proqram vasitələrinin təhsil müəssisəsi tərəfindən verilən informasiyanı emal edə bilməsi kifayətdir;
*internet-texnologiya. O, kommunikasiyaların daim tətbiqini nəzərdə tutur, yəni təhsil
alanların daim internetə daxil olma imkanı olmalıdır.
2. Texnoloji aspekt. O, iki ünsürdən ibarətdir:
*distant təhsil kurslarının yaradılma texnologiyası;
*distant təhsil sistemi üzrə tədris texnologiyası.
Distant təhsil kurslarının yaradılma texnologiyasının əsas elementləri aşağıdakılardır:
*mətn faylı şəklində məzmun hissənin
tərtib edilməsi ilə yanaşı, illüstrasiya (təsvir) materialları, qrafik, cədvəl və digər əlavə materialların seçilib toplanmasının həyata keçirilməsi;
*kursun strukturunun müəyyən edilməsi,
yəni ayrı-ayrı təhsil modullarına görə bütün dərs
materialının paylanması;
*kompüterdə yerləşdirmək üçün yararlı
şəklə salınan materialın tərtibatı;
*faylların serverdə yerləşdirilməsi və onların istifadəçiyə göndərilməsi.
3. Metodik aspektlər. Distant təhsil zamanı bu tədris formasına aid bir sıra xüsusiyyətlərin nəzərə alınması tələb olunur. Bunlara aiddir:
*modulluq;
*paralellik (təhsili digər təhsil fəaliyyəti
ilə uyğunlaşdırmaq nəzərdə tutulur);
*uzaqdan fəaliyyət (müəllim və tələbə (şagird) bir-birindən uzaqda olması ilə əlaqədar
təhsilin keyfiyyəti aşağı düşməməlidir);

*asinxronluq (həm müəllimin, həm də tələbənin (şagirdin) onlara rahat olan qrafik üzrə
işlərini nəzərdə tutur);
*cəlb olunma və ya kütləvilik (eyni zamanda təhsil alanların sayı kritik parametr sayılmır).
Eyni zamanda distant təhsilin səmərəliliyi
pedaqoq və tələbə (şagird) arasında canlı kontaktın, həmçinin təhsil alanların öz aralarında
canlı ünsiyyətin olmaması səbəbindən azala
bilər. Distant təhsilin çatışmazlıqlarına dərs materiallarının hazırlanması mərhələsində yüksək
məşğulluq və tələbələrə (şagirdlərə) təhsilin texniki vasitələrinə daxilolma imkanının verilməsinin vacibliyi aiddir. Ən başlıca metodik çatışmazlıq təhsil alanların biliklərə yiyələnməsinə
100% nəzarətin təmin edilməsinin mümkünsüzlüyüdür.
4. İnzibati aspekt. Distant təhsilin təşkili
prosesində çoxsaylı idarəetmə məsələləri də yaranır. Məsələn:
*konkret təhsil müəssisəsi daxilində distant təhsil kurslarının yaradılması sistemini necə
təşkil etmək və fəaliyyətdə olan normativ sənədlərlə necə uzlaşdırmaq;
*distant təhsil kurslarının yaradılması
üçün ödənişlərin təşkil edilməsi;
*hesabat sisteminin distant təhsilə uyğunlaşdırılması.
5. Kadr aspekti. Distant təhsil sisteminin
reallaşdırılması müəyyən vərdiş və bacarıqları
olan yeni pedaqoji heyətin formalaşdırılmasını
nəzərdə tutur. Distant təhsil kurslarının yaradılması və reallaşdırılması prosesinə cavabdeh
kadr heyətinə olan əsas tələblərin siyahısı aşağıdakı şəkildə ola bilər:
Dərs materialının müəllifi – müəllim. Tələblər: fənnini bilməsi, fərdi kompüterdən sərbəst istifadə etməsi, mətn redaktorlarını əla bilməsi, internetdə işləmək vərdişləri, şəkil, cədvəl
və görüntülərin emal edilməsi üzrə proqramlarla
işləmək bacarığı;
Texniki mütəxəssis. Tələblər: kompüter
texnologiyalarını bilməsi, WEB-masterinq əsaslarını bilməsi, HTML-redaktorlarla işləmək bacarığı, internet-texnologiyaları və WEB-diyazn
sahəsində dərin biliklər, proqramlaşdırma dilini
bilməsi.
Metodist, müəllim və ya məsləhətçi-rəhbər
(tyutor). Tələblər: fənnini bilməsi, fərdi kompüterdən inamlı istifadə etməsi, test redaktorlarını
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bilməsi, internetdən tam istifadə, distant təhsil
kurslarının yerləşdiyi xüsusi proqramlarda işləmək bacarığı.
Distant təhsil üçün materialların hazırlanması prosesinin vacib komponenti onun məzmununun təqdim edilməsidir. Əksər hallarda dərs
materialının təqdim edilmə məntiqindən istifadə
edilir (ardıcıllıq, hissələrin qarşılıqlı asılılığı və s.).
İstifadəçinin məzmunu tez araşdırması
üçün rahat idarəetmə sistemi də nəzərdə tutulmalıdır. Bu zaman pedaqoq materialı istənilən
formada və təqdimatını istənilən ardıcıllıqla
vermək imkanına malikdir. Bunun nəticəsində
müxtəlif hazırlıq səviyyəli təhsil alanlar üçün
eyni materialdan istifadə etmək imkanı yaranır.
Öz növbəsində tələbənin (şagirdin) dərs materialının istənilən səhifəsini çap etmək imkanı olmalıdır.
Materialın strukturuna aşağıdakı məzmunlu komponentlər daxil edilməlidir:
*bilavasitə dərs materialı, o cümlədən
bütün vacib şəkillər;
*əldə edilmiş biliklərin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar;
*yoxlama tapşırıqları.
Distant təhsil üçün materialın işlənib hazırlanması zamanı dərs informasiyasının multimedia təqdimatı daha effektlidir. Belə ki, multimedia elementləri materialın daha yaxşı qavranmasına və yadda qalmasına kömək edir. Eyni
zamanda tələbənin (şagirdin) şüuraltı reaksiyasını da işə salmaq imkanı yaranır. Materialın multimedia formasında verilməsi çoxfunksiyalı istifadə edilə bilər, yəni bölmənin və ya mühazirənin bir hissəsi özlüyündə dərsin sərbəst fraqmenti, məsələn, təkrar etmə və ya biliklərin yoxlanılması ola bilər.
Hazırda təkcə kitab səhifəsi deyil, məsələn, bütün otağın və ya muzey zalının təkmilləşdirilmiş modeli olan 3D-texnologiyalarından
aktiv istifadə edilir. 3D-obyektlərin yaradılması
hesabına iştirak etmə effekti əmələ gəlir. Bu da
yeni materialın mənimsənilməsi prosesinə müsbət təsir edir.
İnnovativ layihə kimi, distant təhsilin təşkili özündə bir neçə iri blokları birləşdirir və
aşağıdakı kompleks tədbirlər vasitəsilə həyata
keçirilir:
1. Distant təhsilin informasiya sisteminin
daxil edilməsi aşağıdakıları tələb edir:
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*informatika müəllimlərinin professional
hazırlıq səviyyəsinin artırılması;
*müvafiq proqram təminatının qurulması;
*tədrisin təşkil edilməsi üçün distant təhsil
sisteminin praktiki tətbiqi;
*bütün informasiya-kommunikasiya texnologiyaları vasitələrinə vaxtında müasir servis
xidmətinin göstərilməsi.
2. Əsas kursa və fəaliyyət göstərən fakültətivlərə yardım üçün dərs fənləri üzrə müxtəlif
distant kursların yaradılması. Bu fəaliyyət istiqaməti aşağıdakıları nəzərdə tutur:
*ATM-də distant təhsil məsələləri üzrə
müəllimlərin kurs hazırlıqlarının təşkili;
*tələbələrin (şagird) ev kompüterlərində
lazım olan proqram təminatının və distant təhsil
üçün lazımi verilənlər bazasının yerləşdirilməsi;
*elektron test sisteminin yaradılması, gələcəkdə distant təhsil sistemində materialları
yerləşdirməklə müxtəlif interaktiv məşğələlərin
modelləşdirilməsi daxil olmaqla əsas və fakültətiv kursların yaradılması və məzmunla tamamlanması.
3. Əsas kursa yardım məqsədi ilə tədrismetodik komplekslərin yaradılması. Onlar istifadədə olan dərs proqramlarına uyğun olaraq
yaradılır. Bu komplekslərin tərkibinə daxildir:
*dərs-tematik plan;
*istifadə edilən media-materialların siyahısı;
*nəzəri material;
*kursun öyrənilən mövzuları üzrə test sınağı aparmaq üçün sistem;
*yekun testlər;
*əlavə materialların elektron kitabxanası
və onlara istinadların təqdimatı.
4. Yaradılmış kursların təhsil prosesinə
daxil edilməsi. Paralel olaraq, digər təhsil müəssisələrinin də cəlb edildiyi hibrid distant kursun
yaradılması üzrə işlər aparılır. Birgə iş çərçivəsində təhsilin distant formasının müxtəlif modelləri öyrənilir, materiallar mübadiləsi aparılır.
5. Açıq təhsil texnologiyasının reallaşdırılması. Bu, aşağıdakıları nəzərdə tutur:
*müəllimlərlə yeni proqram təminatının
nümayiş etdirildiyi tədbirlərin keçirilməsi;
*fənn müəllimləri ilə kompüterlərdən istifadə əsasında qurulmuş dərslərin keçirilməsi;
*elektron dərsliklərin işlənib hazırlanması;
*təhsil serverinin təhsil materialları ilə
doldurulması;
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*elmi seminar və konfransların məsafədən
keçirilməsi üçün müəllimlərin müxtəlif şəbəkə
təhsil layihələrində iştirakı;
*tələbələrin (şagirdlərin) müxtəlif şəbəkə
təhsil layihələrində iştirakı.
Əsas tədris kurslarına məsafədən dəstəkləmənin məzmunla tamamlanması təqvim-tematik planlaşdırılmasına uyğun olaraq həyata keçirilir və PowerPoint-də təqdimat, mətn sənədləri,
internet şəbəkəsində istinadlar, videofayllar,
müxtəlif tapşırıq və çalışmalar vasitəsilə təqdim
edilir.
Probemin elmi yeniliyi: İnnovativ layihə
kimi, distant təhsilin təşkili özündə iri blokları bir-

ləşdirir və kompleks tədbirlər vasitəsilə həyata keçirilir:
Problemin praktik əhəmiyyəti: cəmiyyətin
informasiyalaşdırılmasında kompüter texnologiyalarından istifadənin rolundan ibarətdir.
Problemin aktuallığı: Təhsil sistemində baş
verən dəyişikliklər geniş miqyasda yayılan informasiya və biliyə əsaslanır. Yeni təhsil sisteminin təməlində informasiya və kommunikasiya texnologiyaları
(İKT) dayanır. Hazırda mövcud olan məlumat mübadiləsini tez, səmərəli və tamamilə həyata keçirməyə
imkan verən texnologiyaların təhsildə əldə olunan
uğurlara göstərdiyi təsirlər danılmazdır. Elektron
texnologiya müasir cəmiyyətin təməlinə çevrilib.
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INFORMATIZATION OF EDUCATION
Xülasə. Təhsilin informasiyalaşdırılması, qlobal dəyişikliklər və ilk növbədə informasiya cəmiyyətinin yaranması və inkişafı ilə əlaqədar olaraq əsas problemi - müasir informasiya texnologiyalarından istifadə
etməklə təhsilin keyfiyyətini yüksəltməyə imkan verir. Məqalədə informasiyalaşdırma anlayışı, eləcə də təhsilin informasiyalaşdırılmasının mahiyyəti göstərilmişdir, həmçinin onun perspektivlərindən bəhs olunur.
Hazırkı dövrdə informasiya texnologiyalarının inkişafı təhsil sahəsinə böyük təsir göstərir, çünki bu texnologiyalardan yalnız bilik ötürülməsində deyil, həm də təhsil prosesinin idarə olunmasında istifadə edilə bilər.
Açar sözlər: informasiyalaşdırma, informasiya cəmiyyəti, informasiya dəstəyi, ümumtəhsil məktəbi.
Резюме. Информатизация образования, обусловленная глобальными изменениями и, в первую
очередь, зарождением и развитием информационного общества, позволяет решить главную задачу –
повышение качества образования на основе использования современных информационных технологий. В настоящее время развитие информационных технологий оказывает большое влияние на сферу
образования, поскольку они могут применяться не только в процессе передачи знаний, но и в управлении образовательным процессом. В статье раскрывается понятие информатизации, а также сущность информатизации образования и ее перспективы.
Ключевые слова: информатизация, информационное общество, информационное поддержка,
общеобразовательная школа.
Summary. Informatization of education, due to global changes and, first of all, the emergence and
development of the information society, allows to solve the main problem - improving the quality of
education through the use of modern information technologies. Currently, the development of information
technologies has a great impact on the field of education, since they can be used not only in the transfer of
knowledge, but also in the management of the educational process. The article describes the concept of
informatization, as well as the essence of the informatization of education, as well as its prospects.
Key words: informatization, information society, information support, general education school

Son dövrlərdə təhsilin informasiyalaşdırılması, onun təməl prinsiplərindən biri kimi çıxış
edir. Bu prosesin əsas istiqamətlərindən biri də
informasiya texnologiyalarından istifadə əsasında təhsil müəssisəsinin idarəetmə modelinin hazırlanmasıdır. Təhsilin informasiyalaşdırılması,
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cəmiyyətin informasiyalaşdırma prosesinin
uğurlu inkişafı üçün ən vacib şərtlərdən biridir.
Çünki, məhz təhsil prosesində, cəmiyyətin yeni
informasiya mühitini formalaşdıran eləcə də bu
cəmiyyətdə yaşayacaq və çalışacaq insanlar yetişdirilir. Hazırkı dövrdə yeni texnoloji səriştə
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mövcuddur. Mürəkkəb texnoloji alətlərlə qarşılıqlı əlaqə qurmaq, müasir dünyanın mühəndislik təməllərini anlamağı tələb edir. Tədris müəssisəsi, tədris və idarəetmə prosesində günümüzün sürətlə dəyişən dünyanın ehtiyaclarını
rəhbər tutmalı, təhsil prosesinin bütün subyektlərinin qarşılıqlı fəaliyyətini bu günün və sabahın tələbləri səviyyəsində təşkil etməlidir.
Müasir bəşəriyyət informasiyalaşdırma
adlanan ümumi tarixi bir mərhələyə daxil olmuşdur. Cəmiyyətin bu inkişaf mərhələsində informasiya istehsalı fəaliyyətin əsas növlərindən
birinə çevrilir və kompüterləşmə bu prosesin
tərkib hissəsi kimi çıxış edir. İstehsal münasibətlərinin mürəkkəbləşməsi və əvvəlki vasitələrlə həlli mümkün olmayan qlobal problemlərin
meydana gəlməsi ilə əlaqədar olaraq öz məskunlaşma mühitində bəşəriyyətin təbii resursların məhdudiyyətini dərk etməsi informasiyalaşdırmanın inkişafına səbəb olmuşdur. İnformasiya dünya birliyinin elmi-texniki və sosial-iqtisadi inkişafının əsas resursuna çevrilmişdir və
əhəmiyyətli dərəcədə elmin, texnikanın və təsərrüfatın müxtəlif sahələrinin sürətli inkişafına
təsir edir, tərbiyə və təhsil, insanlar arasında mədəni ünsiyyət proseslərində və həmçinin digər
sosial sahələrdə mühüm rol oynayır. [1, s. 14]
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) inkişafı müasir cəmiyyətin informasiya mühitinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə, təhsil sahəsində əks olunan sosial tərəqqi üçün yeni imkanlar açmasına gətirib çıxarır.
Cəmiyyətin müasir inkişaf dövrü insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə daxil olan və qlobal informasiya məkanını yaradan informasiya texnologiyalarının ona güclü təsiri ilə xarakterizə olunur. Bu prosesin də ayrılmaz və vacib hissəsi
təhsilin informasiyalaşdırılmasıdır. Bu sahəyə
təhsil sistemləri, distant təhsil, informasiyatəhsil mühiti və bunlarla bağlı olan məsələlər
aid edilir. Bu sahə bir tərəfdən, pedaqoji və psixoloji problemlərlə, digər tərəfdən, telekommunikasiya texnologiyaları və şəbəkələri, informasiyanın emal sistemləri, informasiyanın vizuallaşdırılması, mürəkkəb proseslərin modelləşdirilməsi üçün avtomatlaşdırılmış sistemlər və bir
çox digər elmi-texniki sahələrdə əldə olunan nəticələrlə sıx bağlıdır. Təhsil prosesi üçün informasiya texnologiyalarının imkanlarından danı-

şan bir çox tədqiqatçılar ümumi olaraq aşağıdakı aspektlərə istinad edir.
1) Müxtəlif xarakterli informasiyanın toplanması, saxlanması, köçürülməsi ilə bağlı imkanların tətbiqi və analizi; Təhsilin əlçatanlığının
yüksəldilməsi; Həyatı boyu təhsil və peşə inkişafının davamlığını təmin etmək; Şəxsiyyətyönlü
təlim və əlavə təhsilin inkişafı; Tədris prosesinin
təşkilati dəstəyinin əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsi və onun təkmilləşdirilməsi; Tədris
prosesinin metodiki və proqram təminatının əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılması; vahid informasiya təhsil mühitinin yaradılması; Fərdi təlim
seçilməsi; Müstəqil, yaradıcı şəkildə inkişaf
etmiş şəxsiyyətin yetişdirilməsi; Öyrənənlərin
müstəqil axtarış fəaliyyətinin inkişafı.
Müasir cəmiyyətin informasiyalaşdırılması: informasiya sahəsində məşğul olanların (istehsalçılar, informasiyanı emal edənlər, yayanlar və b.) sayının artması; YİT (yeni informasiya
texnologiyaları) əsasında əməyin bir çox növlərinin intellektuallaşdırılması, mütəxəssislərin
ümumtəhsil hazırlığına və professional hazırlığa
tələblərin (əhalinin əksəriyyəti avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri ilə işləməyi bacarmalıdır) artması; tamamilə yeni sənətlərin meydana
gəlməsi və mövcud olanların aradan qalxması
(bir çox işçi ixtisasların robotlaşdırılması və
süni intellekt sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar)
kimi sosial nəticələrə səbəb olmuşdur. Beləliklə,
təhsilin informasiyalaşdırılması cəmiyyətin inkişafında açar şərtlərə çevrilir.
YİT şəxsiyyətin təhsil sahəsində formalaşmasında aparıcı mövqelərdən biri kimi çıxış
edir. İnformasiya anlayışı bu prosesdə başlıca
rol oynayır. [1. s.15]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2004-cü il 21 avqust tarixli 355 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya
və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı
Proqramı (2005-2007-ci illər)” xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Proqramın həyata keçirilməsi nəticəsində ölkənin ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə
əsasında qurulmasına diqqət xeyli artmışdır.
Ölkədə informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarının təhsil sisteminə inteqrasiyası
və təhsil prosesinin məzmunca modernləşməsi
sahəsində əməli işlərdən biri də 10 iyun 2008-ci
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il tarixində ölkə başçısı tərəfindən qəbul edilmiş
"2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması
üzrə Dövlət Proqramı"dır. Bu proqramda İKTdən istifadə etməklə ölkəmizdə beynəlxalq standartlara uyğun keyfiyyətcə yeni təhsil modelinin
qurulması, vahid elektron təhsil məkanının yaradılması və təhsil sisteminin dünya təhsil məkanına inteqrasiya etdirilməsini əsas məqsəd kimi
qarşıya qoyulmuşdur. Dövlət proqramının əsas
məqsədi təhsilin bütün pillələrində müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının səmərəli tətbiqi və istifadəsi ilə vahid ümummilli
təhsil mühitinin formalaşdırılması və bu zəmində
əhalinin bütün təbəqələri üçün keyfiyyətli təhsil
almaq imkanlarının təmin edilməsi, habelə ölkənin təhsil sisteminin dünya təhsil məkanına inteqrasiya olunması üçün şərait yaradılmasıdır. [4]
Təhsilin informasiyalaşdırılması sahəsində
ilk addımlar təxminən keçən əsrin 80-ci illərində, təhsil sektoruna fərdi kompüterin ayrılması
və orta məktəblərdə kompüter elmləri və kompüter texnologiyalarının əsasları üzrə ümumi
kursun tədrisi barədə qərar verildiyi zaman atıldı. Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması – informasiya resurslarının formalaşdırılması və istifadəsi əsasında vətəndaşların, dövlət və yerli idarəetmə orqanlarının, təşkilatların, ictimai qurumlarının informasiya tələbatlarının ödənilməsi
və informasiya hüquqlarının reallaşdırılması
məqsədilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi və elmi-texniki prosesdir. İnformasiya texnologiyalarının tədris prosesinə tətbiqi və istifadəsi prosesinin təhlili nəticəsində təhsilin informasiyalaşdırılmasının üç mərhələsini ayırd edilir (bunlar
şərti olaraq təhsil prosesinin elektronlaşdırılması, kompüterləşdirilməsi və informasiyalaşdırılması adlanır).
Təhsilin informasiyalaşdırılmasının birinci
mərhələsində (elektronlaşdırma), ilk olaraq texniki ixtisaslarda mütəxəssis hazırlığında, təlim
prosesində elektron vasitələrin və kompüterlərin
geniş tətbiqi ilə xarakterizə olunur, daha sonra
isə humanitar ixtisaslarda alqoritm və proqramlaşdırma elementlərindən istifadə olunmağa başladı. O dövrün kompüterlərinin nisbətən aşağı
məhsuldarlığı, istifadəçi üçün rahat olmaması
təhsildə geniş tətbiqinə səmərəli olmadı.
Təhsilin informasiyalaşdırılmasının ikinci
mərhələsi (kompüterləşdirmə) (70-ci illərin or-
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taları - 90-cı illər) daha güclü kompüterlərin,
proqram təminatlarının yaranması ilə əlaqələndirilir və ilk növbədə insan-kompüter dialoqunun istifadəsi ilə xarakterizə olunur. Kompüter
təhsil texnologiyaları modelləşdirmə əsasında
müxtəlif (kimyəvi, fiziki, sosial, pedaqoji və s.)
Prosesləri və hadisələri öyrənməyə imkan verdi.
Kompüter texnologiyası müxtəlif dərəcədə zəka
səviyyəli avtomatlaşdırılmış sistemlərin bir hissəsi kimi güclü bir tədris vasitəsi kimi çıxış etməyə başladı.
Təhsildə informasiyalaşdırmanın üçüncü,
müasir mərhələsi daha güclü fərdi kompüterlərin, yüksək sürətli, yüksək tutumlu saxlama cihazlarının, yeni informasiya və telekommunikasiya texnologiyalarının, multimedia texnologiyalarının və virtual reallığın istifadəsi ilə yanaşı,
davam edən informasiyalaşdırma prosesinin fəlsəfi bir anlayışı ilə xarakterizə olunur.
2020-ci ildə Azərbaycan təhsil sistemində
informasiya-kommunikasiya üzrə maddi-texniki
baza təkmilləşdirilmiş, kompüter avadanlığı və
digər zəruri rəqəmsal avadanlıqla təminat işi
davam etdirilib. Təhsil müəssisələrinin İKT avadanlıqları ilə təmin olunması məqsədi ilə ölkə
üzrə 9000 ədəd noutbuk, 262 ədəd robot dəsti,
400 ədəd proyektor təhsil müəssisələrinə çatdırılıb, quraşdırılıb və aktivləşdirilib. Bununla yanaşı, 79 təhsil müəssisəsində videomüşahidə sistemi genişləndirilib, 328 təhsil müəssisəsi isə internet sürətinin artırılması məqsədi ilə avadanlıqlarla təmin edilib. [7]
Cari ildə "İnformatika" fənninin yeni formatda tədrisi üzrə “Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsinin də tətbiqi uğurla davam etdirilib. Layihə
cari tədris ilində həm coğrafi, həm də müəllim
və şagird sayı baxımından genişləndirilib. Belə
ki, hazırda layihə Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Biləsuvar, Şamaxı, Lənkəran, Şirvan,
Şəki şəhər və rayonları üzrə 222 məktəbi və 100
mindən çox şagirdi əhatə edir. Qeyd edək ki, şagirdlərdə alqoritmik düşüncə, məntiqi təfəkkür,
layihə qurmaq bacarıqlarının inkişafı və proqramlaşdırmanın əsaslarının öyrətmək məqsədilə
həyata keçirilən layihəyə 2017-2018-ci tədris
ilində start verilib. İlkin mərhələdə layihə Bakı
şəhəri üzrə 43 məktəb və 6500 şagirdi əhatə
edib. [6]
Təhsilin informasiyalaşdırılması dedikdə,
bir-birilə bağlı, vəhdət təşkil edən məsələlər nə-
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zərdə tutulur. Buraya, təlim, tərbiyə və inkişafı
təmin edən, sağlamlığı və rahatlığı qorumaqla
istifadə olunan informasiya texnologiyalarının
inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, ondan istifadə
üçün metodologiya və texnologiyanın mövcudluğu aid edilir. Öz növbəsində təhsildə informasiya texnologiyalarının tətbiqi üçün aşağıdakı
əsas istiqamətləri göstərilir:
1) tədris prosesinin keyfiyyətini və səmərəliliyini artıran bir tədris vasitəsi olaraq kompüter texnologiyalarından istifadə;
2) kompüter texnologiyalarından tədris
vasitəsi kimi istifadə;
3) kompüterin və digər müasir informasiya texnologiyalarının tədqiqat obyektləri kimi
nəzərə alınması;
4) şagirdin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf vasitəsi kimi yeni informasiya texnologiyalarından istifadə;
5) nəzarət, korreksiya, test və psixodiaqnostika proseslərinin avtomatlaşdırılması vasitəsi kimi kompüter texnologiyalarından istifadə;
6) müasir informasiya texnologiyaları sistemindən istifadə etməklə təhsil müəssisəsinin
və təhsil prosesinin idarə edilməsinin intensivləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi.
Məktəbin inkişafına yeniliklərin tətbiqi,
yenilənmə və dəyişmə kimi məqsədyönlü bir
proses kimi baxmaq olar. Belə bir nəticəyə
gəlmək olar ki, məktəbin inkişafı prosesinin
əsas məzmununu innovasiya prosesinin intensivləşdirilməsidir. Vurğulamaq lazımdır ki, pedaqoji elm və təcrübədə baş verən innovativ
proseslər əsasən müasir cəmiyyətin həyatına,
mədəniyyətinə, tədris prosesinin bütün komponentlərinə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlıdır. Nəticə etibarilə təhsilin informasiyalaşdırılması məktəblərin
inkişafı üçün əsas şərtlərdəndir. İnformasiya cəmiyyətinə keçid şəraitində müasir bir təhsil müəssisəsinin inkişafını optimallaşdırmaq, idarəetmədə müasir kompüter texnologiyasının istifadəsini tələb edir.
Təhsil idarəçiliyinin informasiyalaşdırılması, müasir cəmiyyətin həyatının bütün sahələrinə təsir göstərən, məhsuldar, mütərəqqi tendensiyaların yaranmasına təşəbbüs göstərən cəmiyyət üzvlərinin bütün sahələrdə, o cümlədən
təhsil sahəsində fəaliyyətini intellektualizasiya
proseslərini şərtləndirən yüksək, mütəşəkkil in-

formasiya mühitinin modelləşdirilməsinə öz
töhfəsini verir. Lakin, bütün bunlara baxmayaraq, təcrübədə məktəb idarəçiliyi üçün informasiya texnologiyalarının inkişaf edən bir sistem
kimi tətbiqi bir sıra ziddiyyətlər ortaya qoyur.
Məktəbin idarəetmə modelinin konseptual əsasları aşağıdakı prioritetləri irəli sürən şəxsiyyətyönlü yanaşmadır.
şəxsi inkişaf və özünüinkişaf; məktəbin
təhsil mühitinin açıqlığı; təhsil müəssisəsinin
çoxfaktorlu informasiyalaşdırılması; məktəb
rəhbərliyinin və müəllimlərin peşəkar inkişafı.
Təhsilin informasiyalaşdırılması problemlərinə dair elmi-metodiki ədəbiyyatda tez-tez
“tədrisdə yeni informasiya texnologiyaları”,
“tədrisin müasir informasiya texnologiyaları”,
“kompüter təlim texnologiyaları”, “kompüter
pedaqoji texnologiyaları”, “elektron rabitə sistemləri, tədris vasitələri və texnologiyaları”
kimi ifadələrə rast gəlmək mümkündür. Təhsildə yeni aparat, proqram təminatı və rabitə vasitələrinin tətbiqi tədricən “kompüter təhsil texnologiyaları” termininin “təhsilin informasiya texnologiyaları” anlayışı ilə dəyişməsinə səbəb
oldu.
İnformasiya texnologiyaları, insanların biliklərini genişləndirən, texniki və sosial problemləri idarə etmək imkanlarını inkişaf etdirən
məlumatların toplanması, təşkili, saxlanması,
emalı, ötürülməsi üçün metod və texniki vasitələrin məcmusudur. İnformasiya telekommunikasiya şəbəkələri və texnologiyalarının pedaqoji
fəaliyyətə tətbiqi təhsilin informasiyalaşdırılmasına yeni bir təkan verir. Telekommunikasiya
texnologiyalarının köməyilə uzaqda olan istifadəçilərin şəbəkəyə daxil olmaq yolu ilə müəyyən məkan və vaxtda mövcud olan informasiya
ehtiyatlarından inteqrasiya və birgə istifadəni
təmin edir. İnformasiyanın ötürülməsi prosesini
təmin edən kompüter rabitələri bütün informasiya texnologiyalarının tərkib hissəsidir. Telekommunikasiya şəbəkəsinin bir çox imkanları
vardır, buraya,
– digər kompüterlərdə saxlanan məlumatlardan istifadə edə bilmək; xüsusi kollektiv istifadə üçün nəzərdə tutulan məlumatlardan istifadə edə bilmək; server kompüterləri; məlumat
mübadiləsi aparmaq imkanlarını aid etmək olar.
Təhsilin informasiyalaşdırılması kontekstində tədrisdə (təhsildə) telekommunikasiya şə-
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bəkələrinin və texnologiyalarının istifadəsini nəzərə alaraq, bu prosesin keyfiyyət xüsusiyyətlərini vurğulamaq lazımdır: vasitəçilik, səmərəlilik, fərdilik, korporativlik, kütləvi xarakter, əlçatanlıq, istehsal qabiliyyəti, çoxyönlülük.
Təhsildə informasiya texnologiyaları, şəbəkə və xidmətlərinin tətbiqi əsasən 3 istiqamətdə aparılır.
1) Məktəbdaxili informasiya təminatı (verilənlər bazası, məlumat bazaları, virtual kitabxanalar, şəbəkə multimedia klubları və s.)
2) Müəllimlər və şagirdlərin müxtəlif sahələrdə birgə layihələri.
3) Şəbəkə istifadəçilərinin təhsil sahəsindəki müxtəlif məsələlər üzrə əlaqələri.
Burada telekommunikasiya mühitində
müəllim və şagirdlər arasındakı qarşılıqlı əlaqə

formaları haqqında danışarkən, qeyd etmək lazımdır ki, təkcə distant təhsil haqqında deyil,
həm də, bu texnologiyalardan istifadə edəcək
ənənəvi təlim formasının həyata keçirilməsi də
nəzərdə tutulur.
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə təhsil
müəssisəsinin idarə olunmasında keyfiyyətin artırılması, informasiya axınının idarə olunması üçün yeni
texnologiyaların inkişaf etdirilməsinə ehtiyac duyulur.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Təhsil
prosesinin informasiyalaşdırılması məktəbin pedaqoji sisteminin inkişafına yönəldiləcəkdir
Problemin elmi yeniliyi. Tədqiqat təhsilin informasiyalaşdırılması eləcə də, ümumtəhsil
məktəbinin idarə olunmasında informasiya texnologiyalarının istifadəsinin imkanlarını müəyyənləşdirir.
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THE ROLE OF THE TEACHER IN THE MANAGEMENT OF INTERDISCIPLINARY
RELATIONS
Xülasə. Məqalədə fənlərarası əlaqə zamanı fənnin dərindən öyrənilməsinə şərait yaratmaqla tələbələri
bu prosesə cəlb etmə yollarından, müasir pedaqoji texnologiyalar tətbiq etməklə əlaqəli təlimin idarə olunmasında müəllimin səriştəsindən, metodiki ustalığından rol və vəzifələrindən söhbət açılır. Məqalədə eyni
zamanda müəllimin tələbələrdə məntiqi təfəkkür qabiliyyətinin formalaşdırılmasına təsir edən amillərdən və
əlaqəli fənləri öyrənən zaman tələbələrin mövzuya kompleks yanaşmalarında müəllimin rolundan və təsirindən ətraflı söz açılır.
Açar sözlər: inteqrasiya, fənlərarası əlaqə, yaradıcılıq qabiliyyəti, idarəetmə, innovativ texnologiya,
müəllimin rolu, dərindən öyrənmə, müasir yanaşma.
Резюме. В статье рассматриваются способы вовлечения учащихся в этот процесс путем создания
условий для углубленного изучения предмета во время межпредметной связи. Подчеркивается компетентность, методическое мастерство, роль и обязанности учителя в управлении обучением связанных
с применением современных педагогических технологий. В статье также подробно рассматриваются
факторы, влияющие на формирование навыков логического мышления у учащихся, а также роль и
влияние учителя в комплексных подходах учащихся к предмету при изучении смежных предметов.
Ключевые слова: интеграция, межпредметные связи, творческое мышление, управления,
современные технологии, роль преподавателя углубленное изучение, современные подходы.
Summary. The article discusses ways to involve students in this process by creating conditions for indepth study of the subject during interdisciplinary communication. The author emphasizes the competence,
methodological skills, the role and responsibilities of the teacher in the management of learning associated
with the use of modern pedagogical technologies. The article also discusses in detail the factors influencing
the formation of logical thinking skills in students, as well as the role and influence of the teacher in the
integrated approaches of students to the subject in the study of related subjects.
Keywords: integration, objects of natural history, creative thinking, modern technologies, wood
materials, food products, new approache

Təhsil sistemində islahatlarının inamla həyata keçirilməsilə yanaşı həm də dayanıqlı təhsilə keçmək sahəsində yeni perspektivlər yara-

nır. Bu perspektivlər təhsilin digər sahələrində
olduğu kimi orta ixtisas təhsili sistemində də bir
prioritet məsələ kimi həmişə ön planda olur.
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Ümumiyyətlə bütün təhsil sistemində və o cümlədən orta ixtisas təhsili sahəsində müasir dövrün ən aktual problemlərindən biri olan yeni
məzmunun yaradılması istiqamətində işlər uğurla davam etdirilir. Respublikamızda aparılan
təhsil islahatlarının davamı kimi qəbul olunan
proqramda “Azərbaycan təhsilinin Avropa təhsil
məkanına inteqrasiyası” istiqamətində əhəmiyyətli işlərin həyata keçirilməsi ən vacib məsələ
kimi həmişə diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu da
təhsildə nəticəyönlülük və şəxsiyyətyönlülük,
inteqrativ təlimdən əldə olunan biliklərin yiyələnməsini və dəyərlərin mənimsənilməsini tələb
edir. Belə dəyərlərdən istifadə edərək təhsildə
fənlərarası əlaqələrin qurulmasına nail olmaq
daha önəmlidir, çünki təlim prosesində fənlərarası əlaqələrin tətbiqi tələbələrdə təfəkkürünün
inkişafına müsbət təsir edən ən vacib amildir.
Araşdırmalar göstərir ki, fəndaxili və fənlərarası
əlaqələrin yaradılması onların daha da dərindən
öyrənilməsinə şərait yaradır. Bu prosesdə əsas
məsuliyyət müəllimlərin üzərinə düşür .Eyni zamanda müəllimlərin özü də bu prosesdən səmərəli istifadə etmək imkanı qazana bilirlər. Fənlərarası əlaqələr təlim prosesi zamanı seçilən
mövzuların, həddindən artıq kiçik mövzulara
bölünməsinin qarşısını alır və şagirdlərin bilik
və təlim vərdişlərinin qazanılmasına, intensiv
öyrənmə qabiliyyətinin formalaşmasına kömək
edir. Bunlara aşağıdakılar daxildir
1. Təlim prosesinə ayrılan vaxtdan səmərəli istifadə etmək üçün vaxtı proporsional və
səmərəli bölünməsinə imkan yaradır.
2. Fənlərarası əlaqələrin təşkil olunması
və aparılması tələbələrdə (şagirdlərdə) öyrənilən
fənn haqqında müəyyən bilik və bacarıqların
formalaşdırılmasına, ondan istifadə edilməsinə
istiqamət verir.
3. Fənlərarası əlaqələr təlim prosesinin səmərəli aparılması üçün şagirdlərin (tələbələrin)
nələri öyrənmələrinə və nələri bilmələrinə şərait
yaradır.
4. Fənlərarsı əlaqələrin qurulması təlim
prosesində şagirdlərdə ətraf aləm haqqında tam
təsəvvür yaradır və sərbəst düşünmə təhliletmə
qabiliyyətinin formalaşdırılmasına kömək edir.
5. Fənlərarası əlaqələrin qurulması zamanı şagirdlərdə bir fənn üzrə biliklərin digər fənn
üzrə olan biliklərlə əlaqələndirilməsinə, müqayi-
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sə etməsinə və dərketmə qabiliyyətinin formalaşmasına xidmət göstərir.
6. Fənlərarası əlaqə prosesində iki və
daha artıq fənn elə uyğunlaşdırılır ki, ayrı-ayrı
fənlərdə olan uyğun mövzular eyni vaxtda tədris
oluna bilinsin.
Bir neçə fənnin biri birinə inteqrasiya
olunması fənlərin geniş əlaqəli olması adlanır.
Bunu biz ən çox texnologiya fənninin təbiət fənləri ilə (kimya, biologiya, fizika, coğrafiya,
rəsmxət və s.) əlaqəsində daha aydın görürük .
Bu zaman bu fənlər arasında uyğun gələn və seçilən mövzulara münasibət, şagirdlər tərəfindən
seçilən mövzular haqqında təqdimatların aparılması, əlaqələrin müəllimin istiqamətilə müxtəlif
yollarından istifadə etməklə öyrənilməsi fənlərarası əlaqələrin vacib şərtlərindən hesab olunur.
Bunlara əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki,
fənlərin fənlərarası əlaqələrin qurulmasının didaktik əsasları fənlərarası əlaqələrin quruluşundan, fənlərdəki uyğun mövzuların oxşarlığından, müəllimin pedaqoji ustalığından, metodik
səriştəliyindən və fənlərin öyrənilməsinə müsbət
təsir edən digər amillərdən asılıdır.
Belə ki, Texnologiya fənninə daxil olan
bölmələrdən biri də “Ərzaq məhsullarının emalı
texnologiyası” bölməsidir. Bu fənni tədris edərkən müəllim tələbələrin ərzaq məhsullarının hazırlanma texnologiyasını, ərzaq məhsullarının
hazırlanan qida məhsuluna və yaxud xörəyə
uyğun seçilməsini, kulinariya üzrə iş yerinin gigiyenik təşkilini, qida hazırlanarkən təhlükəsiz
iş qaydalarına riayət edilməsini, ərzaq məhsullarının emalını, isti və soyuq qəlyanaltıların, içkilərin, müxtəlif xörəklərin texnoloji prosesə
uyğun hazırlamasını daha ətraflı aydınlaşdırmaq
məqsədilə bəzi fənlərlə, o cümlədən biologiya,
kimya fənnlərində olan müxtəlif mövzularla əlaqəli təlimdə istifadə etməsi daha məqsədəuyğun
hesab olunmalıdır. Belə ki, ərzaq məhsullarının
emalı texnologiyası fənninin tədrisində inteqrativ təlim kimi biologiya fənnin tədrisində keçilən bəzi bölmələr yada salınır, tələbələrə əlaqəli
və ətraflı məlumatlar verilir. Bu məqsədlə qrup
tələbələrinə VII sinif üzrə bitkiləri quruluşu, orqanları haqqında əvvəllər keçdikləri dərsə aid
müxtəlif suallar verilir. Qida məhsulu kimi istifadə olunan ərzaq məhsullarının emalı və xörəklərin hazırlanması texnologiyası zamanı istifadə
olunan göbələklərin bəzi xüsusiyyətləri haqqın-
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da izahatlar verilir və əlaqələndirmələr aparılır
və əsl mənada bu prosesi idarə edir. Bu zaman
müəllimin fəaliyyəti nəticəsində fənnin məzmun
xətlərində qida məhsullarının emalı, biologiyanın canlılar və ətraf mühit, canlıların quruluş və
müxtəlifliyi kimi məzmun xətləri ilə əlaqələndirilir. Ərzaq məhsullarının emalı texnologiyasının qida məhsullarının emalı məzmun xəttini,
canlılar aləmi alt xətti üzrə şagirdlərə bitkilərin
çox sahəliliyini, heyvanlar aləmini, göbələklər
və mikroorqanizmlərin müxtəlifliyini, əsas xüsusiyyətlərini, insan sağlamlığına müsbət təsirini və mühafizə olunması haqqında bilik və bacarıqlara dair nəticələr çıxarılmasını təmin edir və
təlim prosesi boyu tələbələrə aşılayır.
Burada müəllimin əsas məqsədi göbələklər mövzusuna aid olan bütün məsələləri, şagirdlərə öyrətmək, onlardan səmərəli istifadə edə
bilmək qabiliyyətini və bacarığını aşılamaqdır.
Müəllim göbələk haqqında tələbələrdə ümumi
təsəvvür yaratmaq üçün sinfə müxtəlif quru və
yaş göbələk nümunələri, onların quruluşunu əks
etdirən tablolar, mulyajlar və rəngli şəkillər gətirir. Göbələklərin quruluşu haqqındakı məlumatları ətraflı aydınlaşdırdıqdan və ümumiləşdirmələr apardıqdan sonra müəllim qidaya yararlı
olan göbələklərin seçilməsini və emalını, yeməklərdə onlardan necə istifadə olunma qaydalarını göstərir. Sonra müəllim beyin həmləsi
edərək tələbələrə göbələklər haqqında müxtəlif
səpgili frontal suallar verərək onlardan aldığı
cavabları ümumiləşdirir bu haqda ətraflı izahat
aparır. Müəllim qeyd edir ki, göbələklər xlorofilsiz canlılar sinfinə daxil olur və onları yığarkən çalışmaq lazımdır ki, onların yerdə qalan
hissələri (mitseliləri) zədələnmədən torpaqda
qalsın və gələcəkdə yeni göbələklər əmələ gələ
bilsin. Sonra müəllim tələbələrə verilən tapşırığa əsasən yeməli göbələkləri haqqında öz mülahizələrini aydınlaşdırır, hər bir tələbədən fərdi
təqdimat dinlənilir və verilən tapşırığı yerinə yetirməyə nail olurlar. Yeməli və zəhərli göbələklər cədvəldə göstərilən sıra ardıcıllığı ilə müzakirə edilir, dəqiqləşdirilmələr aparılır və aydınlaşdırır.
Bundan başqa texnologiya fənninin bir
bölməsi olan “Tikiş maşınları və avadanlıqlarının işləmə prinsipi”, maşınların işə hazırlanması
prosesində meydana çıxa biləcək müəyyən texniki nasazlıqlar və onlara qulluq qaydaları əsas

götürüldü. Texnoloji proseslərin yerinə yetirilməsində qazanılan vərdişlərə, konstruksiya,
biçmə və modelləşdirilmə işlərinin yerinə yetirilməsində tikiş maşınları və avadanlıqlarından
istifadə etmə qaydalarına aid mövzuların seçilməsi məqsədə uyğun hesab edildi. Seçilən mövzulara uyğun olaraq fizika fənnindəki mövzulardan istifadə etməklə fiziki proseslərin yerinə
yetirilməsindəki uyğunluqları aydınlaşdırarkən
müəllim tikiş maşınları və avadanlıqları fənninin tədrisindəki uyğun mövzular arasında əlaqələrin yaradılmasını, bu əlaqələr haqqında izahatların aparılmasını və təlim prosesində ondan istifadə edilməsini əsas götürmüşdür. “Tikiş maşınları və avadanlıqları” fənnində tədris olunan
mövzular fizika fənnində cərəyan düzləndiriciləri, tikiş maşınının mühərrikində rotorun fırlanma sürətinin müəyyənləşdirilməsi, sürətin artıb
azalmasına təsir edən proseslər və s. mövzularla
əlaqəli tədris olunması yerinə yetirilmişdir. Seçilən mövzular arasında əlaqələr yaradılarkən,
tikiş maşınları və avadanlıqlarının iş prinsipini
öyrənərkən fiziki qanunlardan istifadə edilməsi,
mövzuların inteqrativ təlimlə əlaqələrinin ön
plana çəkilməsi əsas götürülmüşdür. Nəticədə
fizika fənni ilə tikiş maşınları və avadanlıqları
fənnində olan uyğun mövzuların əlaqəli təlimi
aparılmış və tələbələrə fənnin dərindən mənimsənilməsində bunun rolu aydınlaşdırılmışdır.
Fənlərarası əlaqələr istifadə qaydalarına
görə bir neçə növə ayrılır. Onlardan ən geniş istifadə olunanları aşağıdakılardan ibarətdir: 1.
Quruluş əlaqəsi; 2. Birtərəfli əlaqə; 3. Tamamlayıcı əlaqə; 4. Koordinasiya əlaqəsi; 5. İnteqrasiyası. Əlbəttə, bu cür qruplaşmanı əlaqəli təlim
üçün tamamlanmış hesab etmək düzgün olmazdı
Fənlərin əlaqəli təlim növləri qeyd etdiyimizdən
daha çoxdur. Əlaqəli təlim növlərini nəzərdən
keçirək.
1. Quruluş əlaqəsi – seçilən fənlər üzrə
mövzularının bir qayda ilə düzülməsini səciyyələndirən, onun quruluşunu və ifadə oluna biləcək məntiqiliyini pozmayan əlaqədir. Bu əlaqə
alınan biliklərdən yeni mövzuların öyrənilməsində istifadə olunmasına şərait yaradır. Bu əlaqəli təlim növü əvvəldən məlumdur və tədris
proqramlarını tərtib edərkən geniş istifadə olunur. Məsələn, kimya fənnində elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsinə aid olan mövzunun ardıcıl
yerləşdirilməsi bu cür əlaqə növünə nümunə ola
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bilər. Bu əlaqə növü vacibdir, çünki şagirdlər
yeməklərin hazırlanma texnologiyası bölməsini
öyrənərkən, duzlu və şirin məhlulların hazırlanması prosesində kristal maddələri həll edilməsi
texnologiyasını öyrənməmiş həm qida məhsullarının, həm də məhlulların hazırlanmasında çətinlik çəkərlər. Əgər şagirdlər kimyadan elektrolitik dissosiasiyanı öyrənməyiblərsə, fizikadan
elektrolitlərdə elektrik cərəyanına aid mövzusunu keçdikdə onu yaxşı başa düşə bilməzlər. Belə
əlaqəli təlim növlərinin bir neçəsini göstərmək
olar. Burada müəllimin əsas rolu bu əlaqələndirməni düzgün idarə etməkdən ibarətdir
2. Koordinasiya əlaqəsi- bir neçə fənn
üzrə tədris materialının seçilməsində və öyrənilməsində həyata keçirilən əlaqədir. Biri birinə
uyğun gələn fənləri tədris edən müəllimlər dərs
apararkən müəyyən hadisəni aydınlaşdırarkən
eyni misaldan və nümayişlərdən istifadə edirlər.
Buna bənzər halları bəzi dərslik müəllifləri də
təkrar edirlər. Belə ki, şagird müəllimin çəkdiyi
misalı əvvəl eşidibsə, bu misal onun üçün təkrar
olduğuna görə onu maraqlandırmır. VII sinifdə
kimyadan maddənin quruluşu ilə tanış olarkən
eyni nümayiş göstərilir və şagird artıq bu nümayişlə tanış olduğu üçün ona maraqsız olur.
Lakin şagirdlərdə marağı artırmaq məqsədilə
molekullar arasında boşluqları qaldığını nümayişin etdirilməsi, su ilə spirtin qarışığından alınan mayenin həcmi, bu qarışığı təşkil edən mayelərin əvvəlki həcmləri cəmindən kiçik olduğunu göstərilməsi, yeyinti rəngləyicilərinin suda
diffuziyası, eyni buxarların və eyni qazların birbirinə diffuziyası fizika və kimya dərslərində
təkrar öyrənilir. Eyni hadisə texnologiya fənni
üzrə ərzaq məhsullarının emalı texnologiyası
bölməsində də öyrənilməsi nəzərdə tutulur. Bu
yolla şagirdlər əvvəlcədən aldığı biliyi möhkəmləndirir və verilmiş hadisənin mahiyyətini dərindən dərk edirlər. Koordinasiya əlaqəsini həyata
keçirmək üçün müəllim kimya fənni üzrə tədris
materialını əvvəlcədən seçməli, öyrəniləcək məsələni izah edərkən şagirdlərə maraqlı olan və
əvvəllər öyrənilməyən misallar çəkməli, laboratoriya təcrübələri və nümayişləri aparmalıdırlar.
Bu cür əlaqə mövzularda təkrarlanmaların qarşısını alır və öyrədilən hadisənin yeni yolla əsaslandırılmaqla şagirdlərin bilik dairəsini genişləndirilməsinə şərait yaradır.
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3. İnteqrasiya – proqram materiallarının
ayrı-ayrı məsələlərinə kompleks şəkildə yanaşmaqla həyata keçirilən əlaqədir. İnteqrasiya bir
neçə üsulla həyata keçirilə bilər:
– proqram materialını, bir neçə təbiət fənninin (kimya, biologiya, fizika, coğrafiya və s.)
köməyilə öyrədiləcək mövzulara həsr olunmuş
şagird konfransları, ekskursiyalar, diskussiyalar
və dəyirmi stollarda dialoqların keçirməsini
təşkil etməklə;
– bir fəndə olan mövzulardan istifadə etməklə anlayış və tərifləri yaxın fənlərdəki olan
mövzularla müqayisəli şəkildə öyrətməklə;
– müxtəlif fənlər üzrə biliklərin eyni
məqsəd üçün istifadə olunmasını təmin etməklə;
– yaxın fənn kabinetlərində olan əyani,
texniki təlim vasitələrindən eyni məqsəd üçün
istifadə etməklə;
– texnologiya fənni üzrə öyrəniləcək mövzuların kimya, biologiya, fizika, coğrafiya fənnində olan uyğun mövzularla əlaqəli öyrətməklə.
İnteqrativ təlim həyatla, istehsalatla, sənaye və aqrar sahələrdə olan müxtəlif proseslərlə
əlaqələndirmək və təbiət hadisəsinin hər hansı
tədris olunan fənnə görə yox, bütün uyğun fənlərə aid olan cəhətlərini də şagirdlərə açıb, göstərməklə həyata keçirilməlidir. Uyğun fənlərin
müəyyən bölmələrinin yaxşı mənimsənilməsini
təmin etmək məqsədilə, xüsusi hazırlıq işlərinin
aparılması tələb olunur. Məs. VI sinifdə fizikadan atomun quruluşunun, VII sinifdə kimyadan
dövrü qanunun və D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövrü sisteminə aid olan mövzularının öyrədilməsi zamanı texnologiya fənni ilə inteqrativ
təlimin qurulması vacib şərtdir. Əgər fizika fənninin tədrisi prosesində atomun mürəkkəb quruluşa malik olması barədə bəhsin öyrənilməsinə
ciddi yanaşma aparılıbsa, şagirdlərin başa düşəcəyi şəkildə bütün illüstrasiyalardan, nümayiş
materiallarından istifadə edilibsə, atomda
proton, neytron elektronlar olması, onların müşahidəsi yolları, elektron qatlarının quruluşu,
onlardakı periodikliyi və s. göstərilibsə, kimya
dərsində bu məsələnin öyrədilməsi heç bir çətinlik törətməz, vaxta qənaət etməyə imkan yaranar, mövzuya aid məsələlər daha əhatəli şəkildə
aydınlaşdırılar. Kimya dərslərində şagirdlərin
aldıqları biliyi zənginləşdirmək üçün oksigenin
fiziki və kimyəvi xassələri, oksigenin tətbiqi, təbiətdə oksigen, havanın tərkibi, biologiyadan

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 3, 2021

Fənlərarası əlaqələrin idarə olunmasında müəllimin rolu

yarpaq, bitkilərdə üzvi maddələrin əmələ gəlməsi, coğrafiyadan relyef və faydalı qazıntılar mövzularını öyrəndikdə də istifadə oluna bilər. Təlimdə, yuxarıda sadaladığımız əlaqəni bir-birilə
bağlı şəkildə həyata keçirməklə şagirdlərin aldıqları biliklərin möhkəmlənməsi mümkün olar.
Texnologiya fənninə daxil olan bölmələrdən biri də “Ağac və metal emalı texnologiyası”
fənnində oduncaqdan, metaldan hazırlanan hissələrin səthi lakla, boyalarla örtülür Bu, o məqsədlə aparılır ki, ağacdan hazırlanan hissələrin
səthi aşınmaya və zərbəyə davamlı, metaldan
hazırlanmış detalların səthi korroziyaya və paslanmaya davamlı olsun. Bu məqsədlə tələbələr
həmin hissələrin hazırlandığı emalatxanada istifadə edilən lak və boya maddələri haqqında müəyyən biliyə malik olmalı və onların kimyəvi
tərkibini və xassələrini ətraflı öyrənməlidirlər.
Bu zaman texnologiya fənninin daxilində olan
mövzuların kimya fənni ilə əlaqəsinə və bu
fənnin dərindən öyrənilməsinə şərait yaranır.
Emalatxanada istifadə olunan kimyəvi laklar və
boyalar haqqında müəllim aşağıdakı məlumatları verməlidir. Laklar plyonka əmələ gətirən
maddələrdir və onlar üzvi həlledici maddələrdə
(spirt, etilasefat, ksilol və s.) həll etməklə hazırlanır. Həll edilən maddənin növündən asılı olaraq müxtəlif laklar (yağ lakları, alkid lakları, poliuretan lakları, epoksid lakları, nitrolaklar və s.)
alınır. Lakların bəzi növlərindən (silisium-üzvi
laklar, bitum lakları, epoksid lakları) izolyasiya
materialı kimi metal və ağac materiallarının səthini örtmək üçün istifadə edilir. Lakların piqmentləşdirilmiş lak-boya növlərindən minalı
boya, zamaska, qeyri-metal qoruyucu örtüklər
hazırlanmasında da istifadə olunur. Boyalar- qoruyucu qat əmələ gətirən üzvi və qeyri- üzvi tərkibli narın piqment tozlarının qarışığından hazırlanan materialdır. Bu boyalar ağac, metal cisimlərin xarici mühitin (günəşin, işığın, rütubətin kimyəvi reagentlərin, istinin və s.) təsirindən
qoruyan və onlara estetik yaraşıq vermək üçün
istifadə edilən maddələr kimi işlədilir. Boya
maddələrinin tərkibində müxtəlif reagentlər, o
cümlədən doldurucular (barit, kaolin, talk,
asbest, mika və s.), quruducular (olein turşusunun sink və manqan duzları), plastifikatorlar
(gənəgərçək yağı, dibutilftalat və s.), həlledicilər
(benzin, uayt-spirt, toluol, ksilol, benzol və s.)
olur.

Tələbə ağac, metal emalı texnologiyasında
istifadə edilən lakların və boyaların tərkibini,
onların buxarlanması zamanı ayrılan kimyəvi
birləşmələrin insan səhhətinə zərərli təsiri amillərini, xassələrini və qoruyucu örtük əmələ gətirə bilmək xüsusiyyətlərini öyrənməli və onlardan istifadə edərkən kimyəvi aşındırıcılıq xüsusiyyətlərinin qarşısının alınması məqsədilə təhlükəsizlik texnikası qaydalarına düzgün riayət
olunmasını bilməlidirlər.
Ümumiyyətlə fənlər arası əlaqələrin yaradılmasında müəllimlərin rolu böyük olmaqla
həmd onlar bu əlaqələrin idarə olunması funksiyasını öz üzərinə götürür. Bunun üçün müəllimin aşağıda göstərilənləri bilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. Bunun üçün müəllimlər:
– əlaqəli təlim olunacaq mövzuları əvvəlcədən müəyyən etməyi seçməli, onlara aid olan
təlim materialları toplamalı, bu mövzular haqqında müəyyən biliyə malik olmalıdırlar;
– fənlərin əlaqəli təlimi üçün seçilən mövzulara uyğun əyani, texniki təlim vasitələri,
rəngli şəkillər və tablolar hazırlamalıdır;
– tələbələr öyrəndikləri mövzuları yadda
saxlamalarını və dərindən mənimsəmələrini
təmin etmək məqsədilə, mövzulararası və digər
fənlərdə ona uyğun mövzularla əlaqələr qurmağı
bacarmalı, pedaqoji səriştəyə, biliyə və bacarığa
malik olmalıdır;
– digər tədris qrup müəllimləri ilə müntəzəm əlaqə saxlamalı, metodiki və pedaqoji ustalığın artırılması məqsədilə onların dərslərində müntəzəm iştirak etməli və fənlərarası əlaqəli təlimin təşkili prosesində innovativ təlim vasitələri
tətbiq etməklə pedaqoji ustalığını artırmalıdır.
Problemin aktuallığı. Məqalənin aktuallığı
əsasən təlim prosesində fənlərarası əlaqələrin tətbiqi
tələbələrdə təfəkkürünün inkişafına müsbət təsir
edən ən vacib amil olmasından, tələbələrin öyrənmə
qabiliyyətinin formalaşmasına istiqamət verməsindən, fənnin dərindən öyrənilməsinə şərait yaradılmasından, belə təlimdə müəllim məsuliyyətindən və bu
prosesdən səmərəli istifadə etmək imkanı qazana bilməsindən, təlim prosesi zamanı seçilən mövzuların
həddindən artıq kiçik mövzulara bölünməsinin qarşısının alınmasından ibarətdir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi əsasən fənlərarası əlaqəli təlim prosesində və
fənlərin öyrənilməsində müəllim fəaliyyətinin
düzgün seçilməsinə istiqamət verməkdən və müasir
təlim üsullarını tətbiq etməklə mövzulararası təlim
əlaqələrinin düzgün təşkil etməkdən ibarətdir. Bu
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məqsədlə texnologiya fənninin tədrisi prosesində
kimya, biologiya, fizika, coğrafiya, rəsmxət fənləri
ilə əlaqəli təlim üsullarının qurulması zamanı mövzunun dərindən öyrənilməsinə düzgün istiqamət verməli və tələbələrin mövzunun hərtərəfli mənimsəməsinə yardım olmalıdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalənin
praktik əhəmiyyəti orta ixtisas təhsili müəssisələrin-

də təlim prosesində fənlərarası əlaqələrdən istifadə
etməklə fənin hərtərəfli və dərindən öyrənilməsinə
şərait yaranar, tələbələrin öyrənmə qabiliyyətinin
formalaşdırılmasına düzgün istiqamət verilər, əlaqələrin növləri və əlaqə imkanları təhlil edilər, ixtisas
fənlərinin ümümtəhsil fənləri ilə əlaqə imkanları ətraflı öyrənilər.
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PEDAGOGICAL MASTERY AS A CONDITION OF THE OPTIMIZING THE TEACHING
OF THE COURSE OF PEDAGOGY
Xülasə. Məqalədə ali məktəblərdə pedaqogika fənnin tədrisinin optimallaşdırılmasında müəllimin pedaqoji hazırlığın, pedaqoji ustalığın rolu araşdırmışdır. Burada pedaqoji ustalığın mahiyyəti və onun bir çox
pedaqoq və psixoloqlar tərəfindən tədqiq edilməsi məsələləri nəzərdən keçirilmişdir. Ümumilikdə, tədris prosesinin optimallaşdırılması problemi və eyni zamanda pedaqogika kursun optimal tədrisinin səmərəlilik meyarları müəyyən edilmiş və elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır. Müəllimin peşə ustalığı təlim-tərbiyə prosesinin məqsəd və vəzifələrinin uğurla həyata keçirilməsini şərtləndirən amil kimi göstərilmişdir.
Açar sözlər: pedaqoji ustalıq, tədris, optimallaşdırılma, peşəkarlıq, təhsil-tərbiyə, fəaliyyət, ali təhsil
müəssisəsi, tələbə qrupu.
Резюме. В статье исследуются вопросы влияния профессиональной подготовки учителя, его
педагогического мастерства на оптимизацию преподавания предмета педагогика в высшей школе. В
ней рассмотрены вопросы сущности педагогического мастерства, исследованные различными педагогами и психологами. Определены и научно обоснованы критерии эффективности учебно-воспитательного процесса как в целом, так и в процессе преподавания курса педагогики. Акцентировано внимание на роли профессионального мастерства учителя в решении учебно-воспитательных задач.
Ключевые слова: педагогическое мастерство, оптимизация, преподавание, профессионализм,
образовательно-воспитательная деятельность, высшая школа, студенческая группа.
Summary. The article examines the influence of the teacher's professional training, his pedagogical
mastery on the optimization of teaching the subject of pedagogy in higher education. It deals with the issues
of the essence of pedagogical skill, studied by various teachers and psychologists. The criteria for the
effectiveness of optimizing the educational process as a whole and in the process of teaching the course of
pedagogy are determined and scientifically justified. Attention is focused on the role of professional skills of
teachers in solving educational tasks.
Key words: pedagogical mastery, optimization, teaching, professionalism, educational activities,
higher school, group of students.

Dövlətlərin tərəqqisi, cəmiyyətlərin inkişafı keyfiyyətli təhsil əsasında reallaşır. Azər-

baycan xalqının Ümummilli lideri Heydər
Əliyevin «Təhsil cəmiyyətin gələcəyidir» tezisi,
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demək olar ki, tədqiqatçıların, alimlərin, elm xadimlərinin aparıcı şüarına çevrilərək, onların
elmi axtarışların əsas mövzusunu təşkil etmişdir. Üçüncü minilliyə qədəm qoyan bəşəriyyətin
əldə edilmiş ixtiralarının əsasında keyfiyyətli
təhsil dayanır. Müasir təhsilə diferensasiya və
inteqrasiya, humanitarlaşdırma və demokratikləşdirmə kimi tendensiyalar məxsusdur. Bunların arasında təhsil prosesinin optimallaşdırılması
tendensiyası xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Təlim-tərbiyə prosesinin optimallaşdırılması ideyası ilk dəfə tanınmış rus pedaqoqu
akademik Y.K Babanski tərəfindən irəli sürülmüşdür. Bir sıra rus alimləri İ.T. Oqorodnikov,
İ.P. Zankov, M.N. Skatkin, V.A. Slastyonin,
Azərbaycan pedaqoqları Y.R. Talıbov, A.N.
Abbasov, Ə.X. Paşayev, F.A. Rüstəmov, Ə.Ə.
Ağayev və başqa tanınmış alimlər müxtəlif
tədris üsul, vasitə və tərzlərin effektivliyini
tədqiq edərək, tədrisin optimallaşdırılmasına dair
müəyyən paradiqmanı qurmuş olurlar. Çünki
təlim-tərbiyə prosesinin prinsip, metod vasitə və
formalarını araşdıran tədqiqatçılar həmin komponentlərin hansı şəraitdə, hansı kombinasiyalarda
əlaqəsini, istifadə və təsiri konstruksiyalarını izah
edərkən tədris prosesinin optimallaşdırılması məsələsinə toxunmuş olurlar.
Təhsil prosesinin optimallaşdırılması
tədris olunan fənlərin vasitəsi ilə həyata
keçirilir. Ali təhsil müəssisələrində fənlərin tədrisinin optimallaşdırılması müasir təhsil sistemində cərəyan edən proseslərlə səsləşir. Təhsil
prosesinin keyfiyyətinin yüksəlməsi bir sıra
amillərdən asılı olaraq, tədris edilən fənlərin
məzmunun optimallaşdırılması işinin səmərəli
təşkil etməsi ilə bağlıdır. Bu işdə birmənalı əsas
rol müəllimin üzərindədir. Ali məktəblərdə “Pedaqogika” fənnin tədrisinin optimallaşdırılması
müəllimin nəzəri və praktiki hazırlığından, onun
səriştəliyi və peşəkarlığından, pedaqoji ustalığından asılıdır. Ümumilikdə, müəllimin fəaliyyəti gənc nəslin təlim-tərbiyə işinin yaradıcı surətdə həyata keçirilməsi, təlim-tərbiyə vəzifələrin müvəffəqiyyətlə həll etmək üçün optimal şəraitin yaradılmasıdır. M.İ. İlyasova görə, “peşəkarlıq müəllimin lazım biliyə, bacarıqlara şagirdlərlə yaradıcı şəkildə işləyə bilmək texnologiyalarına sahib olması, pedaqoji prosesin incəliklərinə dərindən yiyələnməsidir” (1, s. 17-18).
Səriştəlilik isə müəllimin pedaqoji prosesi mə-
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harətlə, daha əlverişli metodlarla reallaşdıra
bilməsidir (1,s. 18). Bəli, təlim-tərbiyə prosesində səriştəlilik müəllimdən dərin bilik və bacarıqlara yiyələnməsini tələb edir. Bu nöqteyi-nəzərdən, peşəkarlıq və səriştəlilik bir biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Müəllimin pedaqoji dəyərlərə
yiyələnməsi, bu dəyərləri qoruması, pedaqoji
prosesdə novator pedaqoq kimi fəaliyyət göstərməsi peşəkarlıqla səriştəliyin əlaqəsi və eyni zamanda pedaqoji ustalığın meyarları kimi özünü
göstərir (1, s. 18). Ustalıq və peşəkarlıq müəllimin pedaqoji əməyin metodlarını yaxşı bilməsində təzahür edir. Belə müəllim təhsil-tərbiyənin qanunauyğunluqlarını, prinsip və qaydalarını dərindən bilir, diaqnozlaşdırma, proqnozlaşdırma və layihələşdirmə məharətinə malik olur.
(3, s. 107).
Müəllimin pedaqoji ustalığın formalaşdırılması problemi həm azərbaycanlı pedaqoqlar,
həm xarici pedaqoqlar, alimlər tərəfindən geniş
şəkildə tədqiq edilir. Bəzi müəlliflər pedaqoji
ustalığın mahiyyətini müəyyən edərkən, ilkin
mövqe kimi müəllimin fərdi və peşə xüsusiyyətlərini, keyfiyyətlərini götürürlər. Digər tədqiqatçılar isə pedaqoji ustalığın mahiyyətini müəllimin peşə fəaliyyətinin mükəmməlliyi nöqteyinəzərindən izah edirlər. A.K. Markovaya görə,
pedaqoji ustalıq müəllim əməyinin təcrübədə sınanılmış, metodika işləmələrdə və tövsiyələrdə
təsvir edilmiş nümunələrin və etalonların səviyyəsində həyata keçirilməsidir (4, s. 51). İ.F.
Xarlamov “Pedaqoji ustalıq, yaradıcılıq və novatorluq haqqında” məqaləsində qeyd edir ki,
müəllimin pedaqoji ustalığını onun şəxsi xüsusiyyətlərindən yox, pedaqoji fəaliyyətindən
açıqlamaq və izah etmək gərəkdir. Onun fikri ilə
müəllim bir müddət, peşəkarlığın və pedaqoji
ustalığın əsasını təşkil edən pedaqoji bacarıq səviyyəsində çalışır (5, s. 11-15). Digər pedaqoq
V. Slastyoninin pedaqoji ustalıq haqqındakı fikirləri prof. M.İ. İlyasovun “Müəllimin peşəkarlığı və pedaqoji səriştəliyin müasir problemləri”
adlı monoqrafiyasında bölüşən fikirləri ilə səsləşir. V.A Slastyonina görə, pedaqoji ustalıq müəllimin şəxsi əmək xüsusiyyətlərinin və peşə səriştəliyinin vəhdətidir (7, s. 46). Yuxarıda göstərilən definisiyaların müqayisəsi əsasında, qənaət
etmək olar ki, müəllimin pedaqoji ustalığı peşəkar pedaqoji fəaliyyətinin elə yüksək səviyyəsidir ki, burada psixolo-pedaqoji nəzəriyyələrin
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praktikada cilalanmış bacarıqların və formalaşmış şəxsi xüsusiyyətlərinin labüd birliyidir.
Peşəkar müəllim tərəfindən təlim-tərbiyə
prosesinin optimallaşdırılmasının həyata keçirilməsi, tələbə gəncliyini fərdi sosial və peşəkar
müqəddəratını səmərəli artımını və gücləndirilməsini şərtləndirmək və mühüm müsbət nəticələr əldə etmək mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, ali məktəblərdə təlim-tərbiyə prosesinin
optimallaşdırılması ideyasının nəzəri əsaslandırılması o qədər məqbul və əl çatandır ki, öz
praktik realizasiyasında qarşılaşdığı çətinliklərə
bərabərdir. İlk növbədə, yuxarıda göstərilən
kimi, fənlərin tədrisinin optimallaşdırılması müəllim peşəkarlığından, onun pedaqoji ustalığından asılıdır, digər tərəfdən ölkəmizin dinamik
inkişafının nəticəsi olan təhsil müəssisələrin
maddi-texniki bazasının genişləndirilməsi, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının
tədris prosesinə inteqrasiya etməsi və tədris prosesinin ayrılmaz hissəsinə çevrilməsi təlim-tərbiyə vəzifələrinin səmərəli şəkildə həlli imkanlarını genişləndirir.
Optimal termin sözü “optimus” mənasında
istifadə edilir ən yaxşı deməkdir. Əslində təlimtərbiyə prosesinin optimallaşdırılması təlim-tərbiyə işinin təşkili üçün konkret şərtlər daxilində
qarşıya qoyulmuş məsələlərin həllinin yaxşı variantının seçilməsi kimi başa düşülməlidir.
Təlim-tərbiyə prosesinin optimallaşdırılması
ideyasının əməli surətdə həyata keçirilməsinin
mürəkkəbliyi ilk növbədə ondan ibarətdir ki
müəyyən edilən, konkret şərtlər kifayət qədər
dəyişkəndir. Burada pedaqoji prosesin dialektikliyi özünü aydın şəkildə göstərmiş olur. Tədris
prosesi hər zaman müxtəlif dəyişikliklərə məruz
qalır, bu da müəllim üçün qabaqcadan planlaşdırılmış metod, vasitə, formalarını daha da effektiv tərzdə tətbiq etmək üçün müəyyən əngəllər
törədir (6, s. 125).
Təlim-tərbiyə prosesini son dərəcədə optimallaşdırmaq üçün ali məktəb müəllimin işləyən tələbə qrupu ilə müəyyən məqamları bilmək
və nəzərə almaq lazımdır. Belə məqamlar arasında tələbə qrupunda mənəvi-psixoloji iqlim,
qrupun ümumi pozitivlik əmsalı, tələbələr arasında şəxsiyyətlərarası münasibətlərin xeyirxahlıq səviyyəsi, müəllim-tələbə, tələbə-tələbə sistemlərin pozitivləşdirilməsinin dinamikasında
özünü göstərən maraq və tələbatlarının nəzərə

alınmasıdır. Pedaqogika kursun tədrisinin optimallaşdırılması prosesində müəllimin hər bir
dərsə hazırlığının səviyyəsi və ən əsası tələbələrin qarşısında qoyulan tələblərin müəllimin öz
peşə potensialına və tələbələrin idrak potensialına uyğun olub-olmaması mühüm amil sayılır.
Təcrübə göstərir ki, təlim-tərbiyə prosesinin optimallaşdırılması üzrə yuxarıda sadalanan məqamların ali məktəb müəllimi tərəfindən nəzərə
alınmaması onun peşəkarlıq səviyyəsinə zidd
olur. Və bunun nəticəsi tələbələrin görülən işlərə marağın azalması, yorğunluq, ətalətin güclənməsi və nəhayət onların inertliyidir. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, konkret şərtlərlə konkret qruplarda əldə olunan optimallaşdırılmanın
nəticələri digər qrupların dərslərində eyni səmərəlilik səviyyəsinə malik olmayacaq. Pedaqoji
işə standartlıq, universallıq yaddır bütün hallar
üçün eyni dərəcədə yararlı vasitə metod və ya
forma ola bilməz (2, s. 101).
Pedaqogika fənninin optimallaşdırılması
ilk növbədə müəllimindən tələbə qrupunda təhsilalanların real təlim-tədris imkanlarını diqqətlə
öyrənməsini tələb edir: onların mənəvi intellektual potensialını, tədris materialların qavranılması səviyyəsini və onun funksional mənimsənilmə dərəcəsini. Əgər bu aspekt nəzərə alınmırsa və buna əhəmiyyət verilmir tədris-tərbiyə
prosesinin optimallaşdırılmasından söhbət gedə
bilməz. Bu vacib meyara riayət edilməməsi sadəcə olaraq tələbələrin həddindən artıq yüklənməsinə, özünütəhsillə məşğul olmamaq və dərslərdə baş verənləri anlamamasına səbəb olacaq.
Tələbələrin real təhsil imkanlarının öyrənilməsi
bu meyarın yerinə yetirilməsinin yalnız başlanğıc aspektidir. İkinci, heç də az əhəmiyyət kəsb
etməyən aspekt müəllimin öz tələbələrinin
“yaxın inkişaf sahəsinin” öyrənilməsidir. Təhsil
tərbiyə işinin optimal qurulması təhsilalanların
fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması və onların
əsasında tələbə kontingentin yeni inkişaf səviyyələrinin layihələşdirilməsidir.
Keyfiyyətli optimallaşdırılmış təhsilin
digər meyarı təlim zamanını artırmadan öyrənənlərə lazımı bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanması və eyni zamanda az vəsait sərf etməklə,
səmərəli metodlar, vasitə və formaların tətbiqi
ilə məqsədə nail olmaqdır. Bu meyar ali məktəb
müəllimlərini həll olunan vəzifə və tapşırıqların
səmərəli şəkildə koordinasiya etməsinə yönəl-
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dir. Bu işdə müəllimin metodiki ustalığı ön
plana çıxır. Beləliklə, təhsil-tərbiyə prosesinin
optimallaşdırılmasının bu iki mühüm meyarı
müəllimin tədris prosesinin optimal təşkili ideyasını dərk edilməsindən və onun peşə fəaliyyətinin tələbələrin mənəvi-peşəkar şəkildə özünüreallaşdırılmasına kömək edəcəyini güman etməyə əsas verəcəkdir.
Bir sıra pedaqoji ədəbiyyatların təhlili
göstərdi ki, müəllimin metodiki ustalığı tədqiqatçılar tərəfindən aşağıdakı kimi təsvir olunur:
– bilik və təkmil praktik bacarıqların məcmusu;
– müəllimlərin yüksək bilik, bacarıq və
vərdişləri və onların tədris prosesində yaradıcı
şəkildə istifadəsi;
– vahid sosial – psixoloji təhsil kimi;
– yaradıcılıq kimi;
– didaktik məqsədlərin yerinə yetirilməsi
və təlim-tərbiyə vəzifələrinin həlli kimi.
Yuxarıda göstərilən yanaşmaları ümumi
bir fikir ətrafında birləşməsini görmək mümkündür. Müəllimin metodiki ustalığı – təhsilverənlərin pedaqoji məqsədlərə nail olmasının yüksək
səviyyəli peşə tərzlərinə yiyələnməsidir, təhsilalanların auditoriyasına dəqiq, çevik, şüurlu təsirin göstərilməsidir (8, s. 132). Deməli, müəllimin metodiki ustalığı, yüksək və ardıcıl iş tərzlərinə, mükəmməl səviyyədə hazırlanmış didaktik mexanizmlərə əsaslanır.
Müəllimin metodiki ustalığı onun metodiki mədəniyyətində təzahür olunur. Ustad müəllimin metodiki mədəniyyəti bir çox elementlərdən ibarətdir. İlk sistemyaradıcı element müəllimin pedaqoji prosesin bütün struktur komponentləri haqqında biliklərini ehtiva edir. Obyekt
və subyektlər, məqsəd və vəzifələr, priyom və
vasitələr, nəticələr və öz müəllimliyinin səviyyəsi haqda biliklərin mövcudluğu bura aiddir.
İkinci element bütün fəaliyyət növlərinin əsasını
təşkil edən bacarıq və vərdişlər sistemidir. Metodik mədəniyyətin produktivlilyi onun yaradıcı
xarakterə malik olmasından asılıdır. O cümlədən, yaradıcılıq metodik mədəniyyətin üçüncü
elementidir. Və nəhayət, dördüncü element müəllimin öz peşə fəaliyyətinə emosional münasibət təcrübəsinin formalaşdırılmasıdır. Hər hansı
bir bilik, ideya, fəaliyyət insanda inam, emosional münasibət doğurmursa, işin səmərəliliyindən
danışmaq gərəksizdir. Sadalanan elementlər mü-
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əllimin pedaqoji qabiliyyətlərində əks olunaraq,
müəllimin ümumi metodiki mədəniyyətinin
göstəricisidir. Ümumilikdə, müəllimin metodiki
ustalığı ali müəssisələrdə tədris olunan fənlərin
optimallaşdırma metodikasının həyata keçirilməsinin əsas rəhnidir.
Pedaqogika fənnini tədris edən ali məktəb
müəllimlərinin hər bir tələbə qrupunda öz pedaqoji fəaliyyətinin qurulması üçün optimal variantın seçilməsi onun pedaqoji təfəkkürünün
problemli-axtarış tərzinə əsaslanır. Bu cür düşüncə tərzi pedaqoji prosesdə şablon və stereotiplərdən uzaqlaşmağa, qarşıda duran vəzifələrin
optimal həlli yollarını tapmağa imkan yaradır.
Eyni zamanda müəllimin peşəkar potensialını
maksimum dərəcədə aktivləşdirir, tələbələrin
idraki fəaliyyətinin kəskin artımına səbəb olur,
müəllim - tələbə arasında sabit əks əlaqələrin
yaradılmasına xidmət edir. Müəllimin pedaqoji
təfəkkürünün problemli - axtarış üslubu mövcud
olan təcrübəni şəxsi yaradıcılıqla zənginləşdirilməsini şərtləndirir. Müasir elmi ədəbiyyatda pedaqoji yaradıcılıq dəyişən şəraitdə pedaqoji vəzifələrin icra etməsi kimi başa düşülür (7, s. 15).
M. İlyasova görə pedaqoji səriştəlilik müəllimdən yaradıcı düşüncə, yenilikçilik meylləri tələb
edir (1, s. 20). Müəllimin bu xüsusiyyətləri
təlim-tərbiyə prosesinin optimallaşdırılması
işində önəmlidir. Bunları özündə təcəssüm etdirə bilən müəllim özünü həm pedaqoq kimi
təqdim edir və şəxsiyyət kimi reallaşdırır. Müəllimin yaradıcılıq potensialı təhsil-tərbiyə məsələlərin qeyri-standart həll etməsinə, alternativ
yanaşmaların formalaşdırılmasına, perspektivlərin proqnozlaşdırılmasında, problemlərin əsaslı
şəkildə dərk etməsinə və yeni kontekstdə qavramaq imkanlara geniş yol açır, fənlərin optimal
şəkildə tədrisini asanlaşdırır.
Tələbə qrupunda təhsil-tərbiyə fəaliyyətinin optimallaşdırılması prosesi tədris prosesi iştirakçılarının mənəvi-emosional dolğunluq və
sevincin artırılması fonunda daimi keçirilməlidir. Öyrənmə prosesi özlüyündə müəyyən kəşflərin əldə olunması ilə səciyyələnir. Kəşflər isə
müəyyən emosional halları ilə müşayiət olunur.
Peşəkar müəllim məşğələlər zamanı müsbət
emosional psixoloji mühitin yaradılmasına çalışmalıdır, təhsil prosesin bütün iştirakçılarının
mənəvi-emosional sıçrayışına nail olmalıdır.
Bunlar üçün müəllim:
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*mövzu ilə əlaqədar maraqlı fakt və informasiyaları əldə etməlidir;
*qarşılıqlı fəaliyyətə əsaslanan üsulları
seçməlidir;
*dərsin birinci dəqiqələrindən major tempini seçmək və tempin səngiməməsinə çalışmalıdır;
*təhsilalanların təlim təşəbbüslərini dəstəkləməlidir.
Bir sözlə, “Pedaqogika” fənnin tədrisinin
optimallaşdırılması üçün tədris elementlərin axtarışı, müəyyən etməsi və tətbiqi həm müəllimin
həm də tələbələrin mənəvi-emosional sıçrayışını
hiss etdirməlidir. Deməli, pedaqoji təfəkkürün
problemli-axtarış üslubu şəxsiyyətin təşəbbüskarlıq, müstəqillik, tapşırıqların yaradıcı həlli,
təhlil, müqayisə etmək kimi və ən başlıcası öz
bacarıqlarına, idrak qüvvəsinə güclü inamın
möhkəmlənməsinin hərəkətverici qüvvəsidir.
Pedaqogika fənninin tədrisinin optimallaşdırılması prosesinin körtəbiyililiyindən uzaq durmaq
ücün, sözsüz ki, məqsədyönlülük, sistemlilik,
ardıcıllıq, müvafiqlik, humanistləşdirmə, humanitarlaşdırma, deferensiallaşdırma və digər prinsiplərin müəyyən meyarların tələblərinə tabe olması zəruridir.
Düzgün hesablanmış fikir olardı ki, təhsiltərbiyə prosesinin optimallaşdırılması daimi cərəyan edən, təkmil məqsədlərə əsaslanan novator texnologiyaları cəmləşdirən, dinamik inkişaf
edən fəaliyyətdir. Bu fikirdə qırmızı xətlə müəllimin ustad olduğu şərti vurğulanır. Pedaqogika
fənnin optimal təşkili müəllimdən aşağıdakı fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsini nəzərdə
tutur:
*pedaqogikanın optimal məzmununu müəyyən etməsi;
*təlim vəzifələrin kompleks şəkildə müəyyən etməsi;
*müəllim
fəaliyyətinin
vəzifələrini,
metod, vasitə və formalarını konkretləşdirmək
(mövcud şəraiti və imkanları nəzərə almaqla);
*tələbə kontingentinə uyğun (ayrı-ayrı
qruplara, cütlərə uyğun) vəzifə, forma, metod və
vasitələrin diferensiallaşdırılması;
*dəyişən şəraitə və imkanlara uyğun təlimin gedişinə çevik müdaxilə;
*zaman, və vasitələrin qənaət etməsinə
yönəlişlik;
*nəticələrin optimallıq baxımından təhlil
edib düzgün qiymətləndirilməsi.

Ali məktəblərdə fənlərin optimallaşdırma
metodikasını həyata keçirilməsi müəllimin daimi axtarış xarakterli peşə fəaliyyətini nəzərdə
tutur. Tələbə qrupunda təlim-tərbiyə prosesinin
optimallaşdırılması zamanı nə müəllimin, nə də
tələbələrin gərgin vəziyyətdə qalmayacağı üçün
psixoloji komfort atmosferi yaratmaq çox vacibdir. Belə bir müsbət psixoloji ab-havanın yaradılması tələbə və müəllimin sərbəst şəkildə ünsiyyət qurmasına, polemikaların aparılmasına, öz
fikrini inamla ifadə etməsinə kömək edəcək ki,
bu da şübhəsiz, onların tədris fəaliyyətini stimullaşdıracaqdır. Yüksək səviyyədə qurulmuş pedaqoji əməkdaşlıq təlim - tərbiyə prosesinin məqsəd və vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsini
şərtləndirəcək, təlimin keyfiyyətini yüksəldəcək.
Müəllimin yüksək peşəkarlığı, onun pedaqoji ustalığı optimizasiya metodikası təcrübəsində olan sabit alqoritmlərdən uzaq durmağın əsas
şərtlərindəndir. Optimallaşdırma metodikasının
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi müəllimin
şəxsi keyfiyyətlərinin ahəngdarlığını, metodik
ustalığını, pedaqoji əməkdaşlıq ustalığını özündə birləşdirməlidir. Ali təhsil müəssisələrində
“Pedaqogika” fənnin optimallaşdırılması məsələlərinin uğurla həll edilməsi müəllimin pedaqoji ustalığından savayı bir çox amillərin nəzərə
alınmasından və onların təhlilindən asılıdır. Birmənalı, bütün məsələlərin həlli bir məqalənin
ideyası ilə məhdudlaşa bilməz və gələcəkdə
daha geniş tədqiq edilməsini tələb edir.
Problemin aktuallığı. Müasir təhsil sistemi
elmi-texniki tərəqqini dəstəkləyərək, onunla ayaqlaşmalıdır. Respublikamızın təhsil sahəsində gedən islahatlar inkişaf ideyasına tabe olunur. Dəyişikliklər
təhsil sisteminin bütün pillələrini və səviyyələrini
əhatə edir. Mütərəqqi ideyaların həyata keçirilməsi,
təhsil-tərbiyə vəzifələrinin yüksək səviyyədə reallaşdırılması təhsilverənlərdən peşəkarlıq və pedaqoji
ustalıq tələb edir. Məqalənin aktuallığı təhsil sistemində müşahidə olunan tendensiyalarla bağlı, təhsiltərbiyənin optimallaşdırılması problemin peşəkar səviyyədə həll olunmasından ibarətdir.
Problemin elmi yeniliyi. Azərbaycanda ali
təhsil müəssisələrində “Pedaqogika” fənnin optimal
şəkildə tədrisində müəllimin pedaqoji ustalığının
rolu araşdırılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Ali təhsil
məktəblərdə ”Pedaqogika” fənnin peşəkar səviyyədə
optimallaşdırılma metodikasının tətbiqinin əsas meyarları, şərtləri və həyata keçirilməsinin fəaliyyət
növləri göstərilmişdir.
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PROMINENT ENLIGHTENED INTELLECTUAL
ASADULLA BEY MURADKHANOV
Xülasə. Məqalədə Əsədulla Muradxanovun maarifçilik fəaliyyətindən bəhs olunur. Araşdırmalar göstərir ki, Ə. Muradxanov (1866-1942) öz dövrünün maarifçi ziyalısı kimi cəmiyyətdə böyük nüfuz sahibi olmuşdur. O, milli demokratik düşüncəli bir şəxsiyyət kimi cəmiyyətin inkişafına nail olmaq üçün xalqın
maariflənməsinə xüsusi dəyər vermiş, Şərq ənənələrini qorumaqla yanaşı, Avropa təhsil modelinin tətbiqini
də vacib hesab etmişdir. Ə. Muradxanovun Azərbaycan təhsili, mədəni-maarif işi, teatrı, mətbuatı və digər
sahələri ilə bağlı fəaliyyət istiqamətləri xalqın milli mədəni irsində mühüm yer tutur. XX yüzilliyin əvvəllərində Rusiyada Birinci Dövlət Dumasına üzv seçilməsi də onun fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərindən biridir. O, hər zaman milli dəyərləri qorumağa çalışmış, maarifçilik həyatının başlıca qayəsi olmuşdur.
Açar sözlər: Əsədulla Muradxanov (1866-1942), maarifçilik fəaliyyəti, maarifçi ziyalı, cəmiyyətin
inkişafı, tərbiyə, şəxsiyyət, təhsil, teatr, kitabxana, mətbuat, Rusiya, Birinci Dövlət Duması, milli dəyərlər,
milli demokratiya, pedaqoji fikir tarixi.
Резюме. В статье рассматривается просветительская деятельность Асадуллы Мурадханова.
Исследования показывают, что А. Мурадханов (1866-1942) имел в обществе высокую репутацию
просвещенного интеллектуала своего времени. Особое внимание он уделял просвещению народа для
достижения развития общества как национально-демократический мыслитель, и помимо сохранения
традиций Востока считал важным применять европейскую модель образования. Деятельность А. Мурадханова в области образования, культуры, театра, печати и других сферах Азербайджана занимает
важное место в национальном культурном наследии народа. Его избрание в Первую Государственную Думу России в начале ХХ века является одним из важных направлений его деятельности. Он
всегда старался защитить национальные ценности и был основной просветительской деятельности.
Ключевые слова: Асадулла Мурадханов (1866-1942), просветительская деятельность,
интеллектуальное просвещение, развитие общества, воспитание, личность, образование, театр,
библиотека, пресса, Россия, Первая Государственная Дума, национальные ценности, национальная
демократия, история педагогической мысли
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Summary. The article discusses Asadulla Muradkhanov's enlightenment activities. Studies show that
A. Muradkhanov (1866-1942) had a great reputation in the society as an enlightened intellectual of his time.
He paid special attention to the enlightenment of the people in order to achieve the development of society as
a national democratic thinker, and in addition to preserving the traditions of the East, he considered it
important to apply the European model of education. A. Muradkhanov's activities in the field of education,
culture, theater, press and other spheres of Azerbaijan occupy an important place in the national cultural
heritage of the people. His election to the First State Duma in Russia in the early twentieth century is one of
the important directions of his activity. He always tried to protect national values and was the main rock of
enlightenment.
Key words: Asadulla Muradkhanov (1866-1942), enlightenment activity, enlightenment intellectual,
development of society, upbringing, personality, education, theater, library, press, Russia, First State Duma,
national values, national democracy, history of pedagogical thought.

Tarixi mənbələr göstərir ki, XIX yüzilliyin
ikinci yarısı, XX yüzilliyin əvvəllərindən Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni həyatında
mühüm bir mərhələnin başlayır. Bu dövrdə ilk
növbədə diqqəti çəkən xalqın milli şüurunun
oyanması, demokratik fikirli insanların cəmiyyətə təsir gücünün artması, milli azadlıq ideyalarının geniş yayılması, maarifçilik hərəkatının,
mətbuatın, mədəniyyətin inkişafı və s. kimi bu
qəbilli məsələlərdir. Bu dövrdə formalaşan milli
düşüncəli şəxsiyyətlərdən biri də Əsədulla bəy
Muradxanov (1866- 1942) olmuşdur. Qeyd edək
ki, onun mənsub olduğu Muradxanovlar nəslinə
Alımirzəlilər də deyilir. Bu da onunla izah olunur ki, Muradxanın varislərindən olan Alımirzə
el arasında dərin elmi biliyə sahib olması, müdrikliyi, bacarığı ilə yaxşı tanınmışdı. Nəslin
kökü Muradxana bağlı olduğundan əslində bu
fikirləri ona da aid etmək doğrudur. Belə bir
nəslin nümayəndələrindən olan Əsədulla bəy
Muradxanovun həyatı, fəaliyyəti dövrün digər
görkəmli şəxsiyyətlərində olduğu kimi bir örnək
mübarizə, bir tərbiyə vasitəsi kimi bu gün və gələcəyimiz üçün əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə
də belə şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətini öyrənmək, onların cəmiyyətə, xalqa verdikləri töhfələri gənc nəslə çatdırmaq və bu ruhda tərbiyələnmək vacibdir.
Muradxanovlar nəslinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Əsədulla bəy Muradxanov 17 sentyabr 1866-cı ildə Salyanda anadan
olmuş və ilk təhsilini də elə burada almış- 4 sinifli rus məktəbində oxumuş, məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirərək elmlərin əsaslarına yiyələnmişdir. O, daha sonra Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil almışdır. Araşdırmalar göstərir
ki, Ə. Muradxanov Salyanda Qori Müəllimlər
Seminariyasına göndərilən ilk gənclərdən ol-
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muşdur. 1886-cı ildə Seminariyada təhsilini başa
vuran Ə. Muradxanov Kürdəmirə gəlmiş və
burada Köhnəbazar kəndində müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. Mənbələr göstərir ki, Ə. Muradxanov 7 il Kürdəmirdə pedaqoji fəaliyyət göstərmiş, müəllimlik etmiş (1886-1893) və öz maarifçi ideyalarını nəinki əhatə olunduğu mühitdə,
eyni zamanda bütün Rusiya müsəlmanları arasında yaymaqla milli demokratik təfəkkür sahibi,
vətənpərvər bir şəxsiyyət kimi tanınmışdır (1,2,4).
Kürdəmirdə 7 il müəllim işlədikdən sonra
Ə. Muradxanov Cavad qəzasında “Kəndlilərlə
əlaqə şöbəsi”ndə kargüzar, tərcüməçi, daha
sonra Salyanda məhkəmə məmuru kimi fəaliyyət göstərmişdir.
İctimai-siyasi həyatda fəallığı ilə seçilən
Ə. Muradxanov mətbuat orqanlarında, xüsusilə
“Kaspi” qəzetində çıxışları ilə diqqəti cəlb etmiş
və bu, onun xalq arasında maarifçi bir ziyalı
kimi tanınmasında mühüm rol oynamışdır. O,
xalqın imperiya əsarətindən qurtulması üçün
onun maarifləndirilməsini, gənclərin milli şüurunun oyanmasını vacib hesab edirdi. Salyanda
“Cəmiyyəti-xeyriyyə” adlı təşkilat yaratmaqla
gənclər arasında milli dəyərlərimizin təbliğinə
xüsusi diqqət yetirir. Bu istiqamətdə işini daha
da genişləndirərək kitabxana-qiraətxana açmağa
nail olur və eyni zamanda həvəskar teatr cəmiyyətini yaradır. O dövr üçün belə işlərin həyata
keçirilməsi həqiqətən, millətin maariflənməsi,
milli düçüncənin inkişafı, cəmiyyətdə gedən
proseslərin aydın dərk olunması, milli azadlıq
mübarizəsinin fəal üzvü kimi yetişmək, formalaşmaq üçün Vətən qarşısında görülən böyük
xidmətlər kimi dəyərləndirilir. Biz müstəqillik
tariximizdən danışarkən ilk növbədə müstəqilliyə aparan yolları xatırlayır və bu yolda mübarizə aparanları, maarifçi ziyalılarımızı, demokra-
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tik fikirli insanların xalqa verdikləri töhfələri
qeyd edir, onların tarixi əhəmiyyətini izah edirik. Yəni qazanılan müstəqillik həm də tarixən
aparılan milli mücadilənin, Azərbaycanın vətənpərvər oğul və qızlarının fədakar mübarizəsinin
nəticəsi kimi başa düşülür. A. Bakıxanov, M.F.
Axundzadə, H. Zərdabi kimi və digər görkəmli
maarifçi ziyalılarımızın, milli təfəkkür sahiblərinin xidmətləri mütləq şəkildə qeyd olunur, onların cəmiyyətin inkişafında oynadıqları rolu dəyərləndiririk. Bu baxımdan Ə. Muradxanov da
həmin sırada öz fəaliyyəti ilə ləyaqətli yer tutur,
maarifçilik hərəkatının görkəmli nümayəndəsi
kimi yad edilir.
Mənbələr göstərir ki, Ə.Muradxanovun
atası Mirzə Abdulalı bəy dövlət işində çalışmış
və o da vətənpərvər bir ziyalı kimi tanınmışdır.
Onun A. Bakıxanovla(1794-1847), M.F.
Axundzadə (1812-1878) ilə yaxın əlaqələri olmuşdur. Mirzə Abdulalı bəy A. Bakıxanovu
işıqlı, maarifçi bir şəxsiyyət kimi tanıdığını
qeyd etmiş, bu barədə öz xatirələrini oğluƏ.Muradxanova danışmışdır. Belə bir ailədə böyüyən Əsədulla bəy də öz xalqının gələcək taleyini həmişə düşünmüş, milli düşüncələrini həyata keçirmək, gəncləri vətənpərvər ruhda tərbiyələndirmək üçün bütün imkanlarından istifadə etmişdir (2, s. 4).
Tarixi mənbələr göstərir ki, Salyanda kitabxana-qiraətxana açıldıqdan sonra buraya
maraq gündən-günə artmağa başlamışdı. Bu kitabxana-qiraətxanaya el arasında “məktəb” deyilirdi. Xüsusilə gənclər bu kitabxana-qiraətxanaya böyük həvəs göstərir, mənəvi tələbatlarını
ödəmək, dünyagörüşlərini genişləndirmək, cəmiyyət hadisələrini öyrənmək üçün buraya gəlir,
burada müzakirələr keçirirdilər. Bu proses əslində onların milli şüurunun yaranması və inkişafına təsir göstərir, vətənpərvər ruhda formalaşmalarında mühüm rol oynayırdı.
Əsədulla bəy Muradxanovun yaratdığı həvəskar teatr cəmiyyəti də gəncləri öz ətrafına
toplamış, onlarda milli mənəvi keyfiyyətlərin
formalaşması və inkişafında mühüm rol oynamışdır. XX yüzilliyin əvvəllərinə aid olan mənbələrdə göstərilir ki, Salyanda 1905-ci ildə
Nəcəf bəy Vəzirovun “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük”, 1906-cı ildə isə “ Pəhləvanani-zəmanə” əsərlərinin tamaşaya qoyulması məhz
Əsədulla bəy Muradxanovun adı ilə bağlıdır.

Ə.Muradxanov həmin tamaşaların rejissoru
olmuş və onun rəhbərliyi altında bu əsərlər həvəskar teatr cəmiyyətinin üzvlərinin iştirakı ilə
dəfələrlə tamaşaya qoyulmuşdur. Əlbəttə, qeyd
etdiyimiz məsələlərə adi, sıradan bir fəaliyyət
kimi yanaşmaq doğru olmazdı. XX yüzilliyin
əvvəllərində, mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə
xalqın maarifləndirilməsi, gənclərdə milli özünüdərk hissinin formalaşdırlması məqsədilə atılan addımlar, həyata keçirilən əməli tədbirlər
böyük vətənpərvərlik nümunəsi, vətəndaşlıq
keyfiyyəti kimi dəyərləndirilə bilər. Kitabxanaqiraətxanaya gələn, burada müzakirələrdə iştirak
edən, yaxud teatr tamaşalarına maraq göstərənlərin sayı artdıqca, aydın məsələdir ki, cəmiyyətin milli demokratiya uğrunda mübarizəsi də
daha möhkəm əlaqələr, münasibətlər zəminində
inkişaf etməyə başlayır, milli azadlığın təntənəsi
yolunda milli həmrəylik hisslərinin güclənməsi
üçün əlverişli imkanlar yaranır. Bu baxımdan o
zaman milli demokratik qüvvələrin, həmçinin
Ə. Muradxanovun gördüyü işlər Azərbaycanın
milli mübarizə tarixində şərəfli yer tutur.
Əsədulla bəy Muradxanovun milli mübarizəsi çoxistiqamətli olmuşdur. O, 1906-cı ildə
Bakı quberniyasının Cavad qəzasından Rusiya
imperiyasının parlamentinə- Birinci Dövlət Dumasına üzv seçilmiş və deputat kimi fəaliyyətində milli maraqlarımızın, bütün Rusiya müsəlmanlarının maraqlarının müdafiəçisi kimi diqqəti cəlb etmişdir (1, 3, 5). Doğrudur, Azərbaycanda seçkilər bir qədər gec (may ayında) keçirildiyinə görə azərbaycanlı deputatlar parlamentin işinə də bir qədər gec qoşula bilmişdilər.
Duma özü isə 27 apreldə fəaliyyətə başlamışdı.
Lakin bu, deputatlarımızın milli mübarizəsinə
mane ola bilməmişdi. Dumanın digər azərbaycanlı deputatları olan Əlimərdan bəy Topçubaşov, İsmayıl xan Ziyadxanov, Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev, Məmmədtağı Əliyev, Ataxan İrəvanski ilə birlikdə Əsədulla bəy Muradxanov
çar hökumətinin Rusiyada yaşayan xalqlar arasında milli ayrı-seçkilik siyasətinə qarşı çıxmış,
bütün Rusiya müsəlmanlarının hüquqları uğrunda mübarizə aparmışdır. Qeyd edək ki, Dumada
Rusiyanın müxtəlif bölgələrini təmsil edən 36
deputatdan ibarət müsəlman fraksiyası vardı.
Azərbaycanlı deputatlar bu fraksiyada birləşmişdirlər.
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Rusiya çarı II Nikolay 1906-cı ilin iyulunda Birinci Dövlət Dumasını buraxdıqdan sonra
(1906-ci il, iyul) Ə. Muradxanov Sankt-Peterburq şəhərindən geriyə- doğulduğu doğma
yurda- Salyana qayıtmış və yenə də mədənimaarifçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmuş, mətbuat
səhifələrində çıxışlar etmişdir. O zaman nəşr
olunan “ Brohauz və Yefron ensiklopedik lüğət”ində Ə. Muradxanovun bəzi məqalələri çap
olunmuşdur.
Ə. Muradxanov 1926-cı ildə Bakıya
köçmüş və burada Mülki Məhkəmənin sədri vəzifəsində işləməyə başlamışdır. 3 il Məhkəmə
sədri işləmiş və həmin dövrdə də haqq-ədalət
mövqeyini qorumuşdur.
Ə. Muradxanov 1929-cu ildə təqaüdə çıxmış
və doğulduğu Salyan rayonuna qayıtmışdır. Onun
həyatının sonrakı mərhələsi də məktəb həyatı ilə,
mədəni-maarifçiliklə bağlı olmuşdur.
Əsədulla bəy Muradxanov 28 yanvar
1942-ci ildə vəfat etmişdir.
Ə. Muradxanov maarifçi, pedaqoq, publisist və ictimai-siyasi xadim olaraq dövrünün
görkəmli ziyalısı kimi tanınmışdı. Onun həyatı,
fəaliyyəti milli-mənəvi irs kimi bu günümüz və
gələcəyimiz üçün çox əhəmiyyətlidir. O, doğma
Azərbaycan dili ilə yanaşı, Şərq dillərini,
bundan əlavə rus dilini mükəmməl bilirdi. Bu da
ona müxtəlif şəraitdə, müxtəlif dil mühitində öz
fikirlərini sərbəst ifadə etməyə, çarizmə, fanatizmə qarşı mübarizədə bacarıqla faydalanmağa əlverişli imkanlar yaradırdı. Ə. Muradxanov bilik
qazanmağın, dəyərlər əsasında tərbiyənin vacibliyini xüsusilə qeyd edirdi. Çünki məhz bu keyfiyyətlər insanı milli ruha kökləyir, onu vətəndaş-şəxsiyyət səviyyəsinə yüksəldir. Elə onun
təhsilə verdiyi dəyər nümunəsidir ki, Muradxanovlar nəsli həmişə Azərbaycan təhsilinin, mədəniyyətinin inkişafına töhfələr vermiş, xalqımızın
tərəqqisi naminə bilik və bacarıqlarını əsirgəməmiş, vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirmişdir.
Elmi araşdırmalar sübut edir ki, şəxsiyyətin formalaşmasında tarixi ənənələr nə qədər
mühüm rol oynayırsa, eyni zamanda müasirlik
prinsipi, tərbiyə prosesində yeni yanaşmaların
nəzərə alınması da vacibdir. Bu baxımdan Ə.
Muradxanov da şəxsiyyətin formalaşması prosesinə bu aspektdən yanaşmış, insan tərbiyəsində
müasirliyi də diqqətdən qaçırmamışdır. Hələ o
dövrdə, qızların, qadınların təhsilə cəlb edilmə-
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sində müəyyən qadağaların olduğu zamanda xurafatdan, fanatizmdən çox uzaq olan Ə. Muradxanov qızlara da dünyəvi təhsil verilməsinin,
onların geniş dünyagörüşə malik şəxsiyyət kimi
formalaşdırılmasının qızğın tərəfdarlarından olmuşdur. Mənbələrdə, o zaman Salyan şəhərində
gimnaziyaya çadrasız gedən ilk azərbaycanlı
qızlar arasında Əsədulla bəy Muradxanovun
qardaşı nəvəsi Lumu xanımın da adı çəkilmişdir. Ə.Muradxanov ailədə və məktəbdə həmişə
demokratik ruhlu gənclərin yetişməsinə, onların
geniş dünyagörüşə malik şəxsiyyətlər kimi formalaşmasına xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Onun
bu amallar uğrunda mübarizəsi təbii ki, özündə
olan mənəvi keyfiyyətlərdən irəli gəlmişdir. İnsanı həmişə daxilən azad görmək istəyən Əsədulla bəyin ruhundakı demokratiklik, millilik
onu milli dəyərlərimizi qoruyan, təbliğ edən ,
həm də pedaqoji fikir tariximizin görkəmli nümayəndəsi kimi tanıtmışdır.
Ə. Muradxanov Salyanda el arasında xeyirxahlığı ilə tanınan, elmə, mədəniyyətə böyük
dəyər verən Hacı Babaşın qızı- hamının Qönçəbacı deyə müraciət etdiyi Dürsədəf xanımla ailə
qurmuş və 8 övladı ( 2 oğlu, 6 qızı) olmuşdur:
oğlanları: Əli bəy və Mərdan, qızları: Böyükxanım, Dostuxanım, Nabat, Ayxanım, Ağanənə və
Nurcahan.
Böyük oğlu Əli bəy məşhur göz həkimi
tanınmışdı. Digər oğlu isə professor, əməkdar
elm xadimi Mərdan Muradxanov ( 1909-1979)
Azərbaycanın görkəmli pedaqoq-alimlərindən
biri kimi pedaqogika elmində şərəfli yer tutur.
Muradxanovlar nəslindən olan Mailə xanım
Muradxanlı (1940-2010) (Mərdan Muradxanovun əmisi oğlu Balabəy Muradxanovun qızı) istedadlı jurnalist, tərcüməçi, publisist, müəllim,
dramaturq kimi mədəniyyət tariximizin görkəmli nümayəndələri sırasındadır.
Ümumiyyətlə, Muradxanovlar nəslinin
nümayəndələri hər zaman Azərbaycan elminə,
mədəniyyətinə verdiyi töhfələrlə diqqəti cəlb etmişlər. Bu da təbii ki, Əsədulla bəy Muradxanovun qoyub getdiyi mənəvi irsdən, tərbiyə məktəbindən qaynaqlanır. Bu böyük şəxsiyyətin,
Azərbaycan xalqının dəyərli övladı, maarifçi,
pedaqoq, publisist, ictimai-siyasi xadim Əsədulla bəy Muradxanovun xatirəsi hər zaman yad
edilir. Onun qoyub getdiyi irs həmişə öyrəniləcək, mənəvi tərbiyə vasitəsi olacaqdır.
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Problemin aktuallığı. Vətən tarixinin öyrənilməsində maarifçilk, eyni zamanda pedaqoji fikir tarixinə aid mənbələrin araşdırılması mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bu baxımdan görkəmli maarifçi ziyalı
Əsədulla bəy Muradxanovun həyat və fəaliyyəti
maraq doğurur. O, ömrü boyu xalqın maariflənməsi
üçün çalışmış, vətəndaşlıq mövqeyindən çıxış etmiş,
milli demokratik fikirli şəxsiyyətin formalaşması
yollarını göstərmişdir. Belə maarifçi ziyalıların fəaliyyət istiqamətlərinin dərindən öyrənilməsi vacibdir.

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə Ə. Muradxanovun maarifçi ziyalı kimi cəmiyyətin inkişafına
verdiyi töhfələr, onun fəaliyyət istiqamətləri ardıcıl
şəkildə elmi-pedaqoji baxımdan əsaslandırılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
əksini tapmış ideyalardan pedaqogika tarixi dərsliyi,
dərs vəsaiti və digər tədris resurslarının hazırlanmasında, ali və orta ixtisas məktəblərində pedaqogika
fənni üzrə mühazirə və seminarlarda istifadə oluna
bilər.

Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. 5-ci cild (1900-1920-ci illər). -: Elm, -2008. -696 s
2. Fərəcov, S. Xalqın maarifçi oğlu: Əsədulla bəy Muradxanov. https://medeniyyet.az/page/news/19354/Xalqin-maarifci-oglu:-Esedulla-bey-Muradxanov.html?lang=ru
3. 27 aprel 1906–Rusiyanın I Dövlət Duması işə başlayıb. https://ochagsamara.wordpress.com/2016/04/27/
4. Seyidzadə, D.B. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yollar / D.B. Seyidzadə. Bakı, -2004
5.Государственная дума первого призыва (1906). https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%
D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%
B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%
D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0_(1906).pdf

E-mail: intiqamcebrayilov@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.elm.dok., prof. A.N.Abbasov
Ped.ü.fəls.dok. R.R.Məmmədzadə
Redaksiyaya daxil olub: 10.06.2021

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №3, 2021

43

Allahyar Süleyman oğlu İmanov

UOT 371

Allahyar Süleyman oğlu İmanov
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
ADPU-nun Məktəbəqədər təhsil fakültəsinin dekan müavini

NĠZAMĠ GƏNCƏVĠNĠN ƏSƏRLƏRĠNDƏ AĠLƏ, ÖVLAD TƏRBĠYƏSĠ
Аллахьяр Сулейман оглы Иманов
доктор философии по педагогике, доцент
заместитель декана факультета дошкольного образования Азербайджанского Государственного
Педагогического Университета

СЕМЬЯ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ
Allahyar Suleyman Imanov
doctor of philosophy in pedagogy, associate professor
deputy dean of the faculty of Preschool education of ADPU

FAMILY AND CHILD UPBRINGING IN THE WORKS OF NIZAMI GANJAVI
Xülasə. Nizami Gəncəvinin təlim-tərbiyə haqqındakı fikirləri bu günümüz üçün də böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Xalqımızın milli-mənlik ləyaqətinin təşəkkül tapdığı indiki şəraitdə Nizaminin irsindəki təlim-tərbiyə fikirlərinə istinad etmək, xalqımızın əzəmətli tarixi, kökü olan Şah beytləri əsasında gənc nəsli tərbiyələndirmək, gəncliyin mənəvi aləminə Nizami hikmətlərində nur çiləmək ön planda durmalıdır. O gəncliyi
özünə güvənməkdən, yersiz qürurdan, lovğalıqdan uzaq olmağa çağırır, onları təvazökarlığa, qənaətlə yaşamağa dəvət edir. Gəncliyə nikbin bir ruh, həyati gözəllikləri dərindən duymağı, ömrünün xoş çağlarını şad
keçirməyi, mənalı ömür sürməyi tövsiyə edirdi.
Açar sözlər: ailə, övlad, təmiz, vicdan, gözəllik, məhəbbət, tərbiyə
Резюме. Взгляды Низами Гянджеви на образование имеют сегодня большое значение. В нынешней ситуации, когда формируется национальное достоинство нашего народа, необходимо обращаться к просветительским идеям наследия Низами, воспитывать подрастающее поколение на основе
великой истории и корней нашего народа, проливать свет на мудрость Низами. Он призывает молодѐжь избегать самоуверенности, необоснованной гордости и высокомерия, жить скромно и бережливо. Советовал молодѐжи быть оптимистичными, почувствовать красоту жизни, насладиться хорошими временами своей жизни, жить осмысленной жизнью.
Ключевые слова: семья, ребенок, чистый, совесть, красота, любовь, воспитание
Summary. Nizami Ganjavi's views on education are of great importance today. In the current
situation, when the national dignity of our people is formed, it is necessary to refer to the educational ideas of
Nizami's legacy, to educate the younger generation on the basis of the great history and roots of our people,
to shed light on Nizami's wisdom. He urges the youth to avoid self-confidence, unreasonable pride, and
arrogance, and to live modestly and frugally. An optimistic spirit advised the youth to deeply feel the
beauties of life, to enjoy the good times of their lives, to live a meaningful life.
Keywords: Family, children, clean, conscience, beauty, love, upbringing

Nizami Gəncəvinin əsərlərində təlim-tərbiyə ənənələri böyük yer tutur. Ümumbəşəri
ideyalar tərənnümçüsü olan Nizami pedaqoq olmasa da, pedaqogikaya dair əsər yazmasa da,
onun əxlaqi nəsihətləri, valideynlərə, gənclərə,
ailə-övlad münasibətlərinə dair poemalarında
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dəyərli fikirlər söyləmişdir. O yazmış olduğu
poemalarında insan mənəviyyatını, əxlaq normalarını gözlənilməsinin və ona əməl edilməsini
göstərirdi. Bütün bunları nəzərə almaqla onun
əsərlərində ailə, ata-oğul, ana-qız, valideynövlad münasibətləri, ata qayğısı, ana qayğısı və
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s. məsələlər dururdu. Onun əsas ictimai problemi “Xosrov və Şirin” əsərində göstərilmişdir.
Xosrovun timsalında çox kəskin şəkildə qoymuşdur. Nizami bu əsərində ölkənin ədalətli
idarə olunmasını, qanun pozanlara, xalqa ziyan
yetirənlərin cəzalanmasını əsas sayır.
Nizami Gəncəvi atalar-oğullar, valideynlər-övladlar arasındakı münasibətlərinin mahiyyətini göstərməklə, valideynlər bütün əziyyətlərə, çətinliklərə qatlaşmalıdır ki, onlar övladlarının xoşbəxt, ağıllı, kamallı olmalarının, sağlam
böyümələrini arzu edirlər.
Nizami əsərlərində ailə, sevgi məsələlərindən danışarkən nikaha münasibətini bildirmiş,
təmiz, namuslu, səmimi, ailəyə yüksək qiymət
vermişdir. Nikahı qadınla-kişinin bir-birinə olan
məhəbbətini nikahla təsdiq etdikdən sonra ailənin
qanunauyğunluğunu qəbul edir. Nikahla qurulmayan ailəni qəbahət sayırdı. Nizaminin “Xosrov
və Şirin” poemasında bu məsələləri geniş şəkildə
verməklə Şirini yüksək mənəviyyatı, sadəliyi,
dostluğu ilə Azərbaycan qadınına məxsus olan bu
keyfiyyətləri özündə təcəssüm etdirirdi.
Nizami Gəncəvi ailə-övlad tərbiyəsində
“Leyli və Məcnun” əsərində də göstərmişdir.
Ailə başçısı ümidini yaradandan üzmür, nəzirniyaz paylayır. Allah onun naləsini eşidib, ona
bir oğul verir. Ata oğlunun tezliklə böyüməsinə
sevinir və onu məktəbə qoyur. Məktəbdə oğlunun məhəbbət macərası onu narahat edir. Lakin
qəbilənin ağsaqqalları ilə məsləhətləşir. Leylinin
atasının yanına elçiliyə gedir. Leylinin atası isə
buna razı olmur, cavabında aralarında dostluq,
qohumluq olmasına baxmayaraq oğlunu ərköyün böyütmüsən el ona divanə deyir. Bu da bizə
tay deyil. Bu sözdən sonra Məcnunun atası çox
peşman olur. Oğlunun başqa qızla evlənməsini
məsləhət görür, ancaq Məcnun buna razı olmur.
Bununla Məcnun orta əsrlərin saxta baxışlarına, ailə münasibətlərinə meydan oxuyur, məhəbbətin, qarşılıqlı anlaşmanın müqəddəsliyini
təsdiq edir.
O yaşadığı dövrün qayda-qanunlarına
nifrət edir, belə bir vəziyyətlə barışa bilmir.
Məcnunun faciəsi yalnız dövrünün ailə qaydaqanunlarının ənənələrini, məhəbbətin faciəsi olmayıb, müqəddəs insani hisslərin, münasibətlərin, insanlığın faciəsidir.
Nizaminin səmimi və müqəddəs münasibəti “Yeddi gözəl” əsərində də göstərilmişdir.

Bu əsərində də ailə-övlad tərbiyəsinə geniş yer
vermişdir. Bu əsərdə Bəhramın tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirir, onun həyat salnaməsini poetik təsvir edir. Nizami bu əsərində də öz ideyalarına sadiq qalaraq ailə, nikah məsələlərinə münasibətini bildirir, nikahı birliyin şərti nəsillərin
davamlı olduğunu izah edir.
Nizami ailəni cəmiyyətin özəyi, ilkin birliyi hesab edir. O, nikahı zəruri sayır, çünki nikah
qarşılıqlı məhəbbətin, anlaşmanın nəticəsidir.
Bütün bunların nəticəsi kimi şair cəmiyyətin
mənəvi saflıq və əxlaqi kamilliyini ailədə görür,
ailə həyatına, ailə münasibətlərinə yüksək
qiymət verir.
Nizami zorla, pulla qurulan ailənin əleyhinə çıxır, həqiqi məhəbbətin, ailə səadətin əsaslı
olduğunu dönə-dönə qeyd etmişdir. O qeyd edərək deyirdi ki, kişinin pozğunluğu, qadının vəfasızlığı ailənin faciəsidir. Nizami Gəncəvi həyat
gözəlliyinin ən böyük mərhələsini bir insanın
başqalarına faydalı olmasında görür. Onun fikrincə öz-özünə görmək, dərk etmək, nəfsini gözləmək, başqalarını deyil özünün eyiblərini
görmək mənəviyyat və əxlaq normalarıdır.
Nizaminin təlim-tərbiyə haqqındakı fikirləri bu günümüz üçün də böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Xalqımızın milli-mənlik ləyaqətinin təşəkkül tapdığı indiki şəraitdə Nizaminin irsindəki
təlim-tərbiyə fikirlərinə istinad etmək, xalqımızın əzəmətli tarixi, kökü olan Şah beytləri əsasında gənc nəsli tərbiyələndirmək, gəncliyin
mənəvi aləminə Nizami hikmətlərində nur çiləmək ön planda durmalıdır.
Şair bütün əsərlərində gəncliyi cəmiyyət
üçün yararlı olan bir sənət dalınca getməyə,
yaxşı sənətkar olmaq üçün isə bilik kəsb edib
hər şeyi kamil bilməyi tövsiyə edir. O gəncliyi
özünə güvənməkdən, yersiz qürurdan, lovğalıqdan uzaq olmağa çağırır, onları təvazökarlığa,
qənaətlə yaşamağa dəvət edir. Nizami xüsusi ilə
övlad tərbiyəsində ailənin rolunu, ata-oğul münasibəti, gəncliyin tərbiyəsi, ata qayğısı və s. ilə
əlaqədar maraqlı fikirlərini irəli sürmüşdür. Şair
ləyaqətli övladı valideyn üçün böyük səadət
hesab etmişdir. Gəncliyə nikbin bir ruh, həyati
gözəllikləri dərindən duymağı, ömrünün xoş
çağlarını şad keçirməyi, mənalı ömür sürməyi
tövsiyə edirdi.
Nizami əsərlərində gəncliyə tövsiyə etdiyi
əxlaqi keyfiyyətlərdən biri də nikbinliyə, çətin
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anlarda da ümidini itirməməyə, səbirli olmağa,
qarşıya çıxan ağır vəziyyətə dəyanət göstərməyə
çağırmışdır.
Nizami ailə-övlad tərbiyəsi məsələsində
bütün yaradıcılıq boyu insanı ağıllı, kamallı və cəmiyyətə yararlığı ilə müqəddəsləşdirir. O göstərir
ki, real həyatda ideal, nöqsansız adam tapmaq
çətindir. Tərbiyə işi elə qurulmalıdır ki, uşaqlar
kiçik yaşlarından həyatı dərk etməyi bacarsın,
valideynlərə qarşı hörmət aşılansın. Nizami
göstərir ki, müsbət saydığı insanların da qüsurları
olur. Gərək əsl insan həyat üçün zəruri olanları,
yoxsulluqları görsün, onlarda hər hansı qüsurları
gördükdə onu düzəltmək üçün dostuna, yoldaşına,
bütövlükdə insanlara köməklik göstərsin.
Ailə tərbiyəsində Nizami yaşadığı dövrün
adamlarının qadınlara münasibətini geniş şəkildə açıqlayaraq mütərəqqi fikirləri xüsusi yer
tutur. Nizaminin əsərlərində qadına olan hörməti, övlad tərbiyəsində qadınların rolunu göstərmişdir. Onun “Xosrov və Şirin” poemasında bu
öz əksini tapmışdır.
Nizami o dövrün qadınlarına heç də yaxşı
qiymət vermirdi. Şair “Xosrov və Şirin” poemasında Məryəmin dili ilə geniş şəkildə açıqlayır.
Məryam qəddarlığı özünəməxsus şəkildə xarakterizə edərək deyir. “Qadınlar saxsı qab içinə
çəkilmiş reyhan kimidir, beyinləri xəbis, zahirləri isə gözəldir. Heç bir ölkədə qadından, qılıncdan və atdan görünməmişdir. Vəfa kişi sifətidir. Qadınlardan vəfa ummaq olmaz. Qadından
kişilik gözləmə. Kişilər çox tədbir tökdülər, baş
işlətdilər, ancaq heç biri qadından doğru hərəkət
görmədilər. Məryəmin sözü ilə desək, qadınlar
palçığın sol tərəfindən yaranıblar. Məryəmin,
günüsü ola biləcək Şirinə nifrəti və münasibəti,
onun qadınlara nə qədər zülm və əzabı, gərginliyə səbəb olduğunu göstərir.
Nizami saraylarda şaha məxsus toplanan
onlarla hərəkətlərin sevgisiz, qul kimi satın alınmalarını göstərir. Saray həyatının mənfi cəhətlərini oxucularına məharətlə çatdırır.
Nizami Şirin obrazı ilə qadınları mərd,
qeyrətli, sevgisinə sadiq olan bir qadın obrazı yaradır. Şirin hər cür çətin imtahandan çıxır, əziyyət
və əzablara dözür, öz sevgisinə qovuşur. Şirin
sevgilisi Xosrovu düşündürərək ata yurdu yağı
düşməndən qorumağa çalışır və ona nail olur,
Xosrovun mənasız keçirdiyi həyatını dəyişdirir.
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Xosrov ailə həyatı qurduqdan sonra əxlaqi
cəhətləri yüksək bir insan olaraq həyatı anlayır.
Nizami “İsgəndərnamə” poemasında qadına məxsus olan yüksək əxlaqi keyfiyyətləri
özündə birləşdirən Nüşabə sürəti yaratmışdır.
Nüşabənin gənc olmasına baxmayaraq bacarıqlı
və istedadlı bir şah və ayıq bir sərkərdə obrazını
vermişdir. Nüşabə və onun xidmətçilərini həyatın ən namuslu qadınları kimi xarakterizə edir.
Şair Nüşabənin simasında işində təmkinli,
hissə qapılmayan, hər şeyin yerini bilən ağıllı,
kamallı, möhkəm iradəli, işində tələbkar, geniş
dünyagörüşə malik, nəfsinə hakim və sair
müsbət keyfiyyətləri özündə birləşdirən bir
müsbət qadın sürətini yaratmışdır. Bu müsbət
keyfiyyətlərin çoxu İsgəndər elçi gəldiyi zaman
aydın olmuşdur.
Nizami ailə, övlad tərbiyəsində ailənin
düzgün qurulmasında hər iki tərəfin saf, təmiz,
namuslu, ismətli olmanın əsərlərində geniş yer
verir. Qadının ailə qurmasında bunların mühüm
rolunu göstərir. Lakin Nizami İsgəndərin dili ilə
sübut etməyə çalışır ki qadının çox möhkəm və
namuslu olduğunu göstərməklə deyir ki, polad
kimi möhkəm olsa belə o yenə qadındır, ona çox
arxayın olmaq olmaz. Ona görə hər gəlin, hər
qız ismətli, namuslu olmaq üçün üzüörtülü olmalı və üzünü yalnız ərinə göstərməlidir. Nizami
əsərlərində çox haqlı və yerli olaraq, namus,
ismət, həya hissinə hakim olduğu təbliğ və
təqdir edir. Məsələn: “ismət və namus sənin gözəlliyinin qoruyucusudur. Sən əl dəyməmiş ağıllı, ağzı möhürlü bir xəzinəsən”.
Problemin elmi yeniliyi: Bu məqalədə Nizami Gəncəvinin əsərlərində ailə, övlad tərbiyəsinin
əhəmiyyəti araşdırılmış, dahi mütəfəkkirin irsindəki
təlim-tərbiyə fikirlərinə istinad etməyin əhəmiyyəti
və həlli yolları göstərilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədə irəli
sürülən təkliflər və nəticələr vasitəsi ilə istər valideynlər,
istərsə də müəllimlər ailənin, övlad tərbiyəsinin
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinə nail ola bilər.
Problemin aktuallığı: Dahi şair və böyük tərbiyəçi olan N. Gəncəvi təhsil, təlim, tərbiyənin bir
sıra ümumi məsələləri haqqında elə dəyərli fikir və
ideyalar irəli sürmüşdür ki, bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Bütün bu prosesləri nəzərə alaraq
Nizami Gəncəvinin əsərlərində ailə, övlad tərbiyəsi
bu və ya digər şəkildə tədqiq edilsə də, bu sahədə işlərin təşkili öyrənilməmiş, ümumiyyətlə açıq qalmışdır. Apardığımız tədqiqat bu problemin öyrənilməsinə və həlli yollarının araşdırılmasına həsr edilmişdir.
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ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ РОДНОГО ЯЗЫКА В НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АББАСА САХХАТА
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CHALLENGES AND ISSUES OF MOTHER TONGUE IN ABBAS
SAHHAT’S SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ACTIVITY
Xülasə. Abbas Səhhət XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitinin ən
istedadlı nümayəndələrindən biridir. Böyük ədibin zəngin yaradıcılığında mühüm bir hissəni Azərbaycan dilinin problemləri tuturdu. Onun pedaqoji fəaliyyəti, yeni tipli məktəb yaradılması sahəsindəki fəaliyyəti, ərəb
əlifbasının dəyişdirilməsində ciddi və qətiyyətli mövqe nümayiş etdirməsi, dil saflığı uğrunda apardığı mücadilə bütün dövrlər üçün örnəkdir.
Açar sözlər: A. Səhhət, anadilli dərsliklər, ərəb əlifbası, Azərbaycan dili, alınma sözlər, təhsil
problemləri, dil saflığı
Резюме: Аббас Саххат - один из самых талантливых представителей литературной и культурной среды Азербайджана конца XIX и начала XX веков. Важной частью богатого творчества великого писателя были проблемы азербайджанского языка. Его педагогическая деятельность, работа в области создания школы нового типа, решительная позиция в изменении арабского алфавита и борьба
за чистоту языка являются примером на все времена.
Ключевые слова: А. Саххат, учебники родного языка, арабский алфавит, азербайджанский
язык, заимствованные слова, проблемы образования, чистота языка
Summary. Abbas Sahhat is one of the most talented representatives of the literary and cultural
environment of Azerbaijan in the late 19th and early 20th centuries. An important part of the rich work of the
great writer was the challenges of the Azerbaijani language. His pedagogical activity, activity in the field of
creating a new type of school, decisive position in changing the Arabic alphabet and struggle for the purity of
language are an example for all times.
Keywords: A. Sahhat, textbooks in native language, Arabic alphabet, Azerbaijani language, borrowed
words, educational challenges, language purity

XIX əsrin sonu XX əsrin birinci yarısı
Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitinin ən parlaq
simalarından biri Abbas Səhhətdir. Onun yaşadığı dövr ictimai, siyasi, mədəni mühitin son dərəcə gərginliklərlə, milli-mənəvi oyanışın intibah xarakteri ilə seçilir. Maarifin, pedaqoji
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fikrin inkişafında lazımı qədər böyük uğurlara
imza atmış bu mütəfəkkir ziyalının yaradıcılığı
müxtəlif səviyyələrdə öyrənilsə də, yeni yanaşmaları zəruri edir.
Son dövr ədəbi-mədəni mühit A. Səhhətin
(1881- 1918) bədii irsinin, onun ensiklopedik
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fəaliyyətinin öyrənilməsi sahəsində ciddi işlər
görməkdədir. Müəllim, metodist, tərcüməçi,
alim, jurnalist, nasir və s. kimi gördüklərinin
ciddi elmi qiymətləndirilməsi, müxtəlif istiqamətlərdə təhlili aparılır. Onu da əlavə edək ki,
bu təkcə A. Səhhətlə bağlı olmayıb, bütünlükdə
o dövrə olan münasibətin nəticəsidir. Çünki
XIX əsrin sonu XX əsrin birinci yarısı Azərbaycan ədəbi-mədəni fikir tarixinin ən zəngin mərhələlərindən biri kimi böyük maraq doğurur. Bir
növ etnosun milli oyanışının əvəzsiz hadisəsi
olaraq qiymətləndirilir. A. Səhhətin şair, yazıçı,
tərcüməçi, publisist kimi çoxyönlü fəaliyyəti,
ana dilinin təmizliyi, dərsliklərin yaranması, şagirdlərin təhsilə yiyələnməsinin aktual problemləri, əlifba məsələsi və s. ilə bağlı mülahizələri
bu gün də aktuallığını qoruyub saxlayır.
“İbtidai xalq məktəbləri haqqında əsasnamə” (1864-cü il 14 iyul), “Gimnaziya və progimnaziyaların nizamnaməsi” (1864-cü il 19 noyabr) əsasnaməsi tədris prosesində bir sıra dəyişikliklərə rəvac verdi. Belə ki, Azərbaycandakı
tədris müəssisələri də ümumtəhsil təhsil sistemi
əsasında işlərini qurmağa başladı. Burada ən ağrılı tendensiya Azərbaycan dilinin tədris proqramlarından çıxarılması, təhsildə ruslaşdırma siyasətinin həyata keçirilməsi idi. A. Səhhətin də
bütünlükdə fəaliyyəti bu problemlərin həlli məsələlərinə hesablanmışdı. “Türk əlifbası”,
“İkinci il”, “Ədəbiyyat məcmusu”, “Gülzar” və
s. çoxlu sayda dərslikləri, dərs vəsaiti, metodiki
vəsaitləri bunun nümunəsidir. Zəngin pedaqoji
fəaliyyəti bütünlükdə məktəb problemlərinin
öyrənilməsinə və onun həlli yollarının müəyyənləşməsinə həsr olunmuşdur. “Yeni məktəb”,
“Türk ədəbiyyatına ilk qədəm” kitabları zərurətdən, pedaqoji mühitin ehtiyaclarından yaranmışdır. Ona görə də A. Səhhət yaradıcılığını müxtəlif istiqamətlərdə təhlil etmək bir problem kimi
aktuallıq kəsb edir. “Məsləkim tərcümeyi-halımdır” deyən maarifçi bütün fəaliyyəti boyu bu
tezisə sədaqət göstərmişdir. Onun lirik şeirləri,
dram əsərləri, təmsilləri, tərcümələri, dərslikləri
və s. məhz vətəndaşlıq duyğusunun faktı kimi
yaranmışdır. “Yaz”, “Bağça”, “Ana və bala”,
“Məktəb şagirdi”, “Quşlar”, “Bahar”, “Vətən”
və s. kimi onlarla əsəri bu gün də ədəbiyyatımızın klassik nümunələridir. “Onun pedaqoji irsi
təhsil və tərbiyə prosesini öyrənməklə yanaşı,
digər xalqların pedaqoji fikir tarixi ilə müqayisə

edib, milli pedaqogikamızın üstünlüklərini aşkarlamaq, onu daha da zənginləşdirmək üçün
geniş imkanlar açır” (2, s. 106-107). Görkəmli
maarifçi dərslik ehtiyacını daha çox hiss edirdi,
çünki o bilirdi ki, ana dilinin zənginliyini qorumaq, xalqın gələcəyini qurmaq üçün maariflənmə işinin təşkilinə daha düzgün yanaşmaq lazımdır. M. Mahmudbəyovla birgə tərtib etdiyi
“Yeni məktəb” (1909) dərsliyi o dövrün ən
uğurlu nümunələrindən idi. Məlum olduğu kimi,
həmin dövrdə ictimai-mədəni həyatda gedən yenilənmə çox ciddi qarşıdurmalarla, fikir ayrılıqları, münasibət fərqlilikləri ilə müşahidə olunurdu. Əlifba məsələsi uğrunda gedən mübarizələr
bunun ən bariz nümunəsidir. Bu təkcə Azərbaycan səviyyəsində deyil, bütünlükdə Qafqaz və
türk xalqları səviyyəsində özünə yer alırdı. A.
Bakıxanov, M.F. Axundov, S.Ə. Şirvani, M.
Şahtaxtlı, M. Mahmudbəyov, F. Ağazadə, Ü.
Hacıbəyov, C. Məmmədquluzadə, Y.V. Çəmənzəminli, S.S. Axundav, Q.R. Mirzəzadə, R.
Əfəndiyev, Ü. Hacıbəyov və başqalarının yeni
tipli məktəblərin yaranması, ana dilinin tədrisi,
qadınların təhsili və s. məsələlərlə bağlı mücadiləsi özünüdərkin nümunəsi kimi mühüm önəm
daşıyırdı. Dil məsələləri A. Səhhət yaradıcılığında xüsusi fərqlənən xətdir. Onun şeirləri, dərslikləri, məqalələri məhz bu problemin aydınlaşmasına yönəlmişdi. Hətta görkəmli ədibin özü
də bu sırada bütünlükdə fəaliyyəti ilə nümunə
idi. O belə düşünürdü ki, şagirdlərə ana dilinin
zənginliyini, nitq mədəniyyətinin önəmliliyini
mühüm olan kimi mənimsətmək qarşıda duran
vacib məsələdir. Görkəmli ədib “ey qələm atəşbar ol, ey dili - qafil, oyan, hüşyar ol” deyirdi.
“O hazırlıqlı bir müəllim kimi ana dilində yeni
üsullu məktəblər açılması, mədəniyyət ocaqlarının şəbəkəsinin genişləndirilməsi, dərsliklər tərtibi, təlim-tərbiyə işlərinin yeni əsaslarla təşkili,
Azərbaycan dilinin saflığı və zənginliyi, qabaqcıl Şərq və Avropa mədəniyyətinin xalq içərisində yayılması və s. ictimai-pedaqoji və mədəni kütləvi işlərin həyata keçirilməsində təqdirəlayiq xidmətlər göstərmişdir. Lakin A. Səhhətin
ədəbi-bədii yaradıcılığı haqqında geniş tədqiqat
işləri aparılmasına baxmayaraq, onun elmi-pedaqoji fəaliyyəti və görüşləri tədqiq edilməmişdir” (2, s. 106-107). Son dövrlərdə klassiklərin,
milli-mənəvi mədəniyyətin öyrənilməsində bir
canlanma müşahidə olunur. A. Səhhətin elmi-
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pedaqoji fəaliyyətində dil məsələsi, ana dilinin
saflığı, əlifba məsələsi problem kimi mühüm
önəm daşıyır. Lakin A. Səhhətin ədəbi-bədii yaradıcılığı haqqında geniş tədqiqat işləri aparılmasına baxmayaraq, onun elmi-pedaqoji fəaliyyəti və görüşləri tədqiq edilməmişdir” (2, s.
106-107). O, bütün problemlərin həllində xalqın
maariflənmə səviyyəsinin yüksəldilməsini, yeni
dünyagörüşlü, müasir cəmiyyətlə ayaqlaşa biləcək nəslin formalaşdırılmasını əsas vasitə kimi
görürdü. A. Səhhətin bədii irsi də məhz şairlik,
müəllimlik timsalında qovuşur və biri digərini
tamamlayan fakta çevrilir. “Ana və bala”, “Oğru
və anası”, “İki uşaq”, “Məktəb şagirdi”, “Tənbəl”, “Vətən”, “Əhmədin qeyrəti”, “İstiqbal bizimdir”, “Şair, şeir pərisi və şəhərli” və s. şeirləri uşaqların duyğusuna, məktəb həyatına, şagirdlərin təlim və tərbiyəsinə hesablanmışdır. “A.
Səhhət uşaqları məktəbə və maarifə çağırır,
nicat yolunun ancaq elmdə olduğunu söyləyir.
Bu məramını uşaqların təbii ehtiyacının nəticəsi
kimi ifadə edir” (3, 144). Ümumiyyətlə, XIX
əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri bütünlükdə mədəni mühit məhz bu vəziyyətin reallaşmasına,
maariflənmənin aparılmasına, etnosun mədəni
səviyyəsinin yüksəldilməsinə hesablanmışdı.
Ona görə də bütünlükdə ədəbiyyat, yaradıcı
mühit bu istiqamətdə gərəkli işlərə rəvac vermişdi. H. Zərdabinin “balalarımızın başa düşəcəyi əsərlər yazmaq” çağırışı öz təsirini göstərirdi. A. Səhhət də həm şeirləri, həm bədii publisistik yazıları, həm də məktəbdarlıq işi ilə bu sahədə gərəkli addımlar atmaqda idi. “Xalqa, vətənə ziyalı kimi layiqincə xidmət göstərmək
üçün ictimai həyatı maarif və mədəniyyətin
gücü ilə zənginləşdirməyi dərindən dərk edən A.
Səhhət vətəndaşlıq duyğusu və məslək eşqi ilə
bu sahənin inkişafına çalışmış, bu xeyirxah arzuların bir gün həqiqətə çevriləcəyinə sonsuz
inam bəsləmişdir” (1, s. 107). Şairin ayrı-ayrı
şeirlərində vurğulanan qayə, çağırışlar bunun
nümunəsi idi və o xüsusi olaraq vurğulayırdı ki,
“ayıl ey bülbülü gülzari-vətən, nəğmən ilə ola
bidar vətən”. Bu mülahizələrində o dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin uğurlarına müraciət edir
və onun mahiyyətini açıb nümunə kimi göstərməyə çalışır. Bütün geriliklərin səbəbini maariflənmənin azlığında görürdü.
De səni göndərsin atan məktəbə,
Elm oxuyub ta yetəsən mətləbə (4, s. 160).
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A. Səhhətin “Məktəb uşağı”, “Ana və
oğul”, “Cücələr”, “Qarı və qulluqçuları”, “Qaranquş balaları”, “Quşlar”, “İt və kölgəsi”, “Ot
biçini”, “Tənbəl”, “Güllərin bəhsi”, “Küçə
uşağı”, “Ayı və arılar”, “Tülkü və meymun”,
“Tülkü və qurd”, “Sərçə və qırğı”, “Oğru və
anası”, “İlk bahar”, “İki uşaq”, “Köç”, “Ana və
bala”, “Məktəb şagirdi”, “Bir məktəbdə imtahan” və s. şeirləri dil saflığı, ana dilinin zənginliyi baxımından nümunədir. A. Səhhət təkcə
məktəbdə müəllimlik fəaliyyəti ilə kifayətlənmir, həm də çoxşaxəli fəaliyyəti, dərslik yazması, tərcümələri, orijinal şeirləri, nəzəri mülahizələri ilə də diqqəti cəlb edir. “A. Səhhət Şamaxıda açılmış realnı məktəbinin (1906) müəllimi
olur və o, ana dilindən dərs deyir. Geniş bilik
sahibi olan şair qısa bir müddətdə şagirdlərin sevimlisinə çevrilir. O, yeni maarif ocaqlarının yaradılmasını, məktəblərdə dərslik ehtiyacını duyduğuna görə, yeni dərsliklərin tərtib olunmasına
çalışır, bu sahədə öz bacarığını əsirgəmir. M.
Mahmudbəyovla birgə tərtib etdiyi “Yeni
məktəb” (1909) dərsliyi onun fəaliyyətindən biridir. Bu dərsliyə daxil edilən şeirlərin və rus
ədəbiyyatından tərcümələrin xeyli hissəsi A.
Səhhətin idi” (1, s. 106). Yüksək vətəndaşlıq
duyğusu ilə çalışan A. Səhhət bütün fəaliyyəti
ilə mövcud vəziyyətdə problemlərin aradan qaldırılmasını bir məqsəd olaraq qarşısına qoyurdu
və burada isə ən əsas olan dil sadəliyi, nitqin
mükəmməlliyi güclü tərəf idi. Çünki mühit özlüyündə bir xaosla, ictimai, siyasi, mədəni kəskinləşmənin gərginlikləri ilə üz-üzə qalmışdı.
Ona görə də xüsusi olaraq vurğulayırdı ki,
“qardaş, gözünü aç, bircə oyan, gör nə zamandır, dünya üzü elm ilə bu gün rəngi-cənandır”.
A. Səhhət “Dəvət”, “Naseh”, “Təbliğ, yaxud
kütbeynlərə cavab”, “Fəryadi intibah, yaxud
amali vətənpərvəranə”, “Fürdövsül-ətfal, yaxud
cocuqlar bağçası”, “Məktəbə davam ediniz”
(“Yeni məktəb” dərsliyində), “Cəhalət səmərəsi,
yaxud bir yetimin xoşbəxtliyi”, “Üküvvət məktəbi”, “Student” və s. kimi əsərlərində məktəb,
təhsil problemlərini, uşaqların maariflənməsini,
mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsini, nitq saflığını, dil aydınlığını bir problem kimi qoyurdu.
A. Səhhətin də bütün fəaliyyətində dil aydınlığı,
ana dilinin imkanlarından istifadə etməklə onun
şagirdlərə aşılanması və nitq qabiliyyətinin formalaşdırılması dururdu. Bunların hamısının isə
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ümumi mahiyyəti xalqın mədəni səviyyəsinin
yüksəldilməsinə, mövcud problemlərin aradan
qaldırılmasına hesablanmışdır.
Problemin aktuallığı. A. Səhhətin bütün fəaliyyətində ana dilinin təmizliyi, dərsliklərin yaranması, şagirdlərin təhsilə yiyələnməsinin aktual problemləri, əlifba məsələsi və s. ilə bağlı mülahizələri
bu gün də aktuallığını qoruyub saxlayır.
Problemin elmi yeniliyi. A. Səhhətin ədəbibədii irsinin bir bütöv olaraq təhlili XIX əsrin sonu
XX əsrin əvvəllərindəki mədəni prosesi, maarifpərvər ziyalının mədəni mühitdə yerini, dövrün prob-

lemlərini, latın qrafikalı əlifbanın meydana gəlməsi
zərurətini, məktəbin ehtiyaclarını, dərslik sistemindəki çatışmazlıqları, aradan qaldırılması yollarını və
s. öyrənmək üçün əsaslı mənbə olması müəyyənləşmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. A. Səhhətin
poeziyası, mənzum məktubları, uşaq şeirləri, hekayələri, pyesləri, elmi-publisistik məqalələri XIX
əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində mədəni mühitin
problemlərini, ana dili məsələsinin aktuallığını, əlifba məsələsini, tədrisdəki mənzərəni öyrənmək üçün
ən əsaslı mənbədir.
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МЕСТО НАЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УСТНОМ
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THE PLACE OF NATIONAL AND MORAL VALUES IN ORAL FOLKLORE
Xülasə. Məktəb illərində, ilk növbədə, ibtidai sinif şagirdləri mənəvi tərbiyə ilə əhatə olunmalıdırlar.
Bu məktəbin bütün ahəngində özünü göstərməlidir. Kiçik yaşlı məktəbliləri milli ruhda tərbiyə etmək üçün,
ilk növbədə onlara milli-mənəvi dəyərlərimizi, ana dilimizi, milli adət-ənənələrimizi və s. dərindən mənimsətməliyik.
Açar sözlər: xalq nümunələri, atalar sözləri, kiçik məktəblilər, dostluq, vətənpərvərlik, milli, dəyər,
mənəviyyat
Резюме. Духовным воспитанием младших школьников, в первую очередь, должны заниматься
в школьные годы. Это должно проявляться во всей гармонии школы. Чтобы воспитать юных школьников в национальном духе, нужно, прежде всего, научить их нашим национальным и духовным ценностям, родному языку, национальным традициям. Мы должны им помочь овладеть этими знаниями
более широко и осмысленно.
Ключевые слова: народные образцы, пословицы, младшие школьники, дружба, патриотизм,
национальный, ценности, нравственность
Summary. Spiritual education, first of all, for younger students should be engaged in school years.
This should be manifested in all the harmony of the school. To educate young schoolchildren in the national
spirit, it is necessary, first of all, to teach them our national and spiritual values, native language, national
traditions and so on, we must master this knowledge very deeply.
Keywords: folk examples, proverbs, little schoolchildren, friendship, patriotism, nationality, value,
morality

Respublikamız müstəqillik qazandıqdan
sonra təhsil və tərbiyənin məzmununda müəyyən dəyişikliklər aparmaq lazım gəldi. Özümüz
də istəmədən zorla müharibəyə cəlb olunmağımız gənc nəslin mənəvi tərbiyəsinə də yeni nəzərlə baxmağı tələb edir. Təbii ki, bütün bunlar
sosial mühitin şəxsiyyətə təsiri izsiz-soraqsız
ötüşmür. Bu, ilk növbədə, mənəvi tərbiyə sahəsində işlərin səmərəli surətdə aparılması işini
52

çətinləşdirir. Bu çətinliklərə baxmayaraq ölkəmiz və xalqımız bütün güc və səylərini səfərbər
edərək gələcəyə nikbin baxır, bütün sahələrdə
uğurlu addımlar atır, inkişafımızı, mənfi təsirləri
zəiflətmək üçün gənc nəslin təlim və tərbiyəsinə
təsirini daha da artırır. Bu gün ölkəmizdə saf
əqidəli, zəngin mənəviyyatlı, öz soykökünə,
Azərbaycan xalqının azadlıq və demokratik ənənələrinə bağlı olan, xalqın mənəvi, mahiyyətcə,
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milli keyfiyyətcə humanist və mədəni sərvətlərinə möhkəm və dərindən yiyələnən, onu qoruyan, daha da inkişaf etdirən sağlam nəslin yetişdirilməsinə ehtiyac vardır.
Xalqımızın tarixən yaratdığı, qoruyub saxladığı milli-mənəvi dəyərlər əsasında gənc nəslə
yoldaşlıq və dostluq, şərəf və ləyaqət, müasirlik
və dönməzlik, qəhrəmanlıq, səbirlilik və dözümlülük, vicdan, namus, qeyrət, insanpərvərlik,
ədalətlilik, saflıq və təvazökarlıq, yüksək əxlaqilik, vətənpərvərlik, vətən məhəbbət, yaxşılıq və
xeyirxahlıq, böyüyə, valideynə, qadına hörmət,
sözübütövlük, düzlük və doğruçuluq, qayğıkeşlik, azərbaycançılıq və dövlətçilik, təbiətə sevgi
və məhəbbət və s. keyfiyyətlər aşılanır.
Dərsliklərimizdə verilimiş mətnlərin məzmunu ibtidai sinif şagirdlərinə: “balığı tut at dəryaya balıq bilməsə də xaliq bilər”, “yaxşılığa
yaxşılıq nər kişinin işinin işidir”, “Namusu itə
atıblar oda yeməyib”, “Vicdan insanın hakimidir”, “Səbir et, hər şeyə nail olarsan” və s. fikirləri aşılamağa əsas verir. Bu keyfiyyətləri uşaqlara lap kiçik yaşlarından aşılamaq daha səmərəli olur. İstər ailə, istərsə də məktəbdə uşaqlar
mənəvi tərbiyə ilə əhatə olunmuşdurlar.
Azərbaycan dili təlimində verilmiş bədii
mətnlərdə xalqımızın tarixi dövr ərzində yaşadığı həyat tərzini, adət-ənənələrini, milli irsini,
milli-mədəni abidələrini, ulularımızın, müdrik
düha sahiblərinin hikmət dolu kəlamlarını, öyüd
və nəsihətlərini ən müqəddəs dəyər kimi özündə, məzmununda birləşdirərək gənc nəslin mənəviyyatında qiymətli örnək kimi çıxış etmişdir.
Uşaqların mənəvi tərbiyəsində Azərbaycan dilinin imkanlarını xüsusi qeyd etmək yerinə düşər. Azərbaycan dili dərslərində kiçikyaşlı
məktəblilərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi ilə məşğul
olmaq üçün müəllimin geniş imkanları vardır.
Müəllim Azərbaycan dili dərslərində olan bədii
mətnlər vasitəsilə uşaqların davranışı haqqında
(Ailə və məktəb bölməsində), məmləkətimizin
şəhərləri, yurdumuzun təbiət gözəllikləri, dağları, çayları, gölləri (Ana təbiət bölməsi), kainatda
baş verən təbii hadisələrin sirri (Kainatın sirləri
bölməsi), nəcib insanları (Əxlaqi dəyərlər bölməsi) barədə ətraflı söhbət açmalıdır. Müəllimin
bədii mətnlərin oxusu zamanı xalqımızın sülhsevərliyi, vətənpərvərliyi, comərdliyi, mübarizliyi,
dövlətçiliyi, şərəf, ləyaqəti, namus və vicdan
məsələləri, dostluq və yoldaşlıq, sədaqətlilik,

ədalətlilik və s. kimi milli-mənəvi dəyərlərin
mahiyyətini şagirdlərə aşılanması çox vacibdir.
kiçikyaşlı məktəblilərin milli-mənəvi dəyərlər
əsasında tərbiyəsi işini asanlaşdırmaq məqsədilə
“Azərbaycan dili” dərsliklərinə müxtəlif bədii
mətnlər - şer, hekayə, rəvayət, nağıllar, dastanlardan parçalar, təmsillər, atalar sözləri və məsəllər, tapmacalar daxil edilmişdir. Həmin materiallar şagirdlərin şüuruna və hisslərinə təsir
göstərmək, mənəvi mövzuda söhbətlər aparmaq
üçün əlverişli imkan yaradır. Bu cəhətdən məktəblərdə, xüsusən ibtidai siniflərdə Azərbaycan
dili dərslərinin imkanlarından səmərəli istifadə
edilməlidir.
Azərbaycan dili dərslərində verilmiş bədii
mətnlər uşaqların ruhuna yaxın olmağı, onlarda
yüksək estetik zövq, vətənpərvərlik, Vətənə
bağlılıq, torpağa bağlılıq, Vətən sevgisi, milli iftixar, humanizm, milli qəhrəmanlıq, ədalətlilik,
dostluq və yoldaşlıq, şərəf, ləyaqət, vicdan,
namus, xeyirxahlıq, böyüyə hörmət, qayğı və
ehtiram və s. nəcib hisslər tərbiyə edir. Bu bədii
mətnlərdən istifadə edərkən hər bir müəllim
uşaq qəlbinə həyat və təbiətin həqiqətləri ilə
qanad verilməlidir. Çünki o, uşaq olsa da
insandır. Onun sadə görünən oynaq, daim xoşbəxt və azad təbiətində insanlığın bütün keyfiyyətləri mövcuddur. Uşaq hər şeydə bir nəğmə,
bir sevinc, hər kəsdə nəvaziş və hörmət görür.
Onun mənəvi aləmi ən nəcib, xeyirxah hisslər
yuvasıdır. S. Vurğunun təbirincə desək “Uşaq
qəlbini tərbiyə edərək, o qəlbə həyat və qolqanad verilməlidir”.
Azərbaycan dili təlimindəki bədii mətnlər
«Nağıllar aləmi» bölməsində nəzərdə tutulan
milli-mənəvi dəyərlər baxımından daha maraqlıdır. Uşaq nağılları, əfsanələr, rəvayətlər, dastanlar və digər növ folklor nümunələri uşaqların
milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsində
mühüm rol oynayır. Xalq yaradıcılığının məhsulu olan nağıllar, dastanlardan verilmiş parçalar
uşaqların başa düşəcəkləri şəkildə, həm də maraqlı, cəlbedici süjet və obrazlar vasitəsilə
təqdim olunduqda uşaq qəlbinə, əxlaqına və təxəyyülünə güclü təsir göstərir. “Bədii söz uşaq
qəlbini bahar kimi şəfəqləndirməyi bacarığı
kimi, onu zülmətlərdən, tufan və fırtınalardan
keçirərək mübarizəyə, inkişaf və tərəqqiyə hazırlamalıdır” (S. Vurğun).
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Azərbaycan dili təlimində mənəvi dəyərlərin məzmununda şərəf, ləyaqət, vicdan, namus,
etibarlılıq, ədalətlilik, əməksevərlik, sadəlik, təvazökarlıq və yaşlılara hörmət, qayğı, ehtiram
və s. mühüm yer tutur. Bu qəbildən olan mənəvi
dəyərlər uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasının, cəmiyyətdə hörmətinin artmasının dərin
mənasını aydınlaşdırır, uşaqlarda yaşlılara
yüksək hörmət hissi tərbiyə edir. Məsələn: “Böyüyə hörmət həmişə vacibdir”, “Hamıya hörmət
et ki, hörmətin olsun”, “Böyüksüz ev viran
qalar», “Böyü sözünə baxmayan böyürə-böyürə
qalar”, “Allahsız yerdə otur, böyüksüz yerdə
oturma”, “Paltarını təzə ikən, namusunu gənc
ikən qoru”, “Şərəflə, ləyaqətlə yaşamaq hər bir
insanın insanlıq borcudur”, “Vicdan daxildən
gələn ikinci səsdir” və s. müdrik xalq kəlamlarının mənası bədii mətnlərdə müxtəlif yollarla əks
etdirilir və uşaqlar həmin nümunələrlə tanış olduqda elə o ruhda da böyüyürlər.
Vətənə bağlı bədii mətnlər, uşaqlara belə
bir həqiqəti bildirir ki, bütünlükdə insanın ləyaqəti, onun nə dərəcədə Vətənə bağlılığı, Vətən
sevgisi, bir sözlə, vətənpərvər olması ilə ölçülür,
uşağın doğma el-obası, ana Vətəni olmasa o tam
xoşbəxt ola bilməz, qürbət Vətən olmaz, Vətəndən əziz, müqəddəs bir şey yoxdur. Bayatılarımızda deyildiyi kimi:
“Aşıq vətən yaxşıdır,
Köynək kətan yaxşıdır,
Qürbət cənnət olsa da,
Yenə Vətən yaxşıdır” və ya
“Vətənə gəldim, imana gəldim”, “Getdim,
gəzdim dünyanı, cənnət bildim buranı”, “Gəzməyə də, ölməyə də Vətən yaxşı”. Vətənpərvərlik milli soykökünə bağlılıqdır, ən yüksək mənəvi dəyərdir». Çünki soykökü milli kökdür, mənəvi kökdür. İnsanın milli mənliyi həm də onun
soykökünə necə bağlılığı ilə ölçülür.
Ulu öndər Heydər Əliyevə görə, “Bizim
xalqımızın milli-mənəvi ənənələri, mədəni-milli
dəyərlər həmişə əsrlər boyu xalqımıza yüksək
mənəviyyat ruhunda tərbiyə edib, böyüdüb yaradıblar. Biz fəxr edə bilərik ki, milli, dini, mənəvi ənənələrimiz, dəyərlərimiz həmişə ən
yüksək mənəviyyatı əks etdirir. Hər bir gənc öz
kökünə sadiq olmalıdır. Bizim öz kökümüz çox
sağlam kökdür və biz onunla fəxr edə bilərik”.
Milli mənəvi dəyərlərin məzmununda mərdlik
və qəhrəmanlıq tərbiyəsi mühüm yer tutur.
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Bədii mətnlərdə mərdlik, qəhrəmanlıq motivləri
uşaqlar onların yaşına uyğun şəkildə anladılır ki,
“Mərd adam mərdliyini sözdə deyil, işdə sübut
edir”, «Mərd meydanda məlum olar”, “Mərd
ölümü şərəfsiz yaşamaqdan üstün tutar”, “Mərdlik insanın mənəvi gücünü və möhkəmliyini ifadə edə ən müqəddəs milli dəyərdir. Bu anlayışda igidlik, cürətlilik, təkidlilik, rəşadət, dözüm
kimi bir-birinə yaxın sözlərin məna çalarları
açılır. Mərdlik, qorxmazlıq, qorxuya nifrət, hər
hansı təhlükəyə hazır olmaq əlamətləri mövcuddur. Bədii mətnlərdə deyilən fikirlər belə bir danılmaz həqiqəti təsdiq edir ki, hər bir xalq,
millət özünün bütün tarixi inkişaf mərhələsində
gənc nəslin mərdlik və qəhrəmanlıq ruhunda
tərbiyə edilib yetişdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət
vermişdir.
İnsanpərvərlik xeyirxahlıq dəyəri ilə üzvi
surətdə bağlıdır. Müasir dövrdə xeyirxahlıq tərbiyəsi rahatlığın təmini baxımından böyük aktuallıq kəsb edir. Cəmiyyətimizdə humanizm, sosial münasibətlərin normal olmasını təmin etmədən şəxsiyyətin rahatlığı və ahəngdar inkişafı
qeyri-mümkündür. Xeyirxahlıq milli-mənəvi
dəyər kimi bilavasitə ismətlilik, ədəb-ərkan həyalılıq hissi ilə sıx əlaqəlidir. Xeyirxah insan xeyirxahlıq edərkən heç vaxt əvəzini ödəmək hissi
ilə yaşamaz, etdiyi yaxşılığı üzə vurmaz, başa
qaxmaz.
Xalq arasında, “Varını verən utanmaz”
prinsipinə o, təbii hal kimi baxar, yaxşılıq etdiyi
adamın heysiyyatına toxunmaz, yaxşılığı elə
ədəb-ərkanla, həya və nəzakətlə edər ki, əks
tərəf bundan inciməz, peşmançılıq hissi keçirməz. Xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri sırasında dostluq, sədaqətlilik və etibarlılıq dəyərlərinin xüsusi yeri vardı. I-IV sinif Azərbaycan dili
təlimində bu məsələyə dair kifayət qədər bədii
mətnlər verilmişdir.
Dostluq insan münasibətlərinin ən kövrək
və ülvi hissələrindəndir. Əsil dostlun insanlar
arasında heç bir təmənnaya əsaslanmayan təmiz
və saf münasibətdir. Dostluq xalq kəlamlarında,
nağıllarda, rəvayət və dastanlarda, atalar sözü və
məsəllərdə, aqillərin hikmətlərində möhkəm yer
tapmışdır. Bədii mətnlərdə bildirilir ki, “İnsanlar
bütün hallarda dosta möhtacdır”, “Dost dosta
arxa olar”, “Dost dostu dar gündə sınayar”,
“Dost yolunda boran olar, qar olar”, “Ən böyük
dövlət dostluqdur”. Dostluğun ən mühüm şərti
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dostların bir-birinə sədaqətli olmalarıdır: “Dost
sirrini dosta deyər”, “Dost arası tən gərək, tən
olmasa gen gərək” və s.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, Azərbaycan
xalqının milli-mənəvi dəyərləri Azərbaycan dili
təlimində bədii mətnlərdə xüsusi yer tutur.
Şərəf, ləyaqət, vicdan, namus, vəfalılıq, xeyirxahlıq, böyüyə hörmət, borc, insaf, ədalətlilik,
qeyrət, abır-həya, mərdlik və qəhrəmanlıq, halallıq, sadəlik və təvazökarlıq, səmimiyyət, igidlik, mübarizlik, dostluq, doğruluq və düzlük və
s. əxlaqi dəyərlər xalqımızın, milli-mənəvi sərvəti kimi zaman-zaman yaratdığı və mənəviyyatı, ictimai şüurun bir forması kimi nəsillərdən
nəsillərə ötürdüyü mənəvi sərvətidir. Bu mənəvi
sərvəti, mənəvi dəyərləri dərk etmək və kiçikyaşlı məktəblilərin tərbiyə sistemində həyata ke-

çirməklə onların inkişafını milli zəmində qura
bilərik. Kiçikyaşlı məktəblilərin başqalarına,
əməyə, Vətənə, xalqa, millətə, cəmiyyətə, ana
təbiətə, ana dilinə, dininə, bütünlükdə bəşəriyyətə münasibəti həmişə milli dəyərlər əsasında
tərbiyə edilməsindən asılı olmuşdur. Çünki
milli-mənəvi dəyərlər, bilavasitə tərbiyə prosesində aşılanıb formalaşır.
Problemin aktuallığı. Şifahi xalq nümunələrində milli-mənəvi dəyərlər yerinin müəyyənləşdirilməsi aktuallığı ilə seçilir.
Problemin yeniliyi. Məqalədə şifahi xalq nümunələrində milli-mənəvi dəyərlər yeri diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılardan ötrü faydalı olacaqdır.
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Xülasə. Müəllif məqalədə kiçikyaşlı məktəblilərin təlim prosesində tərbiyənin mühüm bir problem olmasından bəhs edir. O, bu işdə müəllimin peşəkarlıq səviyyəsini müəyyənləşdirən amilləri qeyd etmiş, innovativ dərs mühitinin yaradılmasının təlimin keyfiyyətinə təsirini göstərmişdir.
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Резюме. В статье автор упоминает вопросы, которые необходимо решить для достижения профессионализма учителя. Он указал на факторы, определяющие уровень профессионализма учителя и
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Summary. The author mentions the issues that must be solved to achieve teacher professionalism in
the article He pointed out the factors that determine the level of professionalizm of the teacher and
highlighted the impact of the creation of an innovative learning environment on the quality of the training.
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Məktəblilərin tərbiyəsi pedaqogika və psixologiyanın mühüm problemidir. Bu həmişə
ciddi tədqiqat obyekti olmuşdur. Kiçik yaşlardan başlı-başına buraxılan, tərbiyə olunmayan
uşaqları sonralar tərbiyə etmək çətin olur.
“Çətin tərbiyə olunan uşaqlar” ifadəsi də bunun
əsasında formalaşmışdır.
Uşağın ilk tərbiyəçisi ailədir- ana-atasıdır.
Ailə ilkin tərbiyə mənbəyidir. Deyiləni eşitmək,
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ona əməl etmək, başqa sözlə, adi qaydalara tabe
olmağı uşaq məhz ailədə öyrənir. Özünəxidmət,
ailə üzvləri, qohumlar, ətrafdakı yaşıdlarla ünsiyyət mədəniyyətinin ilkin bünövrəsi ailədə qoyulur. Uşaq rejimə də ailədə alışır.
Hər bir uşağın məktəbə gələnədək formalaşmasına ailə cavabdehdir. Bir çox uşaqlar şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində məktəbəqədər
müəssisələr tərəfindən əhatə olunur. Bu, vali-
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deynləri övladının tərbiyəsi sahəsində vəzifələrdən azad etmir, lakin məktəbəqədər tərbiyə
ocaqlarında ictimai tərbiyə, xüsusilə uşağın
məktəbə hazırlanması üzrə iş daha məzmunlu
təşkil edilir. Ona görə də ilkin tədris pilləsinin
bütün yaşayış məntəqələrini əhatə etməməsi narahatlıq doğurur. Bütün uşaqların (heç olmasa
əksəriyyətinin) bağçada məktəbə hazırlanmaları
təmin olunmalıdır. Müasir dövrdə bir çox ölkələrdə uşaqların 85-90 faizi məktəbəqədər təhsillə əhatə olunur. Təcrübə göstərir ki, həmin mərhələni keçən uşaqlar daha tərbiyəli, əqli cəhətdən daha hazırlıqlı olurlar. Sağlam, fiziki, psixoloji cəhətdən hazırlıqlı uşaqlar intellektual hazırlığa asanlıqla yiyələnirlər.
Məktəb də uşağın tərbiyəsinə müəllim cavabdehdir. Nə üçün belə deyirik? Ona görə ki,
kiçikyaşlı uşaqlarda formalaşmış xarakter xüsusiyyətləri öyrənildikdən sonra onların sistemə
salınması, hamının tərbiyənin prinsiplərinə
uyğun, cəmiyyətin, dövlətin tələblərinə müvafiq
şəkildə tərbiyə olunması məktəbdən, müəllimdən gözlənir. Həm də ona görə ki, məktəbdə ictimai tərbiyənin imkanları artır. Uşaqların müəllimlə, sinif yoldaşları ilə, məktəbin kollektivi ilə
təması, təlim prosesində, ayrı-ayrı dərslərdə, tənəffüslərdə, sinifdənxaric, məktəbdənkənar fəaliyyətdə tərbiyəvi tədbirlərdə iştirakı imkanları
çoxdur.
Bunu nəzərə alaraq araşdırdığımız mövzunun başlıca məqsədlərindən biri kimi şəxsiyyətin tərbiyəsinin öyrənilməsi və inkişaf etdirilməsi prosesinin təşkili formalarını araşdırmaq
məqsədi qarşıya qoyulmuşdur.
İnkişaf insanın keyfiyyətcə dəyişməsi və
onun nəticəsidir. Tərbiyəvi cəhətdən inkişafın
nəticəsi insanın sosial varlıq kimi fəaliyyət göstərməsidir. Sosial inkişaf insanın psixi, mənəvi
və intellektual səviyyəsinin artmasında özünü
göstərir.
Əgər insan özünü şüurun daşıyıcısı sayır
və fəal fəaliyyət göstərməyə qabildirsə, o, şəxsiyyət hesab olunur. Adicə insan anlayışından
fərqli olaraq şəxsiyyət anlayışı insanın elə keyfiyyətlərini göstərir ki, bu keyfiyyətlər başqa
adamlarla ünsiyyətdə, ictimai münasibətlərdə
formalaşır, qəbul olunur. Şəxsiyyət ictimai təcrübəni mənimsəməklə, cəmiyyətə maddi və mənəvi dəyərləri verməklə tanınır. Şəxsiyyət
olmaq üçün insan fəaliyyətində, təcrübədə özü-

nün təbiət tərəfindən bünövrəsi qoyulmuş və
müəllimin köməyi ilə həyatda formalaşmış daxili aləmini açıb göstərir.
İnsanın inkişafı çox uzunsürən, mürəkkəb
və ziddiyyətli prosesdir. Həyat boyu orqanizmdə dəyişikliklər baş verir. İnkişaf prosesinin xarakter xüsusiyyəti dialektik şəkildə kəmiyyət dəyişikliklərinin keyfiyyət dəyişikliklərinə keçməsi kimi qəbul edilməlidir. Bu prosesin inkişafı
haqqında fikirlər müxtəlifdir. Mütəxəssislərin
bəziləri belə hesab edirlər ki, insanın inkişafı
stixiyalı, idarə edilməyən, apontan şəkildə gedir.
İnkişaf həyat şəraitindən asılı olmur, anadangəlmə güclə müəyyən edilir. İnkişaf insanın taleyindən asılıdır və heç kəs onu dəyişə bilməz.
Bəziləri isə inkişafı canlı materiyanın keyfiyyəti, hərəkət qabiliyyəti ilə əlaqələndirirlər. İnkişafda köhnə məhv edilir, yeni yaradılır. Canlılardan fərqli olaraq həyata qeyri-fəal uyğunlaşan
insan əməyi ilə özünün inkişafı üçün vasitələr
yaradır.
Dərsdə müəllimin tərbiyəvi işi yaxşı təşkil
etməsi şagirdləri həyatdakı əsas rola (vətəndaş,
cəmiyyətin faydalı əməkdaşı, ailə həyatına) hazırlamalıdır. Bu istiqamətdə zəruri işlər ibtidai
siniflərdən yerinə yetirilir. İbtidai siniflər böyüyən nəsildə çox keyfiyyətləri inkişaf etdirir.
İ.P. Podlasıy bir fikri çox yaxşı ifadə edir.
Ona görə vətəndaşda aşağıdakı keyfiyyətlər daxildir: ölkəmiz, cəmiyyət, valideynlər qarşısında
vətəndaşlıq borcunun – vəzifə hissinin yerinə
yetirilməsi; milli qurur və patriotizm hissi; dövlətin Konstitusiyasına, dövlət hakimiyyət orqanına, ölkənin prezidentinə, dövlət simvollarına (
gerb, bayraq, himn) ; ölkənin milli dəyərlərinə,
dilinə, mədəniyyətinə, adət və ənənələrinə
hörmət, ictimai fəallıq; demokratik prinsiplərə
riayət etmək; təbiətə ehtiyatlı münasibət, başqa
adamların hüquq və azadlıqlarına hörmət; namusluluq, düzgünlük, həssaslıq, ürəyiyumşaqlıq; öz işi və hərəkəti üçün məsuliyyətlilik; beynəlmiləlçilik, başqa ölkələrin xalqlarına hörmət.
Müasir iĢçinin keyfiyyətləri belədir: intizamlılıq, cavabdehlik; işgüzarlıq, təşkilatçılıq;
ümumi iqtisadi biliklər; siyasi biliklər; əməyə
yaradıcı münasibət inadkarlıq, tapşırılmış işi sürətlə və keyfiyyətlə yerinə yetirmək; peşə qüruru, ustalığa şüurluluq, incəlik, mülayimlik, səliqəlilik, hörmət emosional məhsuldarlıq mədəniyyəti; əməyə, həyata, fəaliyyətə estetik müna-
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sibət, kollektivçilik, birgə zəhmət çəkmək bacarığı; təşəbbüskarlıq; müstəqillik; ölkənin, cəmiyyətin naminə çox və məhsuldar işləməyə
hazır olmaq, işgüzarlıq, əməyin nəticəsinə cavabdehlik; əmək adamlarına və istehsalat ustalarına hörmət və s.
İ.P. Podlasıy ailəçilik keyfiyyətlərini belə
təsəvvür edir: əməksevərlik, məsuliyyətlilik; ehtiyatlılıq, mülayimlik, ünsiyyət mədəniyyəti; cəmiyyətdə özünü idarə etməyi bacarmaq; hərtərəfli savadlılıq; hüquq normaları və qanunları
bilmək; praktik psixologiya və etikanı bilmək;
uşaqları tərbiyə etmək bacarığı; ailə qurmağa
hazırlıq, ailə vəzifələrini yerinə yetirmək; valideynlərinə, yaşlılara hörmət etmək.
Göründüyü kimi, İ.P. Podlasının nəzərdə
tutduğu tərbiyə məsələlərinin əksəriyyətini təlim
fənlərinin birində və bir neçəsində həyata keçirmək mümkündür.
Müşahidələr göstərir ki, həm valideynlər,
həm də bəzi müəllimlər tərbiyə problemini ümumi mənada qəbul edir, onun incəliklərinə lazımınca bələd olmurlar. Tədqiqat prosesində bu
cəhətə bir daha aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.
“Tərbiyə olunma yolları” probleminin
mahiyyəti nədən ibarətdir? Bu ifadə iki sahə
üzrə işi əhatə edir;
– Müəllimin şagirdləri tərbiyə etməsi;
– Özünütərbiyə
Birinci cəhd geniş olmaqla müəllim fəaliyyətinin müxtəlif cəhətlərini əhatə edir. Müəllim təlim prosesində şagirdlərə bu və ya digər
fənn üzrə proqramın məzmununa uyğun olaraq
bilik, bacarıq və vərdişlər verməklə yanaşı həm
də onların tərbiyəsi ilə məşğul olur.
Tərbiyə prosesi çoxcəhətli olmaqla insanın formalaşmasında əhəmiyyətli olan aşağıdakı
məsələləri əhatə edir:
*vətənpərvərlik, Vətəni, onun təbiətini,
təbii sərvətlərini sevmək;
* Vətəni qorumağa, onun uğrunda canından keçməyə hazır olmaq;
* azərbaycançılıq: Azərbaycanlıları, onların adət-ənənələrini və milli dəyərlərini sevmək;
* Azərbaycanlıların mənsub olduqları
İslam dinini, onun dəyərlərini
sevmək, onun sadə adətlərinə əməl etmək;
* valideynlərə dərin məhəbbət bəsləmək,
ailə üzvlərinə hörmət, qayğı ilə yanaşmaq;
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* cəmiyyətdə yaşlılara hörmət, körpələrə
qayğı bəsləmək;
* məktəbdə yoldaşları və müəllimlərlə
yüksək insani ünsiyyət saxlamaq;
* ünsiyyət prosesində normal nitq mədəniyyətinə əməl etmək;
* verdiyi sözə əməl etmək; düşündüyü ilə
əməllərinin eyniliyini gözləmək;
* yalan danışmamaq, ünsiyyətdə olduqlarının hörmətini qazanmaq;
* oğurluq etməmək, nəfsi təmiz olmaq;
* dalaşmamaq, bunun üçün şərait yaratmaq;
* səhvini etiraf etmək, öz səhvini başqasının üstünə atmamaq;
* səhvinə, uğursuzluğuna görə ruhdan
düşməmək, onu aradan qaldıra biləcəyinə inanmaq; müvəffəqiyyətinə görə lovğalanmamaq;
* başqasının uğursuzluğuna sevinməmək;
* başqasının pis vəziyyətə düşməsini arzulamamaq;
* ehtiyacı olanlara kömək etmək;
* vaxtının boş, işsiz keçməsinə yol verməmək;
* ev işlərində valideynlərə kömək etmək;
* kollektivdə öz yerini bilmək, kollektivin
mənafeyinə çalışmaq;
* küçə uşaqlarına, oğru, alkoqola meylli
şəxslərə qoşulmamaq;
* özünü tərbiyələndirməyi, öz “Mən”ini
gözləməyi bacarmaq;
* özünü qiymətləndirməyi bacarmaq.
Axırıncı maddə problem baxımından o
qədər də əhəmiyyətli görünməyə bilər. Yeri gəlmişkən ona münasibət bildirək.
Özünüqiymətləndirmə ciddi tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edir. Psixoloqların nöqteyi-nəzərindən özünüqiymətləndirmə şəxsiyyətin mənəviyyatı və fəaliyyətinin idarə olunmasında bilavasitə iştirakı olan prosesdir. Özünüqiymətləndirmə
şəxsiyyətin fəal iştirakı ilə onun keyfiyyət xüsusiyyətlərini, daxili aləmini formalaşdırır. Beləliklə, özünüqiymətləndirmə əqli fəaliyyətin
vacib şəxsi parametridir. Adekvat olmayan, teztez dəyişən özünüqiymətləndirmə şəxsiyyətin
tədris fəaliyyəti və tərbiyəsinə mənfi təsir göstərir. Dərketmədə yenidənqurma şagirdin öz
daxili aləmini açması, yeni baxışın əmələ gəlməsi ilə əlaqədardır.
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Özünüqiymətləndirmə şagirdə öz hərəkətlərini təhlil etməyə, onlara ətrafdakıların gözü
ilə baxmağa, müvafiq düzəliş aparmağa imkan
verir.
Dərsin komponentləri arasında qarşılıqlı
əlaqə mövcuddur. Bu, dərsin elmi təşkili deməkdir. Elmi yanaşma dərsin tam sistem kimi
qəbul olunmasını tələb edir. Məhz buna görə
tədris materialının məzmununun açılması, quruluşu, istifadə olunan metodlar və təşkilindəki
çatışmazlıqlar onun keyfiyyətinə təsir göstərir.
Belə amillərdən biri də dərsdə müvafiq tərbiyəvi
işin getməməsidir.
Bu komponentlərin hər birinin düzgün təşkili müəllimdən böyük qüvvə və diqqət tələb
edir. Dərsdə tədris-tərbiyə vəzifələrinin yerinə
yetirilməsi müəllimin qarşısında vaxtdan maksimal istifadə olunmasını, sürətin, mərhələlərarası
əlaqələrin düzgün təşkilini tələb edir. Belə yanaşma o zaman özünü doğruldur ki, şagirdlərin
təlim fəaliyyətinin fəallaşmasını, idrak fəaliyyətinin inkişafını təmin etsin.
Dərsdə kollektiv əməyin təşkili böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. Müasir dərs öyrədilən materialın xarakterindən asılı olaraq orada
işin böyük kollektivlə (bütün siniflə) , kiçik
qruplarla, ( sinfi iki-üç qrupa ayırmaqla - 4-5
nəfərlik) qruplarla, cütlərlə və ya fərdi aparılmasını tələb edir.
Kollektivizm şəxsiyyətin ayrılmaz əlaməti
və aparıcı keyfiyyətidir. Həyat, həmçinin dərsin
gedişi böyüməkdə olan nəsildə cəmiyyətin maraqları ilə yaşamağa tələbat və bacarıq tərbiyə olunmalıdır. Kollektiv də öz növbəsində hər bir şagirdin inkişafını, çiçəklənməsini təmin etməlidir.
Uşaqda yerini müstəqil araşdırmaq motivi
formalaşdırılmalıdır. Bunsuz elmə, biliyə məhəbbəti, tədrisin mahiyyətini başa düşmək, idrak
marağı tərbiyə etmək mümkün deyil. Buna nail
olmaq üçün ilk növbədə müəllim fənnin əhəmiyyətini, ümumiyyətlə, təlimin əhəmiyyətini
açmalıdır.
Təhsilalanların tərbiyəsinin səviyyəsini
qaldırmaq lazımdır ki, onun müvəffəqiyyəti
məhz bundan asılıdır. Burada isə müəllim birinci dərəcəli fiqurdur. Hər şeydən əvvəl, belə bir
məsələni müəyyənləşdirməliyik ki, məktəbə
necə müəllim lazımdır: tədris etdiyi hər bir fənni
bilən, uşaq psixologiyasından xəbərdar olan,
uşağın etiketini, ləyaqətini öyrənən, yalnız mü-

kəmməl bilik verməyi bacaran, yaxud ətrafdakı
varlıqları yüksək dərəcədə anlayan müdrik müəllim-həyat müəllimi lazımdır.
Belə müəllim fənn üzrə biliklərdən başqa,
mənəvi aləm haqqında biliyə də malik olmalı, həyatımızın müxtəlif sahələrində şəxsi təcrübəyə də
yiyələnməlidir. Bundan əlavə o öz həyatını
qurmaq üçün lazımi tələbata da nail olmalı, fiziki
və mənəvi həyatında ahəngdarlıq yaratmalıdır.
Birinci tip müəllimə üstünlük verən az
olar. Onlar düşünülmüş şəkildə, qayğıkeşliklə
tərbiyə etməli, dövlət qurmalıdır. Bunun üçün
istedadlı mühafizəçilər hazırlanmalıdır. Onlar
müəllimlər qarşısında keçmiş müdrikliyin digər
aspektləri insan həyatı haqqında aydın anlaşılan,
maraqlı aspektləri insan həyatı haqqında aydın
anlaşılan aspektləri açmalıdırlar.
Gələcək müəllimləri hazırlayan təhsil
ocaqlarında tələbləri ilkin dini mənbələrlə,
qədim filosoflar, onların həyatları ilə tanış edən
fənn öyrənilməlidir. Belə tanışlıq gələcək müəllimlərdə fəlsəfəyə, onun sərbəst öyrənilməsinə
maraq oyadar. Bu, onlara dünyanın daha panoramlı, irihəcmli və həyatı təsdiq edən mənzərəsini tərtib etməyə imkan verər. Qədim müdrikliyin düşünülmüş şəkildə öyrənilməsi müəllimin
həyatını bəzəyir, təkmilləşdirir və böyüməkdə
olan nəslin səmərəli tərbiyə olunmasına kömək
edir. Qədim müdriklik özünütəkmilləşdirmə
üçün onun səbəbini inandırıcı şəkildə əsaslandırır, ləyaqətli adamın keyfiyyətinin düşünülmüş
şəkildə inkişafına stimul yaradır.
Müəllimə də, şagirdə də mənəviyyatın
yaxud fikrin) gigiyenası haqqında bilik vermək
faydalıdır. Dövlət bədənin gigiyenasına çox
diqqət ayırır. Hər bir adam da gigiyenik qaydalara əməl etməlidir. Deməli, mənəvi tərbiyə ilə
biologiya arasında əlaqə mövcuddur. Psixogigiyena hədsiz arzuların özünütəmizəçıxarma, alçalma, qıcıqlanma, kobudluq, yalançılıq, tənbəllik və s. halların zərərinə qarşı mübarizə aparır.
Bu zaman yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
Yaxşı olar ki, bu gün pedaqoji təmayüllü məktəblərdə ( hətta ali məktəblərdə) “etika” kursu
tədris olunsun. Pedaqogika və psixologiyadan
doğan belə bir kursun tədrisi tərbiyə probleminin əsaslı şəkildə həllinə kömək edə bilər. IV sinifdən başlayaraq tarix dərslərində dahi filosofların müdrik fikirlərinin öyrədilməsi vaxtı
çoxdan keçmişdir.
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Təfəkkürün inkişafına həsr olunmuş məşğələlərin təşkili xüsusi xarakter daşıya bilər. Çalışmaq lazımdır ki, şagirdlər belə dərslərdə yaddaşı, diqqəti bir istiqamətə yönəldə bilsinlər.
Onda müşahidəçilik, dəqiqlik və axtarıcılıq metodlarını yerinə yetirə bilərlər. Belə məşğələlərdə təfəkkürü inkişaf etdirən əyləncəli tapşırıqlar
olmalıdır. Bu materiallar riyaziyyat, dil, həyat
bilgisi fənlərində daha geniş yer tuta bilər. Onlar
əyləncə xarakteri daşımalıdır.
İstedadlı alim müəllimlər bu çətin məsələni yerinə yetirməlidirlər. Təsəvvürləri dumanlı
olan müəllimlər bunu yerinə yetirə bilməzlər.
Cəmiyyətin savadlılığının səviyyəsinin
yüksəlməsi müəllimin prestijinin aşağı düşməsinin başlıca səbəbidir. Ona görə dövlət müəllimlərin nailiyyətlərini təmin etməlidir.
Ali təhsilli şəxs fənləri yaxşı bilirsə,
müdrik adam həyatı bilir. Müdriklik həmişə
yüksək mədəniyyəti bildirir. Platon hər bir
adamda müdrikliyin zəruriliyindən bəhs edərək
demişdir: “Müdriklik bütün insanlara xoşbəxtlik
gətirir. Müdriklik insanı düzgün hərəkət etməyə,
hər şeyə nail olmağa məcbur edir... Görünür,
bütün insanlar var gücləri ilə müdrik olmağa
cəhd etməlidirlər” ( Платон. Антология гуманной педагогики. М., 2000).
İbtidai siniflərdə təlim şagirdlərin yalnız
intellektual təcrübə, əşyalar aləmi haqqında biliklər, universal tədris əməliyyatının mənimsənilməsini deyil, həm də insanların mənəvi qaydaları gözləmələrini, qarşılıqlı münasibətlərini,
başqa sözlə, etik-estetik təcrübəni təmin edir.
Müasir dövrdə məktəbdə şagirdlərin intellektual
inkişafına böyük yer ayrılır. Fənn olimpiadaları,
müsabiqələr, intellektual oyunlar həqiqətən
tədris fənlərinə marağı, şəxsi nailiyyətə cəhdi
inkişaf etdirə bilər.
Bu gün məktəbdə tərbiyə işində ciddi dəyişiklik aparılmalıdır.
Kompyüter oyunlarının, televiziya verilişlərinin, kinofilmlərin şagirdlərə mənfi təsiri özünü göstərir. Apardığımız müşahidə və tədqiqat
işləri göstərir ki, məktəblilər əməyə deyil, əyləncəyə yönəlmişlər. Müasir dövrdə dəyərlər dəyişdirilmişdir. Beləliklə, məsuliyyət, şəxsi fikir,
əməyə məhəbbət yoxdur.
Valideynlərin həddən artıq qayğıkeşliyi,
himayədarlığı ona gətirir ki, uşaqlar hər şeyi
hazır şəkildə almaq istəyirlər. Nəticədə onlar
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eqoist böyüyür, qayğının əvəzində “sağ ol” deməyi unudurlar. Artıq ibtidai siniflərdə uşaqlar
bilirlər ki, oxumaq lazım deyil, onların inkişafı,
ali məktəbə qəbulu, iş yerinin tapılması qayğısına valideynləri, qohumları qalacaqlar. Təəssüflər olsun ki, tərbiyə adı altında xüsusi tədbirlər
sistemi (dərs saatları, gəzintilər, müsabiqələr və
s.) nəzərdə tutulur. Şübhəsiz onlar şagirdlərə
təsir edir, lakin xatırlamaq lazımdır ki, əxlaqi inkişaf gündəlik tədris fəaliyyətində baş verir. Bu
isə kiçikyaşlı məktəblilər üçün aparıcı fəaliyyətdir. Tədris fəaliyyəti nə qədər dəqiq təşkil olunarsa, müəllim öz tələbələrində ardıcıl olar, özünün əxlaqi mövqeyini aydın ifadə edər. Tərbiyə
bundan asılıdır.
Tərbiyə nəticəsində aşağıdakı vəzifələr
formalaşır:
*şagirdlərin əsas əxlaqi anlayışlarla ( xeyirxahlıq, dostluq, vicdanlıq, düzgünlük vəzifənin yerinə yetirilməsi, həqiqətpərəstlik, hörmətçillik, əməksevərlik və s.) tanışlığı;
*sinifdə əxlaqi-sağlam atmosferin yaranması;
*şagirdlər tərəfindən tədris fəaliyyətinin
mahiyyəti və mənasının dərk edilməsi;
*təhsildə daxili motivasiyasının inkişafı;
*hisslərin inkişafı, bütün canlılara ehtiyatlı münasibətin tərbiyəsi;
*valideynlərin öz övladlarının tərbiyəsi
prosesinə cəlb olunması.
Ədəbi əsərləri öyrənməklə, real hadisələrə
baxmaqla, insanların hərəkətlərini qiymətləndirərək biz diqqətli davranış motivinə yonəldirik.
Uşaq məktəbdə oxumağa başlamaqla müəllimlə münasibətə girir. Müəllimlər I-lər üçün
qaydalar tərtib edirlər:
– müəllimi dinlə;
– suallara cavab ver;
– səliqəli ol;
– yoldaşının köməyinə çat;
– dalaşma və heç kimi incitmə.
Dərs ilinin axırında aşağıdakıları da əlavə
edirlər;
– mənəm-mənəmlik etmə;
– dost tapdın, onu qoru;
– təlimdə cəhd göstər;
– qiyməti soruşma.
Qeyd edək ki, sinifdə etibar atmosferi yaratmaq vacibdir. Müəllim uşaqlara dost və köməkçi olmalıdır. Şagirdlər özlərini təhlükəsiz
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hiss etməlidirlər. Münaqişə qalxdıqda başlıca
odur ki, müəllim onun səbəbini öyrənməli, şagirdə kömək etməli uşaqlara, öz hərəkətinin motivini dərk etməyi, münaqişənin gedişini (nə
vaxt ondan qaçmaq olardı), onun hər bir üzvünün nə hiss etdiyini öyrənmək, bir sözlə, münaqişəni əvvəlcədən görmək lazımdır. Sağlam atmosferin yaranması üzərində işləyərkən şagirdlərin bir-birini dinləmələri təmin olunmalıdır.
İlk günlərdə uşaqların tanışlığının təmin
olunması onların münasibətlərinin, ümumiyyətlə, tərbiyəsinin əsasının düzgün qoyulmasını
təmin edir. Tanışlıq təbii şəraitdə, bir birindən
nəyi isə öyrənmək şəraitində, birgə oyun və
əmək prosesində təşkil edildikdə səmərəli olur.
Hərəkətli oyunlar, yapma, rəsmetmə, applikasiya, uşaqların fotolarına həsr olunmuş stendlər
üzrə işlərin yerinə yetirilməsi prosesində tanışlıq
maraq doğurur.
Məktəbin vəzifəsi valideynlərin ümumi
köməyi ilə insan tərbiyə etməkdir. İnamı, şəxsi
görüşləri, hissləri, adət və vərdişləri olan insan
formalaşdırmaqdır.
Ev tapşırıqları yerinə yetirilərək müstəqilliyin tərbiyə olunması çox mühümdür.
Ailədə oxunmuş hər hansı bədii əsərin,
baxılmış filmin qəhrəmanının hərəkətlərindən
nəyin uşağın xoşuna gəlməsi xəbər alınmalı, ona
yiyələnməyin yolları üzərində iş getməlidir.
Oxunmuş ədəbiyyat uşağın şəxsi mədəniyyətinin səviyyəsini, siyasi hazırlığını yüksəltməlidir.
Ailənin, məktəbin, əlaqədar müəssisənin avadanlıqlarının qorunması istiqamətində tərbiyə
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məktəblilər böyüyərkən işlədikləri bütün müəssisələrdə işləyərkən var gücü ilə dövlətin varlıqlarını qoruyacaqdır. Kiçikyaşlı uşaqların öz kitab dəftərlərini,
oyuncaqlarının qorumaları ilə başlanan bu iş
sonralar heç kəsin göstərişi olmadan təbii şəkildə gedir. Uşaqlar hər şeyə hörmətlə yanaşmağı,
onları qorumağı öyrənirlər.
İşi namusla yerinə yetirmək, fəal olmaqla
yanaşı, uşaqlara təşəbbüskarlıq, kəşf etmək,
adamlara öz məhəbbətini sübut etmək də öyrədilməlidir.

Uşaqlar elə tərbiyə olunmalıdırlar ki, öz
təşəbbüsləri ilə yoldaşlarına, xüsusilə əlillərə,
qocalara kömək göstərmək onların həyatında adi
hala çevrilsin. Bu, humanizm tərbiyəsinin başlanğıcı hesab olunur. Tərbiyə işində uşaqlarda
təşkilatçılıq, dəqiqlik, incəlik, mülayimlik, xüsusilə nümunə göstərmək faydalıdır.
Apardığımız müşahidə göstərdi ki, dərsdə
diqqətli gözləri az görürsən. Uşaqlarda həyati
güc görünmür. Onlar düşünmədən “belə istəyirəm” nəticəsinə gəlirlər. Məktəbə oxunmaq həvəsi ilə gələn uşaqlar ilk çətinliklə rastlaşan kimi
(rejim, oyunun ixtisarı, elementlərin yazılması və
s.) arzuları sönür, çünki ailədə iradə, intizam tərbiyə olunmur. Bu, ondan irəli gəlir ki, valideynlərə lazımi məsləhətlər verilmir: “Birincilər üçün
rejim”, “Şagirdə oxumağı necə öyrətmək lazımdır?”, “İradəni inkişaf etdirmək”, “İntizam və xarakter” mövzularda izahata ehtiyac var.
Dərsdə əxlaqi keyfiyyətlər mənimsənilir.
Bu əməliyyat əqlin, hisslərin (vəzifə, utancaqlıq,
vicdan, sevinc ), əxlaqi keyfiyyətlərin ( əməksevərlik, səy, irad, inadkarlıq, məsuliyyətlilik,
əməkdaşlıq) təmin olunmasında özünü göstərir.
Humanist tərbiyəyə üstünlük verilməlidir.
Belə təhsilin əsas məqsədi təhsil alan şəxsiyyətin əxlaqi inkişafıdır. İndi cəmiyyətin inkişafı
üçün şəxsiyyətin namusluluq, məsuliyyətlilik,
vəzifə borcu, əməkdaşlıq, insanlara xidmətə
cəhd keyfiyyətləri lazımdır. Təlim - yalnız şagirdin əxlaqi keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasının şərti və vasitəsi deyil, bütövlükdə insanın
psixi inkişafıdır.
Problemin aktuallığı. Müəllimin sadalanan
peşəkarlıq komponentlərinin ən başlıcası onun təlim
prosesində kiçikyaşlı məktəblilərin tərbiyə işini səmərəli qura bilmək bacarığıdır. Dərin biliyə, səriştəyə
malik müəllimin təliminin uğurlu olması da elə bu
komponentdən başlayır. Odur ki, hər bir fənn kiçikyaşlı məktəblilərə bilik verməklə yanaşı, həm də onları tərbiyə etməlidir.
Problemin elmi yeniliyi. Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim prosesində tərbiyəsi bir problem kimi diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
irəli sürülən təkliflər və nəticələr kiçikyaşlı məktəblilərin təlim prosesində tərbiyəsi probleminin həllində istifadə oluna bilər.
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POSSIBLE 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 следующими признаками: 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
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and intolerant. Exceptional positions are extremely rare. Every human being performs both tolerant and
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.
9-10]. İngilis tədqiqatçısı B.E. Rierdon, rus tədqiqatçıları 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 sadala64

nan əlamətlər cəmiyyətdə nə qədər varsa, buna
uyğun 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.
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2. Təhlükəsizlik. İntolerant insana həm
özü ilə, həm də digər insanlarla birgə, sabit yaşamaq çətindir. O, öz sosial mühitindən və hətta
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 meyllidir. 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.
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.
Tədqiqatın elmi yeniliyi. Kiçik məktəb yaşının tolerantlıq tərbiyəsi üçün şəxsiyyətin malik olmalı xüsusiyyəti kimi həssaslığı əsaslandırılmış, kiçikyaşlı məktəblilərdə tolerantlığın ölçü kriteriyalarına 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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SOCIAL AND SPIRITUAL EDUCATION IN CHILDREN IN PREPARATION GROUPS
FOR SCHOOL
Xülasə. Məktəbə hazırlıq mərhələsində təhsil müəssisələrində uşaq şəxsiyyətinin sosiallaşmasının və
bu əsasda sosial tərbiyəsinin özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində məktəbə hazırlıq qruplarında uşаqlаr kollektiv birgə yaşayışa alışır, bir – birilə ünsiyyət və münasibətdə olur, bütün bunlar da uşaqların tədricən təbii yolla sosial- mənəvi cəhətdən formalaşdırır və onlarda sosial
düşüncə və еtik mədəni dаvrаnışlаr formalaşır.
Məktəbə hаzırlıq mərhələsində uşаqlаrın sosial - əхlаq tərbiyəsi nəticəsində оnlаrdа yоldаşlıq və dostluq keyfiyyətləri yaranır, onlar üçün səy еtmək, birgə sosial fəаliyyətdə оlmаq, ümumi məqsəd üçün çаlışmаq, еhtiyаcı оlаnа yаrdım göstərmək, əmək və оyun zаmаnı ilkin fоrmаdа оlsа dа, vəzifə, bоrc hissləri fоrmаlаşır.
Açar sözlər: Məktəbə hazırlıq, sosiallaşma, ünsiyyət, oyun
Резюме. На этапе подготовки к школе образовательные учреждения имеют свои особенности
социализации личности ребенка и на этой основе проводиться социальное воспитание детей. В группах дошкольного образования дети привыкают к сосуществованию, общению и взаимодействию друг
с другом, и все это постепенно формирует социализацию детей и воспитывает социально-духовные
ценности. В процессе социализации детей в них формируются социальное мышление и этическое
культурное поведение. На этапе подготовки к школе в результате социально-нравственного воспитания у детей вырабатываются качества товарищества и дружбы, стремление находиться в совместной
общественной деятельности, работать ради общей цели, оказывать помощь нуждающимся.
Ключевые слова: подготовка к школе, социализация, общение, игра
Summary. At the stage of preparation for school, educational institutions have their own
characteristics of socialization of the child's personality and on this basis, social education of children is
carried out. In preschool education groups, children get used to coexistence, communication and interaction
with each other, and all this gradually forms the socialization of children and fosters social and spiritual
values. In the process of socialization of children, social thinking and ethical cultural behavior are formed in
them. At the stage of preparation for school, as a result of social and moral education, children develop the
qualities of camaraderie and friendship, strive for them, be in joint social activities, work for a common goal,
and provide the first. help and assistance to those in need.
Key words: Preparing for school, socialization, communication, play
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Məktəbə hazırlıq mərhələsində təhsil mü-əssisələrində uşaq şəxsiyyətinin sosiallaşmasının və bu
əsasda sosial tərbiyəsinin özünəməxsus səciyyəvi
xüsusiyyətləri vardır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab
İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilməsi Proqramı” (20072010-cu illər) 12 aprel 2007-ci il tarixli sərəncamında məktəbəqədər təhsilin qarşısında mühüm vəzifələr qoyulmuş və xüsusilə məktəbə hazırlıq qruplarında uşaqların sosiallaşmasına, onların sosial – mənəvi
tərbiyəsinə diqqət verilmiş və bu əsasda milli kurikulumların hazırlanması tələbi irəli sürülmüşdür. Bu
mühüm sənəddə deyilir: “Məktəbə hazırlıq baxımından uşaqların fiziki, sosial-mənəvi, estetik və psixoloji inkişafı, dərketmə və nitq qabiliyyətinin yüksəldilməsi üzrə əsas tələbləri özündə ehtiva edən, həmçinin pedaqoji prosesin humanistləşməsini nəzərdə
tutan məktəbəqədər təhsil üzrə milli kurrikulumun
hazırlanması və müvafiq qaydada təsdiq olunması”
həyata keçirilməlidir (1).
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində məktəbə
hazırlıq qruplarında uşаqlаr kollektiv birgə yaşayışa
alışırlar. Onlar bilirlər ki, burada onlar tək deyillər.
Onları əhatə edən həmyaşıdları, müəllimlər, yaşlı insanlar var. Gündəlik olaraq onlarla ünsiyyət və münasibətdə olmaq lazımdır. Uşaqlar fəаliyyət zаmаnı
dərk еdirlər ki, buradakı oyuncaqlar yalnız onun özü
üçün deyildir, оyuncаqlаr hаmıyа məхsusdur. Oyuncaqlardan səliqəli istifadə etməli, onları qorumalı və
başqaları ilə paylaşmaq lazımdır. Bütün bunlar isə
uşaqları tədricən təbii yolla sosial- mənəvi cəhətdən
formalaşdırır. Uşaqlar bu müəssisədə öyrənirlər ki,
burada kollektiv oynamaq, çalışmaq lazımdır. Аrtıq
оnlаr bilirlər ki, qrupdа hаmı bərаbər hüquqа mаlikdir. Qaydalar hamı üçün eynidir. Оnlаr “Qrupdа mən
tək dеyiləm”, “Qrupdа çох uşаq vаr, mən də оnlаrdan biriyəm” və s. fikirləri öz-özlüyündə götür-qоy
еdirlər ki, bu dа uşаqlаrdа sosial düşüncə və sosailеtik mədəni dаvrаnışlаr formalaşdırır.
Məktəbə hazırlıq qruplarında 5-6 yaş dövründə uşaqlarda sosial təsəvvürlər məzmununa görə
yeni mahiyyət daşıyır. Artıq bu zaman vətən, yaşlıların əmək işləri, təbiət, ictimai hadisələr, böyüklərlə
ünsiyyət, peşələr və s. haqqında uşaqların təsəvvürləri xeyli genişlənir. Bu barədə “Məktəbə hazırlığın
təĢkili qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabinetinin
qərarı”nda uĢaqların sosial hazırlığı haqqında
konkret olaraq belə deyilir: yüksək əxlaqi təsəvvürlərin və vətəndaşlıq hisslərinin (vətənpərvərlik,
humanistlik, digər millətlərə hörmət) inkişafı; böyüklərlə və yaşıdları ilə ünsiyyətin qurulmasında
yüksək mədəni davranış qaydalarının mənimsənilməsi; öz hərəkətlərində əxlaq normalarının rəhbər
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tutulması və onlara riayət olunması” (2) kimi tələblər qarşıya qoyulmuşdur.
Məktəbə hаzırlıq mərhələsində uşаqlаrın sosial-əхlаq tərbiyəsi nəticəsində оnlаrdа yоldаşlıq və
dostluq keyfiyyətləri yaranır, onlar üçün səy еtmək,
birgə sosial fəаliyyətdə оlmаq, ümumi məqsəd üçün
çаlışmаq, еhtiyаcı оlаnа yаrdım göstərmək, əmək və
оyun zаmаnı ilkin fоrmаdа оlsа dа vəzifə, bоrc hissi
fоrmаlаşır.
Məktəbə hazırlıq mərhələsində uşaqlarda
Vətən məhəbbəti, müхtəlif millətlərin nümаyəndələrinə hörmət gеt-gеdə inkişаf еdir, insаnlаrа məhəbbət güclənir, incəsənət əsərlərinə mаrаq аrtır, ətrаf
mühitə münаsibətdə müsbət irəliləyiş nəzərə çаrpır.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar böyüdükcə onların əxlaqi cəhətdən tərbiyələnməsi imkanı da artır və
məzmunu nisbətən genişlənir. Bu dövrdə uşaqlar
əqli emosional cəhətdən xeyli inkişaf etdiyi üçün
onların davranış qaydalarına əməl etmələrinə, hərəkətlələrindəki şüurluluğa və fəallığa daha çox diqqət
yetirmək tələb olunur.
Məktəbə hazırlıq mərhələsində uşaqlar sosial
davranış qaydalarını dərk edir və ictimai hadisələri
öyrənməyə can atır. Təlim prosesində onlar daha
geniş məlumata sahib olurlar. Uşaqlarda Vətən haqqında anlayış genişləndirilməli, xalqın həyatı və
ictimai hadisələrə dair məlumatı çoxalmalıdır.
Uşaqlara 44 günlük Qarabağ – Vətən müharibəsində
qələbəmizi anlatmalı, işğaldan azad olmuş torpaqlarımızı bir daha tanıtmalı, şəhidlərimiz haqqında, döyüşçülərimiz haqqında, milli qəhrəmanlarımız haqqında, Qarabağda dalğalanan bayrağımız haqqında
məlumatlar verilməlidir. Bütün bunların əsasında
onlarda vətənpərvərlik, milli qürur və vətəndaşlıq
hissi artır, dostluq, böyüklərə hörmət kimi sosial
keyfiyyətlər əvvəlki illərə nisbətən məzmun daha da
genişlənir, iradi keyfiyyətlər möhkəmləndirilir. İntizamlılıq, mütəşəkkil və müstəqillik daha da güclənir.
Bunun əsasında uşaqlar hərəkətlərini sosial - əxlaqi
motivlər üzərində qurmağa çalışırlar. Bu yaş dövründə uşaqlarda yaşlılara və yaşıdlarına yanaşma sahəsində yeni sosial keyfiyyətlərə yiyələnirlər. Bu da
uşaqlarda inkişafın yeni mərhələsi ilə bağlıdır. Ona
görə də tərbiyəçi və valideyn bu inkişaf xüsusiyyətlərini görməli, uşağa yüksək məsuliyyət hissi ilə yanaşmalı, onların inkişafına məqsədyönlü istiqamətdə
köməklik etməlidirlər
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində məktəbə
hazırlıq qruplarında uşaqların sosial- mənəvi mədəniyyəti şəxsiyyətin sosiallaşmasını təmin edir, onu
həyatda cəmiyyətdə ictimai fayda verəcəyi fəaliyyətə hazırlaşdırma prosesidir. Çünki insanın zənginliyi
onun həqiqi, obyektiv münasibətlərinin zənginliyindən asılıdır. Məhz, tərbiyə olunma sayəsində insan-

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 3, 2021

Məktəbə hazırlıq qruplarında uşaqların sosial-mənəvi tərbiyəsi

lara, əməyə, biliklərə, fəaliyyətə çoxcəhətli münasibətlər yaranır.
Məktəbə hazırlıq mərhələsində şəxsi təcrübənin qazanılmasında başlıca cəhət ictimai münasibətlərin şüurlu dərk olunmasından ibarətdir. Bu zaman
uşaqlar özünəməxsus şəxsi tələbatının ödənilməsinə
çalışır, ictimai münasibətlərlə şəxsi münasibətlərin
qarşılıqlı əlaqədə baş verməsinə nail olurlar ki, bu da
məktəb təlimində ən vacib amillərdən biridir. Həqiqi, düzgün verilmiş tərbiyə, mənəvi mədəniyyət uşağın özünə inamını, öz qüvvəsinə və istedadına inamını üzə çıxarır, bu da uşağın məktəb təliminə hazırlığında mühüm yer tutur. Uşаqlаrdа sosial-əхlаqi
hisslər gеt-gеdə sаbitləşir. Оnlаr yоldаşlаrınа qаyğı
ilə yаnаşır, böyüklərə hörmət edir. Bu zаmаn
vаlidеyn və tərbiyəçinin müsbət hisslərini fоrmаlаşdırmаq üçün аpаrdığı tərbiyəvi tədbirlər öz səmərəsini vеrir. Bu yаşlı uşаqlаr bağçada bаlаcаlаrа оyun
zаmаnı kömək еdir, sınmış оyuncаğını düzəltməyə
çаlışır, qоcаlаrа, хəstələrə qаyğı ilə yаnаşır, хüsusən
bаbа və nənəyə kömək еtməkdən həzz аlırlаr, 5-6
yаşlı uşаqlаr аrtıq öz hisslərini idаrə еtməyə çаlışır,
hisslərini şüurа tаbе еtməyə səy göstərirlər.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində məktəbə
hаzırlıq qruplarında uşаqlаrın sosial-mənəvi tərbiyəsi istiqamətində müəyyən işlər aparılarkən оnlаrdа
yоldаşlıq və dostluq hissləri yaranır, birgə fəаliyyət
göstərmək arzusu yaranır, ümumi məqsəd üçün çаlışmаq, еhtiyаcı оlаnа yаrdım göstərmək, əmək və
оyun zаmаnı ilkin fоrmаdа оlsа dа vəzifə, bоrc hissləri fоrmаlаşır.
Məktəbə hazırlıq mərhələsində uşaqların getdikcə sosial əxlaqi cəhətdən tərbiyələnməsi imkanları daha da artır və sosiallaşmanın məzmunu getdikcə
genişlənir. Bu dövrdə uşaqlar əqli və emosional cə-

hətdən xeyli inkişaf edir ki, bu zaman onların sosial
davranış qaydalarına əməl etmələrinə, hərəkətlərindəki şüurluluq və fəallığa xüsusi diqqət yetirmək
tələb olunur.
Uşaqlar məktəbə hazırlıq mərhələsində artıq
düzgün davranış qaydalarını dərk edir və ictimai yerlərdə özünü düzgün aparır, böyüklərlə ünsiyyət və
münasibətə girə bilir, təbiət və cəmiyyət hadisələrini
bilir, müxtəlif, atalar sözləri, şeirlər, nağıllar bilir və
daha da öyrənməyə can atır ki bu da mənəvi dəyərlərin mənimsənilməsində əhəmiyyətlidir. Prof. L.N.
Qasımovanın dediyi kimi- ”Azərbaycan xalqına
məxsus mənəvi dəyərlərin öyrənilməsində şifahi
xalq yaradıcılığı nümunələri. çox qiymətli mənbələrdir” (3, 14).
Beləliklə deyə bilərik ki, məktəbəqədər yaş,
məktəbə hazırlıq dövrü yalnız məktəb həyatına hazırlıq mərhələsi deyil, eyni zamanda insan həyatının
ən məsuliyyətli, ən mühüm yaş dövrüdür ki, bu
dövrdə insan sosial həyata hazırlanır, sosiallaşır və
bu dövrdə bütün mənəvi- əxlaqi keyfiyyətlərin təməli qoyulur.
Problemin aktuallığı. Məktəbə hazırlıq qruplarında uşaqların sosiallaşması onların həyata hazırlanmasının əsasını təşkil edir. Sosiallaşmış uşaqlar
məktəb təliminə də asanlıqla adaptasiya oluna bilirlər.
Problemin yeniliyi. Məktəbə hazırlıq qruplarında uşaqların sosiallaşması istiqamətində aparılan
işlər onların mənəvi-əxlaq tərbiyəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, bu mühüm bir məsələ müəllim
və tərbiyəçilərimizin diqqət mərkəzində olmalıdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
toplanmış materiallardan müəllim və tərbiyəçilər,
pedaqogika üzrə tədqiqatçılar dəyərli mənbə kimi
istifadə edə bilərlər.
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USE OF TEACHING TECHNOLOGIES IN THE PREPARATION OF TEACHING STAFF
IS REQUIRED FOR THE PERIOD
Xülasə. Dünya təcrübəsi göstərir ki, müasir təlimin səmərəliliyini yüksəldilməsində, keyfiyyətin artmasında yeni pedaqoji texnologiyalar, innovasiyalar və onların imkanlarından düzgün istifadə edilməsi
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, müasir texnika dövründə, informasiyalar, yeni texnologiyalar əsrində
təhsil müəssisələri, təhsili idarəetmə orqanları, təhsil verənlər və təhsil alanlar yüksək nəticələr, sürət və keyfiyyət əldə etmək üçün, xüsusilə yeni pedaqoji kadrların hazırlanmasında yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi, onlardan səmərəli və yaradıcılıqla istifadə edilməsi dövrün tələbidir.
Açar sözlər: pedaqoji texnologiyalar, pedaqoji kadrlar, pedaqoji hazırlıq.
Резюме. Мировой опыт показывает, что новые педагогические технологии, инновации и правильное использование этих возможностей имеет большое значение для повышения эффективности и
качества современного образования. Таким образом, в век современных технологий, информации,
новых технологий, для достижения высоких результатов, образовательные учреждения, органы образования, педагоги и учащиеся, должны использовать достижения педагогических технологий, так как
их эффективное и творческое использование является требованием времени.
Ключевые слова: педагогические технологии, педагогические кадры, педагогическая
подготовка
Summary. World experience shows that new pedagogical technologies, innovations and the correct
use of their capabilities are of great importance for increasing the efficiency and quality of modern
education. Thus, in the age of modern technologies, information, in the age of new technologies, educational
institutions, educational authorities, teachers and students to achieve high results, speed and quality,
especially in teaching the use of new pedagogical technologies, their effective and creative use is a
requirement of the time.
Keywords: Pedagogical technology, pedagogical staff, pedagogical training

Qloballaşan dünyamızda güclü İnformasiya axını, istehsal sahələrinin və texnologiyaları70

nın dinamik yeniləşməsi, fəaliyyət sahələrinin
xarakterinin sürətli və çevik növbələşməsi icti-
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mai həyatın bütün sahələrində olduğu kimi,
təlim-tərbiyə, təhsil və idarəetmə sahəsinə də
ciddi təsir etmişdir. Dünya təcrübəsi göstərir ki,
müasir təlimin səmərəliliyini yüksəldilməsində,
keyfiyyətin artmasında yeni pedaqoji texnologiyalar, innovasiyalar və onların imkanlarından
düzgün istifadə edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Belə ki, müasir texnika dövründə, informasiyalar, yeni texnologiyalar əsrində təhsil müəssisələri, təhsili idarəetmə orqanları, təhsil verənlər və təhsil alanlar yüksək nəticələr, sürət və
keyfiyyət əldə etmək üçün yeni pedaqoji texnologiyalara yiyələnməli və onlardan səmərəli, yaradıcılıqla istifadə etməyi bacarmalıdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
cənab İlham Əliyev Azərbaycan Müəllimlərinin
XIII qurulatayına göndərdiyi təbrik məktubunda
belə demişdir: “Azərbaycanın təhsil tarixi hər
birimizin fəxr etdiyi nailiyyətlərlə zəngindir.
Azərbaycan müəllimləri bütün tarix boyu təhsildə daim varisliklə novatorluğun, ənənə ilə islahatın vəhdətini öz fəaliyyətlərində əks etdirmişlər. Bu gün qədəm qoyduğumuz informasiya cəmiyyəti və biliklərə əsaslanan yeni tipli iqtisadiyyatın formalaşması, qloballaşma çağırışları
bütün dünya təhsil sistemi qarşısında yeni vəzifələr qoyur. “Təhsil əsri” adı qazanmış XXI əsr
Azərbaycan təhsilinin də yeniləşməsini və müasirləşməsini tələb edir. Əminəm ki, Azərbaycan
müəllimləri fəaliyyətlərini bu tələblərə uyğun
daha da təkmilləşdirərək, müstəqil Azərbaycan
Respublikasının çiçəklənməsinə xidmət edən
gənc nəslin yetişdirilməsi işinə öz töhfələrini
verəcəklər” (4, s. 6).
Göründüyü kimi pedaqoji prosesdə, o
cümlədən pedaqoji kadr hazırlığında yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadə zamanın, əsrin
tələbidir.
Pedaqoji texnologiya ifadəsi də son illərdə
daha çox işlədilən və bir çox mənalarda işlədilən anlayışlardandır. Texnika inkişaf etdikcə
təkcə elmin və texnikanın müəyyən sahəsinə
deyil, təlim prosesinə də daxil olur.
Texnologiya yunan sözü olub( yunanca
“texno”-sənət, ustalıq, bacarıq, “loqos” – elminəzəriyyə mənasını verir) istehsal prosesində
hazır məhsul almaq üçün işlədilən xammal, material və yarımfabrikatların emalı, hazırlanması,
aqreqat halların xassələrini formasının dəyişdirilməsi metodlarının məzmunu başa düşülür.

Araşdırılan mənbələrdən aydın olur ki, texnologiya tətbiq olunan ən yeni metodlar əsasında öyrənilən işin səmərəsini artırmağa xidmət edən
fəaliyyət növüdür. Pedaqoji prosesində tətbiq
edildikdə isə həmin texnologiya böyük bir fəaliyyət sisteminə çevrilir. Texnologiya ümumi
halda ətraf aləmin öyrənilməsi və mənəvi dəyərlər sisteminin formalaşdırılması ilə bağlı insanlar tərəfindən tətbiq olunan elmi praktiki cəhətdən əsaslandırılmış fəaliyyət sistemi anlaşılır.
İstehsal sferasında texnoloji yanaşma materiallar istehsalı səviyyəsində elmin son nailiyyətlərinin tətbiqi nəticəsində keyfiyyətli maddi nemətlər istehsalı üçün tətbiq olunan texnologiyaları özündə cəmləşdirir.
Təhsildə təlim-tərbiyə prosesində texnologiyanın və texnoloji yanaşmanın inkişaf istiqaməti olub, böyük elmi və tərbiyəvi əhəmiyyət
kəsb edir.
Müasir dövrdə pedaqoji prosesdə istifadə
olunan pedaqoji texnologiyaların təsnifatı xeyli
artmışdır ki, onların adlarını çəkə bilərik: İnformasiya- texnologiyalar texnologiyası; Tənqidi
təfəkkürün inkişafı texnologiyaları; Layihə texnologiyası; İnkişafetdirici təlim texnologiyası,
Problem təlim texnologiyası; Pedaqoji prosesdə
oyun texnologiyası; Lokal-modul texnologiyası;
Keys texnologiyası; Əməkdaşlıq pedaqogikası
texnologiyası; İnteqrativ təlim texnologiyası;
Diferensial təlim texnologiyası; ənənəvi sinif
dərs texnologiyası; Pedaqoji prosesi idarəetmə
texnologiyası, Sinifdənxaric və məkltəbdənkənar işlərin texnologiyası və s. Bu gün yeni pedaqoji texnologiyalar pedaqoji prosesdə, pedaqoji
kadr hazırlığında, fənn müəllimləri və digər mütəxəssislər tərəfindən pedaqoji prosesin səmərəliliyinin yüksəldilməsində tətbiq olunması zəruri
sayılan ən nümunəvi və əhəmiyyətli tədris mexanizmidir. Hansı ki, bu mexanizm təlim, tərbiyə, təhsil üçün səciyyəvi sayılan növləri, tipləri,
formaları özündə birləşdirir. Bu komponentlər
içində isə “metotexnologiya”, “makrotexnologiya”, “mezotexnologiya” və “mikrotexnologiyalar” daha geniş yayılmışdır ki, onların tətbiqinə
nəzərə salaq.
Metatexnologiya pedaqoji səviyyədə
təhsil sahəsində, xüsusilə pedaqoji kadr hazırlığında sosial- pedaqoji, psixoloji prosesləri həyata keçirməyə imkan verən ümumpedaqoji, psixopedaqoji texnologiyalardır. Belə texnologiya-
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lara misal olaraq inkişafetdirici, tərbiyəedici
təlim texnologiyalarını, regionlarda təlim keyfiyyətinin idarə olunması və konkret məktəbdə
tərbiyə işinin təşkili üçün tətbiq olunan ümumi
texnologiyaları misal göstərmək olar.
Makrotexnologiya isə təhsil sahələri üzrə
müxtəlif texnologiyalardır ki, təhsilin hər hansı
bir sahəsini, təlim-tərbiyə prosesinin müəyyən
istiqamətini, yaxud pedaqoji kadr hazırlığında
müəyyən bəhsin, kursun tədrisində ümumpedaqoji və ümummetodik səviyyədə texnologiayalardan istifadə etməkdir. Belə texnologiyalar pedaqoji kadrların hazırlığında müəyyən bölmələrin tədrisində geniş istifadə edilir.
Mezotexnologiya və lokal-modul texnologiyalarıdır, pedaqoji kadr hazırlığında təlim prosesinin ayrı-ayrı hissələrini xüsusi olaraq didaktik və metodik tətbiq olunan texnologiyalardır.
Belə texnologiyalara misal olaraq təlimtərbiyə prosesində ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri,
verilmiş mövzuların öyrənilməsi, dərsin gedişi,
materialların mənimsənilməsi, təkrar olunması
və keyfiyyətə nəzarətin təşkili ilə bağlı texnologiyaları misal göstərmək olar.
Mikrotexnologiya isə pedaqoji kadr hazırlığında pedaqoji prosesin subyektləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin yaradaılması üçün
tətbiq edilən texnologiyalardır. Belə texnologiyalara misal olaraq şifahi və yazılı dialoqların
təşkili, subyektlərin keyfiyyətinin korreksiyası
üçün treninqlərin təşkili ilə bağlı texnologiyaları
göstərmək olar.
Belə texnolgiyaların tətbiqi pedaqoji kadr
hazırlığında, həmçinin təlim, tərbiyə və təhsil
prosesində yeni pedaqoji prosesin aparıcı mövqelərindən daha çox müvəffəqiyyət qazanmağa
imkan verən texnologiyadır.
Azərbaycan respublikasında da artıq pedaqoji texnologiyalardan istifadə olunması müəyyən dinamik sürət almışdır. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili, YUNESO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın
şəxsi təşəbbüsü və qayğısı sayəsində 1000-dən
artıq tikilən yeni məktəblərdə və digər şəhər və
kənd məktəblərində yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqində imkan verən texniki, audio-vizual vasitələr quraşdırılmışdır. Bu texniki vasitələrin ən geniş yayılmış növü kimi kompüterlərin
quraşdırlması yaxşı hal kimi qiymətləndirilməli-

72

dir. Hansı ki, bu kompüterlərin istifadə olunmasına diqqətlə yanaşılması vacib sayılır.
Ölkə başçısı möhtərəm prezident cənab
İlham Əliyev böyüməkdə olan nəslin inkişaf dinamikasını səciyyələndirərək qeyd etmişdir ki,
biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi potensialımızı
insan kapitalına çevirməliyik. Çünki insanın
savadı, biliyi onun gələcək həyatını müəyyən
edir, ölkənin hərtərəfli inkişafına xidmət edir və
beləliklə, ölkənin intellektual potensialı da möhkəmlənir.
Yeni pedaqoji texnologiyaların pedaqoji
prosesdə tətbiqi bu gün zamanın tələbidir. Pedaqoji kadrların hazırlığında təcrübələrə əsasən
demək olar ki, didaktik texnologiyaların tətbiqi
qaçılmazdır.
Xüsusilə pedaqoji kadr hazırlığında inkişaf etdirici dialoqlu-diskusiyalı interaktiv metodlar, qabaqlayıcı, təfəkküryönlü, kollektiv və
diferensial təyinatlı didaktik texnologiyalardan
geniş istifadə edilməlidir.
Bu gün pedaqoji kadrların müasir tələblər
səviyyəsində hazırlığı, onların səriştəliliyi və
peşəkarlığı həmçinin ardıcıl olaraq təkmilləşdirilməsi müasir pedaqoji texnologiyaların tətbiqi
ilə bilavasitə bağlıdır. Yüksək nəticələr əldə
etmək üçün pedaqoji texnologiyalrdan səmərəli
və yaradıclıqla istifadə olunmaldıır.
Dövlət Təhsil Strategiyasının ikinci istiqaməti xüsusi olaraq təhsil sahəsində, pedaqoji
kadr hazırlığında yeni pedaqoji texnologiyaların
tətbiqini, innovativ metodlardan istifadəni tələb
edir (2).
Bu istiqamət innovativ təlim metodlarını
tətbiq edən, təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən, düzgün idarəetmə
mexanizminə sahib səriştəli təhsilverənin formalaşdırılmasına xidmət edir və özündə təhsilverənlərin peşəkarlığının yüksəldilməsi, təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
üzrə yeni sistemlərin qurulmasını, təhsilalanların istedadının aşkar olunması və inkişafı ilə
bağlı, habelə xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar
üçün inklüziv təlim metodologiyasının yaradılmasını ehtiva edir.
Strategiyada göstərilir ki, “Təhsilin inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin
təcrübəsi göstərir ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirən və təhsilalanın fərdi xüsu-
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siyyətlərini nəzərə alan müasir, fəal-interaktiv
təlim metodları daha yüksək nəticələr verir.
Həmin məqsədlə, davamlı olaraq mütərəqqi
tədris metodlarının yaradılması və müəllimlərin
səriştəsinin artırılması təhsil siyasətində mühüm
yer tutur”(2).
Azərbaycan Respublikasının prezidenti,
cənab İlham Əliyev milli təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi, səriştəli
müəllim kadrlarının hazırlığı məsələsini Azərbaycanın gələcək inkişafının əsas şərti kimi göstərir və hesab edir ki, Azərbaycanın inkişafının
yeganə yolu təhsildən, müasir biliklərdən, intellektual əməyin inkişafından, informasiya texnologiyasından, kompüter texnologiyalarının geniş
tətbiqindən, innovasiyaların tətbiqindən keçir.
Bu da pedaqoji kadrların hazırlığında, təlim tərbiyə prosesində yeni pedaqoji texnologiyalardan, innovasiyalardan istifadənin aktuallığını
daha da artırır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il, 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbycan 2013- 2020 –gələcəyə
baxış” inkişaf Konsepsiyası” (3) Azərbaycan
təhsilinin inkişafında mühüm dövlət sənədi
hesab edilir. Bu sənəddə pedaqoji kadr hazırlığında, təhsilin inkişafında, təlim və tərbiyənin

səviyyəsinin yüksəldilməsində, şagirdlərin elmi
dünyagörüşlərinin formalşdırılmasında, təhsilin
müasir qaydada idarəedilməsində yeni təlim texnologiyalarından, innovasiyalardan, distant təhsildən, xüsusilə informasiya kommunikasiya
texnologiyalarından (İKT) geniş istifadə edilməsi tələb olunur.
Əminliklə deyə bilərik ki, bu gün təhsil
prosesində, səriştəli pedaqoji kadrların hazırlığında yeni pedaqoji texnologiyaların, innovasiyaların tətbiqi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində ən mühüm amilidir.
Problemin aktuallığı. Pedaqoji texnologiyalardan istifadə son illərdə daha çox işlədilən və bir
çox mənalarda işlədilən anlayışlardandır. Pedaqoji
kadr hazırlığında pedaqoji texnologiyalardan istifadə
təhsilin keyfiyyətini yüksəldir və gələcək səriştəli
müəllim və tərbiyəçi kadrların hazırlığında mühüm
və aktual hesab edilir.
Problemin yeniliyi. Məqalədə təlim tərbiyə
prosesində yeni pedaqoji texnologilayaların tətbiqi,
xüsusilə pedaqoji kadrların hazırlığında yeni texnika
və texnologiyalardan istifadənin imkan və yolları
göstərilir ki, bu da elmi yenilik kimi qəbul edilə
bilər.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
toplanmış materiallar pedaqoji kadr hazırlığında dəyərli mənbə kimi istifadə edilə bilər.
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ROLE OF THE MONITORING AND EVALUATION SYSTEM
IN IMPROVING THE QUALITY OF STUDENT TRAINING
Xülasə. Nəzarət (yoxlama) növləri təlim prosesində sistemli nəzarəti həyata keçirir. Ayrı-ayrı fənlər
üzrə tələbələrin (şagirdlərin) təlim nəticələrinin səviyyəsini vaxtında müəyyənləşdirir. Həmin səviyyənin
dövlət təhsil standartlarının tələblərinə uyğunluq dərəcəsi ilə bağlı müvafiq nəticə çıxarmağa imkan verir.
Nəzarət bütün təlim dövrü ərzində keçirildiyi üçün onun bütün forma və metodlarının bir vəhdət halında tətbiqinin zəruriliyini şərtləndirir.
Açar sözlər: nəzarət-qiymətləndirmə, qiymətləndirmə mexanizmi, keyfiyyət modeli, təlim prosesi,
yoxlama funksiyası
Pезюме. Виды контроля (проверки) для проведения систематического контроля в процессе обучения, своевременно определяет уровень успеваемости студентов (школьников) по разным предметам. Требования государственных образовательных стандартов данного уровня позволяет сделать соответствующие выводы о степени соответствия, так как контроль проводился в течение всего периода обучения и в случае единства всех его форм и методов обуславливает необходимость применения.
Ключевые слова: контроль-оценивание, механизм оценивания, модель качества, учебный
процесс, функция проверки
Summary: Types of control (inspection) to carry out systematic control in the learning process,
learning outcomes of students (pupils) on separate subjects determines the level in a timely manner. To the
requirements of the state educational standards of that level allows to draw appropriate conclusions about the
degree of conformity. Because the control is carried out during the entire training period in the case of a
unity of all its forms and methods conditions the necessity of application
Key words: monitoring and evaluation, evaluation mechanism, quality model, learning process,
inspection function.

Hazırda təhsil sahəsində, o cümlədən ali
təhsildə respublikamızda ciddi islahatlar həyata
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keçirilir. Bu islahatların başlıca məqsədi təhsilin
keyfiyyətini yüksəltmək, onu inkişaf etdirmək-
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Tələbələrin təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsində nəzarət-qiymətləndirmə sisteminin rolu

dir. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda bu məsələyə
xüsusi diqqət yetirilmiş, təlim keyfiyyətinin
təmin olunması təhsilin inkişaf strategiyasının
əsas istiqaməti kimi müəyyən edilmişdir. Orada
qeyd edildiyi kimi, sürətlə modernləşən Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin insan
kapitalının inkişafı çağırışlarına cavab verməsi
istiqamətində yeni addımların atılmasına və
təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasına ehtiyac vardır.
Təhsilin keyfiyyətini şərtləndirən amillərdən
biri də təlimdə nəzarət və qiymətləndirmə sisteminin yenidən qurulmasından ibarətdir. Təlim
prosesinin təkmilləşdirilməsi, təhsilin keyfiyyətlərinin yüksəldilməsi, təhsilalanların nailiyyətləri barədə obyektiv məlumatların əldə edilməsi,
habelə dövlət təhsil standartlarının müntəzəm
monitorinqinin həyata keçirilməsi üçün müasir
nəzarət və qiymətləndirmə mexanizminin yaradılması vacib vəzifə kimi irəli sürülmüşdür.
Müasir nəzarət və qiymətləndirmə mexanizmi yalnız “keyfiyyət modeli” üzərində qurulur; əsas məqsəd təhsilin keyfiyyətlərini yüksəltmək, təlim nəticələrini obyektiv qiymətləndirmək, dəqiq proqnozlaşdırma və korreksiya işi
aparmaqdan ibarətdir. Nəzarət qarşıya qoyulmuş
məqsədlə əldə olunmuş nəticəni tutuşdurmaqda
ifadə olunur. Başqa sözlə, nəzarət təhsilalanların
bilik və bacarıqlarının aşkara çıxarılması, ölçülməsi və dəyərləndirilməsi prosesini özündə birləşdirir. O, yoxlama və qiymətləndirmə ilə birlikdə təlim prosesinin həlledici pilləsini təşkil
edir. Nəzarət və yoxlamaların nəticələri təhsilalanların təlim müvəffəqiyyətlərini düzgün qiymətləndirməkdə əsas təşkil edir.
Təlimdə nəzarətin səmərəsini qiymətləndirmək üçün onu bir sistem halında-bütün struktur
ünsürləri ilə vəhdətdə nəzərdən keçirmək vacibdir. Nəzarət texnologiyası tam bir sistem kimi
müxtəlif struktur komponentlərdən (məqsədi,
funksiyaları, vasitələri, növləri, formaları və s.)
ibarətdir. Pedaqoji və metodik ədəbiyyatın təhlili
göstərir ki, müxtəlif mənbələrdə nəzarət metodikasının əsas istiqamətləri müəyyən dərəcədə
uyğun gəlsə də, nəzarətlə bağlı müəyyən termin
və anlayışlar, aparılan təsnifatlar və s. müxtəlif
müəlliflər tərəfindən fərqli şəkildə şərh olunur.
Belə fərqlilik məsələnin praktik tətbiqində müəyyən çətinliklər yaradır. Bu mənada nəzarət və

onun struktur komponentləri ilə bağlı məsələyə
aydınlıq gətirməyə ehtiyac vardır [1, s. 296].
Nəzarət təlim prosesində çox mühüm funksiyaları yerinə yetirir: təhsilalanların bilik və bacarıqlarının səviyyəsini, həcmini, dərinliyini üzə
çıxarır (yoxlama funksiyası); biliklərin genişləndirilməsi və sistemləşdirilməsini təmin edir (öyrətmə funksiyası); tələbələrin bilik və bacarıqlarındakı kəsirləri, yol verilən səhvləri, onların xarakterini və səbəblərini öyrənməyə imkan verir.
Nöqsanları aradan qaldırmaq üçün mənimsəmənin keyfiyyətini artırmaq, səhvləri islah etmək istiqamətində tədbirlər müəyyənləşdirməyə kömək
göstərir (diaqnostik funksiya); gələcəkdə təhsil
prosesini yaxşılaşdırmaq üçün proqnozlaşdırmaya şərait yaradır (proqnozlaşdırma funksiyası);
tələbələrin psixi prosesləri (diqqət, hafizə, təfəkkür və b.), idrak fəallığı və yaradıcılığını, maraq,
meyl, tələbat və qabiliyyətlərini inkişaf etdirir
(inkişafetdirici funksiya); təhsilalanlarda təlimə
məsuliyyət, səy, özünənəzarət, intizam, səliqəlilik keyfiyyətləri formalaşdırmağa kömək edir
(tərbiyə funksiyası). [2, s. 320].
Nəzarətin qeyd edilən funksiyaları onun
təhsil prosesindəki böyük rolunu və əhəmiyyətini göstərir. Bu funksiyaların təcrübədə reallaşdırılması nəzarətin səmərəliliyini artırdığı kimi,
təlim prosesinin özünün də səmərəsini yüksəldir. Nəzarət funksiyalarını bilmək müvəffəqiyyətin hesaba alınması və qiymətləndirilməsinə
daha ciddi yanaşmağa, bu prosesdə bir çox təhsil-tərbiyə vəzifələrini həll etməyə imkan verir.
Nəzarət və yoxlamaya verilən tələblərlə
bağlı pedaqoji ədəbiyyatda vahidlik yoxdur:
müxtəlif mənbələrdə 3-dən 7-dək tələb irəli sürülür [3, s. 119].
Nəzarət və yoxlama ilə bağlı üç tələb – obyektivlik, sistematiklik və əyanilik-aşkarlıq əksər
müəlliflər tərəfindən qəbul edilir. Buna müəyyən
qədər haqq qazandırmaq olar; çünki onlar ən başlıca tələblər-prinsiplər kimi çıxış edir. Pedaqoji
mənbələrdə bu tələblərdən əlavə digər tələblər də
irəli sürülür: hərtərəflilik, yoxlamanın fərdi xarakteri, yoxlama növlərinin qarşılıqlı əlaqəsi, xeyirxahlıq, konkretlik, optimallıq.
Elmi pedaqogikanın banisi, böyük çex pedaqoqu Y.A. Komenskinin yoxlama və qiymətləndirmə zamanı vaxtilə irəli sürdüyü xeyirxahlığın gözlənilməsi tələbi də çox vacibdir. Bəzən
yoxlama və qiymətləndirmədən qorxu və təzyiq
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vasitəsi kimi istifadə hallarına yol verilir. Böyük
pedaqoq bu halı kəskin tənqid edərək, yoxlama
və qiymətləndirmə zamanı obyektivliyi şagirdə
humanist münasibətlə, xeyirxahlıqla əlaqələndirməyi vacib şərt sayırdı. O göstərirdi ki, şagird-müəllim münasibətləri mehriban rəftar, səmimi və açıq rəğbət əsasında qurulmalı, ciddilik
mümkün dərəcədə şagirdlərə məhəbbətə çevrilməlidir. Yoxlama və qiymətləndirmə məqsəd
yox, vasitə olmalıdır; o, təkcə şagirdlərin bilik
və bacarıqlarındakı kəsirləri, səhvləri üzə çıxarmaq yox, onları aradan qaldırmaq məqsədi güdməlidir [4, s. 211].
Nəzarət və yoxlamanın səmərəsi və obyektivliyi bir çox amillərdən asılıdır. Onlardan
başlıcalarına daxildir: təlimin ümumi və konkret
məqsədlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi, nəzarət nəticələrinin düzgün təhlili və qiymətləndirilməsi, optimal vasitə və metodların tətbiq edilməsi, nəzarətin lazımi səviyyədə təşkili, onun
bütün struktur ünsürlərinin vəhdət halında həyata keçirilməsi və s.
Pedaqogika tarixində yoxlama növlərindən biri də böyük çex pedaqoqu Y.A. Komenskinin təklif və tətbiq etdiyi nəzarət, yoxlama və
qiymətləndirmə sistemidir. Bu sistemə aşağıdakı
yoxlama və imtahan növləri daxildir: saatlıq
yoxlama (müəllim tərəfindən gündəlik dərslərdə
aparılır), gündəlik yoxlama (günün sonunda müəllimin köməkçiləri-onbaşılar tərəfindən aparılır), həftəlik yoxlama (həftənin sonunda şagirdlərin açıq yarışması şəklində həyata keçirilir),
aylıq yoxlama (ayın sonunda tədris rəhbəri və
məktəb rəisi tərəfindən aparılır), trimestr (semestr) yoxlamaları (semestrin sonunda keçirilir
və ən yaxşı şagirdləri seçib mükafatlandırmaq
məqsədi güdür), illik imtahanlar – sinifdən-sinfə
keçirmək məqsədi ilə aparılır [4, s. 354-355].
Böyük pedaqoqun bu yoxlama sisteminin elementlərindən müasir dövrümüzdə də yararlanmaq mümkündür.
Göründüyü kimi, yoxlamanın növləri ilə
bağlı müasir təsnifatlarda müəyyən qeyri-dəqiqlik, bəzən ziddiyyətli yanaşmalar müşahidə
olunur. Bu da, şübhəsiz, yoxlamanın praktik tətbiqinə təsirsiz qalmır. Deyilənləri ümumiləşdirmək əsasında nəzarət və yoxlamanın aşağıdakı
növlərini göstərmək olar: ilkin, cari, tematik,
dövri, yekun yoxlamalar. Pedaqoji təcrübədə
daha çox tətbiq olunan bu nəzarət və yoxlama
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sisteminə daha bir neçə nəzarət və yoxlama
növü əlavə edilir: təkrar yoxlama, təxirəsalınmış
yoxlama, kompleks yoxlama. Hər bir nəzarət və
yoxlama növü özünəməxsus dominant funksiyanı yerinə yetirir.
İlkin nəzarət (yoxlama), bir qayda olaraq,
diaqnostik vəzifə daşıyır, tələbələrin (şagirdlərin) bilik və bacarıq səviyyəsini aşkara çıxarmağa və növbəti mərhələdə buna əsaslanmağa
xidmət edir. Belə yoxlama ilin əvvəlində, yeni
fənnin, bölmənin, mövzunun öyrənilməsindən
qabaq keçirilir.
Cari nəzarət (yoxlama) müəllim üçün
yoxlama funksiyası daşıyır (keçirilən mövzular
üzrə mənimsəmə səviyyəsini və keyfiyyətini
aşkara çıxarmağa imkan verir); tələbələr (şagirdlər) üçün isə stimullaşdırma rolunu oynayır:
onları müntəzəm olaraq öz üzərilərində işləməyə, verilən tapşırıqları hazırlamağa, gündəlik
dərsləri öyrənməyə, onların məsuliyyət hissini
artırmağa sövq edir (tərbiyə funksiyası).
Tematik nəzarət (yoxlama) müəyyən bölmənin, mövzunun öyrənilməsindən sonra həyata
keçirilir və öyrənilən biliklərin sistemləşdirilməsi məqsədi daşıyır.
Dövri nəzarət (yoxlama) müəyyən bir
dövr ərzində keçilənlərin yoxlanması, sistemləşdirilməsi və ümumiləşdirilməsi məqsədi
güdür. Belə yoxlama proqramın iri bölməsinin,
fənnin bir hissəsinin – modulunun başa çatdığı
semestrın, yarımilin sonunda aparılır.
Yekun nəzarət (yoxlama) – adətən, fənnin
tədrisinin tam və ya qismən bitmiş hissəsinin
başa çatması ilə əlaqədar semestrin və ya
yarımilin sonunda aparılan yoxlama növüdür.
Onun məqsədi tələbənin (şagirdin) faktik öyrənmə səviyyəsini aşkara çıxarmaq, diaqnozlaşdırmaqdan ibarətdir.
Təkrar nəzarət (yoxlama) cari və tematik
yoxlamalarla paralel aparılan yoxlama növüdür.
Yeni materialın öyrənilməsi ilə yanaşı əvvəl öyrənilmiş mövzuların da təkrarına, onların nə dərəcədə möhkəm mənimsənilməsini aşkara çıxarmağa kömək edir. Belə yoxlama diaqnostikanın
digər növləri və metodları ilə uzlaşdırıldıqda
lazımi səmərə verir [5, s.303].
Kompleks nəzarət (yoxlama) çox mühüm
bir vəzifəni həyata keçirməyə imkan verir: belə
yoxlamanın köməyi ilə tələbələrin əldə olunan
bilik və bacarıqları müəyyən praktik məsələlərin

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 3, 2021

Tələbələrin təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsində nəzarət-qiymətləndirmə sisteminin rolu

həllində tətbiq etmək qabiliyyətləri üzə çıxarılıb
diaqnozlaşdırılır. Bu hal fənlərarası əlaqə prosesində daha çox özünü göstərir.
Təxirəsalınmış nəzarət (yoxlama) müəyyən mövzunun, bölmənin, fənnin öyrənilməsindən, yaxud semestr imtahanından müəyyən vaxt
keçdikdən sonra tələbələrin (şagirdlərin) qalıq
biliklərini aşkara çıxarmaq, öyrənilən bilik və
bacarıqların nə dərəcədə möhkəm mənimsənildiyini yoxlamaq məqsədi güdür. [6, s. 193].
Təlim prosesində nəzarət və yoxlamanın
növləri, metod, forma və vasitələri bir-birilə əlaqəli şəkildə, sıx vəhdət halında çıxış edir. Bilik
və bacarıqlarım qiymətləndirilməsi zamanı da
nəzarət və yoxlamanın kompleks vasitə və metodlarından istifadə etmək, ənənəvi qiymətləndirmə sistemindən yeni qiymətləndirmə siste-

minə keçmək vacib şərtdir. Yeni qiymətləndirmə sisteminə keçid məktəb islahatının prioritet
sahələrindən biri olmaqla təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi və monitorinqinin həyata keçirilməsi üçün çox mühüm amil kimi çıxış edir.
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə yeni
qiymətləndirmə sistemi cəmiyyətin ehtiyac və tələblərini nəzərə almaqla təhsilin keyfiyyətini yüksəltməyə xidmət edir.
Problemin elmi yeniliyi. Yeni qiymətləndirmə sisteminə keçməyin vacibliyi ənənəvi qiymətləndirmə mexanizmində kök salmış problem və nöqsanların mövcudluğu və onların aradan qaldırılması zərurətindən irəli gəlir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Nəzarət-qiymətləndirmə sistemi tələbənin (şagirdin) faktik öyrənmə səviyyəsini aşkara çıxarmaq, diaqnozlaşdırmaqdan ibarətdir.

Ədəbiyyat:
1. Qədirov Ə.Ə. Yaş psixologiyası / Ə.Ə. Qədirov. -Bakı: Maarif,- 2002.- 386 s.
2. Paşayev, Ə.X. Pedaqogika (Yeni kurs): Dərs vəsaiti / Ə.X.Paşayev, F.A. Rüstəmov.- Bakı: Nurlan,
-2007. - 464 s.
3. Kazımzadə, A. Kurikulum və onun hazırlanması (Metodik tövsiyələr). A. Kazımzadə, R. Mahmudova.- Bakı: - BDU,- 2014. - 68 s.
4. Komenski, Y.A. Böyük didaktika (Elmi redaktoru, nəşrə hazırlayanı və ön sözün müəllifi prof. F.
Rüstəmov) / Y.A. Komenski. -Bakı: -Elm və təhsil,- 2012. - 388 s.
5. Qaralov, Z.İ. Tərbiyə (prinsiplər, məzmun, metodika). -3 ciddə,- II cild / Z.İ. Qaralov. - Bakı:- Pedaqogika, -2003.- 320 s.
6. Rüstəmov, F.A. Şərqdə pedaqogika tarixi F.A. Rüstəmov.- Bakı:- Nasir,- 2002.- 220 s.
E-mail: konul-adpu@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.elm.dok., prof. L.N. Qasımova
ped.ü.fəls.dok., dos. C.V. DadaĢov
Redaksiyaya daxil olub: 24.05.2021

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №3, 2021

77

Səbinə Hikmət qızı Əlizadə

PSİXOLOGİYA, YAŞ FİZİOLOGİYASI VƏ
İNKLÜZİV TƏHSİL MƏSƏLƏLƏRİ
UOT 159.9

Səbinə Hikmət qızı Əlizadə
psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Bakı Dövlət Universiteti

AĠLƏDƏ GƏNCLƏRƏ GENDER BƏRABƏRLĠYĠNĠN AġILANMASINDA
VALĠDEYNLƏRĠN ROLU
Сабина Хикмет гызы Ализаде
доктор философии по психологии
Бакинский Государственный Университет
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ROLE OF PARENTS IN FOSTERING GENDER EQUALITY IN THE FAMILY
Xülasə. Məqalədə ailənin xüsusi əhəmiyyəti, cəmiyyətdəki gender bərabərliyi problemi və ailədə
gənclərdə gender bərabərliyinin təmin olunmasında valideynlərin rolu əksini tapmışdır. Valideynlər gənclər
arasında gender bərabərliyinin təbliğində xüsusi rol oynayırlar. Baba və ana ailənin əsas fiqurları olduğundan, aralarındakı inkişaf və mövcud münasibətlər uşaqların bu gününü və gələcəyini formalaşdırır.
Açar sözlər: ailə, ailədaxili münasibətlər, cəmiyyət, gender bərabərliyi, valideyn, uşaqlar
Pезюме. В статье отражена особая важность семьи, проблема гендерного равенства в обществе
и роль родителей в воспитании гендерного равенства молодых людей в семье. Родители играют особую роль в воспитании гендерного равенства среди молодежи. Поскольку отец и мать являются главными фигурами в семье, отношения, которые сложились и существуют между ними, формируют настоящее и будущее детей.
Ключевые слова: семья, семейные отношения, общество, гендерное равенство, родитель,
дети
Summary. The article reflects the special importance of the family, the problem of gender equality in
society and the role of parents in fostering gender equality in young people in the family. Parents play a
special role in promoting gender equality among young people. Since the father and mother are the main
figures in the family, the relationships that have developed and exist between them shape the present and
future of the children.
Key words: family, family relationships, society, gender equality, parents, children

Sinifli cəmiyyətin yaranması ilə ailə münasibətləri də yaranmışdır. Bu baxımdan da ailə
cəmiyyətin yaranmasının mühüm təsisatlarından
biridir. Bəzən ailəyə kiçik dövlət də deyilir.
Ailə üzvləri ümumi həyat, qarşılıqlı
yardım, mənəvi və hüquqi məsuliyyətlə bağlı
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olan evlilik və ya qan münasibətlərinə, ər, arvad
və uşaqlar arasındakı münasibətlərə söykənən
cəmiyyətdəki ən kiçik bir birlikdir. O, cəmiyyətin sosial strukturunun əsas komponenti olub,
cəmiyyətin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Nikah ailənin hüquqi əsasıdır. Böyük
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ingilis sosioloqlarından biri Entoni Giddensin
klassik tərifinə görə, bir ailə "birbaşa qohumluq
əlaqələri ilə bağlanan, yetkin üzvləri uşaq baxımı öhdəliyini götürən bir qrup insan" kimi
başa düşülür. Bu tərifin kontekstində qohumluq
münasibətləri nikahın bağlanmasından və ya
fərdlər arasındakı qan münasibətlərinin nəticəsi
olan münasibətlər hesab olunur.
T. Louson və C. Herrod lüğət-sorğu kitabçasında ailəni belə müəyyənləşdirirlər: ailə –
“ümumi qəbul edilmiş anlayışda qan qohumluğu
və ya nikah əlaqələri ilə bizim bağlandığımız
bütün adamlardır” [1].
Ailə insan üçün ən vacib sosial təşkilatdır və
bu tip bir qrupa mənsub olan şəxsin psixoloji və
sosial inkişafında mühüm əhəmiyyətə malikdir.
V.R. Ratnikov “ailə” dedikdə “dəqiq müəyyən edilmiş maraqları və məqsədləri olan
mini qrupu” başa düşür. Ailənin əsas məqsədi –
qalib gəlmək, özünü qorumaq, ailə üzvlərinin
əsas tələbatlarını ödəyə bilmək və nəslin davamını təmin etməkdir [2].
Hər bir sahədə olduğu kimi ailə daxilində
də bir sıra problemlər mövcud olur. Hal-hazırda
gündəmdə olan mühüm problemlərdən biri də
gender bərabərliyidir. Son günlərdə artan qadın
cinayətləri bu problem üçün əyani nümunədir.
Gender bərabərliyi- kişilərin və qadınların
qanun qarşısında bərabər olmasını şərtləndirən
bir təsbit prinsipidir. XX əsrin 60-cı illərindən
etibarən dünyada, xüsusən də, Qərb ölkələrinin
sosial elmlərində (antropologiya, psixologiya,
fəlsəfə, tarix və s.) işlədilən "gender" anlayışı
qadın probleminin, cəmiyyətdə qadın və kişi
münasibətlərinin təhlili ilə əlaqələndirilir. Qadın
və kişilərin sosial vəziyyətindəki fərqləri, onların hüquqlarının bərabər olmaması əsrlər boyu
yanlış olaraq bioloji səbəblərlə izah edilmiş və
gender bərabərliyinin yalnız qadınları dəstəklədiyi düşünülmüşdür. Halbuki, gender bərabərliyi - qadın və kişilər arasında bərabərliyə istinad
edir və bir sıra məsələləri nəzərdə tutur. Məsələn, bərabər maddi rifah və imkanlar, qərarların
qəbul edilməsi prosesində bərabərhüquqlu iştirak, resurslara və qazanclara bərabərhüquqlu şəkildə nəzarət və s.
Gender bərabərliyi dedikdə, heç də kişi
və qadının eyni cür davranışı nəzərdə tutulmur.
Sadəcə, insanın cinsindən- kişi və ya qadın doğulmasından asılı olmayaraq, bərabər hüquqa,

eyni imkanlara malik olması önə çəkilir. Yəni,
insanın qadın və ya kişi doğulması hər hansı
məhdudiyyətə səbəb olmamalı, diskriminasiyasını və izolyasiyasını nəzərdə tutmamalıdır.
Gender - qadınların fəaliyyət proqramı
olan Pekin Platformasında "cinsi xüsusiyyətləri
nəzərə alan elm” kimi xarakterizə olunur. Belə
ki, Pekin Bəyannaməsinin 3-cü Platformasında
deyilir: "Bütün dünyada gender bərabərliyin nail
olmaqla bağlı qadınların qarşısında qoyulan məsələlər ancaq kişilərlə tərəf-müqabillik əsasında
həll oluna bilər" [3].
Uzun illər kişi ilə qadının rolları arasında
aydın bir bölgü var idi. Kişi pul qazanırdı, qadın
isə ev təsərrüfatına rəhbərlik edirdi. Hər cinsin
kifayət qədər aydın geyim və davranış qaydaları
vardı. Əhalinin yarısından çoxunu kişilər təşkil
edirdi. Son onilliklərdə vəziyyət tarazlaşmaqdadır. Artıq cinsindən asılı olmayaraq hamı istədiyi bir işlə məşğul ola bilər. Qanun qadın hüquqlarını qoruyur və cinsiyyətə görə ayrı-seçkiliyi
qadağan edir və bir çox qadınlar iqtisadiyyatda
rəhbər vəzifələrə təyin olunurlar. Amma dünyanın hər yerində vəziyyət belə optimal deyil. Qadınlar hələ də davranışlarına görə qınaq obyekti
olur, az qazanır, xarici görünüşlərinə görə daha
çox mühakimə olunurlar və təcavüzdən əziyyət
çəkirlər.
Ailə münasibətlərində başlıca, əslində,
böyük hərflə yazılan davranış mədəniyyətidir.
Ata-babalarımız qadına əl qaldırmağı, qadına
hörmətsizlik etməyi şərəfsizlik saymışdır. Təcrübə göstərir ki, qadın ailədə yüksək dəyərləndiriləndə onun həm özünə, həm də həyata münasibəti dəyişir. "Müasir qadınların şəxsiyyət faktorları ilə qaynaqlanan köklü fəlsəfəsi-ailə,
qadın, ər, uşaqlar... fəlsəfəsi var. Özünə hörmət
qadının özünü qiymətləndirməsi, xüsusilə öz ləyaqətini dərk etməsi və qadın ləyaqəti prosedurları ilə dəyərləndirilməsi prosesidir. Qadın şəxsiyyətinin köklü parametrlərindən biridir” [4].
İsrail pedaqoqu Dalit Stauber təhsil sisteminin bu sahədəki rolu haqqında yazırdı:
“Təhsil sistemi əhalinin bütün təbəqələri arasında bərabər şüurun yaranmasında çox vacib bir
rola malikdir və lazımi dəyişikliyin aparılması
və gücləndirilməsi üçün katalizator ola bilər.
Təhsil, bərabərlik və təhsil sistemində aparıcı
dəyərlər kimi hörmət edilən valideynlər fərqli-
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liklərin azaldılması və qarşısının alınması üçün
"dəyişiklik agenti" və səfir olacaqlar” [5].
Bütün insanlar öz məqsədlərinə çatmaq və
cəmiyyətə inteqrasiya etmək üçün bərabər fürsətə layiqdirlər. Dünyadakı qadınların 40%-i gender bərabərliyinin təmin olunmadığı ölkələrdə
yaşayırlar. Tədqiqatlara görə, dünyada bu boşluqları azaltmaq üçün davam edən səylərə baxmayaraq, 2.8 milyard qadın gender bərabərliyinin səviyyəsinin "aşağı" və ya "çox aşağı" olaraq təyin olunduğu ölkələrdə yaşayır.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, 2000-ci ildə
nəşr olunan İşçi Qadın Hüquqları və Gender Bərabərliyi prinsiplərinə dair məqaləsinin 48-ci səhifəsində qeyd etdiyi kimi: "Gender bərabərliyi
kişilər və qadınlar arasındakı bərabərlikdir və
hamımızın insan olduğumuz konsepsiyasına zəmanət verir. Kişilər və qadınlar fərdi imkanlarını inkişaf etdirmək və stereotiplər tərəfindən
məhdudlaşdırılmadan qərar vermək üçün sərbəstdir.
Gender bərabərliyi o deməkdir ki, qadın
və kişinin fərqli davranışları, istəkləri və ehtiyacları ən yüksək bərabərliklə nəzərə alınmalı,
qiymətləndirilməli və üstünlük verilməlidir. Bu
o demək deyil ki, kişi və qadın eyni olmalıdır,
lakin hüquqları, vəzifələri və imkanları cinsindən asılı deyildir. Cinslər arasındakı bərabərlik
kişilərlə qadınlar arasında xüsusi ehtiyaclarına
görə ədalətli rəftar deməkdir.
Qlobal miqyasda gender bərabərliyi qadın
və qızlara qarşı cinsi alver, qadın öldürmə, müharibələrdəki cinsi zorakılıq və digər təzyiq metodları kimi zərərli əməlləri pozmağı tələb edir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əhali
Fondu izah edir: "Qadınlara öz hüquqlarını verməyə razılıq verilməsinə baxmayaraq, qadınlar
hələ də yoxsulluq və savadsızlıqdan kişilərə nisbətən daha həssasdırlar, sahiblik, təhsil və işləmə şansları daha azdır. Siyasətdə kişilərə nisbətən daha az aktivdirlər və məişət zorakılığının
qurbanı olma ehtimalı daha yüksəkdir [6].
Gender – qadın və kişinin cəmiyyətdəki
sosial rolunu və vəziyyətini təyin edən model
kimi cəmiyyət tərəfindən qəbul edilir. Tədqiqatlar göstərir ki, uşaqların informasiyanı hər iki
gender nümayəndələrindən almasına baxmayaraq, onlar davranışda məhz öz gender faktorlarına müvafiq gələn modelləri qəbul etməyə meyllidirlər.
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Əksər ölkələrdə qızlar vaxtlarının çoxunu
evdə valideynlərinə kömək etməyə və kiçik
uşaqlara baxmağa, oğlanlar isə yaşlıların nəzarəti olmadan oynamağa sərf edirlər (Edvards).
Gənc oğlan və qızlarla keçirilən anket
sorğusunda qoyulan iki sual qadın-kişi münasibətlərini, onların ailədə rollarını aydınlaşdırmağa kömək etmişdir. "Sizin fikrinizcə, kişi hansı
keyfiyyətlərə malik olmalıdır?" və "Sizin fikrinizcə, qadın hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır?" suallarına gənclər cavab verməli idilər.
Qızlar qadınlarda yaxşı ana, yerini bilən,
anlayışlı, insanlarla düzgün münasibət qura bilən,
uşaqların tərbiyəsinə fikir verən, tərbiyəli, əxlaqlı, güzəştə getməyi bacaran və s. kimi keyfiyyətləri, oğlanlar isə qadınlarda qaydalara layiqincə əməl edən, söz götürə bilən, mentaliteti
gözləyən və s. kimi keyfiyyətləri qeyd edirlər [7].
Qızlar kişilərdə ciddi, sözünün üstündə
duran, yalan danışmayan, sadiq olan, ağıllı, iş
bacaran, ailəni dolandıran, mərd, qadınını sevən,
ailəsinin arxasında durmağı bacaran, məsuliyyətli, səxavətli və s. kimi keyfiyyətlərin, oğlanlar isə kişilərdə ailədə sözü keçən, səlahiyyətli,
məntiqli, ailəsini qoruyan, ailəsinin ehtiyaclarını
təmin edən və s. kimi keyfiyyətlərin olmasını
göstərirlər.
Verilən cavablardan aydın olur ki, qızlar
qarşı tərəfi hər cəhətdən təmin edən olmağı,
oğlanlar isə qadınlar üzərində hökmran olmağı
düşünürlər. Qızların kişilərlə bağlı fikirlərində
bir yumşaqlıq, həlimlik var, oğlanların qadınlarla bağlı fikirlərində isə bir amiranəlik, hökmlülük var. Bu cür münasibətlərdə isə bərabərhüquqluluq, qarşılıqlı anlayış, kömək və əməkdaşlıq nəzərdə tutulmayıb və bu da münasibətlərdə
gərginliyin yaranmasına zəmin yaradan bir düşüncə tərzidir.
Gender bərabərliyi ilə bağlı görkəmli insanların dəyərli fikirləri vardır. O insanlardan
biri də Hindistan Azadlıq Hərəkatının siyasi və
ruhani lideri Mahatma Qandi olmuşdur. Mahatma Qandi deyirdi: “Qadını “zəif cins” olaraq
görmək bir böhtan və kişilərin qadınlara qarşı
etdiyi haqsızlıqdır. Əgər güc dedikdə kobud
qüvvət nəzərdə tutulursa, əlbəttə qadınlar kişilərdən daha az vəhşidirlər, ancaq güc əgər əxlaqi bir gücdürsə, o zaman qadınlar kişilərdən düşünə bilməyəcəyiniz qədər üstündür. Qadınlar
bizdən daha fədakar, daha cəfakar, daha cəsur
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insanlar deyilmi? Qadınlar olmadan kişilər ola
bilərmi?’”
Ailədə gənclərə gender bərabərliyinin
aşılanması valideynlərin vəzifələrindən biridir.
İlk öncə valideynlərin hər biri ailədə gənclərə
nümunə olmalıdırlar. Onlar övladlarına öyüdnəsihət verdikləri mövzuları öz davranışlarında
da əks etdirməlidirlər. Əgər ailədə valideynlər
mehribandırlarsa, deməli, uşaqlar da mehribandırlar. Ailədə ata və ana əsas sima olduqları
üçün onlar arasında yaranmış və mövcud olan
münasibətlər uşaqların bu gününü və gələcəyini
formalaşdırır. Gender bərabərliyinin aşılanmasında da valideynlərin ilk vəzifəsi buna özlərinin riayət etmələridir. Ümumiyyətlə, ailədə ana
və ata arasında qarşılıqlı hörmət, sevgi, qayğı
bir sözlə, gender bərabərliyi mövcuddursa, o
ailənin uşaqları artıq gender bərabərliyi sahəsində formalaşmış sayılır.
Bəzən ailədə qız və oğlan uşaqlarına fərq
qoyulur. Bəzi ailələrdə oğlanlar qızlardan,
bəzilərində isə qızlar oğlanlardan daha üstün
tutulur. Bununla da, erkən yaşlardan uşaqlara
gender bərabərsizliyi aşılanır və gələcəyin uğursuz ailələrinə sahib insanlar yetişdirilir. Əgər
buna son qoyulmasa, ailələr nəsildən-nəslə birbirinə miras olaraq xoşbəxtlik deyil də, bədbəxtlik qoya bilərlər.
Ailədə gənclərə gender bərabərliyinin aşılanmasında valideynlərin iştirakı çox mühümdür. Valideynlərin hər iki üzvü öz üzərilərinə
düşən vəzifələri vaxtı-vaxtında yerinə yetirərək,
məsuliyyət hissi keçirərək nümunə ola bilərlər.
Valideynlərin övladları ilə ünsiyyət qurma
tərzi, uşaqların cinsinə görə fərqlidir, valideynlər
duyğularını ifadə etməyə və emosional sözləri
oğlanlardan daha çox qızlara qarşı istifadə etməyə daha çox hazırdırlar. Həm də, hər iki uşaq
çətinliklə qarşılaşdıqda, qızlar daxili duyğu ifadəsinə və düzəlişə əsaslanaraq problemləri həll
etməyə təşviq edilərkən, oğlanlar xarici varlıq
problemləri ilə məşğul olmağa təşviq olunurlar.
Ailədə valideynlərin hər ikisi də istər tərbiyədə, istərsə də gender bərabərliyinin aşılanmasında mühüm rol oynayırlar. Ona görə də onlardan hər hansısa biri olmadıqda müəyyən boşluqlar yaranır. Məsələn, atanın olmadığı ailələr-

də oğlanlarda kişi xüsusiyyətləri daha yavaş inkişaf edir. Atadan məhrum olan oğlanlar tam ailələrdən olan oğlanlara nisbətən daha çox asılı
və aqressivdirlər. Kişi cinsi rollarını mənimsəmək onlar üçün daha çətindir, buna görə tez-tez
kobudluq və sərtlik nümayiş etdirərək öz kişiliklərini hipertrofiya edirlər.
Valideynlər oğlanların müstəqil olmamalarını qınamağa meylli olsalar da, qızların başqalarına bağlı olmasına və hətta bunu qəbul etməsinə icazə verirlər. Nəticədə, oğlanlar özlərinə hörmət qazanmaq üçün öz nailiyyətlərinə güvənmə prinsipini öyrənirlər, qızların özünə
hörmət etməsi başqalarının onlara necə münasibət göstərməsindən asılıdır. Buna görə də halhazırda ailələrdə müəyyən problemlər yaranır.
Kişilər müstəqil davranaraq, özünə inamlı şəkildə səhvlər edirlər, qadınlar isə haqlı olduqları
halda başqaları mənfi münasibət göstərdiyi
üçün, daim qınanma təhlükələri olduğu üçün öz
doğrularından imtina edirlər. Müəyyən müddətdən sonra hər iki tərəf peşman olur.
Atasının davranışında oğul, öz cinsi rolunun bir nümunəsini, anasının timsalında- gələcəyini, seçdiyi birinin prototipini tapır. Valideyn münasibətləri onun üçün gender münasibətləri modeli kimi xidmət edir. Eyni ifadə qız
övladı haqqında da söylənə bilər: ana onun üçün
bir davranış modeli kimi xidmət edir, ata
gələcəkdə seçilənin prototipidir. Məhz buna
görə də valideynlər prototip olaraq öz
övladlarının xoşbəxtliyi üçün düzgün addımlar
ataraq canlı nümunə olmalıdırlar.
Problemin aktuallığı. Gender bərabərliyi
istər ötən dövrlərdə, istərsə də müasir dövrdə
əhəmiyyət daşıyan aktual problem olmuşdur. Buna
görə də gender bərabərliyinin aşılanması
valideynlərin mühüm vəzifəsinə çevrilmişdir.
Problemin elmi yeniliyi. Gender bərabərliyi
və ailədaxili münasibətlər geniş təhlil olunmuş və
münasibətlər sferasında valideyn-övlad münasibəti,
valideynlərin rolu məsələləri sistemli şəkildə araşdırılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Gender bərabərliyi və ailə mövzuları ilə bağlı tədqiqatlarda, ali məktəb tələbələrinə mühazirələr zamanı,
kurslarda seminarların təşkilində istifadə etmək kontekstində əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №3, 2021

81

Səbinə Hikmət qızı Əlizadə

Ədəbiyyat:
1. Лоусон, Т.. Социология. А-Я: Сл.-спр / Пер. с англ. К.С. Ткаченко / Т. Лоусон, Д. Гэррод. -М.,
- 2000.
2. Конфликтология / Под ред. В.П. Ратникова. -М., - 2001.
3. Abbasov, Ə. Genderə giriş (Cəmiyyətdə cinslərin sosial rolları və qarşılıqlı münasibəti problemləri)
/ Ə. Abbasov, R. Mirzəzadə. -Bakı, - 2004. -s. 9
4. Əlizadə Ə.Ə. Qadın psixologiyası / Ə.Ə. Əlizadə. -Bakı, - 2015.
5.https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/hinuch-hevrati/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/shivion-ben-minim/
6.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A8
%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86
7.https://www.bildirchin.az/qadin-v%C9%99-kisi-b%C9%99rab%C9%99rliyi-haqqindam%C9%99shurlarin-fikirl%C9%99ri/
E-mail: sebine.elizade.1996@bk.ru
Rəyçilər: ped.ü.elm.dok., prof. R.L. Hüseynzadə,
ped.ü.elm.dok., dos. E.Ə. Mollayeva
Redaksiyaya daxil olub: 10.06.2021

82

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 3, 2021

Uşaq serebral iflici zamanı mərhələli tibbi və pedaqoji reabilyator yardım sistemi

UOT 159.9

Səbinə Ramiz qızı Aslanova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xüsusi təhsil kafedrasının dosenti

UġAQ SEREBRAL ĠFLĠCĠ ZAMANI MƏRHƏLƏLĠ TĠBBĠ VƏ PEDAQOJĠ
REABĠLYATOR YARDIM SĠSTEMĠ
Сабина Рамиз гызы Асланова
доцент кафедры Специального обучения
Азербайджанского Государственного Педагогического Университета

СИСТЕМА ПОЭТАПНОЙ МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ
ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ
Sabina Ramiz Aslanova
teacher of the department Correctional education of the Azerbaijan State Pedagogical University

STEP-BY-STEP MEDICAL AND PEDAGOGICAL REHABILITATION SYSTEM FOR
CHILD CEREBRAL PARALYSIS
Xülasə. Serebral iflicli uşaqların hərəkət koordinasiyasının və tarazlığının korreksiyası proseslərini
müxtəlif ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrində, tibb mərkəzlərində və serebral iflicli uşaqların xüsusi reabilitasiya mərkəzlərində, reabilitasiya otaqlarında və evdə aparıla bilər. Korreksiya tədbirlərin seçilməsi bir
neçə faktordan asılıdır: korreksiya tədbirləri həyata keçirən mütəxəssislərin bacarıqları, təcrübəsi, reabilitasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan üsulların spesifikliyi də çox vacibdir.
Açar sözlər: hərəkət koordinasiyası, massaj proseduru, fiziki fəaliyyət, terapevtik massaj, osteopatik
korreksiya
Резюме. Процессы координации и коррекции равновесия детей с церебральным параличом
могут проводиться в различных специализированных медицинских учреждениях, медицинских центрах и специальных реабилитационных центрах для детей с церебральным параличом, кабинетах реабилитации и в домашних условиях. Выбор коррекционных мероприятий зависит от нескольких факторов: также очень важны навыки и опыт специалистов, реализующих коррекционный процесс, специфика методов, необходимых для проведения реабилитационных мероприятий.
Ключевые слова: координация движений, процедура массажа, физическая деятельность,
терапевтический массаж, остеопатическая коррекция
Summary. The processes of coordination and balance correction of children with cerebral palsy can
be carried out in various specialized medical institutions, medical centers and special rehabilitation centers
for children with cerebral palsy, rehabilitation rooms and at home. The choice of correctional measures
depends on several factors: the skills and experience of specialists implementing the correctional process, the
specificity of the methods necessary for carrying out rehabilitation measures are also very important.
Key words: coordination of movements, massage procedure, physical action, therapeutic massage,
osteopathic correction

Serebral iflicli uşaqlarda hərəkət koordinasiyasının və tarazlığının korreksiyası fiziki
reabilitasiyanın bir növü olub, uşağın fiziki və
motor bacarıqlarının fəaliyyətini bərpa edir və
dəstəkləyir. Serebral iflicli uşaqlarda bu patologiya çox rast gəlinəndir və korreksiya məqsədlərinə uşağın kollektivdə iştirakına dəstək göstərmək və qarşısına çıxacaq maneələri dəf etməsində yardımcı ola bilmək aiddir. Serebral iflicli
uşaqlarda hərəkət koordinasiyasının və tarazlığının korreksiyası, ilk növbədə, fiziki bərpa ilə
başlayır. Bu daha sonrakı reabilitasiya tədbirlərinin əsaslandığı əsas korreksiya üsuludur. Belə

korreksiya uşağın hərəkət koordinasiyasının və
tarazlığının bərpasına yönəlmişdir: oturma,
ayaqda durma, gəzinti, nərdivana çıxma və s.
Əllərin, ayaqların, qarının böyük əzələ qruplarının təlimi və gücünün artırılması ilə fiziki qüsurları aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır. Onun
məqsədi uşağın öz bədəni üzərində nəzarətinin
artırılması və əsas mütəhərrik funksiyalarının
həcminin artırılmasıdır.
Serebral iflicli uşaqların hərəkət koordinasiyasının və tarazlığının korreksiyasının aparılmasında məqsəd aşağıdakı inkişaf tempinə nail
olmaqdır:
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 koordinasiya inkişaf edir
 əzələlərin gücü artır
 hərəkət balansı yaxşılaşır
 uşağın diskomfort hissi aradan qalxır
 fiziki fəaliyyət səviyyəsi optimallaşır
 müstəqillik artır
Serebral iflicli uşaqların hərəkət koordinasiyasının və tarazlığının korreksiyasının həyata
keçirilməsində əsas iş təcrübəli mütəxəssisə müraciət etməkdən başlayır. Çünki bu sahədə çalışan mütəxəssis hərtərəfli biliyə malik olmalı və
uşağın anatomik quruluşunu, inkişaf dinamikasını da yaxşı mənimsəməlidir.
Serebral iflicli uşaqların hərəkət koordinasiyasının və tarazlığının korreksiyası proseslərini
müxtəlif ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrində,
tibb mərkəzlərində və serebral iflicli uşaqların xüsusi reabilitasiya mərkəzlərində, reabilitasiya otaqlarında və evdə aparıla bilər. Korreksiya tədbirlərin seçilməsi bir neçə faktordan asılıdır: korreksiya tədbirləri həyata keçirən mütəxəssislərin bacarıqları, təcrübəsi, reabilitasiya tədbirlərinin həyata
keçirilməsi üçün lazım olan üsulların spesifikliyi
də çox vacibdir. Həmçinin, korreksiya üçün avadanlığın olması çox vacibdir. Əgər korreksiya tədbirlər evdə keçirilərsə, bu zaman mütəxəssis
düzgün məşğələ üsullarını təyin edir.
Serebral iflicli uşaqların hərəkət koordinasiyasının və tarazlığının korreksiyası üçün tətbiq
olunan metodlardan biri masajdır. Şübhəsiz ki,
korreksiya metodlardan olan bu metod serebral iflicli uşaqların sağlamlığını kifayət qədər yaxşılaşdırır, qan dövranını normallaşdırır və artan əzələ
tonusunu məhdudlaşdırır. Masaj proseduruna başlamazdan əvvəl, uşağın əzələlərinin rahat olması
təmin edilir. Mütəxəssislər müxtəlif masaj texnikalarını tətbiq edə bilərlər. Müxtəlif əzələ qruplarının vəziyyətinə görə masaj hərəkətlərinin tempi
və gücü seçilməlidir. Məsələn, gərginləşmiş əzələlərin masajı yavaş, yumşaq və incə olur. Serebral
iflic olan uşaqlar üçün masaj prosedurlarının həyata keçirilməsi üsulu böyüklərdəki masajdan fərqlənmir. Yeganə fərq, serebral iflic diaqnozu qoyulmuş bir uşağın mütəxəssisin tələbi ilə müəyyən
hərəkətləri yerinə yetirə bilməsi qeyri- mümkündür. Həmçinin serebral iflic olan uşaqlar yad insanlarla əlaqə qurmaq istəmir, özlərinə qapalıdırlar
və bəzən də əsəbi olurlar. Buna görə də işin gedişində mütəxəssisdən səbirli və təcrübəli olması
tələb olunur. Uşağa yanaşmada mümkün qədər ba84

carıqlı olmaq vacibdir. Bütün masaj proseduru boyunca uşaqla əlaqə saxlanılmalıdır. Müasir dövrdə
serebral iflicli uşaqların hərəkət koordinasiyası və
tarazlığının bərpası məqsədilə çoxlu sayda masaj
texnikası təklif edilir. Ancaq hər bir uşaq fərdi yanaşma tələb edir. Əvvəldə də qeyd edildiyi kimi,
hər bir əzələ qrupu xüsusi bir masaj tələb edir.
Masajdan əvvəl stressi aradan qaldırmaq
çox zəruridir. Həmçinin masajdan əvvəl əzələ
tonunu azaltmaq üçün vibrasiya kimi üsullardan
istifadə olunur. Üzün və boyunun masajı çox
vacibdir, çünki bu, mimik əzələlərinə təsir göstərir, bu isə uşağın artikulyasiya aparatının inkişafına kömək edir.
Terapevtik məşq, hərəkət koordinasiyasının
və tarazlığının korreksiyasında istifadə edilən və
serebral iflicli uşağın fəaliyyətinə müsbət təsir
göstərən tibbi reabilitasiyasının kompleks müalicə
metodlarının vacib hissələrindən biridir. Bütün
bunlar serebral iflicli uşağın hərəkət koordinasiyasını və tarazlığını korreksiya etmək üçündür. Bu
metodların tətbiqi uşağın hərəkət qabiliyyətləri ilə
yanaşı, sağlamlığında yaranan problemlərin aradan
qaldırılmasına, böyüklərin dəstəyi olmadan müəyyən hərəkətləri azad şəkildə edə bilməsinə kömək
edir, həmçinin uşağın ümumi psixo-emosional vəziyyəti yaxşılaşır. Terapevtik məşq həm patologiyalı, həmdə sağlam uşaqlar üçün tətbiq edilir və
eyni proqrama əsaslanır. Yeganə fərq isə uşağın ehtiyaclarına uyğun tətbiqidir. Serebral iflic olan
uşaqlar üçün, məşqləri təqlid etmək çox vacibdir,
bu məşqlərin ən vacib hissəsidir. Mütəxəssis bu
prosesin çox mürəkkəb və vaxt alıcı olduğunu başa
düşməlidir.
Uşaqlar üçün terapevtik məşqlər patologiyanın ilk iki ilində aparılır və əsas vəzifələri
aşağıdakılardır:
• əzələnin hipertonusunun aradan qaldırılması, az inkişaf etmiş, zəif əzələlərin gücləndirilməsi;
• oynaqları hərəkətlə daha çox təmin etmək;
• hərəkətlərin koordinasiyasının bərpası,
hərəkət balansının yaxşılaşdırılması;
• uşağın qamətinin düzəldilməsi;
• mövcud motorik bacarıqları uşağın
yaşına uyğunlaşdıraraq, uşağın motor fəaliyyətinin artırılması;
• müstəqil hərəkət etməni və özünəqulluq
vərdişlərinin formalaşdırılması;
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Yuxarıda göstərilən məqsədlərə nail
olmaq üçün müxtəlif məşq komplekslərindən istifadə olunur:
 Əzələlərin vibrasiyası, dinamik hərəkətlər daxil olmaqla, əzələlərin rahatlaşdırılması
üçün bir sıra təlimlər;
 Müxtəlif mövzularda musiqili məşqlər,
daha ifadəli və emosional hərəkətlərin inkişaf
etdirilməsi;
 Gəzintiyə əsaslanan təlimlər kompleksi:
ardıcıl olaraq sürətlə və yavaş addımlar, "sürüşkən" səthdə addımlamaq, ağır addımlar və s;
 Qaməti düzəltmək üçün məşqlər. Bu
məşqlər sadəcə mütəxəssisin nəzarəti altında
aparılmalıdır;
 Güzgü qarşısında məşqlər;
 Uşağın yaşına uyğun ən vacib bacarıq
və vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi (iməkləmək,
yeriş, qaçış, dırmaşmaq, hoppanma və s. ) . Başlanğıc vəziyyətlərdə dövri dəyişikliyə malik çox
effektiv məşqlər;
 Uşağın həm fiziki, həm də əqli inkişafının təqlidi məşqləri son dərəcədə faydalıdır:
necə geyinmək, saçları necə daramaq və s.
Problemin elmi yeniliyi. Məşqlərin ardıcıllığı
son dərəcə vacibdir. Bütün məşqlərdə ilk olaraq uşağın başından başlanmalı, daha sonra əllər, gövdə və
ayaqları işə salınmalıdır. Bədənin hər bir hissəsinin
xüsusi hərəkətlərini yerinə yetirdikdən sonra, bütün
bədəni eyni vaxtda hərəkətə gətirən kompleks məşqlərə keçmək lazımdır.
Serebral iflicli uşaqların hərəkət koordinasiyasının və tarazlığının korreksiyasında osteopatiya metodu- uşağın bədəninin anatomik quruluşunun pozulması kontekstində meydana gələn patologiyaların
aradan qaldırılması istiqamətində aparılan alternativ
tədbirlər kompleksidir. Şübhəsiz ki, serebral ifliclə
əziyyət çəkən uşaqların əsas korreksiyası nevropatoloq tərəfindən həyata keçirilir, medikomentoz müayinə və məşqlərdən təşkil olunur, ancaq buna baxmayaraq, osteopatiya seansları serebral iflicli uşaqların hərəkət koordinasiyasının və tarazlığının korreksi-

yasında əhəmiyyətli rol oynayır. Osteopatik korreksiya
prosesində qan dövranı bərpa edilir, beyin qabığının işi
balanslaşdırılır. Əgər uşaqda serebral iflic səbəbi doğuş
travmasıdırsa, çox güman ki, osteopatiya terapiyaları
vasitəsilə kəllə inkişafında kənara çıxma aşkar olunacaq.
Osteopatik seanslar əsasən uşağın ağrılarını azaldır, qan
dövranını yaxşılaşdırır, ümumiyyətlə əzələlərin və
orqanların vəziyyətini normallaşdırır.
Serebral iflicli uşaqların hərəkət koordinasiyasının və tarazlığının korreksiyasında aquaterapiya metodundan da istifadə edilir, belə ki, sudan istifadə edərək,
serebral iflicli uşaqların hərəkət koordinasiyasının və
tarazlığının korreksiyasında istifadə edilən və uğur
qazanmış bir metoddur. Hər kəs suyun rahatladıcı
xüsusiyyətlərə malik olduğunu bilir. Eyni zamanda, su
ilə "ünsiyyət" bu patologiyalı uşaqlara güc və canlılıq
gətirir, əzələ tonusunu artırır. Su terapiyası stress və
depressiya ilə mübarizədə çox effektiv bir metoddur.
Aquaterapiyanın iki istiqaməti vardır: psixoterapevtik və fiziki aquaterapiya. Serebral iflicli uşaqların hərəkət koordinasiyasının və tarazlığının korreksiyası zamanı hər iki istiqamət birlikdə olmalıdır.
Su bədənə iki növ təsir göstərir- temperatur və
mexaniki təsir. Bunlar əzələ tonusu, əzələlərin ümumi vəziyyətini gücləndirmək və immunitet sistemini
yaxşılaşdırmağa kömək edən təsirlərdir. Su mühitində digər mühitlərdə əldə edilməyən bir çox üstünlüklər mövcuddur. Hovuzda qalmaq daha aktiv nəfəs almağa, ürək- damar sistemini normaya salmağa, dərini yumşaq şəkildə masaj edərək qan dövranını sürətləndirməyə kömək edir. Digər mühitlərdə gərginliyin olduğu əzələlər, su mühitində sanki istirahət edərək, yeni hərəkətləri icra etməyə imkan yaradır.
Problemin aktuallığı və praktik əhəmiyyəti.
Serebral iflicli uşaqların hərəkət koordinasiyasının və
tarazlığının korreksiyası işində aquaterapiya metodu
tətbiq edilərkən uşaqların fərdi xüsusiyyətləri nəzərə
alınmalıdır. Yaşca böyük olan serebral iflicli uşağın
korreksiyasının azyaşlı uşaqdan daha çətin olduğu və
azyaşlı uşaqda nəticə əldə etməyin daha asan olduğu
unudulmamalıdır. Vacib olan ən önəmli faktor korreksiyaya nə qədər tez başlanılmasıdır. Bu korreksiya
işində daha çox uğur əldə etməyə kömək edir.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЭТАП РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Zeinab Jamal Mammadova
doctorial student in the program of doctor of philosophy,
lecturer at Azerbaijan State Pedagogical University

INCLUSIVE EDUCATION AS A STAGE IN THE DEVELOPMENT OF GENERAL
EDUCATION
Xülasə. Məqalədə inklüziv təhsilin inteqrasiya olunmuş təhsil sisteminin məntiqi davamı olaraq, tədris
prosesinin təşkilinə və hər bir uşaqla qarşılıqlı əlaqələrə yeni, daha mükəmməl və çevik yanaşmaların təklif
edildiyi qeyd edilir. İnklüziv təhsilin əsasında bütün insanlara bərabər münasibət ideyası dayanır, uşaqların
hər hansı bir ayrı-seçkiliyi istisna olunur, xüsusi təhsil ehtiyacları olan uşaqlar üçün şərait yaradılır.
Açar sözlər: inklüziv təhsil, tibbi yanaşma, sosial yanaşma, kompetensiya, inteqrasiya, strategiya.
Резюме. В статье отмечается, что инклюзивное образование как логическое продолжение интегрированной системы образования предлагает новые, более совершенные и гибкие подходы к организации учебного процесса и взаимодействию с каждым ребенком. В основе инклюзивного образования
лежит идея равного отношения ко всем людям, исключается любая дискриминация детей, создаются
условия для детей с особыми образовательными потребностями.
Ключевые слова: инклюзивное образование, медицинский подход, социальный подход,
компетенция, интеграция, стратегия
Summary. The article notes that inclusive education as a logical continuation of the integrated
education system offers new, more advanced and flexible approaches to the organization of the educational
process and interaction with each child. Inclusive education is based on the idea of equal treatment of all
people, eliminating any discrimination against children, creating conditions for children with special
educational needs.
Keywords: inclusive education, medical approach, social approach, competence, integration, strategy

Ölkədə baş verən ictimai siyasi dəyişikliklərin təhsildə də özünü göstərməsi gözlənilən
haldır. Təhsildə baş verən dəyişikliklər isə cəmiyyətin bütün üzvlərinin həyat və fəaliyyəti ilə
sıx bağlıdır. Çünki, təhsil sisteminin özü də cəmiyyətin inkişafına şərait yaradan sosial sistemdir. Məlumdur ki, 1999-cu il Azərbaycan tarixində təhsil islahatlarının həyata keçirilməsinin
başlanğıc mərhələsi kimi qiymətləndirilir.
Təhsil islahatının həyata keçirilməsinin sistemli
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şəkildə müəyyənləşdirilmiş məqsədləri var. Bu
məqsədlərdən biri də təhsil prosesində yeni yanaşmanı tələb edir. Bu yanaşma şagirdlərin hər
birinin potensial imkanlarının nəzərə alınmasını,
onların gələcək həyat və fəaliyyətlərinin təmin
olunmasına xidmət edəcək kompetensiyaların
verilməsini əsas götürür. Bu da təhsilin keyfiyyətinin yeni bir mərhələyə keçməsi ilə nəticələnir. Təhsilə yeni yanaşma bütün uşaqların, o
cümlədən xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların
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İnklüziv təhsil ümumi təhsilin inkişaf mərhələsi kimi

da inkişafının təmin edilməsini nəzərdə tutur.
Hər bir insanın, istər tipik, istərsə də sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların şəxsiyyət kimi
qəbul edilməsində yeni pedaqoji təfəkkürün və
yeni yanaşmanın zəruriliyi tələb olunur.
Demokratik cəmiyyətin inkişafının əsas
komponenti hesab edilən təhsil sistemi eyni zamanda bəşəri dəyərlərin də qorunub saxlanılaraq
nəsildən-nəslə ötürülməsində rolu olan faktordur. Bunun üçün humanist və demokratik prinsiplərə söykənən, dilindən, dinindən, milli,
cinsi, irqi, əqli və fiziki fərqliliklərindən, sosial
vəziyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin bərabərhüquqlu olması nəzərə alınaraq təhsil təminatı
ödənilir. Bəllidir ki, əlilliyi olan uşaqların da
tipik həmyaşıdları ilə birlikdə təhsil alması, onların cəmiyyətin ictimai- siyasi həyatında iştirakı və təhsil hüquqlarının təmin edilməsi üçün
imkanlar yaradılır. Araşdırmaların nəticəsindən
aydın olur ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların “tipik” həmyaşıdları ilə birlikdə, eyni sinifdə dərs prosesində iştirakı bu prosesin bütün iştirakçılarına təhsil və sosial baxımdan fayda
verir. Bu da uşaq hüquqlarının qorunmasının
təmin edilməsi məqsədilə verilmiş qərarların həyata keçirilməsinin təmin olunmasına xidmət
edir. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların
sağlam həmyaşıdları ilə birgə təhsil alması, onların öz potensial imkanlarına inam hissinin formalaşması üçün də imkanlar yaradır. İnklüziv
təhsil sistemi uşaqlarda özünə inamı artırır və
digər normal həmyaşıdları ilə bərabər hüquqlu
olmasını təmin edir.
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların
təhsili-inklüziv təhsil ümumi təhsilin inkişaf
mərhələsi olmaqla bütün uşaqların təhsil ehtiyaclarının ödənilməsi baxımından hamı üçün əlçatan olmasını nəzərdə tutur.
İnklüziv təhsillə bağlı bir sıra diqqəti
çəkən məqamları qeyd etmək olar. Pedaqoji nəzəriyyələrdə xüsusi təhsili inklüziv təhsildən
onun tibbi yanaşmaya əsaslanması fərqləndirir.
Bu fərq inklüziv təhsilin xüsusi təhsilin daha
təkmil və formalaşmış növü hesab edilməsi, xüsusi təhsil ilə inklüziv təhsil arasında sıx əlaqənin olması, xüsusi təhsilin təcrübəsindən qaynaqlanaraq inklüziv təhsilin təşkil edilməsindən
ibarətdir.
BMT-nin “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları” haqqında Konvensiyasında inklüziv təhsilin

dəstəklənməsi məsələsi nəzərdə tutulmuşdur.
Sənəddə əlil uşaqların cəmiyyətə tam və səmərəli cəlb olunması və daxil olması, əlillərin xüsusiyyətlərinə hörmət olunması və onların cəmiyyətin bir hissəsi kimi qəbul olunması, onlara
bərabər imkanların yaradılması, əlil uşaqların
inkişaf edən fərdi qabiliyyətlərinin aşkar edilməsi, hüquqlarına hörmət etmək kimi məsələlər
öz əksini tapmışdır. Lakin bu məsələlərin nəzərə
alınması ilə yanaşı çoxsaylı çətinliklərin olması
da danılmazdır. Əlilliyi olan uşaqlar üçün ilk
növbədə maneə insanların əlilliyə qarşı mənfi
münasibətidir. Bu isə əlilliyi olan uşaqların davamlı olaraq kənarlaşdırılması və ayrı-seçkiliyə
məruz qalması ilə nəticələnir. Əlilliyi olan şəxslər cəmiyyətin həyatında tam və səmərəli iştirakına mane olan fiziki, psixi, əqli pozuntuları
olan insanlar nəzərdə tutulur. Şəxsin əlil kimi
qiymətləndirilməsi onun məhdudiyyəti ilə ətraf
mühitdəki maneələr arasındakı əlaqədir. Əlilliyə
tibbi yanaşmanın mövcudluğu fərdin qüsuruna
söykənir və onu problemi olan insan kimi qəbul
edir. Bu yanaşma şəxsin cəmiyyətdə fəal olmamasına şərait yaradan amilləri və ya maneələri
nəzərə almır. İnklüziv təhsil kontekstində tibbi
yanaşma əlilliyi olan uşaqların məktəbdə öyrənmək və səmərəli şəkildə iştirak etmək imkanlarını məhdudlaşdırır. Əlilliyə tibbi yanaşma insan
hüquqlarına əsaslanan yanaşmanın dinamikliyini və kompleks xarakterini əks etdirmir, fərdə
diaqnozu əsasında baxmağımıza gətirib çıxarır.
Nəticədə uşaq əlilliyə görə damğalanır, maneələri aradan qaldırmaq və təhsil sistemində islahatlar aparmaq əvəzinə uşaq problem olaraq
qəbul olunur.
Tibbi yanaşmanın özü bilavasitə uşaqların
təhsilində müəyyən məhrumiyyətlərlə nəticələnir. Bu model səhhətində ciddi problemi olan
(əlil) uşaqları özündə birləşdirir və problemlərin
üzvi patologiyaya (sensor, motor və ya nevroloji
qüsurlar) aid olmasını nəzərdə tutur. Xüsusi xidmətə və xüsusi qayğıya ehtiyaclarının olması da
qeyd edilən problemlərlə bağlıdır. Bu da onların
xüsusi təhsil müəssisələrində təhsil almaları zərurətini yaradır. Əlilliyin tibbi modeli hər kəsin
fərdi probleminə və onun diaqnozuna daha çox
önəm verərək təlim prosesini müəyyən məhdudiyyətlər şəraitində qurmağı tələb edir. Bu da öz
növbəsində uşağın müxtəlif xarakterli maneələrlə rastlaşmasına, onun hansısa bir qüsuru olması
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adı ilə damğalanmasına, onun cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməməsinə, təlim prosesi üçün
onun problem olması fikrinə gətirib çıxarır. Belə
olan halda tibbi yanaşma zamanı təhsilin əsas
prinsipləri pozulmuş olur. Tibbi modeldə uşaq
problem kimi qəbul edildiyi üçün onların təhsilinə yanaşma da özünü müxtəlif aspektlərdə
göstərir:
*ilk növbədə uşağın əlil olması qabarıq
şəkildə ortaya qoyulur ki, bu da onlardan gözləntilərin aşağı düşməsi ilə nəticələnir;
*uşaq dərsi mənimsəyə bilmədiyi üçün
dərsdə fəallıq göstərə bilmir və bu zaman onlar
özlərinə zəruri olan bacarıqları mənimsəyə bilmirlər;
*onun təhsilinin səmərəli təşkili üçün müvafiq resursların zəruriliyi ortaya çıxır və həmin
resurslarla təmin edilmədikdə də müəyyən zəruri kompetensiyalara yiyələnə bilmirlər;
*uşaqlarla işləyən müəllimdə uşağın öyrənmə çətinliklərini aradan qaldırmağın
mümkün olmaması fikrinin formalaşması onlarda inam hissini azaldır;
*uşağın səmərəli təhsilinin təşkili üçün
ayrı-ayrı mütəxəssislərə ehtiyac duyulur;
*uşaq tətbiq edilən proqram materialını
mənimsəyə bilmir və öz tipik həmyaşıdlarından
geri qalır;
*belə yanaşma onların cəmiyyətə inteqrasiyası və şəxsi sosiallaşması üçün də müəyyən
maneələr yaradır.
Lakin sosial modeldə təkcə əlilliyi olan
uşaqlar deyil, digər uşaqlar da çətinliklərlə rastlaşa bilərlər. Bu çətinliklərin aradan qaldırılması
üçün uşaqlara yanaşma da tamamilə fərqli xarakterə malikdir. Bu modeldə əlilliyi olan uşaq
tibbi modeldə olduğu kimi problem kimi qəbul
edilmir əksinə, uşağın təhsil ehtiyaclarını ödəyəcək təlim mühitinin yaradılması nəzərdə tutulur.
Sosial modelə görə əlliliyi olan şəxslərə fərqli
yanaşma tələb olunduğu kimi onları əhatə edən
cəmiyyətin təfəkküründə də yaxşı mənada müsbətə doğru müəyyən dərəcədə dəyişikliklər
etmək zəruridir. Nəzərdə tutulan dəyişiklik ondan ibarətdir ki, bütün uşaqlar üçün səmərəli
təlim şəraitinin yaradılması ilə yanaşı inklüziv
siniflərdə dərs deyən müəllimlərin peşəkarlıq
səviyyəsinin artırılması nəzərdə tutulur.
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların
ümumtəhsil məktəblərinə uğurlu inteqrasiyası
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məktəb mühitində və bütövlükdə təhsil sistemində mühüm dəyişikliklər tələb edir. Həmin
dəyişikliklər hətta infrastruktura, tədris proqramları və materiallarının işlənib hazırlanmasına, təlim strategiyalarının diferensiallaşdırılmasına, qiymətləndirmə prosesində müxtəlif yanaşmalardan istifadə edilməsinə öz təsirini göstərir.
Diqqəti çəkən məqamlardan biri kimi onu da
qeyd etmək olar ki, ilkin dövrlərdə mahiyyət etibarilə inklüziv təhsil XQEU-ın “tipik” həmyaşıdları ilə birlikdə ümumtəhsil müəssisələrində
birgə təhsil alması kimi başa düşülürdü. Lakin
sonrakı inkişaf mərhələlərində bu yanaşmaya
münasibət dəyişməyə başladı. Belə ki, mahiyyət
etibarı ilə inklüziv təhsil XQEU-ın yalnız təhsil
ehtiyaclarını təmin etməklə kifayətlənmir, eyni
zamanda fiziki cəhətdən qüsurlu şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasını, sosial adaptasiyasını,
müstəqil şəkildə qərarlar verə bilməsini, hüquqlarını anlamaq imkanını da yaradır. Bununla da
onların birgə təhsilinin təşkili öz mahiyyəti etibarilə qiymətləndirilə bilir. Birgə təhsilin digər,
yəni ilkin forması inteqrasiyalı təhsil olsa da burada sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar öz
tipik həmyaşıdları ilə eyni sinifdə təhsil almaq
imkanına malik deyillər. Onlar eyni məktəbdə
qüsurlarının xarakterinə uyğun olaraq ayrı-ayrı
siniflərdə təhsil alırlar. İnklüziv təhsil isə ümumi təhsilin inkişaf mərhələsidir. Təhsilin bütün
uşaqların müxtəlif ehtiyaclarının ödənilməsi baxımından hamı üçün əlçatan olmasını nəzərdə
tutur və XQEU-ın da təhsil almasını təmin edir.
Beləliklə inklüziv təhsil ümumtəhsil sisteminin
inkişaf etmiş bir forması kimi qiymətləndirilır.
İnklüziv təhsil və onun metodoloji təhlilini apararkən ona bir çox yanaşmaların olduğu
ilə rastlaşmaq mümkündür. Belə ki, müxtəlif
ədəbiyyatlarda inklüziv təhsilin bir çox tərifləri
və mənaları olduğu qeyd edilir. Onu təhsildə inqilab yox, təhsilin təkamülü kimi də qiymətləndirirlər.
“İnklüziv (fransızca inclusif sözü, latınca
include sözünü özünə daxil edərək nəticəyə
gəlmək mənasını verir) və ya daxil edilmiş termini ümumtəhsil məktəblərində xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan uşaqların tədris-təlim prosesinin
təşkili ilə bağlı məsələlərin həllinə istiqamətlənmişdir. (“Korreksiya pedaqogikanın müasir məsələləri”- ARTPİ. Bakı 2002, səh 9). Məlumdur
ki, yeni pedaqoji yanaşmada öyrənənlərə şəxsiy-
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yət kimi yanaşılması təhsil sisteminin başlıca
məqsədlərindən hesab edilir. Təkcə ənənəvi pedaqogikanın didaktik tələbləri deyil, uşaqyönümlü pedaqoji yanaşma da bu prosesdə əhəmiyyətli rola malikdir. Bu zaman şagirdlərə faydalı təlim imkanlarının, birgə öyrənmə və eyni
zamanda fərqli yollarla öyrənmə zamanı çoxsaylı səmərəli təlim metodlarından istifadənin
yaradılması uşaqlarda motivasiyaedici xarakter
daşıyır. O da bəllidir ki, inklüziv təhsil anlayışına yanaşma əvvəllər təkcə fiziki və psixi qüsurlu uşaqların ümumtəhsil məktəblərində təhsil alması kimi başa düşülürdü. Lakin inklüzivlik
müxtəlif risk qrupuna aid, məsələn, aztəminatlı
ailələrin uşaqları, müxtəlif radikal və mühafizəkar dini adət ənənələri olan ailələrin də uşaqlarına aid edilə bilir. İnklüziv təhsil qeyd edilən bu
risk qrupuna aid olan şəxslərin də təhsilinin
təmin edilməsində əhəmiyyətli rola malik olmaqla psixofiziki cəhətdən qüsurları olan uşaqların təkcə təhsil tələbatlarını ödəməklə kifayətlənmir, eyni zamanda onların tipik həmyaşıdları
ilə bərabər hüquqlara malik olmalarını dəstəkləyərək cəmiyyətə inteqrasiya imkanlarına şərait
yaradır. İnteqrativ təhsildə şagirdlər məktəbin
tələblərinə uyğunlaşdırıldıqları halda, inklüziv
təhsildə isə məktəb şagirdlərin, onların tələbat
və təhsil ehtiyaclarının ödənməsi istiqamətində
öz işini təşkil edir.
İnkluziv təhsil inteqrasiya olunmuş təhsil
sisteminin məntiqi davamı olaraq, tədris prosesinin təşkilinə və hər bir uşaqla qarşılıqlı əlaqələrə yeni, daha mükəmməl və çevik yanaşmalar
təklif edir. İnkluziv təhsilin əsasında bütün insanlara bərabər münasibət ideyası dayanır, uşaqların hər hansı bir ayrı-seçkiliyi istisna olunur,
xüsusi təhsil ehtiyacları olan uşaqlar üçün şərait
yaradılır. İnkluziv təhsil anlayışı, ənənəvi olaraq, əsasən, psixofiziki inkişaf xüsusiyyətləri
olan şagirdlərin təhsil və sosial inteqrasiyası hüququnun həyata keçirilməsi ilə bağlı anlayışlarla
məhdudlaşırdı. Lakin konsepsiya istisnasız olaraq bütün uşaqların mədəni, iqtisadi və sosial
statusundan, həmçinin onların qabiliyyət və imkanlarındakı fərqdən asılı olmayaraq, təhsil sahəsində bərabər hüquqlara, şəraitə və imkanlara
malik olması ideyasına doğru inkişaf etmişdir.
2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin
təşkili üzrə İnkişaf Proqramı (2005-2009) imza-

lamışdır. Proqram çərçivəsində 2005-ci ildən
etibarən Azərbaycanda Təhsil Nazirliyi və
UNİCEF tərəfindən birgə inklüziv təhsil layihəsi həyata keçirilməyə başlamışdır.
2009-cu ildə “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu imzalandı və
həmin qanunda dövlətin hər bir vətəndaşın
təhsil alması üçün müvafiq şəraitin yaradılmasının təmin edilməsi, təhsilin hər hansı pilləsindən, səviyyəsindən və formasından məhrum
edilməsinə yol verilməməsi nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” təsdiq edilmişdir. Strategiyanın hədəflərində – xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar
üçün inkişaf və inklüziv təlim proqramlarının
hazırlanması, onların həyata və təhsil mühitinə
inteqrasiyasını təmin edən inklüziv təlim metodologiyasının yaradılması, təhsili və sosial
adaptasiyası üçün imkanların təmin edilməsi
məqsədilə optimal inklüziv təhsil modellərinin
tətbiq edilməsi, məktəbəqədər və ümumi təhsil
müəssisələri təhsil verənlərinin inklüziv təhsili
üzrə məqsədli əlavə təhsilinin təmin edilməsi
(Kurikulum, 2013, № 4, s. 110-111) məsələləri
öz əksini tapır.
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin cəmiyyətdə fəal iştirakı, hər bir fərdin hüquq və
azadlıqlarına hörmət, sosial təminatı, onun təhlükəsizliyi cəmiyyətin qarşısında duran ən vacib
məsələlərdəndir. Bu məsələnin inklüziv təhsil
çərçivəsində həlli üçün yeni yanaşma və strategiyaların araşdırılması, tətbiqi zərurəti aktuallıq
kəsb edir. Hazırda təhsilə inklüziv yanaşma təhsilin əsas məqsədlərindən biri kimi qəbul edilir
və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların inkişaf
problemləri, təhsili, tərbiyəsi, abilitasiyası, reabilitasiyası üçün zəruri olan sosial, psixoloji və
pedaqoji şəraitin yaradılması kimi qəbul edilir.
İnklüziv təhsilin məqsədi risk qrupuna aid olan
şəxslərin mövcud fiziki, intellektual, sosial,
emosional, dil və digər xüsusiyyətlərinə baxmayaraq cəmiyyətin ayrılmaz bir üzvü olduğunu
nəzərə alaraq hər bir uşağın təhsil və tərbiyə
prosesində tipik həmyaşıdları ilə birlikdə təhsilini təmin etməkdir. Bu da onların cəmiyyətin ayrılmaz bir üzvü olması anlamına gəlir. İnklüziv
təhsilin əsas məqsədlərindən biri də peşə hazırlığı üçün sərhəd tanımayan mühitin yaradılması-
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dır. Bununla əlaqədar olaraq tətbiq ediləcək resursları müəyyən etmək, təkcə təhsil alanlar
deyil, həm də müəllimlər üçün xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan uşaqların təhsil prosesinə fəal qoşulmasına imkanlar yarada bilmələri üçün yardımçı xarakteri daşıyır.
Problemin aktuallığı. Xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan uşaqların təhsili-inklüziv təhsil ümumi
təhsilin inkişaf mərhələsi olmaqla bütün uşaqların
təhsil ehtiyaclarının ödənilməsi baxımından hamı

üçün əlçatan olmasının araşdırılması aktuallıq kəsb
edir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə inklüziv
təhsilin inteqrasiya olunmuş təhsil sisteminin məntiqi davamı olaraq, tədris prosesinin təşkilinə və hər
bir uşaqla qarşılıqlı əlaqələrə yeni, daha mükəmməl
və çevik yanaşmaların zəruri olması qeyd edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
qeyd olunan məsələləri nəzərə almaqla inklüziv təhsilin təşkili zamanı şagirdlərin lazımi kompetensiyalara yiyələnməsi üçün əlverişli təlim mühiti və resurslardan istifadə əhəmiyyətli rola malikdir.
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PSYCHOLOGĠCAL FACTORS AFFECTĠNG ĠNTERRELATĠONS ĠN ADOLESCENCE
PERĠOD
Xülasə. Məqalədə yeniyetmənin psixoloji xüsusiyyətləri, şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən psixoloji amillər araşdırılır. Əvvəlki və sonrakı yaş xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən yeniyetməlik yaş dövrünün
digərlərindən fərqli olduğu göstərilir. Bu yaş dövründə münasibətlər, qarşılıqlı münasibətlər, ünsiyyət yeniyetmələrin sosiallaşmasının əsasını təşkil edir. Yeniyetmələrin özünə inamı ilə böyüklərin onlara münasibəti
arasında ziddiyyət yaranır. Yeniyetmələrin yaşıdları ilə qarşılıqlı münasibətlərə üstünlük verməsinin sosialpsixoloji problemləri təhlil olunur.
Açar sözlər: şəxsiyyətlərarası münasibətlər, yeniyetmə kollektivi, müəllim-şagird münasibətləri,
motivasiya, şəxsiyyət
Резюме. В статье исследуются психологические особенности подросткового возраста, психологические факторы, влияющие на формирование личности. Показано, что период отрочества, сочетающий в себе черты предыдущего и последующего возрастов, отличается от других. В этом возрасте отношения, взаимодействие, общение - основа социализации подростков. Возникает противоречие
между уверенностью в себе подростков и отношением к ним взрослых. Анализируются социальнопсихологические проблемы предпочтения подростков взаимодействию со сверстниками.
Ключевые слова: межличностные отношения, подростковый коллектив, отношения учительученик, мотивация, личность
Summary. The article examines the psychological characteristics of adolescence, psychological
factors affecting the formation of personality. It is shown that the period of adolescence, which combines the
features of the previous and subsequent ages, differs from others. At this age, relationships, interaction,
communication are the basis of the socialization of adolescents. A contradiction arises between the selfconfidence of adolescents and the attitude of adults towards them. The socio-psychological problems of
adolescents' preference for interaction with peers are analyzed.
Key words: interpersonal relationship, teenagers collective, teacher-student relation, motivation,
personality

Yeniyetməlik yaş dövrü ontogenetik inkişafın mühüm mərhələsi olmaqla sonrakı yaş
dövrünün inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır.

Bu yaş dövrünü sadəcə inkişafın bir mərhələsi,
uşaqlıqla ilk gənclik yaşı arasındakı mərhələ
kimi yox, psixi inkişafın, şəxsiyyətin formalaş-
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masının mühüm mərhələsi kimi nəzərdən keçirmək lazımdır. Məhz yeniyetməlik yaş dövründə
fəal şəkildə böyüklərin həyatına daxil olmaq, öz
həyati planlarını qurmaq prosesi və istəyi başlayır. O, özündə varlıq olmaq mərhələsini başa
vurur. Bununla yanaşı, özü üçün varlıq olmaq
imkanı qazanmır.
Yeniyetmə keyfiyyətcə yeni sosial mövqeyə daxil olur və bunun nəticəsində onun özünə,
öz “Mən”inə, ətrafdakı insanlara, valideynlərə,
müəllimlərə, yaşıdlarına münasibəti formalaşır.
Yeniyetməlik yaş dövründə kəskin şəkildə
fiziki, anatomik-fizioloji dəyişiklik baş verir. Bu
dövr həm də cinsi yetişkənliyin ikinci mərhələsi
hesab olunur. Bununla yanaşı, şəxsiyyətin sosiallaşması və cəmiyyətə adaptasiya prosesi başlayır ki, bu da yeniyetmənin daha çox sosial
varlıq olmasını şərtləndirir. Psixoloqlar (Ə.Ə.
Əlizadə, M.Ə. Həmzəyev, A.V. Petrovski və b.)
göstərirlər ki, yeniyetmənin qarşılıqlı münasibətlərini, şəxsiyyət kimi formalaşmasını digər
yaş dövrlərindən təcrid olunmuş şəkildə təhlil
etmək doğru olmazdı. Onun daha aydın dərk
olunması üçün psixi inkişafın, şəxsiyyətin formalaşmasının vacib bir mərhələsi kimi nəzərdən
keçirilməsi lazımdır.
Şəxsiyyətin sosiallaşması, fərdi xüsusiyyətlərin və dəyərlər sisteminin nəzərə alınması
sosial dərketməni zəruri edir. Özünüdərk isə
qarşılıqlı münasibət və ünsiyyətdən çox asılıdır.
Sosial adaptasiya prosesində subyektiv amillərin
rolu artır. Bu isə qarşılıqlı münasibətlər zəminində reallaşır.
Yeniyetməlik yaş dövrü üçün daha xarakterik olan yaşıdlarla ünsiyyət və münasibətlərin
digər yaş dövrləri ilə müqayisədə daha çox və
daha sıx olmasıdır. Eyni zamanda bu yaş dövründə yaşlılarla, valideyn və müəllimlərlə münasibətdə bir sıra problemlərin meydana çıxmasıdır. Burada ilk və vacib səbəb yeniyetmənin
özünü böyük, böyüklərin isə onu hələ də uşaq
kimi qəbul etməsindən yaranır.
Yeniyetmənin qarşılıqlı münasibətləri dedikdə ilk növbədə onun uzun müddət emosional
və mənəvi bağlılığı olan, onun inkişaf və davranışına təsir edən insanlar və qruplar nəzərdə tutulur. Qarşılıqlı münasibətlər sistemində hər bir
yeniyetmənin iyerarxik statusu formalaşır ki, bu
da şəxsiyyətin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Psixoloqlar münasibəti insanın müəyyən
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bir obyektə, predmetə verdiyi fərqli reaksiya
kimi xarakterizə edir və onu iki qrupa: pozitiv
və ya neqativ qruplara ayırırlar. Pozitiv və neqativ münasibət sadə instinktlərdən, bioloji tələbatdan başlayıb, sosial tələbatları, baş verən
keyfiyyət dəyişikliklərini əhatə edir.
İlk dövrdə yeniyetmələrdə münasibətlər
qeyri-müəyyən xarakter daşıyır. Sonrakı mərhələdə emosional münasibət üstünlük təşkil edir.
Məlumdur ki, münasibətlər maraqlarla sıx bağlıdır. Maraqlar daha çox fərdi xarakter daşıyır.
Yeniyetmələr demək olar ki, hər şeylə maraqlanırlar. Maraqların çoxluğu isə sistemsizliyə, pərakəndəliyə səbəb olur. V.A. Krutetski yazır:
“Aktiv şəkildə hər şeylə maraqlanmaq, acgözlüklə daha çox məlumatlı olmaq istəyi sonda ola
bilsin ki, maraqların pərakəndəliyinə, davamsızlığına gətirib çıxarsın” (4,s. 291).
Münasibətlərin bir forması da təlim fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu, insanın fərdi şəkildə öz fəaliyyətinə məsuliyyətli münasibəti olmaqla əxlaqi-hüquqi münasibət adlanır. Təlimə münasibət
insanların qarşılıqlı münasibətləri əsasında formalaşır. Bura valideynlərin, müəllimlərin təsiri
ilə yaranan borc, vicdan və s. hisslər əsasında
kompleks tələblərə uyğun formalaşan daxili
mövqe aiddir.
Şəxsiyyətin əxlaqi keyfiyyətləri yalnız
digər insanların tələbi ilə deyil, həm də nümunələr əsasında formalaşır. Bu, daxili proses nəticəsində təlimə münasibət yaranır və fərdi xarakter
daşıyır. Uyğun olaraq, etik qiymətləndirmənin
əsasında və onunla əlaqədar olaraq özünə və
başqalarına qarşı tələbkarlıq və ya tələbkar münasibət formalaşır. Buradan da başqalarına qarşı
etik münasibətin xüsusi forması: bəyənmək,
xoşlamaq, laqeydlik və ya qəzəb, nifrət etmək
yaranır. Bunlar həyat və fəaliyyətin bütün sahələrində, xüsusilə məktəb həyatında, şagird-şagird, şagird-müəllim münasibətlərində öz əksini
tapır.
Psixoloqlar (Ə.Ə. Əlizadə, Ə.S. Bayramov, M.Ə. Həmzəyev, V.N. Myasişev və b.)
göstərirlər ki, psixi proseslərlə qarşılıqlı münasibətlər arasında bağlılıq var. Onların sırasında
diqqət və iradi keyfiyyətlər xüsusilə mühüm yer
tutur. Yeniyetmənin iradi keyfiyyətləri onda
emosional münasibətin formalaşmasına təsir
edir. Eyni zamanda emosional münasibətdən
asılı olaraq yeniyetmə passiv, yaxud da aktiv
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mövqe tutur. Psixoloji tədqiqatlar müəyyənləşdirir ki, münasibət xarakterə təsir edir, tədricən
onun formalaşmasında mühüm rol oynayır. Münasibət, qarşılıqlı münasibət ikili xarakter daşıyır və qrup daxilində reallaşır. Bura eyni zamanda şəxsi münasibətlər də daxildir. Psixoloqlar
münasibətləri işgüzar və şəxsi münasibətlərə
ayırırlar. Məhz bu səbəbdən münasibətlər seçicilik xarakteri daşıyır və nəticədə bəzi adamlara
simpatiya, digərlərinə antipatiya, başqalarına isə
laqeyd münasibət formalaşır.
O da məlumdur ki, yeniyetmələrin dəyərlərlə bağlı öz təsəvvür və münasibətləri vardır.
Bunlar isə adətən böyüklərin təsiri ilə yaranır,
ünsiyyət tələbatının ödənilməsinə xidmət edir.
O da məlumdur ki, mənəvi təsəvvürlər yalnız
ünsiyyət və fəaliyyət prosesində öz təsdiqini
tapır. Yeniyetməlik yaş dövründə qarşılıqlı münasibətlərə bir sıra amillər təsir göstərir. Bura
yeniyetmənin qrupdakı mövqeyi, temperamenti,
xarakter xüsusiyyətləri, təlim nailiyyətləri, xarici görünüşü və s. daxildir. Yeniyetmələrin qarşılıqlı münasibətlər sistemində sosial status vacib
şərtlərdəndir. Yeniyetmənin qrupdakı mövqeyi,
qrup üzvlərinin qəbul edib bəyəndiyi dəyərlər
sosial statusu şərtləndirir. E.V.Andrienko yazır:
“Sosiometrik status qrup üzvlərinin həmin yeniyetməyə pozitiv və ya neqativ münasibəti əsasında formalaşır və buna uyğun olaraq onun
qrupda statusu ya aşağı, yaxud da yuxarı olur.
Qrup üzvlərinin statusuna uyğun olaraq qrupda
statusa görə iyerarxiya formalaşır” (3,s.174).
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qrupda yeniyetmənin sosial statusu bir tərəfdən qrupun xüsusiyyətləri ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən də yeniyetmənin şəxsi keyfiyyətlərindən asılıdır.
Bəzən yeniyetmələrin qarşılıqlı münasibətlərində yaranan gərginlik qrup normaları ilə
ayrı-ayrı üzvlərin düşüncə, davranış və mövqe
fərqindən yaranır. Ola bilsin ki, yeniyetmənin
pozitiv düşüncəsi, münasibətləri yaşıdları tərəfindən düzgün başa düşülməsin. Hətta həmin
yeniyetmə qrupda autsayderlər sırasına düşə
bilər. Bunun isə səbəbləri çoxdur. Bura şagirdin
qaydaları, normaları bilməməsi, normalara əhəmiyyət verməməsi və ya bu normaları qəbul etməməsi səbəb ola bilər. Yeniyetmələrin yaşıdlarına, eləcə də böyüklərə münasibəti cəmiyyət
həyatında baş verən proseslərdən, ailə mühitindən, özünün şəxsi keyfiyyətlərindən də asılıdır.

Başqa sözlə, sosial münasibətlər həm də qarşılıqlı münasibətlərdə öz əksini tapır.Qarşılıqlı
münasibətlər çoxşaxəlidir. Bu, özünü pedaqoji
prosesdə daha aydın şəkildə əks etdirir. Bura
şagird-şagird, müəllim-şagird münasibətləri daxildir. Hətta bir çox hallarda müəllim-şagird
münasibətləri müəllim-valideyn münasibətlərinə
təsir göstərir. Ən başlıca cəhət isə ondan ibarətdir ki, valideynlər bir tərəfdən şagirdləri yerliyersiz müdafiə etməklə, digər tərəfdən hədsizhüdudsuz emosional söhbətlərlə onların müəllim haqqında təsəvvürlərini “qara boyalarla” dəyişdirir və onların müəllimlərə münasibətini
daha da kəskinləşdirir.
Psixoloqlar son dövrlərdə sosial, iqtisadi
vəziyyətlə bağlı olaraq uşaq və yeniyetmələrin
davranışında sosial normaların daha çox pozulduğunu göstərirlər. “Mənəvi boşluq, həyəcanlanmanın artması, aqressivlik, qəddarlıq onların
davranışında təzahür edir” (5, s. 3).
Yeniyetmələrdə aqressivliyin, qəddarlığın, yüksək həyəcanlılığın artması, onun davamlı
xarakter alması “küçə qrupları”nın yaranmasına
səbəb olur. Bunun çoxsaylı səbəbləri var. Başlıca
olanı isə ailədə valideynlərin onları başa düşməmələrindən ibarətdir. Burada yeniyetməlik yaş
dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri də az rol
oynamır. Adətən yeniyetmələr kobudluğa, yaşlılarla qarşıdurmaya, özünümüdafiə mövqeyi tutmağa meylli olurlar. O da maraqlıdır ki, adətən
sinif kollektivində yüksək mövqe tuta bilməyən
yeniyetmələr “küçə qrupları”nda lider olurlar.
Bu yaş dövründə diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də yaşıdlar arasında münasibətin
pozulması ilə əlaqədardır. Yeniyetmə kollektivi
və ya qrupu adətən ümumi olanlarla yanaşı, hər
bir üzvün də qarşısında müəyyən vəzifə qoyur.
Yeniyetmə isə öz növbəsində bu tələblərə əməl
etməlidir. Sinif kollektivi və yaşıdlar qrupu yeniyetmənin özünüreallaşdırması, özünütəsdiqi
üçün məkandır. O, məhz bu qrupda özünə müdafiə, himayəçi tapır. Eyni zamanda onlar qrupun daxili qaydalarına tabe olmalıdırlar. Əgər
müxtəlif səbəblərdən yeniyetmə yaşıdlarının nüfuzunu qazana bilmirsə, onda yaşıdları ona qarşı
çıxır, hətta fiziki cəza tətbiq edirlər. Bəzən yeniyetmə digər yaşıdlarından fərqli xüsusiyyətlərə
malik olur. O, bundan həyəcan keçirir. Belə olduqda onda tədricən tənhalıq hissi yaranır. Əgər
yeniyetmə öz sosial statusu ilə barışmayıb onu
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dəyişdirmək, yaxşılaşdırmaq istəyirsə, digər bir
vasitə ilə özünü təsdiq etməyə çalışır. Lakin çox
az hallarda yeniyetmə təcrid vəziyyətində qalır.
Çünki hər bir yeniyetmənin hansısa müsbət cəhəti olur və o, bundan istifadə etməyə çalışır.
Müəllimlər də bundan istifadə edərək yeniyetmələr arasında qarşılıqlı münasibətləri tənzimləyə bilərlər. Yeniyetmələrin yaşıdları qrupunda
emosional rahatlığı, sərbəstliyi o zaman reallaşır
ki, burada qarşılıqlı ünsiyyət və simpatiya olsun.
Əgər qarşılıqlı münasibətlərdə problem varsa,
onda yeniyetmə ünsiyyət qurmaqda çətinlik
çəkir və emosional bağlılıq yox olur.
Müşahidələr göstərir ki, bəzən yeniyetmənin oxşar davranışı, şəxsi keyfiyyətləri bir
qrupda bəyənilir, digər qrupda isə qəbul olunmur. Bu, qruplar arasındakı sosial norma və
standartlardan irəli gəlir. Ola bilsin ki, bir məktəbdə yüksək sosial statusa malik olan şagird
digər məktəbdə outsayder olsun. Hətta eyni
məktəbin bir sinfindən digərinə keçdikdə də bu
baş verə bilər. Yaxşı oxumaq, yaşıdları ilə münasibətdə prinsipiallıq ola bilsin ki, bir sinifdə
müsbət, digərində mənfi keyfiyyət sayılsın. Deməli, yeniyetmənin kollektivdəki mövqeyi həm
onun şəxsi keyfiyyətlərindən, həm də kollektivin sosial normalarından asılıdır. Göründüyü
kimi, yeniyetmələrin qarşılıqlı münasibətləri,
yaşıdları ilə ünsiyyəti müsbət və ya uğursuz ola
bilər. Yeniyetmənin kollektivdə qeyri-münasib
mövqeyi onu son dərəcə narahat edir. Belədə
özünütəsdiq üçün başqa məkan axtarır. Belədə
valideyn və müəllimlər yeniyetməyə qarşı daha
diqqətli olmalıdırlar. Hətta həm yaşıdları, həm
də böyüklər tərəfindən başa düşülməyən yeniyetmə intihara cəhd edə bilər.
Bir çox hallarda əvvəlki yaş dövründə
qaydaları pozmayan uşaq yeniyetməlik yaş
dövründə intizamsız olur, qaydalara əməl etmək
istəmir. Belədə həm valideynlər, həm də müəllimlər təəccüblənirlər. Yeniyetmə özü də təəccüblənir ki, böyüklər niyə onu başa düşmür.
Bunun psixoloji səbəbi belədir ki, yeniyetmə
özünü, ətrafdakıları dərk etməyə çalışır. O, özünü bir çox sahələrdə sınamaq istəyir. Valideyn
və müəllimlər isə əvvəlki sözəbaxan uşağı
görmək istəyirlər. Belədə tərəflər arasında anlaşılmazlıq, konflikt, bəzən də nifrət hissi baş
verir. Belə olduqda yeniyetmə özünütəsdiq üçün
yaşıdları qrupuna daxil olmaq, qaydaları poz-
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maq yolunu tutur. Bununla da öz “Mən”lərinin
təsdiqinə, öz varlıqlarının sübutuna hətta onun
böyüklər tərəfindən qəbul olunmasına çalışırlar.
Yeniyetmə qarşılıqlı münasibətlərə olan tələbatını ödəmək üçün məktəbdənkənar ünsiyyət və
fəaliyyətə can atır. Öz tələbatını reallaşdırmaq
üçün yaşıdları olan qrupa daxil olur. Bunlar bir
qayda olaraq “küçə qrupları” adlanır. Bu qrupdan narahat olan valideyn və müəllimlər müxtəlif vasitələrlə onun qarşısını almağa çalışırlar.
Amma onu da qəbul etmək la-zımdır ki, bu hal
heç də həmişə özünü doğrultmur. Bu, yeniyetmələrdə daha kəskin etirazın və müqavimətin
yaranmasına səbəb olur. Buradan belə bir nəticə
çıxarmaq olar ki, bu qrupların qarşısını sərt tədbirlərlə almaq yox, onlarla birlikdə olmaq daha
faydalıdır. Bunun üçün məktəbin özünün müxtəlif dərnəklər yaratması, onların işində müəllimlərin iştirak etməsi daha səmərəli yoldur.
Lakin elə etmək lazımdır ki, bu prosesdə yeniyetmələrin təşəbbüskarlığının, yaradıcılığının
qarşısı alınmasın. İşin belə təşkili yeniyetmə
şəxsiyyətinin formalaşmasının mühüm vasitələrindən biri kimi qəbul edilə bilər.
Yeniyetməlik yaş dövrünün xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də özünütəsdiqlə bağlıdır.
Lakin o da məlumdur ki, yeniyetmə heç də həmişə düzgün qərar qəbul edə bilmir. Hesab edir
ki, güzəştə getməmək iradəlilik, haqlı olmadıqda belə öz dediyinin üstündə təkid etmək özünütəsdiq deməkdir. Belə vəziyyətdə müəllim və
valideynlər səbirlə, inandırıcı şəkildə nəyin
doğru, nəyin səhv olduğunu yeniyetməyə izah
etməlidirlər. Yeniyetməlik yaş dövrünün xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də onlarda yaşlılıq
hissinin başlanması ilə əlaqədardır. Lakin bu
hiss birdən-birə yaranmır. Yeniyetmə hiss edir
ki, artıq onun fiziki gücü çoxalır, bilik və bacarığı artır. Eyni zamanda yeniyetməlik yaş dövründə cinsi yetişkənliyin ikinci mərhələsi başlayır. Artıq oğlanlar kişi, qızlar qadınlıq keyfiyyətlərinə yiyələnməyə başlayırlar. Bu isə həm
psixikada, həm ünsiyyətdə, həm də münasibətlər
sistemində öz əksini tapır. Hətta bir çox hallarda
yeniyetmə özü özünü başa düşə bilmir. Hesab
edirlər ki, artıq uşaq deyillər. Böyüklər də onlarla hesablaşmalıdırlar. Böyüklər isə bir qayda
olaraq onlara uşaq gözü ilə baxırlar. Belə fərqli
yanaşma sonda konfliktə səbəb olur.
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Yeniyetmə hesab edir ki, artıq o böyüyüb
və böyüklər bunu nəzərə almalıdırlar. Valideyn
və müəllimlər onların müstəqilliyinə, sərbəstliyinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Belədə böyüklərin qiymətləndirməsi ilə yeniyetmələrin özünüqiymətləndirməsi arasında ziddiyyət yaranır. Bu
vəziyyəti yeniyetmə başa düşə bilmir və buna
kəskin reaksiya verir.
Valideyn və müəllimlər bu prosesi təbii
qarşılamalıdırlar. Bunun qarşısını almaq yox,
düzgün istiqamətə yönəltmək lazımdır. Lakin
müəllim və valideynlər eyni zamanda yeniyetmənin bütün istəklərini yerinə yetirməməlidirlər. Belədə yeniyetmənin eqoist istəyi getdikcə
artır və onda xudpəsəndlik yaranır. Başqa sözlə
hə və yox, razılaşmaq və razılaşmamaq arasında
mütənasiblik gözlənilməlidir. Yuxarıda göstərilən və göstərilməyən amillər kompleks şəkildə
yeniyetmənin davranış və ünsiyyətini, münasibətlər sistemini formalaşdırır. Yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşması və inkişafı da bu amillərin təsiri altında baş verir. Müəllim və vali-

deynlər yaş xüsusiyyətlərindən irəli gələn bu cəhətlərə diqqət yetirdikdə, nəzərə aldıqda yeniyetmə şəxsiyyəti düzgün istiqamətdə formalaşır.
Problemin aktuallığı. Yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşdırılması bütün zamanlarda istər dövlətin, istərsə də psixoloq və pedaqoqların diqqət
mərkəzində olmuşdur. Lakin bununla belə alimlər
arasında problemə fərqli yanaşmalar həmişə olmuş
və olmaqda davam edir. Bu da təbiidir. Çünki
ictimai, iqtisadi, siyasi, mədəni inkişafdan asılı olaraq şəxsiyyətin formalaşmasına münasibət də dəyişir. Qarşılıqlı münasibət və ünsiyyət cəmiyyətin tələblərinə uyğunlaşdırılır. Yeniyetmələrin yaşıdları və
yaşlılarla qarşılıqlı münasibətlərinin araşdırılması
müasir dövrdə də mühüm aktuallıq kəsb edir.
Problemin yeniliyi. Məqalədə yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşdırılması qarşılıqlı münasibətlər
və ünsiyyət aspektində araşdırılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu materialdan müəllimlər təlim-tərbiyə işinin
təşkilində, yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında, ünsiyyət və münasibətlərin qurulmasında istifadə edə bilərlər.
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SOCĠO-PSYCHOLOGĠCAL PROBLEMS OF PEDAGOGĠCAL TEAM MANAGEMENT
Xülasə. Məqalədə psixoloji kollektivin idarə olunmasının sosial-psixoloji problemlərindən bəhs olunur. Göstərilir ki, pedaqoji kollektivin idarə olunmasına, qərarların qəbuluna kollektiv üzvlərinin cəlb olunması həm kollektivdə müsbət psixoloji iqlim yaradır, həm də fəaliyyətin səmərəliliyini artırır. Əksinə rəhbərin təkbaşına qərar qəbul etməsi kollektivdə neqativ psixoloji mühitin yaranmasına səbəb olur. İdarəetmə o
zaman uğurlu olur ki, kollektivi idarə edən şəxs həm başqalarına, həm də özünə qarşı eyni qaydada tələbkar
olsun.
Açar sözlər: pedaqoji proses, sosial davranış, idarəetmə fəaliyyəti, rəhbərlik, motivasiya, şəxsiyyət
Резюме. В статье, говорится о социально- психологических проблемах управления педагогическим коллективом. Отмечается, что участие всех членов коллектива в принятие решения об управлении педагогическим коллективом, создаѐт положительной психологический климат и повышает эффективность деятельности в самом коллективе.
Самостоятельное принятие решения со стороны руководителя является причиной создания негативной, психологической среды.
Управление в том случае бывает удачным, когда управляющий коллективом бывает одинаково
требовательным как другим, так и к себе.
Ключевые слова: педагогический процесс, социальное поведение, управленческая
деятельность, руководство, мотивация, личность
Summary. The article discusses the socio-psychological problems of psychological team
management. It is noted that the involvement of team members in the management of the teaching staff,
decision-making creates both a positive psychological climate in the team and increases the efficiency of
activities. On the contrary, the decision-making of the leader alone creates a negative psychological
environment in the team. Management is successful when the person who manages the team is equally
demanding of others and himself.
Key words: pedagogical process, social behavior, administrative activity, leadership, motivation,
personality

İdarəetmə bütün dövrlərdə müxtəlif elm
sahələrinin, dövlət strukturlarının aktual bir
problemi kimi diqqət mərkəzində olmuşdur.
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İdarəetmə eyni zamanda psixoloji problem olmaqla psixoloqların tədqiqatlarında da geniş şəkildə araşdırılmışdır. Lakin zaman-zaman iqtisa-
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di, siyasi və ideoloji və s. vəziyyətdən asılı olaraq idarəetmə də ona uyğunlaşdırılmış, verilən
tələblər dəyişmişdir. Həyat və fəaliyyətin bütün
sahələrini əhatə edən idarəetmə hər bir fəaliyyət
sahəsi üçün ümumi olanlarla yanaşı, həm də
spesifik mahiyyət kəsb edir. İdarəetmə dar və
geniş məna daşıyır. Yəni hər bir fərdin özünü
idarəetməsindən tutmuş dövlətin idarə edilməsinədək bütöv bir sistemi təşkil edir.
İdarəetmə istənilən halda subyekt-subyekt
münasibətləri üzərində qurulur. Lakin o da məlumdur ki, istehsal sahəsinin idarə olunması ilə
pedaqoji kollektivin idarə olunması arasında
əsaslı fərq var. Bir tərəfdən iqtisadi sistemin dəyişməsi, azad bazar iqtisadiyyatına keçilməsi,
elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin idarəetməyə tətbiqi, bu sahədə də yeniləşməni zəruri
edir. Bu isə öz növbəsində təhsilin demokratikləşdirilməsini, humanistləşdirilməsini və beləliklə cəmiyyət həyatının yeniləşməsini təmin etməlidir. “Təhsil sisteminin idarə olunmasının
dövlət-ictimai prinsiplər əsasında həyata keçirilməsi, pedaqoji proses iştirakçılarının fəaliyyəti
üçün ən əlverişli şəraitin yaradılması, onların
sosial müdafiəsi və perspektivdə ictimai-dövlət
idarəetmə sisteminə keçilməsi bu sənədlərdə
qarşıya əsas məqsəd kimi qoyulmuşdur” (4, s.
348).
Müasir dünya dəyişir və təhsilalanların
qarşısına yeni vəzifələr qoyur. Təhsil alanlar
nəinki yeni bilik və bacarıqlara yiyələnməlidirlər, həm də yeni şəraitin tələblərinə uyğunlaşmağı bacarmalıdırlar. “Yeni dövr insanların qarşısında sərt alternativlər qoyur. Yeni bilikləri
mənimsəyənlər üçün geniş imkanlar yaranır. Digərlərini isə yoxsulluq, işsizlik gözləyir. Çünki
köhnə iş yerləri sıradan çıxır, iqtisadi sistem
dəyişir. İnformasiyanın qorunması, istənilən
vaxt ondan istifadə edilməsi təhsili, biznes sahəsini, gündəlik həyatı tamamilə dəyişdirir, onun
üçün yeni imkanlar açır” (6, s. 130).
Bütün dünyanı, o cümlədən Azərbaycanı
ağuşuna alan pandemiya həyat və fəaliyyətin
bütün sahələrinə köklü şəkildə təsir etmişdir. İnsanların öyrəşdiyi həyat tərzi tamamilə dəyişmişdir. Onun təsiri xüsusilə təhsil sahəsində
əsaslı şəkildə özünü göstərmişdir. Ənənəvi təhsildən onlayn təhsilə keçilməsi məcburiyyəti
yaranmışdır. Təbii ki, bütün bunlar davranışa,
təfəkkür tərzinə təsir edir. Kollektiv fəaliyyət

olan təlim indi sanki fərdi xarakter daşıyır. Təbii
ki, bir tərəfdən baş verən neqativ təsirlə yanaşı
pozitiv olanlar da yarandı. İndi demək olar ki,
bütün şagirdlər, müəllimlər elektron vasitələrdən istifadə etməyi öyrənmişlər. Bütün bunlar
isə həm də idarəetmədə öz əksini tapır.
İdarəetmədə kollektiv üzvlərinin qarşılıqlı
münasibətləri vacib şərtlərdəndir. İdarəetmədə
qarşılıqlı münasibətlərə rəhbər və işçilərin, eləcə
də işçilərin bir-biriləri ilə olan münasibətləri daxildir. Pedaqoji kollektivin idarə olunmasına və
qərarların qəbuluna kollektivin əksər üzvlərinin,
yəni müəllimlərin iştirakının təmin olunması
başlıca şərtdir. Bu prosesdə bir sıra amilləri diqqətdən qaçırmaq olmaz. Bura idarəetmə ilə bağlı
hər bir əməkdaşın hüquq və vəzifələrinin, səlahiyyətlərinin konkret, həm də rəsmi formada
göstərilməsi, ümumi maraqla şəxsi maraqların
uzlaşdırılması aid edilir.
Birgə, ümumi şəkildə qəbul olunmuş qərarlar zamanı hər kəsin üzərinə düşən vəzifə də
dəqiq göstərilməli və rəhbərlik tərəfindən rəsmiləşdirilməlidir. Müəyyənləşdirilmişdir ki, kollektiv üzvləri tərəfindən qəbul edilən, bəyənilən
qərarlar ayrı-ayrı üzvlər tərəfindən bəyənilməsə
belə, münaqişəyə səbəb olmaz. Bunun əksinə
olaraq məktəb rəhbərinin təkbaşına, kollektiv
üzvləri ilə müzakirə edilmədən qərar qəbul etməsi kollektivdə neqativ psixoloji mühitin yaranmasına səbəb olur. Bu halda ayrı-ayrı üzvlər
müxtəlif bəhanələrlə tapşırığın icrasından yayınmağa çalışır. Məcbur olduqda isə işi könülsüz
şəkildə yerinə yetirir. Bu da öz növbəsində fəaliyyətin səmərəliliyini azaldır, keyfiyyət aşağı
düşür. Çünki hər kəs özünün məsuliyyət daşımadığını düşünür.
Psixoloji tədqiqatlar (Ə.S. Bayramov,
M.Ə. Həmzəyev, Ə.Ə. Əlizadə, S.İ. Seyidov, K.
Levin, E. Erikson və b.) göstərir ki, kollektiv
qərarların qəbulu zamanı üzvlərin iştirakı, əmr
göstəriş və s. formada rəsmiləşdirildikdə onlarda məsuliyyət hissi güclənir, fəaliyyət motivi
möhkəmlənir. Eyni zamanda o da məlumdur ki,
ümumi işdə iştirak etməyən, konkret tapşırığı
olmayan kollektiv üzvü heç bir fəallıq göstərmir, prosesdən kənarda qalmağa çalışır.
Pedaqoji kollektiv üzvlərinin idarəetmə işlərində, qərarların qəbulunda iştirakı onların
eqoistik motivlərinin ödənilməsini təmin edir,
onların ümumi işdə uğur qazanılmasına marağı-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №3, 2021

97

Cavid Ramiz oğlu Əliyev

nı artırır. Onların rəhbərlə birlikdə yerinə yetirməli olan işin sistemli şəkildə icrasına səy göstərməsini stimullaşdırır.
Tədqiqat göstərir ki, pedaqoji kollektivdə
müsbət qərarların qəbul edilməsi rəhbərlə kollektiv üzvləri arasında münasibəti yaxşılaşdırır.
Əksinə, neqativ tapşırıqlar, təkbaşına verilən qərarlar işçilər tərəfindən yad hesab olunur, onlarda cavabdehlik, təşəbbüskarlıq, işə yaradıcı yanaşmaq hissi zəifləyir. Eyni zamanda nəzərə
almaq lazımdır ki, rəhbər və işçilərin qarşılıqlı
münasibətləri həm də kollektivdə formalaşmış
ənənələrdən, işin məzmunundan, fəaliyyət sahəsindən asılıdır. O da məlumdur ki, istənilən fəaliyyət sahəsində iqtisadi amillər başlıca rol oynayır. Lakin iqtisadi amillərin təsir səviyyəsi
müxtəlif fəaliyyət sahəsində fərqli olur. Pedaqoji fəaliyyətdə də iqtisadi amillərin rolu var, lakin
başqa fəaliyyət sahələrindən fərqli olaraq burada
mənəvi-psixoloji, əxlaqi cəhətlər daha çox özünü göstərir. Yəni pedaqoji kollektivdə mənəvipsixoloji amillər əsas sayılır, üstünlük təşkil
edir, nəinki iqtisadi amillər. Pedaqoji kollektivin
mənəvi-psixoloji simasını, psixoloji mühitini
digər sahələrdən məhz bu cəhət fərqləndirir.
Pedaqoji fəaliyyəti, eləcə də idarəetməni
digərlərindən fərqləndirən cəhəti pedaqoq və
psixoloqlar birmənalı şəkildə qəbul edirlər. Bununla əlaqədar Y.V. Vasilyev yazır: “Məktəbin
idarə olunması təlim-tərbiyə prosesinin, fəaliyyətin daxili inkişafetdirici funksiyasını yerinə
yetirməkdədir. Məktəbdə istənilən fəaliyyət,
hətta adicə gün rejimi ilə bağlı tələblər belə idarəetmə xarakteri daşıyır. Lakin onun pedaqoji,
psixoloji mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu fəaliyyət subyektin təlim-tərbiyəsini necə inkişaf
etdirir” (5, s.83).
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, hələ də
məktəbin idarə olunması ilə idarəetmə mahiyyəti arasında müəyyən ziddiyyət var. Belə ki, məktəbin inkişafı onun idarə olunmasından xeyli qabaqdadır. Bu fərqi aradan qaldırmaq üçün ilk
növbədə idarəetmə üslubu müasir dövrün tələblərinə cavab verməlidir. Burada isə başlıca olanı
təhsilin humanistləşdirilməsi və demokratikləşdirilməsidir.
İdarəetmə mədəniyyətinə rəhbərin peşəkarlığı ilə şəxsi keyfiyyətlərinin vəhdəti əsaslı
təsir göstərir. Bunlar isə idarəetmənin sosial-psixoloji, pedaqoji təşkilati funksiyalarının sintezi-
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ni zəruri edir. Müasir dövrdə məktəbi, pedaqoji
kollektivi o direktor müvəffəqiyyətlə idarə edir
ki, özü daim təkmilləşir, kollektiv üzvlərinə müəllim və şagirdlərə, valideynlərə müsbət mənada
təsir edə bilir, onları vahid məqsəd ətrafında birləşdirməyi bacarır, yeni ideya və metodları öz
işinə tətbiq edə bilir.
Pedaqoji kollektivə rəhbərlik edən şəxslər
yalnız kollektivin fəaliyyətinə deyil, həm də öz
fəaliyyətinə nəzarət etməyi, özünün güclü və
zəif tərəflərini bilməlidir.
Müşahidələr və eləcə də tədqiqatlardan
məlum olur ki, bəzən rəhbər işçilər vaxtı düzgün
bölüşdürə bilmir, planlaşdırmada çətinlik çəkir.
Vaxtın çoxunu ikinci dərəcəli işlərə ayırır. Nəticədə əsas işlər diqqətdən kənarda qalır. Adətən,
belə rəhbərlər daim çox işlədiklərindən, vaxtın
azlığından şikayət edirlər. Bununla belə onların
fəaliyyətinin səmərəliliyi aşağı olur.
Yazılmamış bir qayda var: öz işini özü
idarə edə bilməyən şəxs başqalarını idarə edə
bilməz.
Pedaqoji kollektivin idarə olunması həm
də idarə edənlərin özləri üçün tərbiyə məktəbi
rolunu oynamalıdır. İdarəetmə heç də rəhbərin
kollektiv üzərində “ağalığı” kimi qəbul oluna
bilməz. Pedaqoji kollektivdə iş nifrət, cəzalandırma yolu ilə həyata keçirildikdə tərbiyə edilən
tərbiyə edəndən qorxduqda onun qəlbində laqeydlik, soyuqluq, kobudluq yaranır.
Pedaqoji kollektivin idarə edilməsində
vacib sosial-psixoloji vəzifələrdən biri də ictimai rəyin formalaşdırılması ilə bağlıdır. “O bir
tərəfdən kollektiv şüuru müəyyənləşdirir, digər
tərəfdən qeyri-rəsmi şəkildə fikir, mülahizə, münasibət formasında kollektivdə fikir birliyi yaradır” (7.s.100)
Psixoloqlar (L.S. Vıqotski, P.P. Blonski
və b.) göstərirlər ki, insanın fəaliyyəti ilə şəxsi
keyfiyyətləri vəhdət təşkil edir. Məşğul olduğu
peşəni dərindən bilməyən şəxs yaxşı insan da
ola bilməz. Çünki peşə fəaliyyətinə münasibətin
arxasında dünyagörüşü dayanır.
İstənilən fəaliyyət sahəsində, o cümlədən
pedaqoji kollektivin fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsində şəxsiyyətlərarası münasibətlər, idarə edənin şəxsi keyfiyyətləri, idarəetmə üslubu böyük əhəmiyyət kəsb edir.
“Pedaqoji kollektivin fəaliyyətini təşkil
edərkən ilk növbədə işçilərin vahid məqsəd və

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 88, Number: 3, 2021

Pedaqoji kollektivin idarə olunmasının sosial-psixoloji problemləri

ideya ətrafında birliyinin təmin olunmasına, təşkilatçılığın səviyyəsinə, əlbir fəaliyyətə, tərəfdaşın münasibətinə, əməyin yorucu yoxsa cəzbedici olmasına, kollektivin mənəvi-psixoloji mühitinə diqqət yetirilməlidir” (8, s. 5).
Pedaqoji kollektivdə psixoloji mühitin formalaşmasında məktəb direktorunun şəxsi keyfiyyətləri, idarəetmə üslubu, işçilərlə qarşılıqlı münasibətləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məlumdur ki, rəhbər və işçilər arasında inamsızlıq yarandıqda pozuculuq fəaliyyəti güclənir və bu da
həm kollektivdə sosial-psixoloji mühiti pozur,
həm də fəaliyyətin səmərəliliyi aşağı düşür.
Məlumdur ki, pedaqoji fəaliyyət subyektsubyekt münasibətləri üzərində qurulur və əsas
funksiyası yalnız bilik vermək deyil, həm də
şəxsiyyət formalaşdırmaqdır. Bu isə kifayət
qədər sistemli, ardıcıl şəkildə həyata keçirilməli
olan mürəkkəb bir prosesdir. Burada başlıca
rolu kollektivdəki psixoloji mühit oynayır. Fəaliyyətin səmərəliliyi isə rəhbərin şəxsi keyfiyyətlərindən, peşəkarlıq səviyyəsindən, inkişaf
dinamikasından, sosial ustanovkadan və digər
amillərdən asılıdır.
Tədqiqatlar göstərir ki, pedaqoji kollektivin psixoloji mühiti, rəhbərin idarəetmə üslubu
kollektiv üzvlərini qane etmədikdə onlar rəhbərə
qarşı çıxırlar. Bu, gizli və ya açıq formada ola
bilər. Eyni zamanda rəhbərə qarşı çıxan qrup və
ya qruplar yaranır. Başqa sözlə, rəhbərin kollektiv üzvlərinə qarşı münasibəti adekvat olaraq
onun özünə qarşı yönəlir.
Müşahidələr göstərir ki, rəhbərin aqressiv
münasibəti işçilərdə də aqressiv davranışı artırır
və nəticədə kollektivin, məktəbin fəaliyyətinə
neqativ münasibət yaranır. Bu isə işin ahəngini
pozur, əks qütblü qruplaşmalar yaranır. Rəhbərin işçilərlə xeyirxah davranışı, pedaqoji ünsiyyəti, münasibəti işçilərin əhval-ruhiyyəsinə
müsbət təsir edir, kollektivdə pozitiv sosial-psixoloji mühit formalaşır. Onu da göstərmək lazımdır ki, kollektiv üzvlərinin davranış motivləri daha çox amillər ilə bağlıdır. Müxtəlif situasiyalarda və həmişə eyni davranış formasına istinad edilməsi idarəetmədə mərkəzləşmənin itirilməsinə səbəb olur. Psixoloji ədəbiyyatda mərkəzləşmənin fərqli növləri göstərilir. Qeyd olunur ki, hər şeyin rəhbər tərəfindən təkbaşına idarə olunması avtoritar üslubdur və bu kollektivin
təşəbbüskarlığını, fəallığını azaldır, hər kəs mə-

suliyyətdən yayınmağa çalışır. Bununla yanaşı,
rəhbərin bütün funksiya və səlahiyyətləri paylaşması nəzarətin itirilməsinə səbəb olur. Təcrübə göstərir ki, daha səmərəli idarəetmə forması
demokratik mərkəzləşmədir. İnformasiyanın
toplanması, paylanması və iyeraxiya qaydasına
hər kəsin cavabdehlik daşıması həm idarəetməni, həm də ümumilikdə pedaqoji kollektivin fəaliyyətinin səmərəliliyini artırır. Lakin vəziyyətdən asılı olaraq, müvəqqəti avtoritar idarəetmədən də istifadə olunmalıdır.
İdarəetmədə rəsmiləşdirmə, sənədləşdirmə
vacib şərtlərdəndir. Səlahiyyətin şifahi verilməsi
həmin şəxsin məsuliyyət hissini azaldır. Belə olduqda bir tərəfdən səlahiyyət verilən şəxs özü
işə səhlənkar yanaşır, digər tərəfdən başqaları
buna soyuq münasibət bəsləyir.
Pedaqoji kollektivin idarə olunmasında
rəhbərin fəaliyyəti o zaman daha yüksək təsir
imkanına malik olur ki, kollektivin fəaliyyətini,
əmək bölgüsünü düzgün təşkil edə bilsin, işçilərin qabiliyyətini nəzərə alsın. Başqa bir cəhət isə
mənəvi-psixoloji amillə bağlıdır. Burada isə
başlıca cəhət kollektiv üzvlərinin şəxsiyyətinə,
işinə hörmət və diqqətlə yanaşmaqdan ibarətdir.
Ola bilər ki, müəllim, şagird və ya digər işçi
hansısa bir işi yerinə yetirərkən səhvə yol verib.
Onun işini qiymətləndirərkən onun şəxsiyyətini
yox, fəaliyyətini qiymətləndirmək, təhlil etmək
lazımdır.
Təcrübə göstərir ki, mənəvi-psixoloji
amillər ilə yanaşı pedaqoji kollektivin idarə
edilməsində işçilərin, elə rəhbərin özünün də işgüzar keyfiyyətləri böyük rol oynayır. Başqa
sözlə mənəvi-psixoloji amillər olub, işgüzar
keyfiyyətlər olmadıqda və yaxud əksinə, işgüzar
keyfiyyətlər olub mənəvi-psixoloji amillər olmadıqda işin səmərəliliyi çox aşağı düşür. İşçinin öz fəaliyyətindən razı qalmaması, onun işgüzar keyfiyyətləri ilə icra etdiyi iş arasında uyğunsuzluq olduqda baş verir. Belə vəziyyət işçi
ilə rəhbər arasında qarşılıqlı münasibətlərə də
təsir göstərir.
Tədqiqatlar göstərir ki, rəhbər işçilərə
qarşı aqressiv münasibət göstərdikdə işçilər arasında narazılıq yaranır. Bəzən bu narazılıq
yalnız rəhbərə qarşı yox, işçilərin öz aralarındakı münasibətə də təsir edir. Belədə kollektivdə
qruplaşma yaranır, destruktiv fəaliyyət güclənir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, rəhbərin hədsiz
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yumşaqlığı, mehribançılığı bəzən səhv başa düşülür. Onlar bunu rəhbərin iradəsizliyi kimi
qəbul edirlər.
Problemin aktuallığı. Cəmiyyət həyatının
humanistləşdirilməsi, demokratikləşdirilməsi, inkişaf etmiş dünya dövlətlərinə inteqrasiyası təhsil sisteminə, xüsusilə təhsilin idarə olunmasının bu tələblərə uyğunlaşdırılmasını zəruri edir. Qarşıya qoyulmuş bu vəzifələrin həyata keçirilməsinin sosial-psixoloji, pedaqoji əsaslarının işlənməsi və dünya təcrübəsindən istifadə imkanlarının müəyyənləşdirilməsi yolu ilə mümkündür.

Problemin yeniliyi. Pedaqoji kollektivin
idarə olunması, kollektivdə sosial-psixoloji mühitin
formalaşdırılması, qarşılıqlı münasibətlər, məktəb
direktoru və işçilərin şəxsi keyfiyyətləri və peşəkarlıq keyfiyyətləri ümumiləşdirilmiş, təhlil edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
pedaqoji kollektivin idarə olunması, onun sosial-psixoloji əsasları ilə bağlı alınan nəticələrdən, təhsil işçilərinə, müəllimlərə, rəhbər işçilərə, tərbiyə işi ilə
məşğul olanlara istiqamət verilir, praktik fəaliyyətin
təşkili yolları göstərilir.
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PSYCHOLOGĠCAL CHARACTERĠSTĠCS OF MĠLĠTARY FAMĠLĠES
Xülasə. Məqalədə hərbiçi ailələrinin psixoloji durumu milli dəyərlər aspektindən tədqiqata cəlb edilmişdir. Son dövrlər hərbiçilərlə bağlı psixoloji tədqiqatlar daha intensiv xarakter almışdır. Bu baxımdan məqalə aktual bir mövzuya həsr edilib. Müəllif burada çoxsaylı anket sorğulardan istifadə edərək belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, hərbiçi ailəsində mövcud olan psixoloji mühit digər peşə sahiblərindəkindən çox fərqlidir.
Açar sözlər: ordu, ailə, tərbiyə, övlad, hərbi
Резюме. В последнее время исследования психологических особенностей военнослужащих стали проводится все более интенсивно. В связи с этим статья посвящена достаточно актуальной теме. В
статье рассматривается психологическое состояние семей военнослужащих с точки зрения национальных ценностей. Используя многочисленные анкетные опросы, автор пришел к выводу о том, что
психологическая среда в семье военнослужащих сильно отличается от таковой в других профессиях.
Ключевые слова: армия, семья, воспитание, ребенок, военный
Summary. Recently, psychological research about military workers has expanded significantly.
Therefore, the article is dedicated to this trending topic. The psychological state of military families are
involved in this article in terms of national aspects. Using several questionnaries , author concludes that
pschological situation in military family is more distinct than the families of other occupations.
Key words: Army, family, upbringing, child, military .

Hər bir dövlətin var olması, müstəqilliyini
qoruyub saxlaması, ölkə vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etməsi üçün ordu ən vacib amil
sayılır. Ordusu zəif olan bir dövlətin nəinki inkişafı, hətta mövcudluğu da sual altındadır. Ordu,
onun hərbi qüdrəti bir dövlətin gücünün, imkanlarının əsas göstəricisi hesab oluna bilər. Ordunun bir dövlət üçün nə qədər vacib olduğunu 30
ilə yaxın Ermənistanla müharibə şəraitində olan
hər bir Azərbaycan vətəndaşı daha yaxşı anlayır.
İctimai fəaliyyət forması olan ordu əsas iki
komponentdən ibarətdir: onun hərbi texnikası və

silah-sursat ehtiyatları; ordudakı əsas funksiyaları həyata keçirən hərbi qulluqçular, onların
mənəvi, psixoloji durumu və döyüş hazırlığı.
Əgər ordu öz-özlüyündə bir dövlət təsisatıdırsa, onun əsas kadr ehtiyatı peşəkar hərbiçilərdən ibarətdir. Adətən hərbiçi sözü işlədildikdə əynində hərbi forma olan sağlam cüssəli kişilər göz önünə gəlir. Lakin bu, yalnız gözlə görünəndir. Belə ki, hərbiçi həm də bir çox peşə sahiblərindən fərqli olaraq özünəməxsus mənəvipsixoloji dəyərləri olan ağır bir peşə sahibidir.
Peşəkar hərbiçilər yetkinlik yaşlarından hərbi
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məktəblərdə, daha sonra Ali Hərbi Akademiyada təhsil alırlar. Bu təhsil ocaqlarında onlara peşəkar hərbiçi kimi yetişmələri üçün lazımi biliklərlə yanaşı çox ciddi psixoloji hazırlıqlar da
aşılanır. Şərəfli hərbiçi peşəsinə qədəm qoyan
gənc zabit və gizirlər illər ərzində peşəkarlıqlarını artırmaqla bərabər, hərbiçi psixologiyasının
daşıyıcısına da çevrilirlər. Heç də təsadüfi deyil
ki, hərbiçilər haqqında formalaşmış stereotiplərə
görə onlar sərt baxışlı, az gülümsəyən, çox ciddi
və amiranə səs tonu ilə danışan insanlardır. Hərbiçilər hər cür çətin, ekstremal həyat şəraitində
illərlə yaşamağı bacaran, həyatlarını düşünmədən Vətən üçün qurban verməyə hazır olan, özlərinə və ətrafdakılara qarşı tələbkar olan şərəfli
peşə sahibləridirlər.
Belə bir ifadə var ki, hərbiçi peşə deyil,
həyat tərzidir. Bu fikirdən çıxış edərək deyə bilərik ki, hərbiçi ailələri də bir sıra fərqli özəlliklərə malikdir. Bu baxımdan, hərbiçilərin və onların ailələrinin psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi psixologiya elmində xüsusi yer tutur. Bu
səbəbdən də psixologiyanın bir qolu olaraq Hərbiçi psixologiyası istiqaməti yaradılmışdır.
“Həyat üçün təhlükəli şəraitdə uzun müddət
qalmaq, güclü emosiogen təsir, yüksək fiziki və
psixi gərginlik, psixosomatik tükənmə ciddi psixobioloji dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Bu dəyişikliklər xüsusi patogenetik mexanizmlərin işə
düşməsi ilə, kütləvi özünəməxsus qeyri-adi axınlar şəklində, sülh dövrünə xas olmayan psixi
fəaliyyətin disfunksional vəziyyəti ilə nəticələnir” (4, s. 18).
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu peşə sahəsinin özünəməxsus çətinlikləri var və bu çətinliklər, buradan doğan problemlər hərbiçi ailələrindəki psixoloji mühitə təsirsiz ötüşmür. Belə
ki, xidməti vəzifələrini yerinə yetirmək üçün
hərbiçilər daim evlərindən ayrı qalır və bir
müddət sonra yenidən evlərinə, ailələrinin yanına qayıtmalı olurlar. Bu iş rejimi tsiklik olaraq
daim davam edir. Təyin səbəbi ilə onlar yaşayış
yerlərini bir-neçə ildən bir dəyişməli olurlar. Bu
isə ailənin həyat tərzinə təsirsiz ötüşmür.
45 hərbiçi ailəsində apardığımız anketsorğuya əsasən, hərbiçi ailələrində yaşanan ən
çətin psixoloji dönəm məhz yeni yaşayış bölgəsinə olan təyinlərlə bağlıdır. Belə ki, bu zaman
ailə yeni yaşayış bölgəsinə uyğunlaşmaqda bir
müddət çətinlik çəkir. Yeni yaşayış yeri yeni
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qonşular, yeni sosial mühit deməkdir. Buna uyğunlaşmaq isə əlavə psixoloji gərginliyə səbəb
olur. Bu psixoloji diskomfortdan ən çox nəsibini
alan isə hərbiçi övladlarıdır. Hər dəfə yeni yaşayış yerinə köçdükdə onlar təhsil aldıqları məktəblərini də dəyişməli olurlar. Alışdıqları, müəllimlərinə öyrəşdikləri, şagirdləri ilə dostluq münasibəti qurduqları doğma məktəbdən ayrılmaq
onlar üçün daha ağır olur. Eyni zamanda yeni
məktəbə, oradakı pedaqoji və psixoloji mühitə
uyğunlaşmaq müəyyən zaman tələb edir və bir
sıra hallarda çox çətin keçir. Sorğuda iştirak
edən hərbiçi ailələrinin hamısının bildirdiyinə
görə uşaqlarının yeni məktəbə öyrəşmələri, bu
zaman yaranan psixoloji gərginliklər onlar üçün
ən həssas məsələ sayılır.
Hərbiçi həm də döyüşçü deməkdir. Heç
bir döyüş, müharibə isə qansız, itkisiz olmur.
Bunu Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılan 44 günlük Vətən Müharibəsində bir millət
olaraq, hamılıqla yaşadıq. Sorğuda iştirak edən
bir qisim hərbiçi ailəsində - “Sizi daha çox nə
narahat edir, psixoloji gərginlikdə saxlayır” sualına belə cavab aldıq. Onlar hər dəfə işə gedən
hərbiçi atalarına, həyat yoldaşlarına görə narahat olurlar. Xüsusən də hərbiçi ailə başçısı
təmas xəttində xidmət çəkirsə, iş növbəsindən
evə gec gələndə, bu zaman ona telefon zəngi
çatmayanda ailə üzvləri gərgin stress yaşayırlar.
Belə hallarda adətən ailənin xanımı çalışır ki, öz
narahatlığını içində boğaraq uşaqları sakitləşdirsin. Bu isə həyat yoldaşı qadının əlavə psixoloji
gərginliklər yaşamasına səbəb olur. Sorğuda iştirak edən hərbiçi-respondentlərin fikrinə görə,
onlar üçün ən çətin dövr obyektiv səbəbdən birlikdə yaşaya bilmədikləri zamandır. Belə ki,
bəzən yeni təyinat yerinə ailə bir sıra səbəbdən
gedə bilmir. Məsələn, uşaqların təhsilini oxuduqları məktəbdə davam etdirmək istəyindən,
yeni təyin yerinin imkanlarının ailə üçün uyğun
olmamasından və s. Respondentlərin 12 nəfərinin bildirdiyinə görə, bu kimi hallarda ən gərgin
psixoloji yük hərbiçi ailə başçısının üzərinə
düşür. Belə ki, o, tez-tez ailəsi üçün darıxır, ailəni əhatə edə biləcək məişət problemlərinin fikrini çəkir, ailəsinə kömək edə bilmədiyi üçün
bəzən güclü stress də yaşayır.
Digər tərəfdən isə müəyyən müddətdən
sonra evə qayıdan hərbiçilər burada ilk bir-neçə
günü fərqli adaptasiya çətinlikləri ilə qarşılaş-
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malı olurlar. Onlar hərbi hissədə keçirdikləri
çətin, gərgin, eyni zamanda məsuliyyətli və
nizam-intizamlı işdən sonra mülki həyata alışa
bilmirlər. Bütün bunlar isə hərbiçinin psixoloji
durumuna təsir edir, onların psixomodelində iz
qoyur. Məsuliyyətli iş rejimindən ailəsinə qayıdan hərbiçi bir müddət evə adaptasiya ola
bilmir, həmçinin evdə keçirdiyi vaxtın azlığından ailənin məişət qayğılarına tam yardımçı da
ola bilmir. Bəzi hərbiçilər isə evə gəldikdən
sonra yorğun olsa da bir sıra məişət qayğılarını,
problemlərini ailədaxili vəzifə borcu həll etməyə çalışır.
Hərbiçinin həyat yoldaşının ailə problemlərini müstəqil şəkildə həll etməsi cəhdləri isə
bəzən müsbət qarşılanmır, təqdir edilmir. Bu isə
öz növbəsində ailədəki psixoloji mühitə heç də
müsbət təsir göstərmir. Hərbiçilərin bildirdiyinə
görə məhz bu səbəbdən onlar evə qayıtdıqdan
sonra ərlə arvad arasında bəzən cüzi də olsa
soyuq münasibət yaranır. Lakin, bu kimi hallar
istisna təşkil edir və əsasən gənc hərbiçilərin ailələrində təsadüf edilir. Zamanla ailə bağları
möhkəmləndikcə bu problem də aradan qalxır. “
Obrazlı desək, ailə həyatı həmişə günəşli hava
demək deyil. Hərdən səmada buludlar da görsənir.
Ailə həyatının günəş çıxması da var, qürubu da
var. Gecəsi var, gündüzü var. Təbiətdə yaz, yay,
payız, qış olduğu kimi, ailənin də yazı, yayı, payızı,
qışı olur. Hər bir ailədə təbiətdə olduğu kimi yağışlı, ildırımlı, tufanlı günlər olur” (2, s. 132)
Sorğuda iştirak edən 45 hərbiçidən 40 nəfəri aldıqları maaşın ailə təminatında yetərli olduğunu bildirdilər. Onlar ailələrinin maddi durumunu aldıqları yüksək məvacibə görə yaxşı
təmin edə bilirlər. Adətən hərbiçi ailələrində
maddi durumun aşağı olması səbəbi ilə gərginlik, ərlə arvad arasında anlaşılmazlıq, konfliktlərə təsadüf edilmir. Təbii ki, əgər ailə kifayət
qədər önəmli olan büdcələrini düzgün istiqamətdə xərcləyə bilirsə. Sorğu keçirdiyimiz hərbiçilərin hamısı bu məqamı xüsusi olaraq qeyd
ediblər ki, çəkdikləri əziyyət qarşılığında ailələrini maddi cəhətdən təmin edə bilmələri onlarda
özünəgüvən hissini artırır, peşələri ilə bağlı yaşadıqları məhrumiyyətlərin kifayət qədər kompensasiya olunduğuna inam yaradır.
Hərbiçilərin bildirdiklərinə görə, onların
ailələrində müsbət psixoloji mühitin, qarşılıqlı
anlaşmanın qorunub saxlanılmasında həyat yol-

daşlarının rolu daha çoxdur. Belə ki, qadınlar
üçün çətin psixoloji və fiziki dönəm sayılan hamiləlik dövründə xanımlarının yanında daim ola
bilməmələri, onlara lazımi mənəvi və psixoloji
dəstəyi göstərməmələri bəzən qadınlar tərəfindən tənə, qınaq, narazılıqla qarşılanır. Bu isə, iş
növbəsindən evinə yenicə dönmüş hərbiçi ilə
həyat yoldaşı arasında gərginliyin yaranmasına
səbəb olur.
Ata obrazını evdə hərbiçi olmadıqda öz
üzərinə götürmək, təbii ki, psixoloji aspektdən
identiklik olma səbəbindən çətinliklər yaradır.
Bütün bu psixoloji gərginliyi dəf etmək üçün isə
qadından ilk öncə dözümlülük tələb olunur. Öz
araşdırmalarında bu mövzuya geniş yer verən
prof. Ə.Ə. Əlizadə bu məsələ ilə bağlı demişdir:
“Qadın dözümlülüyü isə eldə-obada həmişə
diqqət cəlb edib. Maraqlı psixoloji məziyyət
kimi hələ qədim zamanlarda məlum idi. Onun
psixoloji əlifbası vaxtilə Azərbaycan etnopsixologiyasında yazılıb” (3, s. 366).
Hərbiçilərin fikirlərinə əsaslanaraq deyə
bilərik ki, yuxarıda qeyd olunan ailədaxili münasibətlərdəki bu gərginlik zamanla aradan
qalxır. Bu çətinliklər müvəqqəti xarakter daşıyır. Zamanla hərbiçi ailəsində ərlə arvad, valideyn və uşaqlar arasında qarşılıqlı anlaşma,
mehribanlıq və səmimiyyət hökm sürməyə başlayır. Hərbiçilərn fikrincə, onlar qədər ailələri
üçün darıxan digər peşə sahiblərinə çox az rast
gəlinir. Onlar evlərinə qayıtdıqdan sonra çalışırlar ki, ailədə heç kimin xətrinə dəyməsinlər.
Uzun müddət həsrətində olduqları həyat yoldaşının, uşaqların nəvazişini çəkir, ailəsi ilə daha
çox gözəl anlar keçirməyə üstünlük verirlər.
Eyni münasibət ailə üzvləri tərəfindən ataya
qarşı yönəlir. Həyat yoldaşı, övladlar gərgin
işdən sonra evə dönən, yorğun ataya qarşı diqqətli olur, onun yanından ayrılmamağa çalışırlar. Əlbəttə, bütün bunlar ailə bağlarını daha da
möhkəmləndirir, ailədaxili sağlam psixoloji mühitin bərqərar olmasına öz təsirini göstərir.
Hərbiçilərin ailədaxili münasibətlərinin
formalaşmasında övladların rolu çox diqqət çəkicidir. Bu baxımdan suallardan biri də hərbiçi
ailəsində böyüyən övladların mənəvi-psixoloji
xüsusiyyətləri ilə bağlı oldu. Hərbiçilərin əksəriyyəti, yəni 39-u bildirdi ki, bu peşə sahiblərinin övladları yeniyetməlik yaşlarından çox nizam-intizamlı, diqqətcil, qayğıkeş olurlar. Onlar
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ataları evdə olmadığı müddətdə ailənin bir sıra
məişət qayğılarını öz üzərlərinə götürürlər.
Sözün əsil mənasında onları təkbaşına böyüdən
analarına qarşı sevgi dolu olur, analarının sözündən çıxmamağa, onu incitməməyə çalışırlar.
Eyni zamanda, ataları evə döndüyü zaman onu
hansısa xoş bir əməlləri, məsələn, dərslərindən
aldıqları yüksək qiymətlə sevindirməyə çalışırlar. Hərbiçilərin bildirdiyinə görə, onların övladları mənəvi-psixoloji cəhətdən tez formalaşır,
müstəqil olur, ailəcanlılıqları ilə digər həmyaşıdlarından fərqlənirlər. Lakin, 28 hərbiçi bildirdi ki, yeniyetməliyin böhran dönəmində, xüsusən oğlan övladları ilə münasibətdə müəyyən
psixoloji gərginliklər, narahatlıqlar yaşanır. Bu
gərginliklər özünü ana-oğul, nənə, baba-nəvə
münasibətlərində özünü göstərir.
Bir qisim ailə üzvləri digər peşə sahiblərindən ümumiyyətlə ailələrin istirahət rejimindən danışarkən bəzi faktları da qeyd etdilər ki,
uzaq ölkələrə səyahətin mümkünsüzlüyü onlarda müəyyən qəzəb duyğusu yaratsa da buna
görə ailə başçısına etirazlarını bildirmirlər. Ölkəsindən kənara çıxmayan hərbiçinin öz ailəsini
uzaq səfərlərə apara bilməməsinin səbəbi onun
xidməti dövründə peşə qayda qanunlarına əməl
edərək ölkəni tərk etmək icazəsinin olmamasıdır. Xidməti yeri əgər ölkə daxilindədirsə, onun
öz qarnizonundan kənara çıxmamaq şərtilə ölkə
daxilində ailəliklə səyahətə çıxmaq imkanı var.
Dövlətimiz hər zaman hərbiçilərin iş şəraitinin, onların ailə-məişət şəraitinin daha da
yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirir. Bu istiqamətdə mütəmadi islahatlar aparılır, xüsusi
tədbirlər planı həyata keçirilir. Hərbiçilər yeni,
gözəl, rahat evlərlə təmin olunur və övladlarının
təhsili üçün mütəşəkkil işlər görülür. Bəzi çətin
situasiylarda qarşılıqlı anlaşmanın sayəsində
hərbiçi ailəsinin üzvləri çox böyük sədləri aşaraq bir- birlərinə dəstək olurlar. Belə olduqda
isə hərbiçi öz ailəsindən narahat qalmır, peşə
borcunu psixoloji gərginlik yaşamadan həyata
keçirir. Hərbiçi ailəsində böyüyən övladların
təlim tərbiyəsi təbii ki digər ailələrdəki övlad
tərbiyəsindən fərqlənir. Axı hərbiçi evində əsgər
ruhlu bir vətəndaş yetişir. O da qeyd edilməlidir
ki, hərbiçilər güclü nizam-intizama, verilən əmrlərin dərhal və qeyri-şərtsiz yerinə yetirilməsinə
öyrəşmiş insanlardır. Bu hal onların psixoloji
durumuna da sirayət edir. Bəzən hərbiçilər bu
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peşə xarakterlərini də ailədə tətbiq edirlər. Onların özlərinin dediyinə görə bu, onlarda qeyri-iradi baş verir. Bəzən ən kiçik ailə-məişət nizamsızlığı onlarda yersiz əsəb yaranmasına səbəb
olur. Bu da öz növbəsində ailədə lüzumsuz yerə
konfliktli situasiyaya gətirib çıxardır. Hərbi sistemdə bir çox intizam qaydalarına həm özü
əməl edən həm də tabeliyində olan hərbiçilərə
riayət etdirən hərbi rütbə sahibi ailəsində də o
ruhu qoruma prinsipləri ilə yaşayır. Sorğuda iştirak edən respondentlərdən 20 nəfəri bu xarakterini kiçik konfliktli situasiyalara səbəb olan
əsas səbəb kimi qeyd ediblər.
Azərbaycan psixologiya elmində hərbiçilərin, zabitlərin döyüş hazırlığı, onların sosialpsixoloji məsələlərini psixologiya elmləri doktoru E. Şəfiyeva öz elmi işlərində təhlilə cəlb etmişdir. Bunlara “Zabit hazırlığının sosial-psixoloji məsələləri”, “Hərbi-psixoloji xidmətin
rolu”, “Zabit şəxsiyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri”, “Döyüş ustalığının formalaşmasının psixoloji əsasları” və s. məqalə və monoqrafiyaları
misal göstərmək olar. Bundan başqa, N.A.
Əliyev, S.S. Gözəlovun “Hərbi qulluqçuların
şəxsiyyətinin psixologiyası və hərbi intizamın
möhkəmləndirilməsi məsələləri”, “Hərbi qulluqçuların döyüş fəaliyyətinin və xidmətinin psixoloji təhlili” və s. işlərini də misal göstərə bilərik.
Lakin, Azərbaycanın yerləşdiyi geosiyasi mövqeyi, Ermənistan kimi mənfur və işğalçı bir
dövlətlə qonşu olmağımız bizi ordumuzun daha
da güclü olmasını hər zaman prioritet mövzu
olaraq diqqətdə saxlamağımızda labüd edir. O
da qeyd edilməlidir ki, bu mövzu yalnız peşəyönlü problem deyil. Hərbiçi peşəsi ilə bağlı
elmi yanaşmaların işlənib hazırlanması həm də
milli-şüur, milli adət-ənənələrin qorunub saxlanılması, milli ideologiya olaraq önəm daşıyır:”
Azərbaycan xalqı özünün ikinci milli oyanma
dövründə (1988-ci ildən sonra) yenidən öz soy
kökünə, milli dirçəlişinə qayıtdı. Bu isə psixoloqları düşündürməyə bilməzdi. Bu dövr ərzində
Azərbaycan psixoloqları da milli xüsusiyyətlər,
milli şüur, milli adət və ənənələrin mənəvi tərbiyəyə təsiri məsələsinə yenidən geniş diqqət yetirmişlər” (1, s. 46).
Ordu anlayışı maddi-texniki bazası, hərbiçilərin peşəkarlığı, mənəvi, psixoloji hazırlıqlı
olmaları ilə bir bütövü özündə ehtiva edir. Apardığımız bu qısa təhlil əsasında deyə bilərik ki, -
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hərbiçilərimizə xas olan keyfiyyətlərin qaynaqları, xalqımızın əsrlər boyu özündə formalaşdırdığı müsbət xüsusiyyətlərdir. Xalqımız bu müqəddəs və şərəfli peşə sahiblərinə heç zaman
böyük sayğı və sevgisini əsirgəməmişdir. Ulu
öndər Heydər Əliyev bu xüsusda demişdir:
“Bütün peşələr şərəflidir. Lakin peşələrin ən şərəflisi Vətənə müdafiə etməkdir!”
Problemin aktuallığı. Praktik eksperimentlərlə hərbiçi ailəsində müəyyən edilən psixoloji xüsusiyyətləri ümumiləşdirmək, bu xüsusiyyətlərin səciyyəvi formalarını göstərmək, müasir psixologiya-

nın elmi-nəzəri tələbləri səviyyəsində onların təhlilini verməkdən ibarətdir.
Problemin elmi yeniliyi. Hərbiçi ailəsinin
özünəməxsus psixoloji xüsusiyyətləri bu ağır və şərəfli peşə sahiblərinin gündəlik həyat tərzi, bütün
ailə üzvlərinin psixoloji durumu təhlil edilərək müəyyən edilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən
hərbiçilər, psixoloqlar, eləcə də ali məktəb tələbələri,
hərbi məktəb və akademiyanın müdavimləri istifadə
edə bilər.
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EVALUATION OF THE MENTAL HEALTH AMONG UNIVERSITY STUDENTS
DURING COVID 19 PANDEMIC
Xülasə. Bu kəmiyyət tədqiqatında Covid 19 dönəmində universitet tələbələrinin yeni vəziyyətə uyğunlaşmada ümumi emosional sağlamlıqlarını əks etdirən psixoloji simptom göstəricilərinin səviyyələri tədqiq
edilmişdir. Tədqiqatda müxtəlif universitetlərdə təhsil alan 86 tələbə iştirak etmişdir. İştirakçıların 62-si
qadın (72.1%), 24-ü isə (28.9 %) kişidir. Tədqiqatın əsas fərziyyəsi Covid 19 dönəminin gələcək ilə qeyri
müəyyənliyə təsir etdiyi üçün universitet tələbələrinin stress səviyyəsinin artıra biləcəyi fikrinə əsaslanır. Bu
məqsədlə tədqiqatda Deroqatis tərəfindən hazırlanan, 2016-cı ildə isə M. Kərimova və N. Osmanlı tərəfindən
Azərbaycanda yoxlanılmış və standartlaşdırılmış Qısa Semptom Şkalasından (QSŞ) istifadə edilmişdir.
Tələbələrin ümumi stress göstəriciləri isə (GSİ) 1.47 (0.85) olaraq dəyərləndirlimişdir. Bu nəticələr digər
ölkələrdə aparılan tədqiqatlarla müqayisə edildiyi zaman, pandemiya dönəminin universitet tələbələrinin stress
göstəricilərinə, yalqızlıq səviyyələrinə, sağlamlıqları ilə bağlı narahatlıq göstəricilərinə təsir etdiyi ortaya
çıxmışdır. Tədqiqat nəticələrinə əsasən universitetlərdə tələbələrin psixi sağlamlıqlarına müsbət təsir edə biləcək
təkliflər və gələcək tədqiqatların hansı istiqamətlərdə aparıla biləcəyi ilə bağlı məsləhətlər verilmişdir.
Açar sözlər: pandemiya, psixi sağlamlıq, Qısa Simptom Şkalası, ümumi stress səviyyəsi
Резюме. В этом количественном исследовании изучались уровни показателей симптомов стресса, которые отражают общее эмоциональное здоровье студентов университета в период Covid 19,
когда они адаптировались к новой ситуации. В исследовании приняли участие 86 студентов, обучающихся в разных вузах. 62 участников были женщинами (72,1%) и 24 мужчинами (28,9%). Основная
гипотеза исследования основана на идее, что период Covid 19 может повысить уровень стресса у студентов вузов, так как влияет на уровень неуверенности в будущем. С этой целью в исследовании,
подготовленном Дерогатисом в 2016 году, М. Каримова и Н. Османская использовали проверенную и
стандартизированную шкалу краткосрочных симптомов (BSI) в Азербайджане. BSI состоит из 53
пунктов и содержит 0–4 вопроса типа Лайкерта. Шкала состоит из 9 подтестов и 3 глобальных показателей. Индекс внутренней согласованности Cronbach Alpha составляет 0,94. В то же время исследователем была разработана анкета по демографическим данным.
Общая оценка стресса студентов составила 1,47 (0,85). Когда эти результаты сравнивались с исследованиями, проведенными в других странах, было обнаружено, что период пандемии влияет на
показатели стресса, уровень одиночества и беспокойство студентов университетов о своем здоровье.
Основываясь на результатах исследования, университеты представили предложения, которые могут
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положительно повлиять на психическое здоровье студентов, а также советы о том, где можно проводить исследования в будущем.
Ключевые слова: пандемия, психическое здоровье, краткий перечень симптомов, общий индекс
стресса.
Summary: This quantitative study examined the levels of stress symptom indicators that reflect the
overall emotional health of university students during the Covid 19 period, while they were adapting to a
new situation. The study involved 86 students studying at different universities. 62 of participants were
women (72.1%), and 24 were men (28.9%). The main hypothesis of the study is based on the idea that the
Covid 19 period can increase the stress level of university students, as it affects the level of uncertainty about
the future. To this end, in a study prepared by Derogatis in 2016, M. Karimova and N. Osmanskaya used the
proven and standardized Short-term Symptom Scale (BSI) in Azerbaijan. The BSI consists of 53 items and
contains 0-4 questions of the Likert type. The scale consists of 9 sub-tests and 3 global indicators. The
Cronbach's Alpha internal consistency index is at 0.94. At the same time, a questionnaire on demographic
data was developed by researcher.
Overall student stress scores were estimated at 1.47 (0.85). When these results were compared with
studies conducted in other countries, it was found that the pandemic period affects stress scores, loneliness
levels, and university students ' anxiety about their health. Based on the results of the study, the universities
provided suggestions that could have a positive impact on students’ mental health, and advice on where
future research could be conducted.
Keywords: pandemic, mental health, Brief Symptom inventory, general stress index.

2019-cu ilin axırlarında Çində başlayan və
bütün dünyaya yayılan, ağır psixo-sosial problemlərə səbəb olan Koronavirus-19 (Covid-19)
sürətlə yayılması nəticəsində Ümumdünya
Sağlıq Təşkilatı 2020-ci il 11 mart tarixində ili
pandemiya ili elan etdi.[1] Pandemiya səbəbi ilə
dünyanın demək olar ki, hər yerində müxtəlif
mübarizə üsullarına əl atıldı. Bu mübarizə tədbirlərinin isə ən başında isə sosial məsafə, izolyasiya, karantin demək olar ki, bir çox ölkələrdə
tətbiq edildi. Pandemiyaya bağlı olaraq cəmiyyətin hər bir üzvünün normal davam edən həyat
ritmində dəyişiklik baş vermişdir. Sosial məsafə, izolyasiya, karantin kimi sağlamlıqla bağlı
məcburi məhdudiyyətlər isə insanlara fərqli şəkildə öz təsirini göstərmişdir.
Təhsilin və bir çox iş sahələrinin məsafədən idarə edilməsi insanları yeni mərhələyə
uyğunlaşmağa vadar etmişdir. Təbii ki, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin pandemiyadan təsirlənmə səviyyələri də müxtəlif şəkildə təzahür
etmişdir. Məsafədən təhsilə keçid sadəcə şagirdləri və tələbələri deyil, eyni zamanda müəllimlərin də fəaliyyətinə öz təsirini göstərmişdir. İnsanın psixi sağlamlığında sosial dəstək ağları ilə
əlaqəni də nəzərə alsaq pandemiyanın heç də
asan bir mərhələ olmadığını daha yaxşı anlaya
bilərik. Eyni zamanda hörmətli prezident İlham
Əliyevin uzaqgörən siyasəti və xalqın iradəsi
nəticəsində işğal edilmiş doğma torpaqların

azad edilməsi xalqda böyük sevinc yaratsa da,
müharibə dövrünün çətinlikləri, şəhid və qazi
xəbərləri də kütlə stressin artmasına səbəb olmuşdur. Uzun müddət həsrətində olduğumuz
qalibiyyət sevinci ilə yanaşı, müharibə dövründə
şəhidlər, qazilərlə bağlı xəbərlərin də yayılmasının da əhalinin həssas qrupunda təşviş, gərginlik
və depressiyanın artırmış ola biləcəyi düşünülür.
Maddi çətinliklər, işsizlik, sağlıqla əlaqədar keçirilən təşviş, yaxın ailə üzvlərinin və ya digərlərinin koronavirusla bağlı itkiləri, gələcəklə
bağlı qeyri-müəyyənliklər kimi faktorların da
cəmiyyətin psixi sağlamlığına olan təsirlərinin
ola biləcəyi qeyd edilə bilər.
COVID-19 səbəbi ilə bir ailə üzvünün
ölümünü yaşayan insanlar, yas tutma prosesinə
mənfi təsir edəcək adətləri, ritualları da yerinə
gətirə bilmədikləri üçün yaslarını da tam yaşaya
bilməməkdədirlər, bu isə tamamlanmamış yas
prosesi kimi insanın psixi sağlığı üçün risk yaradır.[2, s. 129]. Aydın məsələdir ki, yaxınını itirən şəxsin bu prosesdə pandemiya səbəbi ilə yasını anlaya bilməməsi, sosial dəstəkdən məhrum
olması da yasla bağlı kədərin daha da dərinləşməsinə və bəzən patoloji yaşanmasına səbəb ola
bilər.
Normal bir dönəmdə həyatda qalma instinktinə bağlı olaraq insanın qorxu duyğusunu
yaşaması nə qədər təbii qarşılansa da, pandemiya dönəmində qorxunun dərinləşməsi və patolo-
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ji hal alması da daha dərin yaralara yol açaraq
şəxsin stresslə başa çıxma bacarıqlarının yetərsizliyinə də səbəb ola bilməkdədir. Təhlükə qarşısında mübarizə gücünün yetərli olduğunu hiss
edən insanlar adətən daha az təşviş yaşayırlar.
Buna baxmayaraq görünməyən bir “virus”la
mübarizədə özünü aciz hiss edə bilməsi, xəstəliyə yoluxa biləcəyi və yaxınlarını itirə biləcəyi,
işini itirməsi və ya işini itirmə qorxusu da ümidsizlik yaşanmasına və mübarizə gücünün yetərsizliyi ilə bağlı fikirlərin formalaşmasına yol aça
bildiyi qeyd edilə bilər.
Reardon (2010) öz tədqiqatında xüsusən
pandemiya dönəmində psixi sağlığı pozulan
insan sayının infeksiyaya yoluxan insanların sayından da çox olduğu qeyd etmişdir. [3]
Bu dönəmdə yeniyetmə və gənclərin fiziki
sağlamlıq səviyyələrinin daha güclü olduğunu
nəzərə alsaq da, xüsusilə universitet tələbələrinin tələbə yoldaşları ilə bir mühitdə sosiallaşmadan uzaqdan əlaqə saxlamaları onların sosiallaşma bacarıqlarının da zəifləməsinə və yaşamdan
məmnuniyyət səviyyələrinə mənfi təsir göstərdiyi də qeyd edilə bilər. Bir tərəfdən təhsilin məsafədən online olmasını yetərli hiss etməyən
gənclər sosiallaşa bilmədiklərini, gələcəkdə işsiz
qala biləcəklərini və bununla bağlı təşvişi yaşasalar da, digər tərəfdən də universitetə gələrkən
yolda vaxt itirmədiklərini, evdə zamanı daha
rahat tənzimləyərək fərdi inkişaflarına ayırdıqlarını, maddi olaraq daha az pul xərclədiklərini,
daha azad hiss etdiklərini qeyd edirdilər.
Cao və yoldaşlarının da 2020-ci ildə apardıqları bir tədqiqat nəticəsində böyük şəhərlərdə
yaşayan universitet tələbələrinin kiçik şəhərdəkilə nisbətən daha az təşvişli olduqlarını qeyd
etmişdir[4]. Böyük şəhərlərdə ticarət, mədəniyyət mərkəzlərinin əl çatanlığının da olması da
bunu izah edə bilər. Ailə münasibətləri qənaətbəxş olan gənclər üçün evdə təcrid edilərək
qalmaq da əlavə təzyiqləri və problemləri daha
dərin yaşamasına da yol aça bildiyi qeyd edilə
bilər. Wang və yoldaşları tərəfindən (2020)
Çində aparılan tədqiqata əsasən iştirakçıların
53.8%’i pandemiyanın psixologiyalarına olan
mənfi təsirini, 16.5%-i ciddi orta və ciddi dərəcədə depresif simptom yaşadıqlarını, 8.1%-i i
isə orta və ciddi dərəcədə stress yaşadıqlarını
bildirmişdir. İştirakçıların 84.7%-i günün 20-24
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saatını evdə keçirdikləri, 75.2%-i isə ailə üzvləri
ilə əlaqədar narahatlıqlarını ifadə etmişlər. [5]
Gülşah Kızılkok (2021) orta məktəb müəllimləri ilə apardığı keyfiyyət tədqiqatında onları
sosial həyatın azalması, işə gedə bilməmə, məqsədsizlik, ailə faktorları, yoluxma qorxusu,
qeyri-müəyyənlik və məcburiyyətdən maska
taxma kimi xüsusiyyətlərin narahat etdiyini
qeyd etmişlər. İştirakçıların 83% (n=20) sosial
yaşamlarının məhdudlaşdırılmasının stress yaratdığını qeyd ediblər. İkinci böyük stress mənbəyinin 54% (n=13) yoluxma qorxusu olduğunu
qeyd ediblər.
Tükel R. (2020) tədqiqatına əsasən karantin və izolyasiyada psixi sıxıntılar, təşviş, narahatçılıq, panika, qorxu, hüzursuzluq, əsəbilik,
çarəsizlik, əzələ ağrıları, sağlıqla bağlı narahatçılıq, motivasiya əskikliyi, diqqəti toplamada
çətinlik, iştah azalması, yuxusuzluq, yalqızlıq
hissinin yaşandığı görülür. İnsanların pandemiya dönəmində kütləvi informasiya vasitələri ilə
davamlı olaraq ölüm və yoluxma xəbərlərini də
izləməsinin onların psixi sağlamlıqlarına təsir
edərək şiddətli stress və təşviş yaşamalarına
səbəb olduğu görülür. [8]
İspaniyada 3480 nəfər üzərində aparılan
tədqiqat nəticəsində iştirakçıların 18.7%-nin
depressiv, 21.6%-nin gərgin, 15.8 %-nin isə
travma sonrası stress pozuntuna sahib olduğunu
ortaya qoymuşdur. [9, s.172]
Türkiyədə 18 yaş və üstü 240 insan üzərində aparılan tədqiqat nəticələrinə əsasən iştirakçılarda təşvişin olması ilə hijyen davranışları
arasında əlaqə olduğu müəyyən edilmişdir. Xəstəliklə bağlı təşviş artdıqca, xəstəlikdən qorunma məqsədli hijyen davranışların da artdığı müəyyən edilmişdir. [10, s.316]
Yuxarıda qeyd edilən faktorlarla yanaşı,
şəxsin adaptasiya gücü, məqsədlərinin olması,
yeni sosiallaşma yollarına istiqamətlənməsi
kimi xüsusiyyətlərin də psixi sağlamlığa müsbət
təsir edə biləcəyi də vurğulanmalıdır.
Pandemiya dövründə müxtəlif ölkələrdə
fərqli yaş qruplarında psixi sağlamlıqla bağlı vəziyyətin necə olmasına bağlı tədqiqatlara ehtiyac duyulur. Bu ehtiyacdan yola çıxılaraq Azərbaycanda tələbələr arasında stress göstəricilərinin hansı səviyyədə olduğunu müəyyən
etmək üçün tədqiqat keçirilmişdir. Tədqiqat
pandemiya vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq online
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şəkildə tətbiq edilmiş və əldə edilən iştirakçı
sorğularına əsasən dəyərləndirilmişdir.
Tədqiqatın məqsədi. Universitet tələbələrinin Covid 19 pandemiya dönəmində stress
göstəricilərinin müəyyən edilməsi və uyğun təkliflərin verilməsi məqsədini daşıyır.
Tədqiqat iĢtirakçıları. Tədqiqatda müxtəlif universitetlərdə təhsil alan toplam 86 tələbə
iştirak etmişdir. İştirakçıların 62-si qadın
(72.1%), 24-ü isə (28.9 %) kişidir.
Məlumat toplama vasitələri.Tədqiqatda
Deroqatis tərəfindən hazırlanan, 2016-cı ildə isə
M.Kərimova və N.Osmanlı tərəfindən Azərbaycanda yoxlanılmış və standartlaşdırılmış Qısa
Semptom Şkalasından (QSŞ) istifadə edilmişdir.
[11]. QSŞ 53 maddədən ibarət olub, 0-4 likert

tipli suallardan ibarətdir. Şkala 9 alt testdən və 3
global göstəricidən ibarətdir. 3 global göstəricinin adı Rahatsızlıq Ciddiyəti indeksi, (RCİ),
Toplam simptom indeksi (TSİ), Simptom Narahatçılıq indeksi (SNİ) şəklində adlandırılır. 9
alt şkalasının adları isə belədir. Somatizasiya,
Obsesiv kompulsif, şəxsiyyətlərarası həssaslıq,
depressiya, təşviş pozuntusu, nifrət, fobik təşviş,
paranoid düşüncə ve psixotizmdir. Şkalanın
Cronbach alfa daxili tutarlılıq indeksi 0.94 olaraq tapılıb.
Məlumatların toplanması. Tədqiqat
üçün sorğu online formada Google form üzərindən hazırlanaraq universitet tələbələrinə göndərilmişdir.
Tədqiqatla bağlı nəticələr

Yuxarıdakı qrafikə əsasən özümü sağlam
hiss edirəm (46 kişi-%55.4), özümü qismən
sağlam hiss edirəm (28 kişi-%33.7), əvvəllər
sağlam idim, son zamanlar sağlığım yerində
deyil (8 kişi-% 9.6), özümü sağlam hiss etmirəm

(1-%1.2 ) kimi qeyd edilib. Bu nisbətlərə baxıldığı zaman 55.4 % özünü tam sağlam hiss etsə
də, 44.6 % da sağlıq vəziyyətlərini qənaətbəxş
hesab etməməkdədir.

Bütün düzənim alt üst oldu (26.5% -22
nəfər), özümü yalqız hiss edirəm (4.8%-4
nəfər), əvvəl vaxt olmadığı üçün edə bilmədiyim işləri edirəm. (21.7%-18 nəfər), ailə üzvlə-

rimlə keçirilən vaxt mənə xoş gəldi (16.9%-14
nəfər), yeni qabiliyyətlərimin fərqinə vardım.
(4.8%-4 nəfər),
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Digər olaraq qeyd edilən bölmədə isə aşağıdakı cavablar alınmışdır. Bu cavablar da məzmun etibarı ilə diqqət çəkicidir.
“Evimi ofis kimi istifadə edirəm, oyun oynayıram, passivləşdim, gələcəyə ümidim yox,
passivləşdim”
“İş məkanımı dəyişmişəm, iş axtarıram”
“Vaxtim var amma yenə də həvəsim ölub”
“Bəzən özümü tək də hiss edirəm sıxıntıdan.”

“Əvvəllər yaxşı idi, çatdırmadığım işləri
görə bilirdim. Müddət uzandıqca artıq səbrim
azalıb.”
“Müəllimlərin verdiyi tapşırıqları edir,
film izləyib, kitab oxuyuram”
Şkalanın önəmli sayılan bəzi suallarının
cavablarına da aşağıda yer verilmiş və nəticələr
qeyd edilmişdir.

73.3 % (63 nəfər) heç vaxt, çox az 16.3 %
(14 nəfər) , orta səviyyədə 8.1 % ( 7
nəfər),olduqca çox 2.3 % ( 2 nəfər) olaraq cavablandırıb. Yenə də faiz nisbətləri az görünsə

də insan sayısı olaraq 86 nəfərdən 9 nəfərin həyatına son vermə düşüncələrinin olması və orta
səviyyədə bunu düşünməsi diqqəti çəkir.

Bu cədvəldən də göründüyü kimi, 86 nəfərin 24.4%-i (21nəfər) heç vaxt, 24.4% çox az
(21 nəfər), 26.7%-i (23 nəfər) orta səviyyədə,
9.3% -i ( 8 nəfər) isə lap çox, 15.1%-i (13 nəfər)
olduqca çox yalqızlıq hiss edir.

Aşağıdakı cədvəldə isə tələbələrin Qısa
Simptom Şkalasından və alt şkalalardan aldıqları ballar qeyd edilmiş və digər qruplarla qarşılaşdırılmışdır

.

Subscales

Somatizasiya
Obsessivkompulsiv
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Azərbaycan
tələbələr
arasında,
M. Kərimova.
(2020)
(N=86)

İsveçpsixoloqlar
qrupu (N=459)
(Schwannauer&
Chetwynd, 2007

M (SD)
.83 (.64)

M (SD)
1.09 (0.94)

İranlıdepresivxəst
ələr (N=354)
(P.Mohammadkha
ni, 2010)
M (SD)
1.34 (.94)

1.65 (.68)

1.69 (1.08)

1.70 (.85)

Psixiatrikxəst
ələr
outpatients
N=1002
Derogatis&M
elisaratos
(1992)
M (SD)
.83 (.79)
1.57 (1.00)

Yunanlı
normal qrup
(LoutsiouLadd,
Panayıotou,&
Kokkinos, )
N=818
M (SD)
0.77 (.79)
1.34 (.83)
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Şəxsiyyətlər
arası
münasibət
Depresiya
Anksiyete
Nifrət
Fobiktəşviş
Paranoid
fikirlər
Psyxotizm
Ümumi stress
göstəricisi
(GSI)

1.46 (.92)
1.28 (.81)
1.48 (.77)
1.32 (.81)
.92 (.71)

1.75 (1.22)
1.68 (1.14)
1.90 (1.13)
1.30 (1.14)
1.21 (1.16)

1.53 (.96)
1.83 (1.01)
1.42 (.91)
1.18 (.84)
.90 (.78)

1.58 (1.05)
1.80 (1.08)
1.70 (1.00)
1.16 (.93)
.86 (.88)

1.12 (.90)
.92 (.81)
1.06 (.85)
.93 (.78)
.53 (.64)

1.46 (.81)
1.15 (.73)

1.29 (1.06)
1.27 (0.98)

1.52 (.92)
1.37 (.84)

1.14 (.95)
1.19 (.87)

1.14 (.83)
.72 (.70)

1.47 (0.85)

1.47 (0.85)

1.32 (.70)

1.32 (.72)

.94 (.65)

Cədvəldən də göründüyü kimi, QSŞ-nın
alt şkalalarından alınan balların ortalaması digər
ölkələrdə xəstə və normal qruplarla müqayisə
edildiyi zaman heç də aşağı göstəricilər deyil.
Türkiyədə müxtəlif universitetlərdə təhsil
alan 443 tələbə arasında aparılan tədqiqata əsasən, tələbələrin günlük və davamlı təşviş səviyyələrinin yüksək olduğu müəyyən edilmişdir
[12,13]. Belə ki, bu nəticələr də əldə edilən nəticələrlə oxşarlıq göstərir.
Tədqiqatdan çıxan nəticələr əsasında aşağıdakı təkliflər verilə bilər.
1. Universitetlərdə qoruyucu, profilaktik
psixi sağlamlıq tədbirlərin təşkil edilməsi,
2. Pandemiya dönəmində xüsusən gənclərin müstəqil olma ehtiyacını diqqətə alaraq ailə
daxili münasibətlərdə yaşanan gərginliklərin
azalmasına yönəlik fərqindəlik çalışmalarının
aparılması,
3. Tələbələrin sosiallaşma ehtiyaclarından
yola çıxaraq məhdud sayda və sosial məsafəyə
diqqət edilərək görüşmələrini, ünsiyyət qurmalarını təşviq etmək,

4. Maraqlı və gənclərin aktiv fəaliyyətinə
təsir edə biləcək online məşğələlərin keçirilməsi,
5. Psixi sağlamlığı qorumaq məqsədi ilə
gənclərin psixoloji dəstək almalarını təşviq edilməsi əhəmiyyətlidir.
Problemin aktuallığı. Pandemiyanın davam
etdiyi reallığından yola çıxaraq əhalinin, xüsusən
gənclik dövrünü yaşayan tələbələrin psixi sağlamlıqlarının qorunması istiqamətində işlərin aparılması
əhəmiyyətlidir. Bunun üçün isə problem və ona təsir
edən faktorlarla bağlı tədqiqatlara ehtiyac duyulur.
Problemin elmi yeniliyi. Covid-19 mərhələsində bir çox ölkələrdə müxtəlif tədqiqatlar aparılsa
da, ölkəmizdə gənclərin psixi sağlamlıqları və stress
göstəricilərinin incələnməsi əhəmiyyətlidir.
Problemin praktiki əhəmiyyəti. Belə ki, ölkəmizdə bu sahədə aparılan əsaslı tədqiqatların yetərsizliyi qeyd edilə bilər. Bununla bağlı xüsusilə
müxtəlif yaş qruplarında və daha böyük iştirakçı kütləsi ilə aparılacaq tədqiqatlar da bununla bağlı edilə
biləcək tədbirlərə işıq tutacaqdır. Eyni zamanda bu
tip tədqiqatların daha böyük qrup üzərində tətbiq
edilərək müxtəlif meyarlara əsasən müqayisəli şəkildə təhlil edilməsi də daha böyük şəkli anlamamıza
və bu sahədə aparılacaq işlərə istiqamət verə bilər.
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MÜƏLLĠM HAZIRLIĞINDA RAST GƏLĠNƏN PSĠXPEDAQOJĠ PROBLEMLƏR
Кенуль Акиф гызы Худа-Заде
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

ПСИХОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
УЧИТЕЛЕЙ
Konul Akif Khuda- Zadeh
Azerbaijan State Pedagogical University

PSYCHOPEDAGOGICAL PROBLEMS ARISING IN THE PREPARATION OF
TEACHERS
Xülasə. Təhsilin modernləşdirilməsi, demokratikləşdirilməsi və humanistləşdirilməsi ilə bağlı vəzifələrdə müəllim hazırlığı öncül yerlərdən birini tutmaqla yanaşı, həm də cəmiyyətə yararlı, çevik düşünən, yeni
şəraitə adaptasiya qabiliyyəti yüksək olan, geniş dünyagörüşlü, akademik və təşkilati bacarıqlara malik müəllimlərin hazırlanmasını diktə edir. Belə bir nəticəyə gəlirik ki, müəllim hazırlığı ilə bağlı yaradılmış və
müasir təhsilə tətbiqi mümkün olan modellərin çox halda emprik əsasları olmadığından onun tətbiqinin hansı
faydalar gətirəcəyini əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq olmur. Bütün bunlar göstərir ki, müəllim hazırlığı üçün
zəruri olan psixopedaqoji şərtlər ödənməli, məhz onun sayəsində ən optimal olan modelin aprobasiyası həyata keçirilməlidir. Bunun üçün müəllim peşəsinə verilən tələblər saf-çürük edilməli, ən optimal olan şərtlər
qabardılmalı, eksperimental olaraq yoxlanılmalıdır.
Açar sözlər: müəllim, tələbə, hazırlıq, psixopedaqoji, problem
Резюме. Подготовка учителей не только занимает одну из лидирующих позиций в модернизации, демократизации и гуманизации образования, но и полезна для общества. Она диктует подготовку учителей, которые являются гибкими, обладают высокой способностью адаптироваться к новым
условиям, имеют широкий кругозор. мировоззрение, а также академические и организаторские способности. Сделан вывод о том, что модели, созданные в связи с подготовкой учителей и применимые
к современному образованию, часто не имеют эмпирической основы, поэтому невозможно предсказать выгоды от их применения. Все это показывает, что должны быть выполнены необходимые психолого-педагогические условия для подготовки учителей, благодаря которым должна быть апробирована наиболее оптимальная модель. Для этого необходимо уточнить требования к профессии учителя, надуть самые оптимальные условия и проверить экспериментально.
Ключевые слова: учитель, студент, подготовка, психопедагогика, проблема
Summary: Teacher training not only occupies one of the leading positions in the modernization,
democratization and humanization of education, but is also beneficial for society. It dictates the training of
teachers who are flexible, have a high ability to adapt to new conditions, and have a broad outlook.
worldview, as well as academic and organizational skills. It is concluded that the models created in
connection with teacher training and applicable to modern education often lack an empirical basis, so it is
impossible to predict the benefits of their application. All this shows that the necessary psychological and
pedagogical conditions for the training of teachers must be fulfilled, thanks to which the most optimal model
must be tested. To do this, it is necessary to clarify the requirements for the teaching profession, inflate the
most optimal conditions and test it experimentally.
Key words: teacher, student, preparation, psychopedagogy, problem
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Müasir dövrdə müəllim hazırlığı ilə bağlı
müxtəlif çətinliklər özünü göstərir. Bu çətinliklər metodoloji bazanın yetərsizliyindən deyil,
əsasən müəllim peşəsinə olan münasibətdən,
həmçinin müəllim peşəsini seçmiş məzunların
bu sahəyə ciddi marağının olmamasından qaynaqlanır. Dünyanın müxtəlif ölkələrində aparılmış tədqiqatlar bu faktların həqiqliyini güzərəan
səviyyəsində deyil, empirik şəkildə təsdiq olunmasında özünü göstərir. Qeyd olunduğu kimi tələbələrin müəllim peşəsinə yiyələnməsində özünü göstərən qüsurlu məqamlar müxtəlif ölkələrdə aparılmış tədqiqatlarda özünün təsdiqini
tapır. Bu günün müəllimi təkcə məlumat verən
deyil. O, hər bir gəncin şəxsiyyətinin formalaşmasına, istedad və bacarığının aşkarlanmasına,
ətrafdakılarla ünsiyyətə birbaşa təsir göstərməsinə yumşaq deyilsə, cavabdehdir. Buna görə psixoloji cəhətdən hazırlanmış müəllimlərin məktəblərdə çalışması çox vacibdir.
Məktəbdə psixoloq-mütəxəssislərin nə işləməsindən asılı olmayaraq, müəllim sinifdə tək
işləyir. Dərsin uğuru, ümumilikdə, ilk növbədə
müəllimin dərsin əlverişli psixoloji mühitini
necə yarada biləcəyindən asılıdır. Gələcək müəllimlərin psixoloji hazırlığının dərsin və ya hər
hansı digər peşənin əlverişli psixoloji mühiti yaratmaq qabiliyyətlərini artırıb-artırmadığı məsələsi açıq qalır. Qısa şəkildə müzakirə olunan gələcək müəllimlərin psixoloji hazırlıq aspektləri
bu hazırlığın vacibliyini bir daha vurğulayır.
Daha ətraflı elmi tədqiqat işləri, iş prosesinin
təhlili və iş prosesinin yaxşılaşdırılması üçün
optimal tövsiyələr tələb olunur [18].
“Pedaqoq olmaq həvəsi olmayan tələbə bu
sahədə olan tədqiqatlara az əhəmiyyət verir.
Çox vaxt onun öyrənməyinin məqsədi kredit
almaq və ya imtahan verməkdir. Bu problemlə
əlaqəli tədqiqat işlərini daha mükəmməl şəkildə
qiymətləndirərək bir çox insanın müəllim hazırlığı məktəblərinə girərək əvvəldən bu işi görməyə həvəsli olmadığını, pedaqoji baxımdan məqsədəuyğun olmadığını, buna görə psixoloji, pedaqoji fənlərin olmadığı iddia edə bilər. Onlar
üçün bu peşə böyük məna kəsb etmir və birbaşa
motivasiyaları yoxdur. Belə vəziyyət indiki Litvada, Latviyada, bir sıra digər Avropa ölkələrində çox aydın görünür [17].
Tədqiqatlar göstərir ki, Litvada vəziyyət
on ildən çoxdur ki, ən parlaq məktəb məzunları
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pedaqogika təhsillərini seçmirlər. Bu, bütün
akademik cəmiyyət üçün ciddi bir problemdir.
Düzgün psixoloji tələbə hazırlığına zəmanət
verilməli, daha çox diqqət və real vaxtda özünü
təhlil, refleksiya və təlimə həsr etməli, konkret
praktik vəziyyətləri təhlil etməyi və qiymətləndirməyi öyrənməlidir.
Əlbəttə, burada demək lazımdır ki, müxtəlif ölkələrdə gələcək müəllim hazırlayan ümumi
işlərdən asılı olmayaraq vəziyyət əslində fərqlidir. Məsələn, Yaponiyada pedaqoq diplomu
almaq istəyənlərin yeddi nəfərdən biri bunu alır
və yalnız üçdə biri işə qəbul olunur [17].
Rusiya Federasiyasında aparılmış bir sıra
tədqiqatların, o cümlədən, E.P. İlinin çoxsaylı
sorğularının nəticəsi göstərdi ki, ali məktəbə
daxil olmuş 30-45% tələbə müəllimlik peşəsinə
müsbət yanaşırlar. Təqribən 40% bu və ya digər
fənnə marağa görə daxil olur, bilavasitə müəllim
peşəsinə maraqları olmur. 13-22% tələbələr nə
müəllim fəaliyyətinə, nə də profili olan fənnə
müsbət yanaşır, ali məktəbə daxil olmaq motivləri isə ya orduya getməmək (oğlanlarda), ya da
(qızlarda) ali təhsilli olmağın prestiji ilə əlaqələndirirlər. Təəssüf ki, bu tendensiya bir neçə
onillikləırdir ki, davam edir. Pedaqoji fakültələri
bitirən tələbələrin yalnız ¼-i müəllimliyin onların peşəsi olduğunu qeyd edirlər [7, s.145].
Müəllim hazırlığında peşə salahiyyətinin
öyrənilməsi göstərir ki, müəllimlik peşəsində üç
növ səlahiyyət – peşəkar (müəllimin nəzəri bilikləri), psixopedaqoji (müəllimin öz şagirdlərini tanıması və onlarla şəxsiyyətlərarası münasibət qurma qabiliyyəti) və metodik (müəllimin
qabiliyyətinə aiddir)- didaktik məzmun elementlərini səmərəli şəkildə öyrətmək daha çox diqqəti cəlb edir. Fikrimizcə, bu kompitensiyaların
vəhdətdə nəzərə alınması müəllim hazırlığının
psioxpedaqoji məsələlərinin həllinə yaradımçı
ola bilər.
Qeyd olunduğu kimi xarici ölkələrin pedaqoji və psixoloji ədəbiyyatında müəllim hazırlığına geniş tədqiqatlar həsr edilmişdir. Lakin bununla belə həmin ədəbiyyatları təhlil etdikdə
müəllim hazırlığının necə aparılmasının mexanizmlərinə bələd olmaq olmur. Bununla bağlı
A.M Sidrokin qeyd edir ki, “ müəllim hazırlığı
üçün etibarlı vəsilə olan bu və ya digər metodun
başqalarından üstünlüyünü göstərən geniş miqyaslı tədqiqatlar və empirik faktlar kifayət etmir.
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Hətta mütəxəssislər belə müəllim fəaliyyətinin
effektivliyini təmin edə biləcək yekdil qənaətə
gələ bilməyiblər”. O, yazır, “biz bilirik ki, bir
müəllim digərindən hansasa cəhətlərinə görə üstündür və ya effektiv fəaliyyət göstərir. Ancaq
bunun niyə belə olduğunu söyləyə bilmirik. Biz
deyə bilmərik ki, müəllim peşəsinə yiyələnən tələbələrdən hansı effektiv fəaliyyət göstərən müəllimə, hansı daha faydalı olana çevriləcəkdir.
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, zəruri ölçü
metodunun, testin və ya metodikanın köməyi ilə
tələbələrdən kimin daha yaxşı müəllim olacağını
proqnozlaşdırmaq mümkün deyil.
L. Darlinq-Hemmond müəllim hazırlığı
ilə bağlı beynəlxalq təcrübəni inandırıcı şəkildə
ümumiləşdirmişdir. Müəllif daha çox təhsil sahəsində inkişaf etmiş ölkələri seçmiş və müəllim hazırlığı ilə bağlı proqramları nəzərdən keçirmişdir. O, Fillandiya, Sinqapur və Kanadanın
əyaləti olan Ontarionun proqramlarını öz tədqiqatına daxil etmişdir. O, müəllim hazırlığında
bu ölkələrin nümunəsini ümumiləşdirərək əvvəlcədən gözlənilən və ya proqnozlaşdırılan nəticələrə gəlmişdir. Onun tədqiqatı göstərir ki,
müəllim hazırlığında bir neçə element olduqca
vacibdir və daha işləkdir:
– sistem yanaşma; diqqətli seçim; tələbələrin fəal hazırlığı; müəllim əməyinin cəlbediciliyi; peşəkar yenidən hazırlanma; müəllimdə liderlik keyfiyyətlərinin inkişafı [16, s. 147-150].
Təbii ki, belə bir meyarlardan istifadə inkişaf
etmiş ölkələr üçün çətin olmasa da, inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün ciddi maliyyə və hazırlıq işləri tələb edir. Həm də bu müəllim hazırlığının ümumi koordinasiyasının yaradılmasını,
müəllim peşəsini seçmiş tələbələrdə peşə və
şəxsiyyət profilinin ümumtəhsil məktəblərinin
səviyyəsinə görə formalaşdırılmasını tələb edir.
Tələbələrin müəllim peşəsinə hazırlığında
diqqəti çəkən tədqiqatlardan və ya istiqamətlərdən biri də problemə struktur yanaşmadır. Bu
yanaşmanın tərəfdarlarından olan B.A. Slastenin
və b. göstərirlər ki, müəllim hazırlığı ilə bağlı
fəaliyyəti müxtəlif səviyyələrdə- sosial, psixoloji və pedaqoji səviyyələrdə analiz etmək olar.
Təbii ki, belə yanaşma həqiqətən əsaslı sayıla
bilər. Ona görə ki, struktur yanaşma hadisənin
daxili, həm də xarici məqamlarını üzə çıxarmağa imkan verir. Müəllim hazırlığında yaradılmış
belə professioqrama pedaqoji fəaliyyətin güzgü-

sünə çevilir. Bəs bu yanaşma da əsas hansı mexanizmlər tədqiq edilir, hansı cəhətlərə üstünlük
verilir?
Sruktur yanaşmanın tədqiqatçılarının o
cümlədən, B.A. Slasteninin, həmçinin E.A. Qrişinin və b. işlərinin təhlilindən belə qənaətə
gəlmək olur ki, bu tədqiqatlarda müəllimin profesioqramasına daha çox diqqət yetirilir.
V.A. Slasteninin fikrincə, profesioqrama
pedaqoji təhsil müəssisələrinin vəzifələrinin
konkretləşdirilməsinə, müəllim hazırlığı üçün
vacib olan keyfiyyətlərin formalaşdırılması işini
idarə etməyə, tədris olunan fənlərin sayının
dəqiq göstərilməsinə, tədris planlarının dəqiqləşdirliməsinə imkan verir.
Profesioqramın qurulması bir çoxlarının
fikrincə, şəxsiyyətin psixoloji tədqiqinə əsaslanmalı, şəxsiyyətin peşə və vacib psixoloji keyfiyyətlərinin nomekturasının yaradılmasına söykənməlidir. Əlbəttə, bu vəzifənin həlli müşahidədən gələn biliklərdən qaynaqlana bilməz. Burada həmin professioqramın yaradılması eksperimental tədqiqatlara və pedaqoji əməyin yaradıcılarının tərcümeyi-halının təhlilinə əsaslanmalıdır [ 15, s. 69].
V.A. Slasteninin apardığı tədqiqatın elminəzəri əhəmiyyəti danılmazdır. Ancaq onun
müəllim hazırlığı üçün təqdim etdiyi keyfiyyətlər də nəzəri ümumiləşdirmələrin nəticəsidir və
fərqli milli-etnik mühitdə eksperimentlər aparılmamışdır. Hesab edirik ki, tələbələrin müəllim
peşəsinə hazırlığı məsələlərində bilavasitə məktəbdə tədqiqatlar aparılmalı, pedaqoji fəaliyyətdə müəllimin çatışmayan cəhətləri və uğurlu
müəllimin keyfiyyətləri müqayisə edilməlidir.
Məhz bu zaman zəruri olan modelin yaradılması
üçün vacib olan nəzəri və empirik faktlar ortada
ola bilər.
Respublikamızda da müəllim hazırlığının
müxtəlif aspektləri ilə bağlı sanballı tədqiqat işləri həyata keçirilmişdir. Ümumiyyətlə, müəllim
hazırlığı ilə bağlı Azərbaycanda aparılmış tədqiqatlarda zəruri olan məqamlar xüsusilə də müəllim şəxsiyyəti, onun formalaşdırılması istiqamətləri, eləcə də müəllimin şəxsiyyət profili
diqqət mərkəzinə gətirilmişdir. Bu sahədə aparılmış tədqiqatlar təlim psixologiyası kontekstindən daha qabarıqdır. Bu baxımdan Azər-baycan psixoloqları F. İbrahimbəyov, Ə. Bayramov,
Ə. Əlizadə, Ə. Qədirov, M. Həmzəyev və.b təd-
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qiqatlarında müəllim peşəsi və şagirdin psixi
halları məsələləri önə çəkilir, bu məsələlər qarşılıqlı təsir prosesində nəzərdən keçirir. Bu tədqiqatlarda müəllim hazırlığında müəllimin psixi
vəziyyətinin müəyyən edilməsi, onun stressə davamlılıq aspektlərinin öyrənilməsi əsas problem
kimi qoyulur.
Azərbaycan psixologiyasının tanınmış simalarından olan professor Ə.Ə. Əlizadə müəllimlərin psixologiya sahəsində hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlı ciddi tədqiqatların
müəllifidir. Müəllim şəxsiyyətinin şagirdlərin
şəxsiyyət kimi formalaşmasında rolunu önə
çəkən müəllif özünün sanballı əsərləri və eksperimental tədqiqatları ilə yalnız Azərbaycanda
deyil, həm də dünyada tanınmışdır.
Müəllimin pedaqoji, bacarıq, vərdiş və
qabiliyyətləri haqqında, təlim prosesində müəllimlə şagirdin qarşılıqlı münasibətlərinin sosialpsixoloji problemləri, müəllim etikasının psixopedaqoji məsələləri və s. kimi problemlər M.Ə.
Həmzəyevin [12] əsərlərində hərtərəfli şəkildə
işıqlandırlmışdır. Pedaqoji prosesdə müəllimin
öz psixi vəziyyətini idarə etməsi məsələləri N.
Kazımov, müəllim şəxsiyyətinin tərbiyə edilməsinin psixoloji məsələləri haqqında M.S. Nəcəfovun tədqiqatlarını, məqalə və tezislərini qeyd
etmək olar.
Gənc müəllimlərin psixoloji fəaliyyəti və
qarşılaşdığı çətinliklərı bağlı məsələlər C.Q.
Alıyevin [1] tədqiqatlarında geniş aspektdən öz
əksini tapmışdır. Onun bu adda olan fəlsəfə
doktoru dissertasiyasında gənc müəllimlərin
qarşılaşdıqları problemlər qoyulur və həmin
problemlərin uğurlu həlli üçün vacib metodlar,
yol və vasitələr göstərilir.
Pedaqoji universitetin tələblərinin peşəkar
kimi formalaşmasının dinamikasının psixoloji
təhlili Z.A. Orucovun tədqiqatında öz əksini
tapmışdır. Bu tədqiqatlarda müəllim hazırlığı
məsələləri bütünlüklə deyil qismən araşdırılmış,
bir çox hallarda isə konkret tədqiqat obyekti olmamışdır.
Müəllim hazırlığı ilə bağlı Respublikamızda sistemli səciyyə daşıyan tədqiqatlara da rast
gəlmək olur. Belə tədqiqatlardan biri AMEAnın müxbir üzvü, professor B.H. Əliyevin [7; 8]
müəllim hazırlığına həsr olunmuş tədqiqatıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, B. Əliyevin R. Cabbarovla birlikdə yazdıqları “Təhsildə şəxsiyyət
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problemi” əsərində müəllim hazırlığı ilə bağlı
bir çox məsələlər öz əksini tapmışdır. Həmçinin
2011-ci ildə B. Əliyev, K. Əliyeva, R. Cabbarovun müəllifliyi ilə çap olunmuş “Pedaqoji psixologiya” dərsliyində də müəllim şəxsiyyəti və
pedaqoji fəaliyyətdə müəllim hazırlığı məsələləri sistemli təqdim olunmuşdur.
Müəllim hazırlığı ilə bağlı Ə. Baxşəliyevin tədqiqatlarını da qeyd etməmək olmaz.
Onun “Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişaf
tarixi” əsərində bu sahədə aparılmış tədqiqatlar
sistemləşdirilir. Bununla yanaşı R. Qədirovanın,
K. Əliyevanın, E. Şəfiyevanın, R. Əliyevin, H.
Əlizadənin, Q. Qəhrəmanovanın və b. bu sahədə
ciddi tədqiqat işləri vardır.
Həmçinin A. Xaliqov “Müəllim hazırlığında müasir tələblər və kurikulum” adlı məqaləsində müəllim hazırlığı ilə bağlı bir sıra məqamları diqqət mərkəzinə gətirir. Onun fikirncə,
müəllim hazırlığı üç mərhələdə həyata keçirilə
bilər:
1. Məktəb metodbirləşmələrinin həyata
keçirdikləri qabaqcıl təcrübənin ötürülməsi ilə;
2. Seminar və layihələrdə iştiraketmə yolu
ilə;
3. İxtisasartırma və yenidənhazırlanma
yolu ilə. [13, s. 83-86].
Müəllim hazırlığı ilə bağlı Azərbaycan pedaqoqlarının geniş tədqiqatları vardır. F. İbrahimov, R. Hüseynzadə müəllimlik peşəsi ilə bağlı,
müəllim hazırlığı ilə bağlı mühüm olan uğursuzluqların səbəblərini göstərməyə çalışmışlar. Onların fikrincə, müəllimlik pеşəsində uğursuzluğun əsаs üç qаynаğı vаrdır:
а) Мüəllimlik pеşəsində lаzımi qabiliyyət
və bacarıqlardan məhrum olmaq. Yəni müəllimliyə lаyiq оlmаdığı hаldа bu pеşədə çаlışmаq.
Мəsələn, əgər müəllimlik pеşəsi tələb еdir ki,
nitq səlis və аydın оlsun, səs tеlləri nоrmаl,
əsəbləri sаkit оlsun və s. Lаkin bu pеşədə çаlışаn şəхsin nitqi qüsurludur, dilində pəltəklik
vаrdır, dаnışаrkən uşаqlаrın gülüşünə səbəb
оlur, səs tеlləri güclü оlmаdığındаn səsi çох zəif
və yоrucudur. Bir bаşqа müəllimdə isə əsəbilik
vаr, uşаqlаrın hər hаnsı şuluğunа dözə bilmir və
qışqır-bаğır sаlаrаq оnlаrı fiziki cəzаlаndırır.
Əlbəttə, bеlə хüsusiyyətlərlə müəllimlik pеşəsində çаlışmаq uğursuzluğа səbəb оlаcаqdır.
b) Мüəllimlik pеşəsini sеvməmək. Bəli,
еlə müəllimlərə rаst gəlmək оlur ki, оnlаr bu pе-
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şədə işlədikləri hаldа оnu sеvmirlər. Sеvgisiz də
yаrаdıcılıqlа, rаhаtlıqlа işləmək оlmаz və bu uğursuzluğа səbəb оlаcаqdır. Təcrübə və fаktlаr göstərmişdir ki, müəllimliyə təsаdüfən gələn və yа bu
pеşəni sеvməyənlər də vаrdır ki, оnlаr öz pedaqoji
fəaliyyətlərində hеç uğur qаzаnа bil-mirlər.
c) Мüəllimlik pеşəsinə yаrаrlı оlduğu hаlda
öz üzərində çаlışmаmаq. Əlbəttə, müəllimlik
kimi gözəl bir pеşənin qədrini bilməmək, pеşə
ustаlığını təkmilləşdirməmək, dаim охuyub öyrənməmək müəllim pеşəsinə uğur gətirməz.
Böyük çех pеdаqоqu Kоmеnski biliksiz müəllimi
yаğışsız buludа, susuz bulаğа, işıqsız lаmpаyа
bənzətmişdir. Yахşı müəllim həmişə öz sənətinə
bаğlıdır. О öz pеşəsinin əsiridir, dаim özünü
təkmilləşdirir. Pеşəsini sеvən müəllim uşаqlаrı dа
sеvir. Dаim оnlаrın yаnındа оlmаğı, hər dəqiqəsini оnlаrlа kеçirməyi аrzulаyır [14, s.162].
Verilmiş informasiyaları ümumiləşdirərək
belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, tələbələrin müəllim peşəsinə hazırlanması müasir təhsilin ən
aktual problemlərindən biri olub, təhsildə inno-

vasiyaların tətbiqi ilə dəyişir və yeni məzmun
kəsb edir. Problemin öyrənilməsinə həsr olunmuş tədqiqatların təhlili göstərir ki, müəllim hazırlığı əsasən pedaqoji universitetlər vasitəsilə
həyata keçirilir və hər bir təhsil müəssisəsi özünüəməxsus meyarlardan istifadə edərək onu həyata keçirir.
Problemin elmi yeniliyi: Müəllim hazırlığında qarşıya çıxan psixopedaqoji problemlər xüsusi
prinsiplər nəzərə alınaraq müəyyənləşdirilmiş və
tədqiqat istiqamətləri araşdırılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Müəllim peşəsinə hazırlığın effektivliyini təmin etmək üçün
qarşıya çıxan problemlərin təhlili və müəyyən edilmiş zəruri şərtlərin nəzərə alınması gələcəkdə müəllim hazırlığında daha yüksək nəticələr əldə etməyə
imkan verəcəkdir.
Problemin aktuallığı: Təhsilin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması məsələsinin kökündə müəllim
hazırlığı istiqamətində qarşıya çıxan problemləri
müəyyən edib onların həll yollarının axtarılması və
daima yeniləşən tələblərə uyğun kadrlar yetişdirməkdən ibarətdir.
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COMPLETE SOLUTION OF EQUATIONS
Xülasə. Məqalədə orta məktəb kursunda ayrıca bölmə kimi tədris olunmayan tam həlli tənliklərin
müxtəlif növlərinin həlli metodikası verilmişdir. Bu metodların köməyilə şagird və müəllimlər rastlaşdıqları
qeyri-standart və tam həlli tənliklərin tipindən asılı olaraq, fərqli yanaşmalar seçir və tənliyin tam köklərini
tapır. Bu metod və yanaşmalar sonradan daha çətin və daha mürəkkəb ,qeyri-standart tənliklərin və həm də
tənliklər sisteminin tam həllərinin tapılmasında və həllin araşdırılmasında tətbiq edilir. Məqalədə verilmiş
tənliyin tam həllərini tapmaq üçün hər bir tənliyə onun tipindən və verilməsindən asılı olaraq, fərdi yanaşılır
və bu səbəbdən də tətbiq ediləcək metod və sadələşdirmələr də fərqli olur. Ən çox tətbiq olunan metod olaraq, tənliyin sol tərəfinin vuruqlara ayrılması ,sol tərəfin vuruqlara ayrılmış formasında tam ədədlərin hasili
və ya cəmi kimi göstərilə bilməsidir ki, bu problemin həllinin müxtəlif metodlarından məqalədə istifadə
olunmuşdur.
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Açar sözlər: tənlik, üstlü-loqarifmik, triqonometrik, qeyri-standart, dəyişən, funksiya, sabit, xətti,
kvadratik, tənliyin kökü, tam ədəd, birdərəcəli, vuruqlara ayırmaq
Резюме. В статье представлена методика решения различных типов уравнений полного решения, которые не рассматриваются как отдельный раздел в курсе средней школы. С помощью этих методов студенты и преподаватели выбирают разные подходы, в зависимости от типа нестандартного и
полного решения уравнений, и находят полные корни уравнения.
Он используется для поиска и исследования более сложных и нестандартных уравнений, а
также для полных решений системы уравнений. Кроме того, бывают разные упрощения. Наиболее
часто используемый метод - разделение левой части уравнения на дроби, а левая часть может быть
выражена как произведение или сумма целых чисел в форме, разделенной на дроби.
Ключевые
слова:
уравнение,
поверхностно-логарифмическое,
тригонометрическое,
нестандартное, переменное, функция, постоянное, линейное, квадратичное, корень уравнения, целое
число, однопорядковое, деление
Summary. The article presents a technique for solving various types of equations of a complete
solution, which are not considered as a separate section in the high school course. With the help of these
methods, students and teachers choose different approaches, depending on the type of non-standard and
complete solution of equations, and find the full roots of the equation.
It is used to search and study more complex and more complex, non-standard equations, as well as for
complete solutions of a system of equations. In addition, there are various simplifications. The most
commonly used method is dividing the left side of an equation into fractions, and the left side can be
expressed as the product or sum of whole numbers in fractional form.
Keywords: equation, surface-logarithmic, trigonometric, non-standard, variable, function, constant,
linear, quadratic, root of the equation, integer, one-digit, multiplication

Tənliklər və tənliklər sistemi orta məktəb
riyaziyyatının ən maraqlı və daha çox vaxt ayrılan bölməsidir. Bir çox müxtəlif tənliklər xətti,
kvadratik, üstlü-loqarifmik, triqonometrik və s.
tipləri vardır. Ancaq bir neçə növ tənliklər var
ki, orta məktəb riyaziyyatında ya heç tədris edilmir, ya da səthi yanaşılır, az vaxt ayrılır.
Praktikada isə hər zaman rast gələ bilər,
yəni, müəllim və ya istehsalatın tam fərqli sahələrində çalışan hər bir şəxs özündən asılı olmadan bu tip tənliklərlə və ya həlli bu tip tənliklərə
rastlaşa bilər. Bu səbəbdən mükəmməl riyaziyyat hər şeyə hazır olmağı tələb edir!
Bu tip tənliklərdən biri də həlli tam ədədlər olan qeyri-standart tənliklərdir. Adından
bəlli olduğu kimi bu tip tənliklərin həlli də
qeyri-standart metodiki yanaşmalara əsaslanmalı və yaxud bu tip tənlikləri həll etmək üçün hər
bir tənliyə fərdi və ya xüsusi yanaşma metodlarından istifadə edilir.
Belə xüsusi metodların köməyilə həll edilə bilən tam həlli olan bir neçə qeyri-standart
tənlikləri və onların həlli yollarını nəzərdən keçirək:
Misal 1.
Əvvəlcə qismən sadə olan
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tənliyini nəzərdən keçirək. Tam həllərin
həllin axtarışı ilə məşğul olaq: verilmiş tənliyin
tam həllinin tapılması tələb olunur. Göründüyü
kimi tənlik iki dəyişənli, iki dərəcəlidir və tənliyin sağ tərəfi sabit 93 ədədidir. Bu halda tənliyin sol tərəfi olan
funksiyası
vuruqlara
ayrıla
bildiyindən
onu,
kimi yazmaqla, tənliyi iki xətti tənliklər sisteminə gətirərək, həll
etmək olur;
sonuncu tənlikdən 8 sayda xətti tənliklər sistemi
alınır;
1)

;

3)

;

4)

;

6)

2)

;

5)

;

;
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7)
; 8)
və nəticədə bu tənliklərin hər biri həll
edilir və tənliyin müvafiq 8 sayda həlli tapılır.
(47; -46); (47; -46); (-47; 46); (-47; -46)
(17; -14); (17; 14); (-17; -14); (-17; -14).
qeyd edək ki, tənlikdə hər iki
dəyişənləri tənliyə cüt dərəcədən daxil olduğundan,
və
həllərindən yerdə qalan
6 həll alınır. Digər tərəfdən alınmış 8 tənliklər
sistemində həlli tam ədədlər olmayan sistem
olarsa, o halda həmin həllər atılır, yəni verilmiş
tənliyin həlli kimi qəbul edilmir.
İndi isə 1-ci misaldan fərqli olaraq, birbaşa xətti tənliklər sistemin gətirilməyən, yəni,
müəyyən çevirmələr tələb edən, qismən mürəkkəb olan aşağıdakı tənliyə baxaq:
Misal 2:
tənliyinin tam həllərini tapın.
Həllin axtarıĢı-araĢdırılması:
Verilmiş tənliyin sağ tərəfi tam ədəddir (3) sol tərəfi isə vuruqlara ayrılmır. Bu çətinliyi
aradan qaldırmaq üçün elə bir metod seçək ki,
görünən çətinlik aradan qaldırılmış olsun:
Bunu üçün tənliyin hər tərəfini elə bir
ədəd əlavə etməli ki, sağ tərəf tam ədəd olmaqla, sol tərəfi ki və ya bir neçə funksiyanın (bir
dərəcəli!) hasili kimi göstərilə bilsin. Əvvəlcə
tənliyin sol tərəfin aşağıdakı kimi çevirək:
görünür ki, tənliyin sol tərəfində (-15) toplananı
olsaydı onu iki xətti tənliyin hasili kimi yazmaq
olardı;
alırıq.
(*) tənliyi I-tip
tənliyin həlli metodu ilə həll edilə bilən tənlikdir
və onu sağ tərəfin (-18)-in tam vuruqlarının hasillərinin sayı qədər xətti tənliklər sistemi şəklinə gətirə bilərik: bu tənliklərin sayı isə hasilləri

3)

;

4)

;

6)

;

7)

9)

;

8)

;

;

10)

;

11)
;
12)
;
hər bir tənlik həll edilir və müvafiq 12 sayda
həllər tapılır:
hər bir həll tam həllər cütündən ibarət olduğu üçün hər bir 12 sayda həll verilmiş
tənliyinin tam həllər çoxluğudur.
Sadə, ancaq həlli prosesində xüsusi yanaşma tələb edən misal 1-ə oxşar olan
tənliyinə baxaq:
tənliyinin tam
Misal 3
həllini tapın. (-əgər varsa!)
Həllin axtarıĢı:
tam həlləri tələb olunan tənlikləri həll etməzdən qabaq, bu həllin varlığını müəyyən edə
bilmək çox vacibdir. Çünki, həllin varlığını və
ya həllin varlığının mümkün olmadığını göstərə
bilmək, özü də bir xüsusi yanaşma, bir riyazi
bacarıq, axtarış və ya metod tələb edir ki, elə
əsas məqsədlərdən biri də şagird və ya tələbələrin bu mənada riyazi bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir:
İlk baxışda
–tənliyini

Ancaq,

; 2)

;

və s. kimi yazmaqla onun I-misala uyğun həllinin axtarışını aparmaq olardı.

kimi 12 sayda tənliklər olacaq.

1)

5)

;

sisteminin tam həlləri-

nin olmadığı sübut olunsa da, bu tip tənliklərin
tam həllərini axtararkən, tənliyin sağ tərəfinin
cüt və ya tək ədəd olmasından asılı olaraq, axta-
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rılan tam həllərin də, cüt və ya tək olması nəzərə
alınaraq da, axtarmaq olar, daha doğrusu;
Fərz edək ki, axtarılan tam həllər olan x və
y hər ikisi verilmiş
tənliyinin sağ
tərəfinə müvafiq olaraq;
I – hal: cüt ədəd olsa; yəni,
və
kimi qəbul edilsə,
olardı və buOnda
radan
tənliyini almış olardıq ki, bu tənlikdə tam həllərin olması üçün ziddiyyətin olduğu aşkar edilir!
Çünki,
tənliyində sol tərəf 2-yə
tam bölündüyündən və sağ tərəfin (3-ün) 2-yə
tam bölünməməsindən nəticə olaraq, alırıq ki,
və -kökləri tam ədədlər ola bilməz. İndi
isə, 2-ci hala baxaq:
II-hal: tutaq ki, x və y hər ikisi tək tam
ədədlərdir; yəni
Onda
malıdır

–kimidir.
ol-

kimi yaza bilərik
ki, buradan da məlum Pifaqor ədədləri bu tənliyin yeganə həlli olduğunu nəzərə alsaq,

kimi və daha 7 növ olmaqla
8 sayda (I hala uyğun) tənliklər sisteminə gətirilərək həll edilir.
Mürəkkəb tənlik;
Misal 5.
tənliyinin tam həllərini tapın.
Həllin araĢdırılması:
Bu tip tənliklərin ümumi həll yolu sol
tərəfi
şəklində göstərə bilməkdir. Ancaq tənliyin sol tərəfindəki iki
dəyişənli çoxhədli funksiyanın verilməsindən
asılı olaraq, heçdə həmişə bu mümkün olmur,
bu halda da həmçinin, demək ki, fərqli metod,
fərqli yanaşma axtarmaq lazımdır. Bunun üçün
verilmiş
funksiyasını aşağıdakı kimi çevirək;
=

bu nəticəni tənlikdə nəzərə alsaq,
sonuncu tənliyin sol tərəfi cüt, sağ tərəfi
isə tək ədəd olduğundan, heç bir
cütlüyü tənliyin tam həlli ola bilməz.
Misal 4.
tənliyinin tam həllərini tapın.
Həllin axtarıĢı-analizi.
Tənliyin sol tərəfi iki dərəcəli çoxhədlidir.
Bu səbəbdən çoxhədlilər üçün tətbiq edilən iki
yoldan birini seçə bilərik:
1) ya vuruqlara ayırmalı;
2) ya da tam kvadrata ayırma metodu ilə.
Bu misal üçün 1) – metodu mümkün olmadığından, 2) – metodunu seçək; yəni
çoxhədlisini tam kvadrata
ayıraq:
almış oluruq.
Beləliklə, verilmiş tənliyi
və ya
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tənliyini alarıq.
Bu tip tənliklərin isə həll metodu məlumdur. Qeyd edək ki, heç də həmişə verilmiş tənliyin sol tərəfini
–şəklinə gətirmək asan olmur və bir çox hallarda isə mümkün
olmur, bu səbəbdən yaranan çətinliyi aradan
qaldıra bilmək üçün başqa metodun axtarışına
baxaq:
Verilmiş tənlikdə
qəbul
edək.
Onda tənlik yeni
(*)
kimi
olur. Burada u və ya v dəyişənlərindən birini
sabit qəbul etsək, digərinə nəzərən kvadrat
tənlik almış olarıq və alınan kvadrat tənliyin
həlli, məsələn u-ya nəzərən,
olar.
Bu həlldən bir neçə nəticə ala bilərik;
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Tam həlli tənliklər

1)
və
köklərinin hər birinin rasional
olması üçün (*) tənliyinin sol tərəfini 96 vahid
kiçiltməliyik, yəni, tənliyi
(**)
alırıq ki,

alırıq; və beləliklə, (*) tənliyi (**) –şəklinə gətirilməli və onun köklərinin
və
olduğunu nəzərə almaqla Viyyet teoreminə
görə
(**)
–tənliyini
kimi, məlum
və artıq həll edə biləcəyimiz şəklə gətirildi;
(**) –tənliyinin sağ tərəfinin, yəni 11ədədinin 4-sayda vuruqların hasili kimi yaza bildiyimizdən ((1;11); (11;1); (-1;-11); (-11;-1))
verilmiş tənliyin həlli aşağıdakı kimi 4 sayda
tənliklər sisteminin həllinə gətirir:
2)
3)

4)
artıq, bu tənliklər sisteminin hər birinin
həll metodu məlum olduğundan, onların hər biri
həll edilir və tənliyin ümumi tam həllər çoxluğu
tapılır.
Problemin elmi yeniliyi: Məqalədə orta məktəbin yuxarı siniflərində müxtəlif tip qeyri standart
tənlik tam həllinin tapılmasınin müxtəlif metodları
və qeyri –standart göstərişlər verilmişdir. Həmçinin

burada tətbiqi xarakter daşıyan mühüm metodların
tətbiqi verilmişdir.
Tənliklər və tənliklər sistemi orta məktəb riyaziyyatının ən maraqlı və daha çox vaxt ayrılan bölməsidir. Bir çox müxtəlif tənliklər xətti, kvadratik,
üstlü-loqarifmik, triqonometrik və s. tipləri vardır.
Ancaq bir neçə növ tənliklər var ki, orta məktəb riyaziyyatında ya heç tədris edilmir, ya da səthi yanaşılır, az vaxt ayrılır.
Praktikada isə hər zaman rast gələ bilər, yəni,
müəllim və ya istehsalatın tam fərqli sahələrində çalışan hər bir şəxs özündən asılı olmadan bu tip tənliklərlə və ya həlli bu tip tənliklərə rastlaşa bilər. Bu
səbəbdən mükəmməl riyaziyyat hər şeyə hazır olmağı tələb edir!
Bu tip tənliklərdən biri də həlli tam ədədlər
olan qeyri-standart tənliklərdir. Adından bəlli olduğu
kimi bu tip tənliklərin həlli də qeyri-standart metodiki yanaşmalara əsaslanmalı və yaxud bu tip tənlikləri
həll etmək üçün hər bir tənliyə fərdi və ya xüsusi yanaşma metodlarından istifadə edilir.
Belə xüsusi metodların köməyilə həll edilə
bilən tam həlli olan bir neçə qeyri-standart tənlikləri
və onların həlli yollarını nəzərdən keçirək:
Problemin praktik əhəmiyyəti: Məqalədə
orta məktəbin yuxarı siniflərində şagirdlərin tənlik
və bərabərsizliklərin həlli üçün yeni bilik və bacarıqlar verir və bununla da riyaziyyata olan maraqlarını
artırır. Orta məktəb riyaziyyatı üçün o qədər də tipik
olmayan tənliklərin həlli üçün müxtəlif metodiki
göstəriş və priyomlardan istifadə edə bilmək bacarığı formalaşdırılır.
Problemin aktuallığı: Məqalədə xüsusi metodların köməyilə həll edilə bilən ,tam həlli olan bir
neçə qeyri-standart tənliklərin və onların həlli yollarının araşdırılması orta məktəb müəllimləri və həmçinin riyaziyyatla sərbəst məşğul olanlar üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər
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BİOLOGİYANIN TƏDRİSİ METODİKASI
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X SĠNĠF BĠOLOGĠYA KURSU ÜZRƏ ÇƏTĠN MƏNĠMSƏNĠLƏN MÖVZULARIN
ġAGĠRDLƏRƏ ÖYRƏDĠLMƏSĠNDƏ YENĠ TƏLĠM TEXNOLOGĠYALARININ
ĠSTĠFADƏ ĠMKANLARI
Зохра Новруз гызы Мамедзаде
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ПРЕПОДАВАНИИ УЧАЩИМСЯ СЛОЖНЫХ ТЕМ НА КУРСЕ БИОЛОГИИ X – го
КЛАССА
Zohra Novruz Mammadzade
Azerbaijan State Pedagogical University

IN TEACHING STUDENTS DIFFICULT TOPICS IN THE 10TH GRADE BIOLOGY
COURSE OPPORTUNITIES FOR NEW LEARNING TECHNOLOGIES
Xülasə. Yeni təlim texnologiyalarından istifadə biologiyanın tədrisində mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Çətin mənimsənilən mövzuların tədrisində də bu metodlar daha da aktuallıq kəsb edir. Yeni təlim texnologiyasından istifadə etməklə müəllim şagirdlər üçün çətin olan mövzuların öyrənilməsi prosesini daha da asanlaşdıra bilər. X sinif biologiya kursunda çətin mənimsənilən mövzulara bu mövzular daxildir: üzvi aləmin təkamülü-makrotəkamül və insanın tarixi inkişafına aid olan mövzular, genetika bölməsi üzrə olan bütün mövzular, zülalın biosintezinin mexanizmi, fotosintezin mexanizmi, energetik mübadilənin mexanizmi.
Açar sözlər: yeni təlim texnologiyaları, çətin mənimsənilən mövzular, təkamül anlayışı, ümumbioloji
anlayışlar, ümumdünyagörüşü, mövzunun öyrədilməsinin əhəmiyyəti
Pезюме. Использование новых технологий обучения имеет важное значение в преподавании
биологии. Эти методы еще более актуальны при преподавании сложных тем. Используя новые
технологии обучения, учитель может облегчить учащимся процесс изучения сложных тем. К темам,
которые сложно освоить в 10 классе курса биологии, относятся: эволюция-макроэволюция и
историческое развитие человека в органическом мире, все темы в области генетики, механизм
биосинтеза белка, механизм фотосинтеза, механизм энергетический обмен.
Ключевые слова: новые обучающие технологии, трудные для освоения темы, понятие
эволюции, общебиологические понятия, мировоззрение, важность преподавания предмета
Summary. The use of new learning technologies is important in the teaching of biology. These
methods are even more relevant in the teaching of difficult subjects. Using new learning technology, a
teacher can make the process of learning difficult topics easier for students. Topics that are difficult to master
in the 10th grade biology course include: evolution-macroevolution of the organic world and the historical
development of man, all topics in the field of genetics, the mechanism of protein biosynthesis, the
mechanism of photosynthesis, the mechanism of energy metabolism.
Key words: new learning technologies, difficult topics, the concept of evolution, general biological
concepts, worldview, the importance of teaching the subject

Yeni təlim texnologiyalarından istifadə
biologiyanın tədrisində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Çətin mənimsənilən mövzuların tədrisində də bu metodlar daha da aktuallıq kəsb edir.
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Orta məktəb Biologiya kursunda müəllimlər şagirdlər tərəfindən çətin mənimsənilən mövzuları
lazımi səviyyədə tədris edib əldə etməli olduğu
təlim nəticələrinə nail ola bilmirlər. Çünki onlar
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X sinif biologiya kursu üzrə çətin mənimsənilən mövzuların şagirdlərə öyrədilməsində yeni təlim texnologiyalarının...

həm şagirdlər tərəfindən çətin mənimsənilən
mövzuları müəyyən etməkdə, həm də həmin
çətin mövzuları yeni təlim texnologiyaları ilə
tədris etməkdə çətinlik çəkirlər. Biz bu məqalədə yeni təlim texnologiyaları haqqında məlumat
verməklə bərabər şagirdlər tərəfindən X sinif
biologiya kursu üzrə çətin mənimsənilən mövzuları araşdırıb təhlil edəcəyik.
Hazırda müasir təlimin qarşısında duran ən
əsas problemlərdən biri də təlimin forma və metodlarının yenilənməsidir. Bu istiqamət üzrə Biologiya fənni təhsil proqramı (kurikulumu) tətbiq
olunmuşdur. Kurikulum proqramı özündə dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təcrübələrini birləşdirir,
özünün humanist, demokratik, innovativ, inteqrativ xarakterinə görə fərqlənir. Bu da şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına təkan yaradır. Hazırda
kurikulum proqramı əsasında interaktiv təlim
metodları orta ümumtəhsil məktəblərində tətbiq
olunur. Lakin təəssüf ki, müəllimlərin əksəri yeni
metod və texnologiyalardan xəbərdar olsalar da,
onlardan səmərəli istifadə edə bilmirlər.
Fəаl təlim zamanı öyrədən və öyrənənlərə
geniş şərаitin yаrаdılması təlimin keyfiyyətinə
müsbət təsir göstərir. Kurikulum proqramı əsasında yeni təlim metоdlarının istifаdəsi bütün
fənlərin, о cümlədən biоlоgiyanın tədrisini аsаnlaşdırır. Bu metоdların köməyilə X sinif biоlоgiya kursunda çətin və diqqət tələb edilən mövzuların öyrənilməsi işi asanlaşır. X sinif biologiya
kursunda şagirdlərin mənimsənilməsi çətin
mövzular proqrama daxil edilmişdir. Təbii ki,
bu çətin mövzuların tədrisi zamanı müəllim
bunun öhdəsindən yalnız yeni təlim texnologiyalarından düzgün istifadə zamanı gələ bilər.
Yeni təlim texnologiyalarından istifadə etdikdə
müəllim şagirdlərdə bilik, bacarıq və vərdişlərin
düzgün formalaşmasına şərait yaradır, onlarda
ümumdünyagörüşünü formalaşdırmış olur.
Ümumiyyətlə, təlim texnologiyaları dedikdə şagirdlərdə bilik, bacarıq və vərdişlərin komplekti
başa düşülür.
Yeni təlim texnologiyalarından istifadə etməklə biologiya müəllimi təfəkkürün formalarını, həmdə kurikulumda tətbiq olunan fəal təlim
metodlarından istifadə etməklə müəllim şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarıqlarını inkişaf etdirmiş
olur. Beləliklə şagirdlər bacarıq və vərdişlərə yiyələnir, cəmiyyətdə öz yerini tuta bilən bir şəxsiyyətə çevrilirlər.

Yeni təlim texnologiyaları əsasında müəllim fəal təlim zamanı əldə etməli olduğu təlim
nəticələrinə nail ola bilir. Bu zaman müəllim bələdçi, şаgird isə tədqiqatçı, öyrənən rоlunu ifadə
etməlidir. Fəal təlimdə şagird subyekt rolunu
ifadə edir. Ümumiyyətlə, fəal təlim şagirdlərə
müstəqil fikir yürütməyə, sərbəst оlаrаq bilik
əldə etməyə, həmçinin öyrəndiklərini prаktik
cəhətdən əsаslаndırmаğа kömək edir. Fəаl təlim
zamanı müəllim və şаgirdlərin hüquqları bərabərləşir. Şagirdlər müstəqil fikir yürüdə bilir,
digər şagirdlərlə fəal əməkdaşlığa qoşularaq tədqiqatçılıq bаcаrıqlarını inkişaf etdir.
Yeni təlim texnologiyaların bəhs edən
zaman onun şagirdlər üçün yaratdığı imkandan
danışmaq zəruridir. Yeni təlim texnologiyaları
nəinki biologiya dərslərinin tədrisində, həmçinin
başqa fənlərin tədrisi prosesində şagirdlərə:
– öz malik olduğu bacarıqlara əmin olmağa, onların özgüvənin artmasına;
– sinif yoldaşları ilə əməkdaşlıq vərdişlərinin formalaşmasına;
– qarşılıqlı şəkildə hamını səbirlə dinləməyə, fikirlərə tolerantlıq göstərməyə;
– hazırcavablığa: qısa zaman ərzində fikrini ifadə edə bilməyə;
– müzakirə zamanı öz fikrini öz nöqteyinəzərindən düzgün əsaslandırmağa; qarşısındakına öz fikrini sübut etməyə;
– onlarda təfəkkürün hər 3 növünün, məntiqi,
tənqidi və yaradıcı təfəkkürün formalaşmasına;
– biliyi düzgün və asan şəkildə qavraya
bilməsinə;
– verilən vaxt ərzində deyilən tapşırığı yekunlaşdıra bilməsinə, yəni vaxtdan səmərəli istifadə edə bilməsinə şərait yaradır.
Yazdıqlarımızdan belə nəticəyə gəlmək
olar ki, fəal təlimin biologiya dərslərində istifadəsi olduqca zəruridir. Müəllim biologiya dərslərində bir fəal təlim metodundan istifadə etməklə, əslində bir deyil, bir neçə bacarıqları şagirdlərdə formalaşdırmış olur. Əgər biologiya
müəllimi X siniflər üzrə çətin mənimsənilən
mövzular yeni təlim texnologiyaları ilə tədris
edərsə, şagirdlərin mövzunu mənimsəmə və dərsə
maraqla yanaşma faizi yüksələr, təfəkkürün hər üç
növü inkişaf edər. Həmçinin İKT-dən müəllimlər
çətin mənimsənilən mövzuların tədrisi zamanı
istifadə edərsə, dərsin keyfiyyəti artar.
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Yeni təlim texnologiyalarının əsasında
bəzi təlim prinsipləri dayanır ki, həmin prinsiplər bunlardır:
1. Tərbiyəedici təlim prinsipi. Ümumiyyətlə, hər bir pedaqoji texnologiyaların məqsədi
şəxsiyyətin inkişafına düzgün təkan verə bilməkdir. Biologiya müəllimi yeni təlim texnologiyalarından istifadə etməklə şagirdlərdə vətənpərvərlik, humanizm, özünün və ətrafdakıların
sağlamlığına düzgün yanaşma, cinsi-gigiyenik
tərbiyə, əmək tərbiyəsi və s. tərbiyə formalarını
formalaşdırmış olur.
2. İnkşafetdirici təlim prinsipi. Biologiya
dərslərində müəllim yeni təlim texnologiyalarından istifadə etməklə şagirdlərə tərbiyənin növlərini aşılayır, həmçinin emosional və intellektual
inkişafının artırılmasına kömək etmiş olur. Onlarda bilik, bacarıq və vərdişləri formalaşdırmaqla müasir dövrümüz üçün lazım olan şəxsiyyət yetişdirmiş olur.
3. Təlimdə müvəffəqiyyət qazanma prinsipi.
Fəal təlim zamanı müəllim hər bir şagirdə individual yanaşaraq müvəffəqiyyət qazanmaq üçün situasiya yaradır. Yəni müəyyən qədər şagirdin keçmişi araşdırır. Həmçinin şagirdlərə dərs prosesində
“yeri gəldikdə” istirahət etməyə şərait yaradır.
4. Bütün uşaqlarla əks əlaqə prinsipi.
Müntəzəm olaraq şagirdlərə onların KSQ və
BSQ qiymətləri barəsində məlumat verir, onların qiymət göstəricilərini onlara xatırladır. Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində ev tapşırıqları
verən zaman onlarla əlaqə saxlayıb qiymət göstəriciləri barədə məlumat verir.
5. Müntəzəm olaraq təkrar etmək prinsipi.
Bildiyimiz kimi Biologiya fənn kurikulumu əsasında hazırlanan X sinif biologiya dərsliyində
mövzular fəndaxili inteqrasiya olunur. Ona görə
də müəllim həmişə əvvəlki bilikləri şagirdlərlə
birgə təkrarlamış olur.
6. Optimal psixi gərginlik prinsipi. Biologiya dərslərində müəllim yeni təlim texnologiyalarından istifadə etməklə şagirdlərə dərsin
mövzusuna uyğun olaraq müəyyən səlahiyyətlər
verir. Ümumiyyətlə, müəllimlərin şagirdlərin
məqsədyönlü inkişafı üçün onlara optimal psixi
gərginlik yaratmaqla müəyyən səlahiyyətlər verməsi onların inkişafına təkan verir.
7. Tədris prosesində şagirdlərin maksimum iştirakı. Biologiya fənn kurukulumunda
şagirdlər üçün hər 3 səviyyədə olan sual və tap-

126

şırıqlar verilmişdir ki, biologiya müəllimi də
fəal təlim metodlarından düzgün istifadə etməklə onların reallaşmasına şərait yaradır.
8. Müəllim və şagirdlərin vahid məqsədlər
üçün birləşməsi prinsipi. Bu prinsipə əsasən biologiya müəllimin vəzifəsi dərsin mövzusuna
uyğun təlim metodu seçmək, dərsin təşkili, şagirdin vəzifəsi isə dərsdə dərsin mövzunu mənimsəmək və həyatla əlaqəli şəkildə öyrənməkdir. Təbii ki, şagird bunu tək başına edə bilməz.
Ona görə də müəllim və şagird qarşılıqlı əməkdaşlıq etməlidirlər. Məhz bu zaman müəllim və
şagirdlərin vahid məqsədlər üçün birləşməsi
prinsipinə nail olmaq olar.
İndi isə biologiya müəlliminin X sinif biologiya kursunun tədrisi zamanı hansı fəal təlim
metodlarından istifadə edə biləcəyinə nəzər
salaq. Bildiyimiz kimi yuxarı siniflərdə şagirdlərin təfəkkür səviyyəsinin inkişafına uyğun
olaraq onlara əsasən referat və layihələrin hazırlanması, anket və sorğunun keçirilməsi, debat
və s. təlim metodlarından istifadə edirlər. Belə
təlim metodları onların həm yaş səviyyəsi həm
də maraq dairəsinə uyğundur və müəllim onlardan istifadə etməklə X sinif Biologiya fənn kurikulumunda əldə olunması vacib bilinən təlim
nəticələrini əldə etməyə nail olur.
X sinif biologiya kursu üzrə çətin mənimsənilən mövzuların adları ilə tanış olaq və bu
mövzuların seçilməsini zəruri edən səbəbləri
araşdıraq. X sinif biologiya kursunda şagirdlər
tərəfindən çətin mənimsənilən mövzulara bunlar
aiddir: üzvi aləmin təkamülü-makrotəkamül və
insanın tarixi inkişafına aid olan mövzular, genetika bölməsi üzrə olan bütün mövzular, zülalın biosintezinin mexanizmi, fotosintezin mexanizmi, energetik mübadilənin mexanizmi.
Ümumiyyətlə, təkamüllə bağlı olan mövzular şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşmasına xidmət edir. Şagirdlər təkamül anlayışlarının mahiyyətini anlamadan canlıların inkişaf tarixi, yaranması, canlı və cansız təbiətin
bir-biri ilə əlaqəsini dərk edə bilməzlər. Yəni,
müəllim şagirdlərə təkamül anlayışlarını öyrətməklə onların dünyaya real baxışlarının formalaşmasını təmin etmiş olur. Bioloji təhsilin başlıca vəzifəsi də bioloji anlayışların mahiyyətini
düzgün öyrədə bilməkdir.
Şagirdlərə təkamüllə əlaqəli mövzuların
çətin gəlməsinin səbəbi həm bu faktların onlar
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X sinif biologiya kursu üzrə çətin mənimsənilən mövzuların şagirdlərə öyrədilməsində yeni təlim texnologiyalarının...

üçün yeni olmasıdır. Təkamüllə əlaqəli mövzuların embriologiya, paleontologiya ilə də əlaqələnə bilməsi, həmçinin müəyyən qədər də bəzi
faktların şagirdlər tərəfindən çox dəqiq öyrənilməsinin zəruriliyidir. Təkamül uzun tarixi dövrlər ərzində baş verdiyindən onun nəticəsini
gözlə görmək mümkün deyil. Həmçinin paleontoloji qalıqların bu günümüzə qədər tam da müəyyən edilib aşkarlana bilməməsi şagirdlərə təkamül və ona aid ola mövzuları öyrənməkdə çətinlik yaradır.
Əlavə olaraq onu deyə bilərik ki, təkamül
anlayışlarını biz ümumbioloji anlayışlara da daxil
edə bilərik. Ümumbioloji anlayışlar əslində aşağı
siniflərdən şagirdlərə hissə-hissə aşılanır, yuxarı
siniflərdə isə bu anlayışların öyrədilməsi daha da
dərinləşir. Bu anlayışların öyrədilməsinin isə
mənbəyi “Həyat bilgisi” fənnindən başlayır.
Mövzunun öyrədilməsinin tərbiyəvi əhəmiyyəti kimi isə şagirdlərdə canlıların qorunması zəruriliyinin dərki, onlar üçün lazımi şəraitin
yaradılması, canlılara qarşı sevgi və rəğbət hissinin formalaşdırılmasını göstərə bilərik.
X sinif biologiya kursunda şagirdlər tərəfindən çətin mənimsənilən mövzulara “Genetika
bölməsi” üzrə olan bütün mövzuları aid edə bilərik. Həmin mövzular isə bunlar: Mendelin I,
II, III qanunlarına aid mövzular, İlişikli irsiyyət
- Morqan qanunu, insan genetikası və tibb elminə aid olan mövzuları göstərə bilərik.
Şagirdlərə “Genetika” ya aid mövzuların
çətin gəlməsi səbəbi kimi isə bu mövzuların riyaziyyatla sıx əlaqələnməsi, verilən tapşırıqların
və məsələləri düzgün həll edə bilmələri üçün riyaziyyatdan və məntiqi təfəkkürdən geniş istifadə etməli olduqlarını göstərə bilərik.
Genetikaya aid mövzularının şagirdlərə
öyrədilməsinin əhəmiyyəti kimi insanlarda baş
verən irsi xəstəliklərin öyrənilə bilməsi üçün
tibb elmi ilə birgə fəaliyyətin zəruriliyinin dərk

olunması, bu yolla da insan sağlamlığını qoruna
bilinməsi fikrinin aşılanmasıdır.
Bir çox şagirdlərə aydın olmayan daha bir
mövzu da “Zülalın biosintezinin mexanizmi”
mövzusudur. Bu mövzuda zülalın biosintezinin
getməsi haqqında məlumat verilir, genetik kod,
triplet, transkripsiya, translyasiya anlayışlarını
mahiyyəti ətraflı şəkildə izah olunur.
Şagirdlər üçün mövzunun çətin edən
səbəb kimi isə mövzuda məsələlərə geniş yer
verilməsi, kimya ilə inteqrasiya oluna bilməsi,
mövzunun tədrisi zamanı müxtəlif növ aminturşu adlarına rast gəlinməsi, şagirdlər tərəfindən
transkripsiya və translyasiya proseslərinin tam
dərk oluna bilməməsini misal göstərə bilərik.
Çətin mənimsənilən mövzulara misal kimi
“Fotosintezin mexanizmi”, “Energetik mübadilənin mexanizmi” mövzularını da göstərmək
olar. Mövzuları çətin edən səbəb isə kimya
fənni ilə sıx şəkildə inteqrasiya oluna bilməsi,
kimya fənninə aid olan reaksiyaların çoxluğu və
mövzuların özünün mürəkkəbliyidir.
X sinif biologiya kursu üzrə göstərilən
bütün çətin mövzular və onları şagirdlər üçün
çətin edən səbəblər, mövzunun öyrədilməsinin
əhəmiyyəti yeni təlim texnologiyalarından istifadə zamanı çətin mövzuların seçilməsini zəruri
edən səbəblərdəndir.
Problemin aktuallığı. Yeni təlim texnologiyalarından istifadə biologiyanın tədrisində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Çətin mənimsənilən mövzuların
tədrisində də bu metodlar daha da aktuallıq kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi. X sinif biologiya
kursunun tədrisində çətin mənimsənilən mövzuların
öyrədilməsində yeni təlim texnologiyalarının istifadə
imkanlarına aid tədqiqat aparılmışdır.
Problemin praktiki əhəmiyyəti. Bu məqalə
X sinif biologiya kursunun tədrisində müəllimlərə
həm çətin mənimsənilən mövzuların düzgün müəyyən edilməsində, həmdə yeni təlim texnologiyalarının çətin mənimsənilən mövzuların tədrisində rolu
anlamağa yardım etmiş olur.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
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POSSIBILITIES AND FORMS OF USING SAMPLES OF AZERBAIJAN FOLK ART ON
FINE ARTS IN OUT-OF-CLASS CLASSES
Xülasə. Müxtəlif formalı xalq yaradıcılığı nümunələri öz növbəsində müxtəlif qəbildən olan insanların
estetik tələbatını ödəmək baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Belə ki, bədii tikmə, xalçaçılıq,
ağac üzərində oyma, metal üzərində döymə vasitəsilə meydana çıxarılan sənət nümunələri əsrlərdən-əsrlərə,
nəsillərdən-nəsillərə keçərək xalq sənətkarlarının peşə məharətini, bədii-estetik zövqünü nümayiş etdirmişdir. Belə bir mövqe eyni zamanda ayrı-ayrı növ və janrlardakı nümunələrin əsas mahiyyəti, ifadə vasitələri,
xarakterik xüsusiyyətləri haqqında düzgün biliyə, təsəvvürə malik olmaq zərurətini qarşıya qoyur. Heç
şübhəsiz, indiki dövrdə parta arxasında əyləşən məktəblilərdə Azərbaycan xalq yaradıcılığı nümunələri haqqında aydın, elmi əsaslara söykənən təsəvvür yaratmaq mühüm təhsil və tərbiyəvi əhəmiyyəti olan bir məsələ
kimi dəyərləndirilir.
Açar sözlər: təsviri sənət, dekorativ və tətbiqi sənət, folklor nümunələri, növü və janrları, bədii
fəaliyyət, estetik hisslər
Резюме: Образцы народного искусства в различных формах, в свою очередь, были важны с
точки зрения удовлетворения эстетических потребностей людей. Таким образом, образцы искусства,
созданные с помощью художественной вышивки, ковроткачества, резьбы по дереву, ковки металла,
передавались из века в век, из поколения в поколение, демонстрируя профессионализм, художественный и эстетический вкус народных мастеров. Такая позиция также подчеркивает необходимость
иметь точные представления и знания об основной сущности, средствах выражения, характерных
особенностях образцов разных типов и жанров. Несомненно, на сегодняшний день считается важной
задачей создание четкого, научно обоснованного образа азербайджанского народного творчества
среди учащихся.
Ключевые слова: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, образцы
фольклора, виды и жанры, художественная деятельность, эстетические чувства
Summary. Samples of folk art in various forms, in turn, were important in terms of meeting the
aesthetic needs of people. Thus, samples of art created using artistic embroidery, carpet weaving, wood
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Sinifdənxaric məşğələlərdə təsviri incəsənət üzrə Azərbaycan xalq yaradıcılığı nümunələrindən istifadə imkanları və formaları

carving, metal forging were passed down from century to century, from generation to generation,
demonstrating the professionalism, artistic and aesthetic taste of folk craftsmen. This position also
emphasizes the need to have accurate ideas and knowledge about the basic essence, means of expression,
characteristic features of samples of different types and genres. Undoubtedly, today it is considered an
important task to create a clear, scientifically grounded image of Azerbaijani folk art among students.
Key words: fine art, arts and crafts, folklore patterns, look and genres, artistic activity, aesthetic
feelings

Təsviri incəsənət üzrə Azərbaycan xalq
yaradıcılığının ayrı-ayrı növ və janrlarındakı nümunələr həyat və məişətimizə daxil olduğu
vaxtdan müxtəlif nəsildən olan insanların mənəvi zənginliyində, estetik zövqünün inkişafında
mühüm rol oynamışdır. Unutmaq olmaz ki, həmin nümunələr həyatı – həyatın özündən daha
təsirli və cazibədar şəkildə təsvir və tərənnüm
etmək imkanına malikdir. Deməli, indiki dövrdə
həyat və məişət anlarını əks etdirən sənət nümunələrinin mənasını başa düşmək, təsvir və tərənnüm etmək hər bir şagird-məktəbli üçün zəruri
sayılan bilik, bacarıq və qabiliyyətlər sırasında
olmalıdır. Belə bir cəhət də xüsusi maraq doğurur ki, təsviri incəsənət üzrə Azərbaycan xalq
yaradıcılığı nümunələrinin bədii-estetik mahiyyətini düzgün başa düşmək, dəyərləndirmək tarixi inkişafın müxtəlif dövrlərində sənətşünas və
pedaqoq alimlərin diqqət mərkəzində olmuş
problem xarakterli fikirlər söyləmişlər. Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Nurəddin
Həbibov yazır:
“İdeyalılıq sənətdə xəlqilikdən ayrılmazdır... Xəlqiçilik hissiyatı realist sənətin başlıca
xassələrindəndir. Xəlqilik məfhumu geniş və
çoxcəhətlidir. Dulusçular, dəmirçilər, zərgərlər,
toxucular, daşyonanlar, xarratlar, ağac və sümük
üzrə həkkarlar, silahqayıranlar, rəngsazlar, dərzilər – bir sözlə peşəkar sənətin əsil baniləridir.
Onların yaratdıqları incilər muzeyləri bəzəyir,
nəzərimizi oxşayır” [5, s.39].
Görkəmli sənətşünas alimin Azərbaycan
xalq yaradıcılığının əsas qolları haqqında diqqətə çatdırdığı bu fikirlər sənətin milli və bəşəri
mahiyyəti haqqında aydın təsəvvür yaradır.
Eyni zamanda belə bir sual da meydana çıxır:
– İndi parta arxasında əyləşən məktəblilər
təsviri sənət üzrə Azərbaycan xalq yaradıcılığı
nümunələri haqqında lazımi biliklərə yiyələnmişlərmi, anlaq səviyyələri necədir?
– Xalq sənətinin milli və bəşəri mahiyyəti
haqqında təəssüratlarını sadə şəkildə də olsa ifadə edə bilirlərmi?

Respublikamızın bir sıra şəhər və kənd
məktəblərində aparılan müşahidələr göstərir ki,
V-IX siniflərdə oxuyan şagirdlər həmin suallara
mükəmməl cavab verə bilmirlər. Əlbəttə, bu
cəhət mövcud vəziyyətlə əlaqədardır. Unutmaq
olmaz ki, təsviri sənət üzrə Azərbaycan xalq yaradıcılığı nümunələrinin növ və janrları haqqında zəruri biliklərə yiyələnmədən lazımi təsəvvürə, anlayışlara yiyələnmək mümkün deyil.
Təsviri incəsənət təliminin I-IX siniflərində həftədə bir saat hesabı ilə tədris olunduğunu
nəzərə alsaq imkan məhdudluğu daha aydın şəkildə nəzərə çarpar. Bəs nə etmək, problem dairəsində əsaslı dönüş yaratmaq üçün nə kimi iş
tərzinə yiyələnmək lazımdır?
Bu suala qısaca olaraq belə cavab vermək
olar: sinifdənxaric məşğələlər vasitəsilə. Respublikamızın ayrı-ayrı şəhər və kənd məktəblərində ibtidai və yuxarı sinif şagirdlərini əhatə
edən dərnəklərin təşkili mövcud vəziyyətdən
çıxış yolu kimi dəyərləndirilməlidir. Pedaqogika
üzrə fəlsəfə doktoru, professor Mərdan Məmmədov problemin həlli yollarından bəhs edərək
yazır:
“İndiki şəraitdə problemin real həlli üçün
hər bir ümumtəhsil məktəbində təsviri incəsənətə böyük maraq göstərən, müvafiq qabiliyyəti,
istedadı olan şagirdlərin düzgün müəyyənləşdirilməsi, onların maraq və meyllərinə görə aşağı
siniflərdən başlayaraq geniş bədii dərnəklər şəbəkəsinə, studiyalara cəlb edilməsi, məşğələlərin müntəzəm, sistemlə canlı və maraqlı, əyaniillüstrativ materiallar əsasında həyata keçirilməsi lazım gələn ilk tədbirlərdəndir [6, s. 5].
Çox yerində və həyati əhəmiyyət kəsb
edən bir tərzdə deyilmişdir. Problem dairəsində
müvafiq dönüş yaratmaq məqsədilə nəzərə çatdırılmışdır. Qarşıda duran vəzifələrin həlli yolları daha konkret şəkildə göstərilmişdir: “Həmin
istiqamətdə fəaliyyət prosesində kütləviliyə fikir
vermək, müxtəlif məşğələ formaları ilə daha çox
şagirdi əhatə etmək də nəzərdən qaçırılmamalıdır. Əlbəttə, bunun üçün məktəb təcrübəsində
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təsviri incəsənət üzrə özünə geniş yer tutan ənənəvi və yeni məşğələ formalarına istinad etmək
məqsədəmüvafiqdir. Təsviri incəsənət üzrə
müxtəlif məktəbyaşlı dövrlərini əhatə edən sinifdənxaric məşğələ formaları bunlardır: “Rəsm
dərnəyi”, “Təbiət materiallarının bədii tərtibatı
və emalı”, “Təsviri incəsənət studiyası”, “Təsviri incəsənət həvəskarları klubu” [6, s. 5].
Professor M. Məmmədovun təsviri incəsənət üzrə göstərdiyi sinifdənxaric iş formaları eyni
zamanda Azərbaycan xalq yaradıcılığı nümunələrinin öyrədilməsi baxımından da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də əsas diqqət ona
yönəldilməlidir ki, məşğələlər məzmununa, əhatəliliyinə görə diqqəti cəlb etsin. Həm nəzəri, həm
də təcrübi-praktik istiqamətilə müxtəlif yaş qrupuna malik olan məktəblilərin marağına, rəsmetmə qabiliyyətlərinin inkişafına zəmin yaratsın.
Müşahidələr, qabaqcıl iş təcrübələri göstərir ki, sinifdənxaric məşğələlərinə həm ibtidai,
həm də yuxarı sinif şagirdləri böyük maraq göstərirlər. Buna görə də əsasən V-IX sinif şagirdlərini əhatə edən “Dekorativ-tətbiqi sənət dərnəyi” təşkil etmək daha məqsədəmüvafiq sayılmalıdır. Məhz elə buna görə də dərnəyin məşğələlərinin daha məzmunlu keçirilməsi üçün zəruri
mövzular müəyyənləşdirilmişdir.
Azərbaycan xalq yaradıcılığının çox geniş
yayılan janrlarından olan dekorativ-tətbiqi sənət
nümunələrinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Tədqiqat prosesində, sınaq təcrübələri zamanı V-IX
siniflərdə təsviri incəsənət fənnini tədris edən
müəllimlərin nəzərinə çatdırılmış, onlara müvafiq tövsiyələr verilmişdir. Sinifdənxaric məşğələlərdə istinad edilməsi lazım gələn mövzular
belə müəyyənləşdirilmişdir:
1. Azərbaycan xalq yaradıcılığında dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin yeri və əhəmiyyəti.
2. Dekorativ-tətbiqi sənətlər xalq yaradıcılığının geniş yayılan növləri kimi.
3. Dekorativ-tətbiqi sənətin növləri və formaları.
4. Xalqın həyat və məişətində geniş yer
tutan dekorativ sənət nümunələrinin başlıca xüsusiyyətləri.
5. Bədii tikmə dekorativ-tətbiqi sənətin
geniş yayılan növü kimi.
6. Bədii tikmə nümunələrinin tətbiqi sahələri.
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7. Güləbətin tikmələrinin formaları, başlıca xüsusiyyətləri.
8. Muncuqlu tikmələrin formaları, başlıca
xüsusiyyətləri.
9. Pilək və oturtma (apilikasiya) tikmələrin formaları, xüsusiyyətləri.
10. Ağac üzərində oyma sənəti nümunələri.
11. Misgərlik, zərgərlik sənəti nümunələri.
12. Bədii keramika-dulusçuluq xalq yaradıcılığının qədim nümunələri kimi.
13. Xalça-xalça məmulatları xalq yaradıcılığının – dekorativ sənət nümunələrinin geniş
yayılan növləri kimi.
14. Azərbaycan xalçalarının müxtəlif
qruplar üzrə növləri: Quba-Şirvan (1-ci qrup),
Gəncə-Qazax (2-ci qrup), Qarabağ (3-cü qrup),
Təbriz (4-cü qrup) xalçaları və onların başlıca
xüsusiyyətləri.
15. Xalça sənətinin inkişafında xalçaçı
rəssamların (Lətif Kərimov, Kamil Əliyev,
Cəfər Müciri, Eldar Mikayılzadə və başqaları)
rolu, fəaliyyət istiqamətləri.
16. Azərbaycan xalçaları dünya muzeylərində. Azərbaycan xalça muzeyinin bu istiqamətdə rolu, əhəmiyyəti.
Göstərilən mövzular üzrə sinifdənxaric
məşğələlərinin həftədə bir dəfə (2 saat həcmində) keçirilməsi nəzərdə tutulur. Belə bir cəhəti
də unutmaq olmaz ki, məşğələlər bədii dərnəklər və ya fakultativ məşğələlər üçün ayrılan saatlar əsasında təşkil olunur.
Təsviri incəsənətin tədrisi sahəsində qabaqcıl təcrübələri ilə tanınan məktəblərdə isə
həmin məşğələlərin ictimai əsaslarla aparılması
da məlumdur.
Problemin belə bir cəhətini də unutmaq
olmaz ki, “Dekorativ-tətbiqi sənət dərnəyi” üzrə
göstərilən mövzular həm nəzəri, həm də praktik
istiqaməti ilə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Buna
görə də dərnək məşğələlərini aparan müəllimlər,
habelə müvafiq mütəxəssislər göstərilən mövzular həm nəzəri, həm də praktik əhəmiyyəti ilə şagirdlərə çatdırmalıdırlar. Ayrı-ayrı növ və formalar üzrə verilən məlumatlar xalq sənətkarlarının
əl işlərilə konkret şəkildə əlaqələndirilməlidir.
Təsvirdə – rəsmetmə fəaliyyətində rənglərdən öz yerində, ahəngdarlıqla istifadə eyni
zamanda ayrı-ayrı əşya və obyektlərin öz rəngində təsvirinin parlaq ifadəsidir. Məhz buna
görə də dərnək məşğələlərində şagirdlər tərəfin-
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dən çəkilən rəsmlərdə rəng çalarlarından düzgün
istifadə edilməsi məsələsi diqqət mərkəzində
olmalıdır.
Şagirdlərin nəzərinə çatdırmaq lazımdır
ki, ayrı-ayrı əşya və obyektlərin təsvirində rənglərin təbii şəkildə düzgün seçilməsi mükəmməlliyə zəmin yaradır. Bu da məlundur ki, təsviri
sənətin əsas ifadə vasitələrindən olan rəng problemi xalq dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrində
həmişə əsas götürülmüşdür. Xalq sənətkarları
müxtəlif növlərdə yaratdıqları əl işlərində rənglərin düzgün seçilməsinə həmişə böyük əhəmiyyət vermişlər. Belə bir cəhəti də unutmaq olmaz
ki, təsviri yaradıcılıqla rəng əlaqələri, rəng
ahəngdarlığı eyni zamanda kolorit sözü – ifadə
tərzi ilə nəzərə çatdırılmışdır.
Unutmaq olmaz ki, istər peşəkarlığın yaratdıqları dekorativ sənət nümunələri, istərsə də
dərnək məşğələlərində şagirdlərin meydana çıxardıqları əl işləri məhz rənglərin yerli-yerində
düzgün seçilməsi baxımından həqiqi qiymətini
alır. Buna görə də dərnək məşğələlərində xalq
yaradıcılığı ilə aşılanan əl işlərində şagirdlərə
rəng çalarlarından düzgün istifadə bacarığı aşılanmalıdır.
Şagirdlərin nəzərinə çatdırmaq lazımdır
ki, onların dekorativliyi əks etdirən əl işləri o
zaman təbii görkəm alır ki, rənglər təsvirin
ahənginə uyğun şəkildə əks etdirilir.
Azərbaycan xalq yaradıcılığının – dekorativ-tətbiqi sənətinin mühüm növlərindən sayılan
milli geyimlər çox geniş yayılmışdır. Müxtəlif
çeşidlərlə, forma, bəzək əlamətləri ilə zəngindir.
Bu sənətə xüsusi maraq göstərən, bu sahədə fəaliyyət göstərən xalq sənətkarlarının müxtəlif nəsildən olan insanlar üçün yaratdıqları milli
geyim nümunələri öz növbəsində hər yerdə
maraq doğuran sənət inciləridir. Forma, biçim,
bəzək xüsusiyyətlərinə görə də zövq oxşayır.
Milli geyim nümunələrinin həmişə, hər
yerdə maraqla qarşılanmasının mühüm bir səbəbi də bədii-texniki vasitələrə öz yerində, məqamında istinad edilməsidir. Bunları aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: 1. İstifadə edilən parçaların növ müxtəlifliyi nəzərə alınmasıdır.
Təbii-bitki mənşəli (pambıq, kətan), heyvan
mənşəli (ipək, yun), habelə kimyəvi (süni, sintetik) parçalar üzrə bir-birindən maraqlı formaya
malik paltar dəstləri hazırlanmışdır. 2. Milli
geyim nümunələrinin daha mükəmməl, rənga-

rəng, iqlimə davamlı alınması üçün münasib
saplardan istifadə olunmuşdur. 3. Geyim nümunələrinin zövq oxşayan şəkildə başa gəlməsi
üçün istifadə edilən alətlərin münasibliyi nəzərə
alınmışdır. 4. Formasına, istifadə anlarına görə
tikişin müxtəlifliyinə, saplardan əlverişli şəkildə
istifadə olunmasına yaradıcılıq ənənəsi kimi baxılmışdır. 5. Tikiş texnikasına, o cümlədən bədii
hörmə və toxumaların zövq oxşayan tərzdə alınmasına böyük dəyər verilmişdir.
Xalqımızın çoxəsrlik tarixə malik olan
geyim nümunələri eyni zamanda maddi və mənəvi mədəniyyətimizin mühüm tərkib hissəsidir.
Milli geyimlər eyni zamanda xalqımızın
bədii irsimizin ayrılmaz, həmişə dəyərləndirilən
sahəsidir.
Milli geyimlərin xüsusi sənət növü kimi
dəyərləndirilməsi xalq sənətkarlarının bu sahəyə
xüsusi diqqət və qayğı göstərməsi ilə bağlı olmuşdur. Bir-birindən baxımlı milli geyim dəstləri yaradılmışdır.
Baş örtükləri, rəngarəng kəlağayılar, üst
geyimləri, bunlara uyğun ayaqqabılar, başmaqlar kompleks şəkildə geniş yayılmışdır. Belə bir
fakt da xüsusi maraq doğurur ki, hələ XIX əsərdə doğma yurdumuzun həyat və məişət ənənələri ilə yaxından tanış olan görkəmli rus rəssamı
və səyyahı Q. Qaqarin ayrı-ayrı bölgələrdə,
şəhər və kəndlərimizdə gördüyü milli geyim nümunələrini al-əlvan rəsmlərində də nəzərə çatdırmışdır. ”Gənc oğlan”, “Şamaxılı rəqqasə”,
“Zabit”, “Bakılı qadın” və s. rəsmlər çox böyük
maraqla qarşılanmışdır.
Milli geyimlərimiz Azərbaycan xalq yaradıcılığının – dekorativ-tətbiqi sənətinin geniş
yayılan nümunələridir. Məhz buna görə də Bakıda, digər şəhər və rayonlarımızda fəaliyyət
göstərən Tarix və Diyarşünaslıq Muzeylərində
milli geyim nümunələri də nümayiş etdirilir,
zövq oxşayır, yeni-yeni nümunələrin yaranmasına zəmin yaradır.
Azərbaycan milli geyim nümunələri ustadlarımızın bu günün insanlarına qədirbilənlik
əlamətidir. Heç şübhəsiz, müxtəlif yaş qrupuna
malik olan məktəbliləri yeri gəldikcə dərsdə və
sinifdənxaric məşğələlərdə, o cümlədən dərnək
məşğələlərində milli geyim nümunələri ilə tanış
etmək müasir dövrün başlıca tələblərindən biri
kimi dəyərləndirilməlidir.
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Problemin aktuallığı. Azərbaycan xalq yaradıcılığının mühüm sahəsi sayılan dekorativ sənət nümunələrinin ayrı-ayrı növ və janrlarının naturadan
və yaddaşa görə rəsm edilməsi prosesində də diqqət
mərkəzində olmalı, fəaliyyətin uğurlu alınmasının
metodik istiqamətləri kimi dəyərləndirilməlidir.
Problemin elmi yeniliyi. Dekorativ sənət nümunələri Azərbaycan xalq yaradıcılığının əsas sahəsini, əgər belə demək mümkünsə onurğa sütununu
təşkil edir. Bu sənət nümunələrindəki naxışların, ornamentlərin, simmetriya ahənginin, müvafiq rəng

əlaqələrinin dərnəyin ayrı-ayrı məşğələlərində şagirdlərə çatdırılması təsviri incəsənət metodikasının
həmişə aktual olan məsələlərindəndir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Müşahidələr,
qabaqcıl iş təcrübələri göstərir ki, dərsdənkənar
məşğələlərinə həm ibtidai, həm də yuxarı sinif şagirdləri böyük maraq göstərirlər. Buna görə də əsasən V-IX sinif şagirdlərini əhatə edən “Dekorativtətbiqi sənət dərnəyi” təşkil etmək daha məqsədəmüvafiq sayılmalıdır.
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Ümumi tarix dərslərində İKT-dən istifadənin ümumtəhsil məktəblərindəki vəziyyətinə dair

TARİXİN TƏDRİSİ METODİKASI
UOT 372.894

Aytac İmaməli qızı Məmmədli
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitet

ÜMUMĠ TARĠX DƏRSLƏRĠNDƏ ĠKT-DƏN ĠSTĠFADƏNĠN ÜMUMTƏHSĠL
MƏKTƏBLƏRĠNDƏKĠ VƏZĠYYƏTĠNƏ DAĠR
Айтадж Имамали гызы Маммедли
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

О СОСТОЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ НА УРОКАХ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
Aytaj Imamali Mammadli
Azerbaijan State Pedagogical University

ON THE SITUATION OF THE USE OF ICT IN GENERAL HISTORY LESSONS IN
GENERAL EDUCATION SCHOOLS
Xülasə. Məqalədə problemin aktuallığı əsaslandırılıb. İKT-dən təlim-tərbiyəvi imkanlarına münasibət
bildirilib. Pedaqoji elmlər sahəsində qabaqcıl təcrübənin mahiyyətinə aydınlıq gətirilib. Bakı şəhərinin və
Qəbələ rayonunun qabaqcıl tarix müəllimlərinin İKT-dən istifadəyə dair təcrübələri müşahidə edilmiş, öyrənilərək ümumiləşdirilmişdir. Ümumi tarix dərslərində İKT-dən səmərəli istifadənin təlim-tərbiyə prosesindəki rolu dəyərləndirilmişdir.
Açar sözlər: İKT, ümumi tarix, ümumtəhsil məktəbləri, qabaqcıl təcrübə, metod, yollar, vasitələr.
Резюме. В статье обосновывается актуальность проблемы. Выражено отношение к образовательным возможностям ИКТ. Уточнена сущность передового опыта в области педагогических наук.
Наблюдался, изучался и обобщался опыт передовых учителей истории города Баку и Габалинского
района по использованию ИКТ. Оценена роль эффективного использования ИКТ на уроках всеобщей
истории в учебном процессе
Ключевые слова: ИКТ, всеобщая история, обшеобразовательные школы, передовой опыт,
метод, пути, средства
Summary. The article substantiates the urgency of the problem. It was commented on the educational
opportunities from ICT. The essence of advanced experience in the field of pedagogical sciences has been
clarified. The experiences of leading history teachers of Baku and Gabala region on the use of ICT were
observed, studied and generalized. The role of effective use of ICT in general history lessons in the
educational process was evaluated.
Key words: ICT, general history, general education schools, advanced experience, methods, ways, tools.

İnformasiya texnologiyası informasiya resursundan istifadə proseslərinin əmək sərfini
azaltmaq üçün məlumatların toplanmasını, işlənməsini, saxlanılmasını, yayılmasını və nümayiş etdirilməsini təmin edən texnoloji zəncirə
birləşdirilmiş metodlar, proqram təminatı və
avadanlıqlar məcmusudur.

İnformasiya texnologiyalarının yaradılması və geniş yayılmasının məqsədi cəmiyyətin və
ölkədə bütün həyatın informasiyalaşdırılmasının
inkişaf etdirilməsi problemini həll etməkdir.
Son vaxtlar informasiya texnologiyası ən çox
kompüter texnologiyası kimi başa düşülür. Xüsusilə, informasiya texnologiyaları məlumatların
saxlanması, çevrilməsi, qorunması, işlənməsi,
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ötürülməsi və qəbul edilməsi üçün kompüter və
proqram təminatlarının istifadəsi ilə məşğul
olur.
Kompüter istifadə edilən dərslərdə dərs prosesinin müəyyən problemlərini həll etmək üçün
kompüterlərdən istifadə etmək mümkün və məqsədəuyğun sayılır. Məhz bu prosesdə şagird öyrənilən materialı daha dərindən başa düşür,
dərsin mövzusunu hiss edir və özünü yaradıcı şəkildə göstərir. Hər bir kompüter dərsi, prinsipcə,
inteqrasiya olunur – fənn tapşırıqlarına əlavə olaraq, informativ kursun vəzifələri də həll olunur.
Azərbaycan Respublikası prezidenti İ.H.
Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı” proqramının
(2005-2007-ci illər) (1, 2004-cü il, N35) (8091)
təsdiqi ilə əlaqədar 21 avqust 2004-cü il tarixli
qərarı çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məhz
həmin qərardan irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmək məqsədi ilə tarix təlimində İKT-dən istifadə problemini tədqiqat obyekti seçmişik.
Tədqiqatlarımızı həqiqi faktlara əsaslandıraraq aparmaq üçün respublikamızın şəhər və
məktəblərində ümumi tarix dərslərində İKT-dən
necə istifadə olunmasını müşahidə edərək ümumiləşdirmişik.
Qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsini tarixin
tədrisi metodikası elminin tədqiqat metodlarından biridir. Prof. M.A. Danilov yazır: “pedaqoji
təcrübənin öyrədilib ümumiləşdirilməsi o halda
həqiqi elmi metod olar ki, onun vasitəsi ilə obyektiv əhəmiyyəti olan hər hansı yeni şey açılır
və bu yeniliyə dəqiq pedaqoji xarakteristika verilir”(2, s. 15).
Deməli, qabaqcıl təcrübədə müəyyən yenilik (heç olmasa yeniliyin rüşeymləri) olmalıdır. Bu gün meydana çıxmış yeni pedaqoji texnologiyalar, eləcə də tarix dərslərində İKT-dən
istifadənin yeni metod və priyomları belə yeniliyə nümunə ola bilər.
Metodik ədəbiyyatlarda qabaqcıl təcrübənin
əsas meyarları aşağıdakı qaydada şərh olunur:
1. Yenilik elmi cəhətdən əsaslandırılmalıdır;
2. Yenilik yüksək nəticə verməlidir;
3. Yenilik stabil olmalı, sistem təşkil etməli, şərait dəyişəndə də uzun müddət yaxşı nəticə verməlidir;
4. Yenilik şagirdlərin güclərinə müvafiq
olmalıdır;
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5. Yenilik müəllimlərin hazırlığına uyğun
olmalıdır;
6. Yenilik optimal olmalıdır, müəllimin və
öyrənənlərin işini yüngülləşdirməlidir;
7. Yenilik geniş tətbiq edilməlidir.
Respublikamızın ümumtəhsil məktəblərində müasir və interaktiv təhsil modelinin həyata
keçirilməsi məktəbin və müəllim heyətinin qarşısına yeni tələblər qoyur. Bu tələblərdən ən
başlıcası tarix təlimində İKT-dən səmərəli istifadə edilməsidir. Bunun üçün məktəblərdə bir sıra
hazırlıq işləri həyata keçirilib. İlk növbədə pedaqoji heyətin İKT savadının artırılmasına diqqət
yetirilməlidir.
Yeni informasiya texnologiyalarının təhsildə, o cümlədən ümumtəhsil məktəblərində
tətbiqinə dair Respublikamızda bir sıra ciddi
tədqiqatlar aparılmış, dərsliklər, dərs vəsaitləri,
metodik göstərişlər hazırlanmışdır. Bunlardan
T.M. Əliyev, Ə.Q. Pələngov və digərlərinin işlərini göstərmək olar.
“UNESCO tərəfindən qəbul edilən tərifə
görə, informasiya texnologiyaları, məlumatların
emalı və saxlanması ilə məşğul olan insanların
işinin səmərəli təşkili metodlarını öyrənən birbiri ilə əlaqəli elmi, texnoloji, mühəndislik fənləri kompleksidir, hesablama texnologiyası və
istehsal avadanlıqları, onların praktiki tətbiqləri
ilə əlaqəli sosial, iqtisadi və mədəni problemlərin təşkili və qarşılıqlı əlaqə üsullarını əhatə
edir. İnformasiya texnologiyasının özü kompleks təlim, yüksək ilkin xərclər və yüksək texnologiya tələb edir. Onların tətbiqi proqram təminatının yaradılması, mütəxəssis hazırlığı sistemlərində informasiya axınlarının formalaşması ilə
başlamalıdır” (3).
Bu gün respublikamızda uğurla aparılan
təhsil islahatlarının nəticəsi olaraq ümumtəhsil
məktəblərində öyrənilən bütün fənlər kimi tarix
fənninin məzmunu da yenilənmişdir. Belə ki,
təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması ilə əlaqədar əsas hədəflər müəyyənləşdirilmiş, nəzərdə
tutulan tədbirlərin xeyli hissəsi həyata keçirilmişdir. Əlamətdar hadisələrdən biri odur ki, “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 2010-cu
ili ölkəmizdə “Təhsildə İKT ili” elan edib və bu
kampaniya çərçivəsində konfranslar, seminarlar,
müxtəlif stimullaşdırıcı və həvəsləndirici aksiyalar, müsabiqələr həyata keçirilir” (4).
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Müasir İKT-lər həm də auditoriyanın yaradıcılığı üçün güclü bir stimuldur. Ekranda səpələnmiş cümlələri tutarlı mətnə çevirərək əyri
mətndə sürətlə dəyişikliklər etmək imkanı yaranır. Ancaq sinif şagirdlərinin istəklərinə uyğun
olaraq kompüterdən öyrənmə köməkçisi kimi istifadə edə bilməsi üçün istifadəçi bacarıqlarının
universallığına diqqət yetirmək lazımdır. Uşaqlar bu gün müasir iş vasitələrindən istifadə
etmək hüququna malikdirlər.
“Təcrübə göstərir ki, sinifdə informasiya
texnologiyalarından istifadə digər fənlərdə olduğu kimi, tarix elmində də tədris prosesini dəyişə,
effektiv edə və onu şagirdlər üçün daha təsirli
və cəlbedici edə bilər. İnformasiya texnologiyalarından istifadə edərək öyrənmək, gənc üçün
məmnuniyyət əldə edə biləcəyi və özünü təsdiq
edə biləcəyi yaradıcı bir axtarışa çevrilir” (5).
Təqdimatda Osmanlı imperiyasının ərazisi
elektron lövhədə işıqlandırılırdı.
2-ci qrupun şagirdləri təqdimatda Balkan
müharibələrinin başlanması və gedişi haqqında
materialları şərh edərkən Balkan müharibələrinin gedişini elektron lövhədə işıqlandırırdılar.
Osmanlı imperiyasının bölüşdürülməsinə aid
karikaturaları da elektron lövhədə işıqlandırır və
həmin karikaturaların əsas məğzini açırdılar.
3-cü qrupun şagirdləri Qacarlar İranı haqqında geniş məlumat verir, İranın XIX əsrin ortalarında mövcud olmuş ərazilərini elektron lövhədə işıqlandırırdılar.
4-cü qrupun şagirdləri XIX əsr və XX
əsrin əvvəlləri Qafqaz və Türk dünyası üçün
gərgin olan bir dövrü tarixi faktlarla əsaslandırıb
şərh edirdilər. Şagirdlər Şimali Qafqaz və Mərkəzi Asiyadakı Türk xalqlarının milli-azadlıq
hərəkatı haqqında məlumat verirdilər. təqdimatda rus müstəmləkəçiliyinə qarşı mübarizə aparan liderlərin portretləri lövhədə işıqlandırılır,
onların siyasi fəaliyyəti şərh edilirdi.
Bakıdakı H. Əliyev adına liseyin tarix müəllimi Hafiz Cabbarov “Türk dünyası. Qacarlar
İranı və Qafqaz” mövzusunu tədris edərkən yeni
materialın öyrədilməsinə həsr edilmiş induktiv
dərs tipindən istifadə edir. Hafiz müəllim doqquzuncuları dörd qrupa bölür. Bölünmüş qruplara aşağıdakı adlarda iş vərəqləri paylayır:
1. Osmanlı imperiyası;
2. Balkan müharibələri. Balkan müharibələrinin səbəb və nəticələri;

3. Qacarlar İranı;
4. Qafqaz və Türk dünyası.
Şagirdlərin təqdimatı İKT-dən istifadə ilə
müşayiət olunurdu. Belə ki, birinci qrup şagirdləri elektron lövhədə Sultan III Səlimin, Sultan
IV Mustafanın, Sultan Əbdülməcidin portretlərini verməklə onların idarəçilik fəaliyyətlərini də
səciyyələndirirdilər.
Qəbələ rayonu Hacıallı tam orta məktəbinin tarix müəllimi F. Əlifov “Çin, Hindistan,
Yaponiya” mövzusunu tədris edərkən orta
məktəb mühazirə metodundan istifadə edib. Bu
məqsədlə Fuad müəllim İKT-nin imkanlarından
maksimum istifadə etmişdir. Müəllim mühazirənin gedişini – sxemləri, şəkilləri və illüstrasiyaları da daxil olmaqla elektron lövhədə işıqlandırmışdı.
Mövzu: Çin, Hindistan və Yaponiya.
Mühazirənin planı:
1. Çin XIX əsrdə
2. Hindistan XIX əsrdə
3. Yaponiya XIX əsrdə
Mühazirənin təchizi: Elektron lövhə, kompüter, dərslik, mövzu ilə bağlı İNTERNET resurslarından istifadə.
Fuad müəllimin mühazirəsinin mətnini
elektron lövhədə işıqlandıraraq təlim materiallarını tamamilə İKT-dən istifadə etməklə həyata
keçirirdi. Müşahidələrimizdən aydın oldu ki, o,
mühazirəni ahəstə-ahəstə deyir, hər bir tarixi anlayışı şərh edir, portretləri, karikaturaları, illüstrasiyaları nümayiş etdirərək əyani materialları
dərsin mövzusu ilə pedaqoji ustalıqla uzlaşdırır.
Sonda müəllim doqquzuncuların təlim
materiallarını necə mənimsədiklərini yoxlamaq
və mənimsənilmiş biliklərin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə doqquzunculara aşağıdakı məzmunda suallarla müraciət edir:
1. Çindəki tiryək müharibələrinin əsas cəhətlərini səciyyələndirir.
2. Taypinlər hərəkatının digər ictimai hərəkatlarından fərqli cəhətlərini şərh edin.
3. Taypinlər hərəkatının Çin üçün əhəmiyyətini müəyyənləşdirin.
4. Hindistanda ingilis istismarının səciyyəvi cəhətlərini şərh edin.
5. Sipahilər üsyanını səciyyələndirin.
6. Yaponiya-Rusiya ziddiyətlərinin səbəblərinə aydınlıq gətirin.
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Doqquzuncuların 75%-i verilən suallara
yetərli cavablar verir, fikirlərini sadə və aydın
şəkildə şərh edirlər.
Problemin aktuallığı: Ümumi tarix dərslərində İKT-dən istifadəyə dair qabaqcıl təcrübənin öyrənilib ümumiləşdirilməsi istiqamətində aparılan işin
inkişaf etdirilməsi probleminin bu vaxta qədər tədqiqat obyekti kimi seçilməməsi problemin aktuallığını
meydana çıxarır.

Problemin yeniliyi: Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində ümumi tarix dərslərində İKT-dən
istifadə üzrə qabaqcıl məktəb təcrübəsi öyrənilmiş
və ümumiləşdirilmişdir. Bu mənada qabaqcıl təcrübənin öyrənilib ümumiləşdirilməsi yenilik kimi dəyərləndirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Ümumi tarix
dərslərində İKT-dən istifadəyə dair yaradılmış qabaqcıl iş təcrübəsindəki metodik göstərişlər problemin praktik əhəmiyyətini əsaslandırır.
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TARĠXDƏN DƏRSDƏNKƏNAR ĠġLƏRĠN TƏġKĠLĠ PROBLEMĠNĠN MAHĠYYƏTĠ
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CУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ
Nahida Galib Asadova
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THE ESSENCE OF THE PROBLEM OF ORGANIZING EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES IN HISTORY
Xülasə. Məqalədə problemin aktuallığı əsaslandırılıb. Tarixdən dərsdənkənar işlərin mahiyyətinə,
məzmununa aydınlıq gətirilib. Dərsdənkənar işlərin didaktik və tərbiyəvi imkanlarına münasibət bildirilib.
Məqalədə sinifdənxaric, dərsdənkənar və məktəbdənkənar tədbirlərin oxşar və fərqli cəhətləri şərh edilib.
Məqalədə tarixdən dərsdənkənar işlərin səmərəli təşkili yolları tədqiq edilmiş və onların təhsilalanların təlimtərbiyəsindəki rolu işıqlandırılmışdır.
Açar sözlər: tarix, dərsdənkənar işlər, problem, təşkili, mahiyyət, forma və yolları, məktəbdənkənar
işlər, təlim-tərbiyə
Резюмe. В статье обосновывается актуальность проблемы. Уточнены сущность и содержание
внеурочных работ по истории. Выражено отношение к дидактическим и воспитательным возможностям внеурочных работ. В статье рассматриваются сходства и различия между внеклассными, внеурочными и внешкольными мероприятиями. В статье исследуются способы эффективной организации
внеучебных работ по истории и освещается их роль в воспитании учащихся.
Ключевые слова: история, внеурочные работы, проблема, организация, сущность, форма и
пути, внешкольные работы, обучение и воспитание
Summary. The article substantiates the urgency of the problem. The essence and content of
extracurricular activities in history have been clarified. Attitudes were expressed to the didactic and
educational opportunities of extracurricular activities. The article comments on the similarities and
differences between out-of-class, extracurricular and out-of-school activities. The article explores the ways
of effective organization of extracurricular activities in history and highlights their role in the education of
students.
Keywords: history, extracurricular activities, problem, organization, essence, forms and ways, out-ofschool activities, education

Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu
kimi təhsil sahəsində də məqsəd müəyyən nailiyyətlər əldə etmək və onu inkişaf etdirərək,
dünya təhsil sisteminə uyğunlaşmaqla təhsilalanları cəmiyyət üçün hazırlamaqdır. Bu inkişafı reallaşdırmaq üçün bir sıra sənədlər, təhsil
qanunu hazırlanmışdır. Keyfiyyətli təhsil üçün
dərsdənkənar işin təşkili əsas amillərdən biridir.
Məktəblərdə Azərbaycan tarixi üzrə dərsdənkənar işlərin təşkil edilməsinin təlim-tərbiyəvi

əhəmiyyəti çox böyükdür. Qarşıya qoyulmuş
məqsədə nail olmaq üçün şagirdləri məktəbdə,
dərsdənkənar işlərdə doğru məqsədə uyğun tərbiyələndirmək lazımdır. Kitablarda, dərsliklərdə
tarixi şəxsiyyətlər haqqında məlumatlar vasitəsilə təhsilalanları fəaliyyətə cəlb etmək, təlimdə
cəmiyyətin inkişafına uyğunlaşmış şəkildə,
milli-mənəvi dəyərlərimizə əsaslanaraq onları
öyrətmək vacibdir.
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Dərsdənkənar işi təşkil etmək, tətbiq edərkən prosesləri düzgün bilmək vacibdir. Dərsdənkənar və məktəbdənkənar işlərin başlıca istiqaməti əxlaq tərbiyəsi, ideya-siyasi tərbiyə, estetik tərbiyə, iqtisadi tərbiyə və fiziki tərbiyədir.
İş zamanı isə hər bir istiqamətin cəhətlərini nəzərə almaq vacibdir. Tarixə dair dərsdənkənar
işlər peşəkarlıqla təşkil edildikdə mühüm nəticələr əldə edilir, təhsilalanların tarixi bilikləri mənimsəmə səviyyəsi yüksəlir. Elmi dünyagörüşü,
mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri inkişaf edir, vətənpərvərlik, Vətəninə və xalqına dərin məhəbbət,
əmək adamlarına, əməyə hörmət və s. kimi hisslər formalaşır. Dərsdənkənar işlərin təşkil edilməsi nəticəsində şagirdlərin əldə etdikləri biliklər daha çox dərinləşib möhkəmlənir, onlar
Azərbaycan tarixinin xüsusiyyətlərini dərindən
mənimsəmiş olurlar. Tarix üzrə dərsdənkənar işlərinin həyata keçirilməsində əsas məqsəd şagirdləri yüksək xarakterə malik şəxsiyyət və nümunəvi vətəndaş kimi formalaşdırmaqdır.
Tarix üzrə dərsdənkənar iş problemini
prof. M.M. Əmirov tədqiqat obyekti kimi seçsə
də o, bu məsələlərə yetərincə aydınlıq gətirməmişdir. M.M. Əmirov “Tarix üzrə dərsdənkənar
iş (metodik vəsait)”(2, s. 6-7) adlı əsərində dərsdənkənar işlərə ümumi şəkildə münasibət bildirmişdir. Belə ki, problemin nəzəri və praktik məsələlərini işıqlandırmışdır.
Digər tədqiqatçı İ. Əsgərova “Tarixdən
sinifdənxaric məşğələlərdə şagirdlərin tədqiqatçılıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi” (3, 2011,
№ 3, s. 18-19) adlı məqaləsində sinifdənxaric işlərin yalnız bir funksiyası şagirdlərin yaradıcılığı işıqlandırılıb.
Tarixdən dərsdənkənar iş probleminə xarici ölkə alimləri də müraciət ediblər. Bunlardan
C.A. Eжoвa, M.M. Лебедева, А.В. Дружкова
və başqaları ilə birlikdə təqdim etdikləri vəsaitdə (1, s. 252) dərsdənkənar işlərin vəzifələrini,
əsas xüsusiyyətlərini, tarix dərsləri ilə əlaqəsini,
problemin metodik ədəbiyyatda qoyuluşunu,
dərsdənkənar işlərin məzmununu və əsas formalarını işıqlandırmışdılar.
М..М. Терехов “Хрестоматия внекласснoй работе”(4, s. 9-11) adlı metodik vəsaitində ancaq tarix gecələrinin müxtəlif formaları
əks etdirilib. Təqdim olunan tarix gecələrinin
maraqlı, diqqətçəkən formaları zəngin məzmuna
malikdir. Əlbəttə, adlarını çəkdiyimiz və çəkmə-
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diyimiz ədəbiyyatların analitik təhlili tarixdən
dərsdənkənar işlərin təşkilinin mahiyyətini müəyyənləşdirmək imkanı verib.
Tarixdən dərsdənkənar tədbirlər, təlim və
təhsil-tərbiyə vəzifələrini yerinə yetirməklə şəxsiyyətin məqsədyönlü formalaşması prosesini
həyata keçirir. Bu isə müəllimlə şagirdin, yəni
tərbiyə edənlərin tərbiyə edilənlərə interaktiv təsiridir. Ümumi olaraq qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllim və şagirdlər qarşılıqlı
əlaqədə olmalıdır. Tarixdən dərsdənkənar işin
mühüm xüsusiyyəti şagirdlərin sərbəst olmasıdır, məcburi deyil, dərsdənkənar vaxtda könüllülük prinsipinə əsaslanan şəkildə keçirilir. Müəllim dərsdənkənar işi qurarkən elə şərait yaratmalıdır ki, şagirdlər özlərini müstəqil və məsuliyyətli hiss etsinlər. Bu tədbirlər aparılan zaman
yalnız bir sinfin deyil, digər sinfin şagirdləri də
iştirak edə bilər. Mövzudan asılı olaraq şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri də nəzərə alınır, dərsdənkənar işi təşkil edən müəllim şagirdlərin bilik
səviyyəsini, onların arzu və maraqlarını nəzərə
almalıdır. Belə olmadıqda müxtəlif sinif şagirdlərini birləşdirmək məqsədəuyğun deyil. Dərsdənkənar iş eyni sinifdəki tarix fənni üzrə proqramı
ilə əlaqəli olmayan mövzuya həsr edilibsə, onda
müxtəlif sinif şagirdlərini birləşdirmək olar.
Mövzu olaraq “Valideynlərimiz qarşısında vəzifələrimiz”, “ Paytaxt Bakı” və s. götürmək olar.
Dərsdən fərqli olaraq dərsdənkənar işdə
şagird onu maraqlandıran mövzunu seçə bilər.
Dərs prosesindən başqa digər məqamlardan biri
dərsdənxaric işi təşkil etmək, onun tətbiqini səmərəli şəkildə həyata keçirmək lazımdır.
Dərsdənkənar işlərin kütləvi formalarından biri ekskursiyadır. Ekskursiyalar şagirdlərin
dərsdə və sinifdənkənar işlərdə aldıqları bilikləri
konkretləşdirir, elmi dünyagörüşünün formalaşmasına, əmək və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
edilməsinə mühüm təsir göstərir. Tarixi şəraitlə,
müasir vəziyyətlə, maddi-mədəniyyət abidələri
və s. ilə tanış edir. Ekskursiyalar öz tarixi keçmişini, tarixi abidələri şagirdlərə öyrətməyə
kömək edir. Ekskursiyalar şagirdlərin dərsdə
öyrəndiklərini əyani olaraq görmələrinə şərait
yaradır. Ekskursiyanın keçirilməsi 3 hissədən
ibarətdir. 1. Giriş müsahibəsi. 2. Ekskursiyanın
keçirilməsi. 3. Yekun müsahibəsi.
Ekskursiyaya başlamazdan öncə giriş müsahibəsi təşkil edilir və mövzu üzrə nəzəri hazır-
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lıq, iştirakçılara tapşırıqlar verilməsi və s. öz
əksini tapır. Ekskursiyanın keçirilməsi zamanı
orada tədqiqat elementləri olmalıdır. İştirakçılar
tarixi abidələr və ya muzeylərdə olan eksponatları öyrənir, verilmiş izahatları dinləyirlər. Ekskursiya rəhbəri əvvəlcə davamiyyəti yoxlamalıdır. Tarixi abidələr, muzeylər ilə yalnız ekskursiya zamanı deyil, ekskursiyadan sonra onu yekunlaşdırmaq üçün konfrans təşkil edilməlidir.
Bakı şəhəri tarixi abidələrin, muzeylərin çoxluğuna görə digər şəhərlərimizdən fərqlənir. Bakı
şəhərində Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı, Azərbaycan tarixi muzeyi və s. abidələrə ekskursiya
təşkil etmək olar.
Dərsdənkənar işin planı müəllim tərəfindən
illik hazırlanır. Planın konkret məqsədi olmalı,
mövzunu dərindən öyrənmək zərurəti baxımından əlaqəli qurulmalıdır. Planda dərsdənkənar
işin müxtəlif formaları da nəzərə alınmalıdır.
Buna misal olaraq, tarix gecələri, tarix dərnəkləri,
sinifdənkənar oxu, ekskursiyalar və s. tədbirləri
göstərə bilərik. Həmçinin şəhər və ya kənd
maarif məkanında, rayonlarda tarixi görməli
yerlərə ekskursiyalarda, tarixi hadisələrin iştirakçıları ilə görüşlərdə, yubiley sərgiləri, teatr
tamaşaları, ailə ənənələri, internet resursları və s.
dərsdənkənar fəaliyyətin mühüm amilləridir.
Tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı təşkil edilən sinifdənxaric işin həyata keçirilməsi zamanı cəlbedicilik, ideyanın ortaya qoyulması, maraqlı və
baxımlı olması, tədbirin daim monoton yox, əyləncəli olmasına da şərait yaradılmalıdır. Təşkil
edilmiş tədbirlərdə rollu oyunlar, səhnələşdirilmiş tarixi hadisələr, sual, əl işləri və s. dərsdənkənar işlərin daha da maraqlı, əyləncəli olmasına təsir edir. Tarixi şəxsiyyətlər haqqında dərsdənkənar işlərin aparılması da təhsilin bir forması hesab edilir, təhsilalanların yüksək səviyyədə inkişafına, tərbiyə edilməsinə yönəlmişdir.
Tədbirlər nəticəsində şagirdlərə qiymət yazılmır, bu onların biliyinin, təfəkkürünün inkişafına istiqamətlənib.
Məktəbdənkənar işlərdən biri də şagirdlərin teatrlara, kinolara kollektiv şəkildə aparılmasıdır ki, təbii ki, bu zaman onların yaşları nəzərə
alınmalı, uşaqların maraq dairələrinə uyğun
teatr və kino klublar seçilməlidir. Məktəblərdə
keçirilən tarix gecələri dərsdənkənar işin ən çox
yayılmış formalarından biridir. Tarixə dair gecələr mühüm tarixi hadisələr, yubileylər, tarixi

şəxsiyyətlərin həyatı və s. ilə bağlı təşkil edilir.
Tarix gecələrində çox zaman kiçik məruzə və
çıxışlar olur. Hətta bəzən mövzudan asılı olaraq
tarixi hadisələr səhnələşdirilir. Bu gecələr üçün
şagirdlər divar qəzetləri, fotomontajlar, bülletenlər və s. hazırlayırlar. Tarix gecələri ən çox
tarix müəllimi ilə başqa fənn müəllimlərinin
birgə iştirakı ilə keçirilir. Tarix gecələrinin müxtəlif iş formaları var: deklamasiya, məruzə,
mahnı, bədii oxu, səhnələşdirilmiş hekayə və
nağıllar və s. aiddir. Müvəffəqiyyətlə təşkil edilmiş tarix gecələri şagirdlərə güclü təsir edir, onların tərbiyəsində qüvvətli vasitə olur. Bu məqsəddən çıxış edərək tarix müəllimi il ərzində 1-2
dəfə tarix gecələri təşkil edə bilər.
Dərsdənkənar işlərin formalarından biri
dahi şəxsiyyətlərimizə dair konfransların keçirilməsi, onlar haqqında divar qəzeti, məqalənin
hazırlanması və s. məsələlərdir. Başqa forma
kimi məktəblərdə müxtəlif klublar, dərnəklər
təşkil edilir. Tarix konfransları da müxtəlif mövzularda keçirilə bilər. Konfranslar da tarixi hadisələrə, yubiley günlərinə, tarixi şəxsiyyətlərin tərcümeyi-hallarına həsr olunur. Tarixi konfranslar
da tarix gecələri qismində təşkil edilir, amma
tarixə dair konfransların özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Konfranslarda rəqsə, mahnıya,
musiqi ifasına yer verilmir. Konfranslar daha çox
tarixi romanların, povestlərin, elmi əsərlərin
müzakirəsinə həsr edilir. Tarix konfransları tarix
dərnəyinin yekunu kimi keçirilə bilər.
Sinifdənxaric işin təşkilində həyata keçirilən işlərdən biri də tarixi şəxsiyyətlər mövzusunda söhbətlərin hazırlanmasıdır. Bu istiqamətlərdə tədbirlərin keçirilməsində məqsəd ondan
ibarətdir ki, şagirdlərin mənəvi cəhətdən formalaşdırılmasına, xalqını, vətənini sevərək milli
adət-ənənələrinə uyğun şəkildə şərəf və ləyaqətin yüksək səviyyədə təşkil edilməsinə yol cızılmış olsun.
Təhsilalanlara keçirilən tədbirlərin mahiyyəti başa salınmalı, onların qazanmış olduqları
biliklər əqidəyə çevrilməli və vətəndaşlıq hissləri formalaşdırılmalıdır. Dərsdənkənar işlər və
məktəbdənkənar tədbirlər şagirdlərin tədris işi
ilə sıx əlaqələndirilməlidir. Bu məqsədlə şagird
şəxsiyyətinin formalaşdırılması yolları və imkanları hərtərəfli öyrənilməli, o cəmiyyət üçün
faydalı vətəndaş kimi yetişdirməlidir. Şəxsiyyətin əxlaqi keyfiyyətləri, intellektual, inkişaf as-
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pektləri formalaşdırılmalı, elm, mədəniyyət,
təhsil sahəsində dəyərlərə yiyələndirilməlidir.
Dərsdənkənar işin təşkil edilməsində
bizim əsas vəzifəmiz tarixi keçmişimizdəki uğur
və nailiyyətlərimizi şagirdlərə öyrədib mənimsətməklə onlarda milli qürur, milli iftixar, millimənəvi dəyərlərimizə hörmət hissi formalaşdırmaqdır. Həmin tədbirlər keçirilərkən şagirdlərin
maraq və arzuları əsas götürülməlidir. Onların
sosial tələbləri nəzərə alınmalı, imkan və qabiliyyətləri inkişaf etdirilməlidir. Şagirdlərdə
idrak fəaliyyəti təşkil olunması üçün onlarda
şəxsiyyətin hüquq və vəzifələrinə uyğun olaraq
fərdi və ictimai şüur inkişaf etdirilməlidir. Dərsdənkənar tədbirlərin keçirilməsində şəxsiyyətin
mühüm funksiyalarından biri olan ünsiyyətin
inkişafına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Eləcə də
Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlarının döyüş
yollarını əks etdirən hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi mövzularına geniş yer verilməlidir.
Sovet dövründə də müəllimlər tarix dərnəklərinin, tarixi muzeylərin yaradılması, sinifdənxaric oxunun, olimpiada, ekskursiya və s.
kimi tədbirlərin nəticəsində mühüm təcrübə qazanmışlar. O dövrdə də dərsdənkənar işin əsas
məqsəd və xüsusiyyətləri müəyyən olunmuşdur.
Şagirdlərin tədris olunan fənnə idraki marağının
artırılması, axtarış və tədqiqat bacarıqlarının
formalaşmasına imkan yaradılmışdır. Bu fikri
vurğulamaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki,
cəmiyyətin siyasi və iqtisadi əsasları dəyişdiyi
üçün yəni, bazis dəyişdiyi kimi üstqurumda dəyişmişdir. Dərslərin, dərsdənkənar və məktəbdənkənar tədbirlərin əsas məqsədi və vəzifəsi
müstəqil Azərbaycanımızın müstəqilliyinə və
möhkəmləndirilməsinə xidmət etməlidir.

Respublikamızın müxtəlif şəhərləri və rayonlarımızda Təhsil Nazirliyi nəzdində olan,
fəaliyyətini şagirdlərə həsr edən 25.092 məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri fəaliyyət göstərir.
Bu müəssisələr şagirdlərin təlimi və tərbiyəsi
üçün müxtəlif istiqamətli tədbirlər həyata keçirirlər. Əldə edilən nailiyyətləri müsbət göstəricisi kimi qiymətləndirmək olar. Qeyd etməyi
lazım bilirik ki, dərsdənkənar tədbirlərin əhəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 28.06.2016-cı il tarixli, 436 nömrəli əmrinə 9 nömrəli əlavə Tədris planına dair qeydlərində yazılmışdır: Dərsdənkənar məşğələlər
meyl və maraqları nəzərə alınmaqla şagirdlərin
ümumi dünyagörüşünün inkişafına, şəxsiyyətin
formalaşdıran həyati bacarıqlara daha dərindən
yiyələnmələrinə, ayrı-ayrı sahələr üzrə məlumatlarının genişlənməsinə yönəldilir (5).
Problemin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində tarixdən dərsdənkənar işlərin təşkilinin didaktik və tərbiyəvi əhəmiyyətini nəzərə alaraq onun mahiyyətinin araşdırılmasına ciddi ehtiyac var.
Problemin elmi yeniliyi. Ümumtəhsil məktəblərində tarixdən dərsdənkənar işlərin təşkilinin
mahiyyətinin öyrənilməsindən ibarətdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
əldə olunmuş elmi nəticələrdən metodik vəsaitlərin
hazırlanmasında, eləcə də ümumtəhsil məktəblərinin
tarix müəllimləri gündəlik pedaqoji fəaliyyətlərində
istifadə edə bilərlər.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, dərsdənkənar işlərin səmərəli təşkilinə nail olmaq üçün didaktikanın
və tərbiyə nəzəriyyəsinin qanun və qanunauyğunları
nəzərə alınmalıdır. Dərsdənkənar işlər planauyğun
və fasiləsiz təşkil olunmalıdır. Dərsdənkənar və
məktəbdənkənar işlər tarix dərsləri ilə əlaqəli şəkildə
aparılmalıdır.
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AZERBAIJANISM IN THE TEACHING OF NATIONAL HISTORY AT UNIVERSITIES
THE ESSENCE OF THE FORMATION OF IDEOLOGY
Xülasə. Məqalədə respublikamızın təhsil sistemində aparılan islahatlar şəxsiyyətyönlülük prinsipinə
uyğun olaraq təhsilin məzmununun innovativ dəyişikliklərlə tənzimlənməsinin əsas tələblərindən biri kimi
təqdim edilmişdir. Azərbaycançılıq ideologiyasının mahiyyətinə aydınlıq gətirilir. Bu ideologiyanın təlimtərbiyəvi əhəmiyyəti şərh edilir. Gənc nəsildə milli ruhun yüksəldilməsi məqsədi ilə onlarda tariximizə,
maddi və mənəvi dəyərlərimizə yiyələnmələrinin əhəmiyyəti və yolları müəyyənləşdirilmişdir. Məqalədə yetişməkdə olan gəncləri vətəninə, xalqına, adət-ənənələrinə məhəbbət ruhunda formalaşdırmaqla nümunəvi
vətəndaş tərbiyə etməyin yolları göstərilmişdir. Son məqsəd milli ruhlu azərbaycanlıların formalaşdırılmasıdır. Milli ruhun, vətənçiliyin bariz nümunəsi İkinci Qarabağ müharibəsi göstərdi.
Açar sözlər: ali məktəb, vətən tarixi, tədris, azərbaycançılıq, ideologiya, mahiyyət, formalaşdırmaq.
Резюме. В статье представлены реформы в системе образования республики как одно из основных требований к регулированию содержания образования инновационными изменениями в соответствии с принципом личностной направленности. Вносится ясность в суть идеологии азербайджанства. Поясняется воспитательное значение этой идеологии. Для поднятия национального духа в подрастающем поколении были определены важность и пути освоения нашей истории, материальных и
духовных ценностей. В статье показаны пути воспитания образцовых граждан через формирование
молодежи в духе любви к своей Родине, народу и традициям. Конечная цель – формирование национального духа азербайджанцев. Вторая карабахская война стала ярким примером национального духа
и патриотизма.
Ключевые слова: высшая школа, история отечества, преподавание, азербайджанство,
идеология, сущность, формировать.
Summary. The article presents the reforms in the education system of our republic as one of the main
requirements for the regulation of the content of education with innovative changes in accordance with the
principle of personality orientation. The essence of the Azerbaijani ideology is clarified. The educational
significance of this ideology is explained. In order to raise the national spirit in the younger generation, the
importance and ways of mastering our history, material and spiritual values have been identified. The article
shows the ways to educate exemplary citizens by forming young people in the spirit of love for their
homeland, people and traditions. The ultimate goal is to form Azerbaijanis with a national spirit. The Second
Karabakh War was a clear example of national spirit and patriotism.
Keywords: university, history of the homeland, education, Azerbaijanism, ideology, essence,
formation.
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Azərbaycan coğrafi mövqeyinə, təbii ehtiyatlarına və əhalisinin etnik tərkibinin rəngarəngliyinə görə dünya dövlətləri sırasında unikal
bir yerdə qərarlaşıb. Çoxsaylı xalqların toplum
şəkildə Azərbaycan ərazisində yaşaması dövlətin təməl prinsiplərini təşkil edən milli ideologiyanın durğun seçilməsini tələb edir. Aydın məsələdir ki, müstəqil dövlətimizin təməl prinsipləri içərisində demokratikləşmə, islamçılıq və
azərbaycançılıq durur.
İlk növbədə ideologiya anlayışına aydınlıq
gətirək. “İdeologiya – siyasi, hüquqi, əxlaqi, estetik, dini, fəlsəfi baxışlar və ideyalar sistemidir.
İdeologiya üstqurumun bir hissəsi(Bazis və
üstqurum) olmaqla nəticə etibarilə iqtisadi münasibətləri əks etdirir... ideologiyanın inkişafının
daxili varislik əlaqəsi, bu və ya digər ideoloqların şəxsi rolu, ideologiyanın müxtəlif formalarının bir-birinə qarşılıqlı təsiri və s. əlavə təsir
göstərir”(3, s. 170).
Aydın məsələdir ki, dünyagörüşü intellektual və mədəni-mənəvi mühit isə məhz ictimaisiyasi və fəlsəfi fikrin, ədəbi-bədii gerçəkliyin
təsiri ilə yaranır, formalaşır. Fəlsəfi fikir rəsmi
ideologiyaya çevrilmədən də vətəndaşların dünyagörüşünün formalaşmasına təsir göstərməklə
dolayı yolla həmin funksiyanı yerinə yetirir.
Lakin bir şərtlə ki, xalq arasında yayılmış, təhsil
müəssisələrində tədris edilən, mətbuatda təbliğ
olunan üstün fəlsəfi fikir istiqamətləri olsun və
onlar milli zəmində, zamanın hökmü ilə, yerli
ictimai mühitin təkindən doğmuş olsunlar.
Azərbaycançılıq ideologiyası çoxşaxəli bir
anlayış olmaqla azərbaycanlıları birləşdirən bir
qüvvəyə malikdir. Bu anlayışı professor Yaşar
Qarayev çox aydın ifadə edərək yazırdı: “Milli
ideya dövlətçilik hüdudunda milli məfkurəyə o
zaman çevrilir ki, bu ideyaya sahiblikdə, üstəlik,
dövlət ərləri və öndərləri ilə ziyalı elita və bütöv
əhali arasında monolit həmrəylik hökmfərman
olur. Əzəli və əbədi Azərbaycanı yumruqda birləşdirən mənəvi cazibə məkanı da indi yalnız bu
bütövlüyün məhvərində yarana bilər”(6, s. 101).
Azərbaycançılıq ideologiyası xalqla hakimiyyəti birləşdirmək gücünə malikdir. Bu
gücdən səmərəli istifadə etmək üçün azərbaycançılıq ideologiyası demokratik dövlət təsisatları ilə üzvi surətdə əlaqələndirilməlidir.
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Azərbaycançılıq ideologiyası Heydər
Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından
sonra dövlət səviyyəsində müzakirə edilərək
milli ideologiyamızın tərkibinə daxil edilmişdir.
Məhz bundan sonra azərbaycançılıq ideologiyasının Azərbaycan dövlətçiliyinin hazırki dövründə xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi əsaslandırılmışdır.
Azərbaycançılıq ideologiyası son dövrlərdə tarixçilər, filoloqlar, filosoflar, siyasətçilər
tərəfindən müxtəlif aspektlərdə tədqiq edilərək
cəmiyyət üzvlərinə çatdırılıb. Onu da qeyd etməyi lazım bilirik ki, azərbaycançılıq ideologiyası Azərbaycanda kapitalist ictimai münasibətləri yarandığı dövrlərdə xüsusi inkişaf mərhələsinə çatmışdır. Azərbaycançılıq dövlətçiliklə paralel inkişaf edir. Azərbaycan ikinci dəfə müstəqillik əldə etdikdən sonra N. Cəfərov, Z. Məmmədov, S. Vəliyeva, S. Xəlilov, M. Yusifov, N.
Şəmsizadə, Y. Qarayev və başqaları azərbaycançılığın elmi-nəzəri əhəmiyyətini yetərincə
tədqiq edərək sanballı əsərlər yazmışlar. Bütün
əvvəlki səhifələrdə yazdıqlarımdan aydın olur
ki, azərbaycançılıq ideologiyasına aid çoxsaylı
materiallar mövcuddur. Həmin materiallardan
pedaqoji təmayüllü ali məktəb tələbələrinə hansı
məzmunlu materiallar tədris edilməlidir? Fikrimizcə həmin tələbələrə milli ideologiyamızın
əsas komponentlərini özündə ehtiva edən aşağıdakı məzmunda materiallar mənimsədilməlidir.
Birincisi, dövlətçilik Azərbaycan müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamaqdır. Azərbaycanın müstəqilliyini və möhkəmliyini qoruyub saxlamadır. Dövlətçilik hər bir vətəndaşın qəlbində olmalıdır. Ona görə də hər bir
vətəndaş vətənpərvərlik hissləri ilə yaşamalıdır.
İkincisi, milli-mənəvi dəyərlərimizdir. Buraya
dil, din, adət və ənənələrimiz daxildir. Üçüncüsü, Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş azərbaycançılıqdır. Əslində azərbaycançılıq
milli ruha qida verən bir anlayışdır. Milli ruhu
qorumağın, inkişaf etdirməyin və yeni nəsillərə
çatdırmağın ən yaxşı forması milli dövlətçilikdir. Milli dövlət ancaq ərazinin, maddi sərvətlərin deyil, həm də milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına xidmət edir.
Milli-mənəvi dəyərlərimizdən biri də
Azərbaycan dilidir. Azərbaycan dili böyük dildir. Onun qoynunda bütün peşəkar fəaliyyət sa-
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hələri sərbəst inkişaf edir. Ədəbi dilimizin
böyük daxili potensialı və zəngin söz ehtiyatı,
habelə tarixin ayrı-ayrı dövrlərindəki dövlətçilik
ənənələrinin bu gün bizim heç bir başqa dilə
müraciət etmədən bütün fəaliyyət sahələrini
əhatə edən mükəmməl milli dil səviyyəsinə
qalxmağımıza imkan verir.
Aydın məsələdir ki, millilik insanların öz
aralarındakı münasibətlərdə üzə çıxır. Bu da ən
çox əxlaq sferasını əhatə edir. Buraya adətlər,
ənənələr, bayramlar və digər mərasimlər, ədəbiyyat, din, incəsənət və s. daxildir. Beləliklə,
millilik tarixən eyni təbii mühitdə, eyni ictimaiiqtisadi şəraitdə formalaşmış olan insanların öz
aralarındakı münasibətlərin ənənəviləşmiş məqamlarını əhatə edir. İnsanlar arasında ünsiyyətin ardıcıl və müntəzəm xarakter daşıması vahid
ünsiyyət vasitələrindən istifadə olunmasını tələb
edir. Burada ünsiyyət deyəndə yalnız dil deyil,
insanlar arasında əlaqənin bütün formalarını nəzərdə tuturuq. Beləliklə, əsrlər boyu davam edən
ənənəviləşən, qərarlaşan ünsiyyət formaları tədricən cəmiyyətdə stabil sosial normalar, əxlaqi
və estetik meyarlar sistemi yaradır və düşüncə
tərzinin özünə də təsir edir. Əvvəlki nəsillərin
həyat tərzi və qiymətləndirmə meyarları bilavasitə ötürməklə yanaşı, bədii ədəbiyyat və incəsənət vasitəsi ilə də yeni nəslə çatdırılır. Nəticədə
milli varislik müxtəlif kanallar və vasitələrlə
təmin edilir.
O ki, qaldı dinin milli-mənəvi dəyərlərlə
əlaqəsinə deyə bilərik ki, din insanlarla Allah
arasındakı münasibətləri tənzim etdiyi üçün milliliyin fövqündə dayanır. Məlum olduğu kimi
dini duyğular insanın təbiətə münasibətinin davamı kimi ortaya çıxıb. Dində insan özü ilə təbiət, özü ilə dünya arasında vəhdət axtarır.
Apardığımız araşdırmalardan aydın olur
ki, ali pedaqoji təmayüllü təhsil müəssisələrində
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
əsasları, fəlsəfə və Azərbaycan tarixi fənlərinin
tədrisində tələbələrdə azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşdırılması imkanları var. Təqdim
etdiyimiz məqalədə Azərbaycan tarixinin məzmununda azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşdırılması üçün daha geniş imkanların olduğu üçün məhz vətən tarixinin tədrisindən istifadə etməyi məqsədəuyğun hesab edirik.
Ali məktəblər üçün Azərbaycan tarixi
dərsliklərində olan “Azərbaycan XIX əsrin II

yarısında” fəslindən sonrakı bütün mövzuların
tədrisində tələbələrdə azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşdırılması üçün geniş imkanlar
var.
Azərbaycançılıq tərbiyəsi isə özündə aşağıdakı amilləri birləşdirməlidir:
– Gənclərin intellekt və emosional səviyyəsinin inkişaf etdirilməsi;
– Təvazökarlıq və dözümlülüyün tərbiyə
edilməsi;
– Özünəinam hisslərinin tərbiyə edilməsi;
– Dünyaya müsbət münasibət bildirmək
və başqalarının nailiyyətlərini etiraf etmək;
– Muxtariyyətlik və müstəqilliyin əsas atributlarını dərindən mənimsəmək;
– Özünütəkmilləşdirmə və özünükamilləşdirmə, özünüfəallaşdırma və s. (2, s, 26).
Yetişən hər bir tələbə vətənimiz Azərbaycanın gələcəyidir. Ali məktəblərdə azərbaycançılıq ideologiyasının dövlətimizin milli dəyəri
olaraq aşılanması və xüsusiyyətlərinin göstərilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Gələcək
nəsillərin sağlam milli düşüncədə yetişdirilməsi
dövlətimizin daxilində və gələcək siyasətində
güclənməsinə, həmçinin də planetin müxtəlif
yerlərində yaşayan azərbaycanlıların bir ideologiya ətrafında birləşdirməyə təkan verəcəkdir.
Hər bir dövlətin möhkəmlənməsi, dayanıqlı
əsaslar yaratması və oturuşması üçün milli ideologiyası olmalıdır. Azərbaycançılıq ideologiyası
da əsas etibarı ilə bu xüsusiyyətlərə malikdir.
Əsas olaraq bu ideologiya özündə birləşdirici
xüsusiyyəti daşıdığı üçün, kənardan toplumumuza olan mənfi təsirlərin qarşısını alır və davamlı inkişafı təmin edir. İstər ali təhsil ocaqlarında, istərsə də ümumtəhsil ocaqlarında, ümumiyyətlə məkanından asılı olmayaraq ümumi
şəkildə də olsa azərbaycançılıq haqqında söhbətlər edilməli və maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Azərbaycançılıq deyəndə, onun bir
üzündə milli ruh, vətənpərvərlik, milli birlik,
digər üzündə isə milli şüur və əqidə bütövlüyü
dayanır. Bu saydıqlarımız azərbaycançılığın
əsas ünsürlərindən sayılır. Cəmiyyət psixologiyasından başı çıxan, cəmiyyətlə işləyən adamlar
az-çox bilirlər ki, cəmiyyətdə ideya tam, konkret olmayanda müxtəlif problemlərə gətirib çıxarır. Bunun üçündə ideyanın anlaşıqlı və aydın
olması çox vacibdir. Bütün nüanslar diqqətə
alınmaqla, azərbaycançılıq mükəmməl formada
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təbliğ olunmalı. Həmçinin, sözügedən ideya
müəyyən qədər cilalanmalı və təkmilləşməlidir.
Toplumu inkişaf etdirən, birləşdirən və onun
inkişafına zəmanət verən ideya sistemi insanların fikirlərində əqidəyə çevrilməlidir.
Azərbaycançılıq ideologiyasının ilk ünsürlərinə Şah İsmayıl Səfəvinin islahatlarından
sonra, XVI əsrin əvvəllərində rast gəlinir. XVIIXVIII əsrlərdə isə, həmin fikir parlaq dövrünə
keçir. Ancaq, Nadir şahın sui-qəsdə uğramasından sonra ölkədə parçalanma və dağınıqlıq bu
prosesi ləngidir.
Vətənimiz təəssüflər olsun ki, 1828-ci ildə
öz müstəqil inkişaf etmə xüsusiyyətini itirdi.
Rusiya və Qacarlar arasında ikiyə bölünən
millət fərqli mədəni və siyasi inkişaf yoluna
qədəm qoydu. XIX əsrin birinci yarısında şimal
və cənubdakı bədxah qonşularımız tərəfindən
tarixi ərazilərimiz işğal edilir və parçalanır.
Lakin xalqımız öz milli ruhunu, mənəvi-mədəni
birlik hisslərini daha da gücləndirmişdir. Ancaq
bu işğallara və sıxışdırmalara baxmayaraq azərbaycançılıq məhz XIX əsrin sonlarında daha
çox təşəkkül tapdı və inkişaf etməyə başladı.
Ancaq azərbaycançılıq ideologiyası daha əski
zamanlara dayanır. XIX əsrin sonlarından etibarən Azərbaycan ziyalıları millətin inkişafı üçün
daha çox çalışmağa başlamışdı. Ziya Göyalpın
Şərq xalqlarının milli hərəkatının inkişaf mərhələlərinə dair fikrinə uyğun olaraq, azərbaycançılıq özünü ilkin olaraq XIX əsrin ikinci yarısında
meydana gəlmiş mədəni hərəkat kimi göstərdi.
O vaxtdan başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatının, incəsənətinin və maarifçilik hərəkatının
görkəmli xadimləri azərbaycançılıq hərəkatına
rəhbərlik edirdilər. Bu dövrdə Mirzə Fətəli
Axundzadə, Abbasqulu ağa Bakıxanov, Həsən
bəy Zərdabi, Nəcəf bəy Vəzirov, Cəlil Məmmədquluzadə, Üzeyir Hacıbəyov, Mirzə Ələkbər Sabir və s. kimi onlarla ziyalımız Azərbaycanın gələcəyi, millətin inkişaf etmiş Qərb mədəniyyətinə inteqrasiyasını, cəhalətdən qurtulmasını fikirləşirdi. Azərbaycançılıq ideyası
məhz bu dövrdə inkişaf etməyə başlamışdır.
Adını sadaladığımız və sadalamadığımız onlarla
ziyalımız milləti azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşdirməyə və əsarətdən qurtarmağa çalışırdı.
XX əsrdə isə azərbaycançılıq ideyası daha
sürətlə yayıldı və dövlət ideologiyası halına dö-

144

nürdü. 1918-ci ildə qurulan Şərqin, Müsəlman
aləminin və Türk dünyasının ilk demokratik
cümhuriyyəti olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti zamanından azərbaycançılıq ideologiyası
ilk dəfə olaraq dövlət səviyyəsinə qaldırıldı. Bu
o zaman üçün millətimiz və dövlətimiz üçün
çox böyük addım idi. Azərbaycançılıq ideyası
ilk dəfə dövlət siyasəti səviyyəsində Azərbaycan
milli siyasətinin əsasını təşkil etdi. Xalq Cümhuriyyəti liderlərinin, hökumət rəhbərlərinin və
ideoloqlarının millət və milli məsələ, milli siyasət, millət və sinif, millətçilik və beynəlmiləlçilik və s. haqqında olan nəzəri müddəaları əsasən
azərbaycançılıq (türkçülük) üzərində qurulmuşdu və milli dövlət quruculuğuna yönəlmişdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski və s. kimi
siyasət adamları bu ideyalara dayanaraq siyasət
həyata keçirirdi.
Beləliklə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ictimai şüurun hər sahəsində elmdə, təhsildə, ədəbiyyatda, teatr, musiqi sahələrində milli ruhun güclənməsinə səbəb olmuşdur. “Ədəbi həyatımızın Məhəmməd Hadi,
Cəfər Cabbarlı, Əhməd Cavad, Əli Yusif,
Almas İldırım, Əbdülvahab Yurdsevər, qardaş
türk ədəbiyyatının nümayəndələri Rövşən Əşrəf,
İbrahim Şakir, Arif Üryan və başqaları öz əsərləri ilə məhz azərbaycançılığın, milli şüurun formalaşması işində fəal iştirak edirdilər” (6, s.73).
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra da azərbaycançılıq ideyası insanların, xüsusilə də mütəfəkkirlərin fikrindən silinmədi. Millətimizin tarixinin bütün sahələrində olduğu kimi, XX əsrin 30-cu illərindən azərbaycançılığın əsas atributlarından olan Azərbaycan-türk dilinə yəni Ana dilimizə rejim tərəfindən ciddi qadağalar qoyulur, məsələ o yerə çatır
ki, 1937-ci ildə Ana dilimizin-millətimizin tarixi
milli adı olan Türk dilinin adı dəyişdirilərək,
Azərbaycan dili adlandırılır. Millətimizin “türk
adı” dəyişdirilərək “azərbaycanlı” edilir. Hətta
qədim tarixə və mədəni irsə sahib olan millətimizin türk mənşəli deyil, guya İran mənşəli olduğunu sübut etməyə çalışırdılar. Guya orta əsrlərdə köçəri həyat sürən türklərin dilini qəbul etdiklərini deyərək millətimizin tarixi keçmişini
saxtalaşdırmağa və öz aləmlərində sübut etməyə
cəhdlər edirlər. Bunun da səbəbi hər iki qonşunun tarix boyu bizə düşmən mövqeyində olma-
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sıdır. Digər yandan 500 min kv.km. olan tarixi
ərazilərimizi də bu iki dövlət parçalamışdır.
Məhz işğal etdikləri ərazilər əllərindən çıxmasın
deyə hər iki dövlət də bizə qarşı eyni mənfur siyasəti yeridir və bir-birini dəstəkləyirdi. Onlar
ilk növbədə millətin əsas özəyi olan ziyalılarımızı aradan götürürdülər, qısaca desək onların
ideoloqları Azərbaycana qarşı anti-demokratik,
anti-bəşəri siyasət yürüdürdülər.
1969-cu ildə Heydər Əliyevin respublikaya rəhbər təyin edilməsindən sonra Azərbaycan
xalqının, ictimai fikrinin mövcudiyyətinin, bütövlükdə cəmiyyət həyatının ideya-konseptual
prinsiplərindən yenidən yavaş-yavaş milli-mənəvi dəyərlərin dirçəlişi başlanmışdır. Bu gün
qətiyyətlə demək olar ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana uzunmüddətli rəhbərliyinin ən sanballı
göstəricilərindən biri respublikada azərbaycançılıq məfkurəsinin və milli ruhun yüksəlişi, milli
özünüdərkin keçmişin buxovlarından azad olması, tarixi yaddaşımızın qaytarılması, milli
hisslərin və milli dövlətçiliyin bərpası və güclənməsi hesab edilə bilər.
Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə
azda olsa sakitlik yaranmışdısa, bir müddət
sonra dövlət içində radikal qüvvələr tərəfindən
yenidən qarışıqlıq yaranmışdı. Heydər Əliyev
1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə gəldikdən
sonra dövlət siyasətini düzənə salmış, azərbaycançılıq ideyasını isə mütləq etmişdir. Heydər
Əliyev tərəfindən görülən işlər dünyada yaşayan
azərbaycanlıların milli şüurunun, milli özünüdərkin güclənməsinə, onların öz dilimizə, mədəniyyətimizə, milli dəyərlərimizə, dövlətçiliyimizə daha da doğmalaşmasına öz müsbət təsirini
göstərmişdir. Müasir dövrdə Heydər Əliyevin
uğurlu siyasət xətti prezident İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilir.
Azərbaycançılıq ideologiyası bu gün dövlətimizin əsas sütunlarından biridir. Bu gün
azərbaycançılıq ideologiyası zamanın yüksək
səviyyəsinə keçmişdir. Bu da bir sıra cəhətlərlə
əlaqədardır. Bu ideologiya artıq müasir elmin
nailiyyətlərinə əsaslanaraq, özünün elmi və nəzəri əsaslarını təklif edir, nəzəriyyə və təcrübənin vəhdətini də təcəssüm etdirir. Bu mənada
Yaşar Qarayevin, Səlahəddin Xəlilovun, Nizami
Cəfərovun, Yaqub Mahmudovun, Anarın, Azad
Nəbiyevin, Nizaməddin Şəmsizadənin, onlarla
filoloq, filosof, psixoloq, sosioloq və politolo-

qun azərbaycançılığa aid tədqiqat işləri təqdirəlayiqdir (6, s.1 01-102).
Görkəmli şəxslərin Azərbaycan dövlətçiliyi, azərbaycançılıq məfkurəsi haqqında dəyərli
fikir və müddəalarından mühazirə və seminar
məşğələlərində istifadəsini məqsədəuyğun hesab
edirəm:
Mehriban Əliyeva-YUNESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Azərbaycan Respublikasının
birinci vitse prezidenti: Bizim ən böyük sərvətimiz bizim mədəni irsimizdir. Bizim ədəbiyyatımız, poeziyamız, musiqimiz, təkrarsız, nadir
xalçaçılıq məktəbimiz, təsviri sənətimiz, memarlıq abidələrimizdir. Bu mədəni irs bizi millət
kimi qoruyub saxlayır. Bu gün bu mədəniyyəti
qorumaq, saxlamaq, təbliğ etmək hər birimizin
mənəvi borcudur.
Yusif Vəzir Çəmənzəminli-yazıçı: Azərbaycan çox davalar və çox millətlər görüb və
hələ də həyatımıza bir təsir buraxmamış olmayıb. Hal-hazırda biz tarixi pillələrdən keçib, min
qovğa görəndən sonra uyuşub sabit bir şəkil
almışıq, böyük türk millətinin bir şöbəsini təşkil
eləyirik, millətə məxsus bir çox amillərə dəxi
malikik: ayrıca dilimiz, adət və qaidəmiz və
ədəbiyyatımız var. Əsrlərlə rəyasətpərvər hakim
dairələr tapdağı olan xalqımız həmişə mədəni
həyatında davam edib, milli simasını heç vaxt
itirməyib.
Fikirlərimi konkretləşdirərək deyə bilərəm
ki, azərbaycançılıq ideyasının ali məktəblərdə
geniş tədrisi milli təfəkkür üçün çox əhəmiyyətlidir. Günümüzdə ölkəmiz təkcə birbaşa düşmənimiz olan Ermənistan ilə deyil həm bizə gizlindən düşmənçilik edən dövlətlərlə həm “din” və
“azadlıqlar” adı altında beyinləri qarışdıran dövlətlərlə həm də sosial media ilə savaşır. Bu savaşda dövlətimizə dəstək olmaq və dünyaya tanıtmaq üçün hamımız bir ideya-azərbaycançılıq
ətrafında birləşməliyik. Günümüzdə bəzi Avropa dövlətləri kimi bir sıra demokratik dövlətlər
sözdə milliyyətçilik etmədiklərini desələr də siyasətdə onu görmürük. Bəzi dövlətlər hər zaman
olduğu kimi indidə ölkələrdə insanların xüsusilə
də gənclərin fikirlərini qarışdıraraq həmin ərazidə söz sahibi olmaq istəyirlər. Azərbaycan kimi
önəmli bir regionda yerləşən və təbii sərvətləri
bol olan bir ölkə hər zaman iştahları qabartmışdır. Ancaq vətənimizin əsas sərvəti, gələcəyi
yeni təhsilli tələbələr və gənclikdir. Hər bir döv-
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lətin öz siyasi xəttini həyata keçirən ideologiyası olur. Bizim ideologiya azərbaycançılıqdır.
Vətən tarixinin tədrisi zamanı azərbaycançılıq
ideologiyasına geniş yer verilməli və tələbələrə
bu siyasətin önəmi başa salınmalıdır. Çünki,
bizim bir vətənimiz bir güman yerimiz var,
Azərbaycan.
Problemin aktuallığı: Araşdırmalardan aydın
oldu ki, dövlətimizin təməl prinsiplərindən biri olan
azərbaycançılıq ideologiyasının əhəmiyyəti, mahiyyəti, məzmunu haqqında geniş ədəbiyyat olduğu
halda, bu ideologiyanın tədris müəssisələrində təbliği və təliminə aid metodik ədəbiyyat yoxdur. Həmin
boşluğun doldurulmasıdır.
Problemin elmi yeniliyi: Təhsil müəssisələrində pedaqoji üstünlükdən istifadə edərək tələbələrə

azərbaycançılıq ideologiyasının anlaşılmasında üstünlük yaradır. Bu üsulla tələbələr fikri fəaliyyətlərində uğur qazanır. Onlarda dövlətimizə, vətənimizə
və xalqımıza məhəbbət hissi formalaşır.
Problemin praktik əhəmiyyəti: Bu məqalədə
qeyd edilən fikirlər yalnız ali pedaqoji təhsil müəssisələrində deyil eyni zamanda digər ali təhsil müəssisələrində tədqiqat sahələrində uğurlu nəticələr qazanılmasında yardımçı ola bilər. Alınan nəticədən ali
məktəb müəllimləri gündəlik pedaqoji fəaliyyətlərində istifadə edə bilərlər.
Nəticə: Məqalədə qeyd edilən fikirlər tələbələrin bu barədə qarşısına çıxacaq problemlərin aşılanmasında yardımçı ola bilər, təhsil müəssisələrində
yetişən tələbələrin dövrün tələblərinə uyğun fəaliyyətlərini nizamlayır.
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ICT TOOLS USED IN JOINT TEACHING OF INFORMATICS
AND MATHEMATIC
Xülasə. Məqalədə siniflər üzrə dərsliklərdə məzmun xətlərinə nəzər salınır, əsas işlər göstərilir,
Windows əməliyyat sistemlərindən istifadə ilə yanaşı, həmçinin digər əməliyyat sistemlərindən və proqram
paketlərdən istifadə qaydaları tövsiyə edilir. İnformatikanın riyaziyyat fənni ilə əlaqəli tədrisində istifadə olunan İKT vasitələri təsnif edilir və onlardan fənlərarası vasitə kimi də istifadə edilməsi istiqamətləri göstərilir.
Məqalədə, həmçinin mövcud dərsliklərdəki nöqsan və çatışmazlıqlar göstərilmiş, onların aradan qaldırılması
zərurəti qeyd edilmişdir.
Açar sözlər: İnformatika, İKT, multimedia ilə işləyən qurğular, Paint qrafik redaktoru, hipermətn,
internet texnologiyaları
Резюме. В данной статье особое внимание уделяется содержанию учебников, показаны основные проводимые в этом направлении работы, а также наряду с использованием системы Windows рекомендуется применение других компьютерных систем и программных пакетов. Далее классифицируются средства ИКТ используемые при совместном преподавании информатики и математики и
указываются направления в использовании этих средств в междисциплинарных связях. Кроме того, в
статье указаны на некоторые недостатки, выявленные в нынешних учебниках, и отмечено о необходимости искоренения данных недостатков и неточностей.
Ключевые слова: информатика, ИКТ, мультимедийные средства, графический редактор
Paint, гиперссылка, технологии интернета
Summary. This article pays special attention to the content of textbooks, shows the main work
carried out in this direction, and also, along with the use of the Windows system, it is recommended to use
other computer systems and software packages. Further, the ICT tools used in the joint teaching of computer
science and mathematics are classified and directions in the use of these tools in interdisciplinary relations
are indicated. In addition, the article points out some of the shortcomings identified in the current textbooks
and notes the need to eradicate these shortcomings and inaccuracies.
Keywords: informatics, ICT, multimedia, graphic editor Paint, hyperlink, internet technology

Respublikamızda, əsasən şəhər məktəblərinin kompüter, internet şəbəkəsi, noutbuk, pro-

yektor və hətta bəzilərinin interaktiv lövhələrlə
təchizatını nəzərə alaraq əksər dərslər İKT-dən
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istifadəyə əsaslanır. Siniflər üzrə məzmun xətləri təkrar olunarsa da, onların məzmununda xeyli
inkişaf və genişlənmə aparılır. Məsələn, 6-cı sinifdə kompüterin yaddaş qurğuları barədə şagirdlərə məlumat verilmişdir. 7-ci sinifdə isə şagirdlər kompüterin əsas hissəsini təşkil edən
sistem lövhəsi və onun üzərində yerləşən prosessor qurğusu haqqında məlumat alırlar. Bundan əlavə, 7-ci sinifdə məzmun standartlarına
əsasən kompüterin əsas və əlavə qurğularının iş
prinsipi açıqlanır. Multimedia ilə işləyən qurğuların iş prinsipi 8-ci sinfin standartlarında öz əksini tapdığı üçün proyektor, səsucaldanlar, mikrofon, rəqəmli kamera barədə məlumatlar bu sinifdə qısa formada verilmişdir.
Bu siniflərdə əsas iş dərsliklər üzərində
qurulmuş, lazım gəldikcə tətbiqi proqramlarda –
mətn və qrafik redaktorlarda, həmçinin təqdimat
proqramlarında bəzi iş bacarıqlarının formalaşdırılmasına həsr olunmuşdur. Dərslikdə, əsasən
Windows əməliyyat sistemi nəzərdə tutulsa da,
Linux əməliyyat sistemindən də istifadə oluna
bilər. Dərsliklərdə proqramlardan istifadə etmək
üçün alternativlikdən də istifadə nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, “Şəklin atributları” dərsi
Windows 7 sisteminin Paint qrafik redaktoru
üzərində qurulsa da, müəllim bu dərsi tədris
edərkən ixtiyari qrafik redaktordan istifadə edə
bilər. Əgər müəllim məktəb kompüterlərində
daha mükəmməl Rastr qrafik redaktoru quraşdırmaq istəyirsə, bu zaman sərbəst yayılan
Paint.net proqramından istifadə edə bilər. Bu
vasitənin müəllim və şagirdlər tərəfindən sərbəst
istifadəsi üçün mənbə də verilmişdir: Onu
http://www.getpaint.net ünvanından yükləmək
mümkündür.
Təqdimat proqramının öyrənilməsinə isə
7-ci sinifdə 1 tədris saatı nəzərdə tutulmuşdur.
Bu dərsdə şagirdlər slaydların müxtəlif yollarla
yaradılması ilə tanış olurlar. Riyaziyyat dərsi ilə
əlaqəli tədris zamanı təqdimat proqramı kimi
həm Open Office Impress, həm də Microsoft
Power Point proqramından istifadə etmək olar.
Bu proqramı da müəllimlər və şagirdlər
OpenOffice.org paketini http://www.openoffice.org/download/ ünvanından yükləyə bilərlər
7-ci sinfin 3-cü fəsli informasiya, onun
xassələri və informasiyanın müxtəlif say sistemlərində kodlaşdırılmasına həsr olunduğundan,
bu fəsil tamamilə riyazi əsaslarla tədris olunma-
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lıdır. Bu fəsildə bütün mövzular riyaziyyatla
əlaqəli şəkildə öyrədilməlidir. Mövzuların öyrədilməsində istifadə olunan yuxarıda qeyd etdiyimiz vasitələrə kalkulyatorlar da əlavə olunmalıdır. Bu fəslin bütün mövzularının kompüter sinfində tədrisinə ehtiyac yoxdur.
Bu sinifdə 4-cü fəsil proqramlaşdırmaya
həsr olunduğundan, burada öyrədilməsi nəzərdə
tutulan dərslər yalnız kompüter sinfində keçirilməlidir. Əvvəlcə şagirdlər 5 və 6-cı sinifdən
tanış olan ALPLogo proqramlaşdırma mühitinin
yeni imkanlarından istifadəni öyrənəcəklər.
Proqramın üstün cəhəti ünvanından pulsuz yüklənməsidir. Yükləmə zamanı arxiv faylını açdıqdan sonra proqramı kompüterin C diskinə köçürmək lazımdır. Deməli, onu quraşdırmağa ehtiyac yoxdur, birbaşa diskdən icra olunur.
Bu siniflərdə əsasən sonuncu fəsil “Cəmiyyətin informatlaşdırılması” məzmun xəttinin
reallaşmasına həsr olunur. Ona görə də burada
internet, onun emal xidməti və informasiya resurslarının saxlanması, emalı və ötürülməsini
təmin edən informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına həsr olunmuş mövzular verilir. Bu
fəslin bəzi dərsləri internetə qoşulmaq imkanı
olan siniflərdə keçilməlidir. Əgər məktəb internetə qoşulmayıbsa, onda həmin dərslərdə müəllim təqdimat və ya videorolikdən istifadə edərək
faylların alınmasını, saxlanılmasını və göndərilməsini şagirdlərə nümayiş etdirməlidir. Burada
lazım gəlsə, mobil telefonların funksiyalarından
da istifadə etmək olar. Bunların hər biri tədris
vasitələri qrupuna daxil edilməlidir. Milli İnternet resurslarının sayı nisbətən az olduğundan
rus və ingilis dilində olan mənbələrdən də yararlanmaq olar.
Müəllim-şagird dialoqunun qurulması
İKT vasitəsilə daha rahat və səmərəli olur. Bunların çoxunu internet vasitəsilə yerinə yetirmək
asan olur. Bu hazırlanmış informasiya resurslarından bəhrələnərək şagirdləri zəruri biliklər
əldə etməyə sövq edir.
Geniş auditoriya üçün aşağıdakı vasitələrdən istifadə əhəmiyyətlidir: verilənlər bazası,
multimedia proqramları, öyrədici və yoxlayıcı
proqramlar, elektron kitabxanalar, dərslik və
metodik vasitələr və s. Skype proqramının köməyi ilə mühazirələr, diskussiyalar, konfranslar
keçirmək maraq oyadır.
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İnformatika fənninin riyaziyyat fənni ilə
əlaqəli tədrisində istifadə olunan İKT vasitələrini aşağıdakı kimi təsnif etmək olar. Lakin, bu
vasitələrdən fənlərarası vasitə kimi də istifadə
etmək olar. Elə məktəbdaxili fənlərin (məsələn,
informatika və riyaziyyatın) tədrisi prosesində
də bu vasitələrdən müvəffəqiyyətlə istifadə
oluna bilər. İnformasiya–təhsil mühiti öyrənənlərin təhsil ehtiyaclarının təmin edilməsinə yönəlmiş, verilənlər, informasiya resursları, qarşılıqlı əlaqə protokollarının ötürülmə vasitələri,
aparat-proqram, metodik-təşkilati təminat və s.
vasitələrin sistemli təşkilidir. Bu vasitələr öyrədən və öyrənən arasında əlaqəni telekommunikasiya və kompüter şəbəkələri vasitəsi ilə operativ, müntəzəm dialoq şəklində reallaşdırır. Bu
texnoloji vasitələrə, əsasən aşağıdakıları aid
etmək olar.
1. Keys texnologiyası. Tədris-metodik materiallar ciddi strukturlaşdırılır, xüsusi «keys»
formasında komplektləşdirilir, müstəqil mənimsənilməsi üçün öyrənənə göndərilir. Keş yaddaş
kompüterin yaddaşında aparılan əməliyyatların
sürətlənməsini təmin edir. Öyrənənlə məsləhətçi-müəllim arasında müntəzəm məsləhətləşmə
aparılır. İstənilən mövzunun tədrisindən əvvəl
də, sonra da bu əlaqə və məsləhətləşmə aparıla
bilər.
2. TV texnologiyası. Tədris prosesi telemühazirələr əsasında həyata keçirilir, müəllimlər arasında müntəzəm məsləhətləşmələr aparılır. Bu məsləhətləşmələr əsasında təlimin səmərəsi yüksəlir, az vaxtda şagirdlərə daha çox bilik
qazandırır. Məsələn, bu Skype proqramının köməyi ilə də həyata keçirilə bilər. Məsələn, say
sistemləri və bir say sistemindən digər say sisteminə keçid qaydalarının öyrədilməsi zamanı
(həm informatikadan, həm də riyaziyyatdan) bu
texnologiyadan səmərəli şəkildə istifadə etmək
olar.
3. Şəbəkə texnologiyası. Elə mövzular
vardır ki, standartların tələblərinə uyğun onların
tam materialı dərsliklərdə çatışmır. Ona görə də
şagirdləri tədris- metodik materiallarla təmin
etmək, həmçinin öyrənən və öyrədən arasında
interaktiv əlaqə yaratmaq məqsədilə internet şəbəkəsindən istifadə edilir. Bu zaman istifadə
olunan texnologiyalardan fənlərarası əlaqədə
tətbiq edilir. Buna da şəbəkə texnologiyaları deyirlər. Bunun üçün tədris informasiya mənbələ-

rindən materiallar müəllim tərəfindən çap edilir
və həmin şagirdlərə paylanılır. Bu materialların
şagirdlərə təqdim edilməsi müxtəlif formalarda
ola bilər (kağız üzərində, elektron formada və
s.).
Təlimin kompüter texnologiyalarından
biri multimedia vasitələridir. Bu vasitələr şagirdlər tərəfindən daha həvəslə istifadə olunur.
Ona görə də bu vasitələrdən daha çox istifadə
olunur, bu da tədricən çap materiallarını, video
və audio kasetləri sıxışdırır. Multimedia vasitələri şagirdlərin müstəqil fəaliyyətini səmərəli
təşkil etməyə imkan verir. Bəzən bunları kompüter öyrədici proqramları və ya avtomatlaşdırılmış öyrədici sistemlər də adlandırırlar. Bu vasitələrdə tədris materialı hipertekst (hipermətn)
formasında olur. Hipermətn adi mətndən öz
ciddi strukturu və mətnin müəyyən nöqtəsindən
digər nöqtəsinə ani keçid imkanı ilə fərqlənir.
Hipermətn müxtəlif obyektlərə istinadlardan
ibarət ola bilər. Bu obyektlər mətn, qrafik illüstrasiya, animasiya, audio fraqment, video fraqment, hər hansı proqram ola bilər. Kompüter öyrədici proqramının mühüm tərkib hissəsi öyrənilən nəzəri materialın möhkəmləndirilməsi,
praktik bacarıq və vərdişlərin inkişafı üçün tapşırıq və suallar blokudur. Kompüter öyrədici
proqramının tərkibinə həmçinin testlər (biliklərə
aralıq və yekun nəzarət), hesablamaların avtomatlaşdırılması üçün tətbiqi proqram paketi və
s. daxil ola bilər. Kompüter öyrədici proqramlar
şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirir.
Burada şagird müstəqil işləyir, qarşısına çıxan
çətinlik və ya sualı proqramın köməyi ilə özü
həll edir. Bu vərdişlər tədricən formalaşır, şagirdləri yaradıcı işə sövq edir, onlar da yeni instrumental proqramlar yaratmağa hazırlanırlar.
Fənlərarası əlaqədə internet texnologiyalarından da istifadənin üstünlükləri çoxdur, bunlardan aşağıdakı formalarda istifadə edilir və
müəllimin bilməsi olduqca vacibdir:
1. WWW- hipertekst formada informasiyanın internetdə təşkili sistemi. Bu texnologiya
hipertekst tədris vasitələrinin, nəzarət testlərinin, multimedia vəsaitlərinin internetdə yerləşməsinə və bu materiallardan şəbəkədə interaktiv
istifadəyə imkan verir.
2. FTP (File Transfer Protocol) – faylların ötürülməsi protokolları. Bu standart şəbəkə
xidməti olub, faylın bir kompüterdən digərinə
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ötürülməsini təmin edir. Bu müəllim və şagirdə
imkan verilir ki, tədris müəssisəsinin kompüterindən öz kompüterinə istənilən faylı (tədris vəsaiti, tətbiqi proqram, elektron dərslik və test və
s.) yükləsin.
3. E –mail – elektron poçt. İnformatika və
riyaziyyat müəllimlərinin zamana görə asinxron
məsləhətləşməsi, müxtəlif faylların ötürülməsi
məqsədi ilə istifadə olunur. E-mail servisi zamana görə asinxron telekonfranslar təşkil etməyə
imkan verir. Belə əlaqə hər bir iştirakçının müzakirə mövzusu ətrafında şəxsi rəy bildirmək,
sual vermək, digər iştirakçıların rəy bildirmək
imkanını reallaşdırır. Telekonfrans müəllimlər
tərəfindən idarə edilə bilər və oxşar informasiyaların təqdimi növbə ilə birindən digərinə ötürülə bilər.
4. Onlayn telekonfranslar şagird və müəllimlərin zamana görə sinxron məsləhətləşməsini, qrup halında diskussiyanı təşkil etməyə
imkan verir (Chat, Netmeeting proqramları ilə).
Bu məqsədlə İnternet kanallarından yüksək
sürət və keyfiyyət tələb olunur. Bütün iştirakçılar üçün əvvəlcədən müəyyən vaxt razılaşması
tələb olunduğundan bu təsadüfi hallarda mümkün olur.
5. Kompüter şəbəkələrində video konfranslar. Bu birgə tədris fəaliyyəti üçün fövqəladə mühüm psixoloji effekt yaradır, xüsusi avadanlıqlar, audio-video informasiyanın ötürülməsi üçün yüksək sürət tələb olunur. Çünkü canlı
nitqin ötürülməsi zamanı adi mətnə nisbətən şəbəkə ilə dəfələrlə çox informasiya göndərilir. Bu
səbəbdən çox vaxt video-konfrans iştirakçıları
bir-birinə öz fotoşəkillərini göndərir, sonra isə
audio informasiya mübadiləsi aparırlar.
Bütün bu sadaladığımız İKT vasitələrindən riyaziyyat və informatika fənlərində əlaqəli
şəkildə istifadə etmək olar. Sadalamadığımız
vasitələr isə artıq praktik tətbiqindən xeyli müddətdir istifadə olunan vasitələrdir. Ona görə də
sadəlik və təkrar olmaması üçün həmin vasitələr
haqqında yazmağı lüzumsuz hesab edirik.
Son illərdə milli kurikulum tələbi ilə dərsliklərin hazırlanmasında tələskənliyə yol verilmişdir. Ona görə də bu sahədə xeyli nöqsanlar
yaranmışdır. Bu xüsusilə də riyaziyyat dərsliklərində 5-6 siniflər üçün nəzərdə tutulmuş siniflər-
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də özünü qabarıq şəkildə büruzə verir. Dərsliklərin dilinin sadələşdirilməsi əvəzinə mürəkkəbləşdirilməsi aparılır, qeyri-dəqiq ifadələr, izahlar
verilir, bu da şagirdlərin bu fənnə marağını azaldır. Həm də riyaziyyat dərsliklərinə çox mürəkkəb məsələlər daxil edilmişdir ki, onların tədrisində ənənəvi metodlar səmərə vermir. Ona görə
də V-VI sinfin riyaziyyat dərsliklərinə yenidən
baxılmalı və onların tərtibatında informatika
fənni ilə əlaqəsi nəzərə alınmalıdır.
V-VII siniflərin inteqrasiya cədvəlinə
nəzər yetirdikdə bunu aydın şəkildə görmək
olar. Halbuki, informatikanın əksər mövzularının tədrisində məhz, fəaliyyət və biliklərin möhkəmləndirilməsi mərhələsində riyazi məsələlərlə
faktları dəqiq və aydın göstərmək olar. Fikrimizcə, hər iki dərsliyin müəllifləri onları tərtib
edərkən bir-biri ilə müntəzəm məsləhətləşmə
aparmalıdır.
V sinfin dərsliyini nəzərdən keçirərkən
görürük ki, bir sıra mövzuların tədrisində riyaziyyat fənni ilə inteqrasiya zəruri olduğu halda,
heç bir istinad və ya inteqrasiyaya göstəriş verilməmişdir (cədvəl 2.1.1). Məsələn, “İnformasiya
modeli”, “İnformasiyanın kodlaşdırılması”
mövzularının da tədrisində riyaziyyat fənninə
inteqrasiya mühüm əhəmiyyət kəsb edir. VI,
VIII və IX sinif dərsliklərinə də nəzər yetirsək,
tənqidi fikirlərimiz öz təsdiqini tapar. Bu qeyd
edilən nöqsanlarla yanaşı, riyaziyyat və informatika müəllimlərinin birgə fəaliyyətinin qurulmasını asanlaşdıran metodika təklif edirik. Bunu
tədqiqat obyektimizin ayrı-ayrı siniflərində nümunə şəklində təqdim edirik. Hesab edirik ki,
analoji olaraq digər mövzuların tədrisində də bu
metodika müvəffəqiyyətlə tətbiq oluna bilər.
Problemin aktuallığı. İnformatika dərsliklərini də nəzərdən keçirdikdə hiss olunur ki, dərslik müəllifləri riyaziyyat fənni ilə inteqrasiyaya o qədər də
diqqət yetirməmişlər. Belə ki, informatikanın ən çox
inteqrasiya olunduğu fənn riyaziyyat olmasına baxmayaraq, bu əlaqə kifayət qədər təmin olunmamışdır.
Problemin elmi yeniliyi. Fənlərarası əlaqədə
distant təhsilin texnologiyalarından da istifadə edilir.
Bu, adətən, uzaq məsafədən öyrənənlərə tətbiq edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Fənlərarası əlaqədə şagirdin kompüteri şəbəkəyə qoşulu olmadığı halda texnoloji vasitələrdən də istifadə
olunur.
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CONDITIONALITY OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS WITH MODERN
INNOVATIONS IN EDUCATION
Xülasə. Məqalədə müasir təhsildə gedən qlobal proseslərin səciyyəvi xüsusiyyəti, yeniliklərin təlimtərbiyənin məqsəd, məzmun, metod və formalarına tətbiqi, qloballaşmanın yaratdığı sosial-iqtisadi şəraitdə
bilik və fəaliyyətin(bacarığın) standartlarla həyata keçirməsinə zərurətin olmasından söhbət aparılmışdır.
Müasir təhsildə gedən qlobal proseslərin səciyyəvi xüsusiyyəti olan fasiləsiz modernləşməsinə ehtiyac yaranmasının zəruriliyi təhlil edilmişdir.
Açar sözlər: innovasiya, motivasiya, idrak fəallığı, inkişaf, yaradıcı qabiliyyət, texnologiya
Резюме. В статье рассматриваются особенности глобальных процессов в современном образовании, применение инноваций к целям, содержанию, методам и формам обучения, необходимость
внедрения знаний и деятельности, навыков и стандартов в социально-экономических условиях, созданных глобализацией. Проанализирована необходимость непрерывной модернизации глобальных
процессов в современном образовании, что является характерной чертой.
Ключевые слова: инновации, мотивация, познавательная деятельность, развитие, творческие
способности, технологии
Summary. The article considers the specifics of global processes in modern education, the application
of innovations to goals, content, methods and forms of training, the need for the integration of knowledge
and activities, skills and standards in socio-economic development. The need for continuous modernization
of global processes in modern education is analyzed, which is a characteristic feature.
Key words: innovation , motivation, cognitive activity, development, creativity, technology

İnnovasiya - yeniliyin məzmunu və reallaşmasıdır. Bu termindən iqtisadiyyatda, sonralar isə müxtəlif elmlərdə geniş istifadə etməyə
başlamışlar. İnnovasiyaların, yeniliklərin yaradılması müxtəlif elm sahələrində spesifik cəhət152

lərlə müəyyən edilir. Amma müxtəlif sahələrdə
intellektual yeniliklərin yaradılması, ixtiraçılıq,
səmərələşdirmə kimi mürəkkəb proseslərin müəyyən ümumi tərəfləri də mövcuddur. Yaponiya, Cənubi Koreya və s. innovasiya inkişafı yolu
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tutan ölkələr xeyli müddətdir ki, buna aid fənləri
orta məktəblərdə tədris edirlər. Universitetlərə
qəbul zamanı abituriyentlər həmin fənlərdən imtahan verirlər.
Təhsildə kurikulum islahatının əsas vəzifəsi olan təlim prosesi şagirdlərin idrak fəallığına görə daha səmərəli qurulmasıdır. Təlim strategiyasına müəllim və şagirdlərin fəaliyyət mexanizmlərini eyni istiqamətində birləşdirən, bu
məqsədə çatmaq yolunda istifadə olunan forma,
metod, üsul və vasitələrin məcmusudur. Müvafiq innovasiyaların tətbiqi pedaqoji prosesdə
şagird şəxsiyyətinin yaradıcılıq potensialını
aşkar edib üzə çıxarmağa, onların idrak fəaliyyətinin inkişafına təminat verir. Onun nəticəsidir ki, ibtidai siniflərdə texnologiya fənnin tədrisi prosesində şagirdlər təhsil proqramında standarta uyğun müstəqil olaraq düşünən, mühakimə yürütməyi bacaran, kollektiv və qrupda
idrak fəaliyyəti göstərən, öz hərəkətlərinin nəticəsini götür-qoy edən, anında doğru qərarlar
qəbul edən, ağlın çevikliyi, tənqidiliyi nümayiş
edirlər. Bununla da təfəkkür keyfiyyətlərinə
malik şüurlu vətəndaş yetişdirilir.
XXI əsr sürətli təzahürü ilə diqqəti cəlb
edir. O, həyatımızın hər bir sahəsinə yeni tələblər qoyduğu kimi, öyrənməyə də aiddir. Milli və
bəşəri dəyərlər əsasında qurulan təhsilimizin hazırkı inkişaf mərhələsində tədris prosesində biliklərin yaradıcı, fəal öyrənməyə istinad etməsi
zərurətdən irəli gəlir. Öyrənmə insanın həyatı
boyu əsas fəaliyyət növlərindən olub öz inkişafı
prosesində, bəşəriyyətin tarix boyu toplamış olduğu təcrübə və biliyə yiyələnir. Öyrənmə biliklər sistemi, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilərək sonradan təcrübəyə tətbiq edilməsinə yönəlmiş məqsədyönlü idraki fəaliyyətdir. Hazırda
təlim prosesində öyrədən şagirdlə qarşılıqlı
əməkdaşlıq şəraitində və onların iştirakı ilə
bilik, bacarıq və vərdişləri müstəqil mənimsəmələrinə şərait yaradır. Yəni, uşaqlara "öyrənməyi öyrədir”. Demək təlim, öyrənənlərin bilik,
bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsində idraki fəaliyyətlərinin öyrədən tərəfindən idarə edilməsi prosesidir. Öyrənmə prosesi öyrənmənin
xarakterindən-mənimsəniləcək təlim materialının xüsusiyyətlərindən, müəllimin pedaqoji ustalığı və təcrübəsindən, şəxsi qabiliyyət və metodikasından, öyrənənin psixi inkişafının fərdi
xüsusiyyətlərindən (əqli, emosional, iradi),

maraq dairəsi və öyrənməyə münasibətindən
asılıdır.
Təlim materialının mənimsənilməsinin
əsas şərti şagirdlərdə öyrənməyə müsbət münasibətin formalaşdırılmasıdır. Tədris prosesi şagirdin təbiətən malik olduğu öyrənmək meylləri,
həvəsi ilə əlaqələndirilərsə, bu, təlim materialının daha yaxşı anlaşılmasına kömək edər.
Bilmək hələ başlanğıcdır. Onu təcrübəyə tətbiq
etmək indiki şəraitdə əsasdır. Bu zaman şagirdin
müstəqil fəaliyyətdə informasiyaların təhlil və
tərkibinə, qərarlar qəbul etməsinə, həyata keçirməsinə hazır olması da vacibdir. Müəllimin
mövqeyi-öyrətmək, fənnə həvəs, maraq oyatmaqdır. O, informasiya mənbəyindən faydalanaraq, onun təşkilatçısına, idraki fəaliyyətə təhrik
edən mənəvi və zehni impuls verir.
Uşaqlarda öyrənməyə maraq və tələbatı
formalaşdırmaq müasir metod və üsulların təsiri
ilə həyata keçir. Onun psixoloji mexanizminin
mahiyyətini görkəmli didaktik alim M.A. Danilov "biliksizlik və bilik arasında daxili əksikliklərin həyəcanı” adlandırırdı.
Respublikada aparılan islahatlar innovativ
xarakter daşıyır. Yeni tədris planları, təlim texnologiyalarından, İKT-dən istifadə edilməsi,
qiymətləndirmənin yeni meyarları, elektron
məktəb layihələri və s. bunlar hamısı, bir innovasiya kimi məktəblərdə tətbiq edilir. İnnovasiya bir pedaqoji fəaliyyət olaraq təhsilə yenilik
gətirir. Pedaqoji prosesinin təkmilləşdirilməsinə
xidmət edir. Pedaqogikada innovasiya iki yanaşmadan ibarət olub araşdırılır: qabaqcıl pedaqoji
təcrübənin nəticəsi; pedaqoji ustalıq və şəxsi yenilik.
Birincisi, adətən innovasiya, yenilik dövründən sonra uzun mübarizələrin nəticəsi kimi
cəmiyyət tərəfindən tətbiq edilməsi üçün bir
model olaraq qəbul olunur ( bunun əsasında
sonralar yeni pedaqoji texnologiyalar yaranmışdır). İkinci yanaşmada isə innovasiya yenilik
kimi qəbul olunmayaraq birinciyə arxalanır.
Kazan araşdırmaçısı İ. Qareyev belə bir nəticəyə
gəlmişdi ki “ XX əsrdə metodik sistem, müəllif
məktəblərini yaratmış üc qrup novator müəllim
olub. Əsrin əvvəlində: S. Frene, M. Montessori,
D. Düi, R. Şteyner, S.T. Şatski, М.М. Pistrak,
А. Smacarenko; əsrin ortalarında V.A. Suxomlinski, Ş. Amonaşvili, L. Zankov,V.V. Davıdov,
C. Lısenkova; XX əsrin axırında Y. Konarjev-
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ski, O. Cametis, Q. Qabdulin, V. Şatalov, V.
Dyacenko, Q. Lozanov, F. Bunyatova , P. Erdniyev və başqaları olmuşlar.
İnnovasiya pedaqogikası təhsil-tərbiyənin
paradiqmalarını dəyişməyi tələb edir. Paradiqma
nəzəri və praktik problemlərin həllinin əsasına
qoyulan yeni nəzəriyyədir. İnnovatorlar belə
hesab edirlər ki, klassik pedaqoji nəzəriyyə köhnəlmişdir. Yeni şəraitdə indiki nəsillərə o nəzəriyyə əsasında təhsil-tərbiyə vermək mümkünsüzdür. Müasir pedaqogika praktikada o qədər
də dəyişdirici təsir göstərə bilmir. O, inzibatiamirlik dövründə formalaşan ideyaları ilə ölkəmizin təhsil sistemini müdaxiləni davam edir.
İdrak fəallığı yaradan təfəkkürün inkişafına yönəlmiş təlim texnologiyasına konstruktiv
təlim deyilir. Bu texnologiya ilə dərs keçiriləndə
müəllim şagirdlərə öz biliklərinə və təcrübələrinə istinad edərək yeni biliklərini yaratmağa
şərait yaradır. Əgər fəal təlimdə şagirdlər bilik
axtarışındadırlarsa, konstruktiv təlimdə onlar interaktiv fəallıqda olaraq təfəkkür əməliyyatları
aparırlar.
Konstruktiv təlim ilə qurulan riyaziyyatdan bir dərsdən nümunə gətirməklə texnologiyadan tədris mövzusu üçün də analoji şərh
vermək olar:
Mövzu: “3-ə və 9-a bölünmə əlaməti”.
Dərsin məqsədi şagirdlərin bu rəqəmlərə
bölünmə əlamətləri haqqında anlamlarını aşkar
etmək və onları genişləndirməkdir. Dərs komandalara bölməklə başlanır. Əvvəlcədən hər stolun
üzərinə hərəsində bir misal yazılmış dörd vərəq
qoyulur. Uşaqlar misalları həll edərək cavablara
uyğun yerlərini dəyişirlər. Bu təlim fəaliyyətində bir dəqiqə ərzində 30 misal həll edilir. Şagirdlər bir-birinə köməklik edirlər, sinifdə asta
danışıq bacarığına yiyələnirlər.
Bundan sonra onlara ilk sual bu olur.
– Siz əlamət deyəndə nə başa düşürsünüz?
Cavablar müxtəlif olur. Uşaqlar əlaməti
boy-buxunla, görünüşlə, nitq hissəsi olan sifətlə
əlaqələndirirlər.
Amma riyaziyyata eyham vurmurlar.
Onda belə bir məntiqi keçid edilir:
Əgər say əşyanın miqdarını bildirirsə, əşyanın miqdarı ədədlərdirsə, onda ədədlərin əlamətini deyə bilərsinizmi?
Cavab: Ədədlər tək, cüt, bərabər, kiçik və
böyük və s. olur.
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Diqqətlə bu ədədlər sırasına baxılır:
3,6,9,12,15,18. Vurma cədvəlinə görə 3×1=3
;3×2=6 ;3×3=9 və s. Bu cədvəlin öz qanunauyğunluğu var.
– Siz bilən bu sırada qanunauyğunluq hansıdır ?
Cavab:
– Bu vurma cədvəlidir; ədədlər üç-üç artır.
Bunun qanunauyğunluğunu axtarılır. Əgər
eyni əməl bu sirada özünü təsdiq etsə, qanunauyğunluq tapılar.
– Hansı riyazi əməllər var?
Cavab:
– Vurma, bölmə, toplama, çıxma.
Şagirdlərə bir şərh verilir: təkliklərin qarşısında daima sıfır onluq olur, o göstərilmir.
Birinci vurmadan başlanır. 0x3=0; 0x6=0;
0x9=0; 1×2=2; 1×8=8
– Vurma əməli alınır? Yox.
– Bölmə vurmanın tərsi olduğundan o alınacaq ya yox? Yox.
Toplama əməli aparılır:
0+3=3, 0+6=6, 0+9=9, 1+2=3, 1+5=6,
1+8=9, 2+7=9 ,1+8=9; 2+7=9
Sual:
– Bu cərgədə siz nə görürsünüz? Hansı
əlamət təkrar olunur?
Cavab:
– Ədədlərin rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünür.
Bu qanunauyğunluğu necə ifadə etmək
olar?
Cavab:
– Əgər ədədlərin cəmi 3 -ə bölünürsə onda
bu ədəd 3-ə bölünür.
Alınan anlamı biliyə çevirmək üçün komandalara misallar verilir. Onlar bu misalları
araşdırdıqları qanunauyğunluqla həll edirlər.
9 -a bölünmənin əlamətlərini tapmaq şagirdlərə çətin olmur.
Onların qarşısında belə bir məntiqi şərt
qoyulur:
Əgər 9 ; 3-ə bölünürsə siz bilən 3-ə bölünmə əlamətləri 9-a tətbiq edilə bilərmi? Cavablar
təzadlı olduğuna görə araşdırma aparmalı olur.
9,18,27,36,45,63,72,82,90,99,369….
Verilən ədəd sırasında ədədlərin rəqəmlərini toplayıb 9-a bölərək belə bir qənaətə gəlinir
ki: “əgər ədəddəki rəqəmlərin cəmi 9-a bölünərsə onda bu ədəd 9-a bölünər”.3;1;5.
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Sonra şagirdlər 9 ədədin tərkibini araşdırırlar.
9 ;1;8;2;7.
Belə bir nəticəyə gəlinir: 9- tərkibində
olan ədədlərin birliyi 9-a bölünür.
Komandalara 9-a və 3-ə bölünən ədədləri
fikirləşib yazın deyəndə onlar bu sadə üsullarla
çoxlu ədədlər yazırlar. Beləliklə onlar həm özlərinin yeni biliklərini qurdular, həmdə çoxlu
misal yaratdılar.
Dərsdən sonra belə bir qənaətə gəlinir ki,
şagirdlərə hazır bilik verməkdənsə, onları bilik
qazanma yoluna yönəltmək daha da faydalıdır.
Bu yanaşma idrak fəallığı üçün məntiqi əsaslarla qoyulan sual-cavab və düşüncə yoludur!.
Sinifdə təlim prosesində geri qalan şagirdə belə bir sual verilir:
– Bu dərs sizin xoşunuza gəldimi?
Şagird cavabında bildirir:
– Müəllim, siz bizə dərs danışmadınız.
Öncül şagirdlərin fikri:
– Çox maraqlı idi, biz özümüz qaydanı
tapdıq.
Hər bir yenilik şagirdlərin timsalında
müxtəlifdir:
Prosesi ani dəyərləndirib qəbul edir ,
digəri isə onu görməyərək əvvəlki vəziyyətlə kifayətlənir.
İnnovasiya dedikdə müxtəlif yeniliklərin
təlim-tərbiyənin məqsəd, məzmun, metod və
formalarına tətbiqi, təhsilin iqtisadiyyatı, təşkili
və idarə edilməsində pedaqoq və təhsilalanın
birgə fəaliyyətlərinin yeni biliklər əsasında təşkili nəzərdə tutulur.
Müasir təhsildə gedən qlobal proseslərin
səciyyəvi xüsusiyyəti onun fasiləsiz modernləşməsidir. Təhsildə modernləşmənin əsas məqsədi
hazırda reallaşan kütləvi pedaqoji şəraitində
yüksək keyfiyyətə nail olmaqdır. İnkişaf etmiş
ölkələrin təhsil sistemləri qlobal tendensiyalara
uyğun inkişaf edir. Qlobal tendensiyalar isə
dünyanın yeni inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən
edilir. Bu məqsədlə bir çox ölkələrdə müvafiq
təhsil strategiyaları və inkişaf proqramları hazırlanmış, hazırda icra edilməkdədirlər. Təhsildə
strateji yanaşma digər fəaliyyət sahələrinə nisbətən vacibdir.
Müasir zamanda innovasiyaların yaranmasına səbəb olan tendensiyalara daxildir: Tədris
prosesinin humanistləşməsi; uşaqların təhsilləri

və gənc nəslin inkişafı keyfiyyətinə verilən
yüksək tələblər; mədəni-mənəvi dəyərlərə yönəlmə; təhsil müəssisələri arasında rəqabətlilik
münasibətləri. Hər bir təhsil müəssisəsi yeniləşmə prosesində üç mərhələdən keçir: Təşəkkül
(yeni təhsil müəssisəsinin, yeni kollektivin yaranması və ya kollektivin böyük hissəsinin təzələnməsi mərhələsi); fəaliyyət (təlim-tərbiyə prosesinin ənənəvi, stabil proqram və pedaqoji texnologiyalar əsasında işinin təşkili mərhələsi); inkişaf (təlim-tərbiyənin köhnə məzmunu və
mövcud pedaqoji texnologiyalar yeni sosial-iqtisadi tələblərə cavab vermədiyindən yeni məzmun, forma və texnologiyaların yaradılması və
tətbiqi mərhələsi).
İnkişafda olan təhsil müəssisələri ənənəvi,
stabil formatda işləyən təhsil müəssisələrindən
fərqlənir. Təhsil müəssisələrində innovasiya fəaliyyətinin əsas subyekti müəllim, idarəetmə obyekti isə təlim-tərbiyə prosesidir. İnkişaf etmiş
təhsil müəssisələrində idarəetmənin predmeti
təhsilin məqsədi, məzmunu, metod və formalarıdır. Praktik olaraq, hər bir innovasiya təhsili
prosesinin obyekti təhsilalanlardır. Tədqiqatçıların və təhsil müəssisəsi rəhbərlərinin əsas vəzifəsi təhsilin proqnozlaşdırılan nəticələrinə maksimum yaxınlaşmaqdır. Ona görə təhsil müəssisəsində tətbiq edilən innovasiya prosesi idarə
edilməlidir.
İnnovasiya, yenilik, onun tətbiqi öz inkişafı prosesində müəyyən mərhələlər keçir: ideyanın yaranması; məqsədin formalaşması; yeni
ideyanın konkretləşməsi (formalaşması); yeniliyin reallaşdırılması; yayılması. İnnovasiya rejimində təlim-tərbiyə prosesinin bütün iştirakçılarının – müəllim və şagirdlərin fəal şəxsi özünütəyin prosesi gedir. Bu, insanların qarşılıqlı münasibətlərinin xarakterində öz əksini tapır. İnnovasiyaların həyat mərhələləri yeniliyi qəbul
edən kollektivin inkişaf mərhələləri ilə sıx bağlıdır. Təhsil müəssisələrində innovasiyaların yaranmasının beş yolu mövcuddur: Müəssisəyə
məxsus yeni təcrübənin yaranması; kənar təcrübədən istifadə; elmi araşdırmaların nəticəsi; eksperiment; "sınaq və səhv".
Statistik məlumatlara görə, yeni ideyaların
yaranma mərhələsində təhsil müəssisəsi kollektivi üzvləri yeniliyə motiv dərəcəsindən asılı
olaraq aşağıdakı qruplara bölünürlər:
Liderlər qrupu (1-2%);
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Müsbət yanaşanlar qrupu (50%);
Neytral olanlar qrupu (30%);
Mənfi yanaşanlar qrupu (20%).
Yeniliyin mənimsənilməsi və tətbiqinə
zəif motivləşən insanlar bu yeniliyə müxtəlif
formalarda müqavimət göstərirlər. Təcrübə göstərir ki, pozitiv nəticələr insanların yeniliyə
qarşı münasibətlərini dəyişir. Hər bir innovasiya
prosesi ehtimallı xarakter daşıyır. İnnovasiyaların nəticəsini proqnozlaşdırmaq asan deyil, risk
dərəcəsi yüksəkdir.

Problemin aktuallığı. Yeni təfəkkür şəraitində
tədrisdə şagirdlərin idrak fəallığının müasir innovasiyalarla şərtlənməsi problemi öz aktuallığı ilə seçilir.
Problemin elmi yeniliyi. Pedaqoji prosesdə
idrak fəallığı üçün əsas məqsədi dərsə maraq formalaşdırmaq, sadə priyomların növbələşdirilməsi, digər
fənlərə inteqrasiya, müəllimin fəallığı, emosionallığı, dərs boyu maraqlı fakt və misalların, nümunələrin çəkilməsi ilə nail olunmasında innovasiyaların
vacibliyi əsaslandırılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Təqdim olunan materialdan şagirdlərin idrak fəaliyyətində innovasiyalardan mənbə kimi istifadə edib
pedaqoji prosesdə faydalanmaq olar.
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STATE STANDARDS FOR PRESCHOOL EDUCATION: MODERN REQUIREMENTS
FOR KINDERGARTEN GRADUATES
Xülasə. Məqalədə məktəbəqədər yaşın sonunda qazanılmış bacarıqlar, əldə edilmiş nailiyyətlərin məktəb təliminə təsiri məsələləri, həmçinin məktəbəqədər təhsil ilə ibtidai təhsil arasındakı varisliyin təmin edilməsinin əhəmiyyəti araşdırılmışdır. Bu məqalə uşaqların məktəb təliminə hazırlanması baxımından əhəmniyyətlidir.
Açar sözlər: məktəbəqədər təhsil, məktəbəhazırlıq, uşaq bağçası, ibtidai təhsil, varislik
Резюме. В статье исследуются навыки, приобретенные в конце дошкольного возраста,
влияние достижений на учебу в школе, а также важность обеспечения преемственности
между дошкольным и начальным образованием. Эта статья важна с точки зрения подготовки
детей к школе.
Ключевые слова: дошкольное образование, подготовка к школе, детский сад, начальное
образование, преемственность

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №3, 2021

157

Laləzar Kazım qızı Cəfərova, Ülviyyə Nazim qızı Nəsibova

Summary. The article examines the skills acquired at the end of preschool age, the impact of
achievement on school performance, and the importance of ensuring continuity between preschool
and primary education. This article is important in terms of preparing children for school.
Key words: preschool education, preparation for school, kindergarten, primary education,
continuity
Məktəb təlimi heç vaxt boşluqdan başlanmır,
həmişə uşağın keçdiyi müəyyən inkişaf mərhələsinə əsaslanır.
L.S. Vıqotski
İnsanın "uşaqlıq" adlanan inkişaf dövrü
erkən yaş dövründən məktəb dövrünə qədər ən
çətin keçid dövrü hesab edilir.
Təhsil səviyyələri arasında varislik həmişə
təhsilin ən vacib problemlərindən biri olmuşdur.
Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərindən biri varislikdir. Varislik - təhsil sahəsində əldə olunmuş bilik və təcrübənin ardıcıl
olaraq növbəti nəslə (dövrə) ötürülməsidir. Varislik inkişaf prosesində yeni və köhnə arasında
obyektiv zəruri bir əlaqədir. Təhsilin davamlılığı
prosesində bu əlaqəni təmin etmək, təhsilin hər
bir mərhələsində sistemin bütün komponentlərinin (hədəfləri, məqsədləri, vəzifələri, məzmunu,
metodları, vasitələri, təlim və tərbiyənin təşkili
formasının) uyğunluğu və bu zəruri əlaqənin
təmin edilməsi kimi başa düşülür.
Beləliklə, varislik yalnız yeniyə hazırlıq
deyil, lazımi və məqsədəuyğun köhnənin qorunması və inkişafı, davamlı inkişafın təməli kimi
yeni və köhnə arasında olan əlaqələrdir. Məktəbəqədər və ibtidai təhsil arasında olan fasiləsizlik aşağıdakı prioritet vəzifələrin həll olunmasını təklif edir.
Məktəbəqədər mərhələdə:
– uşaqları sağlam həyat tərzinin dəyərləri
ilə tanış etmək;
– hər bir uşağın emosional rifahının təmin
edilməsi, onun müsbət əhvalının inkişafı;
– təşəbbüskarlığın, iradiliyin, yaradıcı
özünüifadənin inkişafı;
– ətraf aləm haqqında biliklərin formalaşması, müxtəlif fəaliyyətlərdə uşaqların kommunikativ, idrak, oyun fəallığının stimullaşdırılması;
– dünyaya, insanlara, özünə münasibətdə,
uşaqların əməkdaşlığın müxtəlif formalarına cəlb
edilməsi üzrə səriştəliliyin inkişaf etdirilməsi.
İbtidai təhsil mərhələsində:
– şagirdlərin vətəndaş kimliyi və dünyagörüşünün əsaslarının yaradılması;
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– öyrənmə qabiliyyətinin və fəaliyyətlərini
təşkil etmə qabiliyyətinin əsaslarının formalaşması;
– məqsədləri qəbul etmə, qoruyub saxlamaq və təhsil fəaliyyətində izləmək, fəaliyyətlərini planlaşdırma, nəzarət və qiymətləndirmək,
təhsil prosesində müəllim və həmyaşıdları ilə
qarşılıqlı əlaqə qurmaq;
– şagirdlərin mənəvi normaları, əxlaqi
münasibətləri, milli dəyərləri qəbul etmələrini
təmin edən mənəvi -əxlaqi inkişaf və tərbiyə;
– sağlam həyat tərzi dəyərlərinin şüurlu
şəkildə qəbul edilməsi və davranışının onlara
uyğun tənzimlənməsi, məktəbəqədər inkişafın
nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, məktəbəqədər
uşaqlıqda formalaşmış keyfiyyətlərin inkişafı
üçün xüsusi yardım;
– xüsusilə inkişaf etmiş inkişaf və ya geridə qalma hallarında təlim prosesinin fərdiləşdirilməsi.
Məktəbə hazırlığın məqsədi məktəbəqədər
yaşlı uşaqlarda təlim fəaliyyətinin mənimsənilməsi üçün zəruri olan keyfiyyətlərin – tədqiqat,
təşəbbüskarlıq, müstəqillik, iradilik, uşağın özünü yaradıcı ifadə etməsi və s. formalaşdırılması
olmalıdır.
Müasir təhsildə ən aktual problemlərdən
biri uşaqların məktəb təliminə hazırlanmasıdır.
Məktəbə hazırlıq dövrü əsasən 5-6 yaşlı uşaqları
əhatə edir. Uşağın məktəbə hazırlığı dedikdə,
onun məktəb həyatına fiziki, əqli, sosial, psixoloji hazırlığı və məktəbdə təlimə başlamaq üçün
müəyyən ilkin bacarıq və qabiliyyətlərin inkişafı
nəzərdə tutulur. Konkret bilik və bacarıqlardan
başqa, uşağa özünütənzimləmə, diqqətini cəmləşdirmə kimi keyfiyyətləri aşılamaq lazımdır.
Beşyaşlıya təkcə onun istədiklərini vermək yox,
həmçinin onun vəzifələrinə aid olanları da öyrətmək lazımdır.
Məktəbəhazırlıq mərhələsində uşaqların
inkişafı, tərbiyəsi və təhsili prosesinin məqsədə-
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uyğun təşkili məktəbəqədər təhsilin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Bu isə həm
də hər bir uşağın inkişafı üçün bərabər imkanların yaradılması zərurətini meydana çıxır. Beləliklə, keyfiyyətli təhsil baxımından bütün
uşaqlar üçün eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanlarını nəzərə
almaqla tənzimlənir. Millilik və dünyəvilik
milli, ümumbəşəri dəyərlərin qorunması, onların
dialektik vəhdətinin təmin edilməsi əsasında
dünyəvi təhsil sisteminin yaradılması və inkişaf
etdirilməsidir.
Məktəbəqədər təhsilin əsas prioritetləri:
sağlamlığın qorunması və möhkəmləndirilməsi,
bütün uşaqların inkişafı üçün əlverişli şəraitin
təminatı, təlimin və tərbiyənin bazis məzmununun realizəsi zamanı öz fərdiliyinin saxlanılmasına və uşağın hüquqlarına hörmətin təmin edilməsidir.
Uşaqların məktəb təliminə fiziki, psixoloji, sosial-emosional, koqnitiv (idrak), estetik və
yaradıcı inkişafı, savad təliminə hazırlıq və nitq
inkişafı, məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı,
ətraf aləmlə tanışlıq, ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması cəhətdən hazır olmalarını nəzərdə tutur. Məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı məsələlərə əməl olunmalıdır:
– məktəbəqədər və ibtidai təhsil proqramları arasında varisliyin təmin olunması;
– müxtəlif təbəqədən olan ailələrin uşaqlarına məktəbəqədər təhsil alma imkanlarının yaradılması;
– uşaqların fiziki, psixoloji, sosial, emosional-iradi, idraki, nitq və estetik inkişafına yönələn optimal inkişafetdirici mühitin yaradılması;
– uşaqların maraq və tələbatlarının ödənilməsi;
– uşaqların məktəb şəraitinə daha rahat
uyğunlaşmaları üçün psixoloji mühitin yaradılması;
– uşaqyönlülük və şəxsiyyətyönlülük prinsiplərinə əməl olunması;
– məktəbəqədər yaşlı uşaqların hərtərəfli
inkişafı üçün valideynlərin maarifləndirilməsi;
– uşaqların diqqətini milli-mənəvi və
ümumbəşəri dəyərlərə cəlb etmək üçün şəraitin
yaradılması.
Uşaqların təhsilin birinci mərhələsinin
proqramını mənimsəmələri üçün onların ümumi
(psixoloji) hazırlığını təmin edən davamlılığın

təməlləri, məktəbəqədər təhsil mərhələsində
təhsil prosesinin əsas şərtlərindəndir və eyni zamanda ibtidai təhsilin başlanğıc nöqtələridir.
Bu gün hamını maraqlandıran bir sual
var: müasir mərhələdə məktəbəqədər təhsil müəssisəsi və ibtidai məktəbdə Dövlət Təhsil Standartının qəbulu ilə əlaqədar "uşağın məktəbə hazırlığı"anlayışının mahiyyəti dəyişirmi, məktəbəqədər təhsil və ümumtəhsilin indiki dövrü arasındakı varislik probleminin spesifikliyi nədir?
İbtidai təhsilin dövlət standartları və məktəbəqədər təhsilin dövlət standartlarının qəbul
edilməsi ilə təhsil sisteminin iki mərhələsinin
varisliyini təmin etmək üçün başlanğıc qoyuldu.
Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartları
Azərbaycan təhsili tarixində dövlət səviyyəsində
mühüm prinsipləri müəyyənləşdirən ilk sənəddir, ona görə də məktəbəqədər yaşlı uşaqların təliminin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim işini faktiki
olaraq yenidən qurmaq zəruridir.
MTDS məktəbəqədər təhsilin məzmununun standartlaşdırılmasına kömək edir. Bu da
hər bir məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin təhsil
proqramının necə olmasını, hər uşağın yaşına
uyğun inkişaf səviyyəsini təmin etmək üçün
hansı məzmunu həyata keçirməli olduğunu aydınlaşdırır.
MTDS məktəbəqədər təhsil müəssisəsində
bir uşaq bağçası məzunu, orada işləyən tərbiyəçi-müəllimlər və ibtidai sinif müəllimləri üçün
tələblərin vahidliyini müəyyənləşdirir.
İlk dəfə məktəbəqədər təhsil - ibtidai
məktəb sistemində varislik üçün real normativ
zəmin yaradıldı. Uşaqlarla təhsil işinin qurulmasının vahid ümumi nəzəri əsasları və prinsipləri,
təhsilin məqsədlərinin ardıcıllığı və varisliyi,
təhsil proqramına yiyələnməyin nəticələri kimi
inteqrativ keyfiyyətlərin realizasiyası problemin
həlli təcrübəsində həyata keçirilməyə başlamaq
üçün əsasdır.
Məktəbəqədər və ibtidai təhsilin dövlət
standartları təhsil sahələrinin təhlili məzmunlu
varisliyini müəyyən etdi. Bunu belə ifadə etmək
olar:
– yalnız fəaliyyət sayəsində insan yeni bir
təcrübəyə yiyələnir, müstəqil olaraq öyrənə bilər
və bu da artıq sahib olduğu fəaliyyətlər əsasında ən uğurlu bir şəkildə baş verir.
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– Real həyatda münasibət və hadisələri
modelləşdirmək oyunda baş verir. Uşaq bağçasında fəaliyyətin aparıcı növü oyundur və bunun
nəticəsi kimi ibtidai məktəbdə tədris fəaliyyətinə
tədricən keçid və rahat olur.
Varisliyin əsasları aşağıdakılardır:
1. Gələcək şagirdin idraki fəallığının əsası
kimi məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda maraqların
inkişafı; idraki fəallıq təlim fəaliyyətinin təkcə
zəruri komponenti deyil, həm də onun təlimə,
öyrənməyə olan marağını, iradi davranışın və
uşaq şəxsiyyətinin digər vacib xüsusiyyətlərinin
inkişafını təmin edir.
2. Uşağın bacarıqlarının inkişafı yaradıcı
(zehni, bədii) və digər vəzifələrin müstəqil həlli
yolları kimi, müxtəlif fəaliyyət növlərində, o
cümlədən təhsildə uğurlu olmağa imkan verən
vasitə kimi inkişaf etdirməkdir. Bacarıqların formalaşması – uşağı məkanın modelləşdirilməsi,
planların, sxemlərin, işarələrin, simvolların, obyektlərin – əvəzedicilərin istifadəsidir.
3. Yaradıcı təxəyyülün formalaşdırılması
uşağın şəxsiyyətyönlü intellektual inkişafının
istiqaməti kimi. Bu, süjetli-rollu oyunlardan, quraşdırma, bədii fəaliyyətin müxtəlif növləri, elementar tədqiqatçılıqdan istifadə ilə təmin edilir.
4. Kommunikativ inkişaf - böyüklər və
həmyaşıdları ilə ünsiyyət bacarıqları təlim fəaliyyətinin zəruri şərtlərindən biridir. Bu, şəxsiyyətyönlü fərdi inkişafının mühüm istiqamətidir.
Ünsiyyətin inkişafı uşaqların və böyüklərin
birgə fəaliyyəti üçün şərait yaratmaqla təmin
olunur; böyüklər və uşaqlar arasında qarşılıqlı
təsir nümunəsi kimi qarşılıqlı əlaqə yolları;
uşaqlara ünsiyyət qurma, əməkdaşlıq etmə, münaqişələrin həlli, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə
qurma imkanlarını öyrədir.
Uşaq bağçası məzunu və ibtidai məktəb
məzununun portretləri bir çox cəhətdən bir-birinə bənzəyir, lakin ibtidai məktəbdə öyrənmə nəticələri uşaq bağçasında formalaşmış səriştələrin
keyfiyyətcə yeni inkişaf səviyyəsini (daha doğrusu, səriştələrin inkişafının ilkin şərtlərini) nəzərdə tutur.
MTDS və ibtidai məktəbin məzmun standartlarında təhsil proqramlarına yiyələnməyin
nəticələrinə dair tələblər əsasən əlaqələndirilir.
Uşaq bağçasında inkişaf sahələrinə yiyələnmək,
uşağın ibtidai siniflərdə fənlər üzrə müvəffəq olmasını təmin edir.
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Bundan əlavə, məktəbəqədər təhsilin kurikulumu uşaqların və valideynlərin tələbatları
əsasında təhsil prosesinin bütün iştirakçıları tərəfindən formalaşdırılır.
Eyni imkan ibtidai məktəblər üçün standart tərəfindən təsdiq edilmişdir. Varisliyin digər
bir göstəricisi -bütün uşaqların təhsili üçün bərabər imkanların təmin edilməsidir. Standartlar
uşaq bağçası məzunu modelində qoyulan şəxsi
və inkişaf sahələri üzrə təlim nəticələrinə dair
tələbləri də müəyyənləşdirir.
Daha əvvəl də qeyd edildiyi kimi, uşaq
bağçası məzununun portreti, ibtidai məktəb məzununun portreti ilə üst-üstə düşür. Uşaq bağçası
və məktəb müəllimləri uşaqlarda eyni şəxsiyyət
xüsusiyyətlərini formalaşdırırlar.
İbtidai məktəbin yeni təhsil standartlarına
keçməsi ilə əlaqədar universal təlim fəaliyyətlərinin formalaşması məsələsi xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir.
Məktəbəqədər təhsil Standartı əsasında
təşkil edilən təlim zamanı uşaq təlim fəaliyyətinin bütün komponentlərini mənimsəyir. Universal təlim fəaliyyətlərinin formalaşması bütöv bir
təhsil prosesi çərçivəsində həyata keçirilir və
məqsəd, nəticə və eyni zamanda uşaqların xüsusi təşkil olunmuş təhsil fəaliyyətləri vasitəsi
kimi çıxış edir, uşağa birgə fəaliyyətdən (tərbiyəçi-müəllimin rəhbərliyi altında) müstəqil fəaliyyət fəaliyyətə keçidi təmin edir.
İbtidai sinifdə bütün fənlərin öyrənilməsi
nəticəsində məzunlarda öyrənmə qabiliyyətinin
əsası olaraq bütün universal təhsil fəaliyyətləri
formalaşdırılmalıdırlar. Bütün bunlar ibtidai
ümumi təhsilə aiddir.
Bəs məktəbəqədər təhsil səviyyəsində
iĢlər necə gedir? Məktəbəqədər yaşda universal
təhsil hərəkəti yoxdur, bu dövrdə yalnız onun
üçün zəmin formalaşdırılır.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda, universal
təhsil fəaliyyətlərinin fərdi komponenti, ilk növbədə, uşağın məktəb təhsilinə şəxsi hazırlığı –
şagirdin daxili mövqeyinin formalaşma dərəcəsi
ilə müəyyən edilir.
Uşağın məktəbə getməsinə gəldikdə, tənzimləyici universal təhsil tədbirləri üçün aşağıdakı şərtlər ayırd edilə bilər:
– hər hansı modelə və ya müəyyən qaydaya uyğun hərəkət həyata keçirmək bacarığı;
– verilmiş məqsədi qorumaq bacarığı;
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– səhvləri tapmaq və onları düzəltmək bacarığı;
– nəticələrə əsasən öz fəaliyyətlərinə nəzarət etmək bacarığı;
– böyüklərin və yaşıdının qiymətləndirməsini adekvat başa düşmək bacarığı.
Məlumdur ki, məktəbə gedən uşaqda ünsiyyətin inkişafı müəyyən səviyyəyə çatır. Uşağın məktəbdə təlimə başlaması üçün zəruri şərtlər aşağıdakı komponentləri əhatə edir:
– uşağın böyüklər və yaşıdları ilə ünsiyyətə tələbatı;
– nitq bacarıqlarına, müəyyən şifahi və
qeyri-şifahi (verbal, qeyri-verbal) ünsiyyət vasitələrinə yiyələnmək;
– əməkdaşlıq prosesinə arzu olunan emosional pozitiv münasibət;
– tərəfdaşına ünsiyyət üçün yönəlmə,
– həmsöhbətini dinləmək bacarığı.
Məktəbəqədər təhsilin Dövlət Standartında hər yaş dövrü və məktəbəqədər təhsil dövrünün sonu üçün təlim nəticələri təqdim edilir. Bu
təlim nəticələri məktəbəqədər təhsil səviyyəsi-

nin başa çatması mərhələsində uşağın mümkün
nailiyyətlərinin yaş xüsusiyyətlərini əks etdirən
məktəbəqədər təhsil üçün hədəflər şəklində
təqdim olunur. Bu cür xüsusiyyətlər təhsilin
növbəti səviyyəsinə keçid, məktəbdəki həyat
şərtlərinə və təhsil prosesinin tələblərinə uğurlu
uyğunlaşma üçün zəruri şərtlərdir.
Beləliklə, Məktəbəqədər Təhsilin Dövlət
Standartına uyğun olaraq uşaq bağçası məzunu
üçün tələbləri və ümumtəhsilin dövlət Standartına uyğun olaraq ibtidai sinif şagirdlərinin nəticələrinə dair tələbləri ümumiləşdirmək və müqayisə etmək, varisliyin konturları ortaya çıxır.
Keyfiyyətli məktəbəqədər və ibtidai təhsilin təmin edilməsi üçün müasir müəllimlər
Dövlət Təhsil Standartının həyata keçirilməsinə
bacarıqla yanaşmalıdırlar. Eyni zamanda, standartların tətbiqinin mürəkkəb, kompleks və çoxşaxəli bir proses olduğunu anlamaq lazımdır.
Vahid inkişafı xətti kimi varislik problemi məktəbəqədər təhsil müəssisələri və ibtidai sinif müəllimləri tərəfindən birlikdə həll edilən zaman
daha səmərəli nəticə əldə edilir.

Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
strategiyası.http://www.president.az/articles/9779 24 oktyabr -2013.
2. İnnovativ dərs modelləri. Müəllimlər üçün metodik vəsait. -Bakı, Açıq Cəmiyyət İnstitutu – Yardım
Fondu, -2002.
3. Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 16 iyun 2017. http://www.president.az/articles/24248
4. Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı.
08 avqust 2019-cu. il. http://www.edu.gov.az/
E-mail: l.cafarova@mail.ru
E-mail: ulviyye.nasib@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.fəls.dok. L.A. Məmmədli,
ped.ü.fəls.dok. R.R. Məmmədzxadə
Redaksiyaya daxil olub:10.06.2021

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 88, №3, 2021

161

Gündüz İlqar oğlu Rüstəmli

MÜƏLLİMİN ÖZÜNÜTƏHSİLİ
UOT 37.0

Gündüz İlqar oğlu Rüstəmli
Uşaq birliyinin təşkilatı rəhbəri,
Cəbrayıl rayonu V. Hüseynov adına Daşkəsən kənd tam orta məktəb

MÜSTƏQĠLLĠK DÖVRÜNDƏ BOKS ÜZRƏ BÖYÜKLƏRDƏN ĠBARƏT AZƏRBAYCAN
MĠLLĠ YIĞMA KOMANDASININ DÜNYA ÇEMPĠONATLARINDA GÖSTƏRDĠYĠ
NƏTĠCƏLƏRĠN MÜQAYĠSƏLĠ TƏHLĠLĠ
Гюндюз Ильгар оглы Рустамли
руководитель детской союзной организации,
Дашкесанская полная общеобразовательная школа им. В. Гусейнова Джебраильского района

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ АЗЕРБАЙДЖАНА ПО БОКСУ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ВЗРОСЛЫХ НА
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ
Gunduz Ilgar Rustamli
head of the children's trade union organization,
Dashkesan Complete Comprehensive School named after V. Huseynov of Jebrail region

COMPARATIVE ANALYSIS THE RESULTS OF THE NATIONAL ASSOCIATED TEAM
OF AZERBAIJAN IN BOXING, CONSISTING OF ADULTS AT THE WORLD
CHAMPIONSHIP DURING THE PERIOD OF INDEPENDENCE
Xülasə. Məqalədə müstəqillik dövründə boks üzrə böyüklərdən ibarət Azərbaycan milli yığma komandasının dünya çempionatlarında göstərdiyi nəticələrin müqayisəli təhlilindən bəhs olunur. Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, Azərbaycanın qatıldığı Dünya Çempionatlarından 1993-2001-ci illər ərzində 12
çəki dərəcəsi, 2003-2009-cu illər ərzində 11 çəki dərəcəsi, 2011-2017-ci illər ərzində 10 çəki dərəcəsi, 2019cu ildə isə 8 çəki dərəcəsi üzrə döyüşlər keçirilmişdir.
Azərbaycan idmançıları Dünya Çempionatında indiyədək 58 idmançı ilə 97 dəfə çıxış etmişlər.
Azərbaycan boksçuları bu yarışlarda 6 qızıl, 4 gümüş, 9 bürünc olmaqla ümumilikdə 19 medal qazanmışlar. Azərbaycan yığma komandası 2005-ci il Çində, 2007-ci il ABŞ-da, 2013-cü il Qazaxıstanda və 2019cu il Rusiyada keçirilən Dünya Çempionatlarında tam heyətlə çıxış etmişdir. Bu yarışlarda ən çox iştirak
edən idmançılar Əli İsmayılov (4 dəfə), Cavid Tağıyev (4 dəfə), Elvin Məmişzadə (4 dəfə) olmuşdur.
Açar sözlər: Dünya Çempionatı, boks, boks üzrə Azərbaycan yığma komandası, yığma komanda,
Azərbaycan Boks Federasiya, qızıl medal, gümüş medal, bürünc medal.
Резюме. В статье рассматривается сравнительный анализ результатов сборной команды Азербайджана по боксу, состоящей из взрослых на чемпионатах мира в период независимости.
В результате исследования было установлено, что на Чемпионатах Мира, в которых участвовал
Азербайджан в 1993-2001 годах проводились бои 12 весовых категорий, в 2003-2009 годах - 11 весовых категорий, в 2011-2017 годах - 10 весовых категорий, а в 2019 году - 8 весовых категорий.
На данный момент азербайджанские спортсмены выступили на Чемпионате Мира 97 раз с 58
спортсменами. Всего на этих соревнованиях азербайджанские боксеры завоевали 19 медалей, в том
числе 6 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых. Сборная команда Азербайджана в полном составе выступала на Чемпионатах Мира в Китае в 2005 году, США в 2007 году, Казахстане в 2013 году и в России в 2019 году. Больше всех выступили на этих соревнованиях спортсмены Али Исмалилов (4 раза),
Джавид Тагиев (4 раза), Эльвин Мамишзаде (4 раза).
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Ключевые слова: чемпионат мира, бокс, сборная команда Азербайджана по боксу, сборная
команда, Федерация бокса Азербайджана, золотая медаль, серебряная медаль, бронзовая медаль
Summary. The article deals with a comparative analysis of the results of the Azerbaijani national
boxing team, consisting of adults at the world championships in the period of independence. As a result of
the research, it was found out that 12 weight classes in 1993-2001, 11 weight classes in 2003-2009, 10
weight classes in 2011-2017, and 8 weight classes in 2019 from the World Championships in which
Azerbaijan participated. battles were held on. Azerbaijani athletes have performed 97 times with 58 athletes
at the World Championship so far. Azerbaijani boxers won a total of 19 medals in these competitions,
including 6 gold, 4 silver and 9 bronze. The national team of Azerbaijan participated in the World
Championships in China in 2005, the United States in 2007, Kazakhstan in 2013 and Russia in 2019. Ali
Ismayilov (4 times), Javid Tagiyev (4 times), Elvin Mamishzade (4 times) were the most active athletes in
these competitions.
Key words: World Championship, boxing, Azerbaijan national boxing team, national team, Azerbaijan
Boxing Federation, gold medal, silver medal, bronze medal.

VII Dünya Çempionatı. Finlandiyaın
Tampere şəhərində keçirilən Dünya Çempionatına
Azərbaycan yığma komandası 3 boksçu ilə qatıldı.
Müstəqillik qazandıqdan sonra kişilər arasında
qatıldığımız ilk boks üzrə Dünya Çempionatında
medal qazanmaq mümkün olmadı.
VIII Dünya Çempionatı. Almaniyanın
paytaxtı Berlin şəhərində keçirilən Dünya Çempionatında Azərbaycan yığma komandası 5 idmançı ilə çıxış etdi və bu yarışda da medal qazana bilmədi.
IX Dünya Çempionatı. Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində keçirilən Dünya Çempionatında Azərbaycan yığma komandası çıxış
etmədi.
X Dünya Çempionatı. Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Xyuston şəhərində keçirilən Dünya
Çempionatına 2 çəki dərəcəsində çıxış etməyimizə baxmayaraq müstəqillik dövründə ilk medalımız məhz bu yarışda qazanıldı. Bu, Əli İsmayılovun qazandığı bürünc medal oldu.
XI Dünya Çempionatı. Şimali İrlandiyanın Belfast şəhərində keçirilən Dünya Çempionatında Azərbaycan yığma komandası 7 çəki
dərəcəsində mübarizə aparmasına baxmayaraq
medal qazana bilmədi.
XII Dünya Çempionatı. Taylandın Banqkok şəhərində keçirilən yarış Azərbaycan boksçuları üçün kifayət qədər uğurlu alındı. Belə ki,
9 çəki dərəcəsində mübarizə aparan həmyerlilərimiz 1 qızıl 2 bürünc medal qazandılar.
XIII Dünya Çempionatı. Çinin Myanyanq
şəhərində keçirilən yarışda Azərbaycan yığma komandası tam heyətlə çıxış etdi. 11 idmançıdan 3-ü
2 gümüş 1 bürünc olmaqla medal qazandı.

XIV Dünya Çempionatı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Çikaqo şəhərində keçirilən
Dünya Çempionatında Azərbaycan yığma komandası tam heyətlə çıxış etməsinə baxmayaraq
yalnız 1 bürünc medal qazana bildi.
XV Dünya Çempionatı. İtaliyanın Milan
şəhərində keçirilən Dünya Çempionatına 10
nəfər gənc heyətlə yollanan Azərbaycan yığma
komandası medalsız geri qayıtdı.
XVI Dünya Çempionatı. Azərbaycanın
paytaxtı Bakı şəhərində keçirilən yarışda boksçularımız 9 çəki dərəcəsində mübarizə apardı.
XVI Dünya Çempionatında yığma komandamız
1 qızıl və 1 bürünc medal qazandı.
XVII Dünya Çempionatı. Qazaxıstanın
Almata şəhərində keçirilən Dünya Çempionatında Azərbaycan idmançıları tam heyətlə yollandılar və 2 qızıl və 1 bürünc medalla müstəqillik
tarixində ən uğurlu çıxışlarından birini etdilər.
XVIII Dünya Çempionatı. Qətərin Doha
şəhərində keçirilən yarışda Azərbaycan yığma
komandası 8 çəki dərəcəsində çıxış etdi və öz
tarixində medalların sayı baxımından ən uğurlu
yarışını keçirtdi. Boksçularımız yarışı 1 qızıl 1
gümüş və 2 bürünc medalla başa vurdu.
XIX Dünya Çempionatı. Almaniyanın
Hamburq şəhərində keçirilən Dünya Çempionatında 4 çəki dərəcəsində çıxış edən boksçularımız 1 qızıl və 1 bürünc medal qazandı.
XX Dünya Çempionatı. Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində keçirilən Dünya Çempionatına Azərbaycan Yığma komandası gənc heyətlə
yollandı. Tam heyətlə çıxış etməyinə baxmayaraq boksçularımız medal qazana bilmədi.
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Diaqram 1
Kişilərdən ibarət Azərbaycan yığma komandasının Dünya Çempionatlarında iştirakının müqayisəli təhlili
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Diaqram 2
Dünya Çempionatlarında iştirak edən boksçuların sayının inkişaf dinamikasının təhlili
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Cari Dünya Çempionatında çəki dərəcələri

Diaqram 3
Kişilərdən ibarət Yığma komandanın Dünya Çempionatlarında qazandığı medalların faizlə nisbəti.
Qızıl
32%

Bürünc
47%

Gümüş
21%
Qızıl

Gümüş

Nəticə.
1. Əldə edilmiş bütün məlumatları araşdırarkən belə qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycan
164

Bürünc

boksçuları Dünya Çempionatlarında həm say,
həm də keyfiyyət baxımından dalğavari nəticə
göstərmişlər.
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2. Son illər ərzində kəmiyyət baxımından
nəzərəçarpacaq geriləmə olmasa da, kəmiyyət
baxımından xeyli zəifləmə müşahidə olundu.
Problemin aktuallığı: Azərbaycan SSRİ-nin
tərkibində olduğu zaman bir çox idmançılarımız
dünya arenalarına çıxa bilmirdilər. Bunun əsas səbəbi idmançılarımızın SSRİ çempionatlarında sıxışdırılması idi. Bütün çətinliklərə sinə gərən idmançıları-

mız SSRİ çempionatlarında qalib gəldikdən sonra da
beynəlxalq yarışlarda SSRİ bayrağı altında çıxış
edirdilər. Lakin, Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra bu sədd aradan qalxdı və idmançılarımız beynəlxalq yarışlarda, həmçinin
Dünya, Avropa çempionatlarında və Olimpiya
Oyunlarında Azərbaycan bayrağı altında iştirak etməyə başladılar.
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BATUT HAZIRLIĞINDA GĠMNASTIN XÜSUSĠ HƏRƏKĠ QABĠLĠYYƏTĠNĠN
ĠNKĠġAFINDAKI ROLUNUN TƏDQĠQĠ
Нулуфер Бакир гызы Джафар
Азербайджанская Государственная Академия Физической Культуры и Спорта

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ В РАЗВИТИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ГИМНАСТОК В БАТУТНОЙ ПОДГОТОВКЕ
Nulufer Bakir Jafar
Azerbaijan State Akademy of Fhysical Edication and Sport

STUDY OF THE ROLE OF A GYMNAST IN TRAMPOLINE TRAINING IN THE
DEVELOPMENT OF SPECIAL MOTOR ABILITIES
Xülasə. Məqalədə elmi tədqiqatların aktuallığını çətinliklər inkişaf etdikcə hərəki bacarıqlarının tədrisi
problemləri ilə əlaqəsi açıqlanır.
Motor tədrisinin müasir öyrətmə texnologiyaları biomexanik, psixoloji və pedaqoji parametrləri idmana hazırlığının fərdi göstəriciləri əsasında həyata keçirilir.
Açar sözlər: idman hərəkətləri, koordinasiya, öyrətmə, texnologiya, hərəki bacarıq, vərdişlər, idman
hazırlığı.
Резюме. В статье раскрыта актуальность научных исследований проблемы обучения двигательным действиям, исходя из прогресса развития трудности упражнений в видах спорта, сложных по
координации. Современные технологии обучения двигательным действиям реализуются на основе
биомеханических, психолого-педагогических параметров и индивидуальных показателей спортивной
подготовленности занимающихся.
Ключевые слова: спортивное упражнение, координация, обучение, технология, двигательные
умения, навыки, спортивная подготовленность
Summary. The article shows the relevance of scientific research into the problem of teaching motor
actions on the basis of the progress of increasing difficulty of exercises in complex coordination sports.
Algorithms for using biological feedback as a modern approach to self-assessment and selfregulation are examined, as well as a technology for methodological and practical assistance to a trainer, a
scientist, and an athlete in the process of teaching a sports exercise.
Keywords: sport exercise, coordination, teaching, technology, motor skills, abilities, athletic
preparedness.

Gimnastların tədris-məşq prosesində
"batut-alət porolon çuxuru" təlim sistemində
geniş yayılmışdır ki, bunun köməyi ilə həm akrobatika tullanmaları, həm də alətlərdən sıçrayışların dayaqsız fazasını öyrənmək mümkündür. Təcrübənin nəticələri batutda tullanmağı
öyrəndikdə porolon çuxuruna deyil, toruna enməyin daha məqsədəuyğun olduğu fikrini təsdiqləyir [13].
Hazırlıq mərhələsinin məqsədi - bədənin
təbii müdafiəsini zərərsizləşdirməkdir, hərəkətli
166

dayaq şəraitində mürəkkəb koordinasiya hərəkətlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqəli və ətalət qüvvələrinin kəskin şəkildə ifadə olunan fəaliyyətdir.
Tədqiqatın məqsədi. Gimnastların batut
hazırlığının dayaqlı tullanmalar və turnikdə icra
vərdişlərinin təkmilləşdirilməsində istifadə
etmək mexanizminin işlənib hazırlanmasıdır.
Tədqiqatın metodları.
1. Müşahidə.
2. Pedaqoji sorğu.
3. Pedaqoji sınaq.
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4. Pedaqoji eksperiment.
5. Riyazi statistika
Elmi-metodik mənbələrin təhlili. Hərəki
fəaliyyətin tədrisi probleminin təhlilindən də gö-

ründüyü kimi, idman təmrini təxmini aşağıdakı
struktur tərkibindən ibarətdir: hərəki, bioloji,
biomexaniki, didaktik, texnoloji, psixoloji və
pedaqoji, funksional (şəkil 1).

Şəkil 1 İdman hərəkətinin nümunəvi quruluş tərkibi

Elmi-metodiki ədəbiyyat məlumatlarının
təhlili, təlim məşğələlərinin və idman yarışlarının prosesi və nəticələrinin pedaqoji müşahidəsi, ixtisaslı idmançıların yarış protokollarının,
məşqçilərin və məşğul olanların gündəliklərinin
təhlili, video analiz, müqayisə - analogiya,
söhbət, anketləşdirmə, ekspert qiymətləndirməsi, pedaqoji təcrübə, optik elektron tədqiqat metodları, stabiloqrafiya, riyazi statistika.
AlınmıĢ nəticələr və onların müzakirəsi.
Bioloji əks əlaqə (əsasən vizual-motor, verbalmotor, motor-motor, vestibulyar-motor) təlim
prosesinin nəzarət vasitəsi olmalıdır.
İdman hərəkətinin psixoloji və pedaqoji
quruluşu hərəkət fəaliyyətinin dərki ilə, hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün inkişaf etmiş bir
yaddaşla, öyrənilən hərəkətlər barədə hərəki anlayışla, fəaliyyətin - hərəkətin ideomotor komponenti ilə, şəxsi xüsusiyyətlərlə (əməksevərlik,
yaradıcılıq, təşkilatçılıq), sinir sisteminin xüsusiyyətləri ilə (dinamik sinir sistemi, güclü sinir
sistemi, balanslı sinir sistemi), qətiyyət, cəsarətlə xarakterizə olunur. Struktur tərkibi sinir-psixoloji proseslərin fərdi xüsusiyyətlərindən – avtomatlaşdırılmış hərəkət, hərəkətin motor hissəsinin mərkəzi sinir sisteminin alt hissələri, semantik hissəsi isə daha yüksək hissələri tərəfindən idarə olunur [1,3]; fərdi hərəki və texniki
hazırlıq. İdman hərəkətinin funksional quruluşu
onunla xarakterizə olunur ki, idmançı tərəfindən
yerinə yetirilən kolpino dönməsinin idman texnikasında əsas nəzarət təsirlərin əzələ səyləridir

ki, bunlar da morfoloji və funksional qabiliyyətlərin: vestibulyar duyğu sisteminin üstün fəaliyyəti ilə sensomotor koordinasiya, çeviklik, bədənin duruşunun tənzimlənmə mexanizmi, sürətgüc göstəricilərinin birləşməsindən ibarətdir [6].
Müxtəlif koordinasiya çətinliyi olan hərəkətlərin
təlimi prosesində, idman hərəkətlərinin struktur
tərkibinin bu və ya digər strukturların aparıcı
rolu ilə inteqrasiyası vacibdir. Hərəki anlayış,
hərəki bacarıq və vərdişlərin, eləcə də onların
təkmilləşdirilməsinin polidisiplinar formalaşması. Nəzəri biliklər [1, 3] və praktiki təcrübə [9,
12] əsasında idmançıların uzunmüddətli hazırlıq
strukturunda idman hərəkətlərinin təlimi prosesində hərəki anlayış, hərəki bacarıq və vərdişlərin polidisiplinar texnologiyası işlənib hazırlanmışdır [5]. Hərəki anlayışın inkişafı və hərəki
bacarıqların formalaşması aşağıdakı polidissiplinar xüsusiyyətlərə malikdir:
a) bioloji - həyəcan və inhibə şüalanması
və onların mərkəzi sinir sistemində paylanması;
bu vəziyyətdə, həyəcanlanma daha yüksək dərəcədə şüalanmaya məruz qalır, çünki inhibitorlardan daha çox həyəcan verici interneyronlar var;
b) biomexaniki - hərəkətlərin bağlılığı və
qeyri-dəqiqliyi; əzələ səylərinin, hərəkətlərin
məkan və zaman parametrlərinin uyğunsuzluğu;
hərəkətlər arasında sıx bağlılığın olmaması;
qeyri-sabit temp; mərkəzi sinir sisteminin yuxarı
hissələrinin, həyəcan və ləngimə proseslərinin
şüalanmasından qaynaqlanan, MSS-nin (mərkə-
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zi sinir sistemi) ən əsas hissələrinin hərəkətlərinin yerinə yetirilməsində əsassız aktiv iştirak;
c) psixoloji və pedaqoji - idman texnikasına yaxın, bərabər nisbətdə detallı, sadələşdirilmiş və mürəkkəb xarakterli aparıcı məşqlərin istifadəsi.
Hərəki vərdişlərin formalaşmasının polidissiplinar xüsusiyyətləri:
a) bioloji - mərkəzi sinir sistemindəki həyəcan və ləngimə proseslərinin konsentrasiyasının inkişafı (irradiasiyadan sonra həyəcan və
ləngimə eyniləşir, yəni mərkəzi sinir sistemindəki (MSS) eyni sinir hüceyrələri qruplarına uyğunlaşır);
b) biomexaniki - hərəkətlərin icrası zamanı
əzələ sərtliyinin azaldılması; bədənin ayrı-ayrı
hissələrinin hərəkətlərinin amplituda, əzələ səyləri və vaxt baxımından koordinasiyasının yaxşılaşdırılması; tələb olunan hərəkət tempinin əldə
edilməsi; idmançıların hərəki qarşılıqlı təsirinin
keyfiyyətinin artırılması; hərəkətlərin idman
texnikasının detalları üzərində nəzarətin mərkəzi
sinir sisteminin aşağı səviyyələrinə ötürülməsi;
hərəkətlər üzərində şüurun davamlı nəzarəti;
c) psixoloji və pedaqoji şərtlər - təlim prosesinin həyata keçirildiyi bu şərtlər yarışlara yaxınlaşır. "Zəif" və "gərgin" xarakterli aparıcı
məşqlərin nisbəti 1:3-dür. Eyni zamanda, mərkəzi sinir sisteminin müxtəlif müdaxilələrə,
həmçinin yüksək məşq yüklərinə və stresə qarşı
zəif bir müqaviməti mövcuddur.
Hərəki vərdişlərin təkmilləşdirilməsinin
polidissiplinar xüsusiyyətləri:
a) bioloji - motoneyronların koordinasiyalı
işi, mərkəzi sinir sistemindəki həyəcan və inhibə
proseslərinin sabitləşməsi; mərkəzi sinir sistemində (MSS) həyəcan və inhibə ocaqlarının ardıcıl və qarşılıqlı induksiyasının formalaşması;
b) biomexaniki - yerinə yetirilən hərəkətlərin statik, kinematik, dinamik parametrləri və

onların göstəriciləri idman texnikasının kanonlarına uyğundur və ya onlara yaxındır; mərkəzi
sinir sistemindəki funksiyaların paylanması prosesi daha mükəmməlləşir, yerinə yetirilən hərəkətlərin avtomatlaşdırılması təmin olunur, hərəki vərdişlərin hərəkətliliyi təmin edilir, bu da
təlim prosesində idmançının yeni, daha mükəmməl bacarıq və vərdişlərdən istifadə etməsinə və
bununla da hərəkətlərini ustalıqla yerinə yetirməyə imkan verir;
c) psixoloji və pedaqoji - təlim prosesinin
sürətləndirilməsi; idman texnikasının fərdi üsulunun formalaşması; yaradıcı axtarış fəaliyyətinin fəallaşması; təlimdə geri əlaqənin təkmilləşməsi, yəni təlim proqramlarının həyata keçirilməsinin pedaqoji proseslərinə idmançılarda
müsbət cavabın reaksiyasının inkişafı; yüksək
səviyyəli münasibətlərə, əməkdaşlığa nail
olmaq; idman və texniki ustalığın artması. Variantlar, təlimin ardıcıllığı və gərginliyi ümumilikdə idman hərəkətlərinin təkmilləşdirilməsinə
yönəlmişdir. Eyni zamanda, idman texnikasının
əsas elementlərinin daha da inkişaf etdirilməsinə, yeni bir ifaçılıq keyfiyyətinin əldə edilməsinə mühüm yer ayrılır. Təlim prosesində
"yüngül" və "gərgin" xarakterli hərəkətlərin nisbəti 0 : 4-dür (şəkil 2). Təlimçi və idmançı hərəkət vərdişlərinin inkişaf prosesini məşqlərin əsas
və spesifik hədəfləri, vəzifələri və yarış fəaliyyəti planları əsasında qururlar.
Müxtəlif idman növlərində öyrənilmiş
mürəkkəb koordinasiyalı hərəkətlərin təkmilləşdirilməsi üçün 1 2 3 А 1 2 3 4 0 : В Б təlim formalarını həyata keçirmək lazımdır.
Problemi təhlil etməyin vacibliyi hərəkətlərin çətinliyinin aktiv inkişafı və hərəkətlərin
mürəkkəb koordinasiya quruluşu ilə idman növlərində yarış proqramlarının ifa etmə ustalığı səviyyəsinin artması ilə əlaqələndirilir.

Şəkil 2 Hərəkətlərin icra prosesində hərəki vərdişlərinin təkmilləşmə metodiki üsulları

A – hərəkətlərin icrası: bütövlükdə (1),
hissə-hissə (2), hərəkəti idarəetməyə öyrətmə (3);
168

B – hərəkətin icraetmə ardıcıllığı: birbaşa
(1), əksinə (2), birbaşa diskret (3), əksinə diskret
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(4); yaxınlaşdırma hərəkətlərin icrası: “mülayım” və “gərgin” xarakterli nisbəti 0:4-dür
Problemi təhlil etməyin vacibliyi hərəkətlərin çətinliyinin aktiv inkişafı və hərəkətlərin
mürəkkəb koordinasiya quruluşu ilə idman növlərində yarış proqramlarının ifa etmə ustalığı səviyyəsinin artması ilə əlaqələndirilir.
Elmi və metodiki ədəbiyyatın təhlili və
məşqçilərin əməli iş təcrübəsi, eləcə də ixtisaslı
idmançıların idman yarışlarında göstərilən nəticələr tədris nəzəriyyəsi və metodikasında bir
sıra həll olunmamış məsələləri həm idman hərəkətlərinin struktur tərkib baxımından, həm də
idman tələblərinin təlim probleminə mövqeyindən müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir – qısa
müddət ərzində yeniyetmə dövründə koordinasiya baxımından son dərəcə mürəkkəb olan
proqram materialını mənimsəmək.
Problem ondadır ki, kifayət qədər xüsusi
ədəbiyyat mövcud deyil və peşəkar təlimçilərin
təcrübəsi hər zaman təhlil və istifadə üçün
mümkün olmur. Eyni zamanda, qarşıya qoyulmuş məqsəd çərçivəsində problemin öyrənilməsi, hərəki fəaliyyətin tədrisinin ayrı-ayrı texnologiyalarına, onların istifadə xüsusiyyətlərinə
aid elmi faktları öyrənməyə, biomexaniki, psixoloji, pedaqoji parametrləri və idmançıların hazırlığının fərdi göstəriciləri əsasında yerinə yetirilən idman tapşırıqlarının struktur tərkibini
aşkar etməyə imkan verir
Müasir özünüqiymətləndirmə və özünütənzimləmə metodu kimi bioloji əks əlaqənin istifadə alqoritmləri, idman hərəkətlərinin təlim
prosesində idmançıya məşqçi, elmi işçi tərəfindən göstərilən metodoloji və praktiki kömək
texnologiyası öyrənilmişdir. Bioloji əks əlaqə
funksional pedaqoji tənliklə, eləcə də, transfer

texnologiya, tədris materialının xətti budaqlı
proqramlaşdırılması və şagirdlərin idman hazırlığının fərdi göstəricilərinə əsaslanaraq, uzunmüddətli proqramlar tərkibində əsas, çətin və
çox böyük çətinlikli hərəkətlərin öyrədilməsində
bilik, hərəki bacarıq və vərdişlərin effektiv formalaşmasına imkan verir.
Dayaqlı tullanmada əsas, çətin, böyük çətinliklə icra edilən hərəkətlərin öyrədilməsində
uzunmüddətli təlim proqramlarının təlim-məşq
prosesində ixtisaslaşdırılmış əsas hazırlıq mərhələsində yaşa, təlim müddətinə uyğun həyata
keçirilən hazırlıq, təqlid məşqlərindən ibarət
bölmələrdən ibarətdir.
Ehtimal olunur ki, dayaqlı tullanma və
hündür turnikdən mürəkkəb hərəkətlərin icra
texnikasının təkmilləşməsi üçün batut üzərində
zəruri hərəkət və hərəkət birləşmələrinin mənimsənilməsi və “köçürülməsi” ümumilikdə hərəkətin icra üsulunun effektivliyinə əsas ola
bilər.
Mövzunun problemi və aktuallığı. Müxtəlifliyi qabarıq şəkildə özünü büruzə verən idman növlərindən ibarətdir. Nüfuzlu beynəlxalq yarışlarda idmançının nəticəsinin icra parametrlərinə əsasən bal
sistemi ilə qiymətləndirilməsi icra texnikasının (avtomatlaşma) yüksək vərdiş səviyyəsinə qaldırılması
zərurətini həmişə (aktual tədris və tədqiqat obyekti
kimi) diqqət mərkəzində saxlayır. Bu səbəbdən də
hərəkət kompleksində nisbətən mürəkkəb, icrası
daha yüksək diqqət və xüsusi hazırlıq tələb edən elementlərin təlimi zamanı xüsusi vasitələrdən, o cümlədən batut hazırlığından istifadə effektli metodik
üsul hesab oluna bilər. Bununla əlaqədar olaraq gimnastların batut hazırlığının mürəkkəb koordinasiyalı
hərəkətlərin təkmilləşdirilməsində istifadəsi təcrübi
əhəmiyyət daşıyan aktual məsələ hesab oluna bilər.
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İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Ənvər Məhəmməd oğlu Abbasov – 70
UOT 37.0

MƏNALI MÜƏLLĠM VƏ ALĠM HƏYATI
Məhəmməd peyğəmbərin sözləridir: “İnsanlar arasında əxlaqı və əməli gözəl olanları
fərqləndirin”.
Anadan olmasının 70 illiyi tamam olan
Ənvər Məhəmməd oğlu Abbasov da əxlaqı və
əməli gözəl insanlardandır.
Nümunəvi ailə başçısı, gözəl dost, yoldaş
və həmkardır. Müəllim və ləyaqətli insan adlarını şərəflə daşıyır. Yaxşı alimdir.
Ənvər Abbasov 1951-ci il iyunun 3-ündə Günəşin yerə od ələdiyi bir vaxtda Yevlax rayonunun Kövər (Malbinəsi) kəndində anadan olmuşdur.
Həmin gün Günəş həmişə olduğundan
daha hərarətli idi. Ənvər də Günəşin odlu nəfəsini doyunca ciyərlərinə çəkdi. Günəşin şüaları
qanına, canına hopdu. O odu, o istiliyin təsiridir
ki, sonralar Ənvər od kimi hərarətli, hərəkətli,
çevik oldu, fərqləndi, ucaldı. Ətrafına da işıq
saçdı. Təhsilimizə öz müjdələrini gətirdi, pedaqoji elmimizə öz töhfəsini verdi.
Ənvər Abbasov 1967-ci ildə orta təhsilini
Nizami adına Malbinəsi kənd o məktəbində
başa vurdu. Uşaqlıq illərinə “Əlvida” deyərək
gənclik illərini salamladı.
Arzularının qanadlarında niyyətinin mənzilinə üz tutdu. Sənədlərini Azərbaycan Dövlət

Pedaqoji İnstitutunun filologiya fakültəsinə vermişdi. İmtahanlardan müvəffəq qiymətlər alaraq
instituta daxil oldu.
Müəllimlik peşəsinin sirlərinə dərindən yiyələnmək üçün gecəsini-gündüzünə qatıb dörd
illik yuxusuz gecələr, narahat gündüzlər keçirdi.
Mühazirələrdən qalmadı, seminar məşğələlərinə
hazırlığı ilə seçildi.
Pedaqoji İnstitutun divarları arasında
təhsil alan Ənvər məsuliyyətini yaxşı dərk edirdi. Feyzulla Qasımzadə, Əbdüləzəl Dəmirçizadə, Məmmədhüseyn Təhmasib kimi müqtədir
alimlərin mühazirə və seminarlarını dinləməkdən doymurdu. Yaxşı bilirdi ki, “İnsana arxadır
onun kamalı”. Hər zaman öyrənmək, inkişaf
etmək lazımdır.
1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
İnstitutunu bitirən Ənvər müəllimin təyinatını
Yevlax rayonuna verdilər. Vaxtilə təhsil aldığı
Kövər kəndində və eyni zamanda M.F. Axundov adına 1 nömrəli şəhər məktəbində fəaliyyətə başladı. Ənvər çox yaxşı başa düşürdü ki,
həmkarları arasında, valideynlər və şagirdlər
arasında hörmət və nüfuz qazanmaq üçün məktəbliləri bir böyük, bir valideyn kimi sevməli, öz
işinin ustası olmalı, ixtisasını dərindən bilməli,
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eyni zamanda tədris etdiyi fənnin metodikasına
dərindən bələd olmalı və ona yiyələnməlidir.
Ənvər müəllim işlədiyi ilk illərdə qabaqcıllığı ilə fərqlənməyə başladı. Dərs dediyi şagirdlər hər il respublika inşa yazı müsabiqələrində iştirak edir və yaxşı yerlər tuturdular. Şagirdlərinin bu uğurlarına görə o, hələ 1975-ci ildə
“Qabaqcıl maarif xadimi” döş nişanına layiq görülmüşdü.
Az sonra Ənvər müəllimi Yevlax rayon və
şəhər təhsil şöbələrində işə dəvət etdilər. O, iki
il burada metodist vəzifəsində çalışdı, müəllimlərin yaxın məsləhətçisi oldu, eyni zamanda müəllimlik fəaliyyətindən də qalmadı..
Ənvər müəllim elmi yaradıcılığa çoxdan
maraq göstərirdi. Onun ilk məqalələri (“Böyük
sənətkar", "Yuxular və insanlar", "Aşıq Ələsgər novator sənətkardır") hələ 1971-1972-ci illərdə çap olunmuşdu.
“Arzular quş qanadlı olur” deyirlər. Ənvərin arzuları da qanadlanaraq uçur. Nəhayət, o,
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər
İnstitutunun (hazırda Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu) Azərbaycan dilinin tədrisi
metodikası şöbəsinə işə qəbul edildi. Şöbənin
müdiri görkəmli alim, dilçi-metodist, pedaqoji
elmlər doktoru, professor Əziz Əfəndizadə idi.
Ənvər müəllim dissertanturaya qəbul olunaraq
professor Ə.R. Əfəndizadənin elmi rəhbərliyi ilə
tədqiqatlara başladı. “Rus məktəblərində Azərbaycan dili təlimi məzmununun linqvistik-didaktik problemləri” mövzusunda dissertasiyasını uğurla başa çatdırdı. 1988-ci ildə müdafiə
edərək, pedaqoji elmlər namizədi (hazırda pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru) elmi dərəcəsi aldı.
Sonradan institutun elmi katibi (19902000), Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası şöbəsinin müdiri (1994-cü ildən) vəzifələrində çalışdı, 2000-ci ildə institutun direktor müavini
vəzifəsinə təyin olundu. Artıq 20 ildir ki, bu vəzifədə çalışır.
Ənvər Abbasov məhsuldar alimdir. Pedaqogika elminin, müasir təhsilin incəliklərinə bələddir, yaxşı metodistdir.
Ənvər müəllim təlim Azərbaycan dilində
olan məktəblərin V, X və XI sinifləri, eyni zamanda təlim rus dilində olan məktəblərin V və
X sinifləri, həmçinin təlim gürcü dilində olan
məktəblərin V–VI sinifləri üçün dərsliklərin;
ümumtəhsil məktəblərinin V–XI sinifləri üçün

172

“Azərbaycan dili" fənn proqramının (2002); ali
təhsilin bakalavriat pilləsi üçün Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası (2003) və s. proqramların
müəllifidir.
Ənvər Abbasovun müəllif və həmmüəllif
olduğu dərsliklərin sayı 40-a qədərdir. Eyni zamanda o, 200-dən artıq elmi-metodik və pedaqoji əsər yazmış, həmkarları ilə birlikdə məktəbli üçün ilk "Azərbaycanca-rusca lüğət" (1985)
kitabını hazırlamışdır.
Ə.M. Abbasov 2004-cü ildən direktor
müavini vəzifəsi ilə yanaşı, Azərbaycanda ilk
dəfə yaradılmış Kurikulum Mərkəzinin direktoru vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Təqdirolunası
haldır ki, onun rəhbərliyi altında Təhsil İnstitutunda ölkəmizin təhsil tarixində ilk hadisə kimi
nəticəyönlü təhsil kurikulumlarının ("Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurikulumu) və ümumi təhsil məktəbləri üçün 21 fənn üzrə standart və kurikulumlar hazırlanmışdır. Bu sənədlərin hasilə gəlməsində 300-dən çox təhsil işçisi iştirak etmişdir.
Həmin sənədlər 2006, 2007, 2011-ci illərdə
təsdiq olunaraq məktəblərin istifadəsinə verilmişdir.
Ənvər müəllim "Kurikulumların hazırlanması və tətbiqi məsələləri", "Kurikulum islahatı:
tədqiqatlar və nəticələr", "Ümumi təhsilin fənn
standartları I–XI siniflər", "Yeni təhsil proqramlarının (kurikulumların) tətbiqi məsələləri",
"Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər
təhsil proqramı (kurikulumu)", "Məktəb kurikulumları", "Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan dili fənni
üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (V–XI siniflər)", "Kurikulum islahatı: biblioqrafik məlumat", "Standart və kurikulumlar: nəzəri və praktik məsələlər" adlı tədqiqatların aparılması və
nəşrinə rəhbərlik etmişdir.
“İnnovativ pedaqoji texnologiyalar”, “12
illik təhsil: bəzi pedaqoji paradiqmalar”, “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə strateji yol xəritəsi”ndə milli təhsil
konturları, “Kurikulum təhsilimizə nə verir?” və
s. bu kimi onlarla məqalələr; “Pedaqoji texnologiyalar” (şərikli), “Kurikulum bələdçisi” (şərikli) və s. kitab və dərs vəsaitləri pedaqogika üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Ənvər Abbasovun təhsil
və pedaqoji elm sahəsindəki uğurlarından xəbər
verir.
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Gənc elmi kadrların yetişməsində Ənvər
Abbasov özünəməxsus rol oynayır. O, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetdə fəaliyyət göstərən pedaqoji elmlər üzrə dissertasiya şurasının
üzvüdür. İstər elmi rəhbər, istərsə də rəsmi opponent kimi üzərinə düşən vəzifələri şərəflə yerinə yetirir. Onun elmi rəhbərliyi ilə 10 nəfərdən
artıq fəlsəfə doktoru yetişmişdir.
Ə.M. Abbasovun səmərəli elmi-pedaqoji
fəaliyyət həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur.
Dövlətimiz onun təhsil sahəsindəki xidmətlərini
qiymətləndirmişdir. Belə ki, 2005-ci ildə o, ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə
"Tərəqqi" medalına, 2006-cı ildə isə respublikanın Əməkdar müəllimi fəxri adına layiq görülmüşdür.
Ənvər Abbasov respublika Təhsil Nazirliyinin tapşırıqlarını məsuliyyətlə yerinə yetirir,
nazirliyin tədbirlərində yaxından iştirak edir.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun direktor müavini, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ənvər Məhəmməd oğlu
Abbasovun təhsilimizin inkişafındakı xidmətlərindən, pedaqoji elmlərə verdiyi töhfədən çox
danışmaq olar.

Dostumuz, həmkarımız Ənvər müəllim bir
şəxsiyyət kimi çox dəyərli insandır. Xeyirxahdır, səmimidir, obyektivdir, kömək göstərəndir.
Ailə canlıdır. İki oğul atasıdır. Hər iki oğlu ali
təhsil alıb. Həyat yoldaşı Kəmalə xanım Quliyeva Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
dosenti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktorudur. İstəkli nəvələri var. Babaları Ənvər müəllimə xoş
ovqat, tükənməz sevinc bəxş edirlər.
Ənvər Abbasov cəmiyyətdə də, ailə həyatında da uğurlar qazanıb. Özünü xoşbəxt hiss
edir. Çalışdığı Azərbaycan Respublikasının
Təhsil İnstitutunun kollektivi arasında dərin
hörmət qazanıb. O, instituta son dərəcə bağlıdır,
kollektivi, buradakı işini sevir.
Dosent Ənvər Məhəmməd oğlu Abbasov
ömrünün 70-ci baharını salamlayır!
Yaşının üstünə yaş gəlsə də, gənclik
həvəsi ilə yazıb-yaradır, təhsilimizin inkişafına
öz köməyini göstərir. Gəlin anadan olmasının
70, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 illiyi münasibəti ilə Ənvər müəllimi təbrik edək və ona: 70
yaşın mübarək olsun deyək!!!

Akif Abbasov,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi,
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor,
respublikanın Əməkdar müəllimi
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