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THE ĠMPORTANCE OF UPBRĠNGĠNG A PERSON ĠN THE NATĠONAL SPĠRĠT
Xülasə. Milli tərbiyənin vəzifələri xalqın sosial təcrübəsini, zəngin mənəvi mədəniyyətini, milli mentalitetini gənc nəslə ötürməkdən və bu əsasda Azərbaycan vətəndaşının şəxsiyyət xüsusiyyətlərini formalaşdırmaqdan ibarətdir. Nəticədə uşaq və yeniyetmələrdə mənəviyyat inkişaf edir, onlarda əxlaqının saflaşması
baş verir, milli özünüdərk, əxlaqi, bədii-estetik, hüquqi, əmək, fiziki, ekoloji mədəniyyəti təşəkkül tapır.
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Резюме. Задачи национального воспитания является передача подрастающему поколению
социального опыта, богатой духовной культуры народа, его национальной ментальности, родства
мировоззрения и на этой основе формирование личностных черт гражданина Азербайджана, которые
предусматривают развитую духовность, национальное самосознание, моральную, художественноэстетическую, правовую, трудовую, физическую, экологическую культуру.
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Summary. The objectives of national education is to transmit to the younger generation of social
experience, the rich spiritual culture of the people, its national mentality, kinship ideology and on that basis,
the formation of personality traits of a citizen of Azerbaijan, which envisages the development of spirituality,
national identity, moral, artistic, aesthetic, legal, labor, physical , ecological culture
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Şəxsiyyətin təşəkkül tapıb formalaşmasında digər amillərlə yanaşı tərbiyə prosesinin
müstəsna dərəcədə böyük rolu vardır. Peyğəmbərimiz həzrəti Məhəmməd əleyhissəlam (s.ə.s.)

buyururdu ki, “Tərbiyə valideynin öz övladına
verdiyi ən böyük hədiyyədir”.
Bu, uzaqgörənliklə, müdrikcəsinə deyilmiş qiymətli fikirdir. Hər bir şəxs – istər yaşlı,
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istərsə də cavan, yaxud uşaq olsun – həmişə tərbiyəyə möhtacdır.
İnsanların bir-biri ilə ünsiyyəti, qarşılıqlı
münasibətləri, yaşayış uğrunda mübarizəsi prosesində birgə fəaliyyət göstərməyin zəruriliyi
tərbiyənin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur.
“Tərbiyə bioloji hadisədir” (yəni heyvanlar aləmində də tərbiyə mövcuddur) və tərbiyə
psixoloji hadisədir (yəni balacaların böyükləri,
övladların öz valideynlərini təqlid etməsindən
başqa bir şey deyil) deyənlərin əksinə olaraq,
qabaqcıl fikirli adamlar, mütərəqqi filosof, psixoloq və pedaqoqlar, o cümlədən Azərbaycan
alimləri tərbiyəyə ictimai hadisə kimi yanaşır,
yalnız insan nəslinə şamil edirlər.
Tərbiyəyə müxtəlif təriflər verirlər: “Tərbiyəçinin tərbiyə olunana məqsədyönlü təsiri”,
“uşaqda bu və ya digər keyfiyyəti (böyüyə hörmət, düzlük və doğruçuluq, vətənpərvərlik, xeyirxahlıq, humanistlik, qəhrəmanlıq, mübarizlik
və s.) inkişaf etdirmək üçün ona göstərilən təsir”, “yaşlı nəslin qazandığı sosial təcrübənin
gənc nəslə ötürülməsi” və s.
Həmin təriflər tərbiyə prosesinin mahiyyətinə bu və ya digər dərəcədə aydınlıq gətirir. Bir
qədər də dəqiq ifadə etməli olsaq, tərbiyəyə belə
tərif verə bilərik: tərbiyə dedikdə, bu və digər
keyfiyyəti inkişaf etdirmək, davranış təcrübəsini
formalaşdırmaq üçün tərbiyəçinin (valideynin,
müəllimin) tərbiyə olunana (uşağa, şagirdə) mütəşəkkil, məqsədyönlü, planlı, sistemli və fasiləsiz təsir göstərməsi prosesi başa düşülür.
Tərbiyə latıncada education; ruscada воспитание, ingiliscədə upbringing, almanca der
benehmität (yaxşı maneralar, özünü saxlaya bilmək); fransızcada le éducation – tərbiyə, böyütmə; italyancada – educazione; türkcədə eğitim;
ukrayncada виховання; beloruscada выхаванне;
albancada arsim; macarca oktatás; indoneziyaca
pendidikan; ispancada educación; norvec dilində
utdanning; frumıncada educație; serbcədə –
образовање; fin dilində koulutus; xorvat dilində
obrazovanje; estoncada-haridus deməkdir.
“Tərbiyə” sözü ərəbcə “əl-tərbiyə” sözünün “rəbb” kökündən əmələ gəlib. O, üç mənanı
ifadə edir: “Rəba” – doğru yol göstərmək; “Rəbi” – bəsləmək, yetişdirmək, böyütmək, tamamlamaq; “riba” – çoxaltmaq. “Rəbb” Allahın 99
adından biri olub. “Quranda”da Allah sözündən
sonra ən çox (935) işlənən sözdür. Mənası “tər-
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biyə edən”, “nemət verən”, “maddi və mənəvi
kamilliyə doğru yönəldən”, “ərsəyə çatdırma”
deməkdir. “Mürəbbi” sözü də “rəbb” kəlməsindən əmələ gəlmişdir. “Ərsəyə çatdırma” dedikdə, uşağın sərbəst yaşamaq, öz taleyi haqqında
düşünməyi bacarmaq və davranışını sərbəst olaraq qaydaya salmaq, dünyaya münasibətdə müstəqil dərketmə qabiliyyətinə yiyələnmək səviyyəsinə çatdırmaq mənası başa düşülür (1, s. 5).
“Tərbiyə” son dərəcə geniş anlayışdır. Çox
zaman “təhsil” və “təlim” də onun tərkibində nəzərdən keçirilir, hətta pedaqogikaya tərif verərkən ona “tərbiyə” haqqında elm kimi yanaşırlar.
Bu, görünür, təhsil və təlim anlayışlarına nisbətən tərbiyə anlayışının daha erkən meydana gəlməsi ilə bağlıdır. İlk insanlar məhz tərbiyə edəedə övladlarına bilik, bacarıq, vərdişlər qazandırırdılar. Qeyd etdiyimiz kimi, ingilis dilində
“education” sözü var. O eyni zamanda həm tərbiyə, həm təhsil, təlim, maarif, həm də ən əsası,
“pedaqogika” mənasını verir. Əslində tərbiyə ingiliscədə “upbringing” sözü ilə ifadə olunur.
Bu gün çox təlatümlü bir dövrdə yaşayırıq. Belə bir vaxtda, təbii ki, tərbiyə prosesini
köhnə sxemlər, modellər üzrə qurmaq olmaz.
Biz cəmiyyətdən ayrı yaşamırıq və cəmiyyətdə
baş verən dəyişikliklərə biganə qala bilmərik.
Eyni zamanda həmin dəyişikliklər bu və ya digər dərəcədə hər bir şəxsin həyatına da öz təsirini göstərir.
Müasir mərhələdə gənc nəslin milli mənlik şüurunun formalaşdırılması, milli şərəf və ləyaqət hissinin inkişaf etdirilməsi qayğısına qalmaq lazımdır. Vətənini, millətini sevmək heç
də, vaxtilə zənn olunduğu kimi millətçilik deyildir. Milli mənliyi, milli ləyaqəti olmayan vətən
övladı, sözün həqiqi mənasında, beynəlmiləlçi
ola bilməz. Öz xalqını, vətənini sevməyən şəxs,
heç vaxt başqa xalqı, milləti də ürəkdən sevməz.
Bir zamanlar ateizm tərbiyəsi dəbdə idi. Keçmiş
ittifaqda, o, cümlədən respublikamızda bir tərəfdən Konstitusiya ilə “vicdan azadlığı” elan edilir, digər tərəfdən dini mərasim və ayinlərin icrasına hər vəchlə maneçilik törədilir, dinə, Allaha inananlar sıxışdırılırdı. Ötən əsrimizin ortalarında, hətta “allahsızlar” cəmiyyətləri fəaliyyət
göstərirdi. Xüsusən gənclər və məktəblilər arasında antidin təbliğat, ateizm tərbiyəsi geniş şəkildə aparılırdı. Özü də başqa dinlərlə müqayisədə İslam dininə hücum daha güclü idi.
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Hazırda cəmiyyətimizdə dinə münasibət
kökündən dəyişmişdir. İslam dini ən mütərəqqi
dindir. “Qurani-Kərim”, Məhəmməd peyğəmbərin hədisləri, həzrəti Əlinin kəlamları, böyük övliyaların söyləmələri, Zəlimxan Yaqubun “Peyğəmbər” poeması nəşr olunmuşdur. Televiziya
ilə “Allahın elçisi”, “Həzrəti İbrahim”, “Həzrəti
Yusif”, “Niyyət” və s. bu kimi bədii filmlər nümayiş etdirilir. Yeniyetmə və gənclər dindən,
dini mədəniyyətdən yox, mövhumatdan, cəhalətdən, cahillikdən çəkinməlidirlər.
Dinimizin müqəddəs kitabı olan “QuraniKərim”lə, həzrəti Məhəmməd əleyhissəlamın
(s.ə.s.) hədisləri ilə tanış olan hər kəs görər ki,
islam dini, heç də bədxahlarımızın söylədikləri
kimi, zorakılığı təbliğ etmir, adamları elmə, xeyirxah işlər görməyə, böyüyə, valideynə hörmət
bəsləməyə çağırır, insanpərvərlik, Vətənə məhəbbət, mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnməyi təbliğ
edir. Bir də əgər din gənc nəslin Vətənin ləyaqətli oğlan və qızları kimi tərbiyə olunmasına
kömək göstərirsə, niyə onun tərbiyəvi imkannlarından istifadə olunmasın?!
Uzun illər burjua ideologiyasından, ona
qarşı mübarizənin zəruriliyindən danışılıb, bolşevizmi, kommunizmi tərifləmişik. İndi isə görürük ki, bəyənmədiyimiz həmin ideoloqlar yaşayış tərzimiz haqqında bir çox şeyləri doğrudüzgün deyirlərmiş. Erməni ideoloqlarının söylədikləri haqsız tələblər isə daha qorxuludur.
Onlar tariximizə, mədəniyyətimizə, adət və ənənələrimizə şər atır, onları saxtalaşdırırlar. Artıq
burjua ideologiyasına qarşı deyil, məhz erməni
ideologiyasına, təbliğatına, erməni saxtakarlığına qarşı mübarizə aparmaq lazım gəlir. Vaxtilə,
sovet hakimiyyəti illərində isə bu quldurları yetirən xalqı özümüzə “dost”, “qardaş” sayırdıq.
Əmir Teymurun sözləridir: “Tarix məni
iki şeyə görə bağışlamayacaq. Birincisi, erməni
millətini tamamilə məhv etmək istədiyim; ikincisi isə, onları məhv etmədiyim üçün. Düzdür
ermənilərin içində yaxşıları da var, lakin ümumilikdə onlar murdar millətdirlər. Ermənilər heç
vaxt fikirlərini üzə deməzlər. Bu səbəbdən mədəni görünsələr də, onlar üçün uyğun zamanda
xəncəri kürəyə sancarlar”.
Erməni vəhşiliyi, riyakarlığı, erməni alçaqlığı, satqınlığı, saxtakarlığı, murdarlığı, vəhşiliyi və s. və i.a. haqda bir çox məşhur insanlar
fikir söyləmişlər. Onların bəzilərini diqqət mərkəzinə gətirək:

* Öz arvadlarını yaşamaq və qazanc xatirinə başqa xalqların kişilərinə satan ilk millət erməni milləti olmuşdur (Karl Marks).
* Korinfdə və hətta Hindistan məbədlərində qulluq edən ilk rəqqasə və fahişələr erməni
kənizləri olmuşlar (Fridrix Engels).
* “Anadolu eskizləri” kitabından: “Bu
əyalətlərdə xalqın əsas hissəsi ilə təmasda olan
hər bir şəxs, demək olar ki, türkləri sevir və hörmət edir, yunanları aşağı səviyyəyə qoyur, ermənilərə isə nifrət edir. Bu yerdə bir məsəl özünü doğruldur: bir yunan iki yəhudini aldadar, bir
erməni isə iki yunanı. Əgər mən türklə iş görürəmsə, onunla yazılı müqaviləyə ehtiyac yoxdur, türkün bir sözü yetər. Yunanla yazılı müqavilə bağlayıramsa, onunla belə işbirliyi vacib və
əhəmiyyətlidir. Erməni ilə yazılı heç bir iş görmək olmaz, çünki onların yalan və intriqalarının
öhdəsindən hətta yazılı sənəd də gələ bilməz!”
(alman Alfred Körte).
* Ermənilər həmişə erməni dinindən fərqli
dinə qulluq edən hökmdarların hakimiyyəti altında olmuşlar. Nəticədə onlar öz fikirlərini,
hisslərini və məramlarını gizlədən vücudlara,
habelə dələduzlara və fırıldaqçılara çevrilmişlər
(Aleksandr Düma).
“Ermənilər gürcülərə mənsub məbəd və
monastırlardan gürcüləri qovur və onları məhv
edir, daşlarda gürcü yazılarını silirlər, qədim tikililərdən daşları çıxarıb, gürcü yazılarını erməni yazıları ilə əvəz edirlər” (İlya Çavçavadze).
“Sən qulsan, sən qorxaqsan, sən ermənisən” (A.S. Puşkin).
* Bu ermənilər nə qədər murdar millətdirlər (A.S. Qriboyedov) (2).
Hətta ermənilər özləri də özlərini tənqid
etmişlər. Diqqət yetirək:
* Ermənilər həqiqəti inkar etməyi xoşlayırlar. Onlar böyük-böyük danışmağı sevən, ikiüzlü millətdir (Erməni tarixçisi Movsey Xorenasi, V əsr).
* “Ermənilər də insandırlar. Amma evdə
dördayaqlı gəzirlər” (erməni sovet yazıçısı Petroniy Qay Amatuni)
* “Erməni dilinin yarısı türk, yarısı da fars
sözləridir” (X. Abovyan).
* Bizdə riyakarlıq hələ ana bətnindən
əmələ gəlir (Yeqişe Çarens) (2).
Budur erməni xisləti, erməni “kişiliyi”.
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Müasir mərhələdə özünəqayıdış, milli tərbiyə amili ön planda durur. Biz milli tərbiyədən
beynəlmiləl tərbiyəyə doğru getməliyik. Əvvəllər isə beynəlmiləl tərbiyəni milli tərbiyədən əvvələ keçirmişdik. Ailə tərbiyəsi ilə müqayisədə
ictimai tərbiyənin rolunu hədsiz şişirtmişdik. Bu
gün tərbiyə üzrə aparılan işlər milli zəmində və
eyni zamanda dünyada mövcud olan ən mütərəqqi tərbiyə ənənələri əsasında qurulmalıdır.
Dünya xalqlarının hərəsinin özünəməxsus
tərbiyə ənənələri, dədə-babadan qalma tərbiyə
üsulları var. Onlar özünəməxsus xüsusiyyətləri
ilə seçilir.
Ümummilli Liderimiz, Ulu Öndər Heydər
Əliyev deyirdi: “Heç vaxt iki xalq bir-birinə
bənzər dəyərlərə malik ola bilməz. Biz indi dünyanın mütərəqqi mənəvi dəyərlərindən istifadə
edərək, xalqımızın mədəni səviyyəsini daha da
inkişaf etdirərək gənc nəsli daha da sağlam əhval-ruhiyyədə, saf əxlaqi əhval-ruhiyyədə tərbiyələndirməliyik...
Hər xalqın öz adət-ənənəsi var, öz milli
mənəvi və dini dəyərləri var. Biz öz milli mənəvi
dəyərlərimizlə, öz dini dəyərlərimizlə, adət və
ənənələrimizlə fəxr edirik. Əsrlərin dərinliyindən
bu günümüzə gəlib çatan adət-ənənələrimiz həmişə adamları saflığa, təmizliyə dəvət etmişdir”.
Ümummilli liderimiz gəncləri həyatda
fəal mövqe tutmağa, vətəndaş mövqeyi nümayiş
etdirməyə çağırırdı. Bu xüsusda deyirdi: “Hər
bir insan gərək eyni zamanda vətəndaş olsun.
Dövlətinə sadiq, millətinə sadiq, ənənələrinə sadiq, xalqına sadiq vətəndaş olsun”.
Heydər Əliyev gənclərə, onların qüvvəsinə, bilik və bacarığına inanır və yüksək qiymətləndirirdi. O, ümumtəhsil məktəbləri şagirdləri
ilə “Bilik günü”nə həsr olunmuş tədbirlərdə, ali
məktəblərə qəbul olunmuş tələbələrlə görüşlərində gənc nəsli biliklərə əzmlə yiyələnməyə,
vətənin ləyaqətli övladları olmağa səsləyirdi:
“Bizim məqsədimiz müstəqil Azərbaycanın gələcəyi üçün daha bilikli, zəkalı gənclər hazırlamaqdır... Siz Azərbaycanın gələcəyini təmin
edən insanlar olacaqsınız. Azərbaycan gələcəkdə sizin kimi gənclərin, formalaşmış insanların
çiyinlərində yaşayacaqdır”.
Ümummilli liderimiz gənclərdə yüksək
mənəvi keyfiyyətlər tərbiyə etməyi tövsiyə
edirdi: “Gəncləri paklıq, saflıq, yüksək əxlaq,
yüksək mənəviyyat ruhunda tərbiyə etməliyik”.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik
ənənələrinə sadiq qalan və onun kursunu layiqincə davam etdirən ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyev də Azərbaycan təhsilinin dünyanın ən qabaqcıl dövlətlərinin təhsili səviyyəsinə
qaldırılmasını, gənclərimizin milli, ümumbəşəri
dəyərlərə, yüksək mədəniyyətə yiyələnmələrinə
nail olmağı məqsədəuyğun hesab edir. Möhtərəm Prezidentimiz gənclərə böyük inamını ifadə
edərək deyir: “Bilikli, savadlı uşaqlar, gənclər
gələcəkdə Azərbaycanı idarə edəcəklər”.
Heydər Əliyev irsində azərbaycançılıq ideyası xüsusi yer tutur. Ulu öndər respublikamızda
yaşayan xalqların vahid ailədə yaşamalarının vacibliyini vurğulayır və diqqətə çatdırırdı ki, Azərbaycan bu ölkədə yaşayan xalqların hamısı üçün
Vətəndir: “Biz azərbaycanlıyıq. Hamımızın Vətəni Azərbaycandır. Bizi bir xalq, bir millət, bir
insan olaraq bu torpaq ərsəyə gətirmişdir. Buna
görə də bizim hər birimizin canında azərbaycançılıq ruhu yaşayır. Bizi bir-birimizə bağlayan və
daha çox birləşməyə sövq edən də azərbaycançılıq ruhu, azərbaycançılıq ideyası olmalıdır. Hər
bir dövlətin milli ideologiyası olur. Müstəqil
Azərbaycan Respublikasının milli ideologiyası
da azərbaycançılıq ideologiyasıdır”.
Heydər Əliyev xalqımızın mənəviyyatına
yüksək qiymət verirdi: “Azərbaycan xalqının
yüksək mənəviyyatı hər şeydən ucadır... Bu,
həm xalq üçün, millət üçün, hər bir azərbaycanlı
üçün, hər bir vətəndaş üçündür”.
Hər bir xalqın özünəməxsus tərbiyə ənənələrə malik olduğunu hələ vaxtilə K.D. Uşinski
də diqqətə çatdırırdı. Onun aşağıdakı fikirləri
son dərəcə maraq doğurur: “1. Nəinki həyatda,
hətta nəzəriyyədə də bütün xalqlar üçün ümumi
olan xalq tərbiyə sistemi yoxdur; alman pedaqogikası da alman tərbiyəsinin nəzəriyyəsidir.
2. Hər xalqın özünəməxsus milli tərbiyə sistemi vardır; ona görə bir xalqın başqa xalqdan tərbiyə sistemlərini əxz etməsi mümkün deyildir.
3. Başqa xalqların tərbiyə işindəki təcrübəsi hamı üçün çox qiymətli bir irsdir; lakin bunu eynilə ümum dünya tarixi təcrübələrinin bütün xalqlara aid olması mənasında başa düşmək
lazımdır. Başqa xalqın həyat tərzi nə qədər cazibədar olsa da, onun nümunəsi üzrə yaşamaq
mümkün deyildir, eynilə özgə pedaqoji sistemi
nə qədər mütəşəkkil və yaxşı düşünülmüş olsa
da. o sistemlə tərbiyə olunmaq olmaz. Bu məsələdə hər bir xalq öz qüvvəsini sınamalıdır.
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4. Elmi tərbiyə ilə qarışdırmamalıdır. Elm
bütün xalqlar üçün ümumidir; lakin o, bütün
xalqlar və bütün adamlar üçün həyatın məqsədi
nə nəticəsini təşkil etmir” (s. 49-50).
Böyüyən nəslin milli ruhda böyüyüb boyabaşa çatmasında, milli adət və ənənələri yaşatmalarında onlar arasında aparılan mənəvi maarifləndirmə işlərinin rolu böyükdür. Bu sahədə valideynlərin, müəllimlərin, ictimaiyyət nümayəndələrini, ictimai təşkilatların üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Xalqımız əsrlər boyu maddi və mənəvi
xəzinəsini hifz edib saxlamışdır. Həmin xəzinə
ilə gənc nəsil yaxından tanış edilməlidir. Millimənəvi dəyərlər Azərbaycan xalqının mövcudluğunun mühüm göstəricisi hesab olunur.
Heydər Əliyev heç də təsadüfi olaraq demirdi: “...Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz
azərbaycançılığı – Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq”.
Ümummilli Liderimiz milli-mənəvi dəyərlərimizin yaşadılması ilə əlaqədar 2001-ci il avqustun 13-də “Milli-mənəvi dəyərlərin pozulması xalqımıza qarşı bağışlanmaz xəyanətdir”
bəyanatını vermişdi.
Ailədə valideynlər, məktəbdə pedaqoji kollektivin üzvləri şagirdlərin tərbiyəsi qayğısına qalırlar. Nəticədə məktəblinin müsbət mənəvi keyfiyyətləri inkişaf edir, o, nümunəvi davranış təcrübəsinə yiyələnir, intizamı gözləyir. Hələ vaxtilə bu
həqiqəti aydın başa düşən Şeyx Şihabəddin Sührəvərdi deyirdi: “Tut yarpağı tədricən atlas olduğu
kimi, düzgün təlim-tərbiyə sayəsində hər bir şəxs
də get-gedə həqiqi insana çevrilə bilər”.
Öz-özünü görmək bacarığı özünütərbiyədə mühüm rol oynayır. Şərqin böyük sənət abidələrindən biri olan “Qabusnamə”də deyilir:

“Gərək insan aynaya baxsın, görünüşü yaxşıdırsa, işi də görünüşü kimi yaxşı olmalıdır, çünki
gözələ çirkinlik yaraşmaz, buğdadan arpa, arpadan buğda bitməməlidir… Aynaya baxdıqda
özünü kifir görsən, yenə yaxşılıq et, çünki, çirkinlik etsən, kifirliyi artırmış olarsan. Bu isə çox
pis şeydir. Bir çirkinlik üstünə bir də çirkinlik
gəlsən, bir yerdə iki çirkinlik olar” (3).
Gənc nəsildə özünütərbiyə tələbat yaratmaq da milli tərbiyə üzrə işdə az əhəmiyyət daşımır. Özünün qüsurlu tərəflərini görmək bacarığı
dünyagörüşünün təşəkkül tapıb formalaşmasında,
özünütərbiyə proqramına yiyələnməkdə şagirdə
kömək edir. Məktəblilər əsas etibarilə ağlın,
iradənin, müsbət mənəvi keyfiyyətlərin inkişafı
qayğısına qalır, fiziki kamilliyə can atırlar.
Məhz milli ruhda tərbiyənin, milli adət və
ənənələrimizə hörmətin aşılanması sayəsində
uşaq və yeniyetmələrimiz, gənclərimizdə vətənpərvərlik hissləri qüvvətləndirir. Onlar ölkəmizin maddi və mənəvi sərvətlərinə görə iftixar
hissləri keçirirlər. Vətəni qorumağı özümüzə
müqəddəs borc və vəzifə bilirik.
Elə bu səbəbdəndir ki, qısa müddət ərzində, 44 günlük Vətən Müharibəsində Azərbaycan
gəncləri, Milli Ordumuz Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında düşmənlərimizi – erməni faşist işğalçılarını torpaqlarımızdan qovub çıxardılar. Fədakar Ordumuz
Ermənistan ordusunu darmadağın etdi.
Problemin aktuallığı. Yeni pedaqoji təfəkkür
şəraitində uşaq və yeniyetmələrin milli ruhda tərbiyə
olunması nəinki lazımdır, hətta vacibdir.
Problemin yeniliyi. Məqalədə uşaq və yeniyetmələrin milli ruhda tərbiyə olunması kimi mühüm vəzifə diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılardan ötrü faydalı ola bilər.
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Təhsil sahəsi həyatımızın ən gərəkli, ən mühüm sahəsidir.
O milli məqsədlər, mənafelər əsasında qurulmalıdır.
Heydər Əliyev
Xülasə. Məqalədə Ümummilli Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil islahatları barədə danışılır. Həmin islahatlar sahəsində təhsildə müasirləşmənin və təkmilləşmənin baş
verməsi qeyd olunur. Məqalədə, habelə təhsilimizin uğurları sadalanır və eyni zamanda bəzi görülməsi vacib
məsələlər yada salınır.
Резюме. В статье рассматриваются образовательные реформы, осуществленные в Азербайджане под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. В сфере этих реформ отмечается
модернизация и совершенствование образования. Статья также перечисляет успехи нашего образования и в то же время напоминает нам о некоторых важных вопросах.
Summary. The article examines the educational reforms carried out in Azerbaijan under the
leadership of National leader Heydar Aliyev. In the sphere of these reforms, modernization and improvement
of education is noted. The article also lists the successes of our education and at the same time reminds us of
some important issues.

Dünyanın yeni kəşfindən sonra XVIXVIII əsrlərdə cəmiyyətdə iqtisadi, siyasi, sosial-mədəni dəyişikliklər baş verdi. Bu proses isə
özünü ənənəvi cəmiyyətdən müasir cəmiyyətə
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keçid kimi əks etdirdi və bu dövrlər sənayenin
inkişafına və onun modernləşməsinə səbəb oldu.
Yəni dövrün tələblərinə, normalara, texnoloji
proseslərə uyğunlaşmaq zərurəti yarandı, ölkə-
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lər arasında inteqrasiya və qloballaşmanın həyata keçirilməsi başlandı. XVIII yüzillikdə Rusiyada I Pyotrun, XX əsrdə Türkiyədə Mustafa
Kamal Atatürkün islahatları, XX əsrin 50-90-cı
illərində Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində modernləşmə, Yaponiya, Koreya, Çinin öz milli
xüsusiyyətlərini saxlamaqla müasirləşmə prosesində fəal iştirakı və s. nümunə gətirilə bilər.
Həmin illərdə həm də keçmiş SSRİ-nin sənayeləşdirilməsi prosesində modernləşmə prosesi
özünü əks etdirdi.
1970-2003-cü il tarixlərində ölkəmizdə
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin islahatları milli xüsusiyyətlərimizi saxlamaqla ölkəmizin
modernləşmə prosesində iştirakında mühüm
əhəmiyyət kəsb etdi. Qloballaşma, modernləşmə
prosesi yeni məktəb, yeni təhsil, yeni insan
problemlərini önə çəkdi və ölkəmiz üçün yeni
nəsil kadrların hazırlanmasını qarşıya qoydu. Bu
isə sosial-iqtisadi şəraitin tələb etdiyi yeni tip
cəmiyyətin qurulması demək idi. Buna görə də
ali təhsil müəssisələrində həyata keçirilən islahatlar inteqrasiya və modernləşmə yolunu seçdi.
XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərində qarşıya qoyulan aktual problemlərdən biri də sosialiqtisadi şəraitin tələb etdiyi yeni, rəqabət qabiliyyətli mütəxəssislərin hazırlanması oldu. Bu
isə qarşıya belə bir mühüm vəzifə qoydu ki, təhsil siyasəti elə qurulmalıdır ki, hazırlanan mütəxəssislər müasir tələblərə uyğun olsun.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev demişdir: “Azərbaycanın
təhsil tarixi hər birimizin fəxr etdiyi nailiyyətlərlə zəngindir. Azərbaycan müəllimləri bütün tarix boyu təhsildə daim varisliklə novatorluğun,
ənənə ilə islahatın vəhdətini öz fəaliyyətində əks
etdirmişdir. 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”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev hələ
1970-ci illərdə insan həyatında informasiya tex-

nologiyasının inkişafının mühüm dəyişikliklərə
səbəb olacağını görmüş və onun təməlini qoymuşdur. O, 1993-cü ildə ikinci dəfə hakimiyyətə
qayıtdıqdan sonra bütün sahələrdə olduğu kimi,
həm də ali təhsillə bağlı belə bir mühüm bir qərar verdi ki, Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə dövlət hesabına qəbulla yanaşı, ödənişli
əsaslarla tələbə qəbulunun aparılması məqsədəuyğun hesab edildi. Həmin qərar təhsil tarixində
yadda qalan, əhəmiyyət kəsb edən sənəd oldu.
Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş siyasi və iqtisadi kurs Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Hazırda bir çox sahələr üzrə Azərbaycan dünyanın
qabaqcıl ölkəsinə çevrilmiş və lider ölkələr sırasına daxil edilmişdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin təhsil siyasətini uğurla həyata keçirən möhtərəm Prezidentimizin diqqəti sayəsində əsaslı islahatlar həyata
keçirilir və bütün istiqamətlər üzrə Dövlət Proqramları yerinə yetirilir. Bunlardan “Azərbaycan
Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası”, 20072015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”, 20092013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali
təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı”, “Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması
Proqramı (2008-2012-ci illər)”, “Elmin inkişafı
üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə
bağlı Dövlət Proqramı (2009-2015-ci illər),
“2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün
inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”,
“2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” və s.
misal göstərə bilərik.
“Təhsil əsri” elan edilən XXI əsrdə yüksək intellektə malik insan kapitalının formalaşması və iqtisadiyyatın qurulması ilə bağlı respublika Prezidenti cənab İlham Əliyev demişdir: “Biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına çevirməliyik”.
Təhsil sahəsində qəbul edilən dövlət proqramları göstərir ki, təhsilin bütün sahələrində islahatlar elə aparılmalıdır ki, kadr hazırlığı indiki
dövrün tələblərinə uyğun olsun. Yəni müstəqil
ölkəmiz üçün yeni nəsil kadr hazırlığı həyata
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keçirilsin. Bu istiqamətdə əsas rolu ali təhsil
müəssisələri oynayır.
Qeyd edək ki, ölkəmizdə real və açıq şəkildə ali təhsilin inkişafının həyata keçirilməsi
ilə bağlı ciddi şəkildə işlər aparılır. Bu halda
meydana çıxan çətinliklər və nöqsanlar vaxtlıvaxtında araşdırılarsa, onda ali məktəblərdə təhsilin keyfiyyəti də yüksəlmiş olar. Bu isə aparılan islahatların daha da təkmilləşdirilməsinə səbəb olar.
Qeyd edək ki, ABŞ, Yaponya, Cənubi Koreya, Finlandiya və digər inkişaf etmiş ölkələrdə
inkişafa təsir edən amillər içərisində təhsilin rolu hiss olunacaq dərəcədə yüksəkdir. Ölkəmizin
bu ölkələrin qabaqcıl təcrübəsindən istifadə etməsi sahəsində son illər xeyli müsbət addımlar
atılmış, işlər görülmüşdür. Lakin bunlarla yanaşı, ali təhsil sistemində aparılan islahatlar və
modernləşmələr prosesində meydana çıxan bir
sıra çətinliklər və ziddiyyətlər də özünü əks etdirir. Təhsilin bütün pillələrində inkişaf fəaliyyətini dərindən tədqiq etdikdə aydın olur ki, indiki dövrün tələblərinə cavab verən kadrların
heç də hamısı bu tələblərə cavab verə biləcək
səviyyədə deyildir.
“Avropa Birliyi”nə üzv ölkələrdə təhsilin
inkişafına dair əməli proqramda deyilir ki, Avropa pedaqoji təhsil sistemi çağdaş cəmiyyətin
ixtisaslı kadrlara olan tələbatını ödəməlidir. Belə bir perspektivə görə inteqrasiya olunan ölkə
özündə aşağıdakı komponentləri birləşdirməlidir: müəllimləri seçmə sistemi; baza təhsilin sertifikasiyası; müəllimlərin peşə üzrə fasiləsiz təhsilinin inkişafı; müəllimlərin peşə üzrə ixtisaslarını artırma imkanları və s. Göstərilən bu problemlərin hər biri dövlət və hökumətimizin diqqətində olmaqla mütəmadi olaraq öz həllini tapır. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin
qayğısı və yaxından dəstəyilə təhsilin yenidən
təşkili və qurulması həyata keçirilir. Lakin onu
da qeyd edək ki, ali təhsil müəssisələrinin əksəriyyətində professor-müəllim heyətinin hazırlığı
və təkmilləşdirilməsi hələ də öz real həllini tapmayıb və onlar da bəzən formal xarakter daşıyır.
Ali təhsil müəssisələrində tədris mərkəzlərinin
yaradılmasına böyük ehtiyac vardır. Məlum olduğu kimi, əldə olunan biliklər dəyişilir, tez bir
zamanda öz əhəmiyyətini itirir, təhsilin paradiqması ona uyğun dəyişilir və buna görə də insanların əldə etdiyi ali təhsil bilikləri də dəyişilir.
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Bu isə, öz növbəsində, mütəxəssislərin ixtisasını
artırmasını və təkmilləşdirilməsini tələb edir.
Müəllimlərimizin əksəriyyəti öz vəzifələrini ləyaqətlə yerinə yetirərək təhsil sahəsində
aparılan islahatların tərəfdarıdırlar. Lakin bu da
sirr deyil ki, onların bir qismi yenilikləri qəbul
etmir (və ya edə bilmirlər) öz narazılıqlarını bildirirlər. Onlar keçmiş SSRİ dövründəki metodlarla işləyir və onlardan istifadə edirlər. Sual
olunur: nə üçün? Çünki faktlar göstərir ki, yaşlı
müəllimlərin əksəriyyəti həyata keçirilən yenilik
və modernləşmələri qəbul edə bilmirlər və yenini öyrənmələri üçün qüvvələri, bilikləri kifayət
etmir. Bu cür müəllimlər distant təhsili, ABŞ,
Qərbi Avropa və s. ölkələrə inteqrasiya olmağımızı sadəcə moda (dəb) kimi qəbul edirlər. Eyni
zamanda, bu modanı (dəbi) qorxulu hadisə kimi
qəbul edir və epidemiya ilə müqayisə edərək
onun yayılmasına qarşı çıxırlar. Müasir inkişaf
tendensiyaları göstərir ki, informasiya çoxluğunun müəllimin şərhi ilə çatdırılması köhnəlmiş
və auditoriya-dərs sistemi müasir tələblərə cavab vermir, tələbələrin məktəbdə təhsil almaq
motivasiyası, müəllimlərin isə marağı kütləvi
şəkildə yox olur. Müşahidələr göstərir ki, orta
məktəb məzunlarının ali məktəblərə qəbulun
qiymətləndirmə prinsipi də tamam dəyişilməlidir. Sual olunur: əgər Avropa və mütərəqqi ölkələrin ali məktəblərinə inteqrasiyadan danışırıqsa, onda nə üçün onların imtahan qəbul mexanizmini tətbiq etmirik?
Azərbaycanda mövcud olan tələbə qəbulu
üzrə imtahanların məzmunu orta məktəb təhsilinin məzmununa uyğun olmalıdır. Əgər qəbul
imtahanlarında meydana çıxan boşluqların, çətinliklərin və ziddiyyətlərin nəticələri vaxtında
təhlil olunarsa, araşdırılarsa, onda orta məktəblərdə təhsilin keyfiyyəti də yüksələr. Dünya
praktikasına istinad edərək qeyd edə bilərik ki,
nə qədər ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna
daxil deyil, onda təhsil sistemində heç vaxt
müasir tələblərə uyğun keyfiyyətli təhsil qazanmaq mümkün olmayacaqdır.
Ölkəmizin təhsil sistemindəki islahatlar
təkamül yolu ilə həyata keçirilir və əldə olunan
bütün nailiyyətlər və məlumatlar ictimaiyyətə
çatdırılır. Lakin ictimaiyyətə məlum olan elə
faktlar olur ki, bunlar təhsil sistemindəki islahatların üzərinə kölgə salır. Qeyd edək ki, bir sı-
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ra təhsil müəssisələrində səriştəsiz, təkəbbürlü,
qohumbazlıq və dostbazlığa üstünlük verən,
dövlət və hökumət qanunlarına riayət etməyən
aşağı səviyyəli rəhbər işçilər də vardır. Bu cür
şəxslər həm də ətrafında olan savadlı, vəzifəsinə
ləyaqətlə qulluq edən perspektivli kadrları kənarlaşdırmaqla öz primitiv idarəçilik metodlarını davam etdirirlər. Məgər bu situasiyaları müvafiq qurumların rəhbərləri, nəzarət edən şəxslər
görmürlərmi? Ölkə Prezidenti telekanalların birində çıxış edərkən belə bir ifadə işlətdi: “Kim
hansı rəhbər işə təyin edilirsə, elə bilir ora onun
atasının, babasınındır”. 18.01.2022-ci ildə isə
çıxışında isə qeyd etdi ki, “İctimaiyyət kömək
etməlidir, lazımi məlumatları çatdırmalıdır”.
Bununla bağlı bir hadisəni qeyd etmək yerinə düşər. Görkəmli pedaqoq-alim və tanınmış
ictimai-siyasi xadim Zahid Qaralovun 80 illiyi
ilə əlaqədar “Müdrik müəllimimiz” kitabının
19-cu səhifəsində mərhum Z.İ. Qaralov yazırdı:
“Texniki-peşə təhsili sistemində də çox eybəcərliklər kök salmışdı. Bunu Heydər Əliyev hiss
etmişdi. Güclü komissiya yaratdı və sistemi hərtərəfli yoxlatdı. Məni həmin komissiyaya təyin
etmişdilər. Bu müəssisə rəhbərinin elə gizli kanalları, Moskvada və Bakıda rəhbər işçilərlə elə
əlaqələri var idi ki, ona “diş batıran” yox idi. 16
il sədr olduğu müddətdə bir dəfə də texniki-peşə
təhsili sistemində yoxlama aparılmamışdı. Biz
iki aya qədər gərgin və çətin şəraitdə işlədik. 42
səhifəlik arayışı MK-yə təqdim etdik. Əvvəlcə
elm və təhsil müəssisələri şöbəsinin məsul işçiləri arayışla tanış oldular. Bir sıra kəskin faktların, hətta cinayət xarakterli bəzi məlumatların
arayışdan çıxarılmasını bildirdilər. Mən səbəbini soruşanda dedilər: “Heydər Əliyevə bu məlumat çatanda bizdən soruşmayacaq ki, bəs siz hara baxırdınız?”
Bütün ziyalılar əmindir ki, son zamanlarda təsadüfi vəzifəyə qoyulmuş səriştəsiz, təhsildə islahatın həyata tətbiqini bilməyən, qanunun
aliliyinə riayət etməyən kadrların sonu olmalıdır, yəni: “44 günə erməni işğalçılarına qalib
gələn, monolit ordu yaradan möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən tez bir müddətdə təhsil
müəssisələrində, əsasən bəzi ali texniki məktəblərdə idarəçiliyi bilməyən, dövlət və hökumət
qanunlarına riayət etməyən və hegemonluqla
fəaliyyətdə olan rəhbərlərə son qoyulacaq”.

Dövlət və hökumət rəhbərliyi və tanınmış
alimlər tərəfindən həmişə belə çıxışlar olur:
“Təhsil sisteminin Azərbaycanın şərait və ənənələrinin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq daim
təkmilləşməyə ehtiyacı var”. Bu ehtiyacın ödənilməsinin xalqımızın gələcəyinin təmin olunması ilə sıx bağlı olması, yəqin ki, heç kəsə sirr
deyildir. Azərbaycanın gələcəyi istedadlı şagirdlərdən və tələbələrdən çox asılıdır. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev deyirdi: “Təhsil millətin gələcəyidir”, “Dünyada müəllimdən yüksək ad tanımıram”. Aparılan islahatlar ictimaiyyətdə bir
qrup köhnəpərəst və yeniliyi qəbul etməyən
şəxslər tərəfindən narazılıqlara səbəb olur. Yeri
gəlmişkən, belə bir hadisəni qeyd edək: 1901-ci
ildə Rusiya maarif naziri N.P. Baqolepova öz
çıxışında demişdir: “Mən hesab edirəm ki, təhsil
sisteminin bütün sahələrində günün tələblərinə
uyğun təkmilləşdirmə və yeniləşmə olmalıdır.
Mən bu fikirdəyəm ki, keçidi çox ehtiyat və ardıcıllıqla keçmək lazımdır”. O, hesab edirdi ki,
bütün sosial dəyişikliklər inqilab yolu ilə deyil,
təkamül yolu ilə həyata keçməlidir. Bu deyilənlər terrorist P.V. Karpoviçə xoş gəlmir və o nazirə qəsd edir.
Sual meydana çıxır: bəs bizim ölkədə terrorçu P.V. Karpoviçi əvəz edən kimdir? Mənə
görə, onlar neqativ əməllərinə görə təhsil ocaqlarından kənarlaşanlar, çürük regionçuluqla
məşğul olanlar, öz vəzifələri ilə məşğul olmayan bir qrup saxta siyasətçilər və başqaları. Və
ya əksinə: təhsil sistemində yeniliyi qəbul edə
bilməyən, köhnə metodlarla işləyən rəhbər işçilər və müəllimlər.
Hazırda bəzi ali texniki məktəblərdə əsas
problemlərdən biri pedaqoji kadrların çatışmazlığıdır. Nə qədər ki, gec deyil müəllim qıtlığının
aradan qaldırılması üçün əsaslandırılmış qərarların verilməsinin vaxtıdır. Bir sıra fənlər qeyri-ixtisas müəllimləri tərəfindən tədris olunur. Yaşlı
müəllimlərin işdən ayrılması və bir sıra müəllimlərin başqa iş yerlərinə getməsi ilə əlaqədar olaraq fənlər başqa ixtisaslı müəllimlərə verilir, belə
halda isə təlim və təhsilin keyfiyyətindən danışmaq olmaz. Məhz buna görə də professor-müəllim kadrlarının seçilib yerləşdirilməsi istiqamətində ciddi addımların atılması zəruridir.
İndiki dövrdə ən ağrılı nöqtələrdən biri də
təhsil sistemində bir qrup insanların pula, varidata hərisliyidir, bu isə onları humanizm hisslə-
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rindən kənarlaşdırmışdır. Bu insanlar tutduqları
vəzifə imkanlarından istifadə edərək onlara müraciət edən insanları incidir, bezikdirir və ya
elmdə, təhsildə saxtakarlıq yolu ilə millətin gələcəyinə zərbə vuraraq öz həyatının firavanlığına çalışırlar. Ölkəmizdə belə qurumlar çoxdur.
İşə götürülənlər sorğu-sualla götürülür,
müəllimlər attestasiyadan keçirilir, lakin rəhbər
işçilər bu prosesdən kənarda qalır, yəni təhsil
müəssisələri rəhbərlərinin attestasiyası haqqında
qərar qəbul etməyin vaxtı artıq çatmışdır.
Ali texniki məktəblərdə ən ciddi problemlərdən biri də müəllim hazırlığı ilə bağlıdır. Bu da
sirr deyildir ki, uzun onilliklərdir ki, bu problemə
diqqət yetirilmir. Ali texniki məktəblərdə nüfuz
qazanmış bacarıqlı müəllimlərlə yanaşı, müəllimlik peşəsini sevməyən, ixtisasını bilməyən, bu peşəyə təsadüfən gələn müəllimlərin sayı olduqca
çoxdur. Bunun da təhsilin keyfiyyətinə misilsiz ziyan vurduğu aydındır. Hər bir elmi dərəcə almış
şəxs müəllim peşəsinə yiyələnə bilməz. Müəllimlik xüsusi bilik, bacarıq, həvəs və pedaqoji peşəkarlıq, səriştəlilik tələb edən peşədir.
Ali texniki məktəblərdə əsas problemlərdən biri də müəllim hazırlığı kurikulumu ilə
bağlıdır. Bu müəssisələrdə aparılan müəllim hazırlığının məzmununda ciddi keyfiyyət dəyişikləri özünü əks etdirməlidir. Hazırki tədris planı
və proqramları elə tərtib olunmuşdur ki, tələbələr əsasən nəzəri məlumatlar qazanır, tətbiqi
məsələlərin həllinə diqqət verilmir. Müşahidələrdən aydın olur ki, bəzi ali texniki məktəblərin
professor-müəllim heyətinin əksəriyyəti pedaqoji-psixoloji məsələləri, yeni təlim texnologiyaları və metodları, lazımi pedaqoji anlayışların
mahiyyəti haqqında məlumatlara malik deyillər.
Buna görə də müəllim hazırlığı kurikulumu sisteminin təkmilləşdirilməsinin və bilik səviyyələrinin yüksəldilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçməsi zəruridir.
Belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, indiki
dövrdə müəllimlərin malik olduğu pedaqoji təhsil onların sonrakı fəaliyyətləri üçün kifayət deyil, ona görə də pedaqoji təhsilə fasiləsiz proses
kimi baxılmalıdır. Bu baxımdan ali texniki məktəblərdə meydana çıxan problem və nöqsanların
aktual olanlarından aşağıdakıları göstərmək
olar: müəllimin sosial statusunun aşağı düşməsi;
müəllim hazırlığı kurikulumunun olmaması; elmi metodik əsasların işlənilməməsi; pedaqoji
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kadr hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsi
üçün səmərəli mexanizmin olmaması; ali, diplomdansonrakı və əlavə pedaqoji təhsil müəssisələrində təhsilin varislik prinsipinə uyğun forma və üsulları mexanizminin pozulması; müəllim hazırlığı kurikulumunun səmərəli idarə edilməməsi; fasiləsiz müəllim hazırlığının alternativ
modellərindən, distant təhsildən istifadə edilməməsi; fundamental və tətbiqi tədqiqatların aparılmasının, elmi istiqamətlərin inkişaf etdirilməsinin stimullaşdırılması və dəstəklənməsinin
aşağı səviyyədə olması; təhsil sistemində informasiya mühitinin lazımi səviyyədə inkişaf etməməsi; texniki təhsil müəssisələrində peşəyönümü üzrə işlərin aparılmaması və bunun üçün
lazımi mexanizmin olmaması və s.
Respublikamızda təhsil islahatları Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Dünyanın
bütün mütərəqqi ölkələrində dövlət xadimlərinin
və nüfuzlu şəxslərin adına universitetlər var, buna görə də ölkə ali məktəblərinin birinə Ulu Öndər Heydər Əliyevin adının verilməsi məqsədəuyğun olardı.
Müşahidələr göstərir ki, bəzi ali texniki
məktəblərdə dəqiq fundamental fənləri tədris
edən professor-müəllimlərin əksəriyyətinin təlim və tərbiyənin prinsip və metodlarından bilikləri kifayət dərəcədə deyil. Tədris prosesinin
müasir tələblərə uyğun qurulması, yeni texnologiyaların və yeni ixtisaslar üzrə pedaqoji innovasiyaların hazırlanması hələ də öz həllini tapmayıb, texniki fənləri tədris edən professormüəllimlərin əksəriyyətinin pedaqogika və psixologiya elmindən anlayışları qaneedici deyil.
Çox əfsuslar ki, bu cür kadrlar kafedralara, fakültələrə və digər məsuliyyətli vəzifələrə rəhbərlik edirlər ki, bu halda da təlim və təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsindən danışmaq olmaz. Qeyd edilənlərlə yanaşı göstərmək lazımdır ki, nüfuzlu müəllimlərin cəmiyyətdə yerini
və rolunu unutmaq olmaz. Aparılan islahatların
ilk növbədə keyfiyyətli təhsillə nəticələnməsi
məhz müəllimlə bağlıdır.
Dünya təcrübəsinə əsaslanaraq qeyd edə
bilərik ki, ali texniki təhsil müəssisələrində kurikulumların hazırlanması haqqında heç bir irəliləyiş yoxdur. Kurikulum konseptual sənəddir.
Burda müasir tələblərə uyğun kurikulumlarda
ali texniki məktəb məzunlarının əldə etdiyi bilik, bacarıq və vərdişlər müəyyən edilir və onla-
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rın reallaşmasında qarşıya qoyulan məqsədlər
və ona çatmağın yolları müəyyənləşdirilir.
1983-cü ildə ABŞ-da bir qrup ekspertin
adından səslənən “Millət təhlükədədir” məruzəsi
çap edilmişdi. Amerika təhsil sisteminin ciddi
problemlərinə həsr edilmiş və onun inkişafının geridə qalmasını etiraf edən həmin məruzə həm ictimaiyyətin, həm də hökumətin diqqətini cəlb etdi.
Məruzəçilər bu sahədə vəziyyətin yaxşılaşması
üçün cəmiyyətin və dövlətin daha geniş fəaliyyət
göstərməsinin katalizatoru oldu. Orta təhsilə və
onun keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirildi.
1993-94-cü illərdə Rusiyanın tanınmış
alimləri tərəfindən dəyirmi stol ətrafında tez-tez
təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsilə bağlı müzakirələr aparılırdı. Bu zaman prof. B.A. Kudryavçev öz çıxışında qeyd etdi ki, heç vaxt ali
məktəb yüksək nailiyyətlər əldə edə bilməz, o
vaxta qədər ki, orta məktəb məzunları günün tələblərinə uyğun deyil. Bəzi ali texniki məktəblərdə isə tələbələrin 80-90%-i orta məktəbin ən
sadə anlayışlarını belə bilmirlər, bu zaman hansı
müasir dövrün tələblərinə uyğun gələcək mütəxəssis hazırladığından danışa bilərik? Burda deyilir: “Millət təhlükədədir”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev demişdir: “Azərbaycan uğurla in-

kişaf edən ölkədir. Son illər ərzində biz bütün istiqamətlər üzrə böyük nailiyyətlərə imza atmışıq. Elə etməliyik ki, bu inkişaf dayanıqlı olsun.
Buna nail olmaq üçün isə, əlbəttə ki, insanlar
hazırlıqlı, gənclər bilikli olmalıdırlar. Əgər inkişaf etmiş ölkələrin tarixinə və bu gününə baxsaq, görərik ki, o ölkələrdə təhsil, texnologiya,
elm inkişaf edir. Biz də bu yolla gedirik. Azərbaycanda gənc nəslin bilikli, savadlı olması ölkəmizi gücləndirir. Çünki iqtisadiyyatda, sənayedə, bütün sahələrdə çox gözəl mütəxəssislər
lazımdır. Ölkəmizin çox uğurlu inkişaf dinamikası var. Kadr hazırlığı, mütəxəssislər, peşəkarlar, əlbəttə ki, bu dinamikaya əlavə güc verəcək.
Ona görə təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı çox önəmli
addımlar atılır, islahatlar aparılır".
Problemin aktuallığı. Respublikamızda
Ümummilli lider Heydər Əliyevin islahatları və təhsilin müasirləşdirilməsi məsələləri diqqət mərkəzinə
gətirildiyindən məqalə aktuallıq daşıyır.
Problemin yeniliyi. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin islahatları və təhsilin müasirləşdirilməsi
məsələlərindən söz açılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılar, ali məktəb müəllimləri, pedaqoji ictimaiyyət üçün maraqlı ola bilər.
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INTERRELATIONS BETWEEN SUBSYSTEMS OF LEARNING ACTIVITIES OF
STUDENTS
Xülasə. Məqalədə IV sənaye inqilabının çağırışlarına uyğun təhsil məkanının formalaşdırılması zərurətinin onun həyata keçirilməsi ilə bağlı nəzəri və texnoloji istiqamətləri yenidən işlənilməsini aktuallaşdırdı-
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ğı vurğulanır. Göstərilir ki, sözügedən təhsilin həyata keçirilmə yolu kimi dərk olunan təlim sisteminin təbiətinin açılması, yeni yanaşmaların aşkarlanması nəzəri və texnoloji araşdırmaları tələb etməsinə baxmayaraq
müasir təhsil məkanına uyğun təlim prosesində müstəqil işin təşkilinin nəzəri və texnoloji istiqamətləri yetərincə tədqiq olunmamışdır və bu səbəbdəndir ki, praktikada sübut olunduğu kimi, ümumtəhsil almış şəxslərin üstün hissəsi müstəqil idraki funksiyaları yerinə yetirməkdə çətinlik çəkir. Odur ki, müasir şəraitdə reallaşdırılan təlim prosesində müstəqil işlərin tətbiqinin nəzəri və texnoloji istiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir, sözügedən yönümdə mövcud olan “boşluq” aradan götürülməlidir.
Müasir təhsilin həyata keçirilmə yoluna tam (təşkilatlanmış sistem) kimi yanaşılması məntiqidir. Bu
sistemdə təhsilalanlar müstəqil və qeyri müstəqil idraki fəaliyyətə cəlb olunurlar. Bu fəaliyyət növləri təlim
sisteminin emercent təbiətində asılı olaraq mövcud olur. Sözügedən fəaliyyət növləri vahidin tərəfləri kimi
mövcuddur. Onlar böyük sistemin-təlim prosesinin altsistemləridir. Burada sistem-struktur yanaşma əsasında
nəzəri və texnoloji istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsində, müstəqil işlərin seçilməsində, sistem halına gətirilərək istifadə edilməsində bu yanaşmaya məxsus dialektikaya istinad olunmalıdır.
Açar sözlər: azadlıq, müstəqillik, fəallıq, fəaliyyətin nisbətən bitmiş elementi, fəaliyyətin altsistemi,
müstəqil iş, psixo-didaktik tələblər, əqli fəaliyyətin analitik və evristik növləri.
Резюме. В статье подчеркивается, что необходимость создания образовательного пространства
в соответствии с вызовами IV промышленной революции актуализировала теоретические и технологические аспекты его реализации. Отмечается, что, несмотря на открытие сущности системы обучения, открытие новых подходов, теоретические и технологические аспекты организации самостоятельной работы в учебном процессе в соответствии с современным образовательным пространством изучены недостаточно и поэтому доказано на практике, поэтому подавляющее большинство лиц с общим образованием испытывают трудности с выполнением самостоятельных когнитивных функций.
Поэтому необходимо определить теоретические и технологические направления применения самостоятельной работы в тренировочном процессе, осуществляемом в современных условиях.
Логично подойти к пути современного образования в целом (организованной системе). В этой
системе учащиеся вовлечены в независимую и независимую познавательную деятельность. Эти виды
деятельности зависят от эмерджентного характера системы обучения. Эти виды деятельности существуют как стороны единицы. Они являются подсистемами большого системного процесса обучения. Здесь следует упомянуть диалектику этого подхода в определении теоретических и технологических направлений на основе системно-структурного подхода, в отборе самостоятельных работ, в их
систематизации и использовании.
Ключевые слова: свобода, самостоятельность, активность, относительно законченный
элемент деятельности, подсистема деятельности, самостоятельная работа, психодидактические
требования, аналитические и эвристические виды умственной деятельности.
Summary. The article emphasizes that the need to create an educational space in accordance with the
challenges of the IV Industrial Revolution has updated the theoretical and technological aspects of its
implementation. It is noted that despite the discovery of the nature of the training system, the discovery of new
approaches, the theoretical and technological aspects of the organization of independent work in the learning
process in accordance with the modern educational space have not been sufficiently studied and therefore
proved in practice. As such, the vast majority of those with a general education have difficulty performing
independent cognitive functions. Therefore, the theoretical and technological directions of the application of
independent work in the training process carried out in modern conditions should be determined.
It is logical to approach the path of modern education as a whole (organized system). In this system,
learners are involved in independent and non-independent cognitive activity. These types of activities exist
depending on the emergent nature of the training system. These types of activities exist as parties to the unit.
They are subsystems of a large system-learning process. Here, the dialectic of this approach should be
referred to in the definition of theoretical and technological directions on the basis of a system-structural
approach, in the selection of independent works, in their systematization and use.
Keywords: freedom, independence, activity, relatively finished element of activity, subsystem of
activity, independent work, psycho-didactic requirements, analytical and heuristic types of mental activity.

Mövzunun aktuallığı. IV sənaye inqilabının çağırışlarına uyğun təhsil məkanının forma-

laşdırılması zərurəti onun həyata keçirilməsi ilə
bağlı nəzəri və texnoloji istiqamətlərin yenidən
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işlənilməsini aktuallaşdırır. Təbii olaraq gündəmə gəlir ki, sözügedən təhsilin həyata keçirilmə
yolu kimi dərk olunan təlim sisteminin təbiətinin açılması, yeni yanaşmaların aşkarlanması
nəzəri və texnoloji araşdırmaları tələb edir. Elə
bir təlim sistemi formalaşdırılmalıdır ki, bu sistemə tərəf kimi daxil olan təhsilalan XXI əsrin
tələblərinə uyğun yaradıcı şəxsiyyətə məxsus
keyfiyyətləri əxz etmiş olsun. Bu cəmiyyətə
mənsub şəxs təlim prosesində yaradıcılıq təcrübəsinə, müstəqil düşünmə və dərkolunanlara
münasibət təcrübəsi əldə etməlidir. Təlim prosesində təhsilalan tədris situasiyasına daxil olaraq
müstəqil idraki fəaliyyətin subyekti kimi tərbiyə
olunmalıdır. Müasir təhsil məkanına uyğun təlim prosesində müstəqil işin təşkilinin nəzəri və
texnoloji istiqamətləri yetərincə tədqiq olunmamışdır, elə bu səbəbdəndir ki, praktikada sübut
olunduğu kimi, ümumtəhsil almış şəxslərin üstün hissəsi müstəqil idraki funksiyaları yerinə
yetirməkdə çətinlik çəkir. Odur ki, müasir şəraitdə reallaşdırılan təlim prosesində müstəqil
işlərin tətbiqinin nəzəri və texnoloji istiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir, sözügedən yönümdə
mövcud olan “boşluq” aradan götürülməlidir.
Tədqiqat işinin interpretasiyası. Şəxsiyyətin fəaliyyətində dörd istiqamət özünü daha çox
büruzə verir: özünü və onu əhatə edən aləmi dəyərləri ilə dərketmə fəaliyyəti; bəşərin əldə etdiklərini özünəməxsusluqla mühafizəetmə fəaliyyəti; aləmi və özünü bioloji varlıqdan sosial varlığa
yüksəlmə dərəcəsinə müvafiq dəyişdirmə fəaliyyəti; bəşəri dəyərlərlə normallaşdırılan münasibətə daxilolma fəaliyyəti.
Professor L.B. İtelson belə hesab edir ki,
bu və ya digər istiqamət üzrə fəaliyyətin sadə
bir cari məsələni həll etməyə yönəlmiş nisbətən
bitmiş elementi iş adlandırılır. Bizcə, şəxsiyyətin fəaliyyətinə bir sistem kimi yanaşılması baxımından burada “nisbətən bitmiş elementi” termini əvəzinə onun “altsistemi” ifadəsinin işlədilməsi daha məqsədəuyğun olardı [2, s. 169].
Şəxsiyyətin fəaliyyət sisteminin altsistemi
olan iş subyekt tərəfindən müstəqil və yaxud
qeyri-müstəqil yollarla icra oluna bilər. Fəaliyyətlə onun altsistemi olan iş arasında dialektik
bağlılıq mövcuddur. Söylədiklərimiz təlim
fəaliyyəti və onun altsistemlərinə də tamamilə
aiddir. Təlim prosesində şagird cari bir məsələni
həm müəllimin müdaxiləsi ilə, həm də bilavasi-
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tə kömək olmadan, əqli və əməli fəaliyyət göstərərək sərbəst yerinə yetirə bilər. İkinci hal
müstəqil iş anlayışında öz mahiyyətini saxlayır.
“Müstəqil iş” anlayışının dərki və mahiyyətinin açılması şagirdlərin idrak fəallığının və
fəaliyyətinin psixoloji əsasını təşkil edən “təfəkkürün müstəqilliyi” anlayışı ilə sıx bağlıdır. Təfəkkürün müstəqilliyinin mahiyyətinin dərki
müstəqil işin mahiyyətini dərk etməyə imkan
verməklə yanaşı, şagirdlərin müxtəlif yaş qruplarında müstəqilliyinin dərəcəsini müəyyənləşdirməyə imkan verir ki, bunsuz praktikada şagirdlərin müstəqil işini təşkil etmək olmaz.
Təlim prosesində şagirdlərin müstəqil işini
təşkil etmək üçün təfəkkür müstəqilliyinin elmipsixoloji mahiyyətini düzgün dərk etmək lazımdır.
Təfəkkürün müstəqilliyi şagirdlərin müstəqil işlərinin psixoloji əsasını təşkil etməklə yanaşı, praktikada əqlin çox geniş xassəsidir və
tənqidilik də daxil olmaqla əqlin bir sıra başqa
xassələrini də özündə əks etdirir. Əqlin tənqidilik xassəsinin iştirakı olmadan təfəkkürün müstəqil fəaliyyəti, müstəqil idrak prosesi, şagirdlərin müstəqil işi ola bilməz. Əqlin tənqidi xassəsi
müstəqillik fəaliyyətində ona görə zəruridir ki,
şəxsiyyət özü-özünə qiymət verə bilsin, fəaliyyətinin nəticələrini götür-qoy edib müqayisə etsin, səhvləri, nöqsanları göstərsin, məsələni həll
etmək üçün seçilmiş yolun doğruluğunu yəqin
etsin. Belə olmazsa, müstəqilliyə təfəkkürün
tam, dolğun xassəsi demək çətindir.
Lakin təfəkkürün müstəqilliyini təkcə tənqidilik ilə məhdudlaşdırmaq fikri ilə razılaşmayanlar da vardır. Məsələn, S.L. Rubinşteyn belə
hesab edir ki, təkcə əqlin tənqidiliyi deyil, bir sıra başqa psixoloji qabiliyyətlər də təfəkkürün
müstəqilliyinin fəaliyyəti dairəsinə daxil edilir
[7, s. 525]. Onların arasında, hər şeydən əvvəl,
iradəni qeyd etmək lazımdır, baxmayaraq ki,
psixoloqlar “müstəqilliyi” iradənin mühüm xüsusiyyəti hesab edirlər. M.M. Mehdizadə bu fikirlə razılaşaraq qeyd edir ki, şagirdlərin müstəqil işi hər hansı variantda olsa belə, müəyyən
çətinliklərlə qarşılaşır. Bunları yox etmək lazımdır. Məlumdur ki, iradi keyfiyyətləri zəif olan
şagird qarşısına qoyulmuş vəzifənin öhdəsindən
gələ bilmir [3, s. 184]. Beləliklə, iradi fəaliyyət
də müəyyən mənada təfəkkür müstəqilliyinin
komponentinə çevrilir.
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M.A. İsmixanovun fikrincə, təfəkkürün
müstəqilliyi başlıca olaraq şagirdin zehni fəallıq
göstərərək müəyyən idrak məsələsini öz qüvvəsi
ilə həll etməsi, öz fəaliyyətinə tənqidi yanaşması və fikrən asılı olmamasında ifadə olunur. Təlimdə şagirdin müstəqilliyi onun fəallığı ilə sıx
bağlıdır [5, s. 19].
Şübhəsiz, şagirdin fəallığı onun müstəqilliyi
üçün mühüm şərtdir: müstəqillik şagirdin müəyyən zehni və əməli fəallığı zəminində mümkündür. Fəallıq da öz növbəsində şagirddən müəyyən
müstəqillik tələb edir, şagird təlimdə nə qədər çox
müstəqillik göstərərsə, bir o qədər də fəal olur.
M.M. Mehdizadənin və M.A. İsmixanovun fikirləri ilə əsasən razılaşmaq olar.
Problemin metodoloji əsasını fəlsəfədə
“azadlıq” kateqoriyasının təlimlə əlaqələndirilməsi təşkil edir. Fəlsəfədə “azadlıq” anlayışı
haqlı olaraq bir tərəfdən böyük insan kütlələrinin həyatında, onun ümumi-tarixi planda azadlıq və zərurət əlaqəsi kimi nəzərə alınır, ikinci
tərəfdən subyektiv-əxlaqi aspektdə, individual
daxili fəaliyyəti kimi başa düşülür. M.Q. Mislivçenkonun qeyd etdiyi kimi, birinci aspektdə
“azadlıq” formulu ən çox siyasətlə əlaqədardırsa, ikinci aspektdə o, pedaqogika və psixologiya
ilə bağlıdır [ 6, s. 192].
M.M. Mehdizadə isə azadlığı fəallıqla əlaqələndirərək yazırdı ki, şəxsiyyətin müstəqilliyi
təlim də daxil olmaqla ictimai həyatda fəal iştirak etmək prosesində, yəni aktiv ictimai fəaliyyət prosesində formalaşır. Şəxsiyyətin müstəqilliyinin inkişafı, yəni onun müstəqil qərar qəbul
etmək qabiliyyəti, əməli olaraq qəbul etdiyi qərarı, hər hansı bir vəzifəni daxil olduğu sosial
qrupun mənafeyinə uyğun həll etməsini, eyni
zamanda həmin qrup qarşısında onun məsuliyyətini göstərir. “Məhz həyatın qarşıya qoyduğu
vəzifələri müstəqil həll etməklə şəxsiyyətin məsuliyyəti onun müstəqilliyinin üzvi bir funksiyası olmaqla inkişaf edir” – fikrində A.İ. Romanyuk haqlıdır və bu münasibətlə M.M. Mehdizadə göstərir ki, bütün bunlara təkcə bir qeyd artırmaq olar: “Şəxsiyyətin məsuliyyət hissi onun
daxili aktivliyi şəraitində, onun yaradıcı və idarəedici-icraedici fəaliyyəti şəraitində, mahiyyət
etibarilə onun müstəqilliyinin ana xətti hesab
edilir” [s. 193-194].
Deyilənlərə ciddi iradımız olmasa da, bir
əlavəyə lüzum görürük ki, bütün aspektlər üçün

“azadlıq”, “müstəqillik” və “fəallıq” anlayışlarına dialektik əlaqədə baxılmalıdır. Belə ki, insan
gerçəkliyi dərk etməsinə, onu dəyişdirə bilmək
dərəcəsinə görə öz azadlığını qəbul edir və gerçəkliyin dərk olunması və onun dəyişdirilməsi,
müvafiq təcrübənin əldə olunması şəxsiyyətin
müstəqilliyindən, ona uyğun gələn fəallığından
asılıdır. Eyni zamanda dərk olunanlar, dərk etmənin təcrübəsi, gerçəkliyi dəyişdirmə təcrübəsi
şəxsiyyətin müstəqilliyini daha da artırır. Odur
ki, “azadlıq”, “müstəqillik”, “fəallıq” anlayışları
bir-birini şərtləndirən və şəxsiyyətin sosial formalaşma səviyyəsini əks etdirən kateqoriyalar
sisteminə aid ola bilər. Şəxsiyyətin müstəqilliyini
formalaşdırmaq, şagirdlərin fəaliyyətini inkişaf
etdirmək, onların iradəsini möhkəmləndirmək,
tapşırıqları yerinə yetirərkən qarşıya çıxan çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün müstəqil işin böyük əhəmiyyəti inkaredilməzdir. Təlim prosesində şagirdlərin “müstəqilliyinin inkişafı” və “müstəqil işlərin təşkili və idarə olunması” məsələləri
bir-birinə əsaslanır, səbəb və nəticə funksiyalarını ardıcıl və qarşılıqlı şəkildə yerinə yetirir.
Apardığımız nəzəri təhlillərə və iş təcrübəmizə əsasən biz müstəqil işin aşağıdakı kimi
dərk olunmasını məqsədəuyğun hesab edirik:
Təlim prosesində şagirdi tədris situasiyasına daxil edən tapşırığın yerinə yetirməsinə yönələn
fəaliyyətinin bilavasitə kömək olmadan reallaşan altsisteminə onun müstəqil işi deyilir.
Aydınlıq üçün təlim prosesində şagirdin
müstəqil işinin tərifində vurğulanan bəzi cəhətlərini şərh etməyi məqsədəuyğun hesab edirik.
Göründüyü kimi, tərifdə şagirdin müstəqil
işi onun təlim fəaliyyətinin altsistemi kimi qəbul
edilir. Bununla da sistemlə altsistem arasındakı
mövcudluğu zəruri olan dialektik münasibətin
təlim fəaliyyəti (sistemlə) ilə şagirdin müstəqil
işinin (hissə) arasında da olması vurğulanır. Yəni şagirdin müstəqil işi təlim prosesi qarşısında
qoyulmuş bütün didaktik vəzifələrin həyata keçirilməsinə əsaslanır. Ona görə də qarşıya qoyulmuş məqsəd şagird tərəfindən dərk olunmalı,
həmin məqsəd şagirdin idrak tələbatının ödənilmə obyektinə çevrilməli, qarşıya qoyulmuş tapşırığın tələbinin yerinə yetirilməsi üçün o, cəlb
olunduğu fəaliyyətin subyektinə çevrilməlidir.
Başqa sözlə, tapşırıq tədris situasiyası yaratmalıdır, hansı ki, tədris situasiyası tədris fəaliyyətinin strukturunun tərkib hissəsidir.
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Yeri gəlmişkən vurğulayaq ki, tədris
fəaliyyəti çoxcəhətlidir. Təlim tədris fəaliyyətinin mühüm xarakteristikası olsa da, onun bütün
tərəflərini əhatə etmir. Tədris fəaliyyəti insan
fəaliyyətinin bir növüdür, şəxsiyyətin sosial aktivliyinin özünə məxsus formasıdır. Sözügedən
fəaliyyətin strukturunda tədris situasiyası (və ya
tapşırıqları) ilə yanaşı tədris əməliyyatları, nəzarət və qiymət tərkib hissələri kimi özünə yer alır.
Tədris fəaliyyəti tədris tapşırıqlarının həllindən
başlayır. Onun mahiyyəti tapşırıq anlamında əks
olunsa da, xarakteri “tədris” anlamı ilə bağlıdır.
Tədris tapşırıqları şagirdlərin özlərinin tədris
fəaliyyətində müxtəlif problemlərin və konkret
praktik məsələlərin ümumi həll üsullarını (prinsiplərini, qanunauyğunluqları) kəşf etməsini və
mənimsəməsini nəzərdə tutur [1, s. 150].
Müstəqil iş prosesində idarəedən, idarəolunan və onlar arasındakı münasibətlər, təlim
materialı dəyişmədə və inkişafdadır. Müstəqil
işlə qeyri-müstəqil işin vahidliyi, sistemliyi,
tamlığı, əhatəliliyi, asılılığı, ziddiyyətsizliyi,
müntəzəmliliyi gözlənilməlidir.
Müstəqil işi təşkil etmək, onu idarə etmək
müəllimin məqsədyönlü əqli fəaliyyətidir, onun
qarşısında duran didaktik təbiətli idrak məsələsinin həllində elementdir. Başlıcası isə o, alqoritmik və evristik cəhətlərə malikdir.
Müstəqil iş altsistem olaraq nisbi müstəqilliyə malikdir. Onun təşkil edilmə və nizamlanma vasitələri sual, çalışma və məsələlərdir.
Təlim prosesində müstəqil iş nisbi müstəqilliyə malik funksiyaların yerinə yetirilməsinə
istiqamətlənməklə yanaşı, bu funksiyalar prosesin ümumi məqsədlərindən irəli gəlir. Müstəqil
işin təlim prosesində yeri bu prosesin komponentlərinin uzlaşması və idarəolunma məntiqi
ilə müəyyənləşir.
Vurğulamaq yerinə düşər ki, təlim prosesi
təşkilatlanmış sistem, tam olmaqla ona müxtəlif
yanaşmalar vardır. Bunlardan bəziləri pedaqoji
fikrin tarixində qalmış, bəziləri özünə nəzərən
daha mükəmməl sistemin alt sisteminə çevrilmiş, ehtiva olunan hala gəlmişdir. Müstəqil iş
aid olduğu sistemin emercent təbiətinə uyğun
tətbiq olunur, təzahür edir, imkandaşıyıcılıq
funksiyasını yerinə yetirir. Hazırda ümumtəhsil
məktəblərində xüsusi yeri olan fəal təlimin təşkilat formasının bütün mərhələlərində məxsusi
yerə malikdir.
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Müstəqil işin təşkili üçün tapşırıq əsasən
müəllim tərəfindən didaktik məqsədlərlə şagirdin və ya şagirdlərin müstəqillik dərəcəsinə uyğun müəyyənləşdirilir. Müəllim təşkiletmə-tənzimləmə funksiyalarını müəyyən məntiqi formaya malik tapşırıqla həyata keçirir. Burada başlıca əlamət şagirdin tapşırığı icraetmə prosesinə
müdaxilə olunmaması, onun müstəqil fəaliyyət
şəraitinin təmin olunmasıdır. Müstəqil iş təlim
prosesinin altsistemi olmaqla vaxt məhdudiyyəti
xassəsinə malikdir. O, təlim prosesinin müxtəlif
mərhələlərində tətbiq oluna bilir. Müstəqil iş şagirdin inkişafını sürətləndirməklə konkret tədris-idrak və tədris-təşkilati funksiyaların yerinə
yetirilməsi imkanlarını genişləndirir, təlim prosesinin yaxşı idarə olunmasını şərtləndirir.
Şagirdlərin müstəqil işinə bir sıra tələblər
verilir, bu tələbləri növlərə bölmək, onları təsnif
etmək də mümkündür. Müstəqil işlərə verilən
psixo-didaktik tələblərə aşağıdakıları aid etmək
mümkündür:
1. Müstəqil iş əvvəlcədən qarşıda duran
didaktik vəzifələr əsasında layihələndirilir.
Hər bir müstəqil işin didaktik vəzifəsi iki
mühüm istiqaməti özündə saxlamaqdır:
1) Təlim prosesinin ümumi məqsədini:
a) bəşərin öz tarixi inkişaf prosesində əldə
etmiş olduğu təcrübənin mənimsənilməsini;
b) onun qorunması təcrübəsini; c) insanın və
onun mənsub olduğu cəmiyyətin sivilizasiyası və
azadlığı üçün zəruri olan yaradıcı təcrübənin əldə
olunması hazırlığına istiqamətlənmək; ç) əvvəlki
üç məqsədlə üzvi şəkildə bağlı olan insanların
birgə yaşaması, dünya pəncərəsinin onlar üçün
açıq olmasını şərtləndirən keyfiyyətlərin əldə
olunmasına istiqamətlənməsi,
2) Təlim prosesinin yaxşı idarə olunan
prosesə çevrilməsini.
2. Müstəqil işin təşkil olunması və idarə
olunması üçün onun yerini və şagirdləri əhatə
etmək formasını müəyyənləşdirmək lazımdır.
Müstəqil işlər yerinə görə təlim prosesinin
bütün mərhələlərinə aid edilə bilər:
a) öyrənmənin əsaslandırılması və keçmiş
təcrübəni aktuallaşdırmasında;
b) biliyin əldə olunmasında;
c) biliyin tətbiqi, sistemə salınmasında;
ç) proses və nəticələrin müəllim və şagirdlərin özü tərəfindən qiymətləndirilməsində.
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Şagirdləri əhatə etmə formasına görə a)
fərdi, b) qoşa, c) qrup, ç) frontal olaraq müəyyənləşdirilir.
3. Müstəqil işin davametmə müddəti, keçmiş bilikləri əhatə etməsi, yeni biliyin çətinlik
dərəcəsi, şagirdlərin potensial imkanlarına uyğunluğu müəyyənləşdirilməlidir. Odur ki, müstəqil işlərin nomenklaturasına daxil edilmiş
müxtəlif növlərdən hansının tətbiq ediləcəyi dəqiqləşdirilməlidir.
4. Tapşırığın növü əvvəlcədən seçilməli
və tapşırığın formulası haqqında müəllim hərtərəfli fikirləşməlidir. Məktəbin imkanları, müəllimin özünün hazırlığı, təlim materialının məzmunu və şagirdin (və ya şagirdlərin) imkanlarını
da ciddi şəkildə nəzərə almaq vacibdir.
5. Tapşırığın şərti və tələbi şagirdə aydın olmalıdır. Ola bilər ki, aparılmış işin məntiqi davamı kimi şagirdlə birgə iş üçün tapşırıq formalaşsın
və bu halda əlavə izahat və göstərişə heç də ehtiyac olmasın. Əgər varsa, onda mütləq şagirdə zəruri və aydınlıq gətirən təlimat verilməlidir.
6. Müstəqil işin tətbiqində ardıcıllıq, sistematiklik, inkişaf gözlənilməlidir. Şagirdi müstəqil
və sərbəst təhsilə, həyata hazırlamaq üçün bu işin
əhəmiyyəti diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
7. Şagirdlərin müstəqil işində ümumiləşdirmə, sistemləşdirmə, dəyişdirilmiş situasiyalarda biliyin tətbiqi və yeni ünsürlərin olması
vacibdir.
Müstəqil işin icrası əldə olunmuş biliklərə,
vərdiş və bacarıqlara, həyat təcrübəsinə, müşahidələrə əsaslanmaq tələbini özündə saxlamaqla,
daha ümumi bilik, bacarıq və vərdişlərin, təcrübənin əldə olunmasına şagirdi istiqamətləndirməlidir. Müstəqil iş öz məzmunu, əyləncəliyi, məntiqiliyi ilə şagirdin öyrənməyə maraq və meyllərinin yaxşılaşmasına səbəb olmalıdır. Müstəqil iş
şagirdin ən mühüm şəxsi keyfiyyətlərindən hesab
olunan qiymətləndirmə (düzgün və ədalətli) qabiliyyətinin formalaşmasına təkan verməlidir.
8. Müstəqil iş sistemi özündə zehni və
əməli fəaliyyətin vəhdətini saxlamalıdır. Müstəqil iş zamanı şagirdin əqli fəaliyyətinin alqoritmik və evristik cəhətlərinin vəhdətdə inkişafı,
öz fəaliyyətini idarəetmə subyekti kimi formalaşması üçün iş şəraiti müəllimin düzgün rəhbərliyi ilə yaxşılaşmalıdır. Müəllim rəhbərlik
işini konkret şəraitə uyğun olaraq daim tənzimləməlidir.

Pedaqoji ədəbiyyatda müstəqil işlərin
növləri kimi irəli sürülən təsnifatların bəzilərinin müstəqil işin funksional cəhətinə (biliklərin
mənimsənilməsi, bacarıq və vərdişlərin formalaşması və yoxlanılması məqsədini güdən işlər),
bəzilərinin müstəqil iş zamanı şagirdlərin müstəqillik səviyyəsinə (nümunə üzrə, yenidənqurma və yaradıcı işlər), bəzilərinin müstəqil işin
mənbəyinə (kitab üzrə, məlumat ədəbiyyatı üzrə, məsələ həlli və çalışmalar üzrə iş və s.), bəzilərinin müəllimin kömək dərəcəsinə (qeyri-müstəqil, yarımmüstəqil, tam müstəqil işlər), bəzilərinin isə müstəqil işin təşkili formasına (frontal,
qrup, cüt və fərdi işlər) aid edilməli olduğu göstərilir. Müstəqil iş növlərinin ayrı-ayrı fənlərin
xüsusiyyətindən, konkret tədris situasiyasından
asılı olaraq müxtəlif məzmunda ola bildiyi vurğulanır [4, s. 300-313].
Şagirdlərin müstəqil və qeyri-müstəqil işlərinin vahid prosesin altsistemləri kimi dialektik vəhdətinin nəzəri və praktik yolu bütün təfərrüatı ilə işlənilməmişdir. Bu işdə aşağıdakı
məqamlara diqqət yetirilməlidir:
1) Təlim prosesinin qarşıya qoyulmuş didaktik məqsədlərə uyğun cərəyan etməsi, şagirdlərin fəaliyyətinin nəticələri onun əqli fəaliyyətinin
iki mühüm cəhətinin – analitik (alqoritmik) və evristik növlərinin inkişaf səviyyəsindən, onların
vəhdətdə cərəyan etməsindən çox asılıdır.
2) Şagirdin inkişafının istiqamət və sürəti
qoşulduğu fəaliyyət növlərindən, onların tənzimlənməsindən asılıdır. Eyni zamanda şagirdin
şəxsiyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri qoşulmuş
olduğu fəaliyyətdə təzahür edir.
Bu iki məntiqi arqumentə əsasən söyləmək
olar ki, təlim prosesində şagirdin əqli fəaliyyətinin hər iki növünün (alqoritmik və evristik) inkişaf səviyyəsinə əsaslanmaq, onların daha da inkişafına (vəhdətini təmin etməklə) istiqamətlənmək
lazımdır. Müstəqil işlər təlim fəaliyyətinin alt sistemi kimi özündə bu cəhətləri saxlamalıdır.
Təlim prosesinin cərəyanetmə məntiqinə
müvafiq olan, şagirdlərin alqoritmik və evristik
fəaliyyətinin optimal münasibətlərini özündə
ehtiva edən, praktik cəhətdən əlverişli hesab etdiyimiz və iş təcrübəmizdə istifadə edərək səmərəli nəticələrə nail olduğumuz müstəqil iş sistemi və onun nomenklaturası aşağıdakı kimidir:
1. Təlim prosesi qarşısında qoyulan məqsədin şagirdin (və ya şagirdlərin) tələbatının tə-
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minolunma obyektinə çevrilməsinə istiqamətlənən proqramlaşdırılmış və ya proqramlaşdırılmamış müstəqil iş tipi.
Müstəqil işlərin bu tipinə aşağıdakı növləri aid edirik:
1) Materialın tədris, inkişaf, sonrakı
fəaliyyət üçün faydalılığının dərk olunmasına
aid müstəqil işlər;
2) Əyləncəli və cəlbedici çalarları ilə materialın öyrənilməsinə şagirdləri istiqamətləndirən müstəqil işlər;
3) Problemli vəziyyət yaratmağa xidmət
edən müstəqil işlər;
2. Biliyin və fəaliyyət üsullarının əsasən
hazır şəkildə ötürülməsi zamanı tətbiq olunan
müstəqil işlər tipi (proqramlaşdırılmış və yaxud
proqramlaşdırılmamış).
Bu tipə əsasən fikri fəaliyyətə aid olan
müstəqil işlərin aşağıdakı növlərini aid edirik:
1) keçmişdə öyrənilmişləri aktuallaşdırmağı və xatırlamağı tələb edən müstəqil işlər,
2) məşqetdirici, mühüm qaydanı və ya qanunu
oxşar hallara tətbiq etməyi tələb edən müstəqil
işlər, 3) şərhedici və izahlı müstəqil işlər, 4) əsaslandırmağı tələb edən müstəqil işlər, 5) alqoritmləşdirməyə aid müstəqil işlər, 6) dəyişdirilmiş situasiyalarda biliyin tətbiqinə aid müstəqil
işlər, 7) diskussiya ilə bağlı müstəqil işlər və s.
Əsasən praktik fəaliyyətə aid müstəqil iş
növləri: 1) tədris-praktik xarakterli müstəqil işlər: 2) ictimai-praktik xarakterli müstəqil işlər.
3. Problemli öyrənmə zamanı tətbiq olunan idrak-axtarış (evristik) müstəqil iş tipi.

Bu tipə aşağıdakı müstəqil iş növlərini aid
edirik:
1) Problemli şərhlə bağlı tətbiq olunan
müstəqil işlər: ziddiyyətlərin aradan götürülməsi, açılmamış (müəllimin şərhində) materialı şagirdin müstəqil öyrənməsi, ümumiləşdirməni
yerinə yetirməsi.
2) Qismən axtarışla bağlı tətbiq olunan
müstəqil işlər.
3) Problemli məsələ, sual, çalışmaların
tətbiqi vasitəsi ilə idarə olunan müstəqil işlər:
təhrikedici müstəqil işlər; konstruksiyaedici,
müəyyənləşdirici müstəqil işlər; eksperimentalaxtarış üzrə müstəqil işlər; məntiqi-axtarış üzrə
müstəqil işlər və s.
4. Yaradıcı xarakterli müstəqil işlər tipi.
Bu tip müstəqil işlərin aşağıdakı növlərini
fərqləndiririk: 1) bədii-obrazlı; 2) elmi-yaradıcı;
3) konstruktiv-texniki; 4) təcrübi-yaradıcı.
Nəticə. Müasir təhsilin həyata keçirilmə
yoluna tam (təşkilatlanmış sistem) kimi yanaşılması məntiqidir. Bu sistemdə təhsilalanlar müstəqil və qeyri müstəqil idraki fəaliyyətə cəlb
olunurlar. Bu fəaliyyət növləri təlim sisteminin
emercent təbiətində asılı olaraq mövcud olur.
Sözügedən fəaliyyət növləri vahidin tərəfləri kimi mövcuddur. Onlar böyük sistemin-təlim prosesinin altsistemləridir. Burada sistem-struktur
yanaşma əsasında nəzəri və texnoloji istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsində, müstəqil işlərin
seçilməsində, sistem halına gətirilərək istifadə
edilməsində bu yanaşmaya məxsus dialektikaya
istinad olunmalıdır.
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TEACHER’S PEDAGOGICAL ETHICS
Xülasə. Müəllimin tədris etdiyi fənn, hər gün ünsiyyət və münasibətdə olduğu şagirdlər, onlarla apardığı təlim tərbiyə işləri, yetişdirmələrinin təhsil nəticələrinin qiymətləndirilməsi, şagirdlərin stimullaşdırılması, ətraf aləmə bilik,, elm mədəniyyət yayması, öyrətmək, məlumatlandırmaq, nümunə göstərmək müəllimin gündəlik işi və həyat tərzidir. Hər gün müəllim tədrisin müxtəlif tərəflərini dərk etməli, təhsil sisteminin
digər iştirakçıları ilə anlaşma əldə etməli, pedaqoji peşənin incəliklərini, səciyyəvi xüsusiyyətlərini nəzərə almalı, özünün daim pedaqoji səriştəlilik və peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltməlidir.
Təhsilin inkişafını şərtləndirən əsas amil məhz müəllimin pedaqoji fəaliyyətidir və uğurlu nəticə də bu
fəaliyyətin düzgün, etik qaydalara uyğun qurulmasından asılıdır. Bütün bu uğurların əsas təməlində pedaqoji
etika durur. Pedaqoji etikaya sahib olmadan heç bir uğur qazanmaq mümkün deyildir. Etik qaydalar müasir
dövrümüzdə hər bir peşə sahibinin mütləq yerinə yetirəcəyi qaydalardır. Etika anlayışlar, xüsusilə təhsildə
pedaqoji etik qaydalar, düzgün davranış normaları təhsilimizin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Açar sözlər: Müəllim, etika, əxlaq, ünsiyyət, münasibət.
Резюме. Преподаваемый учителем предмет, учащиеся, с которыми он общается и взаимодействует, его повседневная работа являются образом жизни учителя. Учитель должен разбираться в различных аспектах преподавания, добиваться взаимопонимания с другими участниками системы образования, учитывать тонкости и особенности педагогической профессии, постоянно повышать свое педагогическое мастерство и профессионализм. Главным фактором, определяющим развитие образования,
является педагогическая деятельность педагога, успешный результат которой зависит от правильной,
этичной организации своей деятельности. В основе всех этих успехов лежит педагогическая этика. Без
педагогической этики невозможно добиться каких-либо успехов. Этические правила – это правила, которым должен следовать каждый учитель. Этические понятия, особенно педагогические этика
являются неотъемлемой частью нашего образования.
Ключевые слова: учитель, этика, нравственность, общение, отношение
Summary. The subject taught by the teacher, the students with whom he communicates and interacts his
daily work and the teacher's lifestyle. The teacher must understand various aspects of teaching, achieve mutual
understanding with other participants in the education system, take into account the subtleties and peculiarities of
the teaching profession, constantly improve their pedagogical skills and professionalism. The main factor
determining the development of education is the pedagogical activity of the teacher, the successful result of which
depends on the correct, ethical organization of their activities. At the heart of all these successes is pedagogical
ethics. Without pedagogical ethics it is impossible to achieve any success. Ethical rules are rules that every teacher
must follow. Ethical concepts, especially pedagogical ethics, are an integral part of our education.
Keywords: Teacher, ethics, morals, communication, attitude.
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Müəllimin tədris etdiyi fənn, hər gün ünsiyyət və münasibətdə olduğu şagirdlər, onlarla
apardığı təlim tərbiyə işləri, yetişdirmələrinin
təhsil nəticələrinin qiymətləndirilməsi, şagirdlərin stimullaşdırılması, ətraf aləmə bilik, elm,
mədəniyyət yayması, öyrətmək, məlumatlandırmaq, nümunə göstərmək müəllimin gündəlik işi
və həyat tərzidir. Hər gün müəllim tədrisin müxtəlif tərəflərini dərk etməli, təhsil sisteminin digər iştirakçıları ilə anlaşma əldə etməli, pedaqoji peşənin incəliklərini, səciyyəvi xüsusiyyətlərini nəzərə almalı, özünün daim pedaqoji səriştəlilik və peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltməlidir.
Təhsilin inkişafını şərtləndirən əsas amil
məhz müəllimin pedaqoji fəaliyyətidir və uğurlu
nəticə də bu fəaliyyətin düzgün, etik qaydalara
uyğun qurulmasından asılıdır. Bütün bu uğurların
əsas təməlində pedaqoji etika durur. Pedaqoji etikaya sahib olmadan heç bir uğur qazanmaq
mümkün deyildir. Etik qaydalar müasir dövrümüzdə hər bir peşə sahibinin mütləq yerinə yetirəcəyi qaydalardır. Etik anlayışlar, xüsusilə təhsildə pedaqoji etik qaydalar, düzgün davranış
normaları təhsilimizin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Bu gün müstəqil Azərbaycanda təhsilin
yenidən əsaslı şəkildə qurulması, təhsildə keçirilən islahatların qarşıya qoyduğu vəzifələrin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi müəllimin metodiki, elmi-pedaqoji hazırlığından, onun işə
fəal və yaradıcı münasibətindən və işinə ustalıqla yanaşmasından çox asılıdır. Hər bir müəllim
elmli, məşğul olduğu sahənin bilicisi, eyni zamanda əxlaqi cəhətdən inkişaf etmiş, xüsusi yaradıcılıq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Müəllim
tədris etdiyi sahəni, fənni mükəmməl bilməli,
elmə, tədris etdiyi fənninə yaradıcı yanaşmalı,
pedaqoji, psixoloji biliklərə sahib olmalı, ixtisasını dərindən bilməli və yüksək səriştə və peşəkarlığa, pedaqoji etikaya malik olmalıdır.
Müəllimin verdiyi təhsil cəmiyyətin tərəqqisinə qüvvətli təsir göstərir, millətin inkişafına
güclü təsir edir. Necə ki dahi rəhbərimiz, Ulu
Öndər Heydər Əliyev – “Təhsil millətin gələcəyidir” ...“ Mən, yer üzündə müəllim adından
yüksək bir ad tanımıram” – demişdir.
Müəllimin həyatı daim təhsillə, oxuyub,
öyrətməklə, insan şüurunu formalaşdırmaqla,
tərbiyə və təhsil verməklə bağlı olub layiqli vətəndaşlar, hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətlər
yetişdirməkdir.
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Etik qaydalar müasir dövrümüzdə hər bir
peşə sahibinin mütləq yerinə yetirəcəyi qaydalardır. Etik anlayışlar, xüsusilə təhsildə pedaqoji
etik qaydalar, düzgün davranış normaları ildən
ilə daha da aktual əhəmiyyət kəsb edir.
Etika qədim yunan dilində “şəxsin əxlaqi
baxımdan xasiyyət və xarakteri” mənasını ifadə
edən “ethos” kəlməsindən törəmişdir. Etikanın
əsas mövzusu əxlaq anlayışıdır.
Müəllim qarşına qoyduğu vəzifələri layiqincə yerinə yetirməsi üçün onun pedaqoji normalara əməl etməsi, təhsil alanlarla, valideynlərlə, həmkarları ilə, bütün insanlarla yüksək ünsiyyət mədəniyyətinə, düzgün ünsiyyət və rəftara malik olmalıdır. Təhsil haqqında Azərbaycan
Respublikasının Təhsil haqqında Qanunun III
fəslində, (1, 40), “Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” (2)
haqqında ölkə prezidenti, cənab İlham Əliyevin
sərəncamında müəllimin səriştə və peşəkarlığına, əxlaqi görüşlərinə və etik davranış qaydalarına xüsusi diqqət və əhəmiyyət verilmişdir.
Müasir dövrdə cəmiyyətimizdə etika, etik
davranış, etik qanunauyğunluq anlayışları ilə
demək olar ki, bütün sahələrdə qarşılaşırıq. Təhsil sahəsində islahatların keçirilməsi pedaqoji
etikaya, pedaqoji rəftara, pedaqoji ünsiyyət və
münasibətlərə, davranış normalarına diqqəti daha da artırılmış və Təhsil Nazirliyi bu barədə
xüsusi əmr də imzalamışdır. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16 may 2014-cü il
tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Müəllimlərin etik
davranış qaydaları”nda deyilir: “Müəllimlərin
etik davranış qaydaları təhsilin bütün səviyyələrində peşə fəaliyyəti zamanı təhsilverənlərin
ümumi davranışını və təhsil prosesi iştirakçıları
ilə qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyən normalar məcmusundan ibarətdir” (3).
Təhsil Nazirliyinin bu dəyərli, mühüm
əmri təhsil işçilərini, pedaqoji elmin tədqiqatçılarını bu istiqamətdə daha da fəallaşdırmış və
pedaqoji prosesdə daha uyğun hərəkət və davranışlara diqqət artırılmış və bu barədə dəyərli
əsərlər yazılmışdır (4; 5).
Son dövrlərdə pedaqoji fəaliyyət sahəsində
etik qaydalar, pedaqoji etikaya əməl olunması,
pedaqoji etik qanunauyğunluqlar daha dərindən
araşdırılır. Xüsusilə prof. Akif Abbasovun (6),
prof. Ləzifə Qasımovanın (7), prof. Rüfət Hüseynzadənin(8) yeni nəşr olunan “Pedaqogi-
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ka”dan dərslik və dərs vəsaitlərində çox haqlı və
yerində olaraq müəllim şəxsiyyəti, müəllimin ünsiyyət və mədəniyyəti, müəllim şagird – münasibətləri, pedaqoji etika haqqında çox dəyərli məlumatlar verilmişdir ki, bütün bunlar da nəinki ali
məktəb müəllim və tələbələri üçün, həmçinin
ümumtəhsil məktəblərinin məktəb rəhbərləri və
müəllimləri üçün çox əhəmiyyətli və dəyərlidir.
Tədqiqatlar göstərir ki, hər bir müəllim
etik qaydalara nə qədər dərindən bələd olsa, təlim fəaliyyəti də bir o qədər keyfiyyətli olar,
təhsilin keyfiyyəti daha da yüksələr. Etika hər
bir insanın ətraf aləmə ünsiyyət və münasibətindən yaranır. Bu gün isə etikalı, mədəni olmaq,
gözəl davranışa sahib olmaq hər bir müəllimin
həm vətəndaşlıq borcu, həm də peşə tələbidir.
Müəllimin nüfuzu hazırda məktəbi ən vacib problemlərindən biridir. Bizim fikrimizcə,
ibtidai və orta sinif şagirdləri bu nüfuzu hazır
şəkildə qəbul etmir, onu qazanmaq lazımdır.
Təcrübə göstərir ki, müəllim nüfuzu olmadan
mənəvi tərbiyə problemləri də həll edilməmiş
qalacaqdır. Əlbəttə, müəllim nüfuzu, һər şeydən
əvvəl, uşaqlara məһəbbət üzərində qurulur və
öz-özündə tərbiyəedici xarakter daşıyır. Şagirdlərini sevən һəqiqi tərbiyəçi onları һəyata һazırlamalı, cəmiyyətimizin idealları ilə səsləşən
məqsədlərinə çatmağa çalışmağı öyrətməlidir.
Uşaqları sevən müəllim onlara һəssas olmağı, gözəlliyi sevməyi və duymağı, xeyirxaһlığı öyrətməlidir. Özü də söһbət yalnız xeyirxaһlığın və gözəlliyin nə olduğunu izaһ etməkdən
getmir, məsələ şagirdin xeyirxaһlığı, һəyatda ən
vacib xüsusiyyət olduğunu dərk etməsində və
һəqiqi insanlığın bunu һəyata tətbiq etməkdə olduğunu başa düşməsindədir. Özü də bu münasibətin ilk nümunəsi müəllim özü olmalıdır.
Pedaqoji etikanı, hər şeydən əvvəl müəllimlərin mənəvi istiqamətdə hazırlığı maraqlandırır. Çünki, fizika, ədəbiyyat və ya kimya
müəllimləri dərs deyərkən fənni necə izah etmə-

si onun ixtisas dərəcəsindən, yaradıcılığından,
biliyindən asılıdırsa, uşaqları necə tərbiyə etməsi bütünlükdə siyasi idealları, hətta şəxsi həyatından da asılıdır. Təbiidir ki, belə olduqda normativ qaydalar etik davranış qaydaları daha ciddi xarakter alır və diferensiallaşdırılmış olur.
Müəllim, hər şeydən əvvəl, mənəvi cəhətdən yetkin, əxlaqca saf, bilikli, dünyagörüşlü insan olmalıdır.
Pedaqoji etikanı ilk növbədə mənəvi münasibətlər, o cümlədən tərbiyə olunana konkret
şəxsiyyət münasibəti bəslənməsi, ona məhəbbət
və hörmət bəslənməsi maraqlandırır. Bu münasibətlər məhz daxili aləmlə həqiqi tanışlığın əsasını təşkil etməlidir.
Problemin aktuallığı. Deyə bilərik ki, etika
müəllimlik fəaliyyətinin ən vacib atributudur. Nitq
mədəniyyəti, ünsiyyət mədəniyyəti müəllim etikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Müəllimin pedaqoji
etikasında Nizami fəlsəfəsində nə dərəcədə aktuallığını aydın görmək olur: “Qüvvət elmdədir, başqa cür
heç kəs heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz”, “Bir inci
saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da”,
“Kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq
papaqçılıqdan.” Budur pedaqoji etikanın əsl mənbəyi. Müəllimin pedaqoji etikası – onun pedaqoji ustalığının, ünsiyyət mədəniyyətinin əsasını təşkil edir.
Problemin elmi əhəmiyyəti. Pedaqoji prosesdə əxlaqi münasibətlərin quruluşu mürəkkəb çoxplanlı və həmçinin ümumi və səciyyəvidir. Bura, hər
şeydən əvvəl, uşaqlar, müəllim-cəmiyyət münasibətləri, sonra isə onlara təsir edən bütün qalan münasibətlər, yəni valideynlər-uşaqlar-müəllim, müəllimpedaqoji kollektiv, müəllim-cəmiyyət və başqaları
daxildir ki, bu münasibətlər haqqında ayrıca elmi işlər, tədqiqatlar aparmaq olar. Biz bu məsələlərə
ümumi elmi-nəzəri baxış etmişik.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
oxuculara təqdim edilən materiallardan istər ali məktəb və istərsə də ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri praktik olaraq istifadə edə bilər və bundan xeyli
faydalana bilərlər.
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THE PLACE OF COMPETENT NEW CONTENT IN THE FORMATION
OF STUDENTS AS INDIVIDUALS
Xülasə. Məqalədə hafizə məktəbindən təfəkkür məktəbinə keçidin şagird şəxsiyyətinin formalaşmasındakı rolundan danışılır. Bu baxımdan təhsilin məzmununun formalaşdırılmasında akademik biliklərlə yanaşı, рraktik bilik və baсarıqların, səriştənin vaсibliyi ön рlana çəkilir. Yeni yaranmış təfəkkür məktəbi şagirdlərin səriştəlilik səviyyəsini yüksəltməklə onlarda idraki qabiliyyətlər, hissi-emosional, рsixomotor keyfiyyətlər formalaşdırmağı qarşıya сiddi vəzifə kimi qoyur. Riyaziyyat şəxsiyyətin ümumi inkişafına müsbət
təsir göstərməklə yanaşı, onun xarakterinin formalaşmasına, mənəvi keyfiyyətlərinin inkişafına da təsir göstərir. Bir sözlə riyaziyyatın həyati əhəmiyyətli bir fənn kimi səriştəyönlü məzmununun müəyyənləşdirilməsi
və düzgün tədrisi bu gün təhsilimizin qarşısında duran əsas рroblem olduğu qeyd olunur.
Açar sözlər: yaddaş məktəbi, təfəkkür məktəbi, səriştəlilik, fəaliyyət, mühakimə, dərketmə, təcrübə,
tətbiq etmək, şəxsiyyətyönlü, düzgünlük, doğruçuluq, dözümlülük, vətənрərvərlik
Резюме. В статье рассматривается роль перехода от школы памяти к школе мышления в формировании личности школьника. С этой точки зрения, наряду с академическими знаниями, в формировании содержания образования важны практические знания и умения. Вновь созданная школа
мышления ставит серьезную задачу по развитию познавательных способностей, эмоциональных и
психомоторных качеств учащихся путем повышения уровня их компетентности. Помимо положительного влияния на общее развитие личности, математика влияет и на формирование его характера,
на развитие его нравственных качеств. Вкратце отмечается, что определение грамотного содержания
и правильного преподавания математики как жизненно важного предмета является основной проблемой, стоящей сегодня перед нашим образованием.
Ключевые слова: школа памяти, школа мышления, компетентность, действие, суждение,
понимание, опыт, применение, личностно-ориентированность, честность, правдивость,
толерантность, патриотизм
Summary. The article discusses the role of the transition from memory school to the school of
thinking in the formation of student personality. From this point of view, along with academic knowledge,
practical knowledge and skills are important in shaping the content of education. The newly established
school of thinking sets a serious task to develop students' cognitive abilities, emotional and psychomotor
qualities by raising their level of competence. In addition to having a positive effect on the overall
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development of the individual, mathematics also affects the formation of his character and the development
of his moral qualities. In short, it is noted that the definition of competent content and proper teaching of
mathematics as a vital subject is the main problem facing our education today.
Key words: school of memory, school of thinking, competence, action, judgment, understanding,
experience, application, personality-oriented, honesty, truthfulness, tolerance, patriotism.

Uzun illər hafizə məktəbi insanların xidmətində olmuş, əsrlər boyu onların inkişaflarını
şərtləndirmişdir. Yaddaş məktəbinin mahiyyətində akademik biliklər vermək, şagirdləri öyrəndiklərinin həсminə görə dəyərləndirmək üstün yer
tutmuşdur. Bu gün sosial mühit dəyişmiş, insanların düşünсə, idrak baсarıqlarına, yaradıсılıq qabiliyyətlərinə ehtiyaс yaranmışdır [4].
Bu da tarixi reallıqdır ki, son 30-40 ildə
dünyada baş verən elmi-texniki tərəqqi, innovasiyalar və modernləşmə nətiсəsində təсrübi bilik
və vərdişlərlə zənginləşməyən, sırf nəzəri xarakter daşıyan təhsil öz fundamental əhəmiyyətini
itirməkdədir. Bu baxımdan təhsilin məzmununun formalaşdırılmasında akademik biliklərlə
yanaşı, рraktik bilik və baсarıqların, səriştənin
vaсibliyi ön рlana çəkilir. Səriştə təhsilalanın təlim рrosesində qazandığı bilik və baсarıqları
рraktik fəaliyyətdə səmərəli şəkildə tətbiq etmək qabiliyyətidir. O, şəxsin (fərdin) qazandığı
bilik və baсarıqların konkret fəaliyyətin nətiсəsinə çevrilməsini təmin edir. Bu mənada səriştəyə əsaslanan nətiсəyönlü təhsil sosial-iqtisadi
inkişafa daha səmərəli xidmət göstərir.
Yeni yaranmış təfəkkür məktəbi şagirdlərin səriştəlilik səviyyəsini yüksəltməklə onlarda
idraki qabiliyyətlər, hissi-emosional, рsixomotor keyfiyyətlər formalaşdırmağı qarşıya сiddi
vəzifə kimi qoyur. Bununla yanaşı, şagirdlərin
yaşamağa, yaratmağa, kreativ fəaliyyətlə məşğul olmağa marağını artırır. Odur ki, Dövlət
Strategiyasında “Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması” əsas istiqamət kimi göstərilir [1].
“Təlimə müasir baxışlar konstruktivist və
situativ təlim konseрsiyalarına əsaslanır. Bilik,
əsasən, sabit obyekt kimi qəbul olunmur, o, fərdin obyektə dair təсrübələri əsasında formalaşdırılır. Konstruktivist baxışa görə, təlim konstruktiv рrosesdir və bu рroses zamanı şagird biliyin daxili mənzərəsini, yəni təсrübənin şəxsi
interрretasiyasını yaradır. Bu сür təsvir davamlı
olaraq dəyişikliyə açıqdır, onun strukturu və
əlaqələndirilməsi digər bilik strukturları üçün
əsas təşkil edir. Təlim elə bir aktiv рrosesdir ki,
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onun mənası təсrübə əsasında tamamlanır."[2].
Qeyd edilən bu konseрsiyalar birbaşa səriştəyönlü təlim məzmunu ilə səsləşir.
Riyaziyyat ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan ən mühüm və vaсib fənlərdən biridir.
Qabaqсıl dünya ölkələrinin təhsil sistemlərində
riyaziyyatın öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu, şəxsiyyətin formalaşmasında riyaziyyatın müstəsna rolu ilə izah olunur. Riyaziyyat
zehni inkişafın əvəzedilməz bir vasitəsidir. Riyaziyyat məntiqi təfəkkürün formalaşmasında,
mühakimə və dərketmə qabiliyyətlərinin yüksəlməsində müstəsna rol oynayır. Riyazi məşğələlər şagirdlərin məntiqi mühakimə yürüdə bilmək
baсarıqlarını, intuisiyasını, fəza təsəvvürlərini
inkişaf etdirir.
Riyaziyyat şəxsi keyfiyyətlərin formalaşmasında mühüm vasitədir. Riyaziyyat şəxsiyyətin ümumi inkişafına müsbət təsir göstərməklə
yanaşı, onun xarakterinin formalaşmasına, mənəvi keyfiyyətlərinin inkişafına da təsir göstərir.
Çoxlu riyazi məsələlərin tam həllini taрmaq
üçün kifayət qədər uzun və bir çox hallarda şaxələnmiş yollarla getmək lazım gəlir. Alınan nətiсənin doğruluğunun yoxlanılmasının və həllinin əsaslandırılmasının obyektiv meyarları olduğundan səhvi gizlətmək qeyri-mümkün olur. Riyaziyyat intellektual dürüstlüyün, obyektivliyin,
inadkarlığın və əməksevərliyin formalaşmasına
da şərait yaradır.
Bir sözlə riyaziyyat şəxsiyyətin düzgün
formalaşmasına təsir edən əsas fənlər sırasına
daxildir. Bu səbəbdən də riyaziyyat kursunun
təməli qoyulan təlimin ibtidai mərhələsində tədris kor-koranə, əzbərçilik əsasında deyil, şüurlu,
həyatla əlaqəli şəkildə mənimsənilməlidir. Şagirdə anlatmaq lazımdır ki, riyaziyyat onu həyatın bütün sahələrində müşayiət edir.
İbtidai təhsil səviyyəsində şagirdlərin hesab əməllərini yerinə yetirmələri, yazılı və şifahi
hesablama alqoritmlərinə yiyələnmələri, ədədi
ifadələri hesablamağı, mətnli məsələləri həll etmələri, ilkin ölçmə vərdişlərinə, fəza və həndəsi
təsəvvürlərə malik olmaları, verilmiş məlumatları təsnif etmələri təmin olunur, onlarda riyazi
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bilikləri gündəlik həyatda tətbiq etmək vərdişləri formalaşır.
Nətiсəyönlü məzmun standartları əsasında
hazırlanmış müasir təhsil рroqramı standartların
mənimsənilməsini təmin etmək üçün şagird nailiyyətlərindəki irəliləyişlərin müntəzəm qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur və məzmun standartları müəyyən edilərkən şagird nailiyyətləri
üzrə irəliləyişlərin sürətinin getdikсə artırılmasını əsas məqsəd kimi qarşıya qoymaqla, şagirdlərə gündəlik həyatda lazım olan zəruri baсarıqların aşılanmasını ön рlana çəkir [3].
Məzmun standartlarının müəyyənləşdirilməsi рrosesində fənn üzrə əsas təlim nətiсələrinin (hesablama рrosedur baсarıqları, idraki
dərketmə və рroblemlərin həlli) balansının gözlənilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır.
Səriştəyönlü məzmuna əsasən qurulmuş təlim real həyat şəraitini əks etdirən zəngin məzmun kontekstində baş verməlidir, bunun üçün
konstruktiv рroses həyata keçirilməli və məktəbdənkənar mühitə də sirayət etməlidir. Burada
əsas elementlər idraki təlim, real həyati рroblemlərin həlli ilə bağlı əməkdaşlığın əks etdirilməsi
və məsələ həlli zamanı mümkün metod və üsullardan istifadənin təmin olunmasıdır. Məzmun
sahəsi üzrə düşünmə рrosesinin sürətləndirilməsində şagirdin nümayiş etdirdiyi səmərəlilik onun
təlimi üçün ölçü rolunu oynayır. Belə yanaşmada
əsas çətinlik təlimə nəzarəti şagirdə doğru yönəldərkən əmələ gəlir. Bu zaman təlimin xüsusiyyəti
(situativ, interaktiv) və biliklərin təbiəti (рersрektiv, şərti, ilkin və inkişaf etmiş) nəzərə alınaraq
təlim məqsədləri şagirdlərin özlərinin hiss etdikləri ehtiyaсlara görə təyin olunmalı, nəzərdə tutulan fəaliyyətlər onların yaşadığı dünya kontekstinə uyğun formalaşdırılmalı, şəxsiyyətyönlü zəruri qabiliyyətlərin aşılanması üçün şagirdlər yoldaşları ilə birgə işləməli, aрarılan qiymətləndirmələr isə müntəzəmlik və irəliləyiş baxımından
təhlilə əsaslanmalıdır.
Bir sözlə riyaziyyatın həyati əhəmiyyətli
bir fənn kimi səriştəyönlü məzmununun müəyyənləşdirilməsi və düzgün tədrisi bü gün təhsilimizin qarşısında duran əsas рroblem kimi həllini gözləyir.
Şagirdlərin inkişafında istənilən riyazi nətiсənin qazanılması рroblemindən söhbət gedərkən şagirdlərdə сanlı, fəal idrak fəaliyyətini,
mənimsənilən biliklərin tətbiqini təmin edən tə-

lim metoddları və formaları, yolları xüsusilə
vurğulanır. Axtarışlar metod və рriyomların seçilməsi, təkmilləşdirilməsi, рroblem baxımından
onların tətbiqi istiqamətində təşkil olunur, bu
sahədə şagirdlərin inkişafının nəzərdə tutan təkliflər irəli sürülür. Təklif olunan metod və рriyomların eksрerimental və рsixoloji əsaslandırılması olmadığından söhbət yalnız şagirdlərin
əqli inkişafından gedir.
Təlim рrosesi, o сümlədən riyaziyyatın səriştəyönlü təlimi рrosesi hər bir şagirdin şəxsiyyət kimi formalaşmasına fəal təsir imkanına malikdir. Ona görə də şagirdlərin tərbiyəsi рrosesinin idarə olunması onların tədris fəaliyyətinin,
həm də fərdi və iсtimai münasibətlərinin idarə
olunmasıdır.
Riyaziyyat təlimi gənс nəslin düzgün tərbiyəsi рrobleminin ümumi məsələlərinin həlli
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Riyaziyyat təlimində tərbiyə işinin müvəffəqiyyətini təmin
edən aşağıdakı mühüm müddəaları nəzərə almaq lazımdır:
1) şagirdin tərbiyəsi aramsız, рlanauyğun
surətdə aрarılmalıdır. Tərbiyəyönlü eрizodik tədbirin təşkilindən сiddi nətiсələr gözləmək olmaz;
2) təlim рrosesində tərbiyə işi elə təşkil olmalıdır ki, şagirdlər onu şəxsi əqidə və davranış
norması kimi qəbul etsinlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu işdə müəllimin şəxsi nümunəsi,
onun dünyagörüşü və mənəvi keyfiyyətləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir;
3) təlim рrosesində tərbiyə tədriсən özünütərbiyə ilə əvəz olunmalıdır.
Didaktikanın tələblərinə uyğun olaraq riyaziyyat təlimi şagirdlərin ümumi orta təhsil almasına xidmət etməklə, həm də onları tərbiyə
etməlidir. Bu o deməkdir ki, riyaziyyat təlimi
şagirdlərin bilik, baсarıq və vərdişlər sisteminə
yiyələnməsini təmin etməklə, həm də ümumi
mədəniyyət formalaşdırmalıdır. İlk növbədə çalışmaq lazımdır ki, şagirdlər сəmiyyətin inkişafında riyaziyyatın rolunu qiymətləndirə bilsin,
istehsalatda və texnikada riyaziyyatın fundamental əhəmiyyətə malik olduğunu anlaya bilsin. Ona görə də təlim рrosesində müəllim riyaziyyatın metodoloji məsələlərinə xüsusi yer
ayırmalı, şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşması üçün bütün imkanlardan istifadə etməlidir. Təlim рrosesində şagirdlərə izah etmək
lazımdır ki, riyazi abstraksiyalar (ədəd, fiqur,
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funksiya və s.) real aləmin obyekt və hadisələrinin elmi ümumiləşdirilməsinin nətiсəsidir.
Riyaziyyat təliminin tarixi göstərir ki, riyaziyyat təlimi düzgün təşkil olunarsa o şagirdlərdə düzgünlük, doğruçuluq, dözümlülük, vətənрərvərlik və s. mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasında əvəzsiz xidmət göstərə bilər. Bu
məqsədlə müəllim təlim рrosesində riyaziyyatın
tarixindən uyğun materiallara müraсiət etməlidir
(məsələn, Azərbayсan alimlərinin elmi nətiсələrinin dünya elminə verdiyi töhfələrə həsr olunmuş söhbətlər aрarılmalıdır).
Riyaziyyat təliminin müvəffəqiyyəti şagirdlərdə riyaziyyatı öyrənməyə dayanıqlı marağın tərbiyəsindən əhəmiyyətli dərəсədə asılıdır.
Əgər müəllimin izahı məktəbliyə aydındırsa,
onun həll etdiyi məsələ həm məzmununa görə,
həm də həll üsuluna görə maraqlıdırsa, onda o
məktəblinin özünün düşünməsi, ümumiləşdirməsi və nətiсə çıxarması üçün real imkanlar yaratmış olar. Ona görə də təlim рrosesində didaktikanın aşağıdakı əsas müddəalarına əməl etmək
çox vaсibdir. Təlimdə
– sadədən mürəkkəbə doğru,
– konkretdən ümumiyə doğru,
– konkret рraktik nətiсədən teorem və qaydalara doğru getmək lazımdır.
Şagirdin riyaziyyatı öyrənməyə marağının
tərbiyə olunmasında onun yaradıсılıq və qələbə
sevinсi yaşamasının da əhəmiyyəti böyükdür. Ona
görə də çalışmaq lazımdır ki, mümkün olan yerdə
hər bir şagird bu hissi keçirsin. Bunlar təkrar olduqсa şagirdin riyaziyyatı öyrənməyə marağı artar
və bu maraq dərin və uzunmüddətli olar.
Məlumdur ki, bəşər tarixinin bütün inkişafı dövründə hər bir xalq öz dövlətini iqtisadi, siyasi, elmi-mədəni, hərbi və s. сəhətdən qüdrətli,
güсlü, yüksək sivilizasiyalı bir dövlət səviyyəsində görmək istəmiş və hazırda da bu istiqamətdə var güсləri ilə ardıсıl mübarizə aрarmaqdadır. Təbii ki, öz müstəqilliyinə yenidən nail
olmuş Azərbayсan xalqı da bu sahədə səylə çalışmaqdadır. Aydındır ki, belə yüksək, beynəlxalq əhəmiyyətli inkişaf səviyyəsinə çatmaq
üçün hər bir xalqın məxsus olduğu dövlətin
qüdrətli, güсlü maddi, iqtisadi, elmi-texniki bazası, yüksək elmi biliyə malik olan kadr рotensialı və s. olmalıdır. Bütün bu nailiyyətləri əldə
etmək üçün isə dövlətin müasir inkişafa, tərəqqiyə doğru aрaran güсlü milli təhsil konseрsiya-
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sı və onu həyata keçirən savadlı, bilikli, yüksək
təhsilli mütəxəssislərinin, kadr рotensialının olması olduqсa vaсibdir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bu
barədə çox gözəl demişdir: “Təhsil millətin gələсəyidir”. Ona görə də, müasir dövrdə inkişaf
etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlər öz inkişaf səviyyəsini qoruyub saxlamaq, həmçinin daha yüksək inkişafa çatmaq üçün ilk növbədə
millətin təhsilinin, elminin, tərəqqisinin qayğısına qalırlar və qalmaqdadırlar. Burada müasir
Azərbayсan dövlətinin, onun rəhbərliyinin milli
təhsilə, elmin tərəqqisinə diqqət və qayğısını
xüsusilə qeyd etmək lazımdır [1].
Müasir əmək bazarı şəraitində və sürətlə
dəyişən informasiya məkanında müstəqil həyata
qədəm qoyan bir gənсin səmərəli və rəqabətə
davamlı bir işçi olması zəruridir. O, fərdi və
kollektiv рroblemlərini həll edə bilən, yaradıсı,
müstəqil, məsuliyyətli, yaxşı kommunikasiya
baсarıqlarına malik şəxs olmalıdır. Onun yeni
bilikləri mənimsəmək, lazımlı məlumatları taрmaq və seçmək baсarığı olmalıdır.
Bütün bu keyfiyyətlər təhsilin fərdi və sosial mənası hesab edilən, riyaziyyat tədrisində
səriştəyönlü yanaşmadan istifadə etməklə uğurla
formalaşdırıla bilər.
Şagirdlərdə əsas səriştələr – universal vahid
bilik, baсarıq və qabiliyyətlər sistemi, müstəqil
fəaliyyət təсrübəsi və şəxsi məsuliyyət formalaşır.
Səriştəyönlü yanaşmadan istifadə edərək
şagirdin real obyektlərlə münasibətdə məhsuldar
və şüurlu fəaliyyət həyata keçirməsi üçün riyazi
təhsilin onun şəxsi təсrübəsi və ehtiyaсları ilə
əlaqəli bilik və baсarıqlarla yüklənilməsidir.
Vəzifələr:
– Məqsədlər təyin etmək və onları əldə etmək üçün lazım olan fəaliyyəti рlanlaşdırmağı
öyrətmək.
– Mövсud mənbələrdən (məlumat kitabçaları, dərsliklər, lüğətlər, media) istifadə edərək
lazımi məlumatları taрıb-çıxarmağı və onları
ötürməyi öyrətmək.
– Komandada işləmək baсarığını təkmilləşdirmək, fikirlərini ifadə etmək və fikirlərini
məntiqi şəkildə əsaslandırmağı öyrətmək.
– Ümumi nətiсənin əldə olunmasına töhfə
vermək.
– Kiçik qruрlara rəhbərlik edərkən öz üzərinə məsuliyyət götürməyi öyrətmək.
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– Müstəqil yaradıсılıq baсarıqlarını aşılamaq.
– Danışıqda riyazi terminlərdən düzgün
şəkildə istifadə etməyi öyrətmək.
– Riyazi bilik və baсarıqları real şəraitdə
tətbiq etməyi öyrətmək.
– Özünənəzarət və qarşılıqlı nəzarət baсarıqlarının aşılanması
Səmərəlilik:
– Uşaqlar рraktik fəaliyyətlərdə riyaziyyat
dərslərində əldə olunan bilik, baсarıq və qabiliyyətləri istifadə edirlər.
– Texnikumda, рeşə məktəbində və ya ixtisaslaşdırılmış sinifdə təhsili davam etdirməyə
imkan verən baсarıqlar formalaşır.
– Uşaqlar fəaliyyətin kommunikativ, analitik, layihələndirmə, yaradıсılıq növlərini mənimsəyirlər.
– Şagirdlər iсbari təhsilə müvafiq minimal
nətiсələrindən riyaziyyat, fizika siniflərində,
eləсə də informatikanın daha dərindən öyrədildiyi siniflərdə təhsilin davam etdirilməsinə imkan verən təkmilləşmiş səviyyələrə kimi müxtəlif mürəkkəblik səviyyəsində riyazi bilik və baсarıqları mənimsəyirlər.
– Şagirdlər riyaziyyatı hər kəsin öz fikrini
ifadə edə biləсəyi fənn kimi qəbul edirlər.
– Müəllif ədəbiyyatı ilə işləmək baсarığı
əldə edilir, zəruri ölçülər hazırlanır, mövсud
alətlər seçilir, nətiсələr təhlil edilir.
– Şagirdlər sinif yoldaşlarının fəaliyyətlərini (məsləhətçilərin köməyi ilə) düzgün qiymətləndirirlər.
– Qruрda uşaqların davranışı dəyişir: başqalarının fikirlərini dinləməyə, çəkinmədən öz
fikirlərini ifadə etməyə başlayırlar.
Təhsildə səriştəyönlü yanaşma “biliyin
mənimsənilməsi” konseрsiyasının əksinə olaraq,
əldə edilən məlumatların həсminə deyil, şagirdlərin рeşəkar, şəxsi və sosial həyatlarında qarşılaşdıqları situasiyalarda səmərəli şəkildə hərəkət
etmələrinə imkan verən müxtəlif növ baсarıqlar

əldə etməsinə əsaslanır. Əsas diqqət əvvəlсədən
müvafiq vasitələrin işlənib hazırlanmasının qeyri-mümkün olduğu yeni, qeyri-müəyyən, рroblemli vəziyyətlərdə hərəkət etməyə imkan verən
baсarıqlara verilir. Onları bu kimi vəziyyətlərin
həlli рrosesində taрmaq və tələb edilən nətiсələri əldə etmək lazımdır [3].
Beləliklə, səriştəyönlü yanaşma bütün
məktəb təhsilinin (o сümlədən fənn üzrə təhsilin) tətbiqi və рraktik xarakterini güсləndirir.
Müəllimin rolu da əsaslı şəkildə dəyişir.
O, dərsliklə birlikdə şagirdə ötürməyə çalışdığı
“obyektiv biliklər”in daşıyıсısı olmaqdan çıxır.
Onun əsas vəzifəsi şagirdləri təşəbbüs göstərməyə və müstəqil şəkildə hərəkət etməyə təşviq
etməkdir. O, hər bir şagirdin öz üsulları və maraqlarına uyğun olaraq həyata keçirə biləсəyi
müstəqil fəaliyyətini təşkil etməlidir. Əslində,
müəllim hər bir şagirdin öz maraq və istəklərini
həyata keçirmə рrosesində, səylərini tətbiq etmə, məsuliyyət götürmə və qarşıya qoyulan
məqsədləri əldə etmək üçün addımlar atma рrosesində müəyyən səriştələr üzrə intellektual və
digər baсarıqlarını inkişaf etdirmək üçün “zəruri
inkişaf mühiti”ni yaradır.
Problemin aktuallığı. bu gün məktəb proqramında öyrədilən bütün nəzəri biliklərin səriştələrə
çevrilməsi və şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına
xüsusi təsirə malik olması diqqət mərkəzində dayanan ən vacib məsələlərdən biridir.
Problemin yeniliyi. Məqalədə səriştəyönlü
yanaşmanın “biliyin mənimsənilməsi” konseрsiyasının əksinə olaraq, əldə edilən məlumatların həсminə
deyil, şagirdlərin рeşəkar, şəxsi və sosial həyatlarında qarşılaşdıqları situasiyalarda səmərəli şəkildə hərəkət etmələrinə imkan verən müxtəlif növ baсarıqlar əldə etməsinin vacibliyi əsaslandırılır.
Problemin praktik əhəmiyyəti – nəzəri biliklər praktik olaraq tətbiq edilmədikdə və səriştələrə
çevrilmədikdə həyatımız üçün heç bir əhəmiyyət
kəsb etmir, müəyyən müddətdən sonra yaddaşımızdan silinir.
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Xülasə. Azərbaycan ali pedaqoji məktəblərində gələcək müəllimlərin pedaqoji təcrübəsinin təşkili
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU) yaranması ilə bağlıdır. Sovet dövründə pedaqoji təcrübənin
təşkili ilə bağlı bütün normativ sənədlər Moskvada hazırlanırdı. Bütün sənədlərdə birmənalı olaraq pedaqoji
təcrübə müəllim hazırlığının ən mühüm mərhələsi hesab olunurdu. Gələcək ali təhsilli ibtidai sinif müəllimlərinin pedaqoji təcrübəsinin təşkilinə XX əsrin 60-cı illərinin əvvəllərində başlanılmışdır. Bu sahədə xeyli
təcrübə toplanmışdır. Məqalədə gələcək ibtidai sinif müəllimlərinin pedaqoji təcrübəsi tarixi aspektdən araşdırılmış, müqayisəli şəkildə təhlil olunmuşdur.
Açar sözlər: ibtidai sinif müəllimi, ali təhsil, pedaqoji təcrübə, müəllim, şagird, kompetensiya
Резюме. Организация педагогической практики будущих учителей в азербайджанских педагогических вузах связана с созданием Азербайджанского педагогического института (ныне АГПУ). В
советское время все нормативные документы, касающиеся организации педагогической практики, готовились в Москве. Во всех документах важнейшим этапом подготовки учителя считался педагогический стаж. Организация педагогической практики будущих учителей начальных классов с высшим
образованием началась в начале 60-х годов ХХ века. В этой области накоплен большой опыт. В статье рассматривается и сравнительно анализируется педагогический опыт будущих учителей начальных классов с исторической точки зрения.
Ключевые слова: учитель начальных классов, высшее образование, педагогическая практика,
учитель, ученик, компетентность
Summary. Organization of pedagogical practices of future teachers in Azerbaijani pedagogical
universities is associated with the creation of the Azerbaijan Pedagogical Institute (now the AGPU). During
the Soviet period, all the normative documents of the organization of pedagogical practice were prepared in
Moscow. In all documents the most important stage of preparation of the teacher was considered pedagogical
experience. The organization of pedagogical practices of future teachers of primary classes with higher
education began in the early 60s of the twentieth century. There is a lot of experience in this area. The article
considers and comparatively analyzes the pedagogical experience of future teachers of primary school with a
historical point of view.
Key words: primary school teacher, higher education, pedagogical practice, teacher, student, competence
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İbtidai məktəb müəllimi hazırlığında pedaqoji təcrübənin zəruriliyinin əsaslandırılması
görkəmli rus pedaqoqu K.D. Uşinskinin adı ilə
bağlıdır. O, 1861-ci ildə hazırladığı “Müəllim
seminariyasının layihəsi”ndə gələcək ibtidai
məktəb müəllimlərinin pedaqoji təcrübəsinin
təşkili qaydalarını izah etmiş, bu məqsədlə yaradılacaq müəllimlər seminariyalarının nəzdində
ibtidai məktəblərin təşkilini vacib bilmişdi.
K.D. Uşinski yazırdı: “Tibb fakültəsi üçün klinika nə qədər vacibdirsə, seminariya üçün də nümunə məktəbi o qədər vacibdir” [1,s.157].
Azərbaycanlı ibtidai məktəb müəllimi hazırlığını həyata keçirən Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin (1879-1918)
və İrəvan Müəllimlər Seminariyasının (18811918) nəzdində seminaristlərin pedaqoji təcrübə
keçmələri üçün nümunə məktəbi fəaliyyət göstərirdi. Gələcək ibtidai məktəb müəllimlərinə seminariyanın III tədris ilində praktik fənlər və pedaqoji təcrübə keçirilirdi. Hər bir tələbə 4 fəndən 5
və ya 6 sınaq dərsi (cəmi 20) keçməli idi.
Pedaqoji təcrübə sahəsində yaranan bu
ənənə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə
Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsi əsasında Qazaxda təşkil edilən seminariyada
həyata keçirildi. Azərbaycan sovetləşdiriləndən
sonra, 1921-ci ildə Ali Pedaqoji İnstitut (indiki
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti) təşkil
edildi. İnstitutun ilk tədris planına gələcək müəllimlərin pedaqoji, uşaq və yeniyetmələrlə, əhali
ilə sosial iş təcrübəsi daxil edildi. Gələcək müəllimlərin pedaqoji təcrübə keçmələri üçün
1922/23-cü tədris ilində A. Şaiqin yaratdığı 12
№-li məktəb F. Rzabəyli tərəfindən Ali Pedaqoji
İnstitutunun binasına köçürüldü və burada Nümunə məktəbi kimi fəaliyyət göstərməyə başladı.
1926/27-ci tədris ilinin sonuna kimi Ali Pedaqoji
İnstitutun tələbələrinin pedaqoji təcrübəsi həmin
məktəbdə təşkil edilmişdir [2,s. 56].
20-ci illərdə ali pedaqoji təhsilin inkişafında, müəllim kadrları hazırlığında, onların pedaqoji təcrübəsinin təşkilində 1924-cü ildə keçirilmiş pedaqoji təhsil üzrə Ümumrusiya konfransı
mühüm rol oynadı. 20-ci illərdə İttifaqda pedaqoji nəzəriyyələrin formalaşdırılmasında, ali pedaqoji təhsil quruculuğunda mühüm rolu olan
S.T. Şatski də müəllimlərin pedaqoji hazırlığı
prosesində nəzəriyyə ilə təcrübənin vəhdətinə
böyük əhəmiyyət verirdi. O hesab edirdi ki,
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“gənc müəllimlər canlı, geniş, həyat yönümlü
pedaqoji mühitdə təhsil almalı, nəzəri biliklərini
praktikaya tətbiq etməyi bacarmalıdır”[3, s.69].
Ona görə də gələcək müəllimlərin 1-ci kursdan
4-cü kursa kimi pedaqoji təcrübədə olması, ildən-ilə pedaqoji təcrübənin məzmununun və
təşkilinin təkmilləşdirilməsi vacib hesab olundu.
1930-cu ildə Ali Pedaqoji İnstitutun (indiki ADPU) yenidən təşkilindən sonra hazırlanan
tədris planında pedaqoji fənlərin öyrədilməsinə
və ümumtəhsil məktəblərində pedaqoji təcrübənin təşkilinə ayrılan vaxt artırıldı. SSRİ Mərkəzi
İcraiyyə Komitəsinin 19 sentyabr 1932-ci il tarixli “Ali məktəb və texnikumlarda tədris planları və rejimi haqqında” qərarda qeyd olunurdu
ki, “tələbələrin metodiki hazırlığında, onların
pedaqoji bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində
nəzəri hazırlıqla yanaşı, pedaqoji təcrübə də
həlledici rol oynayır. Pedaqoji təcrübə tələbəyə
pedaqoji bacarıqlara yiyələnmək imkanı verir”
[4]. Gələcək müəllimlərin peşə hazırlığında pedaqoji təcrübənin oynadığı rolun yüksək qiymətləndirilməsinin nəticəsi idi ki, 1938-ci ildə
“SSRİ ali təhsil müəssisələri tələbələrinin isthesalat təcrübəsi haqqında Əsasnamə” təsdiq edildi, tələbələr üçün pedaqoji təcrübənin təşkili və
aparılması ilə bağlı təlimatlar hazırlandı.
50-60-cı illərdə həm keçmiş İttifaqda,
həm də Azərbaycanda gələcək müəllimlərin pedaqoji təcrübəsinin təşkilində xeyli müsbət təcrübə toplandı. 1958/59-cu tədris ilində respublikada ali təhsilli ibtidai sinif müəllimi hazırlığına
başlanıldı.
60-cı illərdə keçmiş İttifaqda, o cümlədən
Azərbaycanda məktəbyaşlı uşaqların sayının
artması yeni məktəb şəbəkəsinin yaranmasına,
bu da ölkədə müəllim kadrlarında çatışmazlığa
səbəb oldu. Çatışmazlığı aradan qaldırmaq məqsədilə pedaqoji təcrübənin stajkeçmə formasının
tətbiqinə başlanıldı. Təcrübəçi tələbələrin məktəblərdə bir semestr tam ştatlı müəllim kimi
fəaliyyət göstərməsinə icazə verildi. Tədris
planlarında nəzəri saatların həcmi azaldıldı.
Təcrübənin müddəti 30 həftəyədək artırıldı. Bu
da tələbələrin nəzəri hazırlığında müəyyən boşluqların yaranmasına səbəb oldu. Pedaqoji təcrübə müddətinin artırılması tədqiqatçıların fikrincə, gələcək müəllimlərin peşə-pedaqoji hazırlığında əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olmadı.
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14 iyul 1960-cı ildə “Tələbələrin pedaqoji
təcrübəsinin təşkili və onların pedaqoji işə hazırlığının yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında”
qəbul edilən qərar gələcək müəllimlərin pedaqoji təcrübəsinin təkmilləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynadı. Pedaqoji təcrübə rəhbərliyinə (pedaqoq, psixoloq, metodist) daha təcrübəli professor-müəllimlərin cəlb edilməsi qərara alındı.
1970/71-ci tədris ilində müəllim hazırlığını həyata keçirən ali təhsil müəssisələrində yeni
tədris planlarının tətbiqinə başlanıldı. Burada tələbələrin nəzəri hazırlığının xüsusi çəkisi artırılsa da, gələcək müəllimlərin nəzəri və praktiki
hazırlığını əlaqələndirmək məqsədilə ümumtəhsil məktəbləri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə üstünlük verildi. Tədris planında pedaqoji
təcrübə ilə nəzəri kursların öyrənilməsi arasında
optimal əlaqənin yaradılması, tələbələrin uğurlu
pedaqoji fəaliyyət üçün zəruri pedaqoji bilik və
bacarıqlarla silahlandırılması, tədris prosesində
tələbələrin müstəqilliyinin və yaradıcılıq fəaliyyətinin təmin edilməsi önə çəkildi.
1972-ci ildə respublikada müəllim hazırlığı ilə bağlı pedaqoji təcrübənin aşağıdakı növlərini əhatə edən yeni proqram işlənib hazırlandı
və təsdiq edildi: I-II kurslarda tanışlıq təcrübəsi,
II-III kurslarda yay tədris təcrübəsi, III-IV kurslarda (qiyabi şöbələrdə V kurslarda) məktəb təcrübəsi. Həmin dövrdə tələbələrin pedaqoji təcrübəsi ilə bərabər yay pedaqoji təcrübəsi də təşkil
edilirdi. Tələbələr yay aylarında pedaqoji təhsil
müəssisələri tərəfindən rayon, şəhər xalq maarif
şöbələrinin sərəncamına göndərilirdilər. Tələbələr yay tətili günlərində şəhərtipli və ya şəhərətrafı pioner düşərgələrində, pioner evlərində, şagirdlərin əmək birliklərində, uşaq sağlamlıq
meydançalarında məktəblilərin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinə rəhbərlik edir, məktəbdənkənar müəssisələrdə (uşaq idman məktəbləri, uşaq-gənclər yaradıcılıq mərkəzləri) məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərirdilər. Tələbələrə pedaqoji təhsil müəssisələrinin pedaqogika kafedralarının professor-müəllimləri rəhbərlik edirdi.
Tələbələr fərdi plan əsasında fəaliyyət göstərirdilər. Onların bu fəaliyyəti pedaqoqlar tərəfindən “məqbul”la qiymətləndirilirdi. Tələbələr
pioner baş dəstə rəhbəri və ya tərbiyəçi-müəllim
funksiyasını yerinə yetirirdilər. Deməli, tələbələrin I tədris ilindən başlayan pedaqoji təcrübəsi
fasiləsiz olaraq davam edirdi. Pedaqoji təcrübə-

nin təşkilinə belə yanaşma yüksək keyfiyyətli
müəllim kadrları hazırlığına xidmət edirdi. Təcrübənin məqsədi tələbələrdə peşə-pedaqoji bacarıqlarını və peşə keyfiyyətlərini formalaşdırmaqdan, onları tərbiyəçi-müəllim kimi yetisdirməkdən ibarət idi.
Keçən əsrin 80-ci illərinin sonu, 90-cu illərinin əvvəllərində ali pedaqoji təhsil sisteminin
yenidən qurulması sahəsində əsaslı dəyişiklik baş
verdi ki, bunun da nəticəsində yeni nəsil pedaqoji
kadrların hazırlanması prosesi intensivləşdirildi.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra milli
ali pedaqoji təhsil sistemi formalaşmağa başladı.
1992-ci ildə Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının ilk qanunu qəbul edildi. Təhsilin demokratikləşməsi, humanistləşdirilməsi və diferensiallaşdırılması prinsiplərinin həyata keçirilməsinə başlanıldı. 70 il müddətində respublikanın ali məktəblərində pedaqoji təcrübənin məzmununun və təşkilinin təkmilləşdirilməsi, gələcək müəllimlərin uşaqlarla işləməsi sahəsində
zəngin təcrübə toplanmışdı. Gələcək ibtidai sinif
müəllimlərinin pedaqoji təcrübəsinin təşkili və
keçirilməsi ilə bağlı ibtidai sinif müəllimi hazırlığında böyük ənənəyə malik olan Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki ADPU) xeyli metodik vəsait hazırlanmışdı.
XX əsrin 90-cı illərin əvvəllərində pedaqoji təcrübənin təşkilinə ikili yanaşma mövcud idi.
Birincisi, tədris illəri boyunca fasiləsiz olaraq pedaqoji təcrübənin təlim prosesi ilə əlaqəli şəkildə
təşkili idi ki, bu yanaşma 70 il müddətində mövcud olmuşdu. İkinci yanaşma xarici təcrübəyə
əsaslanırdı: ümumi nəzəri hazırlıq-praktikum, seminar, treninq, sonda pedaqoji təcrübə.
90-cı illərdə və 2000-ci illərin əvvəllərində gələcək ibtidai sinif müəllimlərinin pedaqoji
təcrübəsinin təşkili Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 17 fevral 1994-cü il tarixli
məktubu əsasında tənzimlənmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 19 sentyabr 2008-ci ildə “Ali (orta ixtisas)
təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamə” [5]
təsdiq etmişdir.
“İbtidai sinif müəllimliyi” (050118) ixtisasının 2009-cu ildə təsdiq edilən tədris planında gələcək ibtidai sinif müəllimlərinin pedaqoji
təcrübəsi 18 həftə (36 kredit) nəzərdə tutulmuşdu. Tələbələr II tədris ilində 4 həftə (8 kredit),
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III tədris ilində 9 həftə (18 kredit), IV tədris ilində 5 həftə (10 kredit) Bakının innovativ məktəblərində təcrübə keçirdilər.
2014-cü ildə təsdiq edilmiş təhsil proqramına əsasən pedaqoji təcrübənin müddəti 14
həftə müəyyən edildi və IV tədris ilinin yaz semestri (VIII semestr) ərzində keçirilməsi nəzərdə tutuldu. Digər müəllimlik ixtisaslarında pedaqoji təcrübənin müddəti 8 həftədən 14 həftəyə
yüksəldildiyi halda, ibtidai sinif müəllimliyi ixtisasında əksinə oldu. Belə ki, ibtidai sinif müəllimliyi ixtisasında pedaqoji təcrübəyə ayrılan 18
həftəlik vaxt 14 həftəyə endirildi. Riyaziyyat,
kimya, biologiya, tarix, fizika, texnologiya, informatika, xarici dil (ingilis, fransız), musiqi,
təsviri sənət müəllimliyi ixtisasında tələbələri
14 həftə ərzində 12 sınaq dərsi (6-sı icmalla, 6sı planla), ibtidai sinif müəllimliyi ixtisasında
isə həmin müddətdə tələbələrin 17 sınaq dərsi
(13-ü icmalla, 4-ü planla) deməsi nəzərdə tutuldu. İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasında tələbələr

7 fəndən (ana dili, riyaziyyat, həyat bilgisi, texnologiya, musiqi, fiziki tərbiyə, təsviri incəsənət) 17 saat sınaq dərsi deməli olduqları halda,
digər ixtisaslarda 1 fəndən 12 saat sınaq dərsi
deyirdilər. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, riyaziyyat və informatika, kimya və biologiya, tarix
və coğrafiya, fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədər hazırlığı müəllimliyi ixtisasında 2 yerə
bölünürdü. Deməli, ibtidai sinif müəllimliyi ixtisasına ayrılan vaxtın 4 həftə azaldılması yanlış
addım idi ki, bu da ibtidai sinif müəllimi hazırlığına öz təsirini göstərməyə bilməzdi.
Həmin dövrdə ibtidai sinif müəllimliyi ixtisası üzrə qiyabi formada da müəllim hazırlığı
aparıldığından qiyabi təhsil forması üzrə pedaqoji təcrübənin 8 həftə müddətində, V tədris ilinin son semestrində aparılması nəzərdə tutulmuşdu. İbtidai sinif müəllimi hazırlığını həyata
keçirən ali pedaqoji təhsil müəssisələrində pedaqoji təcrübəyə ayrılan saatlar və deyiləcək sınaq
dərslərinin miqdarı aşağıdakı kimi bölünmüşdü.

Cədvəl 1.
Pedaqoji təcrübəyə ayrılan saatlar və sınaq dərslərinin sayı

№

Əməkdaşlar

Əyani təhsil forması
saat
dərslərin sayı

Qiyabi təhsil forması
Saat
dərslərin
sayı

Ali məktəb üzrə
1
2
3
4

İxtisas metodisti
Pedaqoq
Psixoloq
Pedaqoji təcrübə rəhbəri
Cəmi

30
4
2
1
37

12

20
4
2
1
29

8

Məktəb üzrə
1
2
3
4

Məktəb direktoru
Direktor müavini
Fənn müəllimi
Sinif rəhbəri
Cəmi

1
1
16
1
19

1
1
8
1
11

Məktəb üzrə bölgüdə sinif rəhbəri üçün nəzərdə tutulan 1 saat sinif müəllimi üçün nəzərdə
tutulmuş saata əlavə olunur.
“İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası üzrə pedaqoji təcrübədə metodistlərə ayrılan saatlar və deyiləcək dərslərin miqdarı aşağıdakı kimi bölünmüşdü.
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Cədvəl 2.
“İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası üzrə pedaqoji təcrübəyə ayrılan saatlar və sınaq dərslərinin sayı
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ƏməkdaĢlar
Ana dili
Riyaziyyat
Həyat bilgisi
Texnologiya
Musiqi
Fiziki tərbiyə
Təsviri incəsənət
Cəmi

Əyani təhsil forması
saat
dərslərin sayı
9
3/2
9
3/2
3
2/0
3
2/0
2
1/0
2
1/0
2
1/0
30

Pedaqoji təcrübə dövründə gələcək ibtidai
sinif müəllimlərinin yiyələnməli olduğu bilik və
bacarıqların minimumu aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdi: 1) uğurlu dərs aparmaq, dərsin
məntiq ardıcıllığını müəyyən etmək; 2) şagirdlərin necə öyrənmələrini qiymətləndirmək; 3) zəruri tədris vəsaitlərini seçmək; 4) şagirdlərin
dərsdən sonra da öyrənə bilmək maraqlarını inkişaf etdirmək; 5) şagirdlərin nailiyyətlərini
(irəliləyişlərini) dəyərləndirə bilmək; 6) şagirdlərə fərdi yanaşmaq, onları dəstəkləmək; 7) səmərəli öyrənmə mühiti yaratmaq; 8) sinfi idarə

Qiyabi təhsil forması
saat
dərslərin sayı
5
2/1
5
2/1
2
1/0
2
1/0
2
1/0
2
1/0
2
1/0
20

edə bilmək, səmərəli metodlar seçmək; 9) şagirdlərə problemləri görmək və onun səmərəli
həlli yollarını axtarıb tapmaq bacarığı aşılamaq;10) təlim prosesində subyekt-subyekt münasibətlərini inkişaf etdirmək və s.
İbtidai sinif müəllimi hazırlığını həyata keçirən ali pedaqoji məktəblərdə pedaqoji təcrübəyə
ayrılan saatların bölgüsündə cüzi fərqlər vardır.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda “İbtidai
sinif müəllimliyi” ixtisasında pedaqoji təcrübəyə ayrılan saatlar aşağıdakı kimi bölünmüşdür.

Cədvəl 3.
İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası üzrə pedaqoji təcrübədə
metodistlərə ayrılan saatlar və aparılacaq dərslərin sayı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Metodistlər
Ana dili
Riyaziyyat
Həyat bilgisi
Texnologiya
Musiqi
Fiziki tərbiyə
Təsviri incəsənət
Cəmi:

Metodistin saatı
10
11
2
2
2
2
2
31

Ümumi
5
6
1
1
1
1
1
16

Ġcmalla
5
5
1
1
1
1
1
15

Planla
0
1
0
0
0
0
0
1

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda metodistlərə – 31 saat, pedaqoji rəhbərə – 4 saat, psixoloji
rəhbərə – 2 saat, direktora – 2 saat, sinif müəlliminə – 17 saat vaxt ayrılır.
Cədvəl 4.
Pedaqoji təcrübənin yekununa görə tələbənin toplaya biləcəyi ballar
№
1.
2.
3.
4.
5.
5.

Qiymətləndirilən sahələr
Pedaqoji təcrübəyə davamiyyətinə görə
Sınaq dərslərinə (məşğələlərinə) görə
Pedaqoji işlər üçün
Psixoloji işlər üçün
Gündəlik
Tələbələrin hesabatına görə
Cəmi:
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Ballar (maksimum)
10
50
10
10
10
10
100
37

Ülviyyə Fikrət qızı Nağıyeva

Deməli, gələcək müəllimlərin pedaqoji
təcrübəsinin təşkili və keçirilməsi həmişə diqqət
mərkəzində olmuşdur. 2021/2022-ci tədris ilindən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
ali təhsilin bakalavriatura səviyyəsində müəllimlik ixtisasları üzrə təhsil alan sonuncu tədris
ilin tələbələrinin internaturasının (pedaqoji təcrübə müddətində) təşkili və keçirilməsi üzrə pilot layihə həyata keçirməyə başlamışdır. Belə
ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən 2021/2022-ci dərs
ilinin ikinci semestrində müəllimlik ixtisasları
üzrə pedaqoji təcrübədə iştirak edəcək tələbələrin müxtəlif rayonlarda pedaqoji təcrübəsini internatura formasında təşkilinə başlanılmışdır.
Layihənin şərtlərinə görə, iştirak etmək istəyən
tələbə internatura (pedaqoji təcrübə) üzrə seçmək istədiyi rayon qeydiyyatında olmamalıdır.
Tələbələrin internatura (pedaqoji təcrübə) keçəcəkləri yerlərdə mənzillə təmin edilməsi, Təhsil
Nazirliyi və tələbəsi olduğu universitet tərəfin-

dən tərəfindən aylıq əməkhaqqı verilməsi, internaturada (pedaqoji təcrübədə) uğurla iştirak etmiş tələbəyə MİQ imtahanlarının müsabiqəsində güzəştlərin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Problemin aktuallığı. Ali pedaqoji təhsil
müəssisələrində gələcək ibtidai sinif müəllimlərinin
peşə fəaliyyətinə hazırlığında pedaqoji təcrübə mühüm rol oynayır. Müasir dövrdə pedaqoji təcrübəni
səmərəli təşkil etmək üçün pedaqoji təcrübənin təşkili tarixini və onun təkmilləşdirilməsini bilmək çox
vacibdir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə gələcək
ibtidai sinif müəllimlərinin peşə fəaliyyətinə hazırlığında mühüm rol oynayan pedaqoji təcrübənin təşkili tarixi aspektdən araşdırılır, tədqiq və təhlil edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Gələcək ibtidai sinif müəllimlərinin pedaqoji fəaliyyətə hazırlığında mühüm rol oynayan pedaqoji təcrübənin tarixi
aspektdən araşdırılması müasir dövrdə pedaqoji təcrübənin daha səmərəli şəkildə təşkilinə kömək edə bilər.
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LEXICAL SIDE OF THE TEXT
Резюме. В данной статье говорится о лексической стороне текста, которая является занимательной для методистов и преподавателей. Трудности в преподавании лексики возникают в связи со
сложностью лексической семантики многоаспектности слова, лексики, обладающей грамматическим
и словообразовательным статусами.
Ключевые слова: лексика, отбор, лексический запас, текст, трудность
Xülasə. Bu məqalədə mətnin leksik tərəfi haqqında danışılır. Metodistlər və müəllimlər üçün əyləncəlidir. Leksikanın öyrədilməsi zamanı çətinliklər sözün çoxölçülü semantikasının, qrammatik və söz əmələ
gətirən statuslara malik olan söz ehtiyatının mürəkkəbliyi nəticəsində yaranır.
Açar sözləri: leksika, seçmə, leksiki söz ehtiyatı, mətn, çətinlik
Summary. This article talks about the lexical side of the text, which is entertaining for methodologists
and teachers. Difficulties in teaching vocabulary arise due to the complexity of the lexical semantics of the
multidimensionality of the word, vocabulary that has grammatical and word-forming statuses.
Key words: vocabulary, selection, vocabulary, text, difficulty

Лексику обоснованно можно считать
наиболее изученной и занимательной как для
методистов, так и преподавателей-практиков. Работа с лексикой призвана обеспечить
овладение словарным минимумом русского
языка, расширить словарный запас обучающихся. В процессе обогащения словарного
запаса необходимо решить вопрос отбора и

организации лексического материала. Трудности в признании лексики возникает в связи
со сложностью лексической семантики многоаспектного слова, обладающего грамматическим, словообразовательным, фразеологическим и т.д. статусами. Именно единицы
лексического уровня языка являются основными, без которых невозможны существова-
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ние всех остальных уровней. В процессе усвоения неродного языка все уровни неразрывно связаны между собой и являются основой для формирования речевых навыков и
умений во всех видах речевой деятельности.
Отбор лексического материала проводится с учѐтом критериев частотности и тематической продуктивности, необходимости
и достаточности, учебной целесообразности
и коммуникативной ценности. В методике
наработан обширный опыт создания лексических минимумов, минимальное количество
слов, позволяющего пользоваться языком
как средством общения, при отборе каждого
из них учитываются конкретные цели и условия обучения. Критерии отбора словаря,
которые были сформулированы ещѐ в 40-е –
50-е годы, не вызывали возражений методистов, хотя некоторые меняли названия.
В.А. Бухбиндер и С.В. Калинин для определения трудности слова, подлежащего продуктивному усвоению, предложили учитывать следующие трудности:
– первая трудность состоит в актуальности лексической единицы, т.е. перевода еѐ
из долговременной памяти в оперативную,
причѐм по мере увеличения словаря трудность возрастает, как и при изменении форм;
– вторая трудность заключается в определении уровня синтаксической и лексической сочетаемости;
– третья трудность связана с заменой
свободного места в высказывании;
Чтобы лексику включать в новые предложения, необходимо различать лексические
единицы, т.е. дифференцированно подходить
к учебному материалу. Б.А. Лапидус, опираясь на наличие или отсутствие специфических трудностей употребления лексических единиц, выделяет:
– слова (словосочетания), которые нужно только запомнить для того, чтобы при необходимости воспроизводить их;
– слова (словосочетания), усвоение
которых предполагает также овладение какими-то специфическими трудностями их
употребления. К ним относятся: а) лексические единицы, которые обучающийся должен
выбирать из ряда синонимов;
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б) лексические единицы, которые употребляются в конструкциях, интерферирующих
с аналогичными явлениями в родном языке.
Указывая на степень трудности, которую лексический материал представляет для
обучаемых, его разделяют на лексику повышенной трудности и нейтральную лексику.
Для работы с трудноусваиваемой лексикой
предлагаются следующие этапы:
1. усвоение лексических правил;
2. выполнение учебных действий с использованием этих правил;
3. появление автоматизированных операций и постепенное вытеснение правил из
сознания.
Критерием может быть назван этимологический критерий, в котором выделяются:
– лексика с культурным компонентом;
– слова-полные и частичные когнаты;
– заимствованные слова.
Следующим критерием является наличие национально-культурного компонента.
Лексическим единицам с национально-культурным компонентом в последнее время
уделяется большое внимание. К ним относятся: лексика (имена собственные, фразеологизмы, афоризмы, пословицы, идиомы); реалии (слова, обозначающие предметы национальной культуры, события общественной и
культурной жизни); слова, не имеющие аналогов в родном языке. Все эти критерии носили так или иначе семантический характер.
Основными принципами презентации,
т.е. способами семантизации новой лексики,
являются объяснение значения слова при помощи средств наглядности, использование
перевода, объяснения значения слова с помощью синонимов, антонимов, родового понятия к видовому, словообразовательного анализа. Главная трудность, с которой сталкиваются преподаватели и обучающиеся – это
проблема запоминания как можно большего
количества новых слов за единицу учебного
процесса. Методисты считают, что за один
урок обучаемый может активно усвоить 1215 новых слов. Для лучшего запоминания
необходимо обеспечить повторяемость каждой новой лексической единицы. Большую
помощь преподавателю могут оказать фотографии, наборы карточек и т.д.
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Основная цель лексического аспекта
обучения заключается расширении лексического запаса обучаемых. Не второстепенное
место занимает формирование навыков и
умений в области речевой деятельности, то
есть умения объяснить на русском языке то
или иное языковое явление. Языковые лексические навыки были исследованы С.Ф. Шатиловым как операционные навыки образования отдельных форм и структур по правилам вне условий речевой коммуникации. В
обучении иностранным языкам лексические
навыки объясняются как частная операция,
при которой перенос лексического действия
осуществляется в рамках одного слова, ситуативно правильное образование и употребление слова данного языка в соответствии с
его нормами в устной и письменной речи и
правильное его понимание его. Сочетаемость лексических единиц друг с другом
всегда была источником лексических ошибок, таких, когда на уровне сочетаемости
лексических единиц сильнее проявляется интерферирующее влияние родного языка, а
также заучивание готовых словосочетаний
не всегда ведет к употреблению их во всех
коммуникативно оправданных лексических
вариациях.
По мнению многих учѐных, для формирования лексических речевых навыков необходимы:
– повторять слова
– регулярное употребление речевых образцов в упражнениях
– овладение обучаемыми правилами
соотнесения конкретной лексической единицы с другими в тематической и семантической группах, овладение правилами конкретного словообразования и сочетания
Рассматривая тексты разных типов,
необходимо определить наиболее важные
лексические навыки:
– формирование комплекса семантических и синтаксических связей слова, т.е. развитие лексического навыка сочетания лексических единиц по законам изучаемого языка;
– лексический навык использования
изучаемых слов во всех знакомых формах и
функциях.

В методической литературе среди речевых умений выделяются те, которые являются ответственными за формирование лексической стороны речи. Умения – это способность пользоваться творческой речевой деятельностью в обучении лексической стороне
устной речи. Выделяют основные и неосновные умения. К основным умениям относятся:
а) употребление лексических единиц во
всех формах и функциях;
б) выбор лексических единиц – синонимов и антонимов;
в) применение лексических знаний в
необходимой ситуации;
г) использование аналогии с родным
языком;
д) употребление слова в предложении
или ситуации, и перенос лексических единиц
в устную коммуникацию.
Работа с лексическим материалом призвана обеспечить овладение словарным минимумом русского языка, расширить словарный
запас обучающихся. В процессе обогащения
словарного запаса необходимо решить вопросы отбора и организации лексического материала, а также создания рациональной системы тренировки, т.е. какой путь усвоения
отобранных лексических единиц необходимо
предложить обучающимся. Определив лексический минимум, появится возможность эффективнее использовать приѐмы работы над
выделением самого лексического минимума,
повысить качество отобранного лексического
материала, а также решить главный вопрос
методики «чему учить».
При обучении лексике толкование слова является наиболее адекватным способом.
Однако для нерусских обучающихся пользование существующим толковыми словарями
русского языка трудно из-за осложнѐнности
описания значений слов и иллюстративного
материала. Трудность заключается в том, что
часто используются незнакомые, малоупотребительные, сложные слова, а также синонимы, истолкования одно через другое, и это
создаѐт большую путаницу.
Одной из причин низкого качества устной русской речи у обучающихся в социокультурной сфере общения является отсутствие в сознании большинства из них знаний о
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предмете речи, и это оказывает негативное
влияние на процесс активизации тематической лексики. Известно, что все отобранные в
учебных целях темы текстоализируются, то
есть создаѐтся «эталонный текст», организующий и определяющий основную информацию темы.
А.Э. Бабайлова отмечает, что под моделированием иноязычных учебных текстов в
методике понимаются «рациональный отбор
и формирование учебного материала в текст,
призванный решать определенные лингводидактические задачи».
Практика преподавания иностранных
языков подтвердила эффективность группировки текстов по тематическому признаку.
Тематическая подборка текстов даѐт возможность работать с одним и тем же лексическим материалом, позволяет осуществлять
трансформацию, объединить информацию,
полученную через разные анализаторы, осуществлять творческую деятельность. Работая
по лексической теме на материале тематически объединѐнных текстов, можно добиться более высоких результатов в совершенствовании устной речи, чем при работе с
разнотипными текстами. Необходимо отметить, что отобранные тексты не должны
быть энциклопедическими, так как перенасыщенность информацией текстов была бы
малоэффективной и не могла бы в полной
мере обеспечить восприятие и запоминание

отобранного языкового материала, а также
заключѐнной в тексте экстралингвистической информации.
При работе над текстами, обучающиеся
часто испытывают затруднения, являющиеся
следствием не только незнание лексики, но и
недостаточного осознания возможностей синонимического действия, отсутствие умений
выбора необходимых единиц из ряда близких по смыслу. Развитию умения применять
комплекс синонимических средств при формировании собственных высказываний способствует использование сходных текстов по
содержанию или тематике, поэтому одним из
основных преимуществ отбора текстов необходимо считать принципы одновременного
обращения к двум и более текстам, содержательно близким и демонстрирующим синонимические средства выражения.
Актуальность проблемы. Лексическая
сторона текста основной в обучении тексту, без
которой невозможно существование всех остальных уровней.
Новизна проблемы. Работая по лексической теме на материале тематически объединенных текстов можно добиться более высоких
результатов устной речи, чем при работе с
разнотипными текстами.
Практическая значимость проблемы.
Работа с лексическим материалом призвана обеспечить овладение словарным минимумом русского языка, расширить словарный запас учащихся.
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BUILDING TEACHER-STUDENT RELATIONSHIPS BASED ON PEDAGOGICAL
COOPERATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Xülasə. Məqalədə təlim prosesində ən vacib amillərdən olan müəllim-şagird münasibətlərindən, xüsusilə ibtidai siniflərdə bunun əhəmiyyətindən danışılır.
Təlim prosesinin bütün mərhələlərində müəllim-şagird münasibətlərinin yaranmasında müəllimlər
üçün vaçib olan pedaqoji qabiliyyətlərdən, onların əsas xüsusiyyətlərindən bəhs olunur. Müəllim-şagird münasibətlərinin yüksək olması üçün və keyfiyyətli nəticələrin əldə olunmasında dialoji mədəniyyətin prinsiplərinin əhəmiyyəti qeyd olunur. Yeni təhsil sistemində müəllim-şagird münasibətlərinin düzgün yaradılmasında pedaqoji əməkdaşlığın vacibliyi haqqında geniş məlumat verilmişdir.
Açar sözlər: müəllim-şagird münasibətləri, təlimdə vacib olan qabiliyyətlər, dialoji mədəniyyət,
pedaqoji əməkdaşlıq
Резюме. В статье рассматриваются отношения учитель-ученик, являющиеся одним из важнейших факторов в процессе обучения, особенно в начальных классах. На всех этапах процесса обучения
обсуждаются педагогические умения и их основные черты, важные для педагогов в формировании
отношений «учитель-ученик». Подчеркнута важность принципов диалогической культуры для высоких отношений учитель-ученик и достижения качественных результатов. Была предоставлена обширная информация о важности педагогического сотрудничества в надлежащем налаживании отношений
между учителем и учеником в новой системе образования.
Ключевые слова: отношения учитель-ученик, навыки, важные в обучении, диалогическая
культура, педагогическое сотрудничество
Summary. The article discusses the teacher-student relationship, which is one of the most important
factors in the learning process, especially in the primary grades. At all stages of the learning process, the
pedagogical skills and their main features that are important for teachers in the formation of teacher-student
relations are discussed. The importance of the principles of dialogic culture for the high teacher-student
relations and the achievement of quality results is emphasized. Extensive information was provided on the
importance of pedagogical cooperation in the proper establishment of teacher-student relations in the new
education system.
Key words: teacher-student relations, skills important in training, dialogical culture, pedagogical
cooperation
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Azərbaycan Respublikasında Təhsil sahəsində İslahat Proqramının qəbul olunmasından
sonra təlim prosesində yeni yanaşmalar dövrü
başlandı. İslahat Proqramının tələbləri baxımından yeni bir quruluşun – cəmiyyətin formalaşması və müasir təfəkkürün formalaşması zərurəti yarandı. Təhsildə bir sıra yeni yanaşmalar
meydana gəldi. Demokratik təhsil şəraitində belə yeni yanaşmalardan biri də müəllim-şagird
münasibətlərinin formalaşması oldu. Bu həm də
öz-özlüyündə yeni bir pedaqoji məsələni –
müəllim-şagird münasibətlərinə yenidən baxılmasını və onun yeni müstəvidə qurulmasını
meydana çıxardı.
Yeni təhsil siyasətinə və fəal təlimə görə
Azərbaycan təhsilində “demokratikləşdirmə”,
“humanistləşdirmə”,”inteqrasiya”, “diferensiallaşdırma”, “fərdiləşdirmə”, “humanitarlaşdırma”
kimi Təhsil İslahatının prinsiplərinə əsaslanaraq,
şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında
müəllim-şagird münasibətləri çox önəmlidir.
Yeni Təhsil Qanunun tələbləri baxımından müasir təlim şəraitində müəllimin ənənəvi
fəaliyyətində dəyişikliklər baş verib. Onun
funksiyası dəyişib, pedaqoji fəaliyyətində yeni
mövqe yaranıb. Yeni şəraitdə “müəllimin mövqeyi – bələdçi” (fasilitator), aparıcı (istiqamət
verən) mövqeyidir. Şagird isə tədqiqatçıdır. Fəal
təlim prosesində şagirdləri biliklərə aparan yolda müəllimin bir bələdçi kimi əsas funksiyalarından biri də müəllim-şagird münasibətini günün tələbləri baxımından qurmasıdır. Əslində
bu, müəllim liderliyinin yeni bir formasıdır. Bu
liderlik müəllimlə şagirdin təhsilin məqsədinə
nail olmağa yönəldilmiş birgə fəaliyyətinə əsaslanır. Belə olduğu təqdirdə müəllim nüfuz sahibi kimi sinifdə özünü şagirdlərdən yüksəkdə tutmur. Əksinə, müəllim sistemli, ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə şagirdlərlə əməkdaşlıq edir,
problemli vəziyyəti təşkil edir, tədqiqat məqsədlərinin qoyulmasında şagirdlərə istiqamət verir,
bunların həllində metodik kömək göstərir, biliklərin əldə edilməsi və mənimsənilməsi yollarını
öyrədir. Şagird isə müəllimin istiqamətinə əsasən fəaliyyət göstərir. O, fəaliyyətə məcbur
olunmur, sadəcə təhrik edilir. Onun mövqeyi
axtarış və kəşf edən, tədqiqatçı xarakteri daşıyır.
Ona görə də müəllimin istiqaməti üzrə şagird
kiçik tədqiqatlara qoşulur, araşdırmalar aparır,
konkret nəticələrə gəlir. Şagird gəldiyi nəticələri
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qiymətləndirməklə bir daha bunlara nail olduğuna əmin olur.
Göründüyü kimi, istər müəllimin, istərsə
də şagirdin fəaliyyəti subyektlərin fəaliyyəti kimi əməkdaşlıq xarakteri daşıyır. Yəni ənənəvi
təlimdə əsas prinsip kimi qəbul olunan subyekt
– obyekt münasibətindən subyekt – subyekt münasibətinə keçilmişdir. Bu münasibətlər müasir
təhsili, məktəbi xarakterizə edən, onun humanist
keyfiyyətini üzə çıxaran əsas əlamətdir.
Yeni təhsil sistemində müəllim-şagird
münasibətləri dialoji mədəniyyətin prinsiplərinə
söykənir. Başqa sözlə, bu münasibətlərin əsasında humanist prinsipin tələbləri dayanır. Belə tələblər təlim prosesinin psixopedaqoji əsası kimi
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın görkəmli psixoloqu, mərhum prof. Ə.Ə. Əlizadə bu
məsələdən bəhs edərkən həm şəxsiyyət, həm də
dialoji mədəniyyətin tələbləri barədə belə qənaətə gəlmişdir: “Obyekt mahiyyətcə şəxsiyyət
deyil, insan deyil. İnsan ancaq subyekt kimi,
şəxsiyyət kimi dialoqa girə bilər”. Bu o deməkdir ki, dialoq məkanına daxil olmaq üçün aşağıdakı məqamlar əsasdır:
– insan münasibətləri mənəvi ölçülərə
söykənməlidir;
– adamlar bir-birini şəxsiyyət kimi qavramalıdırlar;
– dialoq birgə əməkdaşlıq, birgə yaradıcılıq şəraitində olmalıdır”.
Doğrudan da, dialoji mədəniyyət üçün ilkin şərt insanlığın anlaşılan və qarşılıqlı başa
düşülən mənəvi prinsipləridir. Bu prinsiplər bütövlükdə insanın həyat fəaliyyətinin tənzimlənməsində həlledici rol oynayır. Dialoji mədəniyyətdə müəllim və şagirdlərin bir-birlərini bir
şəxsiyyət kimi qəbul etməsi də başlıca şərtdir.
Bu, onların bir-birini problemi olan, onu həll etməyə gücü, qüdrəti çatan, xüsusi bilik, bacarıq
və qabiliyyətli şəxs kimi qəbul etməsi deməkdir.
Belə ünsiyyət müəllim-şagird münasibətinin təlim prosesində əhəmiyyətini daha da artırır.
Müəllim-şagird münasibətin yaranmasında
birgə fəaliyyətdə əməkdaşlığın yaranmasının zəruriliyi xüsusi vurğulanmalıdır. Müəllim-şagird
fəaliyyətində əməkdaşlıq yeni düşüncə tərzinə
əsaslanan yaradıcılıq aləminin genişlənməsinə
şərait yaradır. Bu, çox əhəmiyyətli və qeyri-adi
bir hadisə kimi, şagirdlərdə birgə fəaliyyətə, eləcə də təlim fəaliyyətinə böyük maraq doğurur.
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Müəllim-şagird münasibətlərinin düzgün
qurulması, ilk növbədə, müəllimlərdə bir sıra qabiliyyətlərin olmasından çox asılıdır. Xüsusən, ibtidai siniflərdə fəaliyyət göstərən müəllimin müasir dövr üçün xarakterik olan qabiliyyətləri müəllim-şagird münasibətlərində son dərəcə önəmlidir.
Bildiyimiz kimi, pedaqoji qabiliyyətlər müəllimin
fərdi keyfiyyətləridir. Onları aşağıdakı kimi təsnif
etmək olar: təşkilatçılıq qabiliyyəti;
 təlim (öyrətmə) qabiliyyətləri;
 perseptiv qabiliyyətlər;
 kommunikativ (ünsiyyət) qabiliyyətləri;
 suqqestiv (təlqinedici) qabiliyyətlər;
 tədqiqatçılıq qabiliyyəti;
 elmi-idrakı qabiliyyətlər.
Bu qabiliyyətlər zaman keçdikcə dəyişə,
tələblərin sayı arta və ya azala bilər. Lakin başlıca şərtlərdən biri qabiliyyətlərin zərurilik baxımından bacarıqlara çevrilməsi və bacarıqlardan
müəllim fəaliyyətində düzün istifadə olunmasıdır. Nəzərə alınmalıdır ki, sinifdə təhsil alan şagirdlərin hər birinin fərdi və özünəxas xüsusiyyətləri var. Ona görə də müəllim dərs dediyi siniflərdə müəllim-şagird münasibətlərini şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğun olaraq qurmalıdır.
Müəllimin bacarıqları özlüyündə lazım olması baxımından eyni səviyyədə əhəmiyyətli olsa da, müxtəlif zamanda hər hansı biri digərinə
nisbətən daha önəmli görünə bilər. Bu yalnız
tədqiqatçıların dövrün tələbindən doğan yanaşma tərzində ifadə olunur. Məsələn, humanist və
demokratik cəmiyyətin qurulduğu bir zamanda
müəllimin ilkin keyfiyyəti kimi kommunikativ
(ünsiyyət) bacarıqları daha çox əhəmiyyət daşıyır. Şagirdlərinin təlim marağına səbəb olan
müəllimlər kommunikativ imkanlarından istifadə edən müəllimlərdir. Belə müəllimlər şagirdlər tərəfindən daha da çox sevilir. Deməli, şagird kollektivini təlim prosesinə hazırlamaq,
onu ümumi fəaliyyətin məntiqinə tabe etmək
üçün ən yaxşı vasitə kommunikativ (ünsiyyət)
bacarıqlardır. Məlumdur ki, şagirdlər ünsiyyətcil, qayğıkeş müəllimlərlə daha yaxından əməkdaşlıq edirlər. Ünsiyyət müəllim-şagird münasibətində ən əsas amillərdən biridir. Ünsiyyət ibtidai sinif müəllimləri üçün xüsusilə vacib qabiliyyətlərdən biridir. Ona görə ki, ibtidai sinif şagirdləri öz müəllimini qəbul etməsə onu təlim
prosesinə cəlb etmək çox çətin olur.

Müəllimin fəaliyyətində aparıcı fərdi keyfiyyətlərdən biri də tədqiqatçılıqdır. Bu günün
müəllimi üçün bu bacarıq daha da önəmlidir.
Çünki müəllim özü tədqiqatçı olmalıdır ki, qarşısındakı şagirdi də bu istiqamətdə inkişaf etdirə
bilsin. Yeni təhsil siyasətində müəllim və şagirdlərin funksiyalarında dəyişikliklər yaranmaqdadır. Müəllim bütövlükdə dərsin sahibi,
təşkil edəni olduğundan bütün hallarda şagirdlərin təlim fəaliyyətini istiqamətləndirən, onları
düz yola yönəldən bir şəxs kimi çıxış edir, fənn
üzrə reallaşdıracağı standartlara əsaslanaraq
məqsədlərini müəyyənləşdirir. Məqsədlərini həyata keçirmək üçün fəaliyyətini layihələndirir,
konkret plan qurur. Bu zaman reallaşdıracağı
məzmun standartlarını, il ərzində fəaliyyətinin
məzmununu, gözlənilən nəticələri, üsul və vasitələri, qiymətləndirmə mexanizmlərini müəyyənləşdirir. Gündəlik fəaliyyətə gəldikdə isə
müəllim hər dərs üçün orijinal bir sistem hazırlayır. Məhz bu prosesdə də mütləq olaraq müəllim-şagird münasibəti nəzərə alınır, ən zəif
müəllim belə özünün sistemini düzgün formalaşdırmağa, reallaşdırmağa çalışır.
Bu günün müəllimi sərbəst bir fəaliyyət
göstərən, yaxud başqasının göstərişlərini yerinə
yetirən bir şəxs kimi çıxış etmir. O, daima texnoloji araşdırmalar aparan, özünün və başqalarının
fəaliyyətinə yaradıcı yanaşan, fəaliyyətini şagirdlərinin nailiyyətləri ilə qiymətləndirən yaradıcı
mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərir. Bu mənada
tədqiqatçılıq müəllimin zəruri bacarıqlarından biri kimi dəyərləndirilir və onun formalaşdırılması
istiqamətində iş aparılması məqsədəuyğun hesab
edilir. Müəllimin tədqiqatçılıq bacarığının önəmli
hesab edilərək digərlərindən fərqləndirilməsi
müasir dövrdə həyata keçirilən demokratik və
humanist təhsil siyasətindən irəli gəlir. Demokratik və humanist təhsilin qurulmasında keyfiyyətin
idarə olunması mexanizmi təhsil müəssisələrinin,
eləcə də müəllimlərin fəaliyyətində yaradıcılığın
üstün yer tutmasına xüsusi önəm verir. Standart
nəticələrə çatmaq üçün strategiyaların seçilməsi
və ya hazırlanmasında məsuliyyətli yanaşma tərzi nümayiş etdirməyi, nəzərdə tutulmuş hədəflərə
çatmağı tələb edir.
İstər kommunikativ, istərsə də tədqiqatçılıq bacarıqlarının yaranması üçün müəllimin elmi-idraki bacarıqlara yiyələnməsi daha da
önəmlidir. Başqa formada demiş olsaq, müəlli-
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min akademik və pedaqoji-psixoloji hazırlığı
onun kommunikativ və tədqiqatçılıq bacarıqlarının yaranmasının təminatçısıdır. Ona görə də
respublikamızda həyata keçirilən yeni təhsil siyasətində müəllim şəxsiyyətində vacib olan bu
bacarıqların, eləcə də bunlarla yanaşı, digərlərinin formalaşması məqsədi ilə zaman-zaman fəal
təlim texnologiyalarını inkişaf etdirən təlim
kursları təşkil olunur. Belə təlimlərdə iştirak etmək müəllimlərə fəal təlim şəraitini daha səmərəli təşkil və idarə etməkdə çox kömək edir. Deməli, bu günün müəllimi hər zaman öz peşəkarlığını artırmalıdır.
Beləliklə, bu bacarıqlara istinad edə bilən
müəllim məhz müəllim-şagird münasibətlərinin
düzgün qurulmasına nail olur.
Pedaqoji qabiliyyətlərə malik müəllim, təbii olaraq, planlaşdırdığı pedaqoji prosesi yeni
prinsiplərin tələbinə uyğun olaraq demokratik
şəraitdə qurmağa çalışır. Belə şərait isə, öz növbəsində, şagird fəallığına imkan verir. Şagird
müəllimin istiqamətverici tövsiyələri, göstərişləri əsasında potensial imkanlarını səfərbər edərək
təlim prosesində sərbəst fəaliyyət göstərir,
müəllimin ona bəslədiyi hörmət və ehtiramdan
bəhrələnərək daha da yüksək keyfiyyət göstərməyə çalışır.
Müəllim-şagird münasibətlərinin yüksək olması keyfiyyətli nəticələrin əldə olunması ilə
müəyyənləşir. Bu isə bilavasitə real prosesdə
meydana çıxır. Real proses həyata keçirilən pedaqoji prosesdir. Müəllim-şagird münasibətlərinin
öyrənmə-öyrətmə mexanizmi məhz bu prosesdə
meydana çıxır. Həm müəllimlər, həm də şagirdlər
özlərinin fəaliyyət potensialını bu şəraitdə daha
aydın nümayiş etdirirlər. Real proses müəllim-şagird əməkdaşlığının bir müstəvidə olmasını, təlimin səmərəliliyi istiqamətinə yönəlməsini, hər iki
tərəfin qarşılıqlı münasibətini tələb edir.
Yeni pedaqoji prosesdə müəllim-şagird
münasibətləri qarşılıqlı əməkdaşlıq baxımından
qiymətləndirilsə də, burada şagirdlərin fəallaşdırılması daha qabarıq nəzərə çarpır. Onlar müasir
dövrdə pedaqoji prosesdə subyekt kimi fəaliyyət
göstərirlər. Təlim prosesində şagird tədqiqatçılığa cəlb olunur, mövzu ətrafında araşdırmalar
aparır, öyrəndiklərini tətbiq edir, müqayisə və
təhlillər yolu ilə fakt və hadisələri məntiqi təfəkkürə əsaslanaraq qiymətləndirirlər. Şagirdin təlim prosesində mühakimə yürütməsi, fikirləş-
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məsi, müstəqil nəticə çıxarması, əldə etdiyi məsələləri yaradıcı tətbiq etməsi onun ən müsbət
cəhətlərindəndir. Müasir dərsi bunlarsız təsəvvür etmək çətindir.
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, müəllim və
şagirdlərin fəaliyyətindəki özəlliklər onların arasındakı münasibətlərin yeni məzmunda qurulmasını son dövr pedaqoji ədəbiyyatlarda göstərildiyi
kimi, “əməkdaşlıq münasibəti”, “əməkdaşlıq pedaqogikası” kimi adlandırmaq olar. Mahiyyət etibarı ilə bu münasibətlərin əsasında qarşılıqlı anlaşma və demokratik xarakterli ünsiyyət, biz sözlə, dialoji mədəniyyət dayanır. Hər şeydən əvvəl,
vacib olan problemin həll edilməsidir. Müəllim
və şagirdlər bütün fəaliyyətlərini bu məqsədə yönəldirlər. Məqsəd öyrədən və öyrənən tərəfləri
sıx birləşdirmək, onlar arasındakı əməkdaşlığı
daha da genişləndirməkdir.
Müəllim-şagird münasibətlərindəki qarşılıqlı fəaliyyət mahiyyət etibarı ilə müasir xarakterli yeni bir təlim şəraitinin meydana çıxması
ilə müşayiət olunur. Bu şəraitdə öyrənən xarakterini dəyişir. Yeni təhsil quruculuğunda bu cür
yanaşma fəal öyrənmə (təlim) adlandırılır. Prof.
A.O. Mehrabov haqlı olaraq qeyd edirdi: “Fəal
öyrənmə təlim prosesində xüsusi yer tutur. O,
şagirdlərə gələcək peşələrində, fəaliyyətlərində,
şəxsi və ictimai həyatlarında məqsədlərinə çatmaqda, kamil insan kimi formalaşmaqda kömək
edən zəruri öyrənmədir. Göründüyü kimi, bu
prosesin faydalılığı şagirdlərin idrak fəallığının
yüksəlməsində, problemlərin həlli yolunun tapılmasında axtarışlarda, kəşflərdə özünü göstərir. Hər bir nailiyyət özünün müsbət nəticələri
ilə xüsusi əhval-ruhiyyə yaradır və şagirdlərin
yüksək sevincinə səbəb olur, təlim marağının
artmasına təsir göstərir”.
Müəllim-şagird arasında qarşılıqlı fəaliyyətin yaranması səmərəli öyrənmə prosesinin
formalaşması ilə nəticələnir. Belə fəaliyyət ənənəvi təlim prosesinə məxsus bilikyönlü təlimdən
şəxsiyyətyönlü təlimə gətirib çıxarır ki, bunun
da ən əsas səbəbi əməkdaşlığın normal olmasıdır. Bu zaman müəllim-şagird arasında işgüzar
bir əlaqə formalaşır, hər kəs təbii olaraq qarşısına qoyduğu məqsəd üçün çalışır.
Müəllim-şagird arasında qarşılıqlı fəaliyyətin yaranması həm də ənənəvi olaraq məktəblə valideyn arasında əlaqələrin yeni məzmunda
qurulmasına şərait yaradır. Belə əlaqələrin ibti-
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dai sinif şagirdlərinin valideynləri ilə yaradılması xüsusilə vacibdir. Valideynlər məktəbdə təlim
prosesi və övladlarının gündəlik təlim fəaliyyəti
ilə daha yaxından maraqlanmağa, onların təhsil
prosesinə nüfuz etməyə imkan tapırlar. Müəllimlərin valideynlərlə əlaqələrinin yeni formaları yaranır. Valideynlər uşaqlarının təlim fəaliyyətinin sadəcə seyirçisi deyil, bilavasitə iştirakçısına çevrilir, onların problemləri ilə daha yaxından tanış ola bilirlər.
Müəllim-şagird münasibətlərinin düzgün
təşkili təlim prosesini daha da səmərəli və rəngarəng edir. Yuxarıda qeyd olunanlara istinadən
demək olar ki, müəllim-şagird münasibətində ən
vacib şərt olan pedaqoji əməkdaşlıq vasitəsi ilə
müəllim və şagird fəaliyyətinin dinamikasını artırmaq mümkündür.

Problemin aktuallığı. Bu gün fəxrlə demək
olar ki, respublikamızda demokratik təhsil quruculuğu dövründə müəllim-şagird arasında qarşılıqlı fəaliyyət şəraiti yaranmışdır. Təhsildə demokratik ənənələr gücləndikcə bu fəaliyyət daha da artar, gələcəyə uğurla addımlayan əsl şəxsiyyətlər formalaşar.
Təlim prosesində müəllim-şagird münasibətini pedaqoji əməkdaşlıq əsasında qura bilən müəllim təhsildə
daha yüksək nəticələr əldə edər.
Problemin elmi yeniliyi. Müəllim-şagird arasında qarşılıqlı fəaliyyətin yaranması həm də ənənəvi olaraq məktəblə valideyn arasında əlaqələrin yeni
məzmunda qurulmasına şərait yaradır. Belə əlaqələrin ibtidai sinif şagirdlərinin valideynləri ilə yaradılması xüsusilə vacibdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Təlim prosesində şagird tədqiqatçılığa cəlb olunur, mövzu ətrafında araşdırmalar aparır, öyrəndiklərini tətbiq edir,
müqayisə və təhlillər yolu ilə fakt və hadisələri məntiqi təfəkkürə əsaslanaraq qiymətləndirirlər.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF
PRIMARY SCHOOL FOR DIAGNOSTIC ACTIVITIES
Резюме. В основе педагогической диагностики лежат диагностические знания и умения.
Приобретение диагностических знаний и умений будущими учителями в процессе обучения является
необходимым условием формирования у них диагностической культуры.
В статье эти условия классифицируются следующим образом: 1) ценностное условие; 2) мотивирующе-стимулирующее условие; 3) содержательно-технологическое условие; 4) эмоционально-волевое условие; 5) организационное условие; 6) условие контроля и регулирования; 7) результативное
условие. Выявление перечисленных выше семи условий формирования диагностической культуры у
будущих учителей начальных классов связано с общей структурой дидактического процесса.
Ключевые слова: учитель начальных классов, личность, диагностика, учебный процесс,
педагогическое условие
Xülasə. Pedaqoji diaqnostikanın əsasını diaqnostik bilik və bacarıqlar təşkil edir. Gələcək müəllimlərin təlim prosesində diaqnostik bilik və bacarıqlara yiyələnməsi onlarda diaqnostik mədəniyyətin formalaşdırılmasının zəruri şərtdir.
Məqalədə bu şərtlər aşağıdakı kimi təsnif edilir:1) dəyər şərti; 2) motivasiyaedici - stimullaşdırıcı olması şərti; 3) məzmun-texnoloji şərti; 4) emosional-iradi şərt; 5) təşkilati şərt; 6) nəzarət və tənzimləmə şərti;
7) nəticə şərti. Gələcək ibtidai sinif müəllimlərində diaqnostik mədəniyyətin formalaşdırılması üçün yuxarıda
sadaladığımız yeddi şərtin müəyyənləşdirilməsi didaktik prosesin ümumi strukturu ilə bağlıdır.
Açar sözlər: ibtidai sinif müəllimi, şəxsiyyət, diaqnostika, təlim prosesi, pedaqoji şərt
Summary. On the basis of pedagogical diagnostics lie diagnostic knowledge and skills. Acquisition of
diagnostic knowledge and skills of future teachers in the process of training is an indispensable condition for
the formation of their diagnostic culture.
In this article these conditions are classified as follows: 1) value; 2) under the condition that it is a
motivating-stimulating-lyrical; 3) content-technological state; 4) emotional and volitional state; 5)
organizational situation; 6) state of control and regulation; 7) conditional result. The identification of the
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above seven conditions for the formation of diagnostic culture in future teachers of primary classes is
associated with the general structure of the didactic process.
Keywords: teacher of primary classes, personality, diagnostics, educational process, pedagogical
condition

Подготовка будущих учителей начальных классов к педагогической, а также к
диагностической деятельности – длительный
процесс. Подготовить будущих учителей к
диагностической деятельности можно как в
процессе обучения (лекции, семинары, практические занятия, педагогическая практика и
др.), так и путем эффективного использования внеаудиторных мероприятий. Рассматривая диагностическую культуру как подструктуру педагогической культуры, О.Ю. Дедова считает важным обучение учителей этому качеству, играющему важную роль в
структуре личности, и оценивает его как
«диагностическую поддержку индивидуального развития ребенка» [1, с.122]. Н.Н. Деменова рассматривает «диагностическую культуру как один из психодидактических аспектов профессионализма учителя» [2, с.122].
Основу педагогической диагностики
составляют диагностические знания и умения. С точки зрения рационального подхода
знания будущих учителей проявляются не
сами по себе, а в их особых умениях. Чем
больше умений приобретают будущие учителя в процессе обучения, тем выше уровень
их профессионализма и профессиональной
компетентности. Личностно-ориентированный подход, требующий выявления индивидуальных особенностей студентов, обеспечивает развитие их личности и саморазвитие.
Личностно-ориентированное
образование
способствует гуманистическим отношениям,
развитию всех творческих способностей и
мышления студентов, социализации и творческому самовыражению. Студенты наряду с
принятием самостоятельных решений, осознают свою ответственность и стремятся к саморазвитию, что приводит к возникновению
у них свободы воли. При традиционном подходе сотрудничество «преподаватель-студент» здесь не развивалось, так как преподаватель с богатыми научными знаниями и обширной эрудицией на лекциях и семинарах
превращал студентов в пассивных слушате-

лей, донося до них богатую научную информацию. Хотя в отношениях преподавательстудент возникало взаимопонимание, но не
появлялось доверие. В результате личностно-ориентированного образования изменяется внутренний, эмоционально-познавательный опыт личности студента, а обучение
ориентируется на его интересы и потребности, возможности и способности. В аудитории
создается здоровая воспитательная среда для
развития личности студента, обеспечивается
межстуденческое сотрудничество, взаимопомощь и совместное развитие.
Согласно этой концепции, основным
результатом реализации установленной нами
дидактической модели является подготовка
будущего учителя к диагностической деятельности в рамках его профессиональноличностного развития и формирование у них
диагностической культуры. Изучение теоретических основ педагогической диагностики
и педагогического диагностирования в учебном процессе является как хорошим средством, так и наиболее эффективным способом
достижения поставленной цели. При этом
основное внимание уделяется получению
знаний, формированию умений и навыков
лишь в процессе той или иной практической
или теоретической деятельности, а на основе
нормативов выявляются модели обучения с
преобладанием репродуктивной деятельности студентов. Наиболее эффективный способ
сделать это – привить студентам диагностические знания и умения при преподавании
педагогических предметов, создать у них мотивацию к диагностической деятельности.
Приобщение будущих учителей к педагогическим реалиям в процессе обучения и педагогической практики, наряду с подготовкой
их к педагогической деятельности, приводит
к новым качественным изменениям в них.
Таким образом, в них формируется творческая деятельность. Поэтому учитель, являющийся носителем педагогической культуры,
выступает не только как передатчик знаний,
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умений и навыков своим студентам, но и как
субъект, который с помощью различных
средств формирует их личность, при этом
развиваясь в этом процессе.
Следовательно, приобретение будущими учителями диагностических знаний и
умений в процессе обучения является необходимым условием формирования у них
диагностической культуры и их эффективной работы в этой области. К ним относятся:
1) единство знания и деятельности; 2) единство теоретической и практической деятельности; 3) организация деятельности диагностическими средствами; 4) связь внешней и
внутренней деятельности.
В целом важно учитывать следующие
педагогические условия подготовки будущих учителей начальных классов к диагностической деятельности и формирования у
них диагностической культуры.
Первое условие представляет ценностную значимость. Это составляет аксиологическую основу формирования диагностической культуры. Данные условия предполагают, что будущий учитель понимает цели
формирования диагностической культуры и
овладевает ценностной системой профессиональной деятельности. Эти ценности невозможно привить будущим учителям без овладения подробной информацией о них.
В научно-педагогической литературе
«педагогические ценности считаются нормами, регулирующими педагогическую деятельность» и классифицируются следующим образом: 1) социально-педагогические
ценности; 2) педагогические ценности группы; 3) ценности, присущие личности [3, с.66].
Цель педагогической деятельности учителя
связана с определяемыми им мотивами. Потребность в саморазвитии и самовоспитании,
самосовершенствовании и самореализации
выражаются в конкретных мотивах. Такая
деятельность также связана с содержанием
работы учителя. Таким образом, педагогические ценности являются важным аспектом
реализации государственной образовательной политики. Ценности-средства играют
важную роль в организации высшего педагогического образования. Ценности-средства
делятся на три группы, первая из которых –
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ценности-отношения. Ценности-отношения
предполагают целенаправленную организацию учебного процесса в высших педагогических школах, налаживание сотрудничества
между обучающими и обучаемыми. Другая
группа педагогических ценностей – это ценности-качества. Личностная и профессиональная характеристика будущих учителей
отражается в ценностях- качествах. Формирование этих качеств зависит от уровня развития коммуникативных, прогностических,
коммуникативных, творческих и интеллектуальных способностей. Третья группа ценностей-средств называется ценностями-знаниями. Ценности, охватывающие систему
знаний и умений, предполагают закономерности, принципы, методы и формы организации педагогического процесса.
Осуществление диагностической деятельности играет важную роль в системе
личностных и профессионально-педагогических ценностей будущих учителей. Диагностическая информация выступает нормативным критерием, на основании которого
учителя также анализируют эффективность
образовательного процесса, успеваемость
студентов, процесс личностного развития и
их профессиональную деятельность. При
этом следует иметь в виду, что педагогическая диагностика предполагает реализацию
образовательных стандартов, а не критериев
развития студентов. Формирование диагностической культуры у будущих учителей тесно связано с учетом необходимых условий,
связанных с общей структурой дидактического процесса.
Второе – мотивационно-стимулирующее условие, обеспечивающее формирование отношения к осуществлению педагогической деятельности на диагностической основе. Создает полное представление о сущности, содержании, средствах, правилах применения педагогико-психологической диагностики у будущих учителей. Они стимулируют учащихся к овладению способами обучения, являющимися объектом и предметом
педагогической диагностики, к диагностике
учебного процесса, внеклассной воспитательной деятельности. Будущие учителя начальных классов осознают необходимость

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 89, Number: 2, 2022

Педагогические условия подготовки будущих учителей начальных классов к диагностической деятельности

педагогической диагностики для повышения
эффективности учебной деятельности.
Третье содержательно-технологическое условие состоит в том, что оно отражает
связь содержания диагностической культуры,
формируемой у будущих учителей начальных
классов, с содержанием учебных предметов.
Четвертое-эмоционально-волевое условие, требующее от будущих учителей начальных классов развития произвольных усилий
по овладению содержанием диагностической
культуры, изучению объекта педагогической
диагностики, ответственности в анализе и
применении полученных результатов. Эти условия также обеспечивают оптимизацию
диагностической информации наряду с повышением качества учебного процесса.
Пятое – организаторское условие предусматривает выбор и применение эффективных методов сотрудничества преподавателей и студентов и формирование у будущих учителей диагностической культуры.
Реализация этого условия предполагает создание условий для организации образовательного процесса будущими учителями в
общеобразовательных школах в период прохождения ими педагогической практики,
проведения диагностической деятельности
без вмешательства в деятельность учащихся
и ученических коллективов.
Шестое условие контроля и регулирования предусматривает определение этапов
подготовки будущих учителей начальных
классов к диагностической деятельности,
анализ, учет и корреляцию результатов диагностики.
Седьмым – ограничительным-результативным является условие, обеспечивающее изучение методов и параметров контроля и самоконтроля, используемых при
формировании диагностической культуры.
Выделение перечисленных выше семи
условий формирования диагностической
культуры у будущих учителей начальных
классов связано с общей структурой дидактического процесса.
На наш взгляд, формирование диагностической культуры у будущих учителей начальных классов зависит не только от перечис-

ленных педагогических и психологических
условий, но и от нижеследующих условий:
1) от активной личностной позиции
студента как субъекта деятельности по формированию диагностической культуры;
2) от уровня поддержки творческих исканий студентов со стороны преподавателей,
научно-педагогической
общественности,
председателя студенческого научного общества университета, а также сокурсников;
3) учета социально-психологических и
психофизиологических особенностей студентов;
4) от стимулирования деятельности
студентов, отличившихся личными творческими успехами в диагностической деятельности.
Это может сделать как руководство
вуза (ректор, проректор, декан, руководитель
педагогической практики), так и руководство школы, где студент проходит педагогическую практику.
Поэтому считаем важным учитывать в
дидактической модели подготовки будущих
учителей начальных классов к диагностической деятельности следующие элементы:
1) преподаватели и студенты, являющиеся субъектами образовательной деятельности;
2) цель обучения педагогической диагностике;
3) содержание обучения, предусматривающее подготовку и приобщение будущих
учителей к диагностической деятельности;
4) личная деятельность будущих учителей по освоению содержания педагогической
диагностики;
5) критерии оценивания компонентов
диагностической культуры.
В дидактической модели формирования диагностической культуры у будущих
учителей начальных классов необходимо эффективно использовать различные методы
постановки диагностических целей. Основываясь на концепции личностно-ориентированного образования, мы уделили особое
внимание двум аспектам педагогической
диагностики.
Первый аспект связан с приобретением знаний и умений, связанных с педагоги-
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ческой диагностикой, что позволит будущим
учителям более профессионально осуществлять педагогическую деятельность и повысить ее эффективность.
Второй аспект (личностный) связан с
восприятием студентом себя как субъекта
педагогической деятельности, формированием мотивации профессионально-педагогической деятельности и подготовкой их к
диагностической деятельности.
Обучение диагностированию по первому аспекту (тематическому) имеет три цели: 1) приобретение диагностических знаний
помогает эффективно осуществлять педагогический процесс; 2) будущие учителя начальных классов осваивают этапы и особенности диагностической деятельности и творчески их применяют; 3) определяет место и
роль педагогической диагностики в профессиональной деятельности будущих учителей
начальных классов.
При изучении диагностики с субъективной точки зрения преследуются три цели:
1) развитие диагностического мышления и
связанных с ним познавательных способностей (памяти, внимания, воображения, понимания диагностируемого объекта); 2) форми-

рование мотивов и интереса к диагностической деятельности для достижения высокого
профессионализма; 3) формирование у будущих учителей знаний и умений диагностировать свою деятельность.
Важным условием достижения этой цели является не только приобретение знаний
и умений по диагностике, развитие диагностических умений, но и формирование потребности в саморазвитии, создание у будущих учителей интереса к творческому самовыражению.
Актуальность статьи. Одной из важных
категорий профессиональной культуры учителей
начальных классов является педагогическая
диагностика. Поскольку этот вопрос еще не
исследован, его изучение представляет большую
значимость.
Научная новизна статьи. В статье определены необходимые условия подготовки будущих учителей начальных классов к диагностической деятельности.
Практическая значимость статьи. Определение необходимых условий подготовки будущих учителей начальных классов к диагностической деятельности может сыграть важную
роль в совершенствовании подготовки педагогических кадров.
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PSYCHOLOGIST’S FEATURES OF THE MORAL AND PSYCHOLOGICAL QUALITIES
Xülasə. Müasir şəraitdə peşə sahələrinə verilən tələblərin dəyişməsi, həmçinin yeni peşələrin ortaya
çıxması müəyyən peşə sahibinin psixoloji xüsusiyyətlərinə, əxlaqi-etik keyfiyyətlərinə verilən tələblərin dəyişməsinə gətirib çıxarmışdır. Müxtəlif peşə sahiblərinə verilən tələblərə, prinsiplərə, konkret fəaliyyət sahələrində çalışan mütəxəssislərin peşə fəaliyyətini tənzimləyən normalara, etiketlərə yeni aspektdən baxılması
mütəxəssis hazırlığında və peşə seçimində ciddi əhəmiyyətə malikdir.
Açar sözlər: peşə sahələri, prinsip, etiket, əxlaq komponenti, praktik psixoloq, mütəxəssis, şəxsi
xarakteristika
Резюме. Изменения требований к профессиям в современных условиях, а также появление новых профессий привели к изменению требований к психологическим характеристикам, моральноэтическим качествам той или иной профессии. Новый взгляд на требования, принципы, нормы и ярлыки, регулирующие профессиональную деятельность специалистов, работающих в конкретных сферах деятельности, применительно к разным профессиям, имеет большое значение в подготовке специалистов и выборе профессии.
Ключевые слова: профессиональные области, принцип, этикет, нравственный компонент,
практический психолог, специалист, личностные характеристики
Summary. Changes in the requirements for professions in modern conditions, as well as the
emergence of new professions, have led to changes in the requirements for the psychological characteristics,
moral and ethical qualities of a particular profession. A new look at the requirements, principles, norms and
labels governing the professional activities of professionals working in specific fields of activity, given to
different professions, is of great importance in specialist training and career choice.
Key words: professional areas, principle, etiquette, moral component, practical psychologist,
specialist, personal characteristics
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Müxtəlif peşə sahəsində çalışan insanların
fəaliyyətini peşə prinsipləri və kodeksi ilə yanaşı bir sıra psixoloji mexanizmlər tənzimləyir.
Çünki insan amilinin mövcud olduğu bütün sahələrdə onun fəaliyyət və davranışı konkret psixoloji qanunauyğunluqlara tabe olur. Mövcud
qanunauyğunluqların nəzərə alınmaması istər
peşə sahəsində, istərsə də konkret fəaliyyət növündə özünəməxsus çatışmazlıqlar ortaya çıxarır. Başqa bir tərəfdən peşə keyfiyyətləri ilə psixoloji keyfiyyətlərin eyniləşdirilməsi, həmçinin
bu sahədə yeniliklərin olmaması peşə seçimində
və peşə etikasında konkret mütəxəssisin hansı
prinsiplərə üstünlük verməsinə kifayət qədər çətinlik törədir, nəzəri biliklərdən profilaktikaya
gedən yolda problem və çətinliklər yaradır.
Peşə etikasının bir elm kimi formalaşmasının kökləri qədimdir. Bu, ilkin əmək bölgüsündən başlayaraq, yeni peşələrin ortaya çıxmasına qədər uzun bir yol keçmişdir. Bu yolun çətinliyi yaranan yeni peşələrə verilən tələblərin
işlənib hazırlanmasında və onun konkret perspektivlərinin istiqamətlərinin aydınlaşdırılmasında özünü göstərir. Bu gün hər bir peşənin peşə etikası və psixologiyası vardır. Bu iki cəhətin
vəhdətdə nəzərə alınmaması çox zaman yalnız
peşə etikasının birtərəfli qaydada inkişafına, ayrıca götürülmüş mütəxəssisin psixoloji keyfiyyətlərinin nəzərə alınmamasına yol açır. Digər
tərəfdən isə peşə etiketlərinə verilən tələblər həmin peşəyə verilən psixoloji tələbləri üstələyir
və unudulur ki, əsl peşəkarın və ya mütəxəssisin
üstünlük dərəcəsi bilik, bacarıq və vərdişlərin
formalaşması psixoloji mexanizmlərdən kənarda mümkün deyildir.
Müasir dövrümüzdə praktik psixologiya
sahəsində psixoloqun şəxsi keyfiyyətlərinin mahiyyəti və strukturu, onun peşə etikası və peşə
əhəmiyyətli keyfiyyətləri aktual mövzulardan
birinə çevrilmişdir. Bütünlükdə psixoloqun şəxsiyyəti və onun əxlaq komponenti haqda elmi
təsəvvürlər aşağıdakılarla səciyyələnir (1, 79):
1. Səmərəli praktik psixoloqun portretini
təşkil edən əsas şəxsiyyət keyfiyyətlərinin başa
düşülməsində fikir vəhdətinin olmaması;
2. Şəxsi keyfiyyətlər məcmusunun spesifikasının elmi əsaslandırma olmadan geniş və dar
izahının müxtəlif qarşıdurmalarının bolluğu;
3. Psixoloqun peşə qabiliyyətlərinin məzmununun və onun fəaliyyətinin peşəkar səviyyələrinin başa düşülməsində ziddiyyətlər;
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4. Vacib peşə keyfiyyətlərinin strukturlaşdırılmasının və onların insanlara psixoloji yardım göstərilməsinin etik aspektləri ilə əlaqəsinin
əsaslandırılması;
5. Vacib peşə keyfiyyətlərinin “kortəbii”
xarakter daşıyan etik zənginliklə ayrılması,
məzmununa görə müxtəliflik, bəzən isə ziddiyyət təşkil etməsi.
Təsadüfi deyil ki, aparıcı peşə mütəxəssislərindən olan V.A. Klimov peşə əhəmiyyətli
keyfiyyətlər haqqında danışarkən dəqiqləşdirirdi
ki, bütün insanlar öz şəxsi keyfiyyətlərinə görə
bir-birlərindən fərqlənirlər (2, s. 94). Onların
arasında elə keyfiyyətlər var ki, peşə əhəmiyyətli adlanır. Peşə əhəmiyyətli keyfiyyətlər tamlıq,
sistem yaradır. Əsası ondan ibarətdir ki, insan
praktik olaraq peşə hazırlığına və müvafiq əmək
fəaliyyətinə qoşulana qədər peşə yararlığına tamamilə hazır ola bilməz. Buna əsaslanaraq əsas
peşə əhəmiyyətli keyfiyyətlər və onların başlanğıcı yalnız sonradan fəaliyyət prosesində formalaşır və orada təkmilləşir.
Rus tədqiqatçısı V.D. Şadrikov peşə etikası ilə bağlı fərqli konsepsiya təklif etmişdir.
Konkret peşə fəaliyyəti üçün xüsusiyyətlər spesifik funksional sistemdə təşkil edilir. İnsan
fəaliyyətin bir növünü yerinə yetirənə qədər bu
funksional sistem və xüsusiyyətlərinin məcmusu
saxlanır, bu funksional sistemə “işləyən” qabiliyyətlər və vacib peşə keyfiyyətləri eynidir, inkişaf etməyə və təkmilləşməyə davam edir.
Funksional sistemin daxilindəki keyfiyyətlər arasında ayrı-ayrı, tək-tək əlaqələr artır, onun
əsasında şəxsiyyətin psixi, psixomotor proseslərin, fiziki keyfiyyətlərin və xassələrinin qarşılıqlı
təsirinin mürəkkəb sisteminə malik olan konkret
peşə üçün bütöv sabit xassələr strukturu formalaşır (3, s. 305). Doğrudur, bu funksional sistemdə
peşə etikasının komponenti zəif əks olunur. Lakin peşəkar üçün vacib keyfiyyətlərin sabit sistemi diqqət mərkəzinə gətirilir.
Bundan başqa, peşənin mənimsənilməsi
prosesində əsas keyfiyyətlərin əvəz olunması
baş verir. Yəni, peşəkara çevrilmənin müxtəlif
mərhələlərində müxtəlif keyfiyyətlər maksimum
(minimum) inkişaf səviyyəsinə malik olmalıdır.
Peşəkarlıq zamanı bu keyfiyyətlərin strukturunun komponentləri dəyişir. Bu və digər keyfiyyətlər qeyri-bərabər inkişafa malik olur. Beləliklə, vacib peşə keyfiyyətləri peşə fəaliyyəti pro-
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sesində müəyyən dinamikaya malik olur, dəyişməyə məruz qalır və peşə fəaliyyəti prosesində
qanunauyğun şəkildə dəyişir. Peşə fəaliyyətinin
yalnız texnoloji funksiya ilə daha az bağlı olan,
ümumi mənəvi dəyərlərdən daha çox asılı olan
etik əsasları daha çox sübutdur (4, s. 49).
Psixoloqun şəxsiyyətinin elmi tədqiqi ilə
paralel olaraq öyrənilən problemlərin mahiyyətini başa düşməyə yalnız mane olan bəzi mütəxəssislərin manipulyasiyalarına kömək edən
gündəlik şüur mifləri mövcuddur. Psixologiyada
bu miflər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:
Mif 1. Psixoloq – müdrik, abid, həyat haqqında digərlərindən daha çox bilən, həqiqət anlayışına malik olan ustaddır. Buna görə də onun
missiyası yolunu azanlara gözlərini açmaq və
onlara yeni yol göstərmək, yönləndirmək və
göstəriş verməkdir.
Mif 2. Psixoloq – peşəsi astroloq, loğman,
ekstrasens peşəsinə yaxın insandır. Bizim
maariflənmə dövrümüzdə: ”psixoloq” sözü çox
vaxt “hipnoz edən”, “təbib”, ekstrasens” sözləri
ilə assosiasiya edilir.
Mif 3. Psixoloq – yalnız xəstə insanlarla
işləyən “psixlər” üzrə mütəxəssisdir. Psixi sağlam insanlar inkişafda müəyyən ləngimələrə və
ya geriləmələrə malik olan, çətin iş və məişət
şəraitində psixoloji yardıma ehtiyacı olan, bu
yalan təsəvvürlərə əsaslanaraq praktik psixoloqa
müraciət etmirlər və problemlərin digər həlli
üsullarına üstünlük verirlər.
Yaddan çıxarmaq olmaz ki, praktik psixoloqun vəzifələrindən biri insanlara daha effektiv
yaşamağa, özünü daha tam gerçəkləşdirməyə
kömək etməkdir (5, s. 36). Bu miflərin saxlanması yalnız insanların psixoloqlarla münasibətlərində fəallığını məhdudlaşdırır, müxtəlif “təbib” və “ekstrasenslərin” işinə yardım edir. Bu
insanlar çox vaxt psixoloji təhsil haqqında diplomlarının arxasında gizlənir və çəkinmədən öz
təmənnalı maraqlarında insanların psixoloji səriştəsizliyindən istifadə edir. Belə “mütəxəssislər” kütləvi informasiya vasitərlərindən də istifadə etməyə nail olurlar.
Buna görə də mütəxəssisə, peşəkara ən
vacib tələblərdən biri ondan ibarətdir ki, psixoloqun peşəkar səriştəliliyini və mənəvi təmizliyini birləşdirsin. Peşəkar səriştəlilik özündə aşağıda sadalananları təzahür etdirir:

– Psixoloqun ona müraciət edənə təsir effekti insanın şəxsiyyət kimi mənəvi narahatlığının ən gizli sirlərini etibar etdiyi psixoloqun
yüksək əxlaqi şəxsiyyətinin qarşılıqlı təsir faktının özündən ibarətdir;
– Yalnız psixoloqun yüksək əxlaqlı şəxsiyyəti müştərinin psixikasının resursunu aktuallaşdırmağa və onu psixoloji çətinliklərin qarşısının
alınması üzrə məhsuldar və konstruktiv şəkildə
fəaliyyət göstərməyə məcbur etməyə qadirdir;
– Müraciət edənin psixoloji kolliziya situasiyasının yüksək peşəkar qiymətləndirilməsi,
bu qiymətləndirmənin arxasında sadəcə situativ
psixoloji yardım göstərmək vərdişi deyil, həm
də müxtəlif cərəyan və məktəblərin mütəxəssislərinin peşəkar birliyi durur;
– Peşəkar qarşılıqlı fəaliyyətin bəyan edilmiş etik prinsiplərinə və qaydalarına səviyyələrlə zəmanətli riayət edilməsi;
– Daimi mənəvi və peşə özünütəkmilləşdirməsi, peşəkar yanmanın və davranış qüsurlarının qarşısının alınması;
– Sözün, nümunənin və əqidənin gücünü
bilmək və məharətlə istifadə etmək.
Bununla əlaqədar bir çox praktik psixologiya məktəblərində müsbət iş təcrübəsi mövcuddur. Belə ki, psixoloqun şəxsiyyətinin istisna
əhəmiyyəti psixoloji təhlillə ayrılır. Təsadüfi deyil ki, psixoanalitikə icbari peşə tələbi şəxsi təhlildən keçməlidir (6, s. 101).
Psixoloqun insan və şəxsiyyət kimi ayrılması analitik psixoterapiyada ən yüksək səviyyəyə çatmışdır. Mahiyyət etibarilə psixoterapevt
və ona müraciət edən iş prosesində adi peşəkarlığın üzərinə qalxır və mənəvi peşəkarlıq səviyyəsinə çıxır, bu zaman başlıca meyar artıq psixotexniki alətlər toplusuna yiyələnmək deyil,
şəxsi mənəviyyatdır. Bu barədə K. Yunq qeyd
edir ki, “mənəvi müalicənin nəticəsi üçün həkim
mütəxəssis kimi danışmasında və fikirləşməsindən daha çox həkimin şəxsiyyəti (həmçinin xəstənin) daha vacibdir”.
Praktik iş zamanı diqqət qarşılıqlı təsirin
aşağıdakı şəxsi xüsusiyyətlərinə və peşə vəziyyətlərinə yönəldilir:
– Müraciət edən üzərində üstünlükdən imtinaya, xüsusilə onun mənəvi – şəxsi səviyyəsi
psixoloqdan yüksək olduğu hallarda;
– Mənəvi simanın və psixi simanın balanslaşdırmanın prioriteti (psixoloji tarazlıq);
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– Diletantlığa və profanasiyaya yol verməzlik;
– Aparıcı rolun təbiətə verilməsi və ona
əməl edilməsi;
– Praktik iş prosesində şəxsi fərdilikdən
və şəxsi əqidələrdən imtina;
– Təcrübənin və praktikanın üstünlüyü;
– Yüksək fəlsəfi-dialektik səviyyə.
Bu baxımdan öz işinə hörmətlə yanaşan
hər bir mütəxəssis psixoloq peşə etikasının bu
prinsiplərinə riayət etməlidir. Ona görə də praktik psixoloqun başlıca peşə gücü, hər şeydən əvvəl, onun şəxsi xarakteristikaları və mənəvi-psixoloji vəziyyəti və əqidələri ilə bağlıdır.

Problemin aktuallığı praktik psixoloqun mənəvi-psixoloji keyfiyyətləri və onun şəxsi xüsusiyyətlərinin, peşənin mənimsənilməsi prosesində əsas
keyfiyyətlərin müəyyənləşdirməsi ilə bağlıdır.
Problemin elmi yeniliyi praktik psixoloqun
mənəvi-psixoloji keyfiyyətləri və onun şəxsi xüsusiyyətləri probleminin əsas təzahürlərini müəyyənləşdirmək, müasir psixologiyanın elmi-nəzəri tələbləri səviyyəsində həmin problemlərin təhlilinə xüsusi diqqət yetirməkdən ibarətdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu
ilə maraqlananlar, eləcə də ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbələri, magistrləri, psixoloqlar istifadə
edə bilərlər.
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FROM THE EXPERIENCE OF USING THE ENNEAGRAM
MODEL IN THE WORLD
Xülasə. Bu gün Enneagram Kopenhagendən Keyptauna, Tokiodan Mexikoya qədər bütün planetdə irəliləyir, biznes təhsilində, kouçinq və psixoterapiyada istifadə olunur. Enneagram insanın şəxsi transformasiyasına və inkişafına yönəlmiş dərin, şüuraltı motivasiyaya əsaslanan modeldir. O, insan şəxsiyyətinin strukturunu,
uyğunlaşma strategiyalarını və müdafiə mexanizmlərini öyrənir. Bu modelə görə, hər bir insanın dəqiq müəyyən edilmiş şəxsiyyət quruluşu, özünəməxsus reaksiyaları və bir növ “proqramlaşdırılmış” davranışı var və buna görə də o, onda açıq-aydın özünü büruzə verən dominant şəxsiyyət növünə – Enneatipə aiddir.
Açar sözlər: Enneaqram, Enneatip, şəxsi transformasiya, peşə seçimi, karyera, şəxsiyyət strukturu
Резюме: Сегодня модель Эннеаграммы распространена от Копенгагена до Кейптауна, от Токио
до Мексики и используется в бизнес-образовании, коучинге и психотерапии. Эннеаграмма представляет собой интегральную модель глубокой, подсознательной мотивации человека к личному преобразованию и развитию. Она изучает структуру личности человека, стратегии адаптации и защитные механизмы. Согласно этой модели, каждый человек обладает четко выраженной структурой личности,
уникальными реакциями и своеобразным «запрограммированным» поведением, и поэтому он принадлежит к тому Эннеатипу личности, который в нем ярко проявляется, т.е. домирирует.
Ключевые слова: Эннеаграмма, Эннеатип, трансформация личности, выбор профессии,
карьера, структура личности
Summary. Today, the Enneagram model has spread from Copenhagen to Cape Town, from Tokyo to
Mexico, and is used in business education, coaching, and psychotherapy. The Enneagram is an integral model
of a person's deep, subconscious motivation for personal transformation and development. It studies the
structure of a person's personality, adaptation strategies and defense mechanisms. According to this model,
each person has a clearly defined personality structure, unique reactions and a kind of "programmed" behavior,
and therefore he belongs to that Enneatype of personality, which is clearly manifested in him, i.e. dominates.
Key words: Enneagram, Enneatype, personality transformation, profession choice, career, personality
structure
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Enneagram sözü yunanca ennea (doqquz)
və qram (rəqəm) sözlərindən irəli gəlir və həndəsi fiqur kimi təsvir olunur. Bu fiqur insan təbiətinin və xarakterinin doqquz əsas şəxsiyyət
tipini və onların münasibətlərini təsvir edir. Enneagram qədim mənəvi müdrikliyə əsaslanan
müasir psixologiyanın tərtibatıdır.
Enneaqramın tarixi mənşəyini izləmək çətindir: çox güman ki, sufi ənənəsindən qaynaqlanan dairənin simvolu 1920-ci ildə Fransada
İnsanın Harmonik İnkişafı İnstitutu adlı mənəvi
inkişaf məktəbinin əsasını qoyan müəllim – ezoterik Georgi Qurdjiyevin (1866, Gümri – 1949,
Fransa) təlimlərində istifadə edilmişdir. Bu
məktəbdə o, hər kəsin gündəlik həyatda və kainatda özünü və özünün yerini dərk etməyi öyrədirdi. Qərb dünyasını da Enneaqramla tanış
edən məhz G. Qurdjiyev olmuşdu. O, Enneaqramın müəllifi olmadığını, lakin bu barədə hansısa
qədim və sirli mənbədən məlumat aldığını vurğulayırdı. G. Qurdjievin fikrincə, Enneaqram
kainatı idarə edən böyük kosmik qanunların şifrələndiyi müqəddəs universal simvoldur. XX əsrin əvvəllərində G. Qurdjiyev Sankt-Peterburqa,
inqilabdan sonra isə Fransaya köçür. 20 illik səyahətləri ərzində o, Türkiyədə, İtaliyada, İsveçrədə, Yunanıstanda, Misirdə, Sudanda, Məkkədə, Orta Asiyada, Əfqanıstanda, Tibetdə, Sibirdə və s. olub. O, Bakını da ziyarət edib. 1949-cu
ildə Fransada vəfat etmişdir.
Şəxsiyyətin Enneagramı müasir formada
XX əsrin 70-ci illərində boliviyalı antropoloq və
filosof O. İçazo və həmçinin, Amerikalı (əslən
Çilidəndir) psixiatr və geştalt-psixoloq K. Naranxo tərəfindən hazırlanmışdır. Şəxsiyyətin
Enneagramı çərçivəsində uzun illər işləməsi K.
Naranxonu pedaqoqlar, psixoterapevtlər və bir
çox digər kateqoriyalar tərəfindən qəbul edilən
ixtisaslaşdırılmış SAT kursu yaratmağa vadar
etdi. Bu kurslar SAT testi (Scholastic Assessment Test, ilk dəfə 1926-cı ildə istifadəyə verilmişdir) əsasında yaradılmışdır və hazırda da
ABŞ universitetlərində bakalavr proqramlarına
qəbul üçün, digər mütəxəssislər və nazirliklərin,
o cümlədən, təhsil islahatları proqramları çərçivəsində istifadə edilən standartlaşdırılmış testdir. Həmin vaxtdan bal sistemində və test növlərində dəyişikliklər olub. Müxtəlif vaxtlarda
Scholastic Assessment Test mənasını verən ab-

58

breviatura indi deşifrə edilmədən bir müstəqil
ad kimi – SAT kimi istifadə olunur.
Son onilliklər ərzində Enneagram modeli
seminarlar və təlimlər rəhbərləri və kitab müəllifləri (Helen Palmer, Don Riso, Rass Hadson,
Hamid Ali, R. Tallon, J. Lapid-Bogda, H. Makani, A. Subuti və b.) tərəfindən daha da inkişaf
etdirilmişdir, ona müasir psixologiya ideyaları
inteqrasiya edilmişdir. Burada müasir rus müəlliflərindən M. Kaldinanın, V. Ryabuxinanın,
Y. Karopanın adlarını çəkmək olar.
Hazırda, tipologiya kimi, Enneaqram üç
əsas səbəbə görə elmi ictimaiyyətdə elmi əsaslı
kimi tanınmır. Bu səbəblər aşağıdakılardır:
1) Enneaqramın terminoloji aparatı hazırlanmamışdır və unifikasiya edilməmişdir;
2) İnsanın Enneatipini təyin etmək üçün
aydın alətlər dəsti yoxdur;
3) Enneagramın yaranma tarixi qədim, lakin müəyyən dərəcədə gizli (okkult) köklərə
malikdir.
Sonuncu səbəb ilə heç nə edə bilmiriksə,
ilk iki səbəb müəyyən elmi maraq kəsb edir,
çünki onlar Enneaqramı qəbul və tətbiq edən
psixoloqlar, filosoflar və sosioloqlar üçün Enneaqramı elmi bazaya gətirərək əsaslandırmaq və
təkmilləşdirmək üçün bir növ çağırışdır.
Pedaqoji fəaliyyətdə Enneagram modeli.
Cəmiyyətin dinamik inkişafı təlim prosesinin iştirakçıları qarşısında yeni tələblər qoyur:
yüksək təfəkkür və davranış çevikliyi, dözümlülük, böyük həcmli məlumatlarla işləmək, tanış
olmayan situasiyadan çıxış yolu tapmaq, düzgün
qərarlar qəbul etmək bacarığı, məsuliyyətli olmaq, təşkilatçılıq və liderlik keyfiyyətlərinə malik olmaq. Bundan əlavə, təhsilin “peşəkarlaşması” deyilən bir proses də baş verir ki, bu da
insanın həyatı boyu öyrənməyə və yenidən öyrənməyə hazır olmasını nəzərdə tutur. Bununla
əlaqədar olaraq, təlim proqramları daim dəyişdirilir, məlumat axınının sürəti və sıxlığı artır,
qeyri-müəyyən vəziyyətlərin sayı artır ki, bu da
şagird və tələbələrin yüklənməsinə, stress reaksiyalarının kəskinləşməsinə, zehni fəaliyyətin
funksiyalarının zəifləməsinə səbəb olur. Belə
şəraitdə öz daxili imkanlarını bilmək, potensialını üzə çıxarmaq və bunun əsasında düzgün peşə
seçimi edərək mövcud qabiliyyətləri inkişaf etdirmək son dərəcədə zəruri olur.
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Pedaqoqlar öz pedaqoji fəaliyyətlərində
tez-tez elə vəziyyətlə qarşılaşırlar ki, şagirdlərin
şəxsi xüsusiyyətləri onlara universal effektiv və
etibarlı yanaşma tapmaq, həmçinin onlara gələcək peşəsini seçməkdə kömək etmək çətin olur.
Şüuraltı motivasiyanın psixoloji modeli olan və
insanın fərdi inkişafına yönəlmiş Enneagram
(və ya şəxsiyyətin Enneagramı) bu problemin
həllinə kömək edə bilər.
Enneagram modeli çərçivəsində əsas olan
Enneatip konsepsiyasıdır, yəni insanın ətraf mühitlə dərin daxili qarşılıqlı əlaqə strategiyası.
R. Tallon və M. Sikora qeyd edirlər ki, “strategiyalar daxili motivasiyaları təsvir edir və
müəyyən şəxsiyyət tipinin bütün nümayəndələrinə şamil edilir. Strategiyalar şəxsiyyət tipini
müəyyən edən hesab edilə bilər”. [4, s.11] Hər
bir insanın bu və ya digər davranış strategiyasına çıxışı var, lakin avtomatik reaksiyalar səviyyəsində o, adətən, indiki anda problemlərini həll
etmək üçün ən əlverişli olanı və uşaqlıqda ən
yaxşı işləyən strategiyaya üstünlük verir. Beləliklə, R.Tallon və M.Sikoranın fikrincə, Enneatip erkən uşaqlıq dövründə formalaşmağa başlayır və konkret əməliyyatlar mərhələsində (711 yaş) artıq nəzərə çarpır. Bu məlumatlara
əsaslanaraq, biz artıq ibtidai məktəbdə uşağın
şəxsiyyət tipinin parlaq təzahürünü müşahidə
edə bilərik. Yaşla əlaqədar bəzi xarakter əlamətləri dəyişə bilər, daha çox və ya daha az ifadə
edilə bilər, lakin xarakterin əsas nüvəsi dəyişmir. Fikrimizcə, buna görə də məktəbdə Enneagramın əsas rolu şəxsiyyət xüsusiyyətlərini
müəyyən etmək və onlara əsaslanaraq şagirdin
Enneatipinin müəyyən edilməsidir. Belə testlərin nəticələri ilə tanış olduqdan və öz xarakter
tipini başa düşdükdən sonra şagird gələcək peşəkar və karyera perspektivlərini nəzərdən keçirərək gələcək peşəsini seçməkdə daha balanslı olar.
Enneatiplərin müəyyən edilməsi sayəsində
valideynlər və pedaqoqlar onlardan çox fərqli
olan uşaqları başa düşməyi öyrənəcək, heç bir
tipin digərindən daha “yaxşı” və ya “pis” olmadığını qəbul edəcək, uşaqlara özlərinin və başqalarının istedadlarını tanımaq və qiymətləndirmək yollarını göstərəcək, övladı gözləntilərini
doğrultmayanda uğursuzluq hissi keçirənlərə
dəstək göstərəcəklər. Müəllimin əlində Enneagram təkcə uşaqlarla dərsdənkənar iş aləti deyil,
həm də valideynlərə uşaqları ilə əvvəllər onlara

əhəmiyyət verə bilmədiyi fərqləri görməyə və
qəbul etməyə kömək edə bilər. Bizi maraqlandıran peşə seçimi mövzusuna gəldikdə isə, Enneagrama əsaslanaraq, Enneatipinin müəyyənləşdirilməsi məktəblilərə peşə seçimi və gələcəkdə
uğurlu karyera qurmaqla bağlı qərar verməyə
kömək edə bilər.
Karyera haqqında müasir təsəvvürlər sosial həyatın bir hadisəsi kimi fəlsəfi, iqtisadi, sosioloji, pedaqoji və psixoloji yanaşmalar çərçivəsində inkişaf etdirilir və geniş şəkildə təqdim
olunur. Psixologiyada bu fenomenin məzmununun açıqlanması, bir tərəfdən, şəxsiyyətin inkişafının peşəkar məkanı və özünü həyatda təsdiqləmə forması, digər tərəfdən isə peşəkar həyat
yolu, peşəkar müqəddəratını təyinetmə kimi qəbul edilir.
Rus psixoloqu E.A. Klimov “karyera” anlayışını fərdin peşəkar müqəddəratını təyin etməsi kontekstində istifadə edir və onun uğurlu olmasını peşəkar özünütəyinetmə ilə əlaqələndirir.
Beləliklə, E.A. Klimova görə “karyera vəzifələr
vasitəsilə yüksəliş kimi deyil, seçilən peşənin ustalıq səviyyələri və fəaliyyətin nəticələrinin xarakteri ilə yüksəliş” kimi başa düşülür. [7, c.98]
Ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, “peşəkar
karyera” aşağıdakı kimi qəbul edilə bilər: subyektin əmək yolunun müəyyən mərhələlərində
peşəkar fəaliyyət növü; həyatı boyu peşələrin,
tutduğu yerlərin və vəzifələrin ardıcıllığı; həyat
tərzi ilə birləşən və həyatın müxtəlif sahələrini
əhatə edən fəaliyyət növü; peşə təcrübəsi; peşəkar yolda baş verən inkişaf. Eyni zamanda, karyera quruculuğu ilə məşğul olan insan cəmiyyət
tərəfindən şəxsi və peşəkar potensialının reallaşdırılmasına yönəlmiş, öz səyləri, bacarıqları və
peşəkarlığı hesabına peşəkar uğura, müəyyən
statusa can atan şəxs hesab olunur.
Beləliklə, psixoloji yanaşma nöqteyi-nəzərindən karyera peşəkar fəaliyyətdə şəxsiyyətin
dəyişməsi və inkişafı ilə əlaqələndirilir. Bir insanın peşəkar inkişafı əsasən yaxın və son məqsədlərin dərk edilməsi dərəcəsi ilə müəyyən edilir. Gələcəyə istiqamətlənmə, sosial dəyərləri
dərk etmək, özünə və başqalarına münasibətdə
daxili mövqeyini təsbit etmək gənclərin həyat
məqsədlərini təyin etməsi problemini aktuallaşdırır ki, bu da öz növbəsində, karyeranın ayrıayrı komponentləri kimi çıxış edir.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 89, № 2, 2022

59

Elmira Mahmud qızı Kərimova

XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Enneagram haqqında məlumatlar və biliklər əvvəlcə Amerikada, sonra isə bütün dünyada sürətlə
yayılmağa başladı. Bu gün Enneagram modeli
psixoterapiya və kouçinq, şəxsi inkişaf, özünü
tanıma, biznes konsaltinqi, sosiologiya, təhsil və
hətta kino sahəsində uğurla istifadə olunur.
Enneaqram mövzusuna dair apardığımız
araşdırmalar göstərdi ki, İnternetdə bu haqda
material həddindən artıq çoxdur. Lakin bu materiallar əsasən Enneaqramın mahiyyətini, yaranma tarixini, Enneatiplərin tərifini və çoxlu sayda
müxtəlif Enneaqram sorğularını əhatə edir, Enneaqramla bağlı saysız-hesabsız ödənişli onlayn
təlimlər təqdim edir. Enneaqramın tətbiqi ilə
bağlı bir araşdırma keçirdik və əlbəttə ki, ilk
növbədə, MDB-yə daxil olan 10 respublikaya
nəzər saldıq. Qeyd edək ki, yalnız Rusiya və
Belarusda Enneaqramın tətbiqinə və istifadəsinə
dair məlumat əldə etdik. Bunu o biri dövlətlərdə
ya Enneaqramın geniş və ya ümumiyyətlə, tətbiq olunmaması ilə, və ya İnternet məkanında
bu haqda bölüşməmələri ilə izah edirik.
Rusiyada Enneagram yalnız maraqlı olan
təşkilatlar tərəfindən xüsusi forumlarda və seminarlarda tədris olunur. Hal-hazırda, Enneagram
haqqında rus dilində az miqdarda ədəbiyyat var,
lakin bu mövzuda kitabların aktiv tərcüməsi tendensiyaları var.
Rusiyada Enneaqram sahəsində çalışan
Marina Kaldina 2008-ci ildə Don Riso və Rass
Hadson ilə Enneagram İnstitutu (ABŞ) tərəfindən Enneagram Təlimçisi kimi sertifikatlaşdırılmış və Helen Palmer və David Daniels, Ketrin
və Devid Fovre, Tom Kondon və Mario Sikora
kimi beynəlxalq səviyyədə tanınmış Enneagram
təlimçilərində təlim keçmişdir. Peşəkar kouç,
hüquqşünas və arbitrdir. O, Rusiyada 2007-ci ildə Enneagram üzrə müntəzəm seminarlar keçirməyə başlayan, Rusiyada Enneagrama həsr
olunmuş ilk rusdilli saytı – www.etcen.ru (indi www.enneagramma.ru) yaradanlardan biridir.
Moskvada Enneagram Klubda daimi internet
saytı yaratmışdır. Don Riso və Rass Hadsonun
“Enneagramın müdrikliyi”, “Enneaqrama görə
transformasiyalar” və “Şəxsiyyət tipinizi müəyyənləşdirmək”, Mario Sikora və Robert Tallonun “Fəaliyyətdə zehinlilik” kitablarını rus dilinə tərcümə etmiş və Rusiyada nəşr etdirmişdir.
M. Kaldina həm də “Şəxsiyyətin evolyusiyası”
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kitabının müəllifidir. O, Beynəlxalq Enneagram
Assosiasiyasının (IEA) akkreditə olunmuş peşəkar üzvüdür.
Burada Eqor Karopa və İrina Karopanı da
qeyd edək. Onlar bütün Rusiyada treninqlər keçirir, Rusiyada Enneagram və Transformasiya
kouçinqi İnstitutunun həmtəsisçiləridir.
Belarusda Enneagram əsasən marketinqdə istifadə olunur. Lakin Enneaqram haqqında
məlumatlar bəzi ali təhsil müəssisələrində təqdim edilir və Enneaqram diplom işlərinin mövzusuna çevrilir. Belarusda Enneagramdan istifadə etməklə aparılan üçillik müşahidənin nəticələri göstərdi ki, istənilən bazarın inkişafı vasitəsi
ilə şirkətlər münasibətlərin daha mürəkkəb səviyyəsinə çatır və şirkət əməkdaşları öz karyeralarında daha uğurlu olurlar.
1997-ci ildə Helena Makani ilk dəfə Enneagramı Danimarkaya gətirdi və bu modelin
Skandinaviyada inkişafına təşəbbüs göstərdi. O,
həmçinin Enneagram haqqında Danimarkada
bestseller olan “Enneaqram: şəxsi inkişaf yolunuz” adlı kitabın müəllifidir. Kitab 2009-cu ildə
danimarka və ingilis dillərində, 2012-ci ildə rus
dilində nəşr olunub. Helena Makani NLP, kouçinq və alternativ müalicə üzrə beynəlxalq səviyyədə tanınan təlimçidir.
1990-cı ildən Danimarka, Norveç, Kipr və
Belarusda bir sıra təlim mərkəzləri yaradıb. H.
Makani həm də Beynəlxalq kouç və təlimçilər
Assosiasiyasının (ICTA) təsisçisidir.
1993-cü ildən H. Makani NLP, kouçinq
və Enneagram üzrə seminarlar və peşəkar təlim
proqramları keçirir. O, Avropanın ən təcrübəli
Enneagram və NLP təlimçilərindəndir.
2014-cü ilin aprel ayında Enneagram Beynəlxalq Assosiasiyasının konfransında Enneagram Beynəlxalq Assosiasiyasının Portuqaliya
bölməsinin vitse-prezidenti, Enneagram təlimçisi, kouç və biznes təlimçisi Eduardo Torgal tərəfindən şəxsi transformasiya prosesinə başqa bir
yanaşma təqdim edilmişdir. Bu yanaşma praktik
cəhətdən müxtəlif tətbiqlərə malikdir və ən çox
şirkətlərin və korporativ komandaların təşkilati
inkişafı üçün istifadə olunur.
Enneagram digər ölkələrdə də, məsələn,
Kanada, Böyük Britaniya, Hollandiya, Belçika,
Ġtaliya, Ġspaniya, Çin, Koreyada olduqca yaxşı tanınır. Məs., İngiltərədən olan Anad Subuti ABŞ,
Kanada, Böyük Britaniya, Avropa, Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrdə təlimlər keçirir.
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Qərb ölkələrində Enneaqram bir çox məktəb və universitetlərdə tədris olunur, şəxsiyyət
və biznes psixologiyasında geniş istifadə olunur.
Nike, Apple, Mercedes, Disney, Pixar, Philips,
American Airlines, L'Oreal və Nestle kimi xarici
şirkətlərin birgə marketinq sahəsində təcrübəsinə əsaslanaraq, onların Enneagramdan alət kimi
geniş istifadə etdiklərini iddia etmək olar. Enneaqram işə götürmək, effektiv danışıqlar aparmaq, komandada rahat atmosfer yaratmaq, nəticədə özləri üçün tamamilə yeni olan, inkişafı
qeyri-mümkün və ya çətin olacaq bazarlara “fırtına” kimi daxil olmaq imkanı verir.
Əlbəttə ki, hazırda Enneaqram modelinin ən çox istifadə olunduğu ölkə ABġ-dır. Bu
model artıq biznesin qurulması və təşviqində ən
böyük korporasiyalar tərəfindən uğurla istifadə
olunur. Məsələn, Avon Products, Boeing Corporation, The DuPont Company, General Motors,
Alitalia Airlines, KLM Airlines, Kodak, Hewlett
Packard, Toyota, Procter & Gamble, Reebok,
Motorola, Sony, American Mətbuat İnstitutu,
Coca Cola (Meksika), Hewlett Packard, Sony,
Toyota, General Motors, Alitalia Airlines, Coca
Cola, Avon Products, Boeing Corporation, The
DuPont Company, Kodak, Amerika Mətbuat
İnstitutu və s. kimi bir çox digər qlobal şirkətləri
qeyd edə bilərik. Hətta teleserialların ssenariləri
belə bu tipologiyaya uyğun olaraq son dərəcə
dəqiqliklə yazılır. Eyni zamanda, bu gün Enneaqram ABŞ və Avropada idmançılar, liderlər, iş
adamları və dövlət məmurları üçün təlim məktəblərində geniş istifadə olunur: siyasətçi imicinin formalaşmasında, qabaqcıl siyasi texnologiyalarda, biznesdə, hüquq-mühafizə orqanlarının
işində, hökumətin və ictimai təşkilatların fəaliyyətində, peşəkar və şəxsi inkişafda və s.
ABŞ-da Enneagram haqqında dissertasiyalar yazılır, biznes məktəblərində və universitetlərdə Enneaqramdan hazırlıq kursu keçirilir.
Həmçinin, işə götürmədə, komanda yığıb qurmaqda, ən yüksək maaş alan işçilərlə işləməkdə,
iri və orta şirkətlər və dövlət təşkilatları tərəfindən bu və ya başqa şəkildə istifadə olunur.
ABŞ-ın bir sıra məktəblərində Enneagram haqqında bilik təkcə müəllimlərdən deyil, həm də
məktəbdə təhsil alan uşaqların valideynlərindən
tələb olunur. Kaliforniyada, demək olar ki, hər
kəs öz Enneagram növünü bilir.

Yaponiyada Enneagram modeli həm siyasətdə, biznesdə, rəhbər vəzifələrdə şəxsi məqsədlərə nail olmaq üçün, həm də komanda işini optimallaşdırmaq, peşəkar kadrları seçmək və idarə
etmək üçün eyni dərəcədə uğurla istifadə olunur.
Türkiyədə Enneaqram modeli bir çox özəl
mərkəzlər tərəfindən məşqlər, treninqlər, təlimlər şəklində həyata keçirilir.
Burada biz Enneaqram modelinin təbliği
və tətbiqi ilə məşğul olan bir neçə beynəlxalq
mərkəz və institutların adını çəkmək istərdik.
Bunlar aşağıdakılardır:
1. Beynəlxalq Təlimçilər və Məşqçilər
Assosiasiyası – ICTA, təsisçisi H. Makani.
2. Korn Ferry şirkəti – kadrların idarə
edilməsi və təşkilati konsaltinq sahəsində konsaltinq xidmətləri göstərən tanınmış beynəlxalq
şirkətdir. Korn Ferry şirkəti, həmçinin, Hay
Group və Futurestep bölmələri vasitəsilə xidmət
göstərir, təxminən 7000 peşəkar işçisi var.
3. Beynəlxalq Enneagram Assosiasiyası
(IEA).
4. “Biznesdə Enneagram” (EİBN) – biznesdə peşəkar məsləhətçiləri, təlimçiləri və
məşqçiləri əhatə edən qlobal şəbəkədir. Şəbəkənin 20-dən çox ölkədən olan 72 üzvü vardır.
Yerli və qlobal miqyasda xidmətlər təqdim edir.
Bu gün Enneagram Kopenhagendən Keyptauna, Tokiodan Mexikoya qədər bütün planetdə
irəliləyir, biznes təhsilində, kouçinq və psixoterapiyada istifadə olunur. Enneagram insanın şəxsi
transformasiyasına və inkişafına yönəlmiş dərin,
şüuraltı motivasiyasının ayrılmaz modelidir. O,
insan şəxsiyyətinin strukturunu, uyğunlaşma strategiyalarını və müdafiə mexanizmlərini öyrənir.
Bu modelə görə, hər bir insanın dəqiq müəyyən
edilmiş şəxsiyyət quruluşu, özünəməxsus avtomatik reaksiyaları və bir növ “proqramlaşdırılmış” davranışı var və buna görə də o, onda açıqaydın özünü büruzə verən dominant şəxsiyyət
növünə – Enneatipə aiddir.
Bizim üçün bu modeldə ən önəmlisi odur
ki, o, yalnız şəxsiyyətin tipini müəyyən etmək
üsulu deyil, həm də inkişaf modelidir. Enneaqram, ilk növbədə, şəxsi inkişaf üçün, xarakterinizin güclü və zəif tərəflərini bilmək üçün lazımdır. Amma o həm də gənclərin peşəkar oriyentasiyasında, karyera yüksəlişində bir vasitə
kimi istifadə oluna bilər. Yuxarıda deyilənlərdən göründüyü kimi, bütün bu ölkələrdə Enne-
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agram biznesdə tətbiq olunur, xüsusən də iş
məmnunluğunu artıraraq dəyərli işçilərin saxlanmasında, işçilərin seçilməsində köməklik
göstərir; münaqişələrin idarə edilməsi üzrə işi
təkmilləşdirməkdə, uğurlu danışıqlar aparmaqda
və s. istifadə olunur.
Beləliklə, deyə bilərik ki, Enneagram bilavasitə gələcək peşənizi seçmək üçün test və ya
sorğu deyil. Lakin Enneatypi bilmək sizə gələcəkdə təkcə maliyyə dividendləri və karyera
yüksəlişi gətirən model deyil. O, həm də seçilmiş peşədən məmnunluq hissi gətirəcək daha
uyğun olan fəaliyyət sahəsini seçməkdə faydalı
ola bilər. Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır
ki, Enneagram peşə seçimində həlledici amil ola
bilməz, o, yalnız bu işdə vasitə kimi çıxış edir.
Enneagram aşağıdakıları müəyyən etməyə imkan verir:
1. İnsanın meylli olduğu fəaliyyətin xarakterini;
2. İnsanın gizli potensialını;
3. Hər bir Enneatip üçün fərdi inkişaf yolunu.
Qloballaşan dünyada fərdlərin digər şəxslərlə rəqabətə davamlı olması üçün, sonradan
isə uğurlu karyera qurması üçün doğru peşədə
çalışması çox vacibdir. Gördüyümüz iş bizim
birbaşa həyatımıza, fəaliyyətimizə təsir edir.
Buna görə də gələcək işçilərin daha səmərəli və
motivasiyalı işləməsi üçün doğru peşə seçmələri
olduqca əhəmiyyətlidir.
82 saylı ümumtəhsil məktəbi “Partadan iş
masasına” adlı layihədə iştirak etmişdir (sentyabr 2021-fevral 2022). Layihəyə aid “Təhsildə
inkişaf və innovasiyalar üzrə qrantların məbləği
və ayrılması şərtləri, o cümlədən vəsaitlərin verilmə prosedurları, monitorinqin aparılması, hesabat və qiymətləndirmə üzrə tələblər”ə 2 nöm-

rəli əlavədə qeyd olunur ki, bir neçə mərhələdən
ibarət olan layihənin “ən vacib məsələlərindən
biri peşənin tələb etdiyi şəxsiyyət tipi ilə tələblərin karyera dəyərləri arasında oxşar və fərqli
cəhətləri araşdırmaqdır. Yəni bu şəxsiyyət tipli
şagird seçdiyi peşədə nə qədər uğurlu ola bilər.”
Enneaqram modelinin isə peşə seçimində şagirdlərə nə dərəcədə kömək etdiyini bizim bu
məktəbdə apardığımız monitorinqin nəticələri
göstərəcək.
Problemin aktuallığı. Pedaqoji fəaliyyətin
çərçivəsində pedaqoqlar bəzən şagirdlərə universal
səmərəli və etibarlı yanaşma tapa bilmirlər, bu da
müəllimin nüfuzuna və onun şəxsi peşəkar səriştəsinə fayda gətirmir. Enneagram (və ya şəxsiyyətin Enneagramı) şüuraltı motivasiyasının psixoloji modelidir. O, bu problemin həllinə kömək edə bilər, çünki
onun əsasında insanın şəxsi inkişafının və şəxsiyyət
strukturunun doqquz tipini – Enneatipini müəyyən
etmək mümkündür.
Problemin elmi yeniliyi. Başqa ölkələrdən
fərqli olaraq, Azərbaycanda Enneaqram modeli biznesdə, psixologiya və pedaqogikada, demək olar ki,
heç tətbiq olunmayır. Lakin bir sıra xarici təlimçilər
özəl mərkəzlərin dəvəti ilə respublikada təlimlər keçirir. Bu məqalə məhz Enneaqram modeli və onun
hansı sahələrdə istifadə edilə bilməsinə həsr olunub.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Enneagram
modelinin xüsusi olaraq pedaqoji fəaliyyət çərçivəsində tətbiqini nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, müəllim və
məktəb psixoloqunun məktəblilərin Enneatipi haqqında bilikləri onlarla ümumi dil tapmağa, mənfi xarakter
vərdişlərini aradan qaldırmağa kömək edə bilər; uşaqların xarakter xüsusiyyətlərindən istifadə edərək, sinifdə müsbət atmosfer yaratmaq, münaqişələrdən qaçmaq
mümkün olar. Şagirdlər isə öz xarakter tipini – Enneatipini başa düşdükdən sonra gələcək peşəkar və karyera perspektivlərini nəzərdən keçirərək özünə uyğun peşəni seçməkdə daha uğurlu olarlar.
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COMMUNICATION AND ITS SOCIO-PSYCHOLOGICAL ESSENCE
Xülasə. Məqalədə ünsiyyətin tarixin bütün dövrlərində insanların həyatında müstəsna əhəmiyyət kəsb
etməsi problemi açıqlanır. Bu gün insanlar məhz təhsilin və qarşılıqlı ünsiyyətin vasitəsi ilə texnologiyaları
çevik şəkildə mənimsəyir, əmək bazarında layiqli yer tutur və ömür boyu bu prosesə qoşulmaq, sağlam həyat
tərzi, ətraf mühitə münasibətdə düzgün mövqe seçmək imkanı qazanırlar. Bundan başqa, ünsiyyət prosesində
insanların nəinki mühit haqqında məlumat əldə etməsi, eyni zamanda, müxtəlif adət və ənənələrə yiyələnməsilə real varlığın dərk edilməsinə xüsusi istiqamət verməsi məsələləri də müəyyənləşdirilir.
Açar sözlər: psixi proseslər, dinamika, informasiya mübadiləsi, pedaqoji ünsiyyət, təşəbbüskarlıq,
qeyri-verbal kommunikasiya, fərdi xüsusiyyətlər
Резюме. В статье описывается, как определяется проблема, заключающаяся в том, что общение
имело исключительное значение в жизни людей во все исторические периоды. Сегодня именно благодаря образованию и взаимодействию люди быстро осваивают технологии, занимают достойное
место на рынке труда и имеют возможность присоединиться к этому процессу на всю жизнь, выбрать
здоровый образ жизни и правильное отношение к окружающей среде. Кроме того, в процессе общения люди не только узнают об окружающей среде, но и уделяют особое внимание восприятию реального существования, осваивая различные обычаи и традиции.
Ключевые слова: психические процессы, динамика, информационный обмен, педагогическое
общение, инициативность, невербальное общение, индивидуальные особенности
Summary. The article describes how the problem is determined by the fact that communication has an
exceptional meaning in the lives of people in all historical periods. Today, thanks to the education and
interaction of people, they quickly assimilate technology, occupy a worthy place in the labor market and
have the opportunity to join this process for the rest of their lives, to choose a healthy and healthy way of
life. Besides, in the process of communication, people not only learn about the environment, but also pay
special attention to the perception of the real being, assimilating different customs and traditions.
Key words: mental processes, dynamics, information exchange, pedagogical communication, initiative,
non-verbal communication, individual characteristics.
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İnsanın hər cür fəaliyyətində ünsiyyət ən
zəruri şərt hesab olunur. Ünsiyyət olmadan insanların birgə fəaliyyəti həyata keçirilməsi
mümkün deyildir. Ünsiyyət və onun sosial-psixoloji mahiyyətinin öyrənilməsi məqsədilə aparılan şəxsiyyətlərarası ünsiyyət sistemi problemi
D. Mayers, V.N. Panferov, S.L. Rubinşteyn,
L.S. Vıqotski, Y.İ. Kolominski, R.S. Nemov,
A.A. Leontyev, B.F. Lomov, Ə.S. Bayramov,
Ə.Ə. Əlizadə, M.Ə. Həmzəyev, R.İ. Əliyev və
başqalarının araşdırdıqları elmi-tədqiqat sahələrindəndir.
S.L. Rubinşteyn ünsiyyəti “insanların bir-birini anlaması və başa düşməsi prosesi”, L.S. Vıqotski “fikirlərin və təəssüratların başqalarına verilməsi prosesi”, Y.L. Kolominski isə “insanların
başqalarına olan tələbatı” hesab etmişlər (1.s.87).
Psixoloji-pedaqoji baxımdan insanın özünü dərk etməsi, öz “mən”inə nəzər salması, özünü başqaları ilə müqayisə edərək qiymətləndirməsi ünsiyyət prosesinin məhsuludur. İnsan
bunları yalnız başqaları ilə ünsiyyət prosesində
dərk edir.
Müasir pedaqoji-psixoloji ədəbiyyatda ünsiyyətin üç mühüm cəhəti qeyd olunur: 1) ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi (ünsiyyətin
kommunikativ tərəfi); 2) ünsiyyət qarşılıqlı təsir
prosesi kimi (ünsiyyətin interaktiv tərəfi); 3) ünsiyyət insanların bir-birini qavraması, anlaması
kimi (ünsiyyətin perseptiv tərəfi).
Ünsiyyətin özünəməxsus növləri vardır:
maddi ünsiyyət (əşyalar və fəaliyyət məhsullarının mübadiləsi); koqnitiv ünsiyyət (bilik mübadiləsi); kondision ünsiyyət (psixi və fizioloji vəziyyətin mübadiləsi); motivlərlə bağlı ünsiyyət (təhriklərin, motivlərin, maraqların, tələbatların mübadiləsi); işgüzar fəaliyyətlə bağlı ünsiyyət (iş,
əməliyyat, bacarıq və vərdişlərin mübadiləsi).
Bioloji ünsiyyət isə orqanizmi mühafizə etmək, qorumaq, saxlamaq və inkişaf etdirməklə
bağlı ünsiyyətdir. Sosial ünsiyyət şəxsiyyətlərarası təması, münasibətləri yaratmaq və inkişaf
etdirmək, fərdin şəxsi yüksəlişini genişləndirmək
və möhkəmləndirmək məqsədi güdür (2.s.46).
Ünsiyyət psixologiyasında mütəxəssislərin
diqqətini cəlb edən prinsipial məsələlərdən biri
ünsiyyətlə fəaliyyətin vəhdəti məsələsidir. Bu məsələyə psixoloqların yanaşma tərzi müxtəlifdir.
Bəzən fəaliyyət və ünsiyyətə yanaşı şəkildə möv-

cud olan proses kimi deyil, insanın sosial mövcudluğunun, onun həyat tərzinin iki tərəfi kimi baxılır
(B.F. Lomov). Başqa bir halda ünsiyyət fəaliyyətin müəyyən sahəsi kimi başa düşülür (A.N. Leontyev). Bəziləri isə ünsiyyəti fəaliyyətin xüsusi
növü kimi şərh edirlər (A.A. Leontyev).
Psixoloqların fikrinə görə, ünsiyyətin köməyi ilə fəaliyyət təşkil olunaraq zənginləşir.
Ünsiyyətə girən tərəflər arasında birgə fəaliyyət
planının tərtibi onların hər birindən fəaliyyətin
məqsəd və vəzifələrini bilməyi, obyektin spesifikasını, öz imkanlarını aydınlaşdırmağı tələb
edir. Ünsiyyətin bu prosesə daxil olması onun
iştirakçılarının “razılıq” və ya “narazılığı” həyata keçirmələrinə imkan verir. Bütün qeyd olunanlar ünsiyyət və fəaliyyətin bir- biri ilə üzvü
şəkildə vəhdət təşkil etdiyini söyləməyə imkan
verir (3, s.101).
İnformasiyanın verilməsini və qəbulunu
təmin edən vasitələrin düzgün müəyyənləşdirilməsi kütləvi informasiya prosesinin əsas şərtlərindən biridir. Bununla əlaqədar olaraq aşağıdakı məsələlərin aydınlaşdırılması zəruridir: hansı
kanallar vasitəsilə verilən məlumatları kimlər
daha asan, düzgün qavraya bilər, nə tipli məlumatlar hansı kanallar vasitəsilə verilsə, daha təsirli olar və sairə. Bu baxımdan mimika, intonasiya, kinesika, proksimika tipləri xüsusi olaraq
qeyd olunur.
Ünsiyyət prosesində müəyyən çətinliklər
müşahidə olunur. Onlar adətən sosial və psixoloji xarakter daşıyır. Bu çətinliklər şəxsin müəyyən fərdi – psixoloji xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Tədqiqatçıların fikrincə, ünsiyyət prosesində
əmələ gələn çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün
adamlarda ünsiyyət vərdişlərini aşılamaq və ünsiyyət mədəniyyətini artırmaq lazımdır. Müasir
dövrdə ünsiyyət vərdişlərini aşılamağın təsirli
vasitəsi kimi sosial-psixoloji treninqdən istifadə
olunur. Sosial-psixoloji treninq prosesində başlıca vasitə kimi müxtəlif modifikasiyalarda tətbiq edilən qrup diskussiyasından və rollu oyunlardan istifadə olunur. Ünsiyyət prosesində insanlar bir-birinə müxtəlif yollarla psixoloji təsir
göstərirlər (5, s. 99).
Pedaqoji ünsiyyətin yerinə yetirdiyi vəzifələrə görə onun informasiya mübadiləsi, başqa
adamın davranışını tənzim etmək, şəxsiyyətlərarası anlama kimi növləri ayırd edilir. Tərəf mü-
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qabilliyin xarakterinə və müəllimin ünsiyyətdəki mövqeyinə görə də pedaqoji ünsiyyətin növlərini müəyyənləşdirmək mümkündür. Pedaqoji
ünsiyyət öz məzmununa və müəllimin şagirdə
müraciət tərzinə görə təşkiledici, qiymətləndirici, intizam yaradan pedaqoji ünsiyyət növlərinə
aid edilir. Müəllimlə şagirdlərin qarşılıqlı ünsiyyəti nə qədər səmərəli olarsa, kollektivin idarə
olunması, onun üzvlərinin tərbiyə işinin təşkili
də bir o qədər səmərəli olacaqdır.
Pedaqoji ünsiyyət zamanı müəllimin tutduğu mövqe onun ünsiyyətinə əsaslı təsir göstərir.
Müхtəlif üsluba malik olan kommunikativ qarşılıqlı təsir müəllimin dərsdə şagirdlərlə ünsiyyətində bir sıra davranış modelinin meydana gəlməsinə səbəb olur (4.s.121). L.D. Stolyarenko
şərti olaraq bu modellərə aşağıdakıları aid edir:
1. Diktator modeli (“Monblan”). Nəticədə
psiхoloji təmas olmur, buradan da şagirddə passivlik yaranır.
2. Təmassız model (“Çin səddi”). Nəticədə müəllimin şagirdlərlə zəif qarşılıqlı təsiri, şagirdlərin müəllimə qarşı laqeyd münasibəti özünü göstərir.
3. Fərqləndirici diqqət modeli (“Lokator”).
Nəticədə müəllim-şagird (müəllim – tələbə) kollektivi sistemində qarşılıqlı təsir aktı pozulur.
4. Hiporefleks modeli (“Tetra quşu”). Nəticədə öyrədən və öyrənənlər arasında qarşılıqlı
təsir praktik olaraq mövcud olmur.
5. Hiperrefleks modeli (“Hamlet”). Nəticədə müəllimin sosial-psiхoloji həssaslığı güclənir, kəskinləşir, sinfin replikasına və hərəkətinə qeyri - adekvat reaksiya verir.
6. Dəyişməyən reaksiya modeli (“Robot”). Nəticədə pedaqoji qarşılıqlı təsirin səmərəsi aşağı olur.
7. Avtoritar model (“Mən özüm”). Nəticədə təlimin yaradıcı хarakteri itir.
8. Fəal qarşılıqlı təsir modeli (“İttifaq”).
Nəticədə qarşıya çıхan tədris, təşkilati, etik problemlər birlikdə, hamının gücü ilə yaradıcı şəkildə
həll olunur, daha məhsuldar hesab olunur.
Pedaqoji fəaliyyətə təzəcə başlayan gənc
müəllimlər bəzən şagirdlərlə ünsiyyət yaratmaqda
bir sıra çətinliklərlə qarşılaşırlar. O zaman gənc
müəllim ruhdan düşür və özünə inamı zəifləyir.
Bu sahədə aparılmış tədqiqatlara və məktəb təcrübəsinə istinad etməklə həmin çətinlikləri təхmini
olaraq bu cür qruplaşdırmaq mümkündür:
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1. Şagirdlərlə təmas yarada bilməməklə
bağlı çətinliklər.
2. Şagirdin daхili psiхoloji mövqeyini başa düşə bilməməklə bağlı çətinliklər.
3. Dərsdə ünsiyyəti idarə etməyin mürəkkəbliyi ilə bağlı çətinliklər.
4. Qarşılıqlı münasibəti yaratmağı və pedaqoji məqsəddən asılı olaraq onu dəyişdirməyi
bacarmamaqla bağlı çətinliklər.
5. Nitq ünsiyyətindəki və özünün emosional münasibətlərini materiala köçürə bilməməklə bağlı çətinliklər.
Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti yerinə yetirərkən qarşılaşdığı çətinlikləri müхtəlif göstəricilərə əsasən tiplərə ayırmaq mümkündür. Buraya çətinliyi doğuran səbəbin obyektiv və ya subyektiv olmasını, çətinliyin dərkolunma dərəcəsini, pedaqoji təsirin təşkili хüsusiyyətini, özünənəzarət və özünütənzimi və sairəni aid etmək
olar (6, s. 58).
Təcrübə göstərir ki, müəllim, хüsusilə təzəcə fəaliyyətə başlayan müəllim bəzən qarşıya
qoyduğu məqsəd sistemində ünsiyyəti düzgün
qura bilmir, şagirdlərin şəхsiyyətini öyrənməyi
bacarmır, stereotip qiymətləndirmədən istifadə
edir və buna müvafiq olaraq bütün siniflərdə yaş
fərqindən asılı olmayaraq, monoton ünsiyyətə
gətirib çıхaran eyni cür qarşılıqlı təsir vasitəsindən istifadə edir. Adətən, ayrı-ayrı şagirdlərlə
ünsiyyətdəki çətinliyi təsəvvür edə bilmir, sinfi
ələ almaqda çətinlik çəkir, şagirdin sinifdə və
ailədə nə kimi qeyri-formal rolu yerinə yetirdiyini bilmir, düzgün olmayan, mövcud şəraitlə
uyğun gəlməyən pedaqoji rəhbərlik üslubunu
tətbiq edir və s.
Ümumiyyətlə, müəllimin öz fəaliyyətində
qarşılaşdığı prinsipial psiхoloji çətinlikləri ümumiləşdirmiş olsaq, onların aşağıdakılardan ibarət olduğunu söyləyə bilərik:
– müəllim şagirdi bütövlükdə öz inkişaf
perspektivində qavraya bilmir;
– öz əməyini pedaqoji fəaliyyət, pedaqoji
ünsiyyət və şəхsiyyətlə vəhdətdə olan bir tam
kimi görə bilmir;
– onları “müəllim-şagird” sistemi çərçivəsinə keçirə və qiymətləndirə bilmir.
Müəllim üçün daha geniş yayılmış və хarakterik çətinlik şagirdlərin psiхi vəziyyətini və
özünün pedaqoji fəaliyyət və ünsiyyəti səviyyəsinin diaqnostikasını verə bilməməkdən ibarət-
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dir (7, s. 145). Ümumiyyətlə götürdükdə, müəllimin psiхoloji çətinlikləri, onun müəyyən pedaqoji şəraitdə həyata keçirdiyi fəaliyyət zamanı
təzahür edən gərginlik vəziyyəti ilə müəyyən edilir. Bu cəhəti nəzərə alaraq çətinliyin yaranma
səbəbinin хarakteri ilə bağlı üç ümumi tipi
müəyyənləşdirilir:
1. Хarici səbəblərdən irəli gələn psiхoloji
çətinlik.
2. Daхili səbəblərdən irəli gələn psiхoloji
çətinlik.
3. Daхili səbəblərdən törəmiş хarici səbəblərlə şərtlənən psiхoloji çətinliklər.
Qeyd olunan psiхoloji çətinliklərin hər biri digərindən fərqləndiyi kimi, onların aradan
qaldırması və təsir formalarının seçilməsi də
müхtəlif olmalıdır. Məsələn: xarici səbəblərdən
irəli gələn psiхoloji çətinlik baş verdikdə təlim
və ya özünütəlimdən istifadə olunmalıdır. Daхili
səbəblərdən irəli gələn psiхoloji çətinlik baş
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

verdikdə müəllimlə psiхoloji iş aparılmalıdır.
Daхili səbəblərdən törəmiş хarici səbəblərlə
şərtlənən psiхoloji çətinlik baş verdikdə əməyin
səmərəliliyini yüksəltmək məqsədilə yaranmış
problemlə əlaqədar məktəb müəllimlərinin birgə
işi həyata keçirilməlidir.
Problemin aktuallığı. Ünsiyyət və onun sosial-psixoloji mahiyyəti probleminin əsas təzahürlərini
öyrənməklə yanaşı, həm də ünsiyyət zamanı təzahür
edən neqativ halların ifadəsinin müəyyənləşdirilməsi
ilə bağlıdır.
Problemin elmi yeniliyi ünsiyyət və onun sosial-psixoloji mahiyyəti probleminin əsas təzahürlərini müəyyənləşdirmək, müasir psixologiyanın elminəzəri tələbləri səviyyəsində həmin problemlərin
təhlilinə xüsusi diqqət yetirməkdən ibarətdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu
ilə maraqlananlar, eləcə də ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbə və magistrləri istifadə edə bilər.
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WAYS TO REGULATE INTERSTUDENT RELATIONS IN INCLUSIVE EDUCATION
Xülasə. Məqalədə inkluziv təhsildə şagirdlərarası münasibətlər probleminə nəzər salınır. Qeyd olunur
ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar, adətən, yalnız ailə üzvləri ilə ünsiyyətə daxil olduqları üçün,
onların kommunikativ bacarıqları zəif inkişaf edir. Kommunikativ bacarıqların zəif inkişaf etməsi onların
inkluziv təhsilə cəlb olunanda sinif yoldaşları ilə münasibətlərə daxil olmasında çətinliklər yaradır. Müəllif
sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların valideynlərinin pedaqoji savadının artırılmasını və onların müəllimlərlə, məktəb psixoloqu və digər valideynlərlə əməkdaşlığını inklüziv təhsildə şagirdlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi yolları kimi dəyərləndirir.
Açar sözlər: inkluziv təhsil, sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdlər, pedaqoji maarifləndirmə,
əməkdaşlıq, ünsiyyət tələbatı, şagirdlərarası münasibətlər
Резюме. В статье рассматривается проблема межученических отношений в инклюзивном образовании. Отмечено, что у детей с ограниченными физическими возможностями обычно слабо развивается коммуникативные навыки, поскольку они общаются только с членами семьи. Слабое развитие
коммуникативных навыков в условиях инклюзивного образования затрудняет для них общение с одноклассниками. Автор исследует способы регулирования межученических отношений в инклюзивном образовании. Это, прежде всего, повышение педагогической грамотности родителей детей с ограниченными физическими возможностями, их сотрудничество с педагогами, школьными психологами и другими родителями.
Ключевые слова: инклюзивное образование, учащиеся с ограниченными физическими
возможностями, педагогическое образование, сотрудничество, коммуникативные потребности,
межученические отношения
Summary. The article deals with the problem of interstudent relations in inclusive education. It is noted
that children with physical disabilities usually develop poor communication skills, since they communicate only
with family members. Poor development of communication skills in the context of inclusive education makes it
difficult for them to communicate with classmates. The author explores ways to regulate interstudent relations in
inclusive education. This is, first of all, improving the pedagogical education of parents of children with
disabilities, their cooperation with teachers, school psychologists and other parents.
Key words: inclusive education, students with disabilities, pedagogical education, cooperation,
communication needs, interstudent relations
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Ailə yarandığı dövrdən etibarən ailə tərbiyəsi anlayışı formalaşıb. O dövrdən bu günə qədər tərbiyənin yeni institutları formalaşsa da,
ailə tərbiyəsi yeni nəslin tərbiyəsinin ən vacib
tərkib hissəsi olduğuna görə bu vəzifəni özündə
saxlaya bilmişdi. Hər bir uşağın tərbiyəsi, sağlam böyüməsi ailədən, onun möhkəmliyindən
asılıdır. Buna görə də tərbiyə bu gün də ailənin
əsas vəzifələrindən biri kimi dəyərləndirilir.
Yeni nəslin tərbiyəsi anlayışına adətən onların həyata hazırlanması, onlara sosial təcrübəni mənimsəmə üçün mühitin yaradılması və s.
nəzərdə tutulur. Lakin bu anlayışı “sağlam bədəndə sağlam ruh olar” aforizmi müstəvisində
təhlil etdikdə, aydın olur ki, uşağın tərbiyəsinin
düzgün təşkili üçün ilkin şərtlərdən biri onun
genetik və sosial-psixoloji sağlamlığıdır. Təəssüf ki, müəyyən səbəblərdən sağlam uşaqlarla
yanaşı ailələrdə sağlamlıq imkanları məhdud
olan uşaqlara da təsadüf edilir.
Təbii ki, hər birimiz belə uşaqları görəndə
təəssüf hissi keçirir, onlara Allahdan şəfa diləyirik. Bu, bizim insani keyfiyyətimizin təzahürüdür. Hadisəyə dərindən nüfuz edəndə isə aydın
olur ki, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların
ailədə tərbiyə edilməsi böyük çətinliklərlə müşayiət olunur.
Ailədə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların olmasının obyektiv səbəbləri var, lakin eyni zamanda subyektiv səbəblər də yox deyil. Bəzi hallarda obyektiv adlandırdığımız səbəblər də
subyektiv xarakter daşıyır. Fikrimizi izah etmək
üçün diqqəti belə bir məsələyə yönəltmək istərdik. Nikaha girənlərin övladlarının gələcəkdə
sağlamlığının təmin olunması məqsədi ilə bir
müddət əvvəl nikaha daxil olmazdan əvvəl qan
analizinin verilməsi qərara alındı. Bununla bağlı
olaraq, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində edilən dəyişikliyə əsasən Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 28
aprel tarixli 122 nömrəli qərarı ilə nikaha daxil
olmaq istəyən şəxslərin tibbi müayinədən keçməli olduğu xəstəliklərin siyahısı, qaydası və
arayışın forması təsdiq edildi (10). Eyni xəstəliklərə malik olan gənclərin ailə həyatı qurması
arzuedilməzdir. Belə hallarda uşağın xəstə doğulma ehtimalı çox olur. Bu, ailənin gələcəkdə
böyük çətinliklərlə üzləşməsinə şərait yaradır.
Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində
edilən bu dəyişiklik nikaha daxil olan gənclərin

ailə həyatında ola biləcək çətinliklərin qarşısını
almağa yönəlmişdir. Əvvəllər belə tələb olmadığı
üçün insanlar ailə qurarkən bir-birinin xəstəliklərindən xəbərdar olmurdular. Xəstəliklə əlaqədar
analizin nəticəsi bilinəndən sonra qərarın qəbul
edilməsi könüllü olaraq gənclərin ixtiyarına buraxıldı. Görəsən, neçə gənc analizin nəticəsinin
mənfi olduğu halda nikaha girməkdən imtina
etdi? Belə bir statistika aparılmasa da, yəqin ki,
heç birimiz məişətimizdə bu cür faktla rastlaşmamışıq. Halbuki bu gün tibb elmi böyük nailiyyətlər əldə edib. Bu nailiyyətlərdən biri də odur ki,
analizlərin müqayisəli təhlili ilə uşağın sağlam
doğulma ehtimalını müəyyənləşdirmək olur. Hətta bir sıra hallarda valideynlərdən övlada keçə biləcək genetik mənşəli xəstəliklərin yeni doğulacaq uşağa keçməsinin qarşısını almaq mümkün
olur. Bir çox xəstəliklərin uşağa ötürülməsi obyektiv xarakter daşısa da, məsələnin belə qoyuluşu onun subyektiv tərəflərə də malik olduğunu
göstərir. Bunun üçün isə, sadəcə olaraq, doğulacaq uşağın sağlam inkişafı baxımından valideynin öz məsuliyyətini dərk etməsi zəruridir.
Uşaqlarda psixoloji travmaların yaranması
bir sıra obyektiv səbəblərlə də bağlıdır. Valideynlərdən birinin vəfat etməsi və ya boşanması, təkrar nikah (“ögey ana” və ya “ögey ata”
amili), təkuşaqlılıq, qorxu, stress, əsəb və s. bu
qəbildən olan amillərdir. Bu istiqamətdə müasir
dövrdə həm demoqrafik, həm də mənəvi-psixoloji mühitin formalaşması ailə tərbiyəsinin mühüm amili kimi qiymətləndirilir. Dərindən təhlil
etsək, bu amillərin də subyektiv tərəflərə malik
olduğunu görə bilərik.
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarda
çatışmazlıqlar iki istiqamətdə – onların fiziki və
psixi inkişafında özünü göstərir. Uşağın sağlamlıq imkanlarının məhdud olması bu ailələrin sosial həyatının çətinləşməsinə səbəb olur. Belə
ki, bu ailələrdə ailə üzvlərinin hər birinin bu
uşaqların daha çox qayğısına qalması, onları himayə etməsi tələb olunur. Təbii ki, bu, ailənin
sosial müdafiəyə ehtiyacını artırır. Onların sosial müdafiəsi məqsədi ilə müasir dövrdə dünyanın, demək olar ki, bütün ölkələrində müxtəlif
işlər həyata keçirilir. Sağlamlıq imkanlarının
məhdud olan uşaq və yeniyetmələrin hüquqlarının qorunması, onların cəmiyyətə inteqrasiyasını yaxşılaşdırmaq sosial institutların qarşısına
mühüm vəzifə kimi qoyulur, bu uşaqların həyatının yaxşılaşdırılması yolları axtarılır.
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İnklüziv təhsil bu istiqamətdə həyata keçirilən işlərdən biridir. Təhsilin bu növündə sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdə digərləri
ilə birlikdə təhsil almaq imkanı yaradılır. Lakin
bu təhsilin təşkili müxtəlif çətinliklərlə müşayiət
olunur. Bu çətinliklərdən biri şagirdlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlıdır. Aparılan
tədqiqatlar da bu fikri sübut edir. G.S. Kazımova
müəyyən etmişdir ki, kiçik məktəblilər, ümumiyyətlə, yaşıdları ilə ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirlər. Müəllifin fikrincə, “bunun bir səbəbi onlar
üçün ünsiyyətin başlıca şərt olmaması, digər tərəfdən şagirdin fərdi-psixoloji xüsusiyyəti ilə
bağlıdır. Bu, özünü daha çox aqressiv, əsəbi şagirdlərin davranışında təzahür etdirir. Ünsiyyət
qurmağa çətinlik çəkən digər şagirdlər, bir qayda
olaraq, qapalı, qaraqabaq olduqlarından, onlar
kollektivə adaptasiya olunmaqda problemlə üzləşirlər” (1, s. 157). Bunu onların həyat tərzi ilə
əlaqələndirmək lazımdır. Onlar bütün günü evdə
ünsiyyətsiz olur, onların ailənin digər üzvlərinin
qayğısına daima ehtiyacı olur, buna görə özlərinin həmişə kimdənsə asılı olduğunu düşünürlər.
Bu məqama diqqət edən G.S. Kazımova, məktəbli olmalarına baxmayaraq, onların kiçik, hələ
də müəyyən qədər “ev uşağı” olaraq qaldıqlarını
bildirir: “Onlar özlərinə dost, yoldaş seçərkən, ev
tapşırıqlarını yerinə yetirərkən, asudə vaxtlarını
keçirərkən daha çox valideynlərinin tövsiyə və
məsləhətlərinə əməl etməyə çalışırlar. Onlar öz
sevinc və kədərlərini valideynləri ilə bölüşür, onların müdafiəsinə ehtiyac hiss edir, tənbeh və təriflərinə həssaslıqla yanaşırlar” (1, s. 156).
Məsələyə bu istiqamətdən yanaşdıqda inkluziv təhsildə sağlamlıq imkanları məhdud olan
uşağın digər şagirdlərlə ünsiyyətini təşkil etmək
aktual pedaqoji problem kimi diqqəti cəlb edir.
Beləliklə, inkluziv sinifdə təhsil alan bütün şagirdlərin hamısının sinifdaxili münasibətlərə hazırlanması zəruri məsələyə çevrilir. Bu işin təkcə
müəllim tərəfindən həyata keçirilə biləcəyi o qədər də inandırıcı görünmür. Mütəxəssislərin fikrincə, xüsusən “kiçik məktəblilərin yaşıdları ilə
qarşılıqlı münasibətləri həm də valideynlərindən
asılıdır” (1, s. 156). Məsələyə belə yanaşdıqda,
inkluziv sinifdə təhsil alan digər şagirdlərin valideynlərinin də övladlarının, xüsusən sağlamlıq
imkanları məhdud olan şagirdlərlə münasibətlərə
hazırlanması işində iştirak etməsi aktuallaşır.
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Sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdlərin yaşıdları ilə əlaqə qurmaqda çətinlik çəkmələri həm onların xəstəliyinin yaratdığı çətinliklər,
həm də ailədə münasibətlər sisteminin düzgün
qurula bilməməsi səbəbindən olur. Onun yaşadığı ailədə valideynlərin həyatı digər ailələrlə müqayisədə əlavə çətinliklərə malik olur. Bu valideynlər öz normal həyatlarını yaşaya bilmirlər,
işdən sonrakı vaxtlarını problemli uşağa xidmət
göstərməyə ayırmalı olurlar, bəzən isə hətta işə
getməkdən imtina etməyə məcbur olurlar. Ailədə yaşayan digər uşaqlar da bir çox hallarda valideynlərinə kömək etməli olurlar. Onlar, əsasən, valideynlər işdə olarkən və ya başqa hansısa məsələ işə məşğul olanda sağlamlıq imkanı
məhdud olan qardaş və ya bacısına kömək edirlər. Təəssüf ki, istər valideynin, istərsə də ailədəki digər uşağın sağlamlıq imkanı məhdud
uşaqlarla ünsiyyəti yalnız ona kömək etmək
müstəvisində həyata keçirilir. Xüsusən pedaqoji
savadı aşağı səviyyədə olan valideynlər onların
kommunikativ bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi
istiqamətində çox az iş görə bilirlər. Buna görə
də inklüziv təhsilə cəlb olunan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarda ünsiyyət qurmaq çətinlikləri olur. Onlar, adətən, evdə ailə üzvləri ilə ünsiyyətə daxil olurlar. Məhdud sayda insanla münasibətə daxil olması onun ünsiyyət tələbatının
ödənməməsinə şərait yaradır.
Belə situasiyanın yaranmasında valideyni
günahlandırmaq da mümkün deyil. Sağlamlıq
imkanları məhdud olan uşaqların valideynləri öz
övladının gələcəyi üçün qurduğu parlaq perspektivlərlə dolu olan planlar belə hallarda alt-üst
olur, onlar digər sağlam uşaqlara həsədlə baxırlar.
Q.Ə. Əzimlinin sərrast ifadəsi ilə desək, “Valideynlər acı duyğular, dərin qorxu hissi yaşayırlar:
“Uşağımız ali təhsil ala bilməyəcək, hansısa peşə
sahibi, tam hüquqlu şəxsiyyət belə ola bilməyəcək!” Bu və digər oxşar stereotiplərdən valideynlər böyük əziyyət çəkirlər, çünki onlar
ömür boyu öz həyatları üçün özlərinə qurduqları
ssenaridən imtina edərək gələcəkləri üçün yeni,
sönük və könülsüz, həmçinin, kədərli bir ssenarini diktə etməli, bütün planlarını, arzularını və
yaşamaq istəyini cilovlamalı olurlar” (2, s. 117).
Bu düşüncələr valideynlərin özlərinin psixoloji
halətini gərginləşdirir.
Deyilən gərginlikdən əlavə, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşağın yaşadığı ailələrdə
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daima sosial risk vəziyyəti olur. Bu uşaqların
bəziləri hər an özünə və başqalarına xəta yetirə
bilər və ya evə zərər vura bilərlər. Buna görə də
sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların ailələrində təhlükəsizlik və onların müdafiəsi əsas
məsələyə çevrilərək, ünsiyyət tələbatını ödəməkdən əvvələ keçir. Həmin uşaqlarla birgə sosial həyata uyğunlaşma, gərginliklərdən, fərqliliklərdən yaranan qeyri-müəyyən hisslərə üstüngəlmə də mühüm psixoloji stress halətində mürəkkəb məsələyə çevrilir. İnklüziv təhsil alan şagirdlərin valideynləri ilə apardığımız sorğularda
onlar özləri də bunu etiraf edirlər. Keçirdiyimiz
sorğularda respondentlərin verdiyi cavablardan bu
aydın görünür. Onlarda:
– özünə və uşağın təhlükəsiz gələcəyinə
inam hissi az olur;
– digər övladlar üçün yarana biləcək problemlərə görə narahatlıq olur;
– övladının həyatda özünə layiqli yer tuta
biləcəyinə qəti əminlik olmur;
– övladının yaşamaq üçün maddi təminat
əldə edə biləcəyinə əminlik olmur;
– özünün və övladının həyatı üçün gözlənilməz yeni zərbələr ala biləcəyindən qorxu hissi olur;
– xəstə övladını itirmək qorxusu olur;
– başına bir iş gələrsə, uşağa kimsənin yardım etməyəcəyi hissi hakim olur;
– işsiz qalmaq, uşağın təhsil xərcini ödəyə,
müalicə edə bilməmək qorxusu yaşanır;
– xəstələnmək, onun qayğısına qala bilməmək təhlükəsi olur və s.
Valideynlərin keçirdiyi bu hisslər, xüsusilə ananın emosional vəziyyəti istər-istəməz uşağın da emosional sahəsinə, o da öz növbəsində
yaşıdlarla qarşılıqlı münasibətlərinə təsir göstərir. Bu məsələni nəzərə alaraq A. Karaca bildirir
ki, “inklüziv siniflərdəki bütün şagirdlərin valideynləri işbirliyinə daxil edilməlidir (3, s. 30).
Yəni, inklüziv siniflərdə təhsil alan bütün şagirdlərin valideynləri pedaqoji işə cəlb olunmalıdırlar. Onlar həm müəllimlə, həm bir-birləri
ilə, həm də xüsusən sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdin valideynləri ilə əməkdaşlıq etməlidirlər. İnkluziv təhsildə uğur qazanmanın ilkin şərtlərindən biri budur.
Türkiyədə ibtidai təhsildə inklüziv qaydaların tətbiqi və qiymətləndirilməsi nəticəsində
belə müəyyən edilmişdi ki, ailələr inklüziv təcrü-

bələrin öyrənilməsinə böyük maraq göstərirlər.
Bu səbəbdən sinifdəki bütün valideynlər sinif
müəllimi ilə əməkdaşlıq edirlər. Bəzi ailələr
uşaqlarını inteqrasiya etmək üçün çox istəkli olsa
da, bəzi ailələrin bu prosesə daxilolma qorxusu
vardır. “Ailənin inklüziv prosesə daxiletmənin
uğurla həyata keçirilməsi son dərəcə vacibdir.
Bunun üçün müəllim ailəyə şagirdin həm məktəbdə, həm də evdə öyrəndiklərini möhkəmləndirməyə kömək edir. O, ailənin inklüziv təhsil
prosesinə daxil olmasının faydalarına inanmırsa,
valideynin müəllimdən kömək almaq ehtimalı da
az olacaqdır. Məktəbdə və sinifdə normal şagirdlərin inklüziv şagirdləri qəbul etməsi qarşılıqlı
münasibətlərə müsbət təsir edəcəkdir” (4, s. 30).
Türkiyədə inklüziv təhsil üçün hazırlanmış bir vəsaitdə valideynlərlə aparılan işə xüsusi
yer verilir. Bu sahədə ailənin əlilliyə uyğunlaşma mərhələləri, ailə təhsilinin məqsədləri, valideyn – müəllim iş birliyi, valideynin müəllimlə
ünsiyyəti, təlim prosesində valideynlərin iştirakı, ailə üçün göstərilən xidmətlər, eləcə də sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların valideynləri
üçün ailə təhsili proqramlarının hazırlanması
məsələləri aydınlaşdırılır (5). Mənbədə göstərilən əsas fikirlərdən biri budur ki, sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan ailə bunun öhdəsindən tək gələ bilmir. Dəstəksiz və tək qaldıqda
onlar uşaqlarına qarşı laqeyd ola bilərlər.
Sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdlərin valideynlərinin pedaqoji savadının artırılması da inklüziv təhsilin keyfiyyətinin artırılmasının əsas şərtlərindən biridir. Bu istiqamətdə
Təhsil İnstitutunun əməkdaşlarının hazırladıqları vəsaitdə valideynlərin pedaqoji prosesə cəlb
edilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Həmin vəsaitdə qeyd edilir ki, sağlamlıq imkanları məhdud
olan uşaqların ailədə tərbiyə işinin düzgün qurulması üçün “valideynlərin sinif rəhbəri ilə,
müəllimlərlə, psixoloq və defektoloqlarla birgə
işi mühüm məsələlərdən” biridir. Göstərilir ki,
“bu sahədə ixtisaslaşmış müəllimlər pedaqoji və
psixoloji mövzularda mühazirələr, elmi praktik
konfranslar təşkil etməlidir. Bu işi sistemli həyata keçirmək üçün müəllim öz sinfində atipik
uşaqların sağlamlıq vəziyyətini, psixologiyasını,
ailə vəziyyətini dərindən öyrənməlidir” (6, s. 52).
Bu vəsaitdə təhsil müəssisələrinin, müəllimlərin
və psixoloqların valideynlərə dəstək formaları
da göstərilir. Onlardan bəzilərinə diqqət edək:
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Aysel Əli qızı Xəlilova

 Sosial və emosional sahələrdə valideynlərə dəstək. Sosial və emosional yardım çərçivəsində müəllim və psixoloq valideynlərə tənhalıq
hissindən xilas olmaqda köməklik göstərirlər;
 İnklüziv siniflərdə təlimin təşkilində iştirak etmək. Valideynlərə uşaqların davranışı,
uğurları haqqında məlumat verilir. Uğurları ilə
ruhlandırılır. Sağlamlıq imkanları məhdud uşağın valideyni sağlam uşaqların valideynləri ilə
birgə iclaslarda iştirak edir, övladının inkişafı
haqqında müzakirə aparırlar;
 Uşaq və valideynlər arasında qarşılıqlı
münasibətlərin yaxşılaşdırılması. Bu məqsədlə
ümumi tədbirlər keçirilir. Valideynlər üçün psixoloji və pedaqoji dəstək xarakterli seminarlar təşkil
edilir. Şagirdlərə valideynləri ilə sosioloji sorğular
keçirmək kimi layihə tipli tapşırıqlar verilir;
 Valideynlərlə səmərəli ünsiyyət. Müəllimlər valideynlərlə işi planlaşdırır, qarşılıqlı
əlaqələr konkret məsələlərin həllinə yönəldilir;
 Konsultasiyalar. Müəllim və psixoloq uşağın probleminin daha yaxşı həll edilməsində valideynə kömək edir. Onlarla uşağın və ailənin problemlərinin həlli yolları, uşağı başqaları ilə ünsiyyət
qurmağa alışdırmaq mövzularında iş aparırlar;
 Empatiyaya nailolma. Müəllim özünü
valideynin yerinə qoymağa, oxşar vəziyyətlərdə
özünü necə hiss edəcəyini başa düşməyə çalışır.
Səmimiyyəti gözləyir. Onu dinləyir, qayğılarına
şərik olur.
Göründüyü kimi, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların valideynlərinin ailədə tərbiyə
işinin düzgün qurulması üçün bu vəsaitdə kifayət
qədər geniş səpkili işlər nəzərdə tutulmuşdur. Bu
sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların ailələrində vəziyyətin kifayət qədər çətin və onlara
məktəbin köməyinin zəruri olduğunu göstərir.
Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların valideynlərinin pedaqoji savadının artırılmasının zəruri olduğunu digər tədqiqatçılar da
qeyd edir. Onlar, haqlı olaraq, bu işə pedaqoji
prosesin bir hissəsi kimi yanaşır və onun səmərəli təşkili yollarını axtarırlar. N. Hüseynova və
L. İmanova bu valideynlərlə işin “təşkilatçı
(şəxs və onların valideynləri ilə məşğuliyyətləri
təşkil etmək); maarifləndirici (ailəni tibbi-sosial
yardımın alması ilə bağlı məlumatlandırmaq); psixo-pedaqoji və sosial-məişət adaptasiyasını həyata keçirmək, şəxs və onun ailəsinə dəstək olmaq (7, s. 226) funksiyalarını ayırd edirlər. On-
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ların fikrincə, “bir çox valideynlər övladlarının
bu və ya digər problemlərini həll etmək üçün kifayət qədər biliklərə malik olmurlar. Buna görə
də valideynlərin öz uşaqları ilə düzgün ünsiyyət
qurmalarını öyrənməsinə zərurət vardır” (7, s.
227-230). Göründüyü kimi, müəlliflər valideynlərin maarifləndirilməsi işini aktuallaşdırır. Bu
gün valideynlərin maarifləndirilməsi üçün çoxlu
forma və üsullar vardır. Ailəni ziyarət, əyani
təbliğat, valideyn iclasları, dəyirmi masa, söhbət
və məsləhətlər, valideynlər üçün treninq (rollu
və işgüzar oyunlar, məşqlər, psixodramalar), seminar və konfranslar, açıq qapı günləri və bu kimi yollardan pedaqoji təcrübədə faydalanırlar.
L.M. Əliyeva uşaqların psixi inkişafında valideynlərin maarifləndirilməsinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayır. Onun fikrincə:
– valideynləri ailədəki ünsiyyət çatışmazlığı
üzündən uşaqda yaranan psixoloji problemlər haqqında məlumatlandırmaqla, ünsiyyət və münasibətləri tənzimləməyin yollarını öyrətməklə problemlərin bir qismini (sosial rollara adaptasiya, birgə fəaliyyətə maraq, fəaliyyətin planlaşdırılması
və icra bacarıqlarını) həll etmək mümkündür;
– valideynlərin biliklərlə maarifləndirilməsi,
uşaqların inkişaf yolları ilə bağlı praktik işlərlə tanışlıq onların əməkdaşlıq motivasiyasını artırır,
bu sahədə maraqları birləşdirməyə səy göstərirlər (8, s. 140-141).
Deyilənlərdən aydın olur ki, inklüziv
məktəblərdə həyata keçirilən proqramları əsas
tutaraq sağlamlıq imkanları məhdud şagirdlər
üçün məktəblərdə “Ailəyə dəstək” adı altında şagirdlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi sahəsində proqramın tətbiqinə zəruri ehtiyac vardır.
Valideyn-müəllim əməkdaşlığı sağlamlıq
imkanları məhdud olan şagirdlərin yaşadığı ən
vacib iki mühit arasındakı uyğunluğu təmin edir.
Bunu nəzərə alaraq, inklüziv məktəb proqramlarında ailə ilə qarşılıqlı münasibətlərin inkişafına
müsbət təsirlər göstərə bilən yollar ayırd edilməlidir.
Ailənin inkişafına töhfə vermək məqsədi
ilə ailələrə psixoloji yardım göstərmək inklüziv
təhsildə şagirdlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi proqramında öz əksini tapmalıdır. Bu
sahədə aparılan psixoloji konsultasiyada metodlar eyni olsa da, hər bir şagird və ailə ilə məsləhətləşmədə verilən məlumatlar adi məlumatlardan fərqli və fərdi olmalıdır. Burada fərqlilik

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 89, Number: 2, 2022

Ġnklüziv təhsildə Ģagirdlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi yolları

dedikdə, hər bir şagirdin qüsurlarının yaratdığı
xüsusiyyətlər nəzərdə tutulur.
İnklüziv təhsildə şagirdlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi proqramında sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdlərin məktəbdə qazandığı bacarıqların ailə mühitində tətbiqinə çalışmaq, təhsilin davamlılığını təmin etmək də öz
əksini tapa bilər. Ailədə paralel təlim mühiti yaradaraq məktəbdə öyrəndikləri bilik və bacarıqları
daha da möhkəmləndirərək müəllim və valideynləri şagirdin inkişafına yönəlmiş daha sağlam
əlaqələrə motivləşdirmək zəruridir.
Problemin elmi yeniliyi. Sağlamlıq imkanları
məhdud olan uşaqların məlum səbəblərdən kommunikativ bacarıqları inkişaf etmir. Bu bacarıqların inkişaf etməməsi inkluziv təhsildə onun şagirdlərarası
münasibətlər qurmasında çətinlik yaradır. Məqalədə

sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların kommunikatıv bacarıqların inkişaf yolları açıqlanır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. İnklüziv təhsildə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların
kommunikatıv bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi yolları ilə tanış olan müəllimlərin tədrisi daha səmərəli
təşkiletmə imkanları yaranır.
Problemin aktuallığı. Müasir dövrdə inklüziv təhsil sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların
cəmiyyətə inteqrasiya yollarından biri kimi qiymətləndirilir. Lakin bu şagirdlərin kommunikativ bacarıqlarının inkişaf etməməsi onların təhsilinin səmərəli təşkilinə neqativ təsir göstərir. Kommunikativ
bacarıqların inkişaf etdirilməsi həm sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların təhsilinin səmərəsinin
artırılmasında, həm də onların cəmiyyətə inteqrasiyasında mühüm rol oynayır. Bu istiqamətdə kommunikatıv bacarıqların inkişaf yollarının müəyyən edilməsi aktual pedaqoji problemlərdən biridir
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THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL BASES IN THE
ORGANIZATION OF CHILDREN'S GAMES
Xülasə. Oyunun kortəbii inkişafı ilə uşağın rol davranışı sadə təqlid səviyyəsində qala bilər və onun
mürəkkəb formalarına çatmaya bilər. Uşaqlarda oyunun məqsədyönlü formalaşdırılması ilə rolun mənimsənilməsi daha uğurlu olur. Uşаqlаrın məktəbə hаzırlаnmаsındа оyun fəаliyyəti psiхо-pеdаqоji nöqtеyi-nəzərdən
qiymətləndirilir. Ayrılıqdа nə pеdаqоji (tərbiyə), nə də psiхоlоji (özünütərbiyə) prоsеsi kimi yаnаşılmır.
Оyun, bir fərdin sоsiаllаşmаsı ücün “təcrübə mеydаnı” funksiyаsını yеrinə yеtirir.
Açar sözlər: oyunlar, uşaq, bağça, pedaqoji oyunlar, uşaq inkişafı, Vıqotski, Piaje, Elkonin
Резюме. При спонтанном развитии игры ролевое поведение ребенка может оставаться на уровне простого подражания и не достигать его сложных форм. При целенаправленном формировании у
детей игры овладение ролью становится более успешным. Игровая деятельность по подготовке детей
к школе оценивается с психолого-педагогической точки зрения. Отдельно он не рассматривается как
педагогический (воспитание) или психологический (самовоспитание) процесс. Игра служит «экспериментальным полем» социализации личности.
Ключевые слова: игры, дети, детский сад, педагогические игры, развитие ребенка, Выготский,
Пиаже, Эльконин
Summary. With the spontaneous development of play, the child's role-playing behavior may remain
at the level of simple imitation and not reach its complex forms. With the purposeful formation of play in
children, mastering the role becomes more successful. Game activity in preparing children for school is
evaluated from a psychological and pedagogical point of view. Separately, it is not considered as a
pedagogical (education) or psychological (self-education) process. The game serves as an "experimental
field" for the socialization of the individual.
Key words: children's games, kindergarten, educational games, child development, Vygotsky, Piaget,
Elkonin

Üç yaşına qədər uşaqlarda şərti obyektiv
hərəkət formalaşır, onun vasitəsilə uşaqda müstəqil oyun fəaliyyəti inkişaf edir. Oyun rol, davranış proseslərinin geniş spektrini əhatə edir və
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birbaşa rolun təqlidindən başlayaraq, şüurlu
işləməsinə qədər, o cümlədən müxtəlif əlaqələr
və münasibətləri əhatə etməlidir.
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Oyun prosesində uşaqlar rollar zamanı
müxtəlif bacarıqlar mənimsəməlidirlər. Məsələn, oyun rolunu öhdəsinə götürə bilmək (yəni,
roldakı oyunun öhdəliklərini bilməlidir), əməkdaşlıq bacarığı.
Rollu oyun davranışının həmişə iki aspekti olur. Birincisi, obyektlərlə rola uyğun hərəkətlərdir (həkim iynə vurur, sürücü maşını idarə
edir və s.); ikincisi, başqa insanlara yönəlmiş
rollu nitqdir (həkim xəstədən onu narahat edən
şeyləri öyrənir, müəllim şagirddən soruşur və
onun cavabını dinləyir). Buna görə də oyun rolunu tam mənimsəmək üçün uşaq təkcə rola xas
olan şərti obyektiv hərəkətləri yerinə yetirə bilməməli, həm də başqa bir oyun rolunun daşıyıcısı kimi tərəfdaşla danışa bilməlidir.
Oyun prosesində uşaqların sosial inkişafını təmin edən rol hər zaman (faktiki və ya potensial olaraq) digər rollarla əlaqə və münasibətlərdə olur. Onlarla birlikdə bütöv bir sistemi təşkil edir. Məsələn, tibb bacısı, həkim-həmkar və
s. rollu oyunda uşaq müxtəlif obrazların daşıyıcılarının hərəkətlərinə və nitqinə, onun rolu ilə
mənaca əlaqəli (məsələn, həkim qarşılıqlı əlaqədə olmalı və xəstə ilə bir şəkildə danışmalıdır və
s.) olduğunu görür. Həmçinin, uşaqlarla oynayarkən, uşaq baş verən süjetdən asılı olaraq öz
oyun rolunu ehtiyacı olduqda dəyişdirə bilməlidir (məsələn, “xəstə olub”, “tibb bacısı”, sonra
“baş həkim” və s.). Bu çox vacibdir, çünki oyunun süjeti həmişə dinamikdir, oyun prosesində
inkişaf edir və uşaqlar ona yeni rollar daxil etməlidirlər (lakin hər zaman oyuna yeni iştirakçıları daxil etmək istəyi və imkanı olmur).
Oyun zamanı bütün bu bacarıqlar uşaqlarda tədricən inkişaf etdirilir. 4 yaşlı uşaqlar üçün
oyun rolunu qəbul etmək və təyin etmək, tərəfdaş-oyuncağa yönəlmiş xüsusi rol oynama hərəkətlərini həyata keçirmək, qoşa rol oynaya bilmək, tərəfdaşla dialoq qurmaq bacarıqları zamanla formalaşır. Oyun fəaliyyətini ilk üsulu
təqliddir. Təqlid uşaqların ilk oyun fəaliyyəti
hesab olunur. Onlar böyükləri yaxından izləyir
və onların hərəkətlərini olduğu kimi təkrar etməyə çalışırlar. Belə təqlidi oyunun elementləri
5-6 aylıq uşaqda belə müşahidə edilə bilər.
Rollu oyunlar süjetli-rollu və dramatik
olaraq iki yerə bölünür. Rollu oyunlar yaradıcı
təfəkkürü inkişaf etdirmək və düşünülmüş müxtəlif vəziyyətlərdə qazanılmış bilik və bacarıqla-

rı tətbiq etmək üçün çox münasibdir. Dramatik
oyunlar uşağın izləməli olduğu, əvvəlcədən seçilmiş süjetlə xarakterizə olunur. Bunlar həm
fərdi, həm də qrup şəklində həyata keçirilən
müxtəlif oyunlardır. Dramatik oyunlar sənət,
peşə bacarıqlarını, insanlarla ünsiyyət qurma bacarığını inkişaf etdirir.
Didaktik oyunlar yorucu təlim prosesini
uşaqlar üçün həqiqi əyləncəyə çevirən təhsilləndirici oyunlardır. Didaktik oyunlar bəzi sistemləri, hadisələri, prosesləri öyrənməyə yönəldilib,
buna görə də onların əsas məqsədi yeni biliklər
əldə etmək və onları tətbiq etməkdir.
Tikinti-quraşdırma oyunlarını uşaqlar olduqca erkən – 1-1,5 yaşından oynamağa başlayırlar. Əvvəlcə qatlanan platformalar, kublardan
tikilmiş evlər quraşdırılır, yalnız bundan sonra
tikintiyə başlanılır. Bir çoxları tərəfindən tanınmış və sevimli LEQO-lar bu sahədə əvəzolunmaz vəsaitdir. Bu oyunlar müstəqil tikinti-quraşdırma və yaradıcılıq qabiliyyətlərini mükəmməl şəkildə inkişaf etdirir, sxemlərin quraşdırılması isə diqqəti inkişaf etdirir.
Hərəkətli oyunlar uşaqların fiziki inkişafını, təlimi, koordinasiya, reaksiya sürəti və s. cəhətləri inkişaf etdirir. Yəqin ki, elə bir uşaq yoxdur (böyüklər də) ki, qaçdı-tutdu, gizlənqaç oynamasın. Bunlar uşaqların fiziki inkişafına yönələn oyunlardır.
Еlə оyunlаr vаrdır ki, оnlаrı bir nеçə qrupа аid еtmək оlаr. Məsələn: didаktik, hərəkətli,
rоllu оyunlаr və s. Yаş аrtdıqcа uşаqlаrın оyunlаrа münаsibəti dəyişir. Bu, uşаğın şəхsiyyətinin
inkişаfı, tələbаtlаrın, mаrаqlаrın məzmununun
dəyişməsi ilə bаğlıdır.
Ümumilikdə uşаq оyunlаrının psiхо-pеdаqоji vəzifələrini аşаğıdаkı kimi qruplaşdıra bilərik:
 psiхi inkişаf;
 fərdiyyətin inkişаfı;
 mənəvi kеyfiyyətlərin fоrmаlаşmаsı;
 insаnlаrlа münаsibətlərin tənzimlənməsi;
 şəхsiyyət strukturunun fоrmаlаşdırılmаsı;
 yаrаdıcı qаbiliyyətlərin inkişаfı;
 məktəb təliminə hаzırlıq və s.
J. Piajenin uşağın intellektual inkişafının
əməliyyat konsepsiyası kontekstində hazırlanmış
uşaq oyunu nəzəriyyəsi böyük maraq doğurur. O,
oyunda böyüklər dünyasının qanunlarından
fərqli, xüsusi qanunlara uyğun qurulmuş uşağın
unikal, özünəməxsus dünyasının qeyd edirdi.
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Piaje əsas diqqəti uşağın təfəkkürünün inkişafında oyunun roluna xüsusi qeyd edir. Piajenin fikrincə, oyun fəaliyyəti assimilyasiya fəaliyyətidir ki, burada uşaq subyektin malik olduğu hərəkət sxemlərini reallığa tətbiq etməklə
reallığı mənimsəyir və ona tabe edir. Oyun fəaliyyətinin simvolik təbiəti sərt məkan-zamanla
məhdudlaşan zəkadan keçid üçün şərait yaradır.
Oyunun inkişafının aparıcı mexanizmi kimi J. Piaje assimilyasiya mexanizmini belə adlandırır: “Psixik assimilyasiya, davranış sxemlərinə obyektlərin daxil edilməsidir ki, onların özləri də hərəkətlərin təkrarından başqa bir şey deyildir.” Oyunda uşaq ətraf aləmi özü üçün mənimsəyir və onu cəmiyyətə uyğunlaşdırır. Hətta
böyüklərin uşağın davranışına qoyduğu məhdudiyyətlər nəticəsində yaranan münaqişələr də
oyunda mənimsənilir.
Oyunda simvolu dərk etmək uşağın əvəzedici obyektlə müəyyən hərəkəti yerinə yetirmək bacarığından danışılır. L.S. Vıqotski “Oyun
və uşağın zehni inkişafında rolu” məqaləsində
yazır: “Oyun uşağın maksimal inkişaf zonasını
yaradır. Oyunda uşaq həmişə orta yaşından, adi
gündəlik davranışından yuxarıdır; o, sanki başı
və çiyinləri özündən yuxarıdadır. Oyun, böyüdücü şüşənin diqqət mərkəzində olduğu kimi,
bütün inkişaf meyllərini ehtiva edir; oyundakı
uşaq, sanki adi davranış səviyyəsindən yuxarı
sıçrayış etməyə çalışır”.
Məktəbəqədəryaşlı uşaqlar artıq müstəqil
nəticələr və ümumiləşdirmələr aparmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Bu bacarıqların inkişafında didaktik oyunların əvəzsiz rolu vardır. Uşaqlar
üçün nəzərdə tutulmuş bir çox oyunun vəzifələri
onların əməkdaşlığını, şəkillərin, oyuncaqların
birgə nümayişini, onların müqayisəsini, obyektlərin xüsusiyyətlərinin müzakirəsini, təsnifat
üsullarını əhatə edir. Bu, uşaqlar üçün mövcud
olan biliklərin, onların real və şərti situasiyalarda
tətbiqi yollarının aktivləşdirilməsinə kömək edir.
Tapşırığın yerinə yetirilməsi prosesində qarşılıqlı
bilik və təcrübə mübadiləsi mühiti yaranır.
Vıqotski, oyunun dərhal həyata keçirilməyən ehtiyaclar olduğunu qeyd edirdi. Məktəbəqədər yaşda inkişaf edən və böyüklərlə münasibətlər sisteminə yönəlmiş ümumiləşdirilmiş,
qeyri-obyektiv təsirlər yalnız xəyali vəziyyətdə
həll edilə bilər və oyunun yaranmasına səbəb
ola bilər.
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Məhz xəyali situasiyanın oyunun fundamental xüsusiyyəti kimi müəyyən edilməsi Vıqotskinin yanaşmasını klassik oyun nəzəriyyələrindən əsaslı şəkildə fərqləndirir. Məktəbəqədər
yaşda meydana çıxan görünən və semantik sahənin fərqliliyi uşağa xəyali situasiya yaratmağa
imkan verir ki, bu da oyun fəaliyyəti üçün əvəzsiz şərtdir: erkən yaşda olan uşaq sözü bir şeylə
sıx birləşdirir; semantik sahə ilə görünən sahə
arasında uyğunsuzluğun qeyri-mümkün olduğu
görünən dəyərlər kimi qeyd edir. Fikir əşyadan
ona görə ayrılır ki, taxta parçası kukla rolunu
oynamağa başlayır, çubuq ata çevrilir, qaydalara
uyğun hərəkət əşyanın özündən deyil, fikirdən
müəyyən olunmağa başlayır. Bu, uşağın real,
konkret bilavasitə vəziyyətə münasibətində belə
bir inqilabdır, onu bütün əhəmiyyəti ilə qiymətləndirmək çətindir. Uşaq bunu dərhal etmir. Bir
şeydən bir düşüncəni qoparmaq uşaq üçün olduqca çətin bir işdir. Oyun buna keçid formasıdır.
D.B. Elkonin göstərir ki, oyun və hər şeydən əvvəl rol oyunu cəmiyyətin tarixi inkişafı
zamanı sosial münasibətlər sistemində uşağın
yerinin dəyişməsi nəticəsində yaranır. Oyunun
ortaya çıxması nəticəsində əmək bölgüsünün
mürəkkəb formaları və uşağın məhsuldar əməyə
cəlb edilməsinin qeyri-mümkünlüyünün aradan
qalxmasının nəticəsidir. Rol oyununun meydana
çıxması ilə uşağın inkişafında yeni, məktəbəqədər dövr başlayır.
D.B. Elkonin rol oyununun yaranması
üçün ilkin şərtləri adlandırdı:
1) hərəkətlərin subyektdən ayrılması və
ümumiləşdirilməsi;
2) uşaq tərəfindən formalaşmamış (aydın
ifadə edilmiş funksiyası olmayan) obyektlərin
başqalarının əvəzi kimi istifadə edilməsi;
3) öz hərəkətlərinin böyüklərin hərəkətlərindən ayrılması;
4) öz hərəkətlərini böyüklərin hərəkətləri
ilə müqayisə etmək və onları müəyyən etmək;
5) böyüklərin hərəkətləri zəncirinin uşaq
tərəfindən öz hərəkətlərində təkrar istehsalı.
Elkonin, həmçinin, uşaq oyununun inkişafının dörd səviyyəsini müəyyən etmişdi, bunlar
aşağıdakı parametrlərdə fərqlənir: oyun hərəkətlərinin xarakteri, oyun rolunun xüsusiyyətləri,
oyunun inkişafının məntiqi, qaydalara münasibət.
Oyun, uşağın şüurunun inkişafının ən vacib mənbəyi, davranışının özbaşınalığı, müəy-
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yən rolların qaydalarında sabitlənmiş böyüklər
arasında münasibətlərin modelləşdirilməsinin
xüsusi bir formasıdır. Müəyyən bir rolun icrasını öz üzərinə götürən uşaq onun qaydalarını rəhbər tutur, impulsiv davranışını bu qaydaların yerinə yetirilməsinə tabe edir. Oyunun motivasiyası bu fəaliyyətin həyata keçirilməsi prosesindədir. Oyun, həmçinin, hekayə və məzmunu vurğulayır. Məzmun, oyunda uşaq tərəfindən təkrarlanan böyüklər arasındakı münasibətlərdir.
Oyun, adətən, qrup xarakteri daşıyır. Oynayan
uşaqlar qrupu hər bir fərdi iştirakçıya münasibətdə təşkilatçı prinsip kimi çıxış edir, uşağın
üzərinə götürdüyü rolun yerinə yetirilməsinə
icazə verir və dəstək olur.

Problemin aktuallığı. Uşaq oyunlarının təşkilinin pedaqoji əsasları nəzərə alaraq tərbiyəçi daha
səmərəli mühit yarada bilər. Hər yaş qrupuna uyğun
oyun növünün seçilməsi məşğələ və bağça mühitini
daha da səmərəli vəziyyətə gətirir. Oyun mühiti
uşaqlar üçün təkcə əyləncə mühiti deyil, həm də öyrənmə mühiti olmalıdır. Bu da məhz oyunların təşkilinin pedaqoji əsasları ilə təmin olunur.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların oyun prosesində fəaliyyətinin
təşkilinin pedaqoji əsasları müəyyənləşdirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən
bu ixtisas üzrə təhsil alan təcrübəçi tələbələr, tərbiyəçilər və tədqiqatçılar səmərəli istifadə edə bilərlər.
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PECULIARITIES OF SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN
WITH CEREBRAL PALSY
Резюме. В последние годы детский церебральный паралич стал одним из самых распространенных заболеваний нервной системы. Детский церебральный паралич проявляется в виде различных нарушений: двигательных, психических, речевых.
Тяжесть нарушения речи определяется степенью поражения головного мозга. Многие исследователи
детализировали особенности речевого развития ребенка с детским церебральным параличом, а также особенности их доречевого и речевого развития. Нужно отметить, что особенности доречевого период развития речи детей с ДЦП, крайне отличается от речи типично развивающегося ребенка. В целом отмечается
патогенетическая общность нарушений доречевого развития с двигательными нарушениями.
Ключевые слова. ДЦП, недоразвитие, особенности, трудности, развитие речи
Xülasə. Son illərdə serebral iflic sinir sisteminin ən çox yayılmış xəstəliklərindən birinə çevrilib. Serebral iflic müxtəlif pozğunluqlar şəklində özünü büruzə verir: hərəki, zehni, nitq.
Nitq pozğunluğunun şiddəti beynin zədələnmə dərəcəsi ilə müəyyən edilir. Bir çox tədqiqatçılar serebral iflicli uşağın nitq inkişafının xüsusiyyətlərini, həmçinin onların nitqdən əvvəlki və nitq inkişafının xüsusiyyətlərini ətraflı şəkildə izah etmişlər. Qeyd etmək lazımdır ki, serebral iflicli uşaqlarda nitq inkişafının
nitqdən əvvəlki dövrünün xüsusiyyətləri tipik inkişaf edən bir uşağın nitqindən son dərəcə fərqlidir. Ümumilikdə hərəki pozğunluqları ilə nitqdən əvvəlki inkişaf pozğunluqlarının patogenetik xüsusiyyət daşıyır.
Açar sözlər: serebral iflic, inkişaf etməməsi, xüsusiyyətləri, çətinlikləri, nitq inkişafı
Summary. In recent years, cerebral palsy has become one of the most common diseases of the nervous
system. Cerebral palsy manifests itself in the form of various disorders: motor, mental, speech.
The severity of speech impairment is determined by the degree of brain damage. Many researchers have
detailed the features of the speech development of a child with cerebral palsy, as well as the features of their
pre-speech and speech development. It should be noted that the features of the pre-verbal period of speech
development in children with cerebral palsy are extremely different from the speech of a typically developing
child. Pathogenetic commonality of pre-speech developmental disorders with motor disorders in general.
Key words. cerebral palsy, underdevelopment, features, difficulties, speech development
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Особенности речевого развития детей с детским церебральным параличом

В последние годы детский церебральный паралич стал одним из самых распространенных заболеваний нервной системы.
Детский церебральный паралич проявляется
в виде различных нарушений: двигательных,
сихических, речевых.
Тяжесть нарушения речи определяется
степенью поражения головного мозга. Многие исследователи детализировали особенности речевого развития ребенка с детским
церебральным параличом, а также особенности их доречевого и речевого развития.
Нужно отметить, что особенности доречевого период развития речи детей с ДЦП, крайне отличается от речи типично раз-вивающегося ребенка. Патогенетическая общность
нарушений доречевого развития с двигательными нарушениями в целом.
Доречевой период детей с ДЦП состоит
из 4 стадий.
Первая стадия охватывает от 1 до 3
месяцев.
Этот период, речь ребенка с ДЦП характеризуется следующими особенностями.
При детском церебральном параличе выявляют качественное изменение крика, а также
его монотонность, кратковременность (тихий,
сдавленный, пронзительный, вместо крика
отдельные всхлипы или гримаса на лице).
Вторая стадия развития речи в доречевой период начинается с 3-х месяцев. В этот
период наблюдается наличие выразительности в крике. У детей с детским церебральным
параличом проявляется недоразвитие интонационных особенностей плача, который не
меняется в зависимости от состояния ребенка, т.е. не выражает радости или недовольства. Гуление либо отсутствует, либо имеет
очень низкий уровень активности.
Третья стадия начинается с 4-х месяцев.
У детей с детским церебральным параличом
отмечается задержка появления мелодичного
гуления, бедность, неполноценность голосовых реакций. Звуки воркования слабые, редкие,
кратковременные. Обычно крик сопровождается с другими голосовыми реакциями.
Четвертая стадия начинается с 6 до 12
месяцев. Отсутствие или задержка появления лепета наблюдается при детском церебральном параличе. Лепет характеризуется

монотонностью, бедным звуковым составом,
фрагментарностью, малой активностью,
отсутствием четкой интонационной выразительностью и встречается очень редко.
К году у детей с церебральным параличом отмечается снижение потребности в вербальном общении и низкая голосовая активность. Обычно дети общаются с помощью
жестов, мимики и криков. Дети произносят
только несколько слов. Отсутствие слухового внимания, наряду со слабыми слуховыми
дифференциальными реакциями на речь и
интонацию, трудностями локализации звуков в пространстве, нарушением фонологических реакций тормозят развитие раннего
понимания устной речи. В результате доречевой период у больных детским церебральным параличом задерживается и нарушаются условия для развития речи.
Локализация и тяжесть черепно-мозговой травмы, интеллектуальный уровень,
время начала речи и эффективность лечебных логопедических мероприятий влияют на
время начала речи у детей с церебральным
параличом. При церебральном параличе речевое развитие протекает наиболее медленно
(первые три года жизни). На втором году даже при самых тяжелых формах заболевания
развитие крупной моторики часто опережает
развитие речи. Большинство детей начинают
произносить свои первые слова в возрасте от
двух до трех лет. К концу третьего года жизни можно наблюдать значительные скачки в
развитии речи на коррекционных логопедических курсах. Развитие речи ребенка в этом
возрасте начинает опережать развитие его
основных двигательных способностей. Их
фразовые слова обычно создаются в возрасте
от 4 до 5 лет, а основное развитие происходит в возрасте от 5 до 7 лет.
При нарушении речи, у детей с детским
церебральным параличом наблюдается задержка и нарушение лексики и грамматики.
Почти у всех детей с церебральным параличом очень медленно увеличивается активный
словарный запас. Причиной этому служат
трудности в овладении речью. В большинстве
случаев пассивный словарный запас больше,
чем активный словарный запас. Мелодикоинтонационная сторона речи, а также восп-
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риятие и воспроизведение ритма задерживаются. Речевая активность детей низкая, в речи преобладают отдельные слова, реже возникают простые короткие фразы. С трудом устанавливает связи между словами, предметами и простейшими действиями. Слова действия особенно трудно понять. Часто их заменяют словами, обозначающими предметы.
У всех детей с детским церебральным
параличом вследствие дисфункции артикуляционного аппарата фонологическая сторона
речи недоразвита и стойко нарушено произношение. На ранней стадии развития языка
многих звуков не существует, а некоторые
более поздние произношения искажаются
или заменяются сходными звуками, что приводит к общей двусмысленности речи. У
многих детей с детским церебральным параличом происходит патологическое усвоение
фонем, которое отличается от порядка усвоения фонем в нормальном онтогенезе. На ранних этапах понимания фонетического строя
речи может возникнуть артикуляционная
проблема, которая будет исправлена в дальнейшем при формировании стереотипов патологической речи.
У многих людей с церебральным параличом нарушено фонематическое восприятие,
что затрудняет звуковой анализ. В тяжелых
случаях дети не могут различать звуки и слова, а также не могут повторять слоги. В более
легких случаях затруднен звуковой анализ
слов, содержащих только дефектные звуки.
В дошкольном возрасте многие дети общаются с другими с помощью простых фраз
из 2-3 слов. Имея достаточный уровень речевого развития, дети не осознают своих коммуникативных возможностей. У большинства детей с детским церебральным параличом
наблюдаются нарушения структуры речи.
Ограниченность словарного запаса и формирование в процессе спонтанного развития
связаны с ограниченностью количества, не
систематизацией, неточностью, иногда и
неправильным представлением об окружающем. Дети имеют ограниченный словарный
запас и не обладают необходимыми словесными средствами для описания различных
предметов и явлений окружающего мира.
Специфическое формирование словарного
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запаса проявляется в нарушении усвоения
многих языковых категорий. Особенно ограничены слова для действий, признаков и
свойств предметов. Дети с трудом понимают
и используют предлоги, фразы с предложной
структурой, слова, выражающие пространственные и временные отношения, а также
абстрактные понятия. Возникают трудности
в понимании значении слов.
У детей с церебральным параличом часто имеют проблемы с формированием вербальных и грамматических структур, которые часто вызваны лексическими проблемами. Усвоение грамматических форм и категорий происходит крайне медленно и с трудом, в основном из-за ограничений в вербальном общении, слуховом восприятии, нарушении внимания, низкой речевой активности, недоразвитой познавательной деятельности. Дети с церебральным параличом
трудно составляют фразы, сопоставляют
слова в предложениях и правильно используют падежные окончания. Нередки нарушения порядка слов, пропущенные слова, неполные предложения, многократное повторение одного и того же слова. Большинство
детей с церебральным параличом почти или
совсем не способны использовать язык для
построения предложений, когда они идут в
школу. Они определенно показывают отсутствие связности в создании речи.
Интеллектуальное состояние детей с
детским церебральным параличом влияет на
возрастную динамику речевого развития. Чем
выше интеллект ребенка, тем больше благоприятная мотивация речевого развития, тем
лучше эффект от педагогической работы.
В итоге нужно отметить, что особенности речи детей с ДЦП характеризуются многочисленными трудностями, что отрицательно влияет на его общее развитие.
Актуальность проблемы. ДЦП считается
одним из тяжелых заболеваний, который создает
трудности в овладении речи. Несмотря на то что,
речевое развития детей с ДЦП исследовалось
многими специалистами, но все еще остались
пробелы в речи и в особенности развитии детей с
двигательными нарушениями.
Новизна проблемы. В статье дана патогенетическая общность нарушений речи в доречевой период.
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Практическая значимость проблемы.
Практическая значимость заключается в том, что

указанные показатели могут быть использованы
в работе практических логопедов.
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STUDENT LEADERSHIP AND INFLUENCE FOR SOCIAL ACTIVITY
Резюме. В роли лидера могут выступать студенты, умеющие оказывать влияние на других,
склонять их к деятельности. Лидер отличается своей работоспособностью и личностными качествами, умением входить в общение, создавать связь с людьми. Именно за счет этих особенностей он
умеет оказывать влияние на психологию людей. В статье описывается эксперимент с выведением
итогов проведенным в Академии Физической Культуры и спорта.
Ключевые слова: лидер, личность, студенты, социальная активность, межличностные
отношения, коллектив
Xülasə. Başqalarına təsir göstərə və işləməyə inandıra bilən tələbələr lider kimi fəaliyyət göstərə bilərlər. Lider iş qabiliyyəti və şəxsi keyfiyyətləri, ünsiyyətə girmək, insanlarla əlaqələr yaratmaq qabiliyyəti ilə
fərqlənir. Məhz bu xüsusiyyətlərinə görə insanların psixologiyasına təsir göstərə bilir. Məqalədə Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında aparılan bir təcrübə və təcrübənin nəticəsi təsvir edilmişdir.
Açar sözlər: lider, şəxsiyyət, tələbələr, sosial fəallıq, şəxsiyyətlərarası münasibətlər, kollektiv
Summary: Students who can exert influence on others and persuade them to work can act as a leader.
The leader is distinguished by his ability to work and personal qualities, the ability to enter into
communication, create a relationship with people. It is due to these features that he is able to influence the
psychology of people. The article describes an experiment with the conclusion of the results conducted at the
Academy of Physical Culture and Sports.
Key words: leader, personality, students, social activity, interpersonal relationships, collective

В психологической литературе проблема роли лидера в деятельности группы в различных аспектах исследована психологами
зарубежных стран. Общие выводы, полученных в результате этих исследований таковы,
что каждый член группы отличается в зависимости от личных качеств, качествами ра82

ботоспособности, социальному статусу в
группе. С этой точки зрения группа имеет
свою структуру, и члены группы – иерархию. Во главе этой иерархии стоит лидер
группы. Лидер же берет на себя определенную ответственность, которая должна совпадать с интересами группы, а также обеспечи-
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вать интересы группы. Как правило, лидер
группы может не быть его официальным
руководителем. Но в большинстве случаях
официальный руководитель становится и лидером группы. Когда лидер не является
руководителем, психологическая среда группы зависит от их взаимоотношений.
«В роли лидера могут выступать работники, умеющие оказывать влияние на других,
склонять их к деятельности. Лидер отличается
своей работоспособностью и личностными качествами, умением войти в общение, создавать
связь с людьми. Именно за счет этих особенностей он умеет оказывать влияние на психологию людей. В ряде случаев в роли лидера
выступает и группа людей» (1, с. 225).
Психологи обосновывают наличие трех
функций лидерства. К ним относятся:
1) организаторская функция лидера;
2) информационная функция;
3) функция социализации.
Эти функции составляют единство, однако их нельзя и идентифицировать. В организаторскую функцию лидера входит: определение общей цели группы; принятие решения; планирование предстоящих задач, контролирование выполнения работы и др. Кроме того, проводить прием на работу, распределять обязанности и роль. Другая функция
лидера заключается в сборе информации, доведение их до сведения работников, на этой
основе создание связей между работниками.
Третья функция – социализация – связана с
взаимоотношениями членов группы с лидером, с вопросами духовно-нравственного воспитания и организацией свободного времени.
Проблему лидерства стали исследовать
в разных аспектах. Американский психолог
Дж.Морено предпочел изучить его социометрическим методом. Этим методом он
исследовал лидера и качества лидерства.
В другом направлении изучались
взаимоотношения между группой и лидером.
Считалось, что лидер – это лицо, способный
объединить людей вокруг общей цели. Он в
тоже время определяет пути практического
решения проблемы.
Одна часть как советских, так и западных психологов употребляли термин «харизматичный лидер» и считали, что более важ-

ным для лидера являются его личностные качества. К. Левин, Л. Фестингер и другие,
особо отмечая функции и поведение лидера,
организованность группы, наличие в ней положительной психологической среды связывали с лучшими качествами лидера. Показывали, что конфликты, расколы, негативная
психологическая среда вытекают из отрицательных качеств лидера.
В изучении проблемы лидерства важное значение представляют основанные К.
Левином «теория группы», «динамика группы». По мнению К. Левина, в конце процесса
деятельности каждый старается удовлетворить свои потребности. К потребностям он
относил биологические и социальные факторы. Их удовлетворение создает у человека
недовольство, задержку, какая-либо трудность создают в психике напряженность, и
это находит свое отражение в поведении. Таким образом, по мнению К. Левина, в теории
поля преимущественно должно быть изучено
поведение личности. Теории поля К. Левина
представляет интерес также в аспекте изучения динамику группы и активности. Теория
личности и динамика группы особое значение представляет в изучении социальной активности студентов. Это, с одной стороны,
вытекает из возрастных и психологических
особенностей студентов, с другой – из особенностей деятельности. Ученики К. Левина
Р. Липпит, Л. Фестингер, Дж. Келли, развивая его идеи, изучили проблемы лидерства в
группе, организованность группы, коммуникацию и др. Л. Фестингер, изучая общение и
коммуникацию в группе, создал теорию
«когнитивного диссонанса».
По мнению Л. Фестинга, в сознании человека часто происходит диссонанс (разный
подход между двумя знаниями). Этот диссонанс по привлекательности и степени значимости оказываются близкими друг другу. После выбора одного из них человек уверяет себя
в том, что этот вариант более близок и более
полезен. Любой человек для проверки своего
поступка и мнения, устранения диссонанса советуется со своими товарищами и друзьями.
В психологической литературе отмечается, что деятельность коллектива, группы,
психологическая среда, система отношений
все это влияет на формирование личности,
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на нравственное воспитание и культурный
уровень. То есть образ жизни группы, сфера
деятельности определяет образ мышления и
поведения его членов. А на их основе формируются нравственное сознание и нравственное воспитание.
Одним из качеств, свойственных лидеру является формирование в группе общественного мнения, совместная работа. Здесь
роль лидера в формировании личности и
нравственного воспитания членов группы,
незаменима. Вместе с тем, известно и то, что
каждая сфера деятельности имеет свои правила, систему взглядов, довольные и недовольные стороны. А функция лидера заключается в усреднении разных взглядов, создании единства общей цели.
Р. Беез и Ф. Слейтер, изучая малые
группы, состоящие из 3 - 6 человек, приходят к такому выводу о том, что здесь можно
выделить два лидера группы:
1) деловой;
2) эмоциональный.
По их мнению, некоторые члены группы
основными считают задачи, стоящие перед
группой, средства достижения цели, а другие –
межличностные отношения. Р. Беез и Ф. Слейтер первыми называют инструментальными, а
вторыми – экспрессивными лидерами.
С целью изучения взаимовлияния социальной активности и лидерства мы решили изучить дифференциацию роли лидерства
в трех футбольных командах, состоящих из
студентов Азербайджанской государственной академии физического воспитания и
спорта. Известно, что в командах лидеры не
назначаются, и эти команды официально не
регистрируются. Они создаются из любителей с согласия студентов и усилиями тренеров. Беседа, проведенная с членами команды
и тренерами во время тренировки, а также
наблюдения во время тренировок и соревнований показали, что соревнования для них
носят личную значимость. Повышается и их
мотивация деятельности. Отметим и то, что
нас больше всего интересовали личные качества, общение и взаимоотношения эмоциональных и деловых лидеров. Эмоциональные
и деловые лидеры, относящиеся к обеим
группам, свои роли выполняют по-разному.
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Стало известно, что конфликты между
членами команды и эмоциональными лидерами по сравнению с деловыми лидерами
происходит более часто. Выявилось, что делового лидера больше интересует достижение поставленной цели перед группой, а эмоционального лидера – сохранение взаимоотношения и психологического климата внутри группы.
В тоже время было определено, что лидерство в структуре команды связано не
только горизонтальными взаимоотношениями, но и вертикальными.
Это подводит к тому, что в структуре
команды следует соблюдать иерархию, во
главе которой стоит лидер. Нас интересовало
также индивидуально-психологические особенности лидеров, и влияние этих качеств на
членов команды. Их качества и деятельности
мы условно назвали «эффективными» и
«неэффективными». Выявилось, что носители обоих качеств со стороны членов команды оцениваются идентично. То есть, основное сходство здесь – стремление к лидерству, серьезность, доброжелательность, уступчивость и др.
Основное различие проявляется в социально-психологической среде. То есть деятельность лидера основывается на общественные или эгоистические мотивы. Для выявления этого членам команды нами был задан два вопроса. Первый вопрос был характерен для делового лидера, второй – для эмоционального лидера.
1. Кого вы из членов команды по иерархии считаете важным игроком в первую,
во вторую и третью очередь?
2. В налаживании взаимоотношений и
общение кого из членов команды, по-вашему, по иерархии можно считать первым, вторым, третьим?
Как лидер команды было принято совокупность полученных ответов. Мы одновременно этими же вопросами обратились к
тренерам команд. Затем сравнили оценки
членов команды и тренеров. Оказалось, что
эмоциональные и деловые лидеры оцениваются по-разному товарищами по команде и
тренерами.
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Результаты эксперимента показали, что
при высокой мотивации деятельности личностные качества лидера не представляет такого важного значения. Как было отмечено
выше, для членов команды спортивные соревнования носят личную значимость: повышается мотивация. Различие проявляется в
качествах эмоционального и делового лидера.
Как правило, большинство коллективов
часто имеют ряд схожих качеств в лидере.
Так, у деловых лидеров проявляются качества, характерные эмоциональным лидерам, и,
наоборот, у эмоциональных лидеров проявляются качества, характерные деловым лидерам. Вместе с тем, каждая сфера деятельности имеет свои специфические стороны. Известно, что в спортивных соревнованиях основная деятельность – это игра и соревнование. Общение здесь не решающее. Поэтому в
командах с эмоциональным лидером, и в командах с деловым лидером приоритет отдается преимущественно деловым качествам.
Анализ результатов опроса показал,
что делового лидера как положительное качество характеризовало 63,5% членов команды, а 36,5% считали положительным качеством, эмоционального лидера. Как видно,
между сферой деятельности команды и роли
лидерства, между индивидуально-психологическими особенностями имеется определенная зависимость. В тоже время стало известно, что команда делового лидера больше
побеждала в проводимых соревнованиях.
Однако, выявилось и то, что в команде делового лидера случаи напряженности происходят более чаще. Такое положение особенно проявляется перед соревнованием. Это
нашло свое подтверждение и при беседе с
членами команды. Было выявлено и то, когда имеется конкретная цель и сама деятельность носит деловой характер, деловые лидеры проявляют большую активность и принимаются со стороны товарищей. На деятельность команды они относятся как своей личной работе. Победу команды считают преимущественно своей заслугой. Не хотят смириться с поражением, виновником поражения считают или всю команду, или отдельных игроков. Именно по этой же причине
взаимоотношения, дружелюбие и между чле-

нами команды, и между членами команды и
лидером оказываются на низком уровне.
В команде эмоционального лидера,
наоборот, несмотря, на наличие напряженности перед соревнованием и после соревнования влияние ее на межличностные отношения бывает незначительным и вскоре устраняется. Эмоциональные лидеры победу команды считают заслугой всех ее членов. При
поражении не обвиняет членов команды.
Ход эксперимента показал, что команда лидера, объединяющего в себя и особенности делового, и эмоционального лидерства, оказывается в более приемлемом
психологическом состоянии. У них, с одной
стороны устремленность к победе бывает
выше, с другой – отсутствуют проблемы в
сфере взаимоотношения и общения.
В группах, где стабильны взаимоотношения, психологический климат, как правило, члены группы довольны своей позицией.
А в группах делового лидера, как правило,
члены проявляют недовольство своей позицией, что оказывает влияние на психологический климат. В группах же эмоционального
лидера члены не так высоко оценивают свои
возможности. Хотя у многих участников этой
группы проявляются лидерские качества.
Следует отметить и то, что мнения тренеров о команде и ее отдельных членах адекватны с мнениями членов команды эмоционального лидера. В команде же делового
тренера мнения не совпадают с мнением тренера. Как видно, по деятельности группы выделяются два вида лидера. Один из них – деловой лидер – больше внимания уделяет самой деятельности, а другой – эмоциональный лидер – на межличностные отношения.
Выше нами было отмечено наличие
связи между социальной активностью и личностными качествами лидера и деятельностью группы. Деловые лидеры более активны в тех общественных работах, в которых можно выделяться и отличаться. А в командной деятельности они достижения команды отождествляют своими достижениями. Для них личная позиция более важно.
Для эмоциональных лидеров более
приоритетны интересы коллектива.
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Как видно, социальная активность оказывается более эффективным тогда, когда
способствует воспитанию, развитию и формированию морально-нравственных ценностей личности.
Актуальность. Повышение общественнополитической и социальной активности личности означает одновременно формирование людей,
являющихся носителями национально-нравственных ценностей. На современном этапе, когда значительно повышается роль личности в социально-экономическом развитии страны, особую актуальность представляет социальная активность студенческой молодежи.

Научная новизна исследования. Проблема формирования личности студента впервые
изучается в аспекте комплексного влияния социальной активности, потребностей и мотивов,
учебной деятельности, выявляется их влияние на
формирование взаимоотношений студентов и их
социализацию.
Практическое значение исследования.
Как видно, социальная активность оказывается
более эффективным тогда, когда способствует
воспитанию, развитию и формированию морально-нравственных ценностей личности.
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RESOCIALIZATION AND SOCIAL ADAPTATION OF PERSONS SENTENCED TO
DEPRISONING OF FREEDOM
Xülasə. Azadlıqdan məhrum edilmiş məhkumların istər nəzəri, istərsə də tətbiqi aspektlərdə resosializasiya və sosial adaptasiyası problemləri həll olunmamış olaraq qalır. Bu problemlər ciddi dərketmə tələb
edir. Məqalədə müəllif mövqeyi nəzərə alınaraq, azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin resosializasiyası və
sosial adaptasiyası ilə bağlı qanunvericilik tənzimlənməsinin və hüquq-mühafizə təcrübəsinin problemləri
təhlil edir. Qeyd olunur ki, azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunmuş şəxslərlə maarifləndirmə işinin forma və metodlarını təkmilləşdirmək, o cümlədən idmanla, bədii özfəaliyyətlə məşğul olmaq, ümumi və
peşəkar təhsil almaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhkumlara pulsuz hüquqi yardım göstərilməsilə yanaşı,
onların hüquqi mədəniyyətini yüksəltmək lazımdır.
Açar sözlər: cəzaçəkmə müəssisələri, məhkumların resosializasiyası, sosial adaptasiya, məhkumun
şəxsiyyəti, sosiallaşma, sosial-psixoloji xüsusiyyətlər
Резюме. Проблемы ресоциализации и социальной адаптации осужденных как в теории, так и на
практике остаются нерешенными. Эти проблемы требуют серьезного осмысления. С учетом авторской позиции в статье анализируются проблемы законодательного регулирования и правоприменительной практики, связанные с социализацией и социальной адаптацией лиц, лишенных свободы. Отмечено, что важно совершенствовать формы и методы воспитательной работы с лицами, осужденными к лишению свободы, а также заниматься спортом, самодеятельностью, общим и профессиональным образованием. Помимо оказания бесплатной юридической помощи осужденным, необходимо
повышать их правовую культуру.
Ключевые слова: исправительные учреждения, ресоциализация заключенных, социальная
адаптация, личность осужденного, социализация, социология-психологические особенности
Summary. The problems of resocialization and social adaptation of convicts, both in theory and in
practice, remain unresolved. These issues require serious thought. Considering the author's position, the
article analyzes the problems of legislative regulation and law enforcement practice related to the
socialization and social adaptation of persons deprived of their liberty. It was noted that it is important to
improve the forms and methods of educational work with persons sentenced to deprivation of liberty, as well
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as to go in for sports, amateur performances, general and vocational education. In addition to providing free
legal assistance to convicts, it is necessary to improve their legal culture.
Keywords: prisons, resocialization of prisoners, social adaptation, personality of a convicted person,
socialization, socio-psychological features

GiriĢ
Azərbaycanda əvvəllər məhkum olunmuş
şəxslərin təkrar cinayət törətmə hallarında artım
müşahidə olunur. Bu zaman ortaya bir sıra suallar çıxır: Görəsən, məhkumluq həyatı yaşayan
şəxslərin təkrar cinayət törətməsinə səbəb nədir? Vaxtından əvvəl azadlığa buraxılan məhkumların seçimi hansı formada aparılır? Məhkum azadlığa buraxılmazdan əvvəl onların psixoloji vəziyyəti və yeni həyata təkrar sosiallaşması üçün hansı işlər görülür?
Ümumiyyətlə, məhkum azadlığa buraxıldıqdan sonra onun həyatı əvvəllər azadlıqda
olan həyatdan xeyli fərqlənir. Ailə həyatında,
dostlar əhatəsində, yaşayış yerində bir sıra dəyişikliklər, işlə təmin olunma problemləri, sosial
qınaq, təcrid olma və s. bu kimi hallarla rastlaşır. Bu kimi halların olması və bunlarla mübarizə edə bilməmək, eləcə də sosial dəstəyin olmaması insanı təkrar cinayətə təhrik edir. Yəni, cəzaçəkmədən azad olan şəxslər cəmiyyətdə özünü doğrulda bilmədikdə, təkrar cinayəti törədərək, özləri üçün müəyyən mənada sığınacaq yeri
olan həbsxanalara qayıdırlar. Məhkumların readaptasiyası isə əslində həbsxananın özündə
başlamalıdır ki, burada məşğuliyyət və vaxtın
dəyərli keçməsi əsas şərtlərdən biridir. Məhz bu
halların təkrar baş verməməsinə görə məhkum
azadlığa buraxılmazdan əvvəl onun yeni həyata
uyğunlaşması üçün psixoloji yardım və sosial
işlər aparılmalı, yeni bilik və bacarıqlara sahib
olması üçün isə maarifləndirə, müəyyən peşəyə
yiyələnmə işləri görülməlidir. Hətta bəzi ölkə
qanunlarında olduğu kimi azadlığa buraxmazdan 6 ay öncə başlayaraq cəmiyyətə daxil olması üçün məhkumu bacarıq və qabiliyyətlərinə
uyğun işlə təmin edərək gündüzlər işləmək üçün
azadlığa buraxılmalı, axşamlar isə təkrar cəzasını çəkmək üçün həbsxanaya qayıtmalıdır. Belə
bir işin təşkil olunması, məhkumun yeni dəyişən
həyata uyğunlaşmasına, münasibətlərin qurulmasına, cəmiyyət içərisində müəyyən mövqe
qazanmasına və özünü dəyərli, lazımlı hiss etməsinə şəraitin yaradır. Məhz bu hallarda məhkum yeni dəyişilmiş həyata daha tez və düzgün

88

uyğunlaşar. Lakin belə sosial işlərin təşkili ilə
yanaşı ictimaiyyətlə də maarifləndirə işlərinin
aparılması şərtdir.
“Resosializasiya” termini sosiologiya, pedaqogika, psixologiya, həmçinin hüquq sahəsində geniş istifadə olunaraq, özündə çox komponentli məzmunu əks etdirir. Geniş izahlı sosioloji lüğətə görə resosializasiya termini ilk olaraq, fərdin bütün həyatı boyu istiqamət, məqsəd,
norma və həyat dəyərlərinin dəyişməsi ilə əlaqədar baş verən sosiallaşma başa düşülür; ikincisi,
deviant fərdin kəskin münaqişələr olmadan həyata adaptasiyası prosesi; üçüncüsü, prinsipial
olaraq başqa sosial şəraitə keçidlə əlaqədar və
ya əvvəlki, düzgün mənimsənilməmiş, köhnəlmiş dəyərlərin yeni dəyər, rol, vərdişlərlə əvəz
olunması prosesi; dördüncüsü, yeni normaların,
dəyərlərin, dünyagörüşlərin və davranış modellərinin mənimsənilməsi prosesi və s. [1]
Pedaqogika resosializasiyadan bir vasitə
kimi istifadə edir, belə ki, insana, əvvəl mənimsənilənləri əvəz etmək üçün yeni həyat dəyərləri
aşılanır. Bu prosesin istiqaməti, davranış modeli
ümumiyyətlə qəbul edilmiş qaydalardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən insanlara münasibətdə həyata keçirilir. Bu metodun əsas məqsədi
itirilmiş vəziyyəti bərpa etmək və mənfi münasibətləri dəyişdirməkdir.
Rusiya sosioloq, psixoloq, antropoloq,
filosofu İ.S. Konun fikrincə, “resosializasiya”
termini sosial qüvvələrin insana şüursuz və
spontan təsirini ifadə edən “sosiallaşma” terminindən irəli gəlir [2]. Resosializasiya sosiallaşmanın növlərindən biridir və yeni dəyərlərin,
normaların, rolların və davranış qaydalarının
mənimsənilməsi prosesidir. Sosiallaşmanın növlərinə həmçinin desosializasiya aiddir, burada
köhnə dəyərlər sistemindən çıxış yolu başa düşülür, bunun bariz nümunəsi isə cinayətin törədilməsidir. Cinayət, ictimai əhəmiyyətli normaların pozulması və cinayət qanunu ilə qorunan
dəyərlərə qəsddir. Cinayətin törədilməsi subyektin müəyyən dərəcədə desosial olduğunun
göstəricisidir: bununla da o, cəmiyyətin təməl
dəyərlərindən imtina etdiyini nümayiş etdirir.
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Resosializasiya normal adaptasiyanı o zaman təmin edir ki, sosial mühit fərdin həyat şəraitini
dəyişdirərək fərdin, mədəniyyətin əsas elementlərinin – simvol, dəyər, məna və normalarının
yenidən mənimsənilməsi prosesinə təkan versin.
“Sosiallaşma” anlayışı cəmiyyətə inteqrasiya prosesinin əsas götürüldüyü bir çox fərqli tədbir və metoddan ibarətdir. Sosiallaşmanın vəzifəsi hər bir insana cəmiyyət tərəfindən təsdiqlənmiş dəyər və davranış normalarını aşılamaqdır.
Azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş şəxslərin resosializasiya problemləri haqqında ilk problemlərdən biri professor
N.A. Struçkov tərəfindən yazılmışdır. Onun fikrincə, bu prosesin konsepsiyasının məzmununa
yalnız penitensiar deyil, həm də şəxsiyyətlə tərbiyə işinin postpenitensiar dövrü daxil edilməlidir [3]. Lakin, bu mövqe mübahisəli görünür,
çünki azadlıqdan məhrumetmə yerlərində məhkumların resosializasiyası prosesi yalnız tərbiyə
işi ilə məhdudlaşmır, həmçinin bura hüquqi tənzimləmə, təcridolma şəraitinin insanın psixi və
fiziki sağlamlığına mənfi təsiri və s. bu kimi xüsusiyyətini müəyyən edir.
Azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunmuş şəxslərin resosializasiyası cəmiyyətdə qəbul edilmiş müsbət normaların, əqidələrin, mövqelərin mənimsənilməsi və azad edildikdən sonra azadlığa uyğunlaşmaq üçün cəza
çəkmə dövründə sosial-faydalı vərdişlərin əldə
edilməsi prosesini əhatə edir.
Beləliklə, resosializasiya antisosial davranışı olan bir insanı düzəltməyə yönəlmiş mənəvi
və sosial xarakterli tədbirlər silsiləsidir. Psixoterapevtik korreksiya resosializasiya prosesində
əhəmiyyətli bir komponentdir. V.İ. Zubkov qeyd
edir ki, resosializasiya üçün zəruri şərt məhkumun islah edilməsidir və bu əksinə deyil [4].
Bir çox hallarda, azadlıqdan məhrumetmə
cəzasına məhkum edilmiş şəxslərin resosializasiyası üçün neqativ sosial mühitin dəyişməsinin
qeyri-mümkünlüyü, habelə azadlıqdan məhrum
etmə növündə cəzaya xas olan bir sıra amillər,
xüsusilə cəmiyyətdən məcburi təcrid olunma,
fərdlərin eyni cins qruplara daxil edilməsi, həyat
fəaliyyətinin bütün sahələrində davranışın sərt
formada tənzimlənməsi çətinləşir.
Penitensiar sistemin inkişaf konsepsiyasında təcridetmənin mənfi təsirlərini minimuma
endirmək üçün bəzi məsələlərə yenidən baxıl-

malı və dövrün tələblərinə uyğun aşağıdakı formada işlənməsi məqsədəmüvafiqdir:
– tərbiyə işinin aparılmasının yeni formalarının işlənib hazırlanması, məhkumların yeni
cəza çəkilmə şəraitində maarifləndirmə prosesinin və əmək məşğulluğunun təşkili;
– məhkumların sosiallaşmasına yönəldilmiş cinayət və penitensiar siyasətin təkmilləşdirilməsi (cəzaların icrasının təşkili);
– islah müəssisələrində, o cümlədən tərbiyə koloniyalarında birgə yaşayış sahəsində saxlanılan məhkumların sayının tədricən azaldılması üçün şəraitin yaradılması;
– törədilmiş cinayətin ağırlığı və məhkumun kriminoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla
məhkumların ayrıca saxlanmasının həyata keçirilməsi;
– sənaye və ölkənin regionları üzrə işçilərin peşələrinə tələbat proqnozunu nəzərə almaqla, bütün təhsil formalarını həyata keçirən yeni
peşə təhsili təşkilatlarının yaradılması;
– yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların
yaş xüsusiyyətlərinə və fərdi ehtiyaclarına cavab verən əmək vərdişlərinin və bacarıqlarının
inkişafı modellərinin və proqramlarının tətbiqi;
– azadlığa hazırlıq və daha da sosiallaşmaq məqsədilə məhkumların islah müəssisələrinə daxil olduqları andan onlarla fərdi sosial iş
mexanizminin işlənib hazırlanması;
– məhkumlara qarşı tərbiyə işinin gücləndirilməsinə, onların əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsinə, peşə əldə edilməsinə və ya ixtisaslaşmasına xüsusi diqqət;
– islah prosesinə icra hakimiyyəti orqanlarının, habelə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının
nümayəndələrini cəlb etməklə bütün islah müəssisələrində çalışan əməkdaşların funksional qarşılıqlı fəaliyyəti əsasında məhkumlarla sosial,
psixoloji və maarifləndirici işin təşkili;
– hər bir məhkuma sosial-demoqrafik, cinayət-hüquqi və fərdi-psixoloji xarakteristikası
nəzərə alınmaqla ona ünvanlı sosial, psixoloji
və pedaqoji yardım göstərilməsini təmin edən
yeni fərdi iş formalarının axtarışı və tətbiqi;
– məhkumlara qarşı mediasiya metodlarının tətbiqi. Mediasiya – mübahisələrin alternativ
həlli yollarından biridir. Mediasiya iki və daha
çox şəxsin arasında yaranmış mübahisənin danışıqlar yolu ilə üçüncü neytral bir şəxsin (mediatorun) köməkliyi ilə həllinə çalışılan könüllü bir
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prosesdir. 29 mart 2019-cu il tarixdə “Mediasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilib. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi” haqqında 3 aprel
2019-cu il tarixli Fərmanına və “Mediasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq, müvafiq işçi qrupu formalaşdırılıb, Mediasiya Şurasının nizamnaməsi razılaşdırılıb və 12.02.2020-ci il tarixində Mediasiya Şurası təsis olunub.) [5];
– azadlıqdan məhrumetmə yerlərində
məhkum edilmiş şəxslərin islah edilməsi üçün
əsas vasitələrin tətbiqi ideologiyasının dəyişdirilməsi və onu cəmiyyət həyatına hazırlamaq
üçün psixoloji və pedaqoji işi gücləndirmək;
– məhkumlara islah təsirinin yeni formaları və üsullarının, məhkumlarla sosial işin təşkilati mexanizmlərinin axtarışı və istifadəsi, islahın əsas vasitəsi kimi məhkumlarla sosial, psixoloji və pedaqoji iş formalarının cəza qanunvericiliyində birləşdirilməsi;
– təhsil təşkilatlarının məcburi saxlanma
yerlərində insan hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində təhsil alanlarda peşə vərdişlərinin formalaşdırılmasına yönəlmiş cinayət-icra sisteminin reallaşdırdığı profil tədris proqramlarının işlənib hazırlanması və tətbiqi;
– məhkumların həbs rejiminin müəyyən
edilmiş qaydalarının yerinə yetirilməsini təmin
etmək məqsədi ilə saxlanma şəraitinin fərqləndirilməsi, faktorların öyrənilməsi sisteminin yaradılması, qanuna tabe davranışları stimullaşdıran tədbirlərin işlənib hazırlanması, habelə
müəyyən edilmiş cəza çəkilmə qaydasını pozanların məsuliyyətinin gücləndirilməsi məqsədi ilə
məhkumların insidentlərə səbəb olan amillərin
öyrənilməsi sisteminin yaradılması;
– məhkumların cəza çəkmə şəraitinin və
islah müəssisəsi növünün dəyişdirilməsinə səbəb olan qanuna tabe olan davranışa motivasiya
sisteminin təkmilləşdirilməsi, şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə və ya cəzanın çəkilməmiş hissəsinin daha yüngül cəza növü ilə əvəz
edilməsi, islah müəssisələrinin müdiriyyətinin
şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə və cəzanın çəkilməmiş hissəsinin məhkumların davranış və şəxsi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla daha yüngül cəza növü ilə əvəz edilməsi mexa-
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nizmlərinin həyata keçirilməsində iştirak qaydasının təkmilləşdirilməsi;
– məhkumların əsas peşə təhsil proqramlarının və əmək bazarında tələb olunan əsas peşə tədris proqramlarının həyata keçirilməsi çərçivəsində peşələrə yiyələnməsi, azad edildikdən
sonra işə düzəlməyə imkan verən peşə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi;
– islah müəssisələrində məhkumların mənəvi-əxlaqi və vətənpərvərlik tərbiyəsinin təkmilləşdirilməsi, onların ictimai-faydalı fəaliyyət
meyllərinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsinə, cəmiyyətdə qəbul edilmiş qanun və
davranış qaydalarına riayət edilməsinə yönəlmiş
maarifləndirici tədbirlərin planlaşdırılması, təşkili və keçirilməsi;
– vətəndaş cəmiyyəti strukturları, ictimai
birliklər ilə əməkdaşlıq və onların fəaliyyəti
məhkumlara humanitar-tərbiyəvi təsir üçün faydalı ola bilər, ənənəvi məzhəblərə qarşılıqlı
fəaliyyətin gücləndirilməsi, xüsusilə məhkumlara dini mərasimlərdə iştirak imkanlarının təmin
edilməsi, ənənəvi məzhəblərlə birgə humanitar
layihələrin həyata keçirilməsi;
– məhkumların asudə vaxtlarının mədəni
təşkilinin formalarının genişləndirilməsi, klub
və dərnək işinin təşkili, bu işə incəsənət, mədəniyyət və idman xadimlərinin, o cümlədən geniş
şöhrət və müsbət nüfuza malik olan şəxslərin
cəlb edilməsi, kitabxana fondlarının zənginləşdirilməsi;
– psixodiaqnostik və psixokorreksiya işinin elmi-metodiki səviyyəsinə, psixoloqun psixoterapevtik istiqamətinin işlənib hazırlanması
və inkişaf etdirilməsi, psixoloqun fəaliyyətinin
elmi-texniki təminatının təkmilləşdirilməsi, psixoloqun diaqnostik vasitəsinin və psixodiaqnostik işin həcminin optimallaşdırılması, innovativ
texnologiyaların tətbiqi, qabaqcıl yerli və xarici
iş təcrübəsinin adaptasiyası;
– məhkumların maraq və ehtiyaclarını nəzərə alaraq özfəaliyyət təşkilatlarının formalaşmasına yeni yanaşmaların hazırlanması, onların
fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi;
– məhkumların əsas ümumi təhsil və ya
orta təhsil almaq, orta peşə təhsili və ali təhsil
almaq üçün elektron təhsil və distant təhsil texnologiyalarının tətbiqi ilə təhsil proqramlarının
həyata keçirilməsi çərçivəsində qiyabi təhsil
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formasında əlverişli şəraitin daha da inkişaf etdirilməsi [6];
– psixoloqun psixoterapevtik iş istiqamətinin işlənib hazırlanması və inkişaf etdirilməsi,
spirtli və ya narkotik asılılığı, psixi anomaliyaları olan məhkumlara ixtisaslaşdırılmış psixoloji
yardımın göstərilməsi məqsədi ilə penitensiar
sistem müəssisələrində sosial-psixoloji reabilitasiya bölmələrinin yaradılması və s.
Azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş şəxslərin resosializasiyası uzun
müddətli prosesdir. Hər bir məhkum cəza çəkdikdən sonra cəmiyyətin adi həyat şəraitinə daxil olmaq qabiliyyətini və hazırlığını formalaşdırmağa yönəlmiş psixoloji, pedaqoji, tibbi, sosial-iqtisadi, hüquqi və təşkilati tədbirlərə əsaslanan mürəkkəb kompleks sistemdən keçməlidir. Eyni zamanda, bu prosesin səmərəliliyi bir
çox hallarda azadlıqda olan həyatla böyük fərqə
malik olmayan cəzaların çəkilmə şərtlərindən
asılıdır, çünki, məhkum normal davranışın bacarıq və vərdişlərini itirməməlidir [7].
Azadlıqdan məhrum edilmiş məhkumların
resosializasiyası üçün məhkumların əsas və şəxsi
hüquqlarını, onların qanuni mənafelərini, məhkumların islah edilməsinin əsas vasitələrini, o
cümlədən əmək, peşə təhsili və peşə təlimini, tərbiyəvi təsirini, habelə davranışından və əməyə
münasibətindən asılı olaraq cəzanın çəkilməsi
dövründə saxlanma şəraitini yaxşılaşdırmaq imkanını təsbit edən müddəalar öz əksini tapmalıdır.
Məhkumlar azad edildikdən sonra cəmiyyətdə islahatı və uğurlu adaptasiyası üçün zəruri
amil məhkumların resosiallaşmasının təmin
edilməsi, onların əsas sosial funksiyaların mənimsənilməsi istiqamətində sosial və psixoloji
işlərin, habelə tərbiyə və təhsil prosesində onlarla sosial, psixoloji və maarifləndirici işlərin inkişaf etdirilməsi nəzərə alınmalıdır.
Həmçinin, məhkumların sosialyönünün
formalaşdırılması, destruktiv təzahürlərin profilaktikası, onların yenidən sosiallaşması və cəmiyyətə daha da inteqrasiyası üçün şəxsiyyətin
psixoloji korreksiyasının baza proqramlarının
hazırlanması da məqsədə müvafiqdir [8]. Bununla yanaşı, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə
əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi və penitensiar
sistemin fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi çərçivəsində ictimai-humanitar layihələrin
təşkil olunması məhkumların qanuna tabe olma-

sını və onların yenidən sosiallaşmasına əlavə
stimul yaradır, xüsusilə azadlıqdan məhrumetmə yerlərindən azad edilən məhkumun taleyinin
tənzimlənməsində mühüm rol oynayır.
Resosializasiya azadlıqdan məhrum etmə
növündə cəza çəkmiş və ya digər cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlərə məruz qalmış şəxslərin
cəmiyyətə reinteqrasiyası məqsədi ilə cinayətlərin qarşısının alınmasında iştirak edən şəxslər və
onların səlahiyyətlərinə uyğun olaraq subyektlərin həyata keçirdikləri sosial-iqtisadi, pedaqoji,
hüquqi xarakterli tədbirlər kompleksidir.
Azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunmuş şəxslərin resosializasiyası sosial
adaptasiyası olmadan mümkün deyil. Çünki sosial adaptasiya azadlıqda həyata hazırlaşmaq
üçün nəzərdə tutulan tədbirlər və vasitələr
kompleksidir. Yəni, sosial adaptasiya resosializasiya üçün mütləq tərkib hissəsidir [9].
Nəticə
Beləliklə, demək olar ki, bütövlükdə cəmiyyətin təhlükəsizliyi, residiv cinayətkarlığın
səviyyəsinin qarşının alınması həyata keçirilən
tədbirlərin səmərəliliyindən asılıdır. Azadlıqdan
məhrum etmə növündə cəza çəkmiş şəxslərin
törətdikləri cinayətlərin təkrarlanmasının azaldılması üçün islah müəssisələrində cəza çəkərkən məhkumların sosial adaptasiyası və azadlıqdan məhrumetmə yerlərindən azad edilmiş şəxslərə postpenitensiar yardım göstərilməsi kimi
məsələlər diqqətə alınaraq həll olunmalıdır.
Problemin elmi yeniliyi: azadlıqdan məhrum
etmə yerlərində məhkumların sosial adaptasiyası
prosesinin gender aspektləri öyrənilmiş və nəticədə
penitensiar sistemdə cinayətkarlığın gender xüsusiyyətlərinin daha böyük ölçüdə nəzərə alınmalı olduğu
müəyyən edilmişdir; azadlıqdan məhrum etmə yerlərində olan məhkumların dəyər yönümləri sisteminin
təhlili aparılmış və onların cəmiyyətdən təcrid şəraitindəki sosial adaptasiya prosesində dinamikası göstərilmişdir; beynəlxalq standartlardan uzaq olan
müasir penitensiar şəraitdə məhkumlar azadlıqdan
məhrumetmə şəraitinə adekvat uyğunlaşa bilmirlər
(mövcud şəraitin olmaması, kifayət qədər diqqət və
yardımın olmaması) onların dezadaptasiyasının göstəricisidir; resosializasiya və sosial adaptasiya prosesinin düzgün qurulmaması residiv cinayətin artmasına şərait yaratdığı müəyyən olunmuşdur.
Problemin praktik əhəmiyyəti: azadlıqdan
məhrum etmə yerlərində məhkum olunmuş şəxslərin
yeni şəraitə uyğunlaşma prosesinə təsir edən subyektiv və obyektiv amillər müəyyən olunmuşdur.
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Problemin aktuallığı: məhkum olunmuş
şəxslərin müəyyən edilmiş nəzəri-metodoloji yanaşmalar nöqteyi-nəzərindən elmi təhlili aparılmış və
eyni zamanda müasir cəmiyyətdə məhkumluq həyatı

yaşayan şəxslərin təkrar cinayət törətməsinə səbəb
resosializasiya və sosial adaptasiyanın olmaması ilə
şərtləndiyi müəyyən edilmişdir.
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
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DEMOCRATIC SCHOOL MANAGEMENT STYLE IN THE MANAGEMENT SYSTEM
AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF THE TEACHING STAFF
Xülasə: Müasir dövrdə təhsilin modernləşdirilməsi idarəetmə subyektlərinin, xüsusilə məktəb direktorunun qarşısında yeni tələblər qoyur. Yeni idarəetmə konsepsiyasının formalaşması lider kimi məktəb rəhbərliyinin də idarəetmə üslubunun dəyişməsini, yeni inzibati amirlikdən uzaqlaşaraq demokratik idarəetmə
tərzinə yiyələnməsini tələb edir. 24 oktyabr 2013-cü ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda üçüncü strateji istiqamət şəffaf və səmərəli idarəetmə modellərinin
yaradılmasını, peşəkar məktəb rəhbərlərinin idarəetmə işinə cəlb edilməsini nəzərdə tutur.
Açar sözlər: məktəb, təhsil, idarəetmə, modellər, kollektiv
Резюме: Модернизация образования в современный период предъявляет новые требования к
субъектам управления, особенно к директорам школ. Формирование новой концепции управления
требует от руководства школы, как лидера, изменить свой стиль управления, отойти от новой административно-командной и перейти к демократическому стилю управления. Третье стратегическое
направление в «Государственной стратегии развития образования в Азербайджанской Республике»,
принятой 24 октября 2013 года, предусматривает создание прозрачных и эффективных моделей управления, привлечение к управлению профессиональных руководителей школ.
Ключевые слова: школа, образование, управление, модели, коллектив
Summary: Modernization of education in modern times places new demands on management entities,
especially school principals. The formation of a new concept of governance requires that the school leadership,
as a leader, change its management style, move away from the new administrative command and adopt a
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democratic style of governance. The third strategic direction in the “State Strategy for the Development of
Education in the Republic of Azerbaijan” adopted on October 24, 2013 envisages the creation of transparent
and effective management models, the involvement of professional school leaders in management.
Keywords: school, education, management, models, team

Kollegial rəhbərliyi üstün tutan, demokratik idarəetmə üslubuna yiyələnmiş məktəb rəhbəri, ilk növbədə kollektivdə sağlam mənəvi –
psixoloji mühit yaratmaq, qarşıya çıxan problemlərin həllində kollektivin müəllimlərin bu
qüvvələrində istifadə etməyi, məktəb – ailə –
ictimaiyyət üçlüyünün səmərəli əməkdaşlığını
təmin etməyi bacarmalıdır.
Məktəbin idarə edilməsi sahəsində yaradılmış uzunillik təcrübə sübut edir ki, yalnız
kollektivin bütün üzvləri vahid məqsəd uğrunda
fəaliyyət göstərərsə, biri – birilərinin fikirlərinə
hörmətlə yanaşarsa, kollektivin qüvvə və imkanlarından bacarıqla istifadə olunarsa, müəllimlərin yaradıcı potensialı aşkara çıxarılarsa, o
zaman idarəetmədə keyfiyyət təminatından danışmaq mümkündür. Belə olduqda həlledici məqamlarda pedaqoji kollektivin hər bir üzvü öz
fikrini bildirmək imkanı əldə edir, qarşılıqlı münasibətlər sağlam təməl üzərində quruluş, nəticədə hər bir müəllim məktəb rəhbərinin ən yaxın köməkçisinə çevrilir.
Rəhbərlik mürəkkəb bir proses olduğundan məktəb direktoru ilk növbədə idarəetmənin
elmi əsaslarını bilməli, yalnız kollektivə deyil,
özünə də nəzarət etməli, öz fəaliyyətinə, davranışına tənqidi yanaşmağı bacarmalıdır.
Hər bir məktəb rəhbəri bütün iştirakçıların
fəaliyyətini müəyyən etməli, birgə fəaliyyəti dəyərləndirməli, stimullaşdırıcı tədbirlər həyata
keçirilməlidir.
İdarəetmədə valideynlərində iştirak etməsi
vacibdir. Valideynlər üçün məktəbdə təşkil edilən “Açıq qapı” günlərinin “Valideyn lektoriyalarında onlar da idarəetmənin funksiyaları, məktəbdaxili nəzarətin növləri, məktəbin fəaliyyət
planı ilə tanış olur, məktəb rəhbərliyinə öz köməklərini göstərirlər.
Müasir dövrdə idarəetmədə sistemli yanaşma üstünlük təşkil edir. Bu baxımdan idarəetmədə şagird özünüidarə təşkilatlarının iştirakı
da vacibdir.
Deməli məktəb rəhbəri inzibati – amirlik
deyil üslubuna deyil, demokratik idarəetmə
prinsiplərinə istinad edərsə, təbii ki, ümumtəhsil
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məktəbinin keyfiyyət göstəriciləri də yüksək
olacaqdır. Məktəbin demokratik əsaslarla idarə
edilməsi şablon üsullara, universal göstərişlərə
söykənmədiyindən bu prosesdə bir çox aspectlərin nəzərə alınması vacibdir (1, s. 164).
“Təhsili müəssisələrində iqtisadi maliyyə
müstəqilliyinin və özünümaliyyələşdirmənin inkişaf etdirilməsi, demokratik idarəetmədə maliyyələşmənin qanuniləşdirilməsi, müəllim, şagird,
valideyn və ictimaiyyət nümayəndələrinin idarəetmə sahəsində nəzəri – psixoloji və praktik tərəfdən hazırlanması, aşkarlıq şəraitində təhsil
müəssisəsi rəhbərlərinin seçkilərinin keçirilməsi,
qərarların kollegial şəkildə qəbul olunması demokratik idarəetmədə öz əksini tapmalıdır.
Hər bir təhsil müəssisəsinin rəhbəri eyni
zamanda pedaqoji kollektivin üzvüdür, deməli
yəni müəllimlik funksiyasını yerinə yetirir. Ona
görə də pedaqoji kollektivə göstərdiyi təsir ilə,
innovativ təlim texnologiyaların tətbiqi ilə nümunə olmalıdır. Demokratik cəmiyyətin inkişafında, millətin gələcəyinin formalaşmasında təhsilin rolunu və əhəmiyyətini dəyərləndirən hər
bir məktəb rəhbəri öz şəxsi maraq və mənafeyini ümumi mənafeyə tabe etməli, şəxsi və peşəetik qaydalara riayət etməli, kollektivin hər bir
üzvü ilə ədalətli, bərabər, hörmətlə rəftar etməyi
bacarmalı, onları yüksək nəticələr qazanmağa
ruhlandırmalıdır. Hüquqi öhdəliklərə bələd olmaqla müəllimlərin, şagirdlərin və valideynlərin
qanuni səlahiyyətlərini tanımalı, onların hüquqlarına hörmətlə yanaşmalıdır (4, s. 203).
Kollektivdə yarana biləcək münaqişələrin
qarşısını almağa, yaxud artıq yaranmış münaqişələri operativ və obyektiv şəkildə həll etməyə
qabil olmalıdır. Eyni zamanda münaqişəli situasiyada təmkinli olmalı, emosional vəziyyətini
tənzimləməyi bacarmalı, həmsöhbətlərinin diqqətini istədiyi istiqamətə yönəltməyə nail olmalıdır, yəni o, həm də öz vəzifəsinin psixoloqu kimi öhdəsinə düşən işləri müvəffəqiyyətlə yerinə
yetirməyi bacarmalıdır (2, s. 306).
Hər bir məktəb rəhbərinin idarəetmədə
keyfiyyəti təmin də bilməsi üçün bir çox məqamlara diqqət yetirməsi vacibdir.
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– pedaqoji kollektivin bu və ya digər üzvünə tapşırıq verərkən hər kəsin nəyə qabil olduğunu və yaradıcı imkanlarını nəzərə almaq;
– alınmış nəticələri obyektiv qiymətləndirmək və əməyi stimullaşdıran tədbirlər həyata
keçirmək;
– qərarların qəbul edilməsinə, qarşıya qoyulmuş məqsədlərin həyata keçirilməsinə pedaqoji kollektivin hər bir üzvünün ardıcıl olaraq,
cəlb olunmasını təmin etmək;
– rəhbərlik etdiyi təhsil müəssisəsinin
üzvlərinin (əsasən müavinlərinin və müəllimlərinin) pedaqoji səriştəlilik səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün müxtəlif seminarlar, müzakirələr
təşkil etmək, metodiki cəhətdən köməklik göstərmək, onların pedaqoji mühazirələrdə, müxtəlif kurslarda, təlimlərdə, layihələrdə iştirakını
təmin etmək;
Deməli hər bir məktəb rəhbəri təşkilati,
metodiki, pedaqoji bacarıqlarından əlavə həm
də idarəetmə mədəniyyətinə malik olmalıdır.
İdarəetmə üsullarının təkmilləşdirməyi, yeni
idarəetmə modellərini yaradıcı şəkildə tətbiq etməyi bacarmalıdır, yeniliklərə açıq olmalıdır.
İdarəetmə mədəniyyəti təhsil müəssisəsində
inzibati və social-psixoloji funksiyaların müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün rəhbərin işgüzar,
peşə və şəxsi keyfiyyətlərinin məcmusudur.
Yalnız daim özünütəkmilləşdirməyə çalışan, yeni ideyalar verməyi bacaran qarşılıqlı
fəaliyyətdə olduğu əməkdaşlarına təsir etməyin
səmərəli yollarını axtaran rəhbər təhsilin modernləşdirdiyi müasir şəraitdə rəhbərlik etdiyi müəssisəni müvəffəqiyyətlə idarə edə bilər (6,s. 187).
Növü və səviyyəsindən asılı olmayaraq
hər bir məktəbin uğurunun əsasını direktor və
onun fəaliyyəti təşkil edir. Məktəb direktoru
müəllimlərin və şagirdlərin məktəbə bağlı olmasını təmin edərək məktəb mədəniyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Məktəb
direktorları bu vəzifələri müvəffəqiyyətlə yerinə
yetirmək üçün müəllimlərin və digər işçilərin
rollarını və gözləntilərini nəzərə almalıdırlar.
Nəticədə sağlam ünsiyyət qurulmaqla ümumi
məktəb mədəniyyəti formalaşacaq və təsirli təhsil mühiti təmin ediləcəkdir. Məktəb direktorunun uğur qazanması təkcə şagird nailiyyətlərini
artırması ilə deyil, həm də təsirli təhsil mühiti
üçün qaynaq təmin etmək, tədrisi planlama prosesində müəllimə dəstək olmaq, məktəbdə yuxa-

rı səviyyələrlə alt bölmələr arasında əlaqə yaratmaq və şagirdlərdə təlim mədəniyyətinin inkişafı istiqamətində səy göstərmək kimi vacib vəzifələri öz üzərilərinə götürmələrindən asılıdır.
Bundan əlavə, effektiv məktəb direktorları şagirdlərin səyləri, təşəbbüskarlıq ruhu və əxlaqi
dəyərlər ilə ən yüksək səviyyədə təhsil almalarını təmin etməli və məktəbin nailiyyətlərini həm
məktəb daxilində həm də xaricində olan insanlar
və təşkilatlarla bölüşməlidirlər.
Hər hansı məktəbin uğurlu idarəetməyə
malik olduğunu bilmək üçün həmin məktəbdəki
fəaliyyət sahələrinə nəzər salmaq kifayətdir.
Mütəxəssislər apardıqları araşdırmalarda effektiv menecerlərin məktəb mühitində təsirli ünsiyyət, açıq və ağlabatan nizam-intizam siyasəti,
tədrisin uğurlu təşkili, şagird davranışına və müvəffəqiyyətə müsbət təsir göstərən faktorların
təşviq edildiyi, ortaq fikir və güc paylaşmasının
mövcud olduğu mühit yaratdıqlarını aşkarlamışdır. Həmçinin mütəxəssislər direktorların idarəçilik davranışlarına təsir göstərən amilləri
müəyyən edərkən, onların şagirdləri öyrənməyə
həvəsləndirmək və təltif etmək, müəllimlərin
peşə inkişafını təmin etmək və məktəbin məqsədlərini inkişaf etdirmək üçün müəllimlərlə
birlikdə aparılan işdə rəhbərlərin təlimat rəhbərliyi çərçivəsində vəzifələrini yerinə yetirdikləri
müəyyən edilmişdir (5, s. 190).
Aparılan tədqiqatlarda, müasir məktəbləri
idarə edəcək məktəb direktorlarının yetərli olması lazım olan liderlik sahələrini və xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir. Məktəb rəhbərləri
məktəblərinin gələcəyini formalaşdıracaq plan
və proqramlar hazırlayaraq həyata keçirməli,
fəaliyyətlərini tədris və şagird nailiyyətlərinə
yönəlmə prinsiplərinə uyğun qurmalı, etik prinsiplər və qanuni qaydalara dair təlimatlar verməli olduqları müəyyənləşdirilmişdir. Həmçinin
aparılan tədqiqatlarda məktəb direktorlarının
yumor bacarıqlarından istifadəsinin müəllimlərin iş məmnuniyyətinə təsiri olduğunu qeyd edilir. İş yerlərində yumor bacarıqlarını paylaşan
direktorların bölüşməyənlərə və yaxud az paylaşanlara nisbətən iş məmnuniyyəti daha yüksək
olan müəllimlərə sahib olduğu üzə çıxarıldı. Əslində, yumor və səmərəli təhsil mühiti arasındakı əlaqəni araşdıran tədqiqatlarda, yumor istifadə edən məktəb müdirlərinin mülayim və sağlam bir məktəb iqliminin formalaşmasında mühüm rol oynadığı qənaətinə gəlinmişdir.
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XX əsr məktəb direktorlarının təhsil və təlim keyfiyyətinə sahib olan, peşəkar inkişaflarını qoruyan, daim özünü yeniləyən, texnologiyanı izləyən, məktəbin hər cəhətdən inkişafı üçün
səy göstərən, cəmiyyət, ətraf mühit və işçilərlə
yaxşı əlaqələr quran liderlər kimi yetişdiriləcəkləri gözlənilir. Çünki güclü bir liderin varlığı
müvəffəqiyyətli bir məktəb mühitinin formalaşmasında çox vacibdir. Bu lider fövqəladə gücə
sahib insan deyil, hər cəhətdən başqalarına təsir
edə biləcək bir insandır. Liderlik mövzusunda
aparılan tədqiqatlar göstərir ki, effektiv məktəblərə idarəçilik işini yüksək səviyyədə bilən direktorlar başçılıq edirlər. Müasir təfəkkürlü direktor müəllimi və şagird nailiyyətlərini mərkəzə qoyan, məktəbin missiyasını təyin edən, təhsil proqramı və tədrisini idarə edən və müsbət
məktəb iqlimini inkişaf etdirən liderdir. Buna
görə effektiv rəhbərlik məktəbdə təhsilin keyfiyyətinin və effektivliyinin artırılmasına öz töhfəsini verir. Təsirli bir tədris lideri olmaq üçün
məktəb direktorunun təhsil və təlim məsələlərində adekvat biliklərə sahib olması da çox vacibdir. Müvəffəqiyyətli bir məktəb direktoru ilə
yanaşı, məktəb binalarının mövcud vəziyyəti,
infrastruktur, kifayət qədər işçi heyəti və sinif
mühitində lazımi avadanlıqların olması effektiv
təhsilin reallaşmasında rol oynayır. Hələ də ucqar kənd məktəblərində müəllim kadrların yetərli olmadığı məktəblərimiz vardır. Belə məktəblərdə direktor öz fəaliyyətini digərlərinin vəzifələrini yerinə yetirməyə sərf edəcək və rəhbər
kimi əsas vəzifələrini icra edə bilməyəcəkdir.

Bu da məktəb direktorunun təhsil və təlim
fəaliyyətini səmərəli həyata keçirə bilməməsi ilə
nəticələnəcəkdir. Bununla birlikdə məktəb direktorunun əsas funksiyaları işçilər arasında
düzgün bölüşdürərək məktəbin hər tərəfli idarə
olunmasını təmin etmək olmalıdır. Bəzi çatışmazlıqlar olsa da, gözlənilən təhsil mühiti effektiv məktəb direktorları və fədakar müəllimlər tərəfindən yaradıla bilər (3, s. 56).
İnfrastrukturu, maddi texniki bazası günün
tələblərinə uyğun olmayan, müəllimlərin və digər işçilərin çatışmazlığı olan bəzi məktəblərdə
uğurun sirri nə ola bilər? Öyrənənlərin xüsusi
səyləri və müəllimlərin fədakarlığının bu nailiyyətdə rol oynadığı aydındır. Ancaq məktəbin
digər işçiləri ilk növbədə lider olan məktəb direktorunun səylərini və sədaqətini gördükdən
sonra səy göstərir. Buna görə hər uğurlu məktəbin əsas payı məktəb direktorudur. Odur ki, müvəffəqiyyətli məktəb direktorlarının xüsusiyyətlərini araşdırmaq və aşkar etmək lazımdır.
Problemin aktuallığı. Bu məqalənin aktuallığı
ondan ibarətdir ki, burada məktəb və tərbiyə sistemində idarəetmənin modellərindən istifadə geniş şəkildə
araşdırılmışdır. İdarəetmə modeli və texnologiyaları
hər zaman bütün dövrlər üçün aktual olacaqdır.
Problemin elmi yeniliyi. Bu mövzuda geniş
araşdırmalar və ideyalar məhz bu məqalədə işıqlandırılmışdır.
Problemin tətbiqi əhəmiyyəti. Məktəbin idarəetmə sistemində məktəb rəhbərinin demokratik
idarəetmə üslubu haqqında irəli sürülən bir çox fikirlər müxtəlif tədqiqatlarda istifadə oluna bilər.
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Xülasə. Dilçiliyin yaranması və inkişafı həmişə digər elm sahələri ilə əlaqəli olmuşdur. Dilçiliyin əlaqədə olduğu elmlərdən biri də psixologiyadır. Belə ki, dil insan təfəkkürünün məhsulu olduğundan psixologiya ilə
də üzvü şəkildə bağlıdır. Nitq dildə sistem kimi, psixologiyada qabiliyyət kimi öyrənilir. Bu münasibətlər
fonunda nitqin növləri − dialoji və monoloji nitq tədqiq edilir. Dialoqlar insan həyatında çox mühüm məsələləri
həll edir. Cəmiyyət dialoqsuz keçinə bilmir. Ən mühüm problemlər dialoqlar vasitəsi ilə çözülür, həll edilir.
Açar sözlər: dialoq, nitq, dil, psixoloji, linqvistik, monoloq
Резюме. Возникновение и развитие языкознания всегда было связано с другими областями науки.
Одной из связных с языкознанием наук является психология. Таким образом, поскольку язык является
продуктом человеческого мышления, он также органически связан с психологией. Речь изучается в языке
как система, в психологии как способность. На фоне этих отношений изучаются виды речи –
диалогическая и монологическая речь. Диалоги решают очень важные задачи в жизни человека.
Общество не может обойтись без диалога. Самые важные проблемы решаются посредством диалогов.
Ключевые слова: диалог, речь, язык, психологический, лингвистический, монолог
Summary. The emergence and development of linguistics has always been associated with other areas
of science. One of the sciences connected with linguistics is psychology. Thus, since language is a product of
human thought, it is also organically linked to psychology. Speech is studied in language as a system, in
psychology as an ability. Against the background of these relations, the types of speech are studied dialogical and monologue speech. Dialogues solve very important tasks in human life. Society cannot do
without dialogue. The most important problems are solved through dialogues.
Keywords: dialogue, speech, language, psychological, linguistic, monologue

Azərbaycan dilinin nitq problemləri ən aktual və gündəlik qayğıya ehtiyacı olan sahələrdəndir. Nitq problemləri çoxaspektli olub xalqın

ümumi mədəniyyətindən ayrılmazdır, onun tərkib hissəsi, təfəkkürünün ifadəsidir.
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Tətbiqi sahə olan nitq problemləri hər
hansı konkret bir dilin orfoepik, orfoqrafik, leksik, qrammatik və üslubi normalarını müəyyən
edən nəzəri ümumiləşdirmələr və praktik tədbirlər sistemidir.
Dilçiliyin yaranması və inkişafı həmişə digər elm sahələri ilə əlaqəli olmuşdur. Dilçiliyin
əlaqədə olduğu elmlərdən biri də psixologiyadır.
Belə ki, dil insan təfəkkürünün məhsulu olduğundan psixologiya ilə də üzvü şəkildə bağlıdır.
Dil cəmiyyətdə üç mühüm funksiyanı yerinə yetirir: 1) ictimai-siyasi təcrübəni yaratmaq,
ötürmək və mənimsəmək vasitəsi rolunu oynayır; 2) kommunikasiya rolunda çıxış edir; 3) intellektual fəaliyyət vasitəsi olur. Dilin həmin
funksiyaları nitq prosesinin də istiqamətini
müəyyənləşdirir [6, s. 47].
Dialoji və monoloji nitq sonuncu funksiyaya söykənərək öyrənilir.
Məlumdur ki, psixolinqvistika iki elmin –
psixologiya və linqvistika elminin qovuşuğunda
meydana çıxmışdır. Bu qovuşuq elm psixoloji
məfhumlar, anlayışlar sistemini dil araşdırmaları ilə bağlı dilçilik elminin əldə etmiş olduğu
çox mühüm praktika ilə birləşdirir və dil vahidlərinin nitq fəaliyyətinin həyata keçməsi mexanizmi və formaları ilə əlaqəsini, münasibətlərini
açmağa səy göstərir.
Nitqin həm psixoloji, həm də linqvistik tərəfləri mövcuddur. Bu baxımdan nitqin psixologiyası, nitqin linqvistikası bir obyektdə birləşə
bilir və hər ikisi nitqin şərait və situasiyalarını
aydınlaşdırır. Dilçi nitqin dildə ifadə vasitələri
sistemini üzə çıxarır. Psixoloq isə nitqin törəmə,
formalaşma prosesini araşdırır, nəticələr çıxarır.
Göründüyü kimi, bu konkret obyektə (nitqə) dilçi və psixoloqun yanaşma tərzi müxtəlifdir.
Məntiq və psixologiya elmi nitqin təşkilini öyrənir, dilçi isə nitqin təşkili mexanizminin sadə
mərhələlərini, səviyyələrini tədqiq edir. “Dilçi
təfəkkür-nitq aktlarında hər hansı şəraitdə hər
hansı birinin hər hansı nitq təşkilində ümumi
olanını seçir, ayırır, nitq axınının daxili quruluşunu xarakterizə edən dil vasitələrini axtarıb tapır. Buna görə də dilçilik elminin daxili quruluşunu məhz dilin sistemi təşkil edir” [6].
Psixoloji cəhətdən nitqin mexanizmi və
prosesin qarşılaşdırılması ön sıraya çəkilir. Psixologiyada nitq proses kimi öyrənilir. Dilçilikdə
nitq dil sistemi (predmet) kimi tədqiq olunur.
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Dilçilikdə nitqin mexanizmi, psixologiyada nitqin inkişaf prosesi öyrənilir. Psixologiya nitq
mexanizmini təhlil süzgəcindən keçirərkən ünsiyyət prosesi üçün relevant olan xüsusiyyətləri
və nitqin formalaşmasında əks olunmayan, yalnız kommunikasiyanı müşayiət edən səciyyəvi
cəhətləri fərqləndirir.
Nitq dildə sistem kimi, psixologiyada qabiliyyət kimi öyrənilir. Bu münasibətlər fonunda nitqin növləri − dialoji və monoloji nitq tədqiq edilir.
Nitq qabiliyyətindən danışan müəlliflərin
fikrincə, bu qabiliyyət xüsusi quruluşa malikdir
və nitq qabiliyyətinin dil modelindən fərqlənən
xüsusi modelini qurmağın zəruri olması nəticəsinə gəlsək, onda belə bir sual meydana çıxır:
bu modelin dil modelinə münasibətini hansı elm
öyrənməlidir? Məlum olduğu kimi, bu modellərin “qovuşuğu” nə ənənəvi dilçiliyin, nə də ənənəvi psixologiyanın predmetinə daxildir. Həm
dilçilikdən, həm də psixologiyadan fərqlənən,
eyni zamanda onlardan nə isə götürən psixolinqvistika elminin yaradılması zərurəti də məhz bu
faktordan irəli gəlir. Beləliklə, psixolinqvistikanın “iki üzü” vardır: o, dildə dil qabiliyyəti xüsusiyyətləri ilə şərtlənənləri psixikada, nitq
kommunikasiyası prosesi baxımından relevant
olanları isə dil qabiliyyətində görür. Psixolinqvistika predmeti dil sistemi (dil predmet kimi)
və dil qabiliyyəti arasındakı münasibət olan
elmdir [3, s. 315].
İnsanın nitq fəaliyyətini də dilçilik və psixologiya öyrənir. Burada 3 cəhət ortaya qoyulur: motivli nitq, məqsədli nitq və israrlı nitq.
Beləliklə, nitq fəaliyyəti psixolinqvistikanın obyektinə çevrilir. Nitq fəaliyyətində qlobal obyekt kimi dilçilik bir cəhətini, psixologiya başqa
cəhətini modelləşdirir. Sadə şəkildə desək, dilçilik elmi nitq fəaliyyəti üçün spesifik olanla maraqlanır, psixologiya isə nitq fəaliyyətində hər
hansı bir fəaliyyət üçün ümumi olanları öyrənir.
Psixolinqvistika nitq fəaliyyətini kompleks öyrənmək üçün lazım olan anlayışlar, məfhumlar
sisteminə malikdir. Belə bir tam nəticəyə də gəlmək olar ki, bütövlükdə nitq fəaliyyəti və onun
kompleks modelləşdirilməsi qanunauyğunluqları psixolinqvistikanın predmetini təşkil edir.
“Dilçilik və psixologiya sahəsində aparılan nəzəri araşdırmalarda təfəkkür və nitq probleminin mərkəzində fikirlə söz arasındakı əlaqə
və münasibət dayanır. Uzun müddət həm psixo-
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logiyada, həm də linqvistikada onların kəsişdiyi
nöqtədə məskunlaşan müxtəlif hadisələrin atomistik və funksional təhlili nəticəsində üzvi şəkildə bağlı olan anlayışlar bir-birindən ayırmış
şəkildə öyrənilmiş və buna görə də bütöv strukturun, yaxud da bu strukturu təşkil edən komponentlərin birliyi, bütövlüyü, obyektdəki real mahiyyəti diqqətdən kənarda qalmışdır.
Elmin tarixində təfəkkür və nitqlə bağlı
söylənmiş mülahizələr iki qütb arasında cəmləşib: nitq və təfəkkür (söz və fikir) tamamilə eyniləşdirilib, yaxud bunlar bir-birindən mütləq
şəkildə ayrılıb, müxtəlif hadisələr kimi təhlilə
cəlb olunub. Psixolinqvistikada fikir=nitq+səs
formulu müasir psixologiya elmində indi də bir
çox alimlər tərəfindən (məs.: Amerika psixolinqvistləri) qəbul edilir. Buradaca qeyd edək ki,
müəyyən bütövü tərkib hissələrinə parçalayıb,
hadisələrin ayrı-ayrılıqda təhlili və hər bir hissənin mahiyyətini, əlamətlərini, xassələrini müəyyənləşdirmək, sonra nəticələri bütövə şamil etmək həmişə özünü doğrultmur. Çünki bütövü
təşkil edən hissələrin ayrı-ayrılıqda malik olduğu xassə, bütövün daxilində keyfiyyətcə dəyişir,
yeniləşir, kəmiyyətcə birləşmə yeni keyfiyyət,
yeni əlamət qazanır” [3, s. 112].
İndi psixoloji postulatlar dilə tətbiq olunur
və yaxud əksinə. Qovuşan postulatlar psixolinqvistika deyilən elmin formalaşmasında mühüm
rol oynayır. Psixolinqvistikanın müştərək mövzuları ortaya çıxır və öz təhlilini gözləyir. Həmin mövzulardan biri dialoji və monoloji nitq
problemidir.
“Dialoq” termini yunan dilindəki “dialogos” sözündən olub replikaların bir-biri ilə əvəzlənməsi ardıcıllığı (geniş mənada replikalar – cavabın hərəkətlərlə, jestlərlə və s. ifadəsi) anlamındadır. Bu termin haqqında xarici sözlərə dair
lüğətlərdə iki fikirlə qarşılaşmaq olur: 1) dialoq −
iki və ya bir neçə şəxs arasında olan söhbət, dram
əsərlərində nitqin təşkilinin əsas forması; 2) ədəbi əsər, danışıq forması (4, s. 120). O.S. Axmanovanın lüğətində dialoqun təbiəti belə açılır:
“Dialoq – nitqin bir formasıdır, orada hər bir söyləm həmsöhbətə doğru istiqamətlənir. Dialoq nisbi qısalığı, lakonikliyi ilə səciyyələnir və sintaktik quruluşu təmin edir” [5, s. 132].
Dialoq: 1) iki və ya daha çox şəxsin arasında olan söhbət və dramatik əsərlərin əsas nitq
formasının təşkilidir; 2) söhbət şəklində yazılmış ədəbi əsərdir.

Dialoq – iki və ya daha çox həmsöhbət
arasında elə bir interaksiya formasıdır ki, bu zaman həmsöhbətlər öz replikaları ilə qarşı tərəfin
replikalarına cavab verirlər və ya əksinə, qarşı
tərəflər reaksiya (hətta bunu birbaşa istəmədiyi
bir halda) bildirməyə cəhd edirlər. Bu nitqin növündə hər bir ifadə birbaşa müraciət edilənə yönəldilir. Digər tərəfdən, dialoq öz sintaktik quruluşuna görə ayrı-ayrı ifadələrinin məhdud nisbi müxtəsərliyi və sadəliyi ilə fərqlənir.
Dialoq formaları tarixən antik dövrün
alimlərinin (Ksenofont, Platon, Qaliley, Didro
və b.) maraq dairəsində olmuş, bu haqda müəyyən fikirlər söylənmişdir. Dialoq anlayışı və
onun formaları psixoloji tədqiqatlarda psixi proseslərin sosial mexanizmi kimi öyrənilmişdir.
Belə tədqiqatların tarixi XX əsrdən başlanır.
L.S. Vıqotskinin mədəni-tarixi nəzəriyyəsində
interaksionizm, psixoanaliz J. Piajenin genetik
psixologiya nəzəriyyəsində [1; 2, s. 7], M.M.
Baxtinin işlərində və s. araşdırmalarda dialoji
nitqin psixoloji aspektləri nəzərdən keçirilmişdir. Amma bu tədqiqatlarda dialoqun yalnız psixoloji tərəflərinə toxunulduğu üçün linqvistik
aspektləri, demək olar ki, unudulmuşdur.
Dialoqun formaları aşağıdakılardır: mübahisə, diskussiya, polemika, teledebat, intervü,
disput.
Əsərdə dialoji nitqə aid olan replikaların
kommunikativ tipləri təhlil edilir və replika cütlüklərinin (replika qruplarının) semantik və
struktur xüsusiyyətləri araşdırılır.
Replikaların öyrənilməsi zamanı biz onların məqsəddən asılı olaraq kommunikativ yönəltməsinin dəyişməsinə nəzər yetirmişik. Replikaları replika-stimul və replika-reaksiya kimi
növlərə ayırmaq olar. Hər iki növ müəyyən semantik yük daşıyır və informasiya ötürülməsi
məqsədinə xidmət edir.
Replika-stimul, əsasən, həmsöhbətləri fikirlərini ifadə etməyə həvəsləndirir (dəvət edir).
Replikaların ikinci qrupu əvvəlki replikalara
reaksiyadır. Replikalar vasitəsi ilə ötürülən informasiya müxtəlif kommunikativ məqsədlərə
xidmət edir. Replikada obyektin, hadisənin
olub-olmaması haqqında, hadisənin varlığı və
mahiyyəti haqqında, vaxtı haqqında və ya natiqin vəziyyətə ümumi münasibəti haqqında məlumat verilə bilər.
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Bundan əlavə, replikalar həmsöhbəti söhbətə qatmaq üçün ona təsir edə bilər, onu reaksiya bildirməyə və ya müzakirəni davam etməyə,
kommunikativ istiqamətə yönəltməyə təsir göstərə bilər.
Replika-stimulların xüsusiyyətləri ondan
ibarətdir ki, onlarda əmr formasında feillər, müraciətlər və nidalardan tez-tez istifadə olunur.
Onların kommunikativ istiqamətləndirilməsi –
söhbəti stimullaşdırmaq, söhbətə dəvət etməkdir.
Dialoji nitqin replikası birinci replikaya
reaksiya ola bilər. Bu cür kommunikativ istiqamətləndirmə reaksiya məzmunlu replikalara
məxsusdur. Replika-reaksiya ilk ifadəni, təklif
olunan ifadənin mövzusunu aydınlaşdırır, təkzib
edir, ya da tamamlayır. Replika-reaksiya əvvəlki kontekstdən asılıdır.
İkinci replikaların struktur və qrammatik
asılılığı müasir dilçilikdə təkrar replika adlanır.
Bu cür təkrarlarsız monoloji və dialoji nitq mümkün deyil. Təkrar – danışıq dilinin konstruktiv
elementidir. Hətta cümlənin hissələrə bölünməsi
də konstruktiv təkrarları ehtiva edir. İlk replikalar
müxtəlif emosional reaksiyaları ifadə edə bilər.
Biz müasir Azərbaycan dilinin dialoji nitqində təkrarın on bir leksik-struktur növünü
fərqləndirmişik. Bu əsasdan çıxış edərək, məsələnin kommunikativ funksiyasını müəyyən etmək daha asanlaşır. Kommunikativ istiqamətləndirməni və cavabların xarakterini nəzərə alaraq aşağıdakı müvafiq sual-cavab replikalarının
ayrılması mümkündür:
1) cavabı nəzərdə tutan neytral sual;
2) cavabın xarakterini ehtiva edən təxmini
sual;
3) sual verənin öz sualına cavab almadığı
zaman verdiyi təkrar sual.
Psixologiyada dialoqun uşaq və yaşlı adamların nitqi əsasında öyrənilməsinə bəzi əsərlərdə
diqqət yetirilmişdir. Dialoji nitqin struktur-genetik
xarakteri yuxarıda adlarını çəkdiyimiz alimlərin
əsərlərinin də tədqiqat obyekti olmuşdur.
Dialoqlar insan həyatında çox mühüm məsələləri həll edir. Cəmiyyət dialoqsuz keçinə bilmir. Ən mühüm problemlər dialoqlar vasitəsi ilə
çözülür, həll edilir.
Hər bir dialoqun xarakterik replikaları
olur. Dialoqun hər bir replikası öz fərdiliyi ilə
fərqlənir, sosial xarakter daşıyır. Partnyorlar,
müsahiblər bir-birini dialoqlar vasitəsi ilə dərk
edir, anlaşma bu yolla yaranır [1, 105].
100

Dialoq problemi dilçilikdə və psixologiyada müxtəlif istiqamətlərdə öyrənilmişdir. Birinci, dialoq məsələlərinə dramaturgiya janrının tələblərindən yanaşılmış, dilin daxili, qapalı vasitəsi kimi baxılmışdır. Bu xüsusda yazıçının, dramaturqun bədii-üslubi xüsusiyyətlərinə diqqət
yetirilmişdir. Burada dramaturqun dialoq yaratma ustalığı üzə çıxarılmışdır. Bu bacarığın meydana çıxarılması dialoqun üslubi planda tədqiqidir. Eyni zamanda, bu əsasda dialoqun dildə
kommunikativ funksiyası da aydınlaşa bilir [6].
Digər qrup tədqiqatçılar dialoqu linqvistik
hadisə kimi, yəni formal-sintaktik və semantik
aspektlərdə araşdırmışlar [4, s. 62]
Dialoqun funksional aspektdə və cümlənin aktual üzvlənmə aspektində tədqiqi, az da
olsa, öyrənilmişdir. Burada aktual üzvlənmədə
replikanın, replika hissələrinin stimullaşması,
dialoqun “funksional” tərəfi, danışanların kommunikativ meyarları (ölçüləri) əsas yer tutur.
Dialoqun formal tərəfi təhlil olunarkən başlıca
olaraq forma və funksiyanın təsadüfən bir vaxta
düşməməsi, bir vaxta təsadüf etməməsi, yəni
uyğun gəlməməsi nəzərə alınmışdır [5, s. 4].
Dialoq nitqi adətən monoloq nitqinə qarşı
qoyulur, öz təbiiliyinə görə monoloq nitqi dialoq nitqindən fərqlənir. Monoloq, əsas etibarilə,
əhəmiyyətli dərəcədə dilin təbii formasıdır. Dialoq isə dilin sonradan qazanılan formasıdır, ünsiyyətin meydana gəlməsi ilə, iki və ya üç şəxsin söhbətləşməsi ilə bağlı yaranmışdır. Elə buna görə də monoloq nitqi təbiəti etibarilə dialoq
nitqindən seçilir.
Dialoq nitqin situasiyaları ilə bağlı meydana çıxır [5, s. 6].
Dialoq təfəkkürlə bağlı bir psixoloji-linqvistik anlayışdır. Dialoq təfəkkürdə formalaşır,
burada iki və ya bir neçə təfəkkür, düşüncə üzüzə, qarşı-qarıya gəlir. Gərgin və yaxud sakit situasiyada təfəkkür işə düşür [2, s. 25].
Dialoq sosial fenomendir, kompleks sistemdir. Dialoqa müxtəlif elmlər diqqət yetirir: fəlsəfə,
qneseologiya, kulturologiya, məntiq, psixologiya,
sosiologiya, pedaqogika, linqvistika və s.
Dialoqun paradiqmaları cəmiyyətin fəaliyyət sferaları ilə əlaqədar müəyyənləşir.
Dialoq haqqında konsepsiyalar, baxışlar
müxtəlifdir: 1) individual baxışlar; 2) kollektiv
baxışlar.
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S.F. Zanko dialoq nitqinin iki istiqamətdə
öyrənilməsinin zəruriliyini belə əsaslandırır ki,
danışan və dinləyən (və əksinə) öz rollarını dəyişəndə nitqin interpsixoloji aspekti meydana
çıxır ki, bunun sayəsində dialoq replikaları arasında həm fikrən, həm də linqvistik cəhətdən sıx
əlaqə yaradılmış olur [7].
F.M. Ağayevanın fikrincə, dialoq problemi psixoloji və psixolinqvistik aspektdə də öyrənilə bilər. Bu sahədə L.P. Yakubinskidən sonra, əsasən, psixoloqlar məşğul olmuşlar. Məlumdur ki, dialoqda intonasiya, tembr, mimika
və s. kimi faktorların çox mühüm rolu vardır və
bunlar bəzən deyilən sözlərdən, cümlələrdən daha artıq əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, psixoloji
faktlar linqvistik hadisələri kölgədə qoyur, yəni
intonasiya, mimika və s. sözün, ifadənin mənasına üstün gəlir, onu tamamilə dəyişdirmiş olur.
Bütün bunlar dialoq nitqinin psixolinqvistik istiqamətdə tədqiqini zəruriləşdirir [1, s. 14-15].
Dialoqu birtərəfli, yəni yalnız struktur-sintaktik cəhətdən tədqiq etmək kifayət və doğru
deyildir. Çünki dialoq nitqi ümumi dilçilik planında öyrənilməli olan çoxcəhətli bir hadisədir
[6, 3]. Odur ki, dialoqun yalnız formal-struktur
istiqamətdə təsvirini verən əsərlər hazırkı inkişaf səviyyəsi baxımından dilçiliyi təmin edə bilməz. Dialoq sadəcə informasiya və kommunikasiya vasitəsi olmayıb, həm də mürəkkəb və çoxşaxəli hadisədir. Dilçilər dialoqun struktur-sin1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

taktik xüsusiyyətlərinə daha çox diqqət yetirdikləri üçün dialoq nitqində istifadə olunan dil və
nitq vahidlərinin yaranması və işlənilməsi mexanizmi tam şəkildə açıla bilmir. F.M. Ağayeva
haqlı olaraq bu cəhətləri nəzərə alaraq dialoqun
ikiplanlı (dil və nitq planı) linqvistik və psixoloji bir hadisə olduğunu, forma və funksiya ilə
dialektik birlik təşkil etdiyi üçün bu hadisənin
müxtəlif əlamətlərinin kompleks şəkildə öyrənilməsinin zəruriliyini də nəzərə çatdırır [7, s. 2].
L.P. Yakubinski dialoqun xarakterik cəhətlərini “növbələşən, tez-tez əvəz edilən, birbirinə qarşılıqlı təsir göstərən, bir-birindən asılı
olan formalar birliyi” sayır [3].
Problemin aktuallığı. Biz müasir Azərbaycan
dilinin dialoji nitqində təkrarın on bir leksik-struktur
növünü fərqləndirmişik. Bu əsasdan çıxış edərək, məsələnin kommunikativ funksiyasını müəyyən etmək
daha asanlaşır.
Problemin elmi yeniliyi. Dialoq problemi
dilçilikdə və psixologiyada müxtəlif istiqamətlərdə
öyrənilmişdir. Birinci, dialoq məsələlərinə dramaturgiya janrının tələblərindən yanaşılmış, dilin daxili,
qapalı vasitəsi kimi baxılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Dialoqun funksional aspektdə və cümlənin aktual
üzvlənmə aspektində tədqiqi, az da olsa, öyrənilmişdir. Burada aktual üzvlənmədə replikanın, replika hissələrinin stimullaşması, dialoqun “funksional” tərəfi,
danışanların kommunikativ meyarları əsas yer tutur.
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IMPORTANCE AND APPLICATION OF GAMES
IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE LESSONS
Xülasə. Məqalədə şagirdlərin səriştəli gənc kimi müasir cəmiyyətin tələbatını ödəyən insan kapitalı kimi
yetişməsinin dərs prosesində keçirilən fəallaşdırma oyunlarının təsiri, onların mahiyyəti və funksiyaları haqqında məlumat verilmişdir. Fəallaşdırma oyunların təlim prosesində uşaqların həm fiziki, həm də idrakı aktivliyinə
təsiri diqqətə çatdırılmış, bəzi oyunlar təsnifatlandırılmışdır. Təlim zamanı istifadə olunan oyunların növləri və
oyun texnologiyalarına diqqət yetirilib. Eyni zamanda, Azərbaycan dili dərslərində təcrübədən keçirilən oyun
texnologiyasının məzmunu, strukturu və keçirilmə qaydası, ümumilikdə təsnifatı qeyd olunub.
Açar sözlər: dərs prosesi, idrakı aktivlik, şagird, fəallaşdırma oyunları, intellektual, didaktik
Резюме. В статье представлена информация о влиянии активационных игр на процесс обучения, их сущности и функциях в развитии учащихся как компетентной молодежи, как человеческого
капитала, отвечающего запросам современного общества. Выделено влияние активационных игр на
двигательную и познавательную активность детей в процессе обучения, проведена классификация
некоторых игр. Основное внимание в обучении уделялось видам используемых игр и игровым технологиям. При этом были отмечены содержание, структура и правила игровой технологии, практикуемой на занятиях по азербайджанскому языку, а также классификация в целом.
Ключевые слова: учебный процесс, познавательная деятельность, ученик, активационные
игры, интеллектуальные, дидактические
Summary. The article provides information about the impact of activation games in the teaching process,
their essence and functions in the development of students as competent young people as human capital that meets
the needs of modern society. The impact of activation games on children's physical and cognitive activity in the
learning process was highlighted, and some games were classified. The training focused on the types of games
used and game technologies. At the same time, the content, structure and rules of the game technology practiced
in the Azerbaijani language classes, as well as the classification in general were noted.
Key words: lesson process, cognitive activity, student, activation games, intellectual, didactic
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Fəal təlimin əsas şərtlərindən biri şagirdlərin hər zaman öyrənmə mövqeyinin möhkəmləndirilməsidir. Şagird hər zaman kəşf edən tərəf olmaqla müəllim ona yol göstərən, istiqamət
verən tərəf olmalıdır. Müəllim funksiyalarına
(inkişafetdirici, təhsilləndirici, tərbiyələndirici)
diqqət yetirdikdə biz bunu müşahidə edirik.
Sözsüz ki, bu vəzifələr bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir və əgər təlim prosesi düzgün qurulubsa,
müəllim bu vəzifəsinin öhdəsindən bütövlükdə
gələ bilər.
Ümumtəhsil müəssisəsinin məqsədləri
dövlətin, cəmiyyətin, ailənin məktəb qarşısında
qoyduğu müasir bilik və bacarıqlara yiyələnməkdən əlavə, uşağın potensialının üzə çıxarılması və inkişaf etdirilməsi, özünü inkişaf etdirmək və özünü təkmilləşdirmək üçün səmərəli
üsullara sahib olması, müstəqil şəxsiyyət kimi
formalaşmasına şərait yaradılmasıdır. Müasir
tədris üsullarının müxtəlifliyindən interaktiv
olanlar aparıcı kimi təklif olunur. Bu üsullar, digərləri kimi, şagirdlərdə demək olar ki, bütün
əsas kompetensiyaların formalaşmasına kömək
edir. Tədrisdə interaktiv metodların üstünlük
təşkil etməsi başqalarının tam kənarlaşdırılması
demək deyil, yalnız onların üstünlük təşkil etməsini şərtləndirir. İnteraktiv təlimin mahiyyəti
ondan ibarətdir ki, təhsil prosesi elə təşkil olunur ki, demək olar ki, bütün şagirdlər təlim prosesinə cəlb olunur, onlar bildiklərini və düşündüklərini dərk etmək və əks etdirmək imkanı əldə edirlər. Şagirdlərin öyrənmə, tədris materialını mənimsəmə prosesində birgə fəaliyyəti o deməkdir ki, hər kəs öz xüsusi fərdi töhfəsini verir, bilik, fikir, fəaliyyət metodları mübadiləsi
aparılır. Bu cəhətləri nəzərə alaraq təlim prosesinin bir istiqamət üzrə aparılması yolverilməzdir. Dərsin monoton tonlarda getməsi, ancaq
dərsin keçirilməsi müsbət cəhətə gətirib çıxartmır, ona görə də dərs prosesində oyunlardan,
fəallaşdırma texnikalarından, eyni zamanda,
elektron resurslardan istifadə etmək həm dərsdə
monotonluğu aradan qaldırır, həm də şagirdlərin
sıxılmağının qarşını alır. Üstəlik, bu, xeyirxahlıq və qarşılıqlı dəstək mühitində baş verir ki, bu
da nəinki yeni biliklər əldə etməyə imkan verir,
həm də idrak fəaliyyətinin özünü inkişaf etdirir,
onu əməkdaşlıq və əməkdaşlığın daha yüksək
formalarına çevirir. Şagirdin özünüdərk və özünüinkişafına kömək edir. Uşaqlar oyun zamanı

müşahidə etdikləri və başa düşdükləri fəaliyyəti
təkrarlayırlar. Ona görə də bir çox alimlərin fikrinə görə, oyun sosial fəaliyyət növü, sosial təcrübənin mənimsənilmə forması, inkişaf edən
mürəkkəb qabiliyyətlərdən biridir.
Oyun anlayışına nəzər saldıqda, bu fenomen haqqında nəzəri məqamlara diqqət yetirmək lazımdır. Oyun ümumişlək bir anlayışdır.
Fəlsəfə, pedaqogika və psixologiyada “oyun”
termini haqqında müxtəlif şərhlər mövcuddur.
Y. Heyzinqa “oyun konüllü olaraq qəbul edilən,
lakin müəyyən zaman və məkan daxilində məcburi qaydaları olan və məqsədə xidmət edən
məşğuliyyət növüdür” fikrini qeyd edib.
A.S. Vıqotski və A.N. Leontyev insan fəaliyyətinin 3 əsas növünü qeyd etməklə onu oyun, təlim, əmək olaraq müəyyənləşdirmişlər ki, bu
fəaliyyət növləri də bir-biri ilə əlaqəlidir. Oyunların yaranması və məqsədi haqqında pedaqoji,
psixoloji ədəbiyyatların təhlili göstərir ki, uşaqlar bu proses zamanı inkişaf edərək özünü dərk
edir, məqsədlər müəyyənlşdirirlər.
Alman psixoloqu K. Qross 19-cu əsrdə
oyunu sistemli şəkildə öyrənməyə cəhd etmiş,
oyunları davranış məktəbi adlandırmışdır. O,
hesab edirdi ki, oyun hansı xarici və daxili motivasiyanı müəyyən edirsə-etsin, uşaqlar üçün həyat məktəbinə çevrilməlidir. O, oyunu insan
davranışları ilə tanış olmağa imkan verən “ibtidai məktəb adlandırırdı”.
Oyunun parlaq tədqiqatçısı D. B. Elkonin
hesab edir ki, oyun sosial xarakter daşıyır və
birbaşa doymadır və böyüklər dünyasının əks
olunmasına yönəldilmişdir. Oyunu “sosial münasibətlərin arifmetikası” adlandıran Elkonin
oyunu müəyyən mərhələdə baş verən fəaliyyət
kimi, zehni funksiyaların inkişafının aparıcı formalarından biri və uşağın böyüklər aləmini öyrənməsi yolları kimi şərh edir [1, s 166].
Oyun həyat praktikasında sabit və yenilikçiliyi təkrarlayır və buna görə də sabitliyin oyunun qaydaları və konvensiyaları ilə dəqiq əks
olunduğu bir fəaliyyətdir – onlar sabit ənənələri
və normaları ehtiva edir və oyun qaydalarının
təkrarlanması oyun qaydalarını yaradır. Bir çox
oyunlarda “realın funksiyası” ya ətraf mühitin
şərtləri şəklində, ya da əşyalar – aksessuarlar
şəklində, ya da oyunun özünün intriqasında
mövcuddur. A.M. Leontyev sübut etdi ki, uşaq
onun üçün birbaşa əlçatmaz olan daha geniş
reallıq dairəsini yalnız oyunda mənimsəyir.
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Uşaqlar üçün oyun onların sosial yaradıcılığının sferası, onun sosial və yaradıcı özünü
ifadə etməsi üçün sınaq meydançasıdır. Oyun
son dərəcə informativdir və “uşağa onun haqqında çox şey deyir.
Oyun bəşər mədəniyyətinin unikal fenomeni, onun mənbəyi və zirvəsidir. Başqa heç bir
fəaliyyətdə insan oyundakı kimi özünün unutqanlıq, psixo-fizioloji, intellektual qabiliyyətlərinin ifşasını nümayiş etdirmir. Oyun uşağın bütün həyat mövqelərinin tənzimləyicisidir. Oyun
məktəbi elədir ki, onda uşaq. eyni zamanda həm
şagird, həm də müəllimdir.
Oyunların təhsilvermə imkanları çoxdan
məlumdur. Hələ orta əsrlərdə bir çox pedaqoqlar təlim prosesində oyunlardan istifadənin səmərəsindən bəhs etmişdir. Bunlarda J.J. Russo,
İ.H. Pestalotsi oyunda “uşağın sərbəst fəaliyyətini” görmüş və hesab etmişlər ki, oyun vasitəsi
ilə onu həyata hazırlamaq olar. Y.A. Komenski,
oyunun öyrənmədə rolunu qeyd edərək yazırdı:
“Məktəbə oyuna tələsdiyiniz kimi tələsin” [4, s.
223]. Oyun nəzəriyyəsinə əhəmiyyətli baxışı
K.D. Uşinski, P.D. Lesqaft və b. gətirmişdir.
A.S. Makarenko qəti şəkildə göstərirdi ki, müəllim rəhbərliyindən asılı olaraq oyunlar tərbiyəedici və öyrədici cəhətdən əhəmiyyətə malikdir.
O, qeyd edir: “Oyun uşağın yalnız meydançada
qaçmasından ibarət deyil, onun həyatının hər
dəqiqəsində müəyyən dərəcədə rol oynamalı, təxəyyülünü, fantaziyasını, inkişaf etdirməlidir,
özünütəsəvvüretmə, özünü böyük görmək imkanı verməlidir” [5, s. 431].
G.A. Lyapina [6, s. 65] bilavasitə dərsin
tərkib hissəsi olan və əsasən dərs materialının
dərinləşməsinə və möhkəmlənməsinə xidmət
edən didaktik oyunlara aiddir. Pedaqoji Ensiklopediyada qeyd olunur ki, didaktik oyunlar əqli
tərbiyənin ən təsirli vasitələrindən biridir. Didaktik oyunlar şagirdlərin ətrafdakı həyatın obyektləri və hadisələri haqqında biliklərini aydınlaşdırır, ixtiraçılığını, nitqini inkişaf etdirir, oxumağı, saymağı öyrədir.
Pedaqogikada oyunlara müxtəlif hərəkətlər və dərs formaları daxildir. Oyun, digər fəaliyyət formalarından fərqli olaraq, özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Oyun anlayışını
tədqiq edən O.S. Qazman qeyd edir ki, oyun fəaliyyətdir, “ilk növbədə, subyektiv, əhəmiyyətli,
xoş, müstəqil və könüllü (istəyə bağlı); ikincisi,
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real fəaliyyətdə analoqu olan, lakin qeyri-faydalı və qeyri-hərfi çoxalması ilə fərqlənir, üçüncüsü, hər hansı bir bədən funksiyasının və ya şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin inkişafı üçün kortəbii
və ya süni şəkildə yaranır, nailiyyətləri möhkəmləndirir və ya stressi aradan qaldırır.
Oyun müəllimlə şagirdlərin və şagirdlərin
öz aralarında didaktik qarşılıqlı əlaqəsinin universal formasıdır. Oyun şəklində verilən interaktiv məşqlər və tapşırıqlar öyrənmə motivasiyasını və dərsə getmək istəyini artırır. Şagird
fəallığının yüksək səviyyəsi, demək olar ki, həmişə könüllü şəkildə, məcburiyyət olmadan və
çox tez əldə edilir. Praktik təcrübələrdə oyunların təlim prosesinə tətbiqinin əhəmiyyətini sübut
edir. Fəallaşdırma oyunları çoxdur və müəllim
yaradıcılığından və pedaqoji təcrübənin verdiyi
imkanlardan asılı olaraq onların sayını artırmaq
mümkündür. Ancaq diqqət yetirməli məqam
oyun zamanı öyrənilən materialın ciddi və dərin
qavranılması baş verməlidir. Oyun müəyyən bir
problemin anlaşılmazlığına gətirib çıxarmamalı,
tələbələr öyrənilən materialın mürəkkəbliyi ilə
hopdurulmalı və öyrənmə prosesinin təkcə maraqlı oyun olmadığını başa düşməlidirlər.
Fərqli oyun növlərinin – işgüzar, rollu
oyun, didaktik təhsil problemlərinin həlli üçün
istifadəsi fənn tədris prosesi zamanı müxtəliflik
gətirir, bu fənni öyrənmək üçün müsbət motivasiyanın formalaşmasına səbəb olur. Oyun tələbələrin tədris prosesində fəal iştirakını stimullaşdırır və hətta ən passivləri də əhatə edir. Eyni
oyun bir neçə funksiyaya xidmət edə bilər. Oyunun funksiyalarını V.V. Petrusinski aşağıdakı
kimi açıqlayır:
1. Öyrənmə funksiyası – ümumi təhsil bacarıq və bacarıqlarının inkişafı;
2. Əyləncə funksiyası – sinifdə əlverişli
atmosfer yaratmaq, dərsi darıxdırıcı hadisədən
maraqlı macəraya çevirmək;
3. Kommunikativ funksiya – tələbələri komandada birləşdirmək, emosional əlaqə yaratmaq;
4. Relaksasiya funksiyası – intensiv məşq
zamanı sinir sisteminə stressin səbəb olduğu
emosional gərginliyin aradan qaldırılması;
5. Psixotexniki funksiya – insanın fizioloji
vəziyyətini daha səmərəli fəaliyyətə hazırlamaq
bacarıqlarının formalaşması, böyük həcmdə informasiyanın mənimsənilməsi üçün psixikanın
yenidən qurulması;
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6. İnkişaf edən funksiya – fərdin ehtiyat
imkanlarını aktivləşdirmək üçün şəxsi keyfiyyətlərin harmonik inkişafı;
7. Həyat vəziyyətlərinin oyun modellərində şəxsiyyətin təhsil funksiyası – psixo təlim və
psixokorreksiyası.
Oyunların müxtəlifliyi onların təsnifatı
problemini yaradır. Oyunları qruplaşdırmaq
üçün əsas seçmək üçün müxtəlif yanaşmalar
var. O.S. Qazman, fikrimizcə, problemin bütün
spektrini əks etdirən oyunların təsnifatına aşağıdakı yanaşmaları qeyd edir:
– fərdin inkişafı və tərbiyəsi baxımından
(zehni, əmək, estetik tərbiyəyə töhfə verən
oyunlar);
– yaş yanaşması (məktəbəqədər uşaqlar,
kiçik məktəblilər, yeniyetmələr, orta məktəb şagirdləri üçün oyunlar);
– istifadə olunan materiala görə (şifahi,
mövzu);
– məkanda (qapalı məkanda, saytda);
– reallığın əks olunması xarakteri ilə (reproduktiv, yaradıcı);
– sosial-psixoloji yanaşma (kütləvi, qrup,
fərdi oyunlar);
– idarəetmə yanaşması (spontan və pedaqoji nəzarətdə);
– mənşəyinə görə – uşaqların özləri tərəfindən icad edilmiş oyunlar, həvəskar (pulsuz)
və xalq və ya elmi pedaqogika ilə uşaqlar üçün
yaradılmış oyunlar (xalq, pedaqoji oyunlar, o
cümlədən didaktik və tədris prosesini təmin
edən) [7, s. 121].
O. N. Krılova öz tədqiqatında didaktik
oyunlara girməyə imkan verəcək ətraflı təsnifat
təhlilinə fərqli yanaşma verir. O qeyd edir ki,
oyunun reallaşdırılması yolu dəyişdirici və kommunikativ fəaliyyətdir. Bu fəaliyyətlərin həyata
keçirilməsi yollarında və onların motivlərində təbii və süni oyunun fərqi üzə çıxır. [8, s. 130].
Təhsil prosesində oyun texnologiyaları
aşağıdakılara bölünür:
1) Fəaliyyət növünə görə: fiziki (motor),
intellektual (zehni), əmək, sosial, psixoloji.
2) Pedaqoji prosesin xarakterinə görə:
1. tədris, təlim, nəzarət, ümumiləşdirmə; 2. İdrak, təhsil, inkişaf; 3. reproduktiv, məhsuldar,
yaradıcı; 4. kommunikativ, diaqnostik, karyera
rəhbərliyi, psixotexniki.

3) Oyunun texnologiyasının təbiətinə görə: mövzu, süjet, rol oyunu, işgüzar, təqlid.
Digər ədəbiyyatlarda oyunları: 1) sujetli;
2) rollu; 3) didaktik; 4) inteqrativ; 5) əqli və s.
olmaqla qruplaşdırırlar.
Təlim prosesində keçirilən oyunları təhsilin məqsəd və vəzifələri, davranış forması, təşkili üsulu, mürəkkəblik, iştirakçıların sayı, dərəcəsi ilə xarakterizə olunur. Belə ki, iştirakçıların
kəmiyyət tərkibinə görə oyunlar fərdi və cüt,
qrup, kollektiv bölünür. Həyata keçirilmə xarakterinə və formasına görə oyunlar mövzulu mobil, rollu oyun, oyunlar – intellektual yarışlar və
s. ilə fərqlənir. Oyunların təşkili üsuluna görə
kompüter, imitasiya-modelləşdirmə, yazı tipli
olur. Görülən hərəkətlərin mürəkkəblik dərəcəsinə görə sadə və mürəkkəb oyunlar, icra müddətinə görə keçici və uzunmüddətli oyunlar
fərqləndirilir. Mövcud olan müxtəlif tədris
oyunları onlardan dərsin, demək olar ki, hər bir
mərhələsində – sorğu keçirərkən və materialı ev
tapşırığı kimi birləşdirərkən və ya ümumiləşdirici dərs keçirmək üçün bir seçim kimi istifadə
etməyə imkan verir.
Ümumi götürdükdə biz oyunlar fəallaşdırma oyunları kimi tətqiq edəcəyik. Fəallaşdırma
oyunlarını təhlil etdikdən sonra bu oyunları:
1) İdraki aktivliyi inkişaf etdirən oyunlar və
2) Motivasiya yaradan oyunlar olmaqla 2 qrupda birləşdirə bilərik bilərik. Fəallaşma oyunlarından “İlk oyun”, “Soğan qabığı”, “Domino”,
“Yaşıllaşan ağac”, “Balığı tut”, “Kim daha diqqətlidir”, “Anaqram”, “Gül ləçəyi”, “Müsahibə”, “Göz bağlama”, “Korlanmış telefon”, “Gizli qabiliyyət”, “Hörümçək toru”, “Başını qaldır,
dostum” və s. [9] adlarını çəkə bilərik. Oyunların hər birini nəzərdən keçirdikdə hər birinin
həm şagirdləri aktivləşdirdiyini və fəal idraki
marağa istiqamətləndiyini, həm də mövzunu daha dərindən və həvəslə öyrənmələrinə təkan verdiyini görürük. Digər oyunlardan “Müsahibə
yolu ilə tanışlıq”, “Dolaşdırılmış zəncirlər”,
“Yerlərini dəyişin”, “Atom və molekullar” və s.
adları qeyd edə bilərik. Bu oyunlar dərslərdə
motivasiyanı artırmağa xidmət edir.
Dünya təhsil təhsil proseslərinə nəzər saldıqda burada da təlim prosesində müxtəlif oyunların keçirilməsini müşahidə edirik. Bu oyunlardan “Gəlin biliyi özümüz əldə edək”, “Həll etməyə davam edin”, “Oxşarlıqlar və fərqlər”,
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“Səhv tapın”, “Məni tanıyın”, “Zəncir” təlim
prosesində materialın daha yaxşı mənimsənilməsini təmin edir. “Ovçu”, “Gözətçi”, “Əli qutuda”, “Gülmə oyunu”, “Q!arğıdalı”, “Yatan xoruz”, “1, 2, 3, 4 Boom”, “3 balaca quzu”, “ Lobya səbətini tap”, “Kim gizlətdi”, “Sincab və
qoz”, “Görmə”, “Kim yoxdur?”, “Güzgü”, “Dodaqoxuma”, “Böyü və balacalaş” və b. adlarını
qeyd edə bilərik ki, bu oyunlar şagirdlərin fəallığına xidmət edir. [10] Bəzi oyunları təsnifatlandırarkən görürük ki, bu oyunlar şagirdlərdə idrakı aktivliyi inkişaf etdirir. Misal üçün: “Həll etməyə davam edin” oyununda şagirdlər müəyyən
vaxt ərzində bir-birinə ardıcıllıqla tapşırıq yazdığı kağız ötürür, şagirdlər bu tapşırığı həll etməlidir. Bu zaman müəllim göstəriş olaraq tapşırıq suallarının mövzu ilə əlaqədar olmasını
tapşırmalıdır. Oyunun məqsədi şagirdlərin diqqətinin və səriştəliliyinin artırılmasını təmin
edir. “Səhv tapın” oyunda “Sadə”, “mürəkkəb”
anlayışlarını birləşdirmək, şagirdlərin diqqətini
inkişaf etdirmək, tez, düzgün tapmaq və yanlış
qərarları rədd etmək bacarığını inkişaf etdirməkdir. Oyun üçün materiallar: Sadə və mürəkkəb anlayışların adlarının qeyd olunduğu 5-6 sətirdən ibarət kartlar.
“Məni tanıyın” – bu oyundan Azərbaycan
dilində ilkin anlayışları öyrənmək, birləşdirmək,
fərqləndirmək, diqqəti və vizual yaddaşı inkişaf
etdirmək üçün istifadə oluna bilər. Müəllim lövhədə müxtəlif növ anlayışların adlarını yazır və
dörd oyunçu arasında bu anlayışları bölüşdürür.
Oyunçular özlərinə bir komanda seçir və verilən
anlayışları uyğun anlayışlar qeyd edirlər, verilən
müddət ərzində anlayışları ardıcıllıqla yerinə
yetirirlər və yekunlaşdıran komanda qalib olur.
“Zəncir oyunu” – Şagirdlərin təfəkkürünü
aktivləşdirir, lazımi həlləri yollarını öyrənməyə,
daha yaxşı naviqasiya etməyi öyrədir. Oyun
üçün material: mövzu ilə bağlı sözlər zənciri yazılması iş vərəqləri. Sinifdəki şagirdlər komandalara bölünür (variantlara görə daha yaxşıdır).
Birinci masadakı uşaqlar, liderin əmri ilə vərəqə
mövzu ilə bağlı müəyyən bir anlayış yazır və
vərəqi ikinci masadakı şagirdlərə verirlər. Bunlar birinci adı bitirən hərfdən başlayaraq başqa
elementin adının yanında yazmalıdır və s. Ən
uzun zəncir sözü olan komanda qalib gəlir.
Yaxşı planlaşdırılmış və yaxşı düşünülmüş
iştirakçı öyrənmə metodologiyası imkan verir:
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– Şagirdlərə yeni bacarıqların praktiki tətbiqi üzərində düşünməyə imkan vermək;
– Şagirdləri materialı daha dərindən dərk
etməyə həvəsləndirmək;
– Şagirdlərə bir-birlərinə müsbət və konstruktiv təsir göstərmək imkanı vermək;
– Şagirdləri təlimat və dəstək təmin etmək
üçün təlimatçı kimi formalaşdırır;
– Şagirdlərin fəaliyyətinin nəticələrini təsdiq etmək və tanımaq;
– Şagirdlərin müəyyən bir məqsədə yaxınlaşdıqlarını hiss etmələrini təmin etmək;
– Şagirdləri işi yerinə yetirmək üçün bacarıqlarını inkişaf etdirməyə təşviq edin.
Oyun dərsində biliklər möhkəmlənir və
dərinləşir, əsas funksiya hərəkətdə öyrənməkdir
və şagirdlərin oyun fəaliyyəti real fəaliyyətə nə
qədər yaxındırsa, idrak effekti bir o qədər yüksək olur. Oyun bir sıra təhsil problemlərini həll
etməyə imkan verir:
– davranış bacarıqlarının formalaşdırılması;
– nitq bacarıqlarının inkişafı;
– ünsiyyət qurmağı öyrənmək;
– idrak marağının və idrak fəaliyyətinin
inkişafı;
– zehni funksiyaların və qabiliyyətlərin inkişafı.
Yuxarıda göstərilən oyun növlərini Azərbaycan dili dərslərinin tədrisində istifadə etməklə məzmun xətlərinin icrasını daha rahat yerinə
yetirə, eyni zamanda, dərslərin, xüsusən mətnlərin və qaydaların öyrənilməsinin daha əlverişli
formalarını yaratmış olarıq. Həmçinin, oyunların fəallaşdırma oyunları və idraki aktivliyi inkişaf etdirən oyunlar şəklində qruplaşdırdığımız
üçün həm mövzuların öyrənilməsində, həm də
şagirdlərin dərs prosesində yoğunluqlarının aradan qaldırılması, stimul verilməsi üçün istifadə
edə bilərik.
Öz təcrübəmdə istifadə etdiyim “Rəsmi
tamamla” oyununu qeyd edirəm. Oyunla bağlı
resurslar: səbətlər, arxası şəkilli rəngli kartoçkalar, xurcun. Oyunun quruluşu: şagirdlər qruplara
bölünür, seçilmiş mövzudan və qrup sayından
asılı olaraq səbətlər lövhənin qarşısına qoyulur.
Səbətlərə adı yazılan hissələrə uyğun olaraq
rəngli kartlar xurcunda qarışıq şəkildə qruplar
arasında paylanılır. Oyun başlandıqda şagirdlər
verilən vaxt ərzində öz xurcunlarında olan qarışıq sözləri uyğun səbətlərə yığırlar. Vaxt bitdik-
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dən sonra səbətlərdəki rəsmli, rəngli şəkillər
lövhədə pazl formasında birləşdirilir. Əgər sözlər düzgün seçilibsə, rəsm tam alınacaq və komanda qalib olacaq. Bu oyunu biz Azərbaycan
dili dərsinin tədqiqatın aparılması mərhələsində
müxtəlif dil qaydalarının öyrədilməsində istifadə etməklə, maksimum 15 dəqiqə vaxt sərf edə
bilərik. Amma oyunları sadə oyun formasında
keçiririksə, 5 dəqiqə vaxtla kifayətlənmək olar.
Eyni zamanda, oyun diqqəti hafizə proseslərini
qüvvətləndirir, həmçinin şagirdlərdə aktiv şəkildə analizetmə və nəticəyəgəlmə funksiyasını yerinə yetirir.
Görürük ki, Azərbaycan dili dərslərində
oyunlardan istifadə şagirdlərin bu texnologiyaya
olan tələbatını göstərir. İstifadə olunan texnologiyaya müsbət münasibət yaradır. Oyunlarla keçirilən dərs digər dərs formalarından daha səmərəli
nəticə verir. Azərbaycan dilinin tədrisində interaktiv texnologiya kimi oyun metodu tədris prosesində daha geniş şəkildə, üstəlik, sistemli şəkildə
deyil, ayrı-ayrılıqda tətbiq edilməlidir. Yalnız

müxtəlif oyun vəziyyətlərinin sistemli məqsədyönlü istifadəsi həm uşağın şəxsiyyətinin əsas
keyfiyyətlərinin dəyişdirilməsində, həm də təhsil
fəaliyyətinin səmərəliliyində və ümumiyyətlə,
öyrənmədə müəyyən nəticələr verə bilər.
Problemin aktuallığı ondan ibarətdir ki,
müasir cəmiyyətin mövcud standartları məktəbdən
müxtəlif kompotensiyalara malik şagird yetişdirilməsini tələb edir. Ona görə də təlim prosesinin səmərəli nəticə verməsi üçün dərs prosesində müxtəlif
metod və texnikalardan istifadə edilməsi zəruridir.
Bu texnikalardan biri də oyun texnikasıdır ki, məqalədə oyunların məqsədi, növləri, keçirilmə qaydalarına diqqət yetirilib.
Problemin elmi yeniliyi. Oyun texnikasından
istifadə etməklə, (xüsusən Azərbaycan dilinin tədrisində) şagirdlərin idraki aktivliyini inkişaf etdirə və
səriştəli gənclərin yetişməsinə nail ola bilərik.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə
oyunlara olan baxışlar və müxtəlif oyun növləri
qeyd olunub ki, praktikada bu oyunlardan istifadə etmək Azərbaycan dili dərslərinin, həmçinin, digər
dərslərin səmərəsini artırar.
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ON THE STUDY OF LANGUAGE MATERIAL IN PHONETICS
Xülasə. Məqalə fonetika üzrə dil materiallarının öyrədilməsindən bəhs edir. Məlumdur ki, orta məktəblər cəmiyyət üçün vətəndaşlar yetişdirir. Universitetlər isə ölkənin hərtərəfli inkişaf etməsi, qorunması, beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artırılması, əhalisinin sağlamlığı, maariflənməsi və bu kimi işlərin həyata keçirilməsi
üçün ixtisaslı kadrlar hazırlayırlar. Öyrənənlər bütün fənlər üzrə bilikləri məhz dil vasitəsi ilə ifadə etməli, başa
düşməlidirlər. Bu mənada fonetika üzrə dil materiallarının şüurlu mənimsədilməsi mühüm şərtdir.
Açar sözlər: dil materialları, fonetika, məktəb, hərtərəfli inkişaf
Резюме. В статье речь идет о преподавании языковых материалов по фонетике. Известно, что
средние школы воспитывают граждан для общества. Вузы готовят квалифицированные кадры для
всестороннего развития и защиты страны, повышения ее авторитета на международной арене, здравоохранения, образования и так далее. Учащиеся должны выражать и понимать знания по всем предметам посредством языка. В этом смысле сознательное освоение языковых материалов по фонетике
является важным условием.
Ключевые слова: языковые материалы, фонетика, школа, всестороннее развитие
Summary. The article deals with the teaching of language materials on phonetics. It is known that
secondary schools educate citizens for society. Universities train qualified personnel for the comprehensive
development and protection of the country, increase its prestige in the international arena, public health,
education and so on. Learners must express and understand the knowledge of all subjects through language.
In this sense, the conscious mastery of language materials on phonetics is an important condition.
Key words: language materials, phonetics, school, comprehensive development

Dil bəşər tarixinin, insan dühasının ecazkar və hikmətli kəşflərindəndir. Hər bir xalq öz
hisslərini, fikirlərini, təbiəti və cəmiyyəti idrak
prosesindəki kəşflərini dil vasitəsi ilə ifadə edir
və başqa xalqlara çatdırır. Eyni zamanda, onların kəşflərini dil vasitəsi ilə öyrənir. Beləliklə,
dil xalqları yaxınlaşdırmış olur, xalqlar arasında
mənəvi rabitə yaradır.
Məlumdur ki, dil cəmiyyətlə bağlı olduğu
üçün ictimai hadisədir və ünsiyyət vasitəsi kimi
daim xalqın xidmətindədir. Məhz dil vasitəsi ilə
insanların hər cür fəaliyyəti mümkün olur. Dili
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əmələ gətirmək üçün dil faktlarının müəyyən
sistem üzrə tam halda birləşməsi tələb olunur
[1, s.6].
Ümumiyyətlə, öyrənməyin yolu təhsildən
keçir. Belə ki, təhsil cəmiyyəti gələcəyə aparan
bir mexanizmdir. Azərbaycan Respublikasının
milli təhsil sistemindəki yeniliklər, cəmiyyətin
sosial-siyasi sistemindəki dəyişikliklərlə bağlıdır. Vətəndaş cəmiyyətinin qurulduğu bir dövrdə təhsilin innovasiyaları sahəsində tədqiqatların aparılması, inkişaf etmiş qabaqcıl ölkələrin
təhsil sistemində qazanılmış yeniliklərin Azər-
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baycan təhsil sisteminə gətirilməsinin təmin
olunması sahəsində işlərin gücləndirilməsi tələb
olunur [2].
Orta məktəblər cəmiyyət üçün vətəndaş
yetişdirir. Universitetlər isə ölkənin hərtərəfli
inkişaf etməsi, onun qorunması, beynəlxalq
aləmdə nüfuzunun artırılması, əhalisinin sağlamlığı, maariflənməsi və bu kimi işlərin həyata
keçirilməsi üçün ixtisaslı kadrlar hazırlayır. Bu
baxımdan bəşər mədəniyyətinin formalaşmasında universitetlərin rolu danılmazdır. Bəli, universitetlərin formalaşmasının özü də yüksək
mədəniyyətin olmasından xəbər verən amildir.
Onu da qeyd etməliyik ki, hər bir cəmiyyətin
hərtərəfli inkişafında təlim-tərbiyə ocaqları, xüsusilə də universitetlər mühüm rol oynamışdır.
Hazırda dünyanın ən güclü inkişaf etmiş ölkələri daha yaxşı inkişaf etmiş təhsil müəssisələrinə
– universitetlərə sahibdirlər. Bu da məlumdur
ki, sürətli inkişaf edən və dəyişən cəmiyyətləri
təmsil edən ölkələrdə universitetlər istər hazırladığı kadrları, istərsə də elmi-texniki nəticələri
ilə cəmiyyətin fəaliyyət sahələrinin müəyyənləşməsinə və sürətinə ciddi təsir göstərir. Bu mənada məktəbdə ana dili təlimi yüksək nəzəri səviyyədə təşkil olunmalıdır. Bu yüksək səviyyə, ilk
növbədə, dilçiliyin dil haqqında elmi müddəalarına uyğunluqla müəyyən edilir.
Öyrənənlər bütün fənlər üzrə bilikləri də
məhz bu dil vasitəsi ilə ifadə etməli, bu dil vasitəsi ilə başa düşməlidirlər. Əgər öyrənənlərə verilən bütün bilik və bacarıqlar ana dilinin yaddaş
süzgəcindən keçməyəcəksə, onun daimiliyindən, əbədiliyindən danışmağa dəyməz. Deməli,
dil üzrə verilmiş məlumatların şüurlu mənimsənilməsi mühüm şərtdir. Müəllimlər dərslərdə
məzmun standartlarından çıxış edərək təlimin
məqsədini, ona əsasən dərsin forma və üsullarını, təlim tapşırıqlarını, qiymətləndirmə meyarlarını və vasitələrini müəyyənləşdirməli, tərtib etdikləri cari planı reallaşdırmağa nail olmalıdırlar. Dərslər bütün şagirdlərin təlimə fəal şəkildə
cəlb edilməsi, onların idraki, ictimai və fiziki inkişafının təmin olunması və lazımi səviyyədə
stimullaşdırılması baxımından təlimin təşkilinə
verilən tələblərə cavab verməlidir. Müasir təlimdə Azərbaycan dili üzrə nitq bacarıqlarının formalaşdırılması və inkişafının mətn üzrə iş əsasında qurulduğunu nəzərə almaqla nitq situasiyalarında öyrənənlərə həm dil qaydalarına keçi-

di təmin etmək, həm də bu qaydaları real nitqə
tətbiq etmək üçün mənimsətmək lazımdır. Məhz
Azərbaycan dilinin əsas didaktik vəzifəsi öyrənənlərin şifahi və yazılı nitq vərdişlərini inkişaf
etdirməkdir. Bu səbəbdən ilk olaraq fonetika,
leksikologiya, söz yaradıcılığı (derivatologiya),
morfologiya, sintaksis üzrə proqrama daxil edilən və mənimsədilən dil qaydalarının nitq inkişafı üçün praktik əhəmiyyəti nəzərə alınmalı,
mövzunun tədrisinə ayrılan vaxtdan səmərəli istifadə olunmalıdır. Bu istiqamətdə müəllimin
əsas məqsədi öyrənənlərin lüğət ehtiyatını, ədəbi tələffüz, orfoqrafik yazı, cümlə qurmaq və s.
vərdişlərini inkişaf etdirməkdir.
Hər hansı bir xalqın dili ümumbəşər dilinin bir formasıdır. Dil də şüur kimi qədimdir.
Belə ki, dil insanların bir-biri ilə zəruri olaraq
ünsiyyətə girmək ehtiyacından yaranmışdır. Deməli, dil və təfəkkür ictimai əməkdən yaranmış
olan ictimai hadisədir; bir-birinə təsir göstərərək
cəmiyyətin inkişafına xidmət edir.
Hər bir xalqın özünəməxsus dili olduğu kimi, hər insanın da özünəməxsus dil bacarığı, dil
qabiliyyəti vardır. Bu dil bacarığını, dil qabiliyyətini onlara öyrədən məhz ailədə valideynlər,
məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçilər,
məktəbdə müəllimlər, sosial mühitdə ətrafındakı
insanlardır. Müəllimin nitqi mütləq şəkildə ləhcə
və şivələrdən fərqli olan ədəbi dilə yiyələnmək
üçün şagirdlərə, tələbələrə nümunə olmalıdır. Belə ki, ədəbi dil ümumxalq dilinin yüksək formasıdır. Dilimiz dövlət sənədlərində, elm və sənət
əsərlərində əsrin yüksək düşüncələrini təmsil
edərək formalaşır, bədii əsərlərdə təkmilləşir,
orta və ali məktəblərdə tədris edilir, cilalanır.
Bütün xalqların ədəbi dilləri məhz belə
meydana gəlmiş və inkişaf etmişdir..
Dil – faktları, arqumentləri, hissləri; ümumiyyətlə, iç dünya və kənar dünya haqqındakı
informasiyanı ötürən verbal ötürücüdür. Dilçi
alimlər şagirdlərin əqli inkişafında, nitqinin, əxlaqi keyfiyyətlərin yaxşılaşdırılmasında ana dili
təlimini əsas faktor, əsas amil kimi qiymətləndirmişlər.
Azərbaycan dili təliminin ən mühüm vəzifəsi orfoqrafiya və durğu işarələri üzrə möhkəm
vərdişlər aşılamaq, həmin vərdişlərin köməyi ilə
onları qrammatik hadisələri şüurlu dərk etdirməyə alışdırmaq onlarda şifahi və yazılı nitqi
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inkişaf etdirmək, doğma dilə maraq və məhəbbət tərbiyə etməkdən ibarətdir.
Elmlərin əsasını şüurlu mənimsətmək
üçün şagirdlərin elmi məfhumlara yiyələnməsi
çox vacibdir. Məfhum, adətən, hissi idrakı təşkil
edən təsəvvür, qavrayış və duyğular əsasında
yaranır, lakin məfhum abstrakt təfəkkürün bir
forması olmaqla hissi idrakdan fərqlənir. Əgər
hissi idrak formaları olan duyğu, qavrayış, təfəkkür əşyaların yalnız xarici cəhətini əks etdirirsə, məfhum onların daxili mühüm xüsusiyyətlərini əks etdirir. Belə ki, məfhum obyektiv olaraq ümumini əks etdirməklə yanaşı, müxtəlif
dillərdə danışan insanlar üçün ümumi şəkildə
əşya və hadisələrin mahiyyətini əks etdirir. Öyrənilmiş məfhumun şifahi və yazılı nitqə düzgün
tətbiqi əsas şərtdir. Daha doğrusu, nitq və orfoqrafik təcrübə öyrənilmiş qrammatik nəzəriyyənin əhəmiyyətini dərk etməkdə şagirdə kömək
göstərir. Öyrənilənləri təcrübədə tətbiq etməyi
bacarmaq biliyin şüurlu mənimsənilməsini, şagirdin ümumi inkişafını göstərir.
Təlim prosesində ünsiyyət və mübadilə
vasitəsi olan dilin inkişafı müasir ədəbi dil normalarının şüurlu dərk edilməsi ilə əmələ gələn
dil hadisələri asan başa düşülür, tələffüz və yazı
qaydaları mənimsənilir, ədəbi dilin ayrı-ayrı üslub xüsusiyyətləri öyrənilir.
Müəllim Azərbaycan dili dərsində istifadə
edilən metod və həmin metoddan irəli gələn priyom, yol və iş növlərindən düzgün şəkildə, yaradıcılıqla istifadə etməyi bacarmalıdır. Bunlardan istifadə məqamlarını müəyyənləşdirmək, lazım gəldikdə birini digəri ilə əvəz etmək əsas
şərtlərdən biridir. Qrammatik çalışmalar dil materialını şüurlu mənimsətmək, şagirdlərə öz fikirlərini həm şifahi, həm də yazılı nitqdə qrammatik və üslubi cəhətdən düzgün və dəqiq ifadə
edə bilmək vərdişi aşılayır. Şagirdlərin belə vərdişə yiyələnməsi bu sahədə semantik işlərin
düzgün aparılması ilə yerinə yetirilə bilər.
Şagirdlərə orfoqrafik cəhətdən düzgün yazı vərdişləri aşılamaq həm çətin, həm də şərəfli
vəzifədir, çünki düzgün yazı yazılı nitqin əsasını
təşkil edir. Əvvəlcədən yadda saxlamaq lazımdır ki, şagirdlərə düzgün, savadlı yazı vərdişləri
aşılamaq, onlara dilimizin orfoqrafik qaydalarını mənimsətmək o qədər də asan məsələ deyildir. Müəllim bu vəzifənin çətinliklərini əvvəlcə-
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dən bilməli və bunlara qarşı təmkinlə mübarizə
aparmağı bacarmalıdır.
Yerli şivə ilə bağlı mənbələrə nəzər salaq.
Bəzi yerli şivələrdə bir sıra daha möhkəm qaydalar vardır ki, bunlar yazı təliminə, xüsusilə
bəzi sözlərin yazılışının öyrənilməsinə mənfi təsir göstərir. Məsələn, Quba dialektində qoyun
əvəzinə quyun, çoban əvəzinə çuban deyilməsi
bu tipli sözlərin yazılışında çətinlik törədir. Deməli, hər cür vərdiş kimi düzgün orfoqrafik vərdiş də yalnız təmrinlərlə qazanıla bilər.
Azərbaycan dili orfoqrafiya qaydaları o
zaman daha şüurlu mənimsənilə və yadda qala
bilər ki, həmin qaydalar əlaqəlı şəkildə fonetika,
söz yaradıcılığı və morfologiya ilə bağlı şəkildə
mənimsənilmiş olsun. Məsələn, saitlərdən danışarkən fonetikada saitlərin orfoepiya və orfoqrafiya qaydalarının öyrənilməsi həm bu qaydaların anlaşılmasına, yaddaşda möhkəmlənməsinə
kömək edir, həm də saitlərin daha dərindən mənimsənilməsi təmin olunur.
Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, hər hansı səs və ya sözün tələffüz qaydalarını – orfoepiyasını öyrədərkən, bunu həmin sözün orfoqrafiyası ilə yanaşı şəkildə apardıqda, həm də həmin
sözün orfoqrafiyasını öyrətmiş oluruq. Orfoqrafik cəhətdən düzgün yazı vərdişlərinə yiyələnməkdə dil dərslərində istifadə edilən müxtəlif yazı işlərinin də müstəsna əhəmiyyəti vardır.
Bildiyimiz kimi, qrammatik çalışmaları
aparmaqda məqsəd verilmiş bilikləri möhkəmləndirmək, faktlar, nümunələr toplamaq orfoqrafik vərdişləri möhkəmləndirmək, şifahi və yazılı
qrammatik bilikləri müstəqil surətdə tətbiq etmək bacarığını aşılamaqdır. Qrammatik çalışmaların köməyi ilə şagirdlərin qazandıqları biliklər möhkəmlənir, dərinləşir, eyni zamanda,
orfoqrafiya və nitq inkişafı sahəsində bir sıra
vərdişlər aşılanır. Məlumdur ki, çalışmalar fikri
əməliyyatın xarakterinə görə də müxtəlif olur.
Şagirdlərdən verilmiş söz və cümlələri analiz və
sintez etməyi, qarşılaşdırmağı, qruplaşdırıb təsnif etməyi tələb edən çalışmalardan da istifadə
olunmalıdır. Çalışmaların belə müxtəlifliyi onların düzgün seçilməsinin sistemlə və ardıcıl
aparılmasını tələb edir. Çalışmalar üzrə aparılan
səmərəli işlər dərsin yüksək səviyyədə keçməsinə, biliyin yaxşı mənimsənilməsinə və şagirdlərin ümumi inkişafına qüvvətli təsir edir. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, aparılan qrammatik təh-
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lillər də şagirdlərə yeni qrammatik məlumatı,
qayda və qanunları öyrətmək üçün istifadə olunan ən təsirli vasitələrdən biridir. Qrammatik
təhlil şagirdlərə qrammatikadan aldıqları bilikləri təcrübədə tətbiq etməyə imkan verir. Belə ki,
qrammatik təhlil şagirdin diqqət və vərdişlərini
nizama salır. Belə təhlil təkrar üçün, biliyi möhkəmləndirmək və yoxlamaq üçün ən yaxşı vasitədir. Bu cəhətdən fonetik təhlil həm düzgün tələffüz qaydalarının, həm də savadlı yazının öyrənilməsinə həsr olunduğundan praktik olaraq
çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şagirdlər ana
dilində səlis danışmağı özlərinə vəzifə borcu
bilməlidirlər və bu istiqamətdə onlara nümunə
ola biləcək adamlardan örnək götürməlidirlər.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin nitqi hamımız üçün örnəkdir. Belə ki, söz bəşərin nəfəsidir, fikri və düşüncəsidir. Bu mənada dahilərin
nitqindən nümunə götürməyi bacarmaq bir vəzifə borcumuz olmalıdır.
Cəmiyyətin inkişafı, elmi-texniki tərəqqi,
dövlətin inkişaf strategiyası kimi mühüm amillər
təhsilin məqsəd və vəzifələrini, təlimin məzmununu, xüsusilə metodları və texnologiyasını yeniləşməyə məcbur etmiş, bu yeniləşmə cəmiyyət
quruculuğunun fəal amilinə çevrilmişdir [3].
Ulu Öndər yazırdı ki, cəmiyyətin inkişafı,
elmi-texniki tərəqqi, dövlətin inkişaf strategiyası kimi mühüm amillər təhsilin məqsəd və vəzifələrini, təlimin məzmununu, xüsusilə metodları
və texnologiyasını yeniləşməyə məcbur etmiş,
bu yeniləşmə cəmiyyət quruculuğunun fəal amilinə çevrilmişdir [3].
Cavanşir, Babək, Şah İsmayıl Xətai kimi
sərkərdə və dövlət xadimləri Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin bütöv bir salnaməsini yaradıblar.
Bu şəxsiyyətlərin şanlı ömür və fəaliyyət yolu
xalqımızın vətənpərvərlik hisslərini gücləndirib,
müstəqillik və dövlətçilik təcrübəsini zənginləş1.
2.
3.
4.

dirib, həyatımızın ən vacib, ümdə məqsədinə çevirib. Onların yaratdığı dövlətçilik ənənələri yüzilliklər boyu, o cümlədən XX əsr ərzində uğurla
davam və inkişaf etdirilib [3. s. 249].
Cəmiyyətdə gedən ictimai, iqtisadi dəyişikliklər, dünyada gedən qloballaşma, eləcə də
elmi-texniki tərəqqi təhsilin ehtiyaclarını müəyyənləşdirən əsas amillərdir. Təlimin məzmununa dair vacib sənədlərin ən ümdəsi insanın hüququnu əks etdirən Azərbaycan Respulikasının
konstitusiyası və Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Qanunudur. Təhsil qanunu normativ sənəddir və Təhsil sisteminin fəaliyyəti onunla
tənzimlənir. Bunlardan sonra isə tədris planı,
proqram və dərsliklər gəlir və hər bir fənnin
mövcudluğu tədris planından başlanır [4].
Biz xalq olaraq çalışmalıyıq ki, dilçi alimlərimiz dilimizin təravətini, ətrini, əbədiliyini və
ölməzliyini əks etdirən yüksək elmi-nəzəri səviyyədə yazılmış əsərləri ilə dünya dilçiliyində
özlərinə layiq yer tutsunlar.
Bu gün Azərbaycan təhsili Ulu Öndərin siyasi kursunu davam etdirən prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə özünün yüksək inkişaf
mərhələsini yaşayır və xalqımız bu müqəddəs
yolda öz ölkə başçısını daim dəstəkləyir. Dilimiz
yaşayır, inkişaf edərək daha da zənginləşir və
dünyanın diqqətini özünə cəlb etməyi bacarır.
Problemin aktuallığı. Tədris prosesində tələbələrin dil bacarıqlarını təmin edir, passivliyi aradan
qaldırır, nitqi zənginləşdirir, çevikliyi artırır.
Problemin yeniliyi. Fonetikanın imkanlarından istifadə auditoriyanı daha effektiv idarə edərək
tələbələri dərsə cəlb etmək imkanı yaradır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Qrammatikanın imkanlarından düzgün istifadə tələbə və şagirdlərin orfoqrafik və orfoepik vərdişlərə yiyələnməsi üçün praktik əhəmiyyət kəsb edir.
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USE OF INNOVATIVE SCIENTIFIC METHODS IN TEACHING THE AZERBAIJANIAN
LANGUAGE AS A MEANS OF IMPROVING STUDENTS' COGNITIVE SKILLS
Xülasə. Şagirdlərdən Azərbaycan dilinin tədrisində yeni tədris metodlarından səmərəli istifadə etmək
tələb olunur. Yeni təlim metodlarının mənimsənilməsi şagirdlərdə yüksək idrak fəallığını təmin edir. Bu, fəal
dərslərin diqqət mərkəzində olan əsas məqamlarından biridir. İkinci məsələ idrak fəallığının davamlılığına
nail olmaqdır. Təlim prosesində idrak fəaliyyətini təmin edən mexanizmlər bunlardır: fəal təlimdə problemli
vəziyyətin yaradılması; qarşılıqlı dialoq və əməkdaşlıq; şagird tədqiqatçı, müəllimin rəhbərliyi və psixoloji
dəstək; hörmət və inamın yaradılması.
İdraki və daxili tələbatın yaradılmasının müxtəlif yolları var. Şagirdlərdə məlum bilik və bacarıqlara istinad etməklə yeni biliyə maraq artır. Bu, şagirdləri axtarışa sövq edir. Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün
müvafiq tədris metodları seçmək lazımdır. Təlim metodları məqsədəuyğun olmalıdır. İstifadə olunan təlim metod və üsulları şagirdlərdə qavrayış, məntiqi və yaradıcılıq, müstəqil iş bacarığı və vərdişləri formalaşdırır.
Açar sözlər: innovativ-elmi metodlar, idrak fəallığı , təlimin məzmunu, nitqin fəaliyyət növləri,
məzmun standartları
Резюме. В статье отмечается, что учащиеся должны уметь эффективно использовать новые методы обучения в преподавании азербайджанского языка. Освоение новых методов обучения обеспечивает высокую познавательную активность учащихся. Это один из основных моментов, находящихся в центре внимания интерактивных. Вторая задача заключается в том, что следует добиться
продолжительности познавательной деятельности. Механизмы, обеспечивающие познавательную активность в процессе обучения, включают: создание проблемной ситуации в процессе активного обучения; взаимный диалог и сотрудничество; ученик-исследователь, руководство и психологическая
поддержка учителей, формирование уважения и доверия.
Существуют разные способы возникновения познавательной и внутренней потребности. Интерес учащихся к новым знаниям возрастает за счет обращения к имеющимся знаниям и умениям. Это
мотивирует учащихся к поиску. Для достижения поставленной цели необходимо выбрать подходящие методы обучения. Методы обучения должны соответствовать целям. Применяемые методы и
приемы обучения формируют у учащихся понимание, логическое и творческое мышление, умения и
навыки самостоятельной работы.
Ключевые слова: инновационно-научные методы, познавательная активность, содержание
обучения, виды речевой деятельности, содержательные стандарты
Summary. The article notes that students should be able to effectively use new teaching methods in
teaching the Azerbaijani language. Mastering new teaching methods ensures high cognitive activity of
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students. This is one of the highlights being the focus of interactive. The second task is to achieve the
duration of cognitive activity. Mechanisms that provide cognitive activity in the learning process include:
creating a problem situation in the process of active learning; mutual dialogue and cooperation; studentresearcher, guidance and psychological support for teachers, the formation of respect and trust.
There are different ways of the emergence of cognitive and internal needs. Students' interest in new
knowledge increases due to the appeal to existing knowledge and skills. This motivates students to search.
To achieve this goal, it is necessary to choose suitable teaching methods. Teaching methods must be
consistent with the objectives. The applied teaching methods and techniques form students' understanding,
logical and creative thinking, skills and abilities of independent work.
Key words: innovative scientific methods, cognitive activity, learning content, types of speech activity,
content standards

Azərbaycan dili dərslərində fəal/interaktiv
təlim texnologiyalarından istifadə Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyasının və fənn kurikulumunun tələblərinə uyğun olaraq tətbiq edilən mühüm yenilikdir. Şagirdlərin yaradıcı düşünməsini, biliklərə
sərbəst yiyələnməsi qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün təlimedici, tərbiyəedici və inkişafetdirici funksiyaları özündə ehtiva edən təlim texnologiyalarından istifadənin səmərəsi inkaredilməzdir. Təlimin məzmununu mənimsəməyə
müvəffəq olmaq üçün şagirdlərdən yeni metodlardan səmərəli istifadə bacarığı tələb olunur.
Bu da onlarda yüksək idraki fəallığı təmin edir.
Şagirdlərin idrak fəallığının təmin edilməsi fəal
/inteqrativ dərsdə diqqət mərkəzində saxlanılır.
Bu məsələ iki cəhətdən maraq doğurur. İdrak
fəallığının yaradılması məsələnin bir tərəfidirsə,
onun davamlılığına nail olmaq problemin digər
bir tərəfidir. Bu mənada, idrak fəallığının yaradılması işin bir tərəfidir. Yaradılmış fəallığın
dərsin bütün mərhələlərində, məqamlarında saxlanılması və davamlılığı zəruridir. Təlimdə idrak fəallığının təmin edilməsi problemli vəziyyətin yaradılması; dialoq və əməkdaşlığa önəm
verilməsi; şagirdin tədqiqatçı, müəllimin bələdçi olması və psixoloji dəstək: hörmət və etibarın
yaradılması mexanizmləri ilə təşkil olunur.
Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərdə
idraki maraq, problemin həll olunması üçün daxili tələbatın yaradılması yollarının müxtəlifliyi
mövcuddur. Mövcud bilik və bacarıqlara istinad
etməklə şagirdlərdə yeni biliyə tələbat yaranır.
Bu, şagirdləri axtarışlara sövq edir. Mövcud vəziyyətin təşkili müxtəlif üsul və metodlar vasitəsi ilə reallaşdırılır. Bu zaman məqsədə nail olaq
üçün müvafiq təlim metodu seçilə bilər. Bu vasitədən məqsədyönlü istifadə edilməsi zəruridir.
Təlim prosesində təlim metodlarından necə gəl-

di istifadə etmək yox, onları təlim məqsədinə
uyğun seçmək lazımdır. İnteraktiv metodlarla
məqsədə daha tez və səmərəli şəkildə nail olmaq mümkündür. Metodun seçilməsi zamanı bir
sıra şərtlər nəzərə alınmalıdır. Seçilmiş metod
şagirdlərdə problemli məsələləri həll etməyə tələbat yaratmalı, onlara fikirləşməyi öyrətməlidir. Burada şagirdlərin yaş həddinin gözlənilməsi, məktəbin maddi bazası və müəllimin öz şəxsi
hazırlığı da nəzərə alınmalıdır. Bunlarla yanaşı,
Azərbaycan dili dərslərində bu və ya digər interaktiv metodun seçilməsində təlim materiallarının xarakteri, gözlənilən şagird nailiyyətləri kimi amillər də mütləq nəzərə alınmalıdır. Gözlənilən nailiyyətlərinin əldə edilməsi üçün istifadə
olunan üsul və metodlar şagirdlərdə oxuduğu
mətni qavramaq, məntiqi və yaradıcı düşünmək,
ümumiləşdirmək və onlarda sərbəst işləmək bacarıq və vərdişləri formalaşdırır.
Azərbaycan dili fənn kurikulumunda təlim
ənənəvi təhsildən fərqli məzmun kəsb edir. Yeni
yanaşmada əsas məqsəd dilin daxili quruluşunu
əks etdirən çoxsaylı tərif və qaydaların mənimsənilməsi deyil, başlıca məqsəd hərtərəfli nitq bacarıqları formalaşdırmaqdır. Azərbaycan dilindən
sistematik kursda nitq mədəniyyəti kurikulumu
metodikanın səmtini nitq inkişafına doğru yönəltmişdir. Təlimdə düzgün və dəqiq, aydın və səlis,
eləcə də ifadəli oxumaq, yazmaq və danışmaq
məqsədi ilə fonetik, leksik, qrammatik və üslubi
normaların mənimsənilməsi nitq inkişafı metodikası hesab edilir. Mətn üzərində iş məlumatları
mənimsəmək bacarığını formalaşdırmağa hesablanır. Mətndəki biliyin, informasiyanın yadda
saxlanılması vacib deyil, onlardan qiymətləndirmə obyekti kimi istifadə edilmir. Belə ki, şagirdlərin diqqəti rabitəli nitq materialı üzərində cəmlənir; vasitə xarakterli mətnə görə dinləməyi, anlamağı, danışmağı bacarır, bununla yanaşı onlar-
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da düzgün şüurlu, ifadəli oxu vərdişləri formalaşır və onlar yeni mətn tərtib etmək qabiliyyətinə
yiyələnirlər. Bu, qarşıya qoyulmuş məqsədə uyğun şagird nailiyyətləri ilə tamamlanmalıdır.
Gözlənilən şagird nailiyyətləri əsas bilik və bacarıq formasında əsas və alt-standartlarda öz ifadəsini tapır ki, bu da təlimdə fənnin məzmun standartı adı ilə dövlət tələbidir.
Azərbaycan dili dərslərində bədii və elmi-kütləvi mətnlər vasitəsi ilə reallaşdırılan
məzmun standartlarından əldə ediləcək təlim
nəticələrinin hasil olması üçün istifadə edilən
interaktiv metodlar şagirdlərin mətni asan qavramasına kömək edir. Məsələn, şifahi nitqin
qavranılması, beyində mənalandırılması şagirddə fiziki şəkildə mövcud olur ki, buna dinləmə
mətnləri üzrə iş aparmaqla nail olmaq olar. Buna debat və müzakirələr təşkil etməklə və mətn
üzrə iş aparmaqla nail olmaq olar.
Azərbaycan dili fənninin əsas məqsədlərindən biri şagirdlərin ümumi intellektini, dünyagörüşünü inkişaf etdirməkdir. Buna isə ilk növbədə,
yaş həddinə uyğun mətnlərin oxunması ilə nail olmaq olar. Bu, iki istiqamətdə inkişaf etdirilir:
1) oxu texnikasının inkişafı ilə; 2) şüurlu
oxumaqla.
Hər iki istiqamət ümumilikdə şagirdlərdə
səlis, düzgün, ifadəli oxu bacarığına yiyələnmə
və oxuyub anlama, əsas fikri müəyyənetmə qabiliyyəti formalaşdırır. Məsələn, ”Təxminetmə”
üsulunun oxu prosesində tətbiqi imkan verir ki,
şagirdlər mətnin başlığını oxumaqla onun mövzusunu müəyyən etsinlər. Mətnə aid illüstrasiyalar nəzərdən keçirilir, mətnin məzmunu təxmin
edilir. Bu da şagirdin yaradıcı təfəkkürünün inkişafına xidmət edir.
Yazı şagirdlərin özünüifadə bacarıqlarından biridir. Duyğu və düşüncələr dil normaları-

na tabe tutularaq yazılı şəkildə ifadə olunur.
Mətnin düzgün tərtib edilməsi və hissələrinin
əlaqələndirilməsi əsas tələblərdəndir.
Yazı standartları müxtəlif yazı formaları
üzrə bacarıqları müxtəlif üsullarla inkişaf etdirməyi tələb edir. Şagirdlər inşa, ifadə, hekayə,
esse yazmaqla, təqdimat, məruzə hazırlamaqla
yazı bacarıqlarını inkişaf etdirirlər. Yazının
müxtəlif üsulları var ki, bunlardan cəld yazı,
sərbəst yazı və yazılı debatı göstərmək olar.
Çoxsaylı interaktiv təlim metodlarının
məzmun xətləri üzrə bölgüsü müxtəlif üsul və
metodların istifadə imkanlarını yalnız müəyyən
bir məzmun xəttinin reallaşdırılması üzrə məhdudlaşdırmır. Məsələn, “ziqzaq” üsulu dinləmə,
danışma və oxu məzmun xətləri üzrə tətbiq olumaqla mətnin məzmununun şagirdlər tərəfindən
mənimsənilməsini təmin edir.
Azərbaycan dili dərslərində hər bir məzmun xətti üzrə seçilmiş fəal/interaktiv metod şagirdlərdə nitq bacarığını formalaşdırmağa və inkişafa istiqamətlənmiş və təlim nəticələri ilə
qarşılıqlı əlaqədə olub, dinləyib-anlama və danışma qabiliyyəti, oxuyub-yazma bacarıqları
formalaşdırır.
Problemin aktuallığı. Yeni təlim metodlarından səmərəli istifadə bacarığına yiyələnmə təlimin
məzmununun mənimsənilməsinin başlıca şərtidir.
Şagirdlərin təlim prosesində bu cür bacarıqları əldə
etməsi onların idraki fəallığını yüksəldir. Bu baxımdan mövzu öz aktuallığını qoruyub saxlayır.
Problemin elmi yeniliyi. Azərbaycan dili təlimində innnovativ-elmi metodlardan istifadə şagirdlərin
idraki fəallığının yüksəldilməsi vasitəsi kimi müəyyən
edilmiş, onun xüsusiyyətlərindən danışılmışdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Şagirdlərin idraki bacarıqlarının yüksəldilməsi vasitələrinin müəyyən olunması, onun təlimdə alətə çevrilməsi metodik
cəhətdən böyük praktik əhəmiyyətə malikdir.
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Xülasə. Abbasqulu ağa Bakıxanov tarixçi olmaqla yanaşı, istedadlı şair, tərcüməçi idi. Əsərləri ilə tanışlıqdan görünür ki, Abbasqulu ağa əxlaqlı olmağı, düzlük və doğruçuluğu, insanpərvərliyi, humanizmi,
mərdlik və ədalətli olmağı vacib sayırdı. O, nümunəvi davranış və rəftara, sadəlik və təvazökarlığa, əməksevərliyə, vətənpərvərliyə üstünlük verir, biliklərə, dünyagörüşünə yiyələnməyi məsləhət görürdü.
Açar sözlər: pedaqoji görüşlər, “Rəftar qaydaları”, “Nəsihətlər”, müsbət mənəvi keyfiyyətlər,
tərbiyəvi fikirlər
Резюме. Наряду с тем, что Аббасгулу ага Бакиханов был историком, он также прославился как
талантливый поэт и переводчик. Из знакомства с его произведениями становится очевидным, что
Аббасгулу ага считал важным быть нравственным, честным и правдивым, гуманным, человечным,
смелым и справедливым. Он отдавал предпочтение образцовому поведению и манерам, простоте и
скромности, трудолюбию, патриотизму, советовал приобретать знания и расширять мировоззрение.
Ключевые слова: педагогические взгляды, «Правила поведения», «Наставления», положительные
нравственные качества, воспитательные идеи
Summary. In addition to being a historian, Abbasgulu aga Bakikhanov was a talented poet and
translator. From acquaintance with his works it is clear that Abbasgulu aga considered it important to be
moral, honest and truthful, humane, humane, courageous and fair. He preferred exemplary behavior and
manners, simplicity and humility, diligence, patriotism, advised to acquire knowledge and horizons.
Key words: pedagogical views, "Rules of conduct", "Moralizings", positive moral qualities,
educational ideas
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əyalətində dünyasını dəyişmiş, Səudiyyə Ərəbistanında dəfn edilmişdir. O, “Gülüstani-İrəm”
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əsərini yazmaqla, Azərbaycanın ilk tarixçi alimi
kimi şöhrət tapmışdır.
Abbasqulu ağa tarixçi olmaqla yanaşı, istedadlı şair, tərcüməçi idi. Qüdsi ləqəbi ilə ana
dilimizdə və eyni zamanda ərəb və farsca şeirlər
qələmə almışdır. “Gülüstan” (1814) və “Türkmənçay” (1828) sülh müqavilələrinin bağlanması zamanı tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Atası II Mirzə Məhəmməd xan Bakı xanları nəslindən idi. Abbasqulu ağa Bakıxanov
maarifçi idi. “Təhzibül-əxlaq”, “Nəsihətnamələr” və b. əsərlər yazmaqla pedaqoji fikir tarixində də önəmli yer tutmuşdur.
“Təhzibül-əxlaq” fəlsəfi əsərdir, pedaqogika və psixologiya problemlərini özündə birləşdirir. Bu sənət abidəsi fars dilində qələmə
alınmışdır. 12 fəsli əhatə edir. Əsər böyüyən
nəslə müsbət mənəvi keyfiyyətləri aşılamaq,
gəncləri çirkin əməllərdən çəkindirmək baxımından böyük rol oynayır. Əxlaqı saflaşdırmağı, düzlük və doğruçuluğu, insanpərvərliyi, humanizmi, mərdlik və ədaləti, nümunəvi davranış
və rəftarı, sadəlik və təvazökarlığı, əməksevərliyi vətənpərvərliyi, biliklərə, dünyagörüşünə yiyələnməyi vacib sayır.
Abbasqulu ağa Bakıxanov “Rəftar qaydaları haqqında” da yazmışdır. Bu əsərdə insanlar
arasındakı dostluq yüksək qiymətləndirilir:
“Dost ürəyin darıxdığı vaxt sənə munis və münasibətində şərik olur, maddi cəhətdən çətinlik
çəkdiyin zaman sənin əlindən tutur, çətinliyə
düşdükdə xilas olmağın üçün çarə axtarır. Nöqsanlarından və eyiblərindən səni xəbərdar edər
və cürbəcür nəsihətlərlə səni piş işlərdən saqındırar (1, s. 44), “Hər kəsin “dostam” dediyinə
inanma” (1, s. 46).
Böyük ədib dostluğa önəm versə də, bunu
da deməyi özünə borc bilir ki, həqiqi “dostluğu
bacaranlar azdır”. Ona görə də bildirir ki, insan
özünü dostluğa layiq (qabil) hesab etmirsə, digər
şəxsdən də dostluq iddiasında olmasın gərək.
Abbasqulu ağa Bakıxanov insanlara dostluğun şərtlərini bilməyi və onları yerinə yetirməyi məsləhət bilir və üç növ dostluqdan danışır:
“Rəsmi təarüflərdən ötrü olan dostluq. Belə dostla elə o cür də rəftar etməli, özündən razı salmaq
üçün təarüflər mərasimini unutmamalıdır.
İkincisi, zahiri mənfəətlər əldə etmək
üçün olan dostlardır. Belə adamla da elə o cür
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rəftar etməli, özündən razı salmaq üçün istədiyini verməli.
Üçüncüsü, bilikli və dünya vəziyyətindən
yaxşı xəbərdar olduğu üçün həqiqi dost axtaranların dostluğudur. Bu cür dostlar az tapılar, lakin belə dost ələ düşərsə, onun yolunda mal nədir, bəlkə candan da keçmək olar” (1, s. 45).
Abbasqulu ağa Bakıxanovun “Nəsihətlər”i
xüsusi diqqət mərkəzinə gəlir. Burada çoxsaylı
və son dərəcə faydalı, tərbiyəedici nəsihətlərlə
tanış olmaq mümkündür. Nəsihətlərdə insan həyatının, demək olar ki, bütün sahələrinə aid fikirlər öz əksini tapmışdır: böyüyə, ata-anaya
hörmət, onların nüfuzunu gözləmək; yaxşı insanlarla oturub-durmaq; yalan danışmamaq,
düz, doğrucul olmaq; təmkinlilik, tolerantlıq;
yersiz zarafatdan, pis xasiyyətdən, paxıllıqdan,
başqasına qara yaxmaqdan, tamahkarlıqdan,
kin-küdurətdən, günah işlətməkdən uzaq durmaq; yaxşılıq və xeyirxahlıq, sadəlik və təvazökarlıq, dostluqda sədaqətli olmaq, mərdlik, vicdanlılıq və s.
Böyük maarifçi ata-anaya sevgini, valideynlərin qayğısına qalmağı aşağıdakı sözlərində diqqətə çatdırırdı: “Öz atan-ananı hamıdan
artıq və əziz tut və hər nə buyursalar əməl elə,
onları heç vaxt incitmə” (2, s. 6).
Bu sözlər nə üçün diqqətəlayiq sayılır?
Bildiyimiz kimi, heç də bütün uşaqlar, oğlan və
qızlar öz valideynlərinə qarşı diqqətli və qayğıkeş deyillər. Ata-analarının sözünə qulaq asmayan, onları incidən övladlar var. Hətta nəinki
onları eşitmir, sözlərini qulaq ardına vurur, hətta
elə hərəkətlərə yol verir, elə əməllərə qurşanırlar ki, valideynlərini rüsvay, günlərini qara edirlər. Həyatda belə xoşagəlməz hallarla az qarşılaşmamışıq.
Abbasqulu ağa öz xalqının xeyrində-şərində iştirakı, Vətənin, millətinin uğurlarına, tərəqqisinə sevinməyi hər kəsin borcu, vəzifəsi hesab
edirdi (“Xalqın xeyrinə olmayan bir işi eləmə”).
İnsanın kiminlə dostluq etməsinin, kiminlə oturub-durmasının da əhəmiyyəti az deyil.
Bakıxanov bu məsələyə də öz münasibətini bildirmişdir: “O adamlarla otur-dur ki, böyüklər
onları yaxşı adam hesab edirlər. Əclaf və hərzə
danışan adamlardan kənar gəz ki, sən də onlar
kimi olmayasan” (2, s. 7).
“Nəsihətlər”də düzlük və doğruçuluq yüksək qiymətləndirilsə də, yalançılıq, yalan danış-
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maq pislənir. Oxuyuruq: “Düzlüyü özünə şüar elə,
hər kəs əyriliyə qurşansa, həyası və dini əlindən
gedər və xalq içində rüsvay olar (1, s 14)...Yalan
danışmaqdan çəkin, çünki hər kəs səni yalançı tanısa, doğru sözünə də inanmaz” (2, s. 7).
Qeyd etdiyimiz kimi, Abbasqulu ağa insanları tolerantlığa səsləyirdi. Bu xüsusda o deyirdi: “İnsan hirslənəndə əqli yerindən oynayır.
Belə hallarda heç bir iş görmə. Ancaq hirsin soyuyandan sonra işə başla” (2, s. 8).
Böyük mütəfəkkir, eyni zamanda, tənbəlliyi də tənqid edirdi. İşsizliyi dünyadakı ən pis
bir şey hesab edirdi. Paxıllığı qabiliyyətsizlik
əlaməti kimi nəzərdən keçirən Abbasqulu ağa
yazırdı: “Hər kəs öz qüvvəsinə inansa, o özü hamıdan çox istədiyini əldə etməyə çalışar. Hünərsiz adam arta bilmədiyini görüb başqalarının da
tənəzzül etməsini arzular ki, özü ilə bərabərləşsin. Paxıl adam heç vaxt rahat yaşaya bilməz.
onun öz kədəri və başqalarının fərəhi. Hər ikisi
ona dərd olar” (2, s. 10).
Bu mənada Abbasqulu ağanın aşağıdakı
fikirləri də diqqəti özünə çəkir: “Bu dünyada
hər şey bir iş üçün yaranmışdır. Bir şey başqa
şeyin köməyi olmadan yaşaya bilməz. Sən də
onlardan birisən, əgər bekar otursan, deməli, daş
və palçıq səndən daha yaxşıdır, çünki onlar bir
ev tikmək işində kara gələrlər” (2, s. 8).
“Nəsihətlər”də dostu çox olan adam xoşbəxt sayılır. Həm də göstərilir ki, “dünya malını
sevən və yüksək mövqe axtarmağa həris olan
adam dostluğa yaramaz, çünki o, həmişə öz
xeyrini güdüb başqalarına ziyan verməyə çalışar” (2, s. 12).
Bakıxanovun son dərəcə qiymətləndirdiyi
keyfiyyətlərdən biri də yaxşılıqdır. Odur ki,
“Nəsihətlər”də belə bir fikir öz ifadəsini tapmışdır: “Yaxşılıq etməklə azad kişini özünə qul
edərsən. Əziyyət versən, tabeliyində olanlar
səndən üz döndərərlər” (2, s. 10).

Abbasqulu ağa “Yaxşılıq etməklə azad kişini özünə qul edərsən” deyimindəki “qul etmək” ifadəsini sözün həqiqi mənasında işlətmir,
söhbət kimi isə özünə tabe, qul etməkdən getmir. Bunu belə başa düşmək olar: Atalar sözlərimizdə deyildiyi kimi, “Yaxşılıq qapı açar”, yaxşılıq etsən, xeyirxah əməlinə görə sənə minnətdar, duaçı olarlar, kimə isə şadlıq, sevinc gətirərsən, kimin isə ağrı-acısını yüngülləşdirərsən,
kimin isə, güzəranını yaxşılaşdırarsan.
“Nəsihətlər”də gözütoxluq təqdir olunur,
tamahkarlıq, artıqtamahlıq isə pislənir.
Bakıxanov bir iş görəndə hissə qapılmamağı, ağılla hərəkət etməyi məqsədəuyğun hesab
edirdi. Diqqət yetirək: ”Nəfsin istəyəni etmə, əqlin
istəyəni icra et, çünki yaxşı və pisi ağıl seçir”.
Abbasqulu ağa onlar öz nöqsanlarını digərlərindən çox görən, hünərini az bilən şəxsləri
ağıllı sayırdı. Çox düzgün qənaətdir.
Diqqətəlayiq nəsihətlərindən biri də bu idi
ki, Bakıxanov başqasına qarşı kin saxlamağı
məsləhət görmür və bunun səbəbini belə izah
edirdi: ”...kin saxlama ki, öz rahatlığın əlindən
alınar” (2, s. 15).
Yuxarıdakı fikirlərlə tanışlıq nəticəsində
belə qənaətə gəlmək olur ki, Abbasqulu ağa
Bakıxanovun yaradıcılığı, xüsusən də “Təhzibül-əxlaq”, “Nəsihətlər”, “Rəftar qaydaları haqqında” və s. əsərləri, şeirləri, təmsilləri güclü
tərbiyə vasitəsi, həm də bilik mənbəyidir.
Problemin aktuallığı. Abbasqulu ağa Bakıxanov Azərbaycan xalqının çox görkəmli mütəfəkkiri, ilk tarixçisi, dövlət xadimi, yazıçısı, tərcüməçisi,
filosofu idi. Onun əsərlərinin tədqiqi, o cümlədən
pedaqoji görüşlərini nəzərdən keçirərək bu günümüzdə onlardan faydalanmaq aktuallığı ilə seçilir.
Problemin yeniliyi. Abbasqulu ağa Bakıxanov pedaqoji görüşləri diqqət mərkəzinə gətirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçıları maraqlandıracaqdır.
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MODELING IN MATHEMATICS TRAINING
Xülasə. Riyaziyyat elminin obyekti – kəmiyyətlər və onların ölçülməsindən ibarətdir. Bunu həyata keçirmək üçün müxtəlif metodlardan və vasitələrdən istifadə olunur. Riyaziyyat elminin inkişafı məhz müvafiq
metod və vasitələrin inkişaf edilməsi və tətbiqi ilə əlaqədardır. Məlumdur ki, riyaziyyat təlimində çətinlik, əsasən, məsələ həlli ilə bağlı olur. Ona görə də məsələ məzmununun əyaniləşdirilməsindən (modelləşdirilməsindən) istifadə olunur. Məsələn, məsələ məzmununun qısa şəkildə yazılışı formaları – məsələnin modelləşdirilməsinin ilkin mərhələsi hesab olunur. Məsələyə uyğun qurulan və ya tərtib edilən tənlik də məsələnin həlli modeli adlanır. Mücərrəd riyazi anlayışları şagirdlərə öyrətmək üçün onların modellərindən istifadə olunur.
Məqalədə siniflər üzrə modellərin konkret formaları göstərilmiş və modelləşdirmə geniş tədqiq edilmişdir.
Açar sözlər: əyanilik, model, məsələ, metod, əməl, sinif, riyaziyyat təlimi
Резюме. Объектом математической науки являются величины и их измерение. Для этого используются различные методы и средства. Развитие математической науки связано с разработкой и применением соответствующих методов и средств. Известно, что сложность обучения математике в основном связана с решением задач. Поэтому визуализируется (моделируется) содержание выпуска. Например, формы резюмирования содержания проблемы считаются начальным этапом моделирования
проблемы. Уравнение, построенное в соответствии с проблемой, также называется моделью решения
проблемы. Их модели используются для обучения учащихся абстрактным математическим понятиям.
В статье показаны конкретные формы моделей по классам, и подробно изучено моделирование.
Ключевые слова: наглядность, модель, проблема, метод, действие, класс, математическое
обучение
Summary. The object of mathematical science is quantities and their measurement. Various methods
and tools are used to do this. The development of mathematical science is associated with the development
and application of appropriate methods and tools. It is known that the difficulty in teaching mathematics is
mainly related to problem solving. Therefore, the content of the issue is visualized (modeled). For example,
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forms of summarizing the content of an issue are considered to be the initial stage of problem modeling. An
equation constructed or constructed according to a problem is also called a problem-solving model. Their
models are used to teach students abstract mathematical concepts.
The article shows the specific forms of models by classes and modeling has been extensively studied.
Key words: visibility, model, problem, method, practice, class, math training

Elmi-texniki tərəqqi respublikamızda təhsil
keyfiyyətinin artırılmasına böyük imkanlar açmışdır. Bu, ilk növbədə, təlim metodlarının yeniləşdirilməsi və pedaqoji texnologiyalardan istifadə olunması ilə əlaqədardır. Hazırda riyaziyyat
elmində və riyaziyyatın təlimində model anlayışından geniş istifadə olunur. Real aləmin obyektlərinin öyrənilməsi və onların xassələrinin mücərrədləşdirilərək riyazi dildə ifadə edilməsi elmi
biliklərin mənimsənilməsinə imkan verir. Riyaziyyatdan hər hansı tətbiq məsələsini həll etmək
üçün onun modeli hazırlanır və kəmiyyətlər arasındakı miqdari münasibətlər aşkar edilir.
Model – öyrənilən real obyektin, proses və
hadisənin əsas xassələrini özündə əks etdirən hər
hansı yeni bir obyektidir. Belə modellərə mücərrəd modellər deyilir. Riyazi modellər də mücərrəd modellərdir. Çünki riyazi model – reallığın
riyazi təsviri və ya riyazi dildə ifadə formasıdır.
Model qurularkən qəbul edilən fərziyyənin düzgünlüyü real sistemdə aparılan ölçmələr
ilə yoxlanıla bilər.
Əslində model anlayışı riyaziyyatın mahiyyətindən və məzmunundan irəli gəlir və bütün riyazi işarələr, sxemlər, cədvəllər, şərti yazılışlar, düsturlar, tənliklər, bərabərsizliklər riyazi
modellər olub, mücərrəd anlayışların, tənliklərin
mənimsənilməsini asanlaşdırmaq, yazılışları
konkretləşdirmək üçün tətbiq olunur.
Bəs modelləşdirmə nədir?
Hər hansı obyektin və ya obyektlər sisteminin tədqiq edilməsi üçün onların modellərinin
qurulmasına modelləşdirmə deyilir.
Modellər tədqiq olunan obyekt və ya hadisəsinin zəruri olan ən mühüm xassə və ya əlamətlərini özündə əks etdirir. Model tədqiqat işini asanlaşdırmağa, səmərəli etməyə imkan verir.
İstənilən elmi-tədqiqat metodu modelləşdirmə
ideyasına əsaslanır və aşağıdakı növləri tətbiq
olunur:
1) işarələr – model kimi;
2) mücərrəd modellər, məsələn, həndəsi
fiqurlar, rəqəmlər və onların vasitəsilə yazılan
ədədlər və s.;
3) əşya modelləri.

Həqiqətən, təlim prosesində tətbiq olunan
əyani vasitələrin təsnifi:
1) təbii əyanilik;
2) əldə və ya fabrik-zavodda hazırlanan
əyanilik – əslində müvafiq modellər olub, mənimsəməni sürətləndirən vasitələrdir.
Məlumdur ki, riyaziyyat təlimində çətinlik
əsasən məsələ həlli ilə bağlı olur. Ona görə də
məsələ məzmununu əyaniləşdirilməsindən (modelləşdirilməsindən) istifadə olunur. Məsələn,
məsələ məzmununun qısa şəkildə yazılışı formaları – məsələnin modelləşdirilməsinin ilkin
mərhələsi hesab olunur. Məsələyə uyğun qurulan və ya tərtib edilən tənlik də məsələnin həlli
modeli adlanır.
Mücərrəd riyazi anlayışları şagirdlərə öyrətmək üçün onların modellərindən istifadə olunur.
Modellərin bir didaktik xüsusiyyəti ondan
ibarətdir ki, şagird həmin əyani təsvir əsasında
riyazi məzmunu şifahi və ya yazılı təsvir etməyə
çalışır və bu da riyazi nitqin inkişaf etməsinə
kömək edir.
I-IV siniflər üzrə modellərdən istifadə üzrə konkret mövzuları qeyd edək.
I sinif üzrə:
– toplama və çıxma əməllərini bir münasibət kimi modellərlə göstərmək;
– ədədi ifadələrin və dəyişəni olan ifadələrin modellərlə göstərilməsi:
– əşyaların müstəvi üzərində və fəzada
qarşılıqlı vəziyyətlərinin göstərilməsi;
– həndəsi obrazların modellərlə göstərilməsi;
– eynicinsli kəmiyyətlərin müqayisəsinin
modellərlə təsvir edilməsi;
– standart və standart olmayan ölçü vahidlərinin modellərlə göstərilməsi və müqayisə
edilməsi;
– əşyalar və hadisələr haqqında məlumatların modellərlə təsvir edilməsi.
II sinif üzrə:
– ədəd anlayışı ilə ədədin tərkib hissələri
arasındakı münasibətlərin modellərlə göstərilməsi;
– hesab əməlləri xassələrinin modellərlə
göstərilməsi;
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– ədədi bərabərlik və tənliklərin riyazi
məzmununun modellərlə göstərilməsi;
– istiqamət və məsafə anlayışlarının modellərlə əyaniləşdirilməsi;
– müxtəlif məlumatların modellərlə göstərilməsi.
III sinif üzrə:
– 1000 dairəsində ədədlərin mərtəbələri
arasındakı miqdari münasibətlərin modellərlə
göstərilməsi;
– hesab əməlləri komponentləri ilə nəticəsi arasındakı əlaqələrin və asılılığın modellərlə
təsvir edilməsi;
– həndəsi fiqurlar arasındakı cins-növ münasibətlərinin modellərlə göstərilməsi;
– toplama və vurma əməlləri arasındakı
əlaqənin modellərlə təsviri;
– bölmə və çıxma əməlləri arasındakı əlaqənin modellərlə təsviri;
– kəmiyyətlərin ölçü vahidləri arasındakı
əlaqənin modellərlə təsviri;
– ədəd anlayışının genişləndirilməsi prinsipinin əyaniləşdirilməsi;
– hissə və kəsr anlayışlarının əyani şəkildə
müqayisə edilməsində modellərdən istifadə
olunması.
IV sinif üzrə:
– ədədin sinif və mərtəbə anlayışları arasındakı əlaqə və münasibətlərin modellərlə təsviri;
– məsələ məzmununun qısa yazılışında
modellərdən istifadə olunması;
– məsələnin alqoritmik üsulla həllində
modellərdən istifadə olunması;
– çoxrəqəmli ədədlərin nömrələnməsində
modellərdən istifadə olunması;
– dəyişəni olan ifadələrin ədədi qiymətlərinin müqayisəsində modellərdən istifadə olunması;
– hadisələrin müqayisəsi və təsnifində
modellərdən istifadə olunması;
– sadə kəsrlərin müqayisəsində modellərdən istifadə olunması.
Məsələ həllinin müxtəlif mərhələlərində
istifadə edilən qrafik əyani vəsaitlər şagirdlərin
müşahidə və müqayisə aparma qabiliyyətlərini,
nitqini, diqqətini, təfəkkürünü inkişaf etdirməklə yanaşı məsələdə təsvir edilən situasiyanı əsaslı şəkildə təsəvvür etməyə, kəmiyyətlər arasındakı riyazi asılılıqları daha asan müəyyən etməyə imkan verir.
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metod kimi tətbiq edilə bilər. Məsələn, ibtidai
siniflərdə, xüsusən III-IV siniflərdə şagirdlərin
riyazi-məntiqi təfəkkürünü formalaşdırmaq və
inkişaf etdirmək üçün məsələ mühüm rol oynayır. Məsələ həlli vasitəsilə təlim qarşısında qoyulan bütün məqsədlər həyata keçirilir. Bu cəhətdən məsələ həlli prosesi şagird üçün çətinlik
törətməsin deyə, onun həlli mərhələlərə ayrılır
və hər mərhələdə model və ya modelləşdirmə
elementlərindən istifadə olunur. Məsələn, məsələnin analitik və ya sintetik təhlilini asanlaşdırmaq üçün məsələ məzmununun qısa yazılışı və
formalarından istifadə olunur. Buraya sxemlər,
şərti işarələr və s. aid edilir. Məsələnin həllinin
modelləşdirilməsi – həll üsulundan asılıdır. Məsələn, məsələnin ayrı-ayrı əməllər üzrə həlli (hesab üsulu), məsələnin tənlik qurmaqla həlli
(cədvəl üsulu), məsələnin ifadə tərtib etməklə
həlli və s.
İnformatikanın tədrisi prosesində şagirdlər
formalaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma elementləri ilə tanış edilir. Əslində bunlar məzmun xətləri olub, bunlara
hazırlıq ibtidai siniflərin riyaziyyat təlimində
görülür; ədədi ifadə, dəyişəni olan ifadə, bərabərlik, tənlik tərtib edilməsi – formalaşdırma
mərhələsindən başlayır, modelləşdirmə prosesində mücərrədləşdirmə artırılır və nəhayət, məsələnin həlli alqoritmi tərtib edilir. İstənilən məsələnin həllində kompüterdən də istifadə oluna
bilər. Bu zaman məsələni kompüter dilinə çevirmək üçün formalaşdırma, modelləşdirmə və alqoritmləşdirmədən istifadə olunur. İnformasiyanı kompüterə daxil etmək üçün proqramlaşdırmadan istifadə olunur. Şagird real hadisəni ana
dilindən riyazi dilə və ondan da maşın dilinə keçirməyi öyrənir. Bu mərhələlərin hər biri modelləşdirmə ilə bağlıdır. Təcrübə göstərir ki, riyaziyyat və ya informatika təlimində şagirdlər yeni forma və ya yanaşmalara maraq göstərirlər.
Çünki modelləşdirməni əyləncəli və maraqlı
edən onun real həqiqətləri müxtəlif obraz, alqoritm və ya əyani-qrafik təsvirlərlə ifadə olunmasıdır. Bu formaların hər birində riyazi münasibətlər, qanunauyğunluqlar öz əksini tapır. Məsələdə verilənlərin, şərtlərin, kəmiyyətlərin məchul qiymətlərinin birlikdə şagirdə təqdim edilməsi – məsələ həlli yolunu müəyyənetmə zərurətini qarşıya qoyur. Aşkar görünməyən həll al-
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qoritmi (modeli) kəmiyyətlər arasındakı funksional asılılıqların birlikdə nəzərdən keçirilməsini tələb edir.
Modeldə iştirak edən parametrlərə qarşı
onların konkret riyazi ifadə və ya qiymətləri qoyulur və bununla da məsələ həllinin konkret
alqoritmi müəyyən edilir.
Problemin aktuallığı. Riyaziyyat təlimində
modelləşmənin tətbiq edilməsi zamanı riyazi model-

lərin qurulması şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirdiyindən, onun tədqiqi həmişə aktualdır.
Problemin elmi yeniliyi. Model bir vasitə kimi riyaziyyat təlimində həmişə tətbiq edilmişdir.
Məqalədə riyaziyyat təlimində modelləşmədən istifadə yolları göstərilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Riyaziyyat
təlimində modelləşmənin tətbiq edilməsi yollarından
çoxsaylı ibtidai sinif müəllimləri faydalana bilər.
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TECHNOLOGY OF MASTERING ELEMENTARY FUNCTIONS BY
SCHOOLCHILDREN IN TEACHING MATHEMATICS IN SECONDARY SCHOOLS
Xülasə. Məqalədə göstərilir ki, elementar funksiyalar ümumtəhsil məktəblərində riyazi təhsilin mühüm məzmun elementlərindən biridir. Elementar funksiyaların tədqiqinin mənimsənilməsi ilə şagirdlərin
analitik və evristik fəaliyyətlərinin inkişafı arasında əlaqə vardır. Məqalədə elementar funksiyaların tədrisi
zamanı praktiklərin fəaliyyətində təyin və qiymətlər çoxluğunun əyani əsaslarla arqumentləşdirilməməsi və
xüsusi halların fərqləndirilməməsi, bu və ya digər funksiyaların xassələrinin tətbiqində məxsusiliyin diqqət
mərkəzinə çəkilməməsi, şagirdlərin nəticənin dürüst müəyyən olunmasına və araşdırmanın həyata keçirilməsinə diqqətlərinin lazımi səviyyədə yönəldilməməsi kimi çatışmazlıqların aradan qaldırılması yollarına elmi
şərhlər verilmişdir.
Açar sözər: funksiya; funksional asılılıq, analitik və evristik fəaliyyət, xətti funksiya, düz mütənasiblik,
qrafik, kvadratik funksiya, tənliyin kökü.
Резюме. В статье показано, что элементарные функции являются одним из важных содержательных элементов математического образования в общеобразовательных школах. Существует взаимосвязь между освоением исследования элементарных функций и развитием аналитико-эвристической деятельности учащихся. В статье даны научные трактовки путей устранения некоторое недостатки в деятельности практиков при обучении элементарным функциям. Этим недостаткам относиться
наглядно не аргументированная множественность областей определения и значения, не дифференциация частных случаев, не акцентирование внимания на специфике применения свойств той или
иной функции, недостаточная направленность внимания учащихся на правильное определение результата и проведение исследования.
Ключевое слово: функция; функциональная зависимость, аналитико-эвристическая деятельность,
линейная функция, прямая пропорциональность, график, квадратичная функция, корень уравнения.
Summary. The article shows that elementary functions are one of the important content elements of
mathematical education in secondary schools. There is a relationship between mastering the study of
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elementary functions and the development of analytical and heuristic activity of students. The article
provides scientific interpretations of ways to eliminate some shortcomings in the activities of practitioners in
teaching elementary functions. These disadvantages include clearly not reasoned multiplicity of areas of
definition and meaning, not differentiation of particular cases, not focusing on the specifics of the application
of the properties of a particular function, insufficient focus of students' attention on the correct determination
of the result and conducting research.
Keyword: function; functional dependence, analytical and heuristic activity, linear function, direct
proportionality, graphic, quadratic function, the root of the equation.

Mövzunun aktuallığı. Elementar funksiyalar ümumtəhsil məktəblərində riyazi təhsilin
mühüm məzmun elementlərindən biridir. Elementar funksiyaların tədqiqinin mənimsənilməsi
ilə şagirdlərin analitik və evristik fəaliyyətlərinin inkişafı arasında əlaqə vardır. Pedaqoji proseslərin müşahidəsi göstərir ki, bu əlaqə praktik
pedaqoqların fəaliyyətlərində diqqət mərkəzinə
çəkilmir və nəticədə şagirdlərin həm elementar
funksiyaların tədqiqinin mənimsənilmə səviyyəsi gözlənilən nəticələrə adekvat olmur, həm də
onların analitik və evristik fəaliyyətlərinin harmonik inkişafında çatışmazlıqlar mövcud olur.
Praktiklərin fəaliyyətində müşahidə olunan bu
çatışmazlıq elementar funksiyalar haqda biliklərin mənimsənilməsi ilə şagirdlərin analitik və
evristik fəaliyyətlərinin inkişafının qarşılıqlı əlaqəsinin elmi-nəzəri və texnoloji baxımdan öyrənilməməsi ilə bağlıdır.
Tədqiqat iĢindən əldə olunan materiallar
üzrə interpretasiya. Elementar funksiyalar ümumtəhsil məktəblərində riyazi təhsilin mühüm məzmun elementlərindən biridir. Funksiya anlayışının
tarixi, onun konsepsiyasının formalaşması haqqında məlumatlılıq praktik pedaqoqa riyaziyyat fənninin tədrisində bu məzmun elementinin şagirdlər
tərəfindən mənimsənilməsini hədəfləyən metodik
sistemi formalaşdırmaqda yön verir, nəticədə şagirdlər potensial imkanlarına uyğun səviyyədə
elementar funksiyalar barədə zəruri bilikləri mənimsəmə mühiti ilə əhatə edilmiş olurlar[1].Odur
ki, öncə sözügedən tarixi lakonik formada nəzərnöqtəsi seçməyi lazım bilirik.
Funksiya anlayışı real gerçəkliklə bilavasitə bağlı olan fundamental riyazi anlayışlardan
biridir. Burada real dünyanın dəyişkənliyi və dinamikliyi, real obyektlərin və hadisələrin qarşılıqlı əlaqəsi parlaq şəkildə təcəssüm olunmuşdur. F. Klein funksiya anlayışını bütün riyaziyyatın əsas anlayışı hesab edirdi. Funksiyanın
konsepsiyası riyaziyyatın inkişafı prosesində inkişaf etmişdir. Uzun müddət funksiya anlayışı

düstur anlayışı ilə eyniləşdirilmişdir. XVIII əsrin ortalarına kimi dəyişənin funksiyası anlayışı
kimi bu dəyişəndən və sabitlərdən ibarət hər bir
analitik ifadə başa düşülürdü. Elmin inkişafı ilə
bu tərif yalnız funksiyanın bəhsinin yalnız həcmini süni şəkildə məhdudlaşdırmadı, həm də
ziddiyyətlərə gətirib çıxardı. Bu tərifə görə, hissə-hissə verilmiş funksiyanın, cədvəlin, qrafikin
mövcudluğu mümkün deyildir [2; 260].
L. Dirixlenin zamanında funksiya anlayışının yeni təsəvvürü kimi bir dəyişənin digərinə
asılılığı kimi başa düşülürdü. Bu zaman bu asılılığın necə qurulmasının qətiyyən əhəmiyyəti
yox idi. Lakin bu zamanda çatışmazlıqlar mövcud idi, çünki bu zaman funksiya anlayışı izah
edilməyən kəmiyyət, dəyişən və asılılıq anlayışları şəkildə müəyyənləşdirildi. Müasir riyaziyyatda funksiyanın konsepsiyasını müəyyənləşdirmək üçün bir neçə variant var: 1) funksiya-riyazi analizin əsas anlayışı kimi; 2) funksiya –
bir X ədədi çoxluğunun başqa Y-yə inikas etdirilməsi kimi; 3) funksiya -X və Y çoxluqlarının
elementləri arasında müəyyən edilmiş xüsusi
münasibət kimi; 4) funksiya X və Y çoxluqlarının elementləri arasında müəyyən uyğunluq kimi. Lakin daha çox yayılmış işarələmə kimi
istifadə olunur, burada f ilə funksiya
işarə olunur, X çoxluğuna D(f) təyin oblastı, Y
çoxluğuna Е (f) qiymətlər çoxluğu deyilir. [3;87]
Bu zaman fikir vermək lazımdır ki, istənilən təbiətli elementlər arasında uyğunluğun olduğunu vurğulayan bu tərifdə yalnız “kəmiyyət”
termini deyil, həm də “dəyişən” termini də istisna olunur, funksional asılılıqda olan iki kəmiyyətin qarşılıqlı dəyişkənliyi haqqında məlumat
verilmirdi. Lakin bu məlumat bu konsepsiyanın
yaranmasından XX əsrin əvvəllərinədək olan
funksiyanın bütün təriflərində əks olunur. Bu
konsepsiyaya görə asılılıq hazır şəkildə verilməli idi. Onun məqsədi mexanikadan gətirilmiş dinamik təriflərdə gizli şəkildə mövcud olan vaxt
anlayışını çıxarılmasıdır. Eyni zamanda, funksi-
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yanın bu cür ümumiləşmiş tərifi riyazi analizdə
heç bir tətbiqini tapılmırdı, çünki bütün klassik
analiz bu tərifsiz qurulmuşdur. Buna görə də,
şagirdlərin başa düşülməsi xüsusilə çətin olduğundan riyaziyyatda funksiyanın birinci öyrənilməsinə ehtiyac yoxdur.
Artıq XVII əsrdə kifayət qədər yaxşı tədqiq edilmiş elementar funksiyalar–çoxhədli və
rasional (cəbri) ifadələr, üstlü, loqarifmik, triqonometrik və tərs trigonometrik ifadələr daxil
olan funksiyalar, eləcə də son sayda tətbiq edilmiş dörd hesab əməli və mürəkkəb funksiyanın
formalaşması proseslərindən əldə edilən funksiyalar öyrənilmişdir.
Ümumtəhsil məktəb kursunun və onun
“Cəbr və funksiyalar” məzmun xəttində ehtiva
olunan əsas anlayışlarından biri “funksiya” anlayışıdır. “Asılılıqlar” alt məzmun xəttinə aid
materialının öyrənilməsinin əsas tədris məqsədlərində biri şagirdlər tərəfindən funksiya anlayışının təhsil standartlarının tələblərinə adekvat
səviyyədə dərk edilməsi, real kəmiyyətlər arasında müxtəlif asılılıqları təsvir etməyə və öyrənməyə imkan verən əsas riyazi modellərdən
biri kimi başa düşülməsini və funksiyaların tədqiqinin sadə metodlarına yiyələnməsini təmin
etməkdir. [4; 346]
“Cəbr və funksiyalar” məzmun xəttinin
öyrədilməsinin digər məqsədi funksional materialın bütün idrak proseslərinin, o cümlədən dialektik və funksional təfəkkür tərzinin, dialektik
dünyagörüşünün inkişaf istiqamətlərini müəyyən etməyə, riyaziyyatın ümumi elmi və ümummədəni rolunu üzə çıxarmağa, şagirdlərin estetik, ekoloji tərbiyəsini, peşəyönünü həyata keçirməyə imkan verir.
Şagirdlərin ümumtəhsil məktəbin VII və
daha yuxarı siniflərində funksional asılılıq,
funksiya və tənlik anlayışlarını şüurlu şəkildə
mənimsəməsi üçün onları hazırlamaq və sözügedən hazırlıq səviyyəsinə uyğun bu anlayışlarla tanış etmək lazımdır.
Hazırlıq planında müxtəlif cür tapşırıqlar
istifadə olunmalıdır. Bu zaman hər bir hansı
ümumiləşdirmələr birbaşa aparılmır, kiçik yaşlı
şagirdlərin bilik səviyyəsinə uyğun həyata keçirilir. Bu da onların bilik, bacarıq və vərdişlərinin
inkişaf etməsi üçün xidmət göstərə bilər. Bu zaman onlarda konkret ədədi ifadə və qrafik əsasında müvafiq anlayışların yaranmasına xidmət
edən lazımi təsəvvürlər formalaşdırılacaqdır.
124

Ümumiləşdirmələrdən və xüsusi terminologiyadan uzaq olan bu cür tapşırıqlar şagirdlərin eyni ifadəni hesablanması zamanı ona daxil
olan dəyişənlərin ədədi qiymətlərindən asılı olaraq müxtəlif qiymətlər əldə etməsini başa düşməyə kömək etməlidir. Bu cür tapşırıqlar şagirdlərə funksional asılılığın müxtəlif yollarını
anlamaq kömək etməlidir.
Riyaziyyat kursunun öyrənilməsi nəticəsində şagirdlər: funksiyanın real kəmiyyətlər
arasında müxtəlif asılılıqları təsvir etməyə və
öyrənməyə imkan verən bir riyazi model olduğunu anlayır ki, bu da funksional asılılıqların
xüsusi növləri: düz və tərs mütənasiblik, xətti,
kvadratik funksiya və s real asılılıqların böyük
bir hissəsini əhatə edir. Funksional terminologiyanı düzgün istifadə etmək, onu mətndə, müəllimin nitqində, tapşırıqların formalaşdırılmasında
başa düşmək lazımdır [5].
Ümumiyyətlə elementar funksiyaların tədqiqinin mənimsənilməsində də riyaziyyatın digər bölmələrində olduğu kimi şagirdlərin analitik və evristik fəaliyyəti qarşılıqlı vəhdətdə
fəaliyyət göstərir. Qeyd etdiyimiz kimi şagirdlərdə funksiya anlayışının formalaşması VII-ci
sinifdən başlayır. [6;244]. Bu zaman şagirdlərdə
ilkin olaraq xətti funksiya, düz mütənasiblik anlayışları formalaşır. Bu zaman şagirdlərin malik
olduqları düz və tərs mütənasib kəmiyyətlər
haqda biliklərdən istifadə edilməlidir. Adətən bu
funksiyaların öyrənilməsi zamanı onların analitik fəaliyyəti daha üstündür. Bu zaman da şagirdlərdə funksiya anlayışı, onun verilmə üsulları, təyin oblastı, qiymətlər oblastı haqda bilik,
bacarıq və vərdişlər formalaşdırılır. Bu zamanda
şagirdlərin xətti tənliklərin həll etmə bacarıqları
möhkəmləndirilir.
Artıq rasional və kvadrat kökü anlayışının
daxil edilməsi ilə öyrədilən rasional, kvadratik,
kubik və kök altında dəyişən olan ifadələr daxil
olan funksiyaların öyrənilməsi zamanı şagirdlərdə evristik fəaliyyətdə formalaşmağa başlayır.
Artıq rasional və kök altında dəyişən olan funksiyaların öyrənilməsi zamanı şagirdlər anlamağa
başlayırlar ki, artıq arqumentlərə ixtiyari qiymət
vermək olmaz. Bu zaman şagirdlər məntiqi olaraq rasional kəsrlərin məxrəclərinin sıfır ola bilməməsi, kökaltı ifadələrin mənfi olmaması biliklərindən istifadə olunur. Bu zaman şagirdlər
əsaslandırılmış fərziyyə irəli sürməyi bacarmalı-
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dırlar. Lakin bu zaman da şagirdlər diqqətli olmalıdırlar. Çünki rasional və ya kök altında dəyişən olan bütün funksiyalara eyni cür baxmaq
olmaz. Bu zaman kökün dərəcəsinin cüt və ya
tək olması böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bu tip funksiyaları öyrədən zaman funksiyanın qiymətlər çoxluğunun tapılması şagirdlər
tərəfindən mənimsənilməsində müəyyən çətinliklər meydana çıxır [7; 8]. Şagirdlər çox vaxt
arqumentin qiyməti ilə funksiyanın qiyməti anlayışlarını fərqləndirə bilmirlər.
Məsələn funksiyasının təyin və qiymətlər
çoxluğunun tapılması zamanı şagird aşağıdakı
kimi fərziyyə irəli sürməyi bacarmalıdır. Kökün
dərəcəsi iki olduğundan kök altı ifadə mənfi olmamalıdır.
Ona görə də
bərabərsizliyi həll olunmalıdır. Bərabərsizliyi həll edən
zaman şagird müxtəlif üsullardan istifadə edə
bilər ki, bu da onun evristik fəaliyyətinin səviyyəsindən asılıdır. Bu zaman şagird müxtəlif
üsullardan istifadə edə bilər. Birinci üsulda şagird kvadrat üçhədlinin sıfıra bərabər edərək
onun sıfırlarını tapır. Lakin bu üçhədlidə diskriminant mənfidir. Ona görə də onun sıfırları yoxdur. Ona görə də artıq yeni bir fərziyyə irəli sürülür ki, bu funksiyanın qrafiki
oxunu kəsmir. Deməli kvadrat üçhədlinin qrafikinin parabola olduğunu bilən şagird onun qollarının istiqaməti haqqında fikir irəli sürməyi bacarmalıdır. Bu misalda aydındır ki, parabolanın qolları
yuxarı olduğundan və qrafik
oxunu kəsmədiyindən funksiyanın təyin oblastı -dir. Çünki
arqumentin bütün qiymətlərində kökaltı ifadə
müsbət qiymət alır.
İkinci
üsulda
şagird
birbaşa
funksiyasının təpə nöqtəsinin
taparaq parabolanın qollarının istiqamətinə görə
verilmiş funksiyanın təyin oblastını tapa bilər.
Dəyişəni kök altında olan funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapan zaman, burada müəyyən
çətinliklərlə qarşılaşılır. Şagird belə bir fərziyyə
irəli sürməyi bacarmalıdır: kvadratın ən kiçik
qiyməti olduğundan ilk növbədə kvadratik üçhədlini elə ikihədlinin kvadratı şəklinə gətirməliyik ki, bu ikihədlinin kvadratı dəyişəni öz daxilində saxlasın, kənarda yalnız sabit qalsın. De-

məli
üçhədlisini
şəklinə gətirmək olar. Onda bu üçhədlinin ən kiçik qiyməti -ə barabərdir. Deməli qiymətlər
çoxluğu
olacaq.
Analoji olaraq şagirdlərin əqli fəaliyyətin
analitik və evristik üsulları optimal vəhdəti üstlu
və loqarifmik funksiyaların tədrisi zamanı onları
mənimsənilməsinin keyfiyyətini artırır.
Üstlu və loqarifmik funksiyaların şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi zamanı funksiyaların əsasın qiymətindən asılı olaraq artan və
azalan olması şagirdləri evristik fəaliyyətə istiqamətləndirən əsas faktorlardan biridir. Loqarifmik funksiyaların artan və azalan olması bir sıra
məsələlərin həllində köməklik edir.
Məsələn bərabərsizliyini həll edərkən, loqarifmanın xassəsindən istifadə edən şagird onu
şəklinə gətirərək eyni əsaslı loqarifmalara gətirir. Aydındır ki, buradan
olacaq. 0,4 ədədi 0,2 ədədindən böyük olduğu
üçün loqarifma artan olmalıdır. Deməli
olacaq.
Elementar funksiyaların daha bir növü triqonometrik funksiyalardır ki, onların tədrisi birbaşa evristik fəaliyyət ilə sıx bağlıdır. Çünki bu
funksiyaların, əsasən də tərs triqonometrik funksiyaların şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi
təmin etmək üçün onlarda dəyişənlərin qiymətləri haqda mülahizələr söyləmək bacarığı aşılanmalıdır.
Elementar funksiyaların tədrisi zamanı
əsas problemlərdən biri kəsr üstlü qüvvət funksiya ilə kök altında dəyişən olan funksiyaların
oxşar və fərqli cəhətlərinin şagirdlər tərəfindən
mənimsədilməsinin çətinliyidir. Kök altı ifadələrin kəsr qüvvət şəkilində yazılması bəzi məsələlərin həlli zaman əlverişli hallardan biridir.
Ona görə ki, ikiqat və ya üçqat köklərlə hesablama aparmaq çox mürəkkəbdir. Lakin bu ifadələri kəsr qüvvətə gətirərək hesablamaları daha
sadə üsulla aparmaq olar.
Məsələn
ifadəsini
hesablamaq üçün əgər bu ədədləri eyni kökə
salsaq hesablama çətinliyi yaranacaq. Lakin
şagird kökaltı ifadənin kəsr qüvvətə keçirib
qüvvətin xassəsindən istifadə etsə, daha sadə
hesablaya bilər.
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Lakin funksiyaların tədrisi zaman burada
müəyyən problemlər meydana çıxır. Yəni funksiyanın tədrisi zamanı kökaltı ifadəni kəsr üstlü
qüvvətə keçirən zaman diqqətli olmaq lazımdır.
Çünki üstlü funksiyanın əsası heç vaxt mənfi olmur.
Məsələn

və

funksiyaları

ilk baxışdan eyni bir funksiyanı
göstərir. Lakin tək dərəcədən kökün xassəsindən
və kəsr üstlu qüvvət funksiyanın xassəsindən istifadə edərək, şagird tərəfindən belə bir mülahizə irəli sürülməlidir ki,

funksiyası-

nın təyin oblastı bütün ədəd oxu,
funksiyasının təyin oblastı
olacaq. Burada da kəsr üstün mənfi olmasına diqqət yetirmək lazımdır, çünki sıfır əsasın üstü mənfi ola
bilməz.
Ümumiyyətlə elementar funksiyaların tədris zamanı keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün
konkret elmi anlayışlardan istifadə etmək lazımdır. Bəzən “arqumentin dəyişmə oblastı” əvəzinə “funksiyanın icazə verilən kəmiyyətlər çoxluğu” və ya “funksiyanın təyin oblastı” deyirlər.
Bütün bu anlayışları aydınlaşdırmaq, onların bərabərliyini göstərmək və gələcəkdə onlardan
yalnız birini istifadə etmək lazımdır. Şərtlərin
qarışmasına icazə verə bilmək olmaz: şagirdlər
tez-tez funksiyanın dəyişməsini funksiyanın təyin oblastı ilə qarışdırırlar.
Elementar funksiyaların tədrisi zamanı
müəllimlərin bir sıra çətinliklərlə qarşılaşırlar.
Bu çətinliklərin aradan qaldırlıması üçün çoxillik təcrübəmizə əsaslanaraq aşağıdakıları qeyd
edə bilərik.
Lövhədə elementar funksiyaların qrafiklərin qurulması çox vaxt tələb edir, təsvirlər teztez təhrif olunur və düzəldilməyə ehtiyac duyulur ki, bu da tədris prosesinin keyfiyyətini azaldır. Ona görə də fikrimcə tədrisin effektivliyinin
artmaq üçün sinifdə xanalara bölünmüş lövhənin olması vacibdir, əks halda eyni miqyaslı xanalara bölünmüş böyük kağız vərəqindən istifadə etmək lazımdır.[8;120]
Şagirdlər tərəfindən təsvirlərin daha anlaşıqlı başa düşülməsı üçün lövhədə rəsmlərin ye126

rinə yetirilməsi zamanı rəngli tabaşirlərdən istifadə etmək arzu olunandır.
Həmçinin sinifdə taxtadan və ya sıx kartondan hazırlanmış əyri nümunələr olmalıdır ki,
bu da qrafiklərin qurulmasının öyrənilməsini
əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirəcək.
Şagirdlər 1 sm və ya 0,5 sm miqyasında
hazırlanmış müxtəlif əyrilərin (parabol, hiperbol) şablonlarını özləri hazırlamalı və qrafikləri
qurarkən onlardan istifadə etməlidirlər. Bütün
qrafiklərin millimetrli kağız üzərində çəkilməsi
məsləhətdir.
Bu zaman çalışmaq lazımdır ki, şagirdlər
ayrı-ayrı qrafiklərin, xüsusilə tənliklərin həlli,
kvadrat və kubik köklərin təxmini qiymətlərinin
tapılması zamanı ayrı-ayrı qrafiklərin qurulmasını diqqətlə və daha dəqiq yerinə yetirə bilsinlər.
Düstur, qrafik, cədvəl ilə müəyyən edilmiş
funksiyanın qiymətlərinin və funksiyanın qiymətinə görə arqumentin tapılması şagirdlərin
tənlik və hesab bacarıqlarının formalaşmasına
xidmət edir.
Yuxarı siniflərdə funksiyanın artması və
azalan funksiyasının qrafikə uyğun olaraq, onun
artma və azalma aralıqlarını, ən böyük və ən kiçik dəyərləri tapılması şagirdlərdə həm həndəsi
təsəvvürləri formalaşdırır, həm də törəmə bəhsinin öyrənilməsinin əhəmiyyətini göstərir.
Şagirdlərdə qrafik anlayışını formalaşdırmaq üçün xətti funksiyası, düz xətt və tərs mütənasiblik, kvadrat funksiyası qrafik qurmağı
sərgiləyən çoxlu sayda tapşırıqlar həll etmək lazımdır. Verilən suallara cavab verərkən mürəkkəb hallarda kəmiyyətlər arasında real asılılıqların qrafiklərini şərh etmək lazımdır.
Ümumiyyətlə ümumtəhsil məktəbində
funksiyanın bəhsinin öyrənilməsi üçün məktəb
kursu funksiyanın konsepsiyasının inkişafı ilə
analogiya əsasında qurulur.
Elementar funksiyaların tədrisi zamanı
tapşırıqların əhəmiyyəti böyükdür, ona görə də
tapşırıqlarının hazırlayarkən aşağıdakı məqamlar nəzərə alınmalıdır:
1) tapşırıqların, sualların məzmunu mövzunun ən əsas tərəflərini və ideyalarını əhatə etməlidir;
2) tapşırıqlarda həm bacarıqların yoxlanmasına, həm də mövzunun ideya məzmununun
mənimsənilməsinin dərinliyinin müəyyən edilməsinə, riyazi erudisiyanın təzahürünə diqqət
yetirilməlidir;
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3) müəllimin mülahizəsinə əsasən test tapşırığı şagirdlərə tam deyil, hissə-hissə təklif oluna bilər.
4) tapşırıqlar məktəb riyaziyyat kursunda
funksiya anlayışının öyrənilməsinin son mərhələsində yekun məşğələlərin keçirilməsi imkanını
təmin edir.
Qeyd edək ki, elementar funksiyaların tədrisi zamanı əsasən məktəb dərsliklərinə əsaslanaraq, mövzu üzrə materialı təkmilləşdirmək, funksiya anlayışının formalaşmasında mühüm məqamları vurğulamaq və funksiyanın müəyyən
edilməsi ilə bağlı anlayışların formal mənimsənilməməsi üçün şagirdlər tərəfindən mənimsənilmənin səmərəliliyini artırmaq üçün prosesi sistemləşdirmək lazımdır. Bu məqsədə nail olmaq
üçün işlənib hazırlanmış tapşırıqları, şagirdlərin
tez-tez düzgün cavab vermədikləri çalışmaların
tipik nümunələrin təhlili böyük rol oynayır.

Problemin elmi yeniliyi. Elementar funksiya
haqda biliklərin mənimsənilməsi ilə şagirdlərin analitik və evristik fəaliyyətlərinin inkişafı arasındakı əlaqə diqqət mərkəzinə çəkilmiş, bu əlaqənin reallaşdırılmasının metodik aspektlərinə aydınlıq gətirilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Praktiklərin
fəaliyyətində özünü göstərən elementar funksiyaların tədqiqinin əyani əsaslarla arqumentləşdirilməməsi və xüsusi halların fərqləndirilməməsi, bu və ya digər xassələrin tətbiqində məxsusiliyin diqqət mərkəzinə çəkilməməsi, şagirdlərin nəticənin dürüst müəyyən olunmasına və araşdırmanın həyata keçirilməsinə diqqətlərinin lazımi səviyyədə yönəldilməməsi
kimi çatışmazlıqların aradan qaldırılması yollarına
elmi şərhlər verilmişdir.
Nəticə. Elementar funksiyaların tədqiqinin
mənimsənilməsi ilə şagirdlərin analitik və evristik
fəaliyyətlərinin inkişafı arasında əlaqə mövcuddur,
bu əlaqənin diqqət mərkəzinə çəkilməsi riyaziyyat
fənninin tədrisində gözlənilən nəticələrin reallaşmasına müsbət təsir göstərir.

Ədəbiyyat:
1. İbrahimov, F.N. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi metodikasından mühazirələr. Dərs
vəsaiti./ F.N. İbrahimov. – Bakı: Mütərcim, – 2019. – 480 s.
2. Столяр, А.А. Педагогика математики – Минск: Вышейшая Школа, – 1986. – 409c
3. Фройденталь, Г. Математика как педагогическая задача часть 1. – Москва: Просвещение,
– 1982. – 180с.
4. İbrahimov, F.N. Orta ümumtəhsil məktəblərində riyazi təhsilin fəlsəfəsi, didaktikası, həyatakeçirilmə
texnologiyası. Dərs vəsaiti./ F.N. İbrahimov. – Bakı: Mütərcim, – 2018. – 1376 s.
5. Riyaziyyat. Dərs vəsaiti. / M.H.Yaqubov [və b.]. – Bakı: Abituriyent, – 2011. – 855 s
6. Koçetkov Y.S. Cəbr və elementar funksiyalar. I hissə (Orta məktəbin 9-cu sinif şagirdləri üçün dərs
vəsaiti). / Koçetkov Y.S., Koçetkova Y.S. – Bakı: “Maarif” nəşriyyatı, –1973, – 355 s.
7. Ершов, Л.И., Райхмист Р.Б. Построение графиков функций. – Москва: Просвещение. – 1984. – 80с.
8. Сивашинский, И.Х. Элементарные функции и графики – Москва: Наука. –1965, – 243
E-mail: abdurahmanov_v@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.elm.dok., prof. F.N. Ġbrahimov,
riy.ü.fəls.dok. A.B. Ġmanova

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 89, № 2, 2022

127

Mehriban Namiq qızı Əhmədova

FĠZĠKANIN TƏDRĠSĠ METODĠKASI
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ
METHODS OF TEACHING PHYSICS
UOT 372.853
Mehriban Namiq qızı Əhmədova
Şamaxı Avropa liseyinin fizika müəllimi
https//orcid.orq.0000-0002-5046-1636
ORTA MƏKTƏBDƏ FĠZĠKA FƏNNĠNĠN ÖYRƏDĠLMƏSĠNDƏ TƏLĠM TƏDQĠQATLARI
Мехрибан Намиг гызы Ахмедова
учитель физики Шамахинского Европейского лицея
УЧЕБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ
Mehriban Namig Ahmadova
physics teacher of Shamakhi European lyceum
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Xülasə. Bu elmi məqalə təbiətdə baş verən fiziki hadisələrin mahiyyətinin, onların qanunauyğunluqlarının və maddi aləmin dərk olunması, maddələrin quruluşunu öyrənir. Zaman və məkan anlayışları əsasında,
fəza təsəvvürləri və empirik təfəkkür formalaşır. Cəmiyyətin sosial iqtisadi inkişafında təbiət elmlərinin əsası
kimi fizikanın mahiyyətini tədqiq edir. Elmi nailiyyətlər barədə məlumatların mənimsənilməsini, şagirdlərdə
elmi dünyagörüşün formalaşmasını nəzərdə tutur.
Açar sözlər: müstəqillik, məqsədyönlü, ümumtəhsil, humanistləşdirmə, demokratikləşdirmə
Резюме. В этой статье повествуется о физических процессах, об их значении, о соответствии их
законам и о понимании материального мира, обучении строении веществ. На основе понятий о времени и месте, формируются представления об атмосфер е и эмпирическом мышлении. Подтверждает
значение физики в социально-экономическом развитии о научных достижениях формирует у учащихся научное мировоззрение.
Ключевые слова: самостоятельность, целеустремленность, общее образование, гуманизм,
демократизация
Summary. In this scientific article is delt with main point of physical event in the nature,
understanding material world and structure of substanceis. According to the place and time space
imagination and thinking are formed. Social and economic development in society is formed as a main
physical point while teaching physics information about scientific development and formalization of students
out look are taken an to consolidation.
Key words: independence, purposeful, general education, humanization, democratization

Müstəqillik illərində ölkəmizdə bütün sahələrdə başlayan köklü dəyişikliklər təhsildə də
əsaslı islahatlar aparılmasını və onun yeniləşdirilməsini həyatın tələbi kimi qarşıya qoymuşdur.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən
əsası qoyulan və möhtərəm Prezidentimiz İlham
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Əliyev tərəfindən həyata keçirilən dövlət quruculuğu siyasəti bütün sahələrdə olduğu kimi təhsildə də yüksəliş üçün etibarlı zəmin yaratmışdır. Belə ki, milli təhsilimizə dövlət qayğısı, təhsilin strateji sahə elan edilməsi işimizin daha sə-
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mərəli qurulmasına və möhkəm bünövrə üzərində ucalmasına səbəb olmuşdur.
Ölkəmizdə aparılan məqsədyönlü iqtisadi
siyasət nəticəsində dövlət büdcəsinin ilbəil artması təhsilə ayrılan xərclərin xüsusi çəkisinə
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir ki, bu
da məktəb tikintisinin geniş vüsət almasına,
ümumtəhsil məktəblərinin maddi bazasının
möhkəmlənməsinə, tədrisin təkmilləşdirilməsinə və təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə əlverişli imkanlar yaratmışdır.
Təhsil Nazirliyinin müstəsna təşkilatçılığı
ilə həyata keçirilən demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, inteqrasiya, diferensiallaşdırma və
humanitarlaşdırma prinsiplərinə əsaslanan geniş
layihələr təhsilimizin məzmununun yeniləşməsinə təkan vermişdir.
Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil
məktəbləri üçün fizika fənninin kurikulumu fizika təliminin əsas məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirməklə ümumi təlim nəticələrinə nail
olmaq istiqamətində bütün fəaliyyətləri əks etdirən, cəmiyyətin ehtiyac və tələbləri nəzərə alınmaqla hər bir şagirdin imkan və maraqlarına inkişaf etdirilməsinə nail olmalıdır. Bu fənnin
əhəmiyyətini, məqsəd və vəzifələrini, ümumi təlim nəticələrini, məzmun xətləri və onların əsaslandırılmasını, məzmun xətləri üzrə standartları,
fəaliyyət xətlərini, təhsil pillələri üzrə ümumi
təlim nəticələrini, hər bir sinif üzrə məzmun
standartlarını əhatə edir. Bunlardan əlavə, orada
təlim strategiyaları və qiymətləndirmə məsələləri öz əksini tapır.
Fizika kurikulumu dərslik və dərs vəsaitlərinin, metodik göstəriş, multimedia və digər
tədris vasitələrinin yaradılması, təlim materiallarının planlaşdırılması, təlim üsullarının müəyyənləşdirilməsi və tətbiq olunması üçün müvafiq təlimatlar formasında hazırlanacaq qaydaların əsasını təşkil edir, milli və ümumbəşəri dəyərləri nəzərə almaqla tərtib olunur. Orada şəxsiyyətyönlülük, nəticəyönlülük və inkişafetdiricilik əsas keyfiyyətlər kimi nəzərə alınır.
Fizika kurikulumu cəmiyyətin inkişafının
əsas hərəkətverici qüvvəsi olan gənc nəslin dövrün tələblərinə uyğun formalaşdırılması, qarşılaşdıqları problemləri müəyyənləşdirməsi və
həll etməsi üçün zəruri bilik və bacarıqlara yiyələnməsində, politexnik təhsilini inkişaf etdirməklə praktik həyata hazırlanmalarında, məntiqi

və yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində
əhəmiyyətli rol oynayır.
Fizika həyat elmidir. Həyatın bir sıra qanunları, qanunauyğunluqları bu elmin tədqiqat
obyekti kimi araşdırılır. Şagirdlərin hələ məktəb
yaşlarından bu qanun və qanunauyğunluqlara,
müxtəlif fiziki hadisələrə yaxından bələd olması
onların həyat, təbiət haqqında dünyagörüşünü
artırmaqla yanaşı, cəmiyyətdə yaşamaq üçün bir
sıra həyati bacarıqları mənimsəmələrinə imkan
yaradır. Cəmiyyətin müxtəlif sahələrində həyatda bir insan kimi formalaşmalarına təkan verir.
Bu prosesi tənzimləmək şagirdlərin inkişafını
ardıcıl olaraq izləmək, onları istiqamətləndirmək üçün fizika fənninin məzmunu nəticələr
formasında təqdim olunur. Mahiyyət etibarı ilə
bacarıqlardan ibarət olan bu nəticələr ölçülə bildiyindən, məzmun standartı kimi qəbul edilərək
fizika fənn kurikulumunda aparıcı yer tutur və
bütövlükdə kurikulum üçün xarakterik cəhətlərdən biri olan nəticəyönlülüyü təmin edir.
Fizika kurikulumunda sadəcə anlayışların
deyil, bacarıq formasında ifadə edilmiş nəticələrin bir-biri ilə, eləcə də digər fənlərə aid nəticələrlə əlaqələndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmiş, onlar xüsusi cədvəl şəklində ümumiləşdirilmişdir. Bu, kurikuluma inteqrativ xarakter gətirməklə onun fənlər üçün vahid olan bir məqsədə
– bütöv şəxsiyyətin formalaşdırılmasına yönəlmiş sənəd kimi dəyərini gücləndirmişdir.
Fizika fənn kurikulumu həm də müəllim
və şagird, eləcə də qiymətləndirmə fəaliyyətlərini özündə ehtiva etməklə kompleks xarakter daşıyır. O, bütövlükdə fizika təlimi prosesinin nizamlanması, həyata keçirilməsi üçün geniş imkanlara malik olması ilə fərqlənir. Fizikanın öyrənilməsi prosesində dərslik müəllifinin, məktəb
rəhbərinin, müəllim və şagirdlərin, valideynlərin, eləcə də marağı olan hər kəsin tələbatlarına
uyğun açıq bir sistemə malik olur. Bu sistem ardıcıl olaraq yeniləşməklə inkişaf edir.
Təbiətdə müşahidə olunan bütün proses və
hadisələr müəyyən qanunlar əsasında baş verir.
Bütün elmlərin əsas məqsədi proses və hadisələrdə qanunauyğun əlaqələri aşkar etmək və öyrənməkdən ibarətdir.
Fizika təbiət haqqında elm olub materiyanın müxtəlif formalarını, onun xassələrini və
qarşılıqlı çevrilmələrini öyrənir. Fizikanın qanunauyğunluqları təbiətdə baş verən bütün hadisə-
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lərin, cansız və canlı materiyanın qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsində, elmi-texniki tərəqqinin inkişafında aparıcı rol oynayır. Buna görə də
fizika fənninin öyrənilməsi şagirdlərə digər təbiət elmlərinin mənimsənilməsinə, təbiət hadisələrinə, elm, texnika və istehsalatın müxtəlif sahələrinə yaxından bələd olmaq imkanı verir.
Fizika anlayışları mənimsəməklə şagirdlərdə idrak qabiliyyətinin inkişafına, elmi dünyagörüşün formalaşmasına, iradə və xarakterin tərbiyə
edilməsinə, müşahidəetmə, məntiqi düşünmə, dəqiqləşdirmə, analiz və sintez, mühakimə yürütmə, problemi müəyyənləşdirmə, həlletmə və s.
bacarıqların formalaşmasına zəmin yaradılır. Bu
isə şagirdlərdə empirik, politexnik, məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkürü formalaşdırır.
Bəşəriyyət yaranan gündən insanlar öz yaşayış tərzini yaxşılaşdırmaq, əməyini yüngülləşdirmək, istehsal sahələrini genişləndirmək, ölkənin müdafiə sistemini qurmaq, yeni enerji mənbələri axtarmaq, təbiət hadisələrini müşahidə
edərək baş verə biləcək təbii fəlakətləri qabaqcadan proqnozlaşdırmaq və qarşısını almaq kimi
müxtəlif həyati məsələlərin həllini axtarmışlar.
Nəticədə yeni-yeni ixtiralar və kəşflər meydana
gəlmişdir. Bütün bunlar fizika elminin inkişafı,
onun qanunları və qanunauyğunluqları sayəsində mümkün olmuşdur. Cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafı fizikanın nailiyyətləri ilə əlaqəli surətdə elə qurulmuşdur ki, hal-hazırda müasir həyatı fizikasız təsəvvür etmək mümkün deyildir.
Belə ki, sənayeyə, kənd təsərrüfatına, nəqliyyat
və rabitəyə, informasiya kommunikasiya texnologiyalarına, mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə,
təbabətə və insanların məişətinə geniş tətbiq
olunan texnikanın sürətli inkişafı, müxtəlif texniki qurğuların hazırlanması və istismarı kəşf
olunan, öyrənilən hadisələrin və təbiət qanunlarının tətbiqinə əsaslanır. Məhz buna görə də fizikanı öyrənmək cəmiyyətin bütün üzvlərinə:
fəhləyə, kənd təsərrüfatı işçisinə, texnikə, texnoloqa, mühəndisə, konstruktora, neftçiyə, geoloqa, həkimə, xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində çalışan digər peşə sahiblərinə lazımdır.
Müharibə şəraitində yaşayan ölkə vətəndaşlarının vətənpərvər ruhda tərbiyə olunması, hərbi
texnikanın sirlərinə yiyələnməsi üçün orta
ümumtəhsil məktəblərində fizikanın tədrisinə
xüsusi ehtiyac vardır.
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Fizikanın öyrənilməsi şagirdlərin məntiqi
təfəkkürünü formalaşdırmaq, mühakimə və
dərketmə qabiliyyətini yüksəltmək, nitqini inkişaf etdirmək üçün güclü vasitədir. Müşahidələrə
qiymət vermək, eksperiment aparmaq, fiziki hadisələr arasında əlaqəni izah etməyi bacarmaq,
nəticəni qabaqcadan duymaq, proqnozlar vermək, fərziyyə və nəzəriyyələri eksperimentdə
yoxlamaq məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirir. Şagirdlər hadisənin, faktın, tərifin, qanunun yazılı
və şifahi dildə düzgün şərhini verməklə nitqlərini inkişaf etdirirlər.
Fizika şəxsi keyfiyyətləri formalaşdıran vasitədir. Ümumtəhsil məktəblərində fizikanın tədrisi şagirdlərdə çoxlu şəxsi keyfiyyətlər formalaşdırır. Bunlara dünyagörüşü, bilik, bacarıq, vərdiş,
qabiliyyət, adət, iradə, əməksevərlik və s. aiddir.
Ümumtəhsil məktəblərində fizika fənninin
əsas məqsədi şagirdləri təbiət və texnikanın mühüm qanunauyğunluqlarına aid elmi dünyagörüşünə yiyələndirməklə onlarda təfəkkür mədəniyyətini, kommunikativ mədəniyyəti inkişaf etdirməkdən, müasir texnologiyalarla işləmək qabiliyyəti formalaşdırmaqdan ibarətdir. Bu məqsədin həyata keçirilməsi aşağıdakı vəzifələrin
reallaşdırılmasından asılıdır.
Fizika elminin əsaslarına aid ən mühüm
faktlara, qanunlara və onların praktikada tətbiqinə dair anlayışların formalaşdırılması;
– şagirdlərdə ölçü cihazları və laboratoriya avadanlıqları ilə işləmək, həmçinin, müxtəlif
hesablamalar aparmaq, alınan nəticələri təhlil
etmək bacarıqlarının formalaşdırması;
– texniki yaradıcılıq və ixtiraçılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi;
– fizikanın ümumbəşəri mədəniyyətin tərkib hissəsi və cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafının əsas hərəkətverici qüvvəsi olması haqqında təsəvvürlərin yaradılması;
– dünyanın bütövlükdə dərk edilməsi və
müasir fiziki mənzərəsi haqqında təsəvvürlərin
formalaşdırılması;
– digər təbiət fənlərinin öyrənilməsi üçün
real zəminin yaradılması;
– ümumi orta təhsil pilləsində təbiətdə baş
verən fiziki hadisələrin mahiyyətinin, onların
qanunauyğunluqlarının və maddi aləmin dərk
olunması, maddələrin quruluşu, zaman və məkan anlayışları əsasında fəza təsəvvürləri və empirik təfəkkürün formalaşdırılması, cəmiyyətin
sosial-iqtisadi inkişafında təbiət elmlərinin əsası
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kimi fizikanın rolu, fizika elminin görkəmli nümayəndələri və elmi nailiyyətləri barədə məlumatların mənimsənilməsini təşkil etmək.
Tam orta təhsil səviyyəsində əsas təhsil
pilləsindəki fəaliyyət istiqamətləri dərinləşdirilməklə fəza və zaman təsəvvürlərinin daha da
genişləndirilməsi, fiziki qanunauyğunluqların və
fundamental fiziki qanunların mahiyyəti və onların tətbiqi, fizikanın digər elmlərlə əlaqəsi,
canlı materiyanın öyrənilməsində və texnikanın
inkişafında onun aparıcı rolu haqqında məlumatların mənimsənilməsi, şagirdlərdə elmi dün-

yagörüşün formalaşması, tənqidi təfəkkürün inkişafı təmin olunur.
Problemin elmi yeniliyi. Fiziki hadisələrin
müəyyən qanun və qanunauyğunluqlarla əlaqəsini
və tətbiqi yollarını təşkil etməkdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Fiziki kəmiyyətləri ölçür və nəticələrindən gündəlik həyatda
tətbiq üçün istifadə edir, bu prosesdə təhlükəsizlik
qaydalarına əməl edir.
Problemin aktuallığı. Fiziki hadisələri müşahidə edir, nəticələri ümumiləşdirir və onlar haqqında
mülahizələrini təqdim edir.
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THE KHOJALY TRAGEDY IS A HISTORICAL GENOCIDE
Xülasə. Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi düşmüşdür.
Təsadüfi deyildir ki, Xocalı soyqırımının 10-cu ildönümündə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyev Azərbaycan xalqına öz müraciətində bu ifadələri səsləndirmişdir: “Bu vəhşicəsinə həyata keçirilən
soyqırım aktı bəşəriyyət tarixinə ən dəhşətli kütləvi terror aktlarından biri kimi düşməkdədir”.
Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürülmüş, aldığı güllə yaralarından müxtəlif yaşda 1000 mülki
şəxs əlil olmuşdur. 106 qadın öldürülmüş, 63 gənc, uşaq, 70 qoca, 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər
iki valideynini itirmiş, 130 uşağın isə valideynlərindən biri həlak olmuşdur. Faciə gecəsi 1275 mülki şəxs
əsir götürülmüş, onlardan 150-nin taleyi isə hələ də məlum olmamışdır. Bütün bunlar erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıqla və ağlasığmaz vəhşiliklə həyata keçirilmişdir.
Açar sözlər: Xocalı, soyqırım aktı, təhlükəsizlik, müharibə, beynəlxalq tərəflər
Резюме. Ходжалинский геноцид стал одной из самых страшных и трагических страниц в истории Азербайджана. Неслучайно в 10-ю годовщину Ходжалинского геноцида общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев обратился к азербайджанскому народу: «Этот жестокий
акт геноцида – один из самых ужасных актов массового террора в истории человечества».
Во время Ходжалинского геноцида 613 человек были убиты и 1000 мирных жителей разного возраста получили инвалидность от пулевых ранений. 106 женщин погибли, 63 ребенка, 70 пожилых людей,
8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, один из родителей погиб у
130 детей. В ночь трагедии в плен попали 1275 мирных жителя, судьба 150 из них до сих пор неизвестна.
Все это осуществлялось армянскими военными с особой жестокостью и невообразимой дикостью.
Ключевые слова: Ходжалы, акт геноцида, безопасность, война, международные стороны
Summary. The Khojaly genocide is one of the most terrible and tragic pages in the history of
Azerbaijan. It is no coincidence that on the 10th anniversary of the Khojaly genocide, the national leader of
the Azerbaijani people Heydar Aliyev addressed the Azerbaijani people: "This brutal act of genocide is one
of the most horrific acts of mass terror in human history."
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During the Khojaly genocide, 613 people were killed and 1,000 civilians of different ages were
disabled from bullet wounds. 106 women were killed, 63 young children, 70 elderly people, 8 families were
destroyed, 25 children lost both parents, and one of the parents of 130 children died. On the night of the
tragedy, 1,275 civilians were taken prisoner, and the fate of 150 of them is still unknown. All this was
carried out by the Armenian military with special cruelty and unimaginable brutality.
Key words: Khojaly, genocide, security, war, international parties

200 ilə yaxın müddətdə Azərbaycan xalqı
erməni şovinistləri tərəfindən daim etnik təmizləməyə və soyqırım siyasətinə məruz qalmışdır.
Azərbaycanlılar tarixi torpaqlarından qovulmuş,
qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmiş və bütün
bunlar ermənilərin törətdikləri qırğınlarla müşayiət olunmuşdur. Azərbaycanlıların tarixi və etnik torpaqlarından qovulması 1948-1953-cü illərdə Sovet dönəmində də davam etmişdir. KürAraz ovalığına yerləşdirilən 150 min azərbaycanlı Ermənistandan deportasiya olunmuş və
1988-ci ildə tarixi torpaqlarında yaşayan 250
min azərbaycanlı bu ərazidən uzaqlaşdırılmışdır. Beləliklə, Ermənistan monoetnik bir dövlətə
çevrilmişdir. 1988-ci ildən bəri Dağlıq Qarabağ
ətrafında cərəyan edən hadisələr, erməni ideoloqlarının “Ermənistan dənizdən dənizə” çılğın
ideyasını həyata keçirmə istəkləri kəndlərin, şəhərlərin dağıdılmasına, on minlərlə günahsız insanın ölümünə, ölkədən çıxarılmasına səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən yüz minlərlə azərbaycanlı
öz tarixi torpaqlarından uzaqlaşdırılmışdır [2].
Ermənistan dövləti bütün beynəlxalq normaların əksinə olaraq, cinayətlərə və vəhşiliklərə hazır olduğunu nümayiş etdirməklə, Dağlıq
Qarabağı uzun müddət zəbt etməyə çalışmışdır.
20-ci əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı ermənilərin bu təcavüzkar və cinayətkar siyasətinin nəticəsidir. İyirminci əsrin sonunda baş verən Xocalı faciəsi təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa qarşı yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biridir. Xocalı soyqırımı Xirosima, Naqasaki və Songmi kimi əsrin dəhşətli faciələri ilə bir
səviyyədə qiymətləndirilə bilər.
Xocalı şəhərini hədəf seçən ermənilərin də
xüsusi məqsədi var idi. Əgər bir tərəfdən məqsəd
Qarabağın dağlıq hissəsindəki strateji maneələri
məhv etmək idisə, digər tərəfdən ermənilər sadəcə
qədim zamanlardan bəri xalqın tarixi və mədəni
ənənələrini əks etdirən bir yaşayış məskəni olan
Xocalını tamamilə məhv etmək istəyirdi.
Xocalıda yerləşən kromlexlər, dolmenlər,
sikloplar, kurqanlar və digər abidələr, habelə
müxtəlif ev əşyaları insan cəmiyyətinin inkişaf

dinamikasını əks etdirən mədəniyyət nümunələridir. Erməni işğalından sonra bütün bu mədəniyyət abidələrinin, ən qədim dəfn yerlərindən
biri sayılan Xocalı qəbiristanlığının yeni müharibə texnologiyaları vasitəsilə erməni vandalizminin bariz nümunəsi kimi dağıdılması dünya
mədəniyyətinə qarşı yönəlmiş bir zorakılıqdır.
26 fevral 1992-ci ildə 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərindəki erməni hərbi birləşmələri soyqırım aktı həyata keçirdi. Hərbi hissələr tərəfindən
şəhərə hücum zamanı burada yalnız üç min nəfər
var idi. Çünki sözügedən şəhər 4 aydan çoxdur ki,
mühasirədə olduğundan, əhalinin əksəriyyəti buranı tərk etmək məcburiyyətində qalmışdı.
Hücum mayor Ohanyan Seyran Mişeqoviçin rəhbərliyi altında 366-cı alayın 2-ci taboru
(bu anda Ohanyan Seyran Dağlıq Qarabağdakı
qanunsuz rejimin “müdafiə naziri” idi), 3-cü tabor komandirliyində baş tutmuşdur. Yevgeny
Nabokikhin 1-ci taborun qərargah rəisi Chitchyan Valery Isaevich və alayın 50-dən çox erməni zabitini toplamışdır. (“Xocalının işğalı ilə
bağlı istintaq materiallarından.”)
Qaçmaq istəyən əhalinin bir hissəsi əvvəlcədən hazırlanmış pusqularda öldürülmüşdür.
Rusiya İnsan Haqları Mərkəzi “Memorial”ın
verdiyi məlumata görə, 4 gündə Xocalıdan 200
cəsəd Ağdama gətirildi, onlarla cəsədin təhqir
olunması faktları qeydə alındı. Ağdamda 181
cəsəd (13-ü uşaq olmaqla 130 kişi və 51 qadın)
məhkəmə-tibbi ekspertizadan keçirildi. Müayinə
zamanı məlum olmuşdur ki, 151 nəfərin ölümünə səbəb güllə yaraları səbəb olmuş, 20 nəfər
qəlpə yaraları ilə, 10 nəfər küt əşyalarla vurularaq öldürülmüşdür. Qanuni Müdafiə Mərkəzi də
canlı insanların saç dərisinin soyulması faktını
qeyd etmişdi [16, s. 34].
Xocalı soyqırımı epizodları dəhşətli faktları əks etdirir. Erməni hərbçilərinin tələb etdiyi
“Bu torpaqlar Böyük Ermənistanın bir hissəsidir” sözlərini söyləməkdən imtina edən Xocalı,
Antiga sakini diri-diri yandırıldı. Digər bir Xocalı sakini Səriyyə Talıbova 4 Ahıska Türkünün
və 3 azərbaycanlının bir erməninin qəbri üstün-
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də başı kəsildiyini söylədi. Sonra daha iki azərbaycanlının gözləri çıxarıldığını nəql etmişdilər.
Ermənilər Xocalıdakı hücum zamanı qadağan olunmuş 5.45 çaplı patron və kimyəvi silahdan istifadə etmişdilər. Bütün bunlar Ermənistan
tərəfindən Cenevrə Konvensiyasının protokollarının pozulması və mülki əhaliyə qarşı soyqırımın həyata keçirilməsi faktını təsdiqləyir.
Xocalı soyqırımına beynəlxalq ölkələrdən
gələn reaksiyalar. Xocalı soyqırımının xüsusi
amansızlıqla törədilməsi rusları, gürcüləri, ingilisləri, fransızları, almanları, amerikalıları və
başqa ölkələrin vətəndaşı olan digər jurnalistləri
və publisistləri dəhşətə gətirmişdir.
Xocalı qaçqınlarının BMT, Avropa Birliyi
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına müraciətində deyilir: “Artıq 10 ildən çoxdur ki, biz Xocalı qaçqınları kimi ürəyimizdə ağrılarla və eyni
zamanda, böyük ümidlə bütün sülhsevər xalqlara, bütün beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirik.
Erməni hərbi təcavüzü nəticəsində başımıza gələn bəlaya biganə qalmamağınızı xahiş edirik.
İnanırıq ki, BMT, AB və ATƏT kimi dünyanın
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, sülhsevər ölkələr
Ermənistan kimi bir dövlətin təcavüzünə və özbaşınalığına qarşı tədbirlər görəcəklər”.
Dünyada qəbul edilmiş beynəlxalq konvensiyalar, dünya qanunları Xocalı faciəsi kimi
soyqırım aktlarını pisləyir, qəbuledilməz olduğunu bildirir. Azərbaycan xalqı 9 dekabr 1948-ci il
tarixli “Soyqırımı Cinayətinin qarşısının alınması
və cəzalandırılması” Konvensiyasını rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə iddia qaldırmaq hüququna malikdir. Dünya bilməlidir ki, bu
cinayət yalnız Azərbaycan xalqına deyil, eyni zamanda, bütün insanlığa qarşı yönəldilmişdir. Bu
gün Ermənistanda yüksək vəzifələr tutan insanlar: Seyran Ohanyan, Serj Sarkisyan, eləcə də
Robert Köçəryan və digərləri, soyqırımı həyata
keçirənlər olaraq beynəlxalq məhkəmə qarşısında
cavab verməlidirlər.”
Əlbəttə ki, bu növ insanlığa qarşı cinayətlər cəzasız qalmamalıdır. Ermənistanın hərbi-siyasi təcavüzü dünya birliyi tərəfindən günahlandırılmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlar, dünya ölkələrinin parlamentləri, Ermənistan Respublikasının Azərbaycan ərazisində törətdiyi Xocalı soyqırımına həqiqi bir soyqırım kimi beynəlxalq,
siyasi və hüquqi qiymət verməlidirlər [5, s. 2].
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“Soyqırım” anlayışının hüquqi mənası
BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il tarixli
260 A (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş
“Soyqırımı Cinayətinin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqında” Konvensiya ilə
müəyyən edilir. Bu Konvensiyanın əsas müddəaları aşağıdakılardır:
– belə bir qrup üzvlərinin öldürülməsi;
– belə bir qrup üzvlərinə ciddi bədən xəsarəti və ya ruhi zərər vurmaq;
– tam və ya qismən fiziki məhv edilməsi
üçün nəzərdə tutulmuş yaşayış şəraitinin hər
hansı bir qrupu üçün qəsdən yaradılması;
– belə bir qrupun mühitində uşaq doğmağın qarşısını almaq üçün hazırlanmış tədbirlər;
– uşaqların bir insan qrupundan digərinə
zorla köçürülməsi.
Soyqırım cinayəti üçün xüsusi niyyət zəruri bir element sayılır. Bu obyektiv xüsusiyyət
soyqırım cinayətini digər oxşar beynəlxalq cinayətlərdən fərqləndirir. Soyqırım cinayətini təşkil
edən əməllərin hər biri qəsdən və əvvəlcədən
hazırlanmışdır. Bu hərəkətlər heç bir halda təsadüfən və ya səhlənkarlıq nəticəsində törədilə
bilməz. Eyni zamanda, bu cür hərəkətləri etmək
niyyətləri və mümkün nəticələrinin ümumi məlumatlandırılması onları soyqırım kimi qiymətləndirmək üçün kifayət deyil. Burada cinayət
niyyətinin və ya hərəkətin mənfi nəticələri ilə
əlaqəli xüsusi bir niyyətin müəyyənləşdirilməsi
tələb olunur. Qaçmağa çalışan mülki Azərbaycan əhalisinin xüsusi hazırlanmış pusqularından
pulemyotlardan, bombalardan və digər silah
növlərindən atəş açılması soyqırım niyyətini bir
daha sübut edir.
Bu cinayət və soyqırım hadisəsi birmənalı
şəkildə Azərbaycan xalqına və milli qrupuna
qarşı yönəlmişdir.
Soyqırım cinayətini təhlil edərkən onun üç
əsas hissəsi müəyyən edilir:
– bilinən bir milli, etnik, irqi və ya dini
qrupun olması;
– belə bir qrupu tamamilə və ya qismən
məhv etmək niyyətinin olması;
– soyqırım kimi şərh olunan hər hansı bir
hərəkətin (actus reus) tanınmış bir qrupa aid
edilməsi.
Nəticə olaraq, bir soyqırım aktı mütləq
milli, etnik, irqi və ya dini qrupa qarşı yönəldilməlidir. Başqa bir qrupa, məsələn, siyasi və ya
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sosial qruplara yönəlmiş bu cür hərəkətlər, soyqırım olaraq qəbul edilə bilməz.
Soyqırım anlayışı qadağan edilmiş bir hərəkətin ümumi nəticələri üçün xüsusi bir niyyət
tələb edir. Niyət soyqırım cinayətinin xarakterik
bir xüsusiyyəti olaraq, bir neçə fərqli komponenti birləşdirir:
– niyyət təsadüfən müəyyən bir qrupa aid
bir və ya daha çox şəxsin məhv edilməsindən
deyil, qrupun bütövlükdə məhv edilməsindən
ibarət olmalıdır. Soyqırım qurbanlarını müəyyənləşdirmək üçün həlledici meyar onların fərdiliyi deyil, məhz bir qrupa aid olmalarıdır;
– niyyət qrupu bu şəkildə məhv etmək olmalıdır. Soyqırım bütün insan qrupu üçün mövcud olma hüququnun inkar edilməsidir. Və bir
şəxsin öldürülməsi (soyqırım) bir şəxsin yaşamaq hüququnu tanımaqdan imtina kimi xarakterizə olunur. Buna görə aktus reus (qadağan edilmiş hərəkət) bir nəfərlə məhdudlaşa bilər, lakin
kişilər rea (niyyət) qrupun varlığına qarşı yönəldilməlidir;
– soyqırımın niyyəti qrupu tam və ya qismən məhv etmək olmalıdır;
– niyyət məhz milli, etnik, irqi və ya dini
qruplardan birinin məhv edilməsində olmalıdır.
Soyqırım cinayətinə görə məsuliyyəti
müəyyənləşdirmək, bütün bir qrupun məhvi kimi son nəticənin əldə edilməsini tələb etmir.
Bunun üçün etnik qrupu tamamilə və ya qismən
məhv etmək məqsədi ilə cinayətin obyektiv tərəfini təşkil edən hərəkətlərdən birini etmək kifayətdir [7, s. 3].
Soyqırımın obyektiv tərəfi olan məhv anlayışı fiziki və ya bioloji təsir ilə həyatdan məhrum etmək deməkdir.
BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi
soyqırım hərəkətlərinin qadağan edilməsi öhdəliklərini erga omnes öhdəlikləri adlandırmışdır.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Soyqırım
Cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılmasına dair Konvensiyanın əsasını təşkil edən
prinsipləri bütün dövlətlər üçün məcburi olaraq
tanımışdır.
Aşağıdakı sənədlər Xocalı hadisələrini
beynəlxalq hüquq əsasında bir soyqırım cinayət
əməli kimi qiymətləndirməyə imkan verir:
1. BMT Baş Məclisinin 9 dekabr 1948-ci il
tarixli 260A (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Soyqırımı Cinayətinin qarşısının alınması
və cəzalandırılması haqqında” Konvensiya.

2. Nürnberg Hərbi Məhkəməsinin Nizamnaməsi (Nizamnamədə soyqırım cinayətindən
açıq şəkildə bəhs edilməməsinə baxmayaraq,
soyqırımı təşkil edən hərəkətlər insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayətləri kimi qiymətləndirilir).
3. Yuqoslaviya Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Əsasnaməsi (maddə 4)
4. Ruanda üçün Beynəlxalq Cinayət Tribunalının Əsasnaməsi (maddə 1).
5. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusu (Maddə 6).
6. Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsi (maddə 103).
7. “Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26
mart 1998-ci il tarixli Fərmanı.
Beynəlxalq hüquq soyqırım cinayəti ilə
əlaqədar aşağıdakıları müəyyən etmişdir:
1. Soyqırım cinayətini törədənlərin mühakimə olunması və cəzalandırılması qaçılmazdır.
2. Cinayətin quruluşu yalnız bir soyqırım
aktının törədilməsi deyil, həm də soyqırımı törətmək üçün hazırlanmış bir sui-qəsd, birbaşa və
kütləvi şəkildə soyqırımı təşviq etmək, soyqırım
təşəbbüsü və soyqırımda iştirak etməkdir.
3. Soyqırım cinayətini törətmiş şəxslərə
ümumdünya yurisdiksiyasının prinsipləri tətbiq
edilməlidir.
4. Soyqırım cinayətinin törədilməsində
əmrin icrasına istinad məsuliyyətdən azad etmir.
5. Liderlər soyqırım cinayətinin qarşısını
almaq üçün tədbir görməməyə görə məsuliyyət
daşıyırlar.
6. Soyqırımı cinayətlərinə görə, cinayət
məsuliyyətinin tətbiqi üçün iddia müddətini nəzərə almaq vacib deyildir.
7. Soyqırım cinayətinə qanunun geriyə
dönük şəkildə tətbiq edilməsinə icazə verilir.
8. Soyqırım cinayətini törədənlər cinayət
təqibi üçün müraciət edən ölkəyə təhvil verilməlidir.
Beləliklə, Xocalıda əhaliyə ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən hərəkətlər, beynəlxalq hüquqi sənədlərə uyğun olaraq –
soyqırımı və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə
uyğun olaraq insanlığa qarşı cinayətdir.
“Xocalı faciəsi beynəlxalq bir cinayət
kimi Ermənistan Respublikasının Azərbaycan
xalqına qarşı yönəlmiş soyqırım siyasətinin ay-
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rılmaz hissəsidir” başlıqlı və Milli Akademiyanın İnsan Hüquqları İnstitutunun Ekspert Şurası
tərəfindən qəbul edilmiş bu sənəd 19 fevral
2002-ci il tarixində Azərbaycan Elmləri, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə, Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya və digər dövlətlərin parlamentlərinə, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə
Ali Komissarı, Parlament Assambleyası kimi
beynəlxalq təşkilatlara göndərilmişdir.
Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə tabe
olan bir milyondan çox insan çətin şəraitdə yaşamış, çadır şəhərciklərində, yığma evlərdə, yük
vaqonlarında və yaşamaq üçün uyğun olmayan
digər yerlərdə sığınacaq tapmışdılar.
Ermənistan dövləti BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ilin aprel ayında 822, iyul ayında
853, oktyabrda 874 və noyabrda 884 saylı Azərbaycan Respublikası ərazilərinin Ermənistan ordusu tərəfindən işğalı ilə əlaqədar qəbul etdiyi
qətnamələrə, bununla beynəlxalq ictimaiyyəti
görməməzlikdən gəlmişdir [16, s. 44].
Qarabağ probleminin ədalətli həlli üçün
Azərbaycan dövlətinin tutduğu ardıcıl, prinsipial və qətiyyətli siyasi xətt, Azərbaycan Respublikasının konstruktiv mövqeyi dünya dövlətlərinə yaxşı məlum olmuşdur. Problemin sülh və
danışıqlar yolu ilə həll edilməsinin əsas istiqamətləri 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvəsində dünyanın 53 dövləti tərəfindən
təsdiqlənmiş və dəstəklənmişdir.
Nəzərə alınmalıdır ki, insanlar eyni planetin sakinidir və bu ortaq ev ölüm və qanla təhdid
edənlərə qarşı qətiyyətli və birgə mübarizə aparılmalıdır. 21-ci əsrə xoşbəxtliklə daxil olan xalqların adından, ədalət naminə, ən yüksək insani istəklərin təntənəsi naminə, dövlətlər, dünya parlamentləri, beynəlxalq təşkilatların bərpa olunmasına dəstək verəcəyinə Azərbaycan hər zaman
inanmışdır. Qarabağ probleminin sülh və danışıqlar yolu ilə həll olunmasının tərəfdarları olaraq, dövlətlərin, dünya parlamentlərinin, beynəlxalq təşkilatların birgə səyləri nəticəsində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin olunacağına bir daha əmin olduğunu bildirir.
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28 May 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra 31 Mart 1918-ci
il hadisələrinə xüsusi diqqət yetirildi və 15 iyul
1918-ci ildə Nazirlər Şurası faciəni araşdırmaq
üçün fövqəladə bir “İstintaq Komissiyası” yaratmağa qərar verdi. Komissiya mart soyqırımı, ilk
mərhələdə Şamaxı şəhərindəki təqiblər və İrəvan
quberniyasında ermənilərin törətdikləri ağır cinayətlərin istintaqı ilə başladı. Bu həqiqətləri dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün 1918-ci ilin iyul
ayında Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin tərkibində xüsusi bir qurum yaradıldı.
Qeyd edilməlidir ki, bu, əslində bir əsrdən
çox davam edən azərbaycanlıların soyqırımına
və torpaqlarımızın işğalına qarşı siyasi qiymət
vermək üçün tarixdə ilk cəhd idi. Lakin 1920-ci
ilin aprelində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dağılmasından sonra 31 Mart Soyqırımı İstintaq Komissiyası və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi yanında xüsusi bir qurum faktları dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq
üçün yaradıldı. Beləliklə, ermənilər və bolşeviklər tərəfindən düzgün bir siyasi və hüquqi qiymətləndirmənin beynəlxalq aləmdəki həqiqətləri
ortaya qoymasının qarşısı alındı. Ermənilər və
bolşeviklər tərəfindən Azərbaycan mülki vətəndaşlarına qarşı törədilən soyqırım 30 mart-2 aprel 1918-ci il tarixləri arasında törədilmişdir [2].
Ermənilər və bolşeviklər tərəfindən Azərbaycanda və Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımı nəticəsində həyatını itirənlərin sayı sağdakı cədvəldə göstərilir:
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31 Mart 1918-ci il Soyqırımından səksən il
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev bu dəhşətli hadisələrə adekvat siyasi qiymət verərək 31 Mart 1918-ci il tarixini
elan etdi və 26 Mart 1998-ci ildə “Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında Fərman” imzaladı. 80 il
sonra bu gün “Azərbaycan Soyqırımı Günü” elan
edildi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanlıların
Soyqırımı haqqında Fərman”da deyilir:
“XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanın bütün
faciələri, torpaqlarının işğalı ilə birlikdə, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi
düşünülmüş və sistematik soyqırım siyasətinin
ayrı-ayrı mərhələlərini təşkil edirdi. Bu hadisələrdən yalnız biri – 1918-ci il Mart soyqırımı
üçün siyasi qiymətləndirmə aparıldı. Bu gün
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan
Azərbaycan Respublikası soyqırım hadisələrinə
siyasi qiymət vermək öhdəliyini sona qədər həyata keçirmədiyi qərarların məntiqi davamı olaraq qəbul edir”.
Azərbaycan Respublikasının ümummilli
lideri, Prezident Heydər Əliyev 31 Mart 1998-ci
il tarixli “Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü”
ilə əlaqədar aşağıdakı açıqlamalar vermişdir:
“Nə qədər çətin olsa da, bu gün və gələcəkdə şərəfli və müqəddəs bir iş kimi qorunmalıdır. Bu, soyqırım qurbanlarının xatirəsinə indiki nəslin müqəddəs borcudur.”
Onu da bildirmək istərdik ki, 1918-ci il
30 mart-2 aprel 1918-ci il tarixlərində Qubanın
yalnız şəhər mərkəzi daxil olmaqla 167-dən çox
kəndi ermənilər tərəfindən tamamilə məhv edildi və azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti
tətbiq edildi. Son 20 ildə azərbaycanlılara qarşı
soyqırımı siyasəti çərçivəsində araşdırmalar genişləndirilmiş və bu araşdırmalar nəticəsində bir
çox yeni məlumat və sənəd aşkar edilmişdir.
Azərbaycanın Quba şəhərində aparılan qazıntılar nəticəsində çıxarılan kütləvi məzarların bu
soyqırım faciəsinin ən qanlı epizodlarından biri
olduğunu demək mümkündür.
01 Aprel 2007-ci il araşdırmalarından sonra
bölgədəki qazıntılar zamanı Quba soyqırımı qəbiristanlığı tapıldı və bununla da erməni vəhşiliyi bir
daha dünyaya sübut olundu. Azərbaycan Nazirlər
Kabineti, 2009-cu ildə Quba şəhərində “31 Mart
Soyqırımı qurbanlarını yaşatmaq üçün Fəaliyyət

Planı”nı təsdiqlədi və qazıntılardan sonra çıxarılan
kütləvi məzarlıqdan ərazidə bir abidə kompleksi
inşa edilməsinə qərar verildi [8, s. 5].
2007-ci ilin iyul ayında Azərbaycan Milli
Sosial Elmlər Akademiyasının tərkibindəki Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun tədqiqatçıları kütləvi məzarlıqda geniş araşdırmalara
başladı və tədqiqatlar 2008-ci ilin sentyabrında
başa çatdı. Bu tədqiqat nəticəsində Azərbaycan
Milli Sosial Elmlər Akademiyasının tərkibindəki Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun tədqiqatçıları qəbiristanlığın 1918-ci ildə ermənilərin yerli mülki əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımla əlaqəli olduğunu rəsmi olaraq müəyyənləşdirdilər. Tədqiqat nəticəsində qəbiristanlıqda
400-dən çox müxtəlif yaşda insanın qalıqları tapıldı. Soyqırım nəticəsində azərbaycanlıların
50-dən çox uşaq, 100-dən çox qadın, qalanlarının isə əsasən yaşlı kişilər olduğu üzə çıxdı [6,
s. 35]. Ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz
qalan azərbaycanlı mülki şəxslərin, habelə Quba
şəhərində yaşayan ləzgi, yəhudi, tat və digər etnik qrupların nümayəndələrinin ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə öldürüldükləri və bir çoxunun məzarlarda dəfn edildiyi məlum oldu.
Quba şəhərində ortaya çıxarılan qəbiristanlıqda qurulan Quba Soyqırımı Memorial
Kompleksi 18 sentyabr 2013-cü ildə açıldı. Açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev qeyd etmişdir:
“Əlbəttə ki, Sovet dövründə bu həqiqətlər
bizdən qorunurdu, çünki tarix təhrif olunmuşdu.
Burada illərdir ki, Azərbaycan xalqının qanını
tökən və iyrənc adlarından bəhs olunan quldurlar Şaumyan və onun kimi digərləri tərəfindən
qəhrəman kimi bizə təqdim edildi. Bunun böyük
bir faciə olduğu acı bir həqiqətdir.
Xalqımızı uzun illər təqib edən ünsürlər
Sovet tarixində qəhrəman kimi təqdim olunduğundan, onların şərəfinə abidələr ucaldıldı. Yalnız müstəqillik dövründə həqiqi ədalət bərpa
edildi və Bakı şəhəri həmin abidələrdən təmizlədildi. Bu abidələrin yerinə bu gün burada Sahil
Parkı da daxil olmaqla, gözəl parklar yaradıldı.
Beləliklə, tarix və ədalət öz yerini qazandı. Bu
gün gənc nəsil də bilməlidir ki, xalqımız keçmişdə hansı fəlakətlərlə üzləşmişdir”.
Həmçinin 18 yanvar 2018-ci il tarixində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev “1918-ci il 30 mart-2 aprel tarixlərində er-
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mənilər tərəfindən törədilmiş mülki azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyinin beynəlxalq səviyyədə tanınması haqqında” fərman imzalandı. Bu
fərmanda ortaya çıxan tarixi faktlar 1918-ci ilin
mart-aprel aylarında və sonrasında erməni millətçiləri tərəfindən həyata keçirilmiş qanlı hərəkətlərin coğrafiyasının daha geniş olduğunu və faciə
qurbanlarının sayının dəfələrlə çox olduğunu sübut etdi.
30 ilə yaxın qarşıdurma, nəhayət, hərb yolu ilə həllini tapdı. Haqsız tökülmüş qan yerdə
qalmadı. Xocalı qurbanlarının qisası alındı. İndi
onların ruhu sakitləşə bilər ki, bu torpaqlarda
azərbaycanlı övladları gəzir. Nankor qonşularımızı buradan artıq şanlı ordumuz qovub çıxarıb.
Lakin dünya ölkələri hələ ki, bu soyqırımlara öz
birmənalı münasibətlərini bildirməkdən vaz keçirlər. Azərbaycan diasporu hər bir təmsil etdiyi
ölkələrdə saysız aksiyalar təşkil edir. Cavab –
sükutdur!
2020-ci il Üçlü Bəyannamənin imzalanması
nəticəsində tərəflərin hər birinə müəyyən mənfəət
qazandırsa da, bu Azərbaycan üçün psixoloji və
mənəviyyat baxımından əhəmiyyətli bir inkişaf
kimi qəbul edilə bilər. Eynilə, otuz ildir ki, “məğlubiyyət” təzyiqi altında olan Azərbaycan 44 günlük müharibəni qalib olaraq başa vurdu.
Növbəti dövrdə baş verəcək hadisələrin gedişatını proqnozlaşdırmaq asan deyil. Bununla
yanaşı, bölgədə Rusiyanın aktiv söylədiklərinə
uyğun olaraq, bir sülh prosesinin başlanacağı ehtimalı yüksəkdir. Azərbaycan milli maraqlara uyğun hərəkət etmək, cərəyan edən hadisələri diqqətlə izləmək, icra prosesi, Rusiya və Türkiyə ilə
sıx dialoq və əməkdaşlıq şəraitində sülh prosesində nəzərə alınması vacib olan mövzulardır.

1.
2.

3.
4.
5.
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Şübhəsiz ki, Üçtərəfli Bəyannamənin gətirdiyi sülh prosesi Azərbaycan xalqını tam qane
etməmişdir. Rusiyanın Qafqaz bölgəsində iki
yüz ildən artıq bir müddətdə davam edən müstəmləkə siyasətinə uyğun olaraq, strategiya və
taktikası formal olaraq dəyişsə də, keçmiş baxımından o qədər də dəyişməyib: bölgənin demoqrafik quruluşunu pozmaq bölgədə yerləşərək qalıcı olmağa çalışan hərbi güc yerləşdirmək
(qarşıdurma yaratmaq) üçün bəhanədir. Azərbaycanın gələcəkdə bu kimi siyasətlərin icrasının əleyhinə durması yalnız türk-islam ölkələri
ilə birlik sayəsində mümkün olmaqdadır.
Problemin aktuallığı. Hər hansı bir regionun,
ölkənin, ümumilikdə isə bəşəriyyətin əsas problemlərinə nüfuz etmək və təsir göstərmək yalnız siyasi
arenada mümkündür. Cəmiyyətdə isə güc strukturları və təsir vasitələrinin mənbəyi xalq kütlələridir.
Bundan başqa bu strukturlara medianı da əlavə etmək müvafiq olar. Bu kimi mövzuda elmi məqalələrin yazılması bəşəriyyətə ağrılı səhifələrimizi çatdırmaqdır. Bu baxımdan bu işin aktuallığı öz mövqeyini saxlamaqdadır.
Problemin elmi yeniliyi. İllər boyu Avropa
ölkələri Azərbaycana kağız üzərində dəstək olub,
ərazilərinin geri qaytarılmasına köməklik göstərəcəyini vəd edirdilər. Bizim xalqımız çox dözdü. Artıq
bu məsələyə öz gücümüzlə nail olduq. Xocalı faciəsinin qurbanlarının qanı yerdən götürüldü. Məhz bu
istiqamətdə yeni Bəyannamələr imzalandı. Tədqiqat
işinin hazırlanmasında təkcə elmi mənbələrindən deyil, həm də gündəlik informasiya mənbələrinə, faktlara, internet resurslarına, tarixi əhəmiyyət kəsb edən
yerlərə ziyarət etməklə yanaşılıb və bu faktların üzə
çıxarılmasına üstünlük verilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Elmi məqalədə sadalanan bütün məlumatlar çox sayda elmi
ədəbiyyatdan və elmi praktikadan qidalanıb. Bu məqalə məlumat zənginliyi baxımından səmərəli bir
praktiki mənbə kimi çıxış edə bilər.
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WAYS TO USE INTERACTIVE TEACHING METHODS IN THE DEVELOPMENT OF
STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY IN THE TEACHING OF AZERBAIJANI HISTORY
IN UNIVERSITIES
Xülasə. Elmi araşdırmalar və təcrübə göstərir ki, Azərbaycan tarixi dərslərinin interaktiv metodlarla
tədrisində idrak fəallığının inkişafının nəzərə alınması tələbələrin akademik mühitdə və gündəlik həyatda
uğur qazanmasına təkan verir. Azərbaycan tarixinin tədrisində tələbələrin idrak fəaliyyətinin inkişafının nəzərə alınması ona görə vacibdir ki, tələblərin akademik mühitdə təlimin məzmununun mənimsənilməsində
mühüm vasitə rolunu oynayır. Tədris olunacaq materialın məzmununu müəyyənləşdirərkən onun perspektivliyi, materialın praktikliyi və tələbələr üçün vacibliyi, keyfiyyətliliyi, aktuallığı nəzərə alınmalıdır.
Açar sözlər: Umummilli lider Heydər Əliyev, Azərbaycan tarixinin tədrisi, ali məktəb, interaktiv təlim
metodları, idrak fəaliyyəti
Резюме. Научные исследования и опыт показывают, что учет развития познавательной активности при преподавании уроков истории Азербайджана с использованием интерактивных методов
дает учащимся стимул к успеху в учебной среде и в повседневной жизни. При обучении истории
Азербайджана важно учитывать развитие познавательной активности учащихся, так как требования
играют важную роль в усвоении содержания обучения в академической среде. При определении содержания изучаемого материала следует учитывать его перспективность, практичность материала и
его важность для учащихся, качество, актуальность.
Ключевые слова: oбщенациональный лидер Гейдар Алиев, преподавание истории Азербайджана,
университет, интерактивные методы обучения, познавательная активность
Summary. Scientific research and experience show that taking into account the development of
cognitive activity in the teaching of Azerbaijani history lessons with interactive methods gives students an
impetus to succeed in the academic environment and in everyday life. It is important to take into account the
development of students' cognitive activity in the teaching of Azerbaijani history, because the requirements
play an important role in mastering the content of training in an academic environment. When determining
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the content of the material to be taught, its perspective, practicality of the material and its importance for
students, quality, relevance should be taken into account.
Key words: National lider Heydar Aliyev, teaching the history of Azerbaijan, high school, interactiv
teaching methods, cognitive activity

Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixi dərslərininin tədrisində təhsilalanların idrak fəallığının
yüksəldilməsində interaktiv təlim metodlarından
istifadə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tələbələrin biliyə tələbatının formalaşmasında, peşəkar
fəaliyyət bacarıqlarının mənimsənilməsində, təfəkkür müstəqilliyinin əldə olunmasında, əldə
olunan biliyin dərinliyində və onun möhkəmləndirilməsində tələbələrin idrak fəallığının rolu
böyükdür. Tələbənin idrak fəaliyyəti mexanizminin işə düşməsində təlim prosesi vacib rola
malikdir. Bu isə ilk növbədə, tələbələrin tədqiqatçılıq və müəllimin pedaqoji ustalıq qabiliyyətindən asılıdır. Bunun üçün tələbələrin qarşısında problem canlandırmaq, fərziyyələr irəli
sürmək, onları bu işin müdafiəsinə sövq etmək,
gerçəkliyin meyarları kimi praktikada canlandırmaq, bilikləri yeni və qeyri-adi vəziyyətlərdə
tətbiq etmək lazımıdır. Bu isə müəllimdən dərin
bilik, bacarıq, yaradıcılıq tələb edir. Tələbələrdə
idrak fəallığını inkişaf etdirmək üçün, ilk növbədə, yaradıcı təfəkkürün elementlərinin inkişafına təkan vermək lazımdır.
Psixologiyada fəaliyyət “bir insanın maddi və mənəvi mədəniyyət sərvətlərinin mənimsənilməsinə əsaslanaraq, yaradıcılıqda, iradi hərəkətlərdə, ünsiyyətdə təzahür edən dünyada sosial əhəmiyyətli dəyişikliklər yaratmaq qabiliyyəti ...” kimi başa düşülür [ 4, s.15 ].
Tələbələrin idrak fəaliyyəti onların idrak
fəaliyyətinə münasibətində özünü göstərir. Bundan əlavə, fəaliyyət təlim prosesinin ən vacib
nəticələrindən biri kimi çıxış edir, həm də bir
növ “işəsalma mövqeyini” ifadə edir.
Müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyası əsasında formalaşan milli ideologiyamızın əsasında
müasir tarix təhsilinin qarşısında dayanan əsas
məsələ milli ideologiyalı, milli təfəkkürlü, milli
özünüdərk xüsusiyyətlərinə cavabdehliyi bacaran
vətəndaşlar formalaşdırmaqdır. Bu sahədəki uğurlarımızın bünövrəsində ümummilli liderimiz
H. Əliyevin qayğısı, diqqəti və məhəbbəti dayanır.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tariximizin
öyrənilməsinə xüsusi diqqət verərək göstərirdi ki,
gərək biz tariximizi heç vaxt unutmayaq, onun hər
bir səhifəsinə hörmətlə, ehtiramla yanaşaq.

Dövlətimizin ali təhsilə qayğısı nəticəsində
müasir ali təhsil müəssisələri yeni elmi-metodik
təfəkkürə əsaslanır. Müəllimin bələdçi roluna xüsusi əhəmiyyət verildiyi bir dövrdə ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin interaktiv metodlarla tədrisində tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi xüsusilə önəmlidir. Ali təhsil müəssisələrində
ən vacib məsələlərdən biri tələbə şəxsiyyətinin
formalaşdırılmasıdır [ 2, s.101].
Məqsədimiz ali məktəblərdə Azərbaycan
tarixinin tədrisində tələbələrin idrak fəallığının
inkişaf etdirilməsinin yollarını müəyyənləşdirmək, interaktiv metodların idrak və tədris
fəaliyyəti arasında olan vəhdətinin müsbət xüsusiyyətlərini tədqiq etmək və onlardan səmərəli
sürətdə istifadə etməkdir.
Ali təhsilin məqsədi yalnız tələbəni savadlı etmək deyil. Müstəqil düşüncə və müdriklik
kimi yüksək hədəflər, hər zaman olduğu kimi,
keyfiyyətli təhsilin həlledici vəzifələridir. Tələbələrdə idrak fəallığının formalaşdırılması hansı
metodlarla həyata keçirilə bilər? Metod anlayışı
ədəbiyyatda necə şərh olunur?
Metodologiya 2500 ildən artıq bir müddətdə fəlsəfi elm kimi tanınır və bu sahədə heç
bir mübahisə yoxdur. Məşhur ingilis filosofu
F. Bekonun (XVII əsr) demişdir: “Metod yolçunun yolunu işıqlandıran bir mayakdır. Düzgün
metodla silahlanmayan alim, qaranlıqda dolaşıb
fəhmlə özünə yol axtaran yolçuya bənzər”.
Müəllimin tələbələri bilik, bacarıq və vərdişlərlə
silahlandırması və tələbələrin bunlara yiyələnməsi yolları və vasitələrinə təlimin metodları
deyilir. Dərk olunan qanunauyğunluqlar metodun obyektiv amilləri sayılır. Bu qanunauyğunluqlar əsasında pedaqoji gerçəkliyin mənimsənilməsi və qarşıya qoyulmuş məqsəd və vəzifələrin həyata keçirilməsi isə onun subyektiv
amilləridir. Fəlsəfi ədəbiyyatda metodikaya belə
tərif verilir: metodika faktiki materialların konkret alınması, tədqiq və təhlil edilməsi yolları
metodları haqqında təlimdir. Başqa sözlə desək,
metod təlim prosesində müəllim və tələbələrin
məqsədə yönəlmiş qarşılıqlı fəaliyyət üsullarıdır. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində təlimin müvəffəqiyyəti, ilk növbədə, təlim
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zamanı istifadə olunan metodlardan asılıdır. Təlimin metodları – öyrədən və öyrənənlərin ümumi məqsədlərə yönəldilən birgə fəaliyyət üsullarına deyilir. Təlim metodları çoxdur. Onların
təsnifatında vahidlik yoxdur. Metod anlayışına
müxtəlif ədəbiyyatlarda müxtəlif təriflər verilib.
Çoxsaylı ədəbiyyatlarda çoxsaylı təriflərin verilməsinə baxmayaraq, mahiyyət etibarı ilə, demək
olar ki, eynidir. Məsələn, nümunə üçün professor A. N.Abbasovun verdiyi tərifə diqqət yetirək: “Metod (yun: methodos-gerçəkliyə, gözlənilən nəticəyə doğru yol, tərz) məqsədə çatmaq,
pedaqoji gerçəkliyi dərk etmək, bu və ya digər
pedaqoji vəzifəni həyata keçirmək üçün istifadə
olunan priyomların, nəzəri və fəaliyyəti nizamlayan prinsip və qaydaların məcmusu. Dərk olunan qanunauyğunluqlar – metodun obyektiv
amilləri; həmin qanunauyğunluqlara əsaslanaraq
pedaqoji gerçəkliyin öyrənilməsi və qarşıda dayanan pedaqoji vəzifələrin həyata keçirilməsi,
priyom və vasitələri isə onun subyektiv amilləridir” [1, s.11]
Məqalə Ali məktəblərdə tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası sahəsi üzrə olduğu
üçün metodologiyanın məqsədinə, məzmununa
və funksiyasına nəzər salmaq məqsədəmüvafiqdir. Pedaqoji ədəbiyyatda bu barədə deyilir:
“Elmin metodologiyası tədqiqatın komponentlərinin xarakteristikasını verir. Həmin komponentlər aşağıdakılardır: tədqiqatın predmeti, vəzifələri, metodları, vasitələri və fəaliyyətin ardıcıllığı mexanizmi. Pedaqogikada metodologiyaya
pedaqoji gerçəkliyin, yeni pedaqoji fakt, hadisə
və proseslərin dərk edilməsi və dəyişdirilməsi
haqqında nəzəri müddəaların məcmusu kimi baxılır. Hər hansı metodologiya tənzimləyici və
normativ funksiyalar yerinə yetirir” [3 , s. 29].
Araşdırmalarımızdan müəyyən olur ki, metodoloji biliklərin strukturu üç səviyyədə mövqe
tutur. Birincisi, fəlsəfi səviyyə (ümumi elmi səviyyə), ikincisi konkret elmi səviyyə, sonuncu isə
texnoloji səviyyə kimi xarakterizə olunur.
Birinci səviyyədə metodoloji funksiyasını
bütün fəlsəfi biliklər sistemi yerinə yetirir. Onlar
idrakın ümumi prinsiplərini və bütünlükdə elmin kateqorial quruluşunu – anlayış terminologiyası aparatını təşkil edir.
İkinci səviyyəni (konkret elmi səviyyə) bu
və ya digər xüsusi fənlər üzrə tədqiqat və prosedurlarda tətbiq olunan prinsiplərin, metodların
məcmusu təşkil edir.
142

Üçüncü səviyyəni – texnoloji səviyyə tədqiqatın metodikası və texnikası təşkil edir. Buraya düzgün empirik materialın alınmasına və onun
ilkin təhlilinə imkan verən prosedurlar daxildir.
Mürəkkəb sistem metodologiyanın səviyyələri arasında müəyyən asılılıq mövcuddur. Bu
zaman fəlsəfi səviyyə metodoloji əsas kimi çıxış
edir, varlığın dərk olunması və dəyişdirilməsi
prosesində dünyagörüşü rolunu oynayır. Belə ki,
dialektik materializm təbiətin, cəmiyyətin və təfəkkürün hərəkəti və inkişafı ilə bağlı ən ümumi
qanunlar haqqında təlimdir. Onun əsas müddəaları aşağıdakılardır: materiya birinci, şüur isə
ikincidir; şüur materiyanın (insan beyninin) inkişafı nəticəsində meydana gəlmişdir və onun
məhsuludur (materialist monizm prinsipi);
obeyktiv aləmin hadisələri və şüur qarşılıqlı əlaqədə və qarşılıqlı asılılıqdadırlar (determinizm
prinsipi); bütün predmet və hadisələr hərəkətdir,
inkişaf edir və dəyişir (inkişaf prinsipləri). Məlum olduğu kimi, dialektika təbiət, cəmiyyət və
təfəkkürün ən ümumi inkişafı haqqında elmdir.
Pedaqogika və tarixin tədrisi metodikasına
dair ədəbiyyatlarda ümumi şəkildə qeyd olunur
ki, mürəkkəb sosial proses olan mütəşəkkil təhsil-tərbiyə şəxsiyyətin inkişafında aparıcı rol oynayır. Təhsil-tərbiyə, eləcə də tarixin tədrisi metodikasının nəzəriyyəsinin işlənib hazırlanmasına müasir yanaşmanı aşağıda sadalanan müddəalar müəyyən edir:
1. Təhsil-tərbiyənin digər ictimai hadisələr
kimi sosial xarakter daşıması, cəmiyyətin inkişaf ənənələrini, eləcə də millətlərin və xalqların
milli xüsusiyyətlərini əks etdirməsi;
2. İnsanın şəxsiyyət kimi inkişafının mənbələrinin vəhdətdə olması;
3. Şəxsiyyətin inkişafında və formalaşmasında insanın özünün fəal rol oynaması;
4. Cəmiyyətdə sosial və mənəvi münasibətlərin insanın təkmilləşməsində və inkişafında
mühüm rol oynaması;
5. Tarixin tədrisi metodikası və metodologiyasına pedaqoji varlığın dərk olunması, yəni
tarixin tədrisi metodlarının, üsullarının və vasitələlərinin dərk edilməsi və dəyişdirilməsi haqqında yuxarıda sadalanan nəzəri müddəaların
məcmusu kimi baxmaq lazımdır.
Beləliklə, bu gün əsas vəzifə tələbələrin
müstəqil düşüncə tərzini inkişaf etdirməkdir. Təhsil müəssisəsi müasir innovativ texnoloji
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modellərin geniş spektrində naviqasiya etməlidir. İnnovativ texnologiya əsasında məqsədyönlü
təşkil olunmuş təlim tələbələrdə idrak fəaliyyətinin, özünəinamın, yaradıcılığın, məhsuldar təfəkkürün inkişafına kömək edir ki, bu da inkişaf etmiş sənaye cəmiyyətində olduqca populyardır. Bu gün müasir təhsil texnologiyası müəllimin təkcə dərsi deyil, həm də fəal təlim metodlarının mümkün tətbiqi üçün xüsusi pedaqoji mühit
yaratmaq bacarığına diqqət yetirir [9 s.-127-130].
Tədris materialının mənimsənilməsi prosesində fəal təfəkkür və praktiki fəaliyyətə təkan
verən bu üsulları aktiv təlim metodları adlandırırlar. Onlar tələbələrə idarəolunan ünsiyyətə
təhrik etməyi, real hadisələrlə məşğul olmağı
təklif edirlər. Bu, tələbələrin müxtəlif səviyyələrdə informasiya probleminin həllinə daxil
edilmiş fərqli miqyasda düşünməyə sövq edilmiş şərait yaradır. Fəal metodlar problemin başa
düşülməsinə nail olmaq üçün dəstəkləyici təlim
mühiti yaratmağa yardım edir [6, s.45-51]
Müəllimin müxtəlif fəal təlim metodlarından səriştəli istifadəsi təlim prosesinin öyrənilməsinin təkcə maraqlı deyil, həm də tələbələr və
müəllimlər üçün də tədrisin daha təsirli və effektiv olmasına təsir edir. Həmçinin, koqnitiv
fəaliyyətin səviyyəsini artırır, bilikləri mənimsəyir, çevik olur, tənqidi düşüncəni inkişaf etdirir
və yaradıcı fərdi həllər hazırlamaq bacarığını inkişaf etdirir [5, s. 30-106].
Bu üsulların hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri mövcuddur. Onlardan bəzilərinin
xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirək:
Fundamentalist metod. Bu üsul ifadə etmək, fikir irəli sürmək və ya cavabı əsaslandırmaq bacarığını inkişaf etdirir. Bu metodun mahiyyəti, güclü səbəbləri, tədqiq edilən fikirləri
axtarmaqdan ibarətdir. Bu, mahiyyətcə tələbələrdə dərsə inamı gücləndirir, daha güclü, onları
daha möhkəm ideyalara bağlayır, məlum bilikləri səfərbər edir, tələbələrin ideyaların mükəmməlliyini dərk etmələrini gücləndirir [7,s.21-26]
Beyin fırtınası metodu. Bu metodun məqsədi problemləri həll etmək üçün innovativ yollar
tapmaq istiqamətində kollektiv düşüncə fəaliyyətini təşkil etməkdir. Bu üsul diqqəti, zehni səyləri
konkret tapşırıqlara cəmləşdirmək bacarığını,

həmçinin kollektiv düşünmə fəaliyyəti təcrübəsinin formalaşmasını və kiçik qrupda işləmək bacarığını inkişaf etdirir [8, s. 63-77].
“Sokratik dialoq” metodunda məqsəd idarəetmə məsələsini formalaşdırmaq və alternativ
yanaşmaları təhlil etməkdir. Bu üsul öz nöqteyinəzərini müdafiə etmək, ictimaiyyət qarşısında
danışmaq, eləcə də dinləmək və təfəkkür inkişaf
etdirmək bacarığını yaradır.
“Dəstələr” üsulunda əsas məqsəd tədqiqatın problemini və məqsədlərini müəyyən etməkdir. Mərkəzi ideyaların (konsepsiyaların)
olması düşüncələrin ətrafında cərəyan edən bir
döngə yaradır və şaxələnmiş struktur onlara sərbəst şəkildə yayılmağa və inkişaf etməyə imkan
verir. Belə struktur – məntiqi metod tapşırığın
səliqəli tərtib edilməsinə kömək edir. Bu üsulun
mahiyyəti odur ki, bütövlükdə və hissə-hissə
görmək qabiliyyətini vurğulamaq üçün tələbələrdə cədvəllər, diaqramlar və illüstrasiyalar
qurmaq qabiliyyətini yaradır.
Layihə üsulu tələbələrin idrak bacarıqlarının inkişafını, öz biliklərini qurmaq bacarığını,
informasiya məkanına naviqasiya etməyi, tənqidi təfəkkürün inkişafını stimullaşdırır. Layihə
metodu həmişə müxtəlif üsulların, təlim vasitələrinin istifadəsini, müxtəlif elm sahələrindən
bilik və bacarıqların inteqrasiyasını nəzərdə tutan istənilən problemin həllini təklif edir. Layihə üzərində aparılan nəzəri işin nəticəsi- öyrənilən problemin həlli yollarının təqdimatı və praktiki-həyata keçirilməyə hazır olan konkret layihədir. Bu üsul tədqiqat bacarıqlarını inkişaf etdirməyə və təhsil layihələri hazırlamağa imkan
verir [10, s. 89-91].
Problemin aktuallığı. Ali məktəblərdə tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsində interaktiv təlim metodlarından istifadəni rolu böyükdür.
Məqalə bu baxımdan aktuallıq daşıyır.
Problemin elmi yeniliyi. Ali məktəblərdə
Azərbaycan tarixinin tədrisində tələbələrdə idrak
fəallığının inkişaf etdirilməsində interaktiv təlim
metodlarının rolu diqqət mərkəzinə gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsində müəllimlərə öz köməyini göstərəcəkdir.
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9-cu SĠNĠFDƏ “ÜZVĠ KĠMYAYA GĠRĠġ” BÖLMƏSĠNĠN TƏDRĠSĠ HAQQINDA
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О ПРЕПОДАВАНИИ РАЗДЕЛА «ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ»
В 9 КЛАССЕ
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TEACHING “SENDING IN ORGANIC CHEMISTRY” IN THE 9 CLASS
Xülasə. Məqalədə ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfində öyrənilən üzvi kimyanın əsaslarına aid materialların məzmunu araşdırılaraq təhlil edilir, müəllimlərin dərslərini dinləməklə, şagirdlər və müəllimlərlə
söhbətlər aparmaqla bu materialların çətin mənimsənildiyi qənaətinə gələrək yeni proqram təklif edilir və ayrı-ayrı mövzuların (üzvi birləşmələrin) tədrisinə dair metodik tövsiyələr verilir.
Açar sözlər: üzvi kimya, kovalent rabitə, alkan, alken, alkin, təsnifat, nomenklatura, homologiya,
radikal, funksional qrup, metodik tövsiyə, nümayişlər, laboratoriya təcrübələri
Резюме. В статье анализируется содержания раздела «Основы органической химии» изучающийся в 9-ом классе общеобразовательных школ Азербайджана, на основе прослушивания уроков
учителей химии, беседы с ними и с учащимися. Автором делаются выводы о трудности усвоения материалов обучения раздела и предлагается новая программа изучения этих материалов, а также даются методические рекомендации изучения отдельных тем.
Ключевые слова: органическая химия, ковалентная связь, алкан, алкен, алкин, классификация,
номенклатура, гомология, радикал, функциональная группа, методическая рекомендация, демонстрации,
лабораторные опыты
Summary. The article analyzes the content of the section "Fundamentals of Organic Chemistry"
studied in the 9th grade of secondary schools in Azerbaijan, based on listening to the lessons of chemistry
teachers, talking with them and with students. The author draws conclusions about the difficulty of mastering
the teaching materials of the section and proposes a new program for the study of these materials, as well as
methodological recommendations for the study of individual topics.
Key words: organic chemistry, covalent connection, alkane, alkene, alkine, classification, nomenklatura,
homogeneous, radical, functional croup, systematic recommendation, demonstrate, laboratory experiment

Məlumdur ki, 2016-2017-ci dərs ilindən
başlayaraq ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinif

şagirdlərinə üzvi kimya haqqında da müəyyən bilik və bacarıqlar öyrədilməyə başlanmışdır. Bu
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onunla əlaqədardır ki, ümumi orta təhsili (9-cu
sinfi) bitirən və tam orta təhsil almayan şagird
canlı aləmin əsasını təşkil edən üzvi birləşmələr
haqqında da müəyyən təsəvvürlərə malik olsun,
onun maddi aləm barədə bilikləri bütövləşsin.
MDB ölkələrinin (RF, Ukrayna, Belarus, Gürcüstan, Azərbaycan) qüvvədə olan proqram və
dərsliklərinin araşdırılması belə qənaətə gəlməyə
əsas verir ki, indiki 9-сu sinfin üzvi kimya proqramı aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
1. Üzvi maddələr haqqında məlumatlar sadə, anlaşıqlı və mümkün olduqca qeyri-üzvi maddələrə dair biliklərlə əlaqəli şəkildə verilməlidir;
2. Tanış edilən üzvi maddələr praktik və
bioloji əhəmiyyətə malik olmalı, geniş tətbiq
edilməli və sonra öyrəniləcək birləşmələrlə əlaqə yaratmağa imkan verməlidir;
3. Üzvi kimyaya aid yeni terminlər və anlayışlar (homoloq, homoloji sıra, radikal, funksional qrup, monomer, polimer və s.) tədricən,
sadə maddələr misalında öyrədilməlidir;
4. Giriş hissədə üzvi birləşmələrin quruluşu və izomerliyi haqqında məlumatlar ayrıca nəzəriyyə şəklində deyil, sadə nümunələr göstərilməklə anlaşıqlı formada izah olunmalıdır;
5. “Üzvi birləşmələrin təsnifatı” mövzusunun 9-cu sinifdə, “Üzvi kimyaya giriş”də öyrədilməsi düzgün deyildir, çünki bu dərs materialında verilmiş terminlər və məlumatların əksəriyyəti şagirdlər üçün yenidir və onların birdənbirə mənimsənilməsi qeyri-mümkündür;
6. Üzvi birləşmələrin sadə və praktik əhəmiyyətli nümayəndələri ilə tanışlıq onlara aid
nümayiş təcrübələrlə və şagirdlərin müstəqil
apara biləcəyi sadə laboratoriya təcrübələri ilə
müşayiət olunmalıdır;
7. Ən mühüm üzvi birləşmələrlə və bioloji
əhəmiyyətli üzvi birləşmələrlə (karbohidratlar,
yağlar, aminturşular, zülallar) tanışlıq üçün 1112 dərs saatı ilə kifayətlənmək olar.
Yuxarıda göstərilən tələblər Azərbaycan
Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinifləri üçün hazırda qüvvədə olan dərslikdə
müəyyən qədər nəzərə alınmışdır. Lakin əldə
dəqiq işlənmiş tədris proqramının olmaması səbəbindən dərslik müəllifləri (İltifat Lətifov, Şükür Mustafa) üzvi kimyaya aid materialları həddən artıq mürəkkəbləşdirmiş və ehtiyac olmadan şagirdlərə xeyli əlavə materialların da öyrənilməsini təklif etmişlər. Bununla da əksər şa-

146

girdlərdə üzvi kimyaya aid təlim materiallarının
mənimsənilməsində çətinliklər yaradılmışdır.
Ümid edirik ki, müəlliflər dərsliyin növbəti nəşrində deyilən qüsurları aradan qaldıracaqdır. Bu
işə kömək etmək məqsədilə 9-cu sinifdə üzvi
kimyanın əsasları ilə tanış olmaq üçün yeni
Proqram təklif edirik:
1. Üzvi kimyaya giriş. Üzvi maddələrin
tərkibi, vahid struktura (atomların birləşmə ardıcıllığına) malik olması, hamısında kovalent rabitələrin olması, xassələrinə görə qeyri-üzvi
maddələrdən fərqlənməsi – qızdırıldıqda qaralması və asan yanması. Üzvi maddələrin sayca
çox olmasının səbəbləri, onların qeyri-üzvi
maddələrdən alınmasının mümkünlüyü. Üzvi
birləşmələrdə homologiya və izomerlik haqqında sadələşmiş izahatlar.
2. Karbohidrogenlər. Doymuş karbohidrogenlər (alkanlar). Metanın homoloji sırasının
ilk beş nümayəndəsinin molekul formulları və
adlandırılması. Alkanların ümumi formulunun
çıxarılması və ifadə olunması. Alkil radikalları
və onların adlandırılması, ilk beş nümayəndənin
açıq və yığcam quruluş formulları, onların beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırılması. Butanın və pentanın izomerlərinin tərtibi, nomenklaturası. Alkanlarda C-C rabitəsinin davamlılığı
və uzunluğu. Metanın və etanın fiziki xassələri,
yanma reaksiyaları, etanın dehidrogenləşdirilməsi. İlk beş nümayəndə misalında alkanların
tətbiqi və əhəmiyyəti haqqında məlumat.
3. Doymamış karbohidrogenlər (alkenlər).
Etilenin homoloji sırasının ilk dörd nümayəndəsinin molekul formulları və adlandırılması. Bu
formullara əsasən alkenlərin ümumi formulunun
çıxarılması və ifadə olunması. Eten, propen, buten və pentenin açıq və yığcam quruluş formullarının tərtibi, onların beynəlxalq nomenklatura
ilə adlandırılması. Buten və pentenin quruluş
izomerlərinin tərtibi, karbohidrogen radikalının
və ikiqat rabitənin yerinin nömrələnməsi, beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırılması. Etilen
molekulunda ikiqat rabitənin xarakteristikası,
C=C rabitəsinin davamlılığı və uzunluğu, möhkəmliyinə görə siqma (σ ) və pi (π) rabitələrinin
fərqlənməsi, bunun səbəbinin rabitə yaradan
elektron orbitallarının sıxlaşma (qovuşma) forması ilə izah edilməsi. Etilenin fiziki xassələri,
yanması bromla və su ilə reaksiyaları. Etilen
molekullarının biri-biri ilə birləşərək irimolekul-

Research Papers of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, Volume: 89, Number: 2, 2022

9-cu sinifdə “Üzvi kimyaya giriĢ” bölməsinin tədrisi haqqında

lu birləşmə – polimer əmələ gətirməsi. Monomer, polimer və polimerləşmə dərəcəsi anlayışlarının izahı. Etilenin və polietilen polimerinin tətbiq sahələri. Asetilen, alkinlərin birinci nümayəndəsi kimi. Molekulunda üçqat rabitəsi olan doymamış karbohidrogenlərin (alkinlərin) ilk üç nümayəndəsinin molekul formulları, onların ümumi
formulunun çıxarılması və beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırılması. Asetilen molekulunun quruluşu, üçqat rabitənin xarakteristikası, C ≡ C üçqat rabitənin uzunluğu və davamlılığı. Asetilenin
fiziki xassələri, yanması bromlu su və HCl-la
reaksiyaları və onların tənliklərinin tərtibi. Asetilenin mühüm tətbiq sahələri.
Karbohidrogenlərə aid nümayiş təcrübələr: Metan qazının yandırılması; etilenin qatı
sulfat turşusu ilə etil spirti qarışığını qızdırmaqla alınması və bromlu sudan yaxud kalium-permanqanat məhlulundan keçirilməsi; polietilen
nümunələrinin göstərilməsi.
Laboratoriya təcrübələri: Metan, etan,
etilen və asetilen molekullarının mil-kürəcik
(verilmiş hazır materialdan) və kürəcik (plastilin
materialdan) modellərinin hazırlanması.
4. Karbohidrogenlərin təbii mənbələri.
Neft, neftlə birgə çıxan qazlar və təbii qaz haqqında ən mühüm məlumatlarla tanışlıq. Neftin
tərkibi və fiziki xassələri. Neftdən alınan başlıca
məhsullar, onların xassələrindəki fərqlər və tətbiq sahələri. Neftlə birgə çıxan qazların və təbii
qazın tərkibi, qaz fraksiyaları şəklində ayrılması, onların tətbiq sahələri. 4-cü mövzuya aid nümayişlər: Az miqdar xam neft, benzin, kerosin
və dizel yanacağının yandırılması göstərilir, onların hansıları yananda daha çox his alındığı
qeyd olunur; Azərbaycanda neft və ya neft məhsullarının emalına aid kinofilm göstərilir; neftdən alınan başlıca məhsulların və metan-etan,
propan-butan qaz fraksiyalarının tətbiqinə aid
şəkillər və sxemlər nümayiş etdirilir.
6. Oksigenli üzvi birləşmələr. Doymuş biratomlu spirtlər. Doymuş biratomlu spirtlərin
empirik molekul formulları və adlandırılması.
Onların əsasında spirtlərin ümumi molekul formulunun çıxarılması. Bu spirtlərin açıq və yığcam quruluş formullarının tərtibi, adlandırılması. Propanol, butanol və pentanolun quruluş izomerlərinin tərtibi və beynəlxalq nomenklatura
ilə adlandırılması. Metanol və etanolun fiziki
xassələri. Etil spirtinin kimyəvi xassələri (yan-

ması, oksidləşməsi, dehidratlaşması və sadə efir
əmələ gətirməsi). Spirtlərdə C-H və O-H rabitələrinin müqayisəsi, aktiv metalların – OH qrupundakı hidrogen atomunu əvəz edə bilməsi.
İkiatomlu və üçatomlu spirtlərin nümayəndələri ilə tanışlıq. Etilenqlikol və qliserinin
yığcam quruluş formulları, əsas fiziki xassələri,
mis (II)-hidroksidlə qarşılıqlı kimyəvi təsirdə
olmaları. Etanolun, etilenqlikol və qliserinin tətbiq sahələri.
6. Doymuş aldehidlər haqqında anlayış.
Aldehidlərin ümumi formulu, aldehid qrupunun
quruluşu. Formaldehid və asetaldehidin quruluş
formulları, trivial adları. Asetaldehidin ən mühüm fiziki xassələri. Asetaldehidin oksidləşmə
və hidrogenləşmə reaksiyaları. Formaldehid və
asetaldehidin tətbiq sahələri.
7. Doymuş birəsaslı karbon turşuları haqqında qısa məlumat. Karbon turşularının ümumi
formulu, karboksil qrupunun xarakteristikası.
İlk dörd nümayəndənin və onların izomerlərinin
quruluş formulları, beynəlxalq nomenklatura ilə
adlandırılması. Sirkə (asetat) turşusunun fiziki
və kimyəvi xassələri. Sirkə turşusunun tətbiq sahələri. İrimolekullu, doymuş ali karbon turşuları
– palmitin və stearin turşularının yığcam quruluş formulları. Onların natrium və kalium duzları – sabun.
8. Mürəkkəb efirlər və yağlar haqqında
anlayış. Etil-sirkə efirinin alınması və hidroliz
reaksiyalarının şəraiti. Mürəkkəb efirlərin alınması və hidrolizi reaksiyasının ümumi tənliyi.
Yağlar ali karbon turşularının qliserinlə əmələ
gətirdiyi mürəkkəb efirlər kimi. Yağların ümumi alınma və hidroliz reaksiyalarının tənliklərinin tərtibi. Maye və bərk yağlar, onların tətbiqi
və bioloji rolu.
9. Karbohidratlar. Karbohidratların təsnifatı və molekul formulları. Qlükozanın mühüm
fiziki və kimyəvi xassələri. Qlükozanın funksional qruplarının mis(II)-hiroksidlə və gümüş(I)oksidin ammonyakda məhlulu ilə təyini reaksiyaları. Qlükozanın açıq quruluşu, çoxatomlu
spirt-aldehid formulu. Qlükozanın yaşıl bitkilərdə əmələ gəlməsi. Onun spirtə qıcqırma şəraiti
və reaksiyaların ümumu tənliyi. Saxaroza, nişasta və sellülozanın hidrolizi reaksiyalarının
ümumi tənlikləri. Karbohidratların canlı orqanizmlərdə bioloji rolu və tətbiq sahələri.
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10. Aminturşular, zülallar. İlk üç nümayəndənin misalında aminturşuların tərkibi, quruluşu,
izomerliyi və alandırılması. Aminsirkə turşusunun
metal, əsasi oksid, əsas və mineral turşularla reaksiyaları. Aminturşuların öz molekulları arasında
peptid rabitəsi (-CO-NH-) əmələ gətirməsi. Zülalların tərkibinə daxil olan 3-4 sadə aminturşunun
quruluş formulu. Zülalların dörd cür quruluşu, denaturasiyasının quruluşdan asılı olması və rəngli
reaksiyaları haqqında qısa məlumat.
Nümayişlər: etanol, qliserin, formalin, sirkə
turşusu, qlükoza, nişasta, sellüloza, zülal nümunələrinin göstərilməsi. Etanolun dehidratlaşması və
qliserinin təyini reaksiyalarının nümayişi.
Laboratoriya təcrübələri: Etil spirti, qlükoza və şəkərin suda həll edilməsi. Çörək və
kartofda nişastanın təyini. Zülal nümunələrinin
(lələk, yun, ipək və s.) yandırılması.
11. Üzvi və qeyri-üzvi birləşmələrin genetik əlaqələri (mövzuya aid yoxlama yazı işi və
ya test tapşırıqların həlli).
Mövzuların tədrisinə aid nümunələr. Dərs
mövzularına aid nümunələrdə dərs materialının
məzmunu və məzmunun şərhi metodikası, həmçinin məzmuna aid aparılacaq əsas kimyəvi eksperiment növləri təqdim olunur. Bu məqalədə
imkan daxilində yalnız 1-ci və 2-ci dərslərin
məzmunu şərh olunur. Jurnalın sonrakı nömrələrində Proqrama daxil edilmiş bütün mövzuların şərhi metodikası veriləcəkdir.
Mövzu 1.Üzvi kimyaya giriş.
Mövzuya aid aşağıdakı məsələlər şərh edilir: üzvi maddələrin sintezinə tarixi baxış, onların çoxsaylı olmasının səbəbləri, tərkib və xassələrinə görə qeyri-üzvi maddələrdən fərqlənməsi, vahid quruluş formulu ilə ifadə olunması,
üzvi maddələri təşkil edən atomların arasındakı
rabitə növü, üzvi maddələrdə izomerlik və homologiya anlayışları. Dərs mövzusunun şərhinə
üzvi kimyanın inkişaf tarixini yada salmaqla
başlayırıq. Hazırda məlumdur ki, “üzvi maddə”
və “qeyri-üzvi maddə” ifadələri nisbi anlayışlardır. Maddələrin belə bölgüsü XIX əsrin əvvəlində yaranmışdır. XVIII əsrin ikinci yarısında
alimlər maddələri üç qrupa bölürdülər: mineral
maddələr, bitki mənşəli maddələr və heyvan
mənşəli maddələr. XIX əsrin nüfuzlu kimyaçı
alimi isveçrəli Y. Berselyus 1827-ci ildə maddələri iki qrupa bölməyi təklif etmişdir: mineral
(qeyri-üzvi) maddələr və orqanik (üzvi) maddə-
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lər. O, belə bölgü apararkən üzvi maddələrin
qeyri-üzvi maddələrdən əmələ gələ biləcəyinə
inanmırdı. Onun inamına görə üzvi maddələr
yalnız xüsusi həyati qüvvənin (substansiyanın)
təsiri ilə canlı orqanizmlərdə yarana bilər. Lakin
elə həmin əsrdə 40 il ərzində alimlərin bir sıra
üzvi maddələri qeyri-üzvi maddələrdən alması
ilə (F. Völer – turşəngi (oksalat turşusunu) və
sidik cövhərini (karbamidi), Q. Kolbe – sirkə
turşusunu, M. Bertlo – asetilen və yağları,
A. Butlerov – şəkəri). Y. Berselyusun fikirləri
puça çıxarıldı və onun doğru fikirdə olmadığı
sübut edildi. Əlbəttə, bunun əksi də, yəni üzvi
maddələrdən qeyri-üzvi maddələrin alınması
çoxlu reaksiyalarla dəfələrlə sübut edilmişdir.
Üzvi maddələrin sayının qeyri-üzvi birləşmələrə
nisbətən dəfələrlə çox olmasının səbəbləri əsasən energetik baxımdan izah olunur. Bunu aydınlaşdırmaq üçün əvvəlcə karbohidrogenlərin
əmələgəlmə energetikasını araşdıraq. Bu məqsədlə ən sadə alkan olan metanın etana çevrilməsi zamanı nə qədər enerji sərf olunduğuna
baxaq. Təcrübələrlə sübut edilmişdir ki, metan
molekulunda bütün C-H rabitələrinin möhkəmliyi eynidir. Hesablanmışdır ki, bir C-H rabitəsinin
qırılmasına 435 kC/mol enerji sərf olunur. Məlumdur ki, metandan iki hidrogen atomunun ayrılması üçün 870 kC/mol enerji sərf olunacaqdır:
2CH4 → 2CH∙3 + 2H∙ - 870 kC/mol
Burada tək elektronlu hissəciklər olan
CH∙3 metil radikalı, H∙ isə hidrogen radikalı adlanır. Bu radikallar sərbəst yaşaya bilmir, biri-birilə birləşərək molekullara çevrilir. Bu proseslər
enerji ayrılması ilə gedir:
H∙ + H∙ → H2 + 437,6 kC/mol
CH∙3 + CH∙3 → C2 H6 + 370,8 kC/mol
Deməli, metandan etan əmələ gəlməsi
üçün cəmi 61,6 kC/mol enerji sərf olunacaqdır.
Analoji olaraq hesablanmışdır ki, metan və etandan propan və hidrogen əmələ gəlməsi üçün cəmi 58 kC/mol, propan və metandan butan və hidrogen əmələ gəlməsi üçün cəmi təqribən 52 kC
mol enerji sərf olunur. Sonrakı karbohidrogenlərin əmələ gəlməsi zamanı da sərf olunan enerji
miqdarları biri-birindən azca fərqlənir. Deməli,
nəticə çıxarmaq olar ki, az enerji sərf olunmaqla
çoxlu sayda karbohidrogenlər alınır. Bu səbəbdən də təbiətdə üzvi maddələrin sayı qeyri-üzvi
maddələrə nisbətən dəfələrlə çoxdur. Təbii və
sintetik yollarla alınan üzvi maddələrin sayı ha-
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zırda on milyondan çoxdursa, qeyri-üzvi və ya
mineral maddələrin sayı yüz minə yaxındır.
Üzvi maddələrin tərkibi əsasən karbon,
hidrogen və oksigendən ibarətdir (məsələn: karbohidrogen adlanan maddələr, spirtlər, üzvi turşular, yağlar, karbohidratlar və s.). Bəzi üzvi
maddələrin tərkibinə həmçinin azot, fosfor və
kükürd də daxil olur (məsələn: aminlər, nitrobirləşmələr, nuklein turşuları, zülallar və s.). Üzvi
maddələrin qızdırıldıqda qaralıb kömürləşməsi
və tez alışıb yanması da onların tərkibində karbon və hidrogen elementlərinin miqdarca çox
olması ilə bağlıdır. Hər bir üzvi maddəyə yalnız
bir quruluş formulu uyğundur. Yəni, eyni tərkibli bir neçə müxtəlif xassəli üzvi maddə ola
bilər. Məsələn, C4H10 tərkibli iki maddə: n-butan və izobutan; həmçinin C2H6O tərkibli iki
maddə: etil spirti və dimetil efiri adlanan maddələr, C5H12 tərkibli üç maddə: n-pentan, 2-metil butan və 2,2-dimetil propan mövcuddur. Bu
maddələrin hər birinin öz fərqli quruluşu və xassələri var. Belə 1maddələrə izomer maddələr deyilir. Deməli, tərkibi eyni, quruluş və xassələri
müxtəlif olan maddələr izomer maddələr adlanır. Xassələri və quruluşu oxşar olan, biri-birindən bir və ya bir neçə CH2 atomlar qrupu ilə
fərqlənən üzvi maddələr isə 2 homoloqlar adlanırlar. Məsələn, metan CH4, etan C2H6, propan
C3 H8, butan C4H10 homoloqlardır, onlara birinci
nümayəndənin adıyla metanın homoloji sırası
da deyilir. Bu maddələrin hamısının xassələri və
quruluşu oxşardır.
Karbohidrogenlər.
Mövzu 2. Doymuş karbohidrogenlər (alkanlar).
Üzvi birləşmələr tərkibinə uyğun olaraq
müəyyən siniflərə bölünürlər. 3Bu siniflərin nümayəndələri 10-cu və 11-ci siniflərdə ətraflı öyrənilir, 9-cu sinifdə isə biz bu siniflərin sadə, tipik və praktik əhəmiyyəti daha çox olan nümayəndələri ilə tanış olacağıq. Əvvəlcə tərkibi yalnız karbon (C) və hidrogendən (H) ibarət olan
üzvi maddələr sinfinin ilk nümayəndələri ilə tanış olaq. Onların bəzilərinin adını siz eşitmisiniz. Yəqin ki, qazdoldurma məntəqələrində satılan qazların adını eşitmiş və evlərdə yanacaq kimi istifadə olunan qaz balonlarının üstündə ya1

zılan “metan”, “propan” sözlərinin görmüsünüz.
Metan “Doymuş karbohidrogenlər” adlanan üzvi birləşmələr sinfinin birinci nümayəndəsidir,
bu səbəbdən onlara həm də metan sırası karbohidrogenləri deyirlər. Beynəlxalq nomenklaturaya (adlandırma qaydası) görə doymuş karbohidrogenlərə a l k a n l a r deyilir. Metanın ümumi
formulu CH4 şəklində yazılır. Karbonun IV, hidrogenin I valentli olduğunu bilərək onun quruluş
formulunu tərtib edin. (Şagirdlər bunu bacarırlar). Müəllim evristik şərhini davam etdirir.
Karbon və hidrogen elementlərinin electromənfiliklərinin qiymətlərinə əsaslanaraq metan molekulunda C–H rabitələrinin kimyəvi rabitənin
hansı növünə aid olduğunu müəyyənləşdirin və
qərarınızı sözlə izah edin. Rabitə əmələ gətirən
elektronları nöqtələrlə işarə edib metan molekulunu elektron formulunu da yazın. Şagird cütləri
elektron formulunu yerlərində tərtib edir, bir
fəal şagird isə onu lövhədə yazır və hamı formulun düzgünlüyünü yoxlayır. Şərh davam edir:
metan molekulunda C–H rabitələrinin hamısı
eyni uzunluqdadır və eyni rabitə enerjisinə malikdir. Bu eynilik başqa doymuş karbohidrogenlərdə də ödənilir. Sonra, şagird cütlərinə etan,
propan və butanın açıq quruluş formullarını yazmaq təklif olunur. Müəllimin istiqamətverici köməyi ilə şagirdlər onların quruluş formullarını
da yazırlar. Fəal şagirdin lövhədə yazdığı formullarla müqayisə aparıldıqdan sonra müəllim
qeyd edir ki, butanın iki cür quruluş formulu
vardır, biri sizin yazdığınız düzxətli quruluş, o
biri isə şaxəli quruluş. Şaxəli quruluşda butanın
bir karbon atomu üç qonşu karbon atomu ilə birləşir. İndi onu yazmağa çalışın. 1-2 dəqiqədən
sonra müəllim həmin formulu yazır və şagirdlərə yazdıqlarınızı dəqiqləşdirin deyir. Bildirir ki,
yazılan formullar karbohidrogenlərin tam açıq
quruluş formullarıdır, onların yığcam quruluş
formulları da vardır. Məsələn, butanın şaxəli quruluş formulunu yığcam formada belə yazmaq olar:
H3C – CH – CH3
│
CH3
Doymuş karbohidrogenlərin hamısında C –
C rabitəsinin uzunluğu 0,154 nm (1nm = 10-9 m),
rabitə enerjisinin qiyməti isə 345,27 kC/mol-dur.
Karbohidrogenlərin molekulları barədə aşağıdakı
tapşırıq verilir: sizə verilmiş kiçik kürəciklər və
millərdən istifadə etməklə metan, etan və propan
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molekullarının mil-kürəcik modellərini quraşdırın. Müəllim quraşdırılan modelləri nəzərdən
keçirdikdən sonra əlavə olaraq bildirir ki, karbon və hidrogen atomları birləşdikdə onlar arasında məsafə çox kiçik (millimetrin milyonda
biri və ondan az), yəni atomlar biri-birilə birləşmiş kimi olur. Buna görə də bu molekulların daha real modellərini hazırlamaq üçün müxtəlif
rəngli və müxtəlif həcmli plastilin kürəciklər
götürüb həmin karbohidrogenlərin kürəcik modellərini (biri-birilə birləşmiş halda) də düzəldin. Bundan sonra, şagirdlər doymuş k/h-lərin
bəzi fiziki və kimyəvi xassələri ilə tanış edilir.
Kiçik molekullu doymuş k/h-lər (C1 –C4 ) qaz
halındadır. Metan qazının təbii qaz halında (təbii qazın 93-97%-i metandan ibarətdir) evdə qaz
plitəsində yanmasını hər gün görüb müşahidə
etmisiniz. Metanın fiziki xassələri barədə (iyi,
rəngi, suda həll olması və s.) nələri deyə bilərsiniz? Onun alovunun rəngi varmı? Metanın yanma reaksiyasının tənliyin yazın. Tam yanma
getməsə hansı zəhərli qaz əmələ gələ bilər? Həmin reaksiyanın tənliyini yazaq:
CH4 + 1,5O2 = CO + 2H2 O
Karbon-monoksid hansı şəraitdə əmələ gələ bilər? Onunla zəhərlənməmək üçün hansı ehtiyat tədbirləri görmək lazımdır? Metan və onun
yaxın homoloqlarının əhəmiyyətli yanacaq olmasından başqa daha hansı mühüm tətbiq sahələrini
bilirsiniz? Metan, propan və butanın ən mühüm
tətbiq sahələrini göstərin. Bəs maye (benzinin
tərkibində olan) və bərk halda olan (parafin halında) daha irimolekullu karbohidrogenlərdən ha-

rada istifadə olunur? Verilən sualların cavablandırılması şagirdlərlə birlikdə aparılır.
Problemin aktuallığı və elmi yeniliyi. Bir
neçə ildir ki, Azərbaycan Respublikasında icbari
ümumi təhsilin 9-cu sinfə qədər olmasına aid qanun
qəbul edilmişdir. Bu o deməkdir ki, 9 illik təhsil almış məzun tam orta təhsil almağa məcbur deyil və o
özünə müxtəlif peşələr seçməkdə müstəqildir. Bildiyimiz kimi, ümumtəhsil sistemində canlı aləmin əsasını təşkil edən üzvi maddələr əvvəlki kimya proqramlarında 10-cu və 11-ci siniflərdə öyrənilirdi. İcbari təhsilin 9 illik olması ilə əlaqədar istifadəyə verilmiş yeni 9-cu sinif dərsliyinin sonuncu bölməsində ən vacib üzvi maddələr haqqında məlumat verilməsi lazım bilinmişdir. Bu sahədə üçillik məktəb
təcrübəsinin araşdırılması göstərdi ki, üzvi kimyanın
əsaslarına dair həmin dərs materialının təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Bu məqsədlə də məqalədə
həmin materialın məzmununa dair yeni proqram təklif edilir və proqrama daxil olunan mövzuların tədrisinə dair metodik tövsiyələr verilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Təklif olunan proqramın məzmunu və iki dərs mövzusunun
tədrisinə dair tövsiyələr, fikrimizcə, sadə və asan
qavranılandır. Burada üzvi kimyaya aid terminlər və
anlayışlar sadələşdirilmiş, əsas diqqət ən tipik və
praktik əhəmiyyəti olanı maddələrin (homoloji sıranın ilk nümayəndələri) beynəlxalq nomenklatura ilə
adlandırılmasına, struktur və elektron quruluşuna, ən
mühüm xassələrinin və tətbiq sahələrinin öyrənilməsinə ayrılmışdır. Buna görə də hesab edirik ki, təklif
edilən Proqramdan istifadə edildikdə 9-cu sinif şagirdlərinin üzvi kimyanın əsaslarına aid materialların öyrənilməsində elə bir çətinlikləri olmayacaq və
onlarda üzvi maddələrlə daha ətraflı tanış olmaq həvəsi, marağı daha da artacaqdır.
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METHODOLOGY OF TEACHING OF THE TOPICS:
"ЕVIDENCE OF THE EVOLUTION OF THE ANIMAL WORLD"
Xülasə. Təqdim olunmuş məqalədə “Heyvanlar aləminin təkamülünün sübutları” mövzularına geniş
yer verilmişdir. Çox mürəkkəb quruluşa malik olan heyvanlar aləminin sadədən mürəkkəbə, ibtidaidən aliyə
doğru tarixi inkişafını və bu inkişafı sübut edən amilləri şagirdlərə öyrətmək, təkamüldə baş verən ardıcıl
mərhələlər geniş surətdə şərh edilmişdir. Proqramı əhatə etməklə daha çox şagirddən dərs soruşmaq, təkamül
sahəsində həyatda baş verən hadisələrə əyani misallarla müraciət etmək, təlimin praktiki vasitələrindən faydalanmaqla dərsi yüksək səviyyədə aparmaq müəllimin qarşısında qoyulan əsas vəzifə olmalıdır.
Açar sözlər: təkamül, xordalılar, biologiya, təbii seçmə, zosenz
Резюме. Представленная статья охватывает темы «Доказательства эволюции животного мира».
Отмечается необходимость обучения учащихся историческому развитию животного мира, имеющего
очень сложную структуру, на основе принципов от простого к сложному, от примитивного к высшему, и факторам, подтверждающим это развитие, широко объясняются последовательные стадии эволюции. Главной задачей учителя является привлечь большее количество учащихся к освещению
программы, привести реальные примеры жизненных событий в области эволюции, провести урок на
высоком уровне с использованием практических средств обучения.
Ключевые слова: эволюция, хордовые, биология, природная сыворотка, зосенз
Summary. The presented article covers the topics "Evidence for the evolution of the animal world."
The necessity of teaching students the historical development of the animal world, which has a very complex
structure, based on the principles from simple to complex, from primitive to higher, is noted, and successive
stages of evolution are widely explained by the factors confirming this development. The main task of the
teacher is to attract more students to the coverage of the program, to give real examples of life events in the
field of evolution, to conduct a lesson at a high level using practical teaching aids.
Key words: evolution, chordates, biology, natural serum, zosenz
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Xordalılar tipinin ümumiləşdirici dərsini
müəllim ötən nəzəri dərslərdə olduğu kimi aparır. Bu dərsdə müəllim şagirdlərdən hansının
bioloji elmlərə nə dərəcədə həvəs göstərməsini,
sinfin ümumilikdə və ayrı-ayrı şagirdlərin xordalılar haqqındakı bilikləri necə qavramasını
müəyyənləşdirir.
Yeni dərsin izahı müəllimlərdən hərtərəfli
bilik, faktları düzgün analiz edib məntiqi nəticə
çıxarmaq bacarığı tələb edir, heyvanlar aləminin
təkamülünü şərh edərkən biologiyanın başqa sahələrindəki faktlardan geniş surətdə istifadə olunur. Bunlara paleontologiya, embriologiya, müqayisəli anatomiya aiddir. Məsələn, suda-quruda
yaşayanların öz başlanğıcının götürülməsini
izah edərkən embrioloji faktlara, quşların öz
başlanğıcını haradan almasını şərh edərkən paleontoloji faktlara istinad etməlidirlər. Bu zaman, yaxşı olar ki, müəllim əvvəlcə konkret olaraq embriologiya, yaxud paleontologiya elmi
haqqında qısaca məlumat versin, sonra isə bioloji əlamətlərin üzərində dayansın. Tədrisin müvəffəqiyyətli olması üçün bir neçə nümunəyə
müraciət olunmalıdır.
Mövzunun həcminə və proqrama öz münasibətimi bildirmək istərdim. Proqram tərtib olunarkən və zoologiya dərslərinin saatları rüblər
üzrə bölünərkən təcrübəli biologiya müəllimlərinin və biologiyanın tədrisi metodikası ilə məşğul
olanların fikrini öyrənmək, onlardan istifadə etmək işin xeyrinə olardı. Məsələyə bu mövzunun
şərhində ona görə toxunulur ki, heyvanlar aləminin təkamülünün sübutları, təkamülün səbəblərinin C. Darvin tərəfindən göstərilməsi mövzuları
çox geniş olub, həm şagirdlər tərəfindən lazımınca qavranılmayacaq, həm də müəllim onu istədiyi səviyyədə şərh edə bilməyəcək, nəticədə isə
dərsin keyfiyyəti aşağı olacaqdır.
Heyvanlar aləminin təkamül səbəblərinin
C. Darvin tərəfindən göstərilməsi mövzusu, daha doğrusu, onun məntiqi nəticələri “Ümumi
biologiya” dərsliyində geniş verilib, lakin bu
mövzu “Zoologiya”ya daha yaxındır və 7-8-ci
siniflərdə tədris olunması məqsədəuyğundur.
Şagirdlərin dəyişkənlik, irsiyyət, süni seçmə və
ev heyvanlarının yeni cinslərinin necə əldə edilməsi haqda biliklər qazanması heyvanat aləminin təkamülü mövzusunun da düzgün başa düşülməsinə səbəb olur. Bütün yuxarıda göstərilənləri şagirdlərə çatdırdıqdan sonra bir neçə
cümlə ilə dərsə yekun vurulmalıdır.
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Heyvanlar aləminin təkamül səbəbləri. Metodik tövsiyəyə keçməmişdən öncə bir məsələyə
toxunmaq məqsədəuyğundur. Hazırkı kitabın birinci nəşrində “Heyvanlar aləminin təkamülü”
bölməsinin birinci dərsində mövzunun çox geniş
olması, şagirdlər tərəfindən yaxşı qavranılması
irad tutulmuşdur və gələcək nəşrdə bu mövzunun
iki hissəyə bölünməsi təklif edilmişdir. Həmin
irad hələlik dəyişmir, ancaq müəllimlərə minnətdarlıq edilir ki, həmin məsələ müəllimlər tərəfindən düzgün anlaşılıb, indi mövzu, haqlı olaraq, iki
dərsdə tədris olunur. Beləliklə, dərslik xeyli təkmilləşib pedaqoji ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə
qarşılanır. Heyvanlar aləminin təkamülünün səbəbləri dərslikdə yaxşı verilib. Əlavə olaraq aşağıdakıları bildirmək məqsədəuyğundur.
Heyvanlar aləminin təkamülünün əsas hərəkətverici amilləri irsi əsasda olan dəyişkənlik,
qazanılmış əlamətlərin stabil olaraq sonrakı nəslə ötürülməsi (irsiyyət), yaşayış uğrunda mübarizə və təbii seçmədir. Heyvanlarda dəyişkənlik
baş verməsi üçün, ilk növbədə, mühit dəyişməlidir. Əgər mühit stabil, xoş olarsa, onda orada
yaşayan heyvanların da təkamülü mürəkkəbləşmə istiqamətində getmir. Misal üçün, Avstraliyada, Madaqaskar adalarında, Filippində, Yeni
Zelandiyada indiki dövrümüzədək ibtidai məməlilərin, kisəli məməlilərin yaşamasına səbəb
mühitin çox xoş və əlverişli olmasıdır, dəyişkənliyə səbəb olan amillərin olamamasıdır. Rusiyanın şimal sahillərində mamontun nəslinin
kəsilməsi isə sərt soyuqların düşməsi, başqa
sözlə, buzlaşmanın olmasıdır.
Heyvanlarda (eləcə də bitkilərdə) təkamül
prosesinin getməsində insanların fəaliyyəti – süni seçmə də xüsusi rol oynayır. Müəllim süni
seçmənin təkamüldə yaradıcı rolunu xüsusi vurğulamalıdır. İnsan süni seçmə yolu ilə çoxsaylı
qaramal, qoyun, keçi, donuz, at, toyuq, qaz, ördək cinsləri əldə etmişdir. Dərslik materialı və
söylənilənləri şagirdlərə çatdırdıqdan sonra dərsin sonuncu mərhələsinə keçmək olar.
Yaşayış uğrunda mübarizə və təbii seçmə.
Nəzəri dərslərdə olduğu kimi bu dərsə də müəllim sinfin təşkili ilə başlayıb, davamiyyəti yoxlayır, evə tapşırılan mövzu soruşulur və şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsi ilə ümumi
dərs üçün ayrılan vaxtın birinci hissəsi başa çatır. Biliyin qiymətləndirilməsi təlim prosesində
şagirdlərin dinamik inkişafını əks etdirir, şəxsiy-
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yətlərinin formalaşmasına, onlar da məntiqlik,
səbir, öz müvəffəqiyyətlərinə, eyni zamanda,
yoldaşlarının müvəffəqiyyətlərinə tənqidi yanaşmaq və s. kimi keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsinə müsbət təsirini göstərir. Şagirdlərin biliklərinin qiymətləndirilməsi psixoloji cəhətdən də
əhəmiyyətlidir. Bu zaman onların hafizələri təkmilləşir, təfəkkürləri fəallaşır, anlayış və ideyalar arasındakı əlaqələri hafizələrində yaxşı canlandırır, dəqiqliyi artır. Biliklərin qiymətləndirilməsi zamanı müəllim qiymətləri nə şişirtməli,
nə də aşağı salmamalıdır, daha doğrusu, müəllimdən ustalıq, pedaqoji nəzakət, şagirdin işinə əməyinə xeyirxahlıq və diqqətli yanaşmaq tələb
edilir. Yoxlama zamanı şagirdin aldığı qiymətə
çox müxtəlif göstəricilər də daxildir. Məsələn,
bilik, bacarıq və vərdişlərin səviyyəsinin həqiqi
vəziyyəti, onların şüurlu surətdə mənimsənilməsi və tətbiqi, əsas və əlavə ədəbiyyatların öyrənilməsi, müstəqillik, təşəbbüskarlıq və işə yaradıcı münasibət, ev tapşırığının tam yerinə yetirilməsi, əxlaqi davranış və s.
Yeni keçilən mövzunu tədris edərkən
müəllim qeyd etməlidir ki, təkamülün hərəkətverici qüvvələrindən olan yaşayış uğrunda mübarizənin bir neçə forması var:
1. Növdaxili mübarizə;
2. Növlərarası mübarizə;
3. Təbiətin əlverişsiz şəraitinə – mühitinə
qarşı mübarizə.
Bu mübarizələrin hamısında təbii seçmə
gedir, bir qayda olaraq, qüvvətlidir, sağlamlar
qalib gəlir və yeni növlər yaranır.
Mövzunun ikinci hissəsi onurğasız heyvanların əsas təkamül mərhələlərinə həsr olunub. Yeri gəlmişkən, qeyd edilməlidir ki, bu
mövzu da çox genişdir və bölməni burada yox,
onurğasızlar tədris olunub qurtardıqdan sonra,
başqa sözlə, onurğalı heyvanları keçməmişdən
əvvəl tədris etmək düzgün olardı, onurğasızların
tədrisinin məntiqi sonsuzluğu kimi verilməlidir.
Əvvəlcə birhüceyrəlilərin mənşəyi haqda
məlumat verilməlidir. Onlar bir neçə milyard il
bundan öncə cansız materiyadan yaranıblar, kiçik selik topası şəklində olublar. Onlar xarici
mühitlə maddələr mübadiləsinə girmək, böyümə
və çoxalma qabiliyyətinə malik olublar. Bunların da arasında təbii seçmə gedib, orqanoidləri,
nüvələri yaranıb və birhüceyrəli kimi formalaşıblar. Müasir təsəvvürlərə görə isə qamçılılar
ictimai birhüceyrəlilərin əcdadı olublar.

Bir hüceyrəlilərin mənşəyindən danışarkən Koloniya halında formalaşan volvoksdan
başlamaq məsləhətdir. Düzdür, onlar tam çoxhüceyrəli deyiblər, ancaq sonrakı çoxhüceyrəlilərin formalaşmasında model kimi istifadə oluna
bilər və onlara başlanğıc verirlər. Onlardan süngərlər, süngərlərdən bağırsaqboşlular, bağırsaqboşlulardan yastı qurdlar, onlardan sap qurdlar,
həlqəvi qurdlar, qurdların ümumi əcdadlarından,
molyuskalar da həlqəvi qurdlarla bir mənbədən
– əcdaddan, buğumayaqlıların isə həlqəvi qurdlardan başlanğıc götürməsi embrioloji müqayisəli, anatomik dəlillərlə sübut olunur. Müəllim
bunların hər birini bir qədər geniş şərh etməlidir.
Dərsin sonunda yeni keçilən mövzunu möhkəmləndirmək məqsədi ilə bir neçə sualla sinfə
müraciət etmək olar. Məsələn: “Uşaqlar, yaşayış
uğrunda mübarizə dedikdə nəyi başa düşürsünüz?
Seçmə nədir və onun hansı formaları mövcuddur?
İbtidai birhüceyrəlilər necə əmələ gəliblər? Onurğalıların hansı hansından başlanğıc alıb?”
Bununla dərs yekunlaşır.
Onurğasız heyvanların təkamülü. Müəllim
pedaqoji tələblərə uyğun olaraq dərsin birinci
hissəsinə aid olan məsələləri başa çatdırıb, evə
verilən mövzunu şagirdlərdən soruşur. Yaşayış
uğrunda mübarizə və təbii seçmə mövzusunu
müəllim test sorğusu üsulundan istifadə etməklə
və yaxud fərdi sorğu keçirməklə aparsa, dərs daha dolğun, mənimsəmə isə yüksək olar.
Dərslikdə onurğasız heyvanların təkamülü
orta məktəblərin 9-cu sinfində qaneedici səviyyədə verilib. Lakin cüzi də olsa təkrarlamaya
yol verilib. Bu da ondan ibarətdir ki, buğumayaqlıları keçərkən orada onların təkamülü və
mənşəyi ətraflı verilib.
Dərslik materiallarına aşağıdakılar məsləhət bilinir. Onurğasız heyvanların mənşəyindən
danışarkən, müəllim qeyd etməlidir ki, birhüceyrəlilər sadə quruluşdan mürəkkəb quruluşlu orqanizmlərə çevrilənədək uzun təkamül yolu keçmişlər. Birhüceyrəlilərin hansının daha qədim olması bir qədər araşdırılmalıdır. Həyat tərzinə və
quruluşuna görə sporlular və infuzorlar primitiv
deyillər. Sarkodinlər və qamçılılara gəldikdə isə
alimlər arasında bunların hamısının primitiv olması haqqında yekdil bir fikir yoxdur. Ancaq bir
çox alimlər göstərirlər ki, sarkodinlər öz inkişaf
mərhələsində (məs: foraminiferlər, radiolyarilərin qametləri) qamçılı mərhələsini keçirirlər. Bu
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isə sarkodinlərin inkişafında əcdadlarına əsas
olan əlamətləri təkrar etməsi kimi qəbul olunur.
Sarkodinlər qədim heterotrof qamçılılardan törəmişdir, ona görə onları heyvanlar aləminin nəsil
ağacının kökündə qoymaq lazımdır. Lakin onu
da şagirdlərə çatdırmaq lazımdır ki, qamçılıların
qamçısının elektron mikroskopik quruluşu göstərir ki, onlar bakteriyalara yaxın deyillər, daha
doğrusu mürəkkəb quruluşu var.
İstər birhüceyrəlilər, istərsə də çoxhüceyrəlilərin öz başlanğıcını məhz qamçılılardan alması məsələsi elmi cəhətdən çox maraqlıdır və
tədqiq olunması vacibdir. Onurğasızların birinin
digərindən başlanğıc götürməsi dərslikdə faktlarla verilib, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur.
“Xordalı heyvanların mənşəyi və təkamülü”. Qeyd edək ki, xordalı heyvanların mənşəyi
və təkamülü mövzusu geniş və mürəkkəb mövzulardandır. Ona görə müəllim əvvəlki dərslərin
elementlərindən istifadə etməli, siniflər arasındakı keçid forma təşkil edən heyvanlardan bir
qədər ətraflı danışmalıdır.
Paleontoloji məlumatlara görə 500 milyon il
bundan qabaq meydana çıxmış, həlqəvi qurdlara
çox oxşar olan heyvanlar neştərçənin əcdadı olublar. Tarixi inkişaf nəticəsində onlardan dəyirmiağızlılar formalaşıblar. Güman edilir ki, digər –
nisbətən fəal həyat tərzinə malik olan heyvanlar
isə qədim qığırdaqlı, onlardan müasir qığırdaqlı və
sümüklü balıqlar öz başlanğıcını alıblar.
Onurğalı, heyvanların su mühitindən quruya çıxmasını göstərən heyvan formasına əyani
misal olaraq pəncəüzgəcli balığı göstərmək olar.
Bu zaman müəllim həmin balığın şəklini, sudan
çıxardıqda necə hərəkət etməsini və tənəffüs
məsələlərinə toxunmalı, onlardan paleozoy erasının devon dövründə ilk suda-quruda yaşayanların – başızirehlilərin əmələ gəlməsini şagirdlərə izah etməlidir.
İlk sürünənlər – katilozavrlar isə başızirehlərdən (steqozavrlardan) başlanğıc götürüb1.
2.
3.
4.

lər. Bunlar Permdə geniş yayılmışdır, Riasda qırılıblar, yerlərini qədim sürünənlər – dinozavrlar, brontozavrlar və s. tutublar. Onlar da öz
növbəsində mezozoy erasının axırlarında məhv
olublar və müasir sürünənlərin əmələ gəlməsinə
zəmin yaradıblar.
Quşlar və məməlilər öz başlanğıclarını qədim sürünənlərdən alıblar. Müəllim hər bir keçid forma haqqında danışarkən o heyvanın orqan və sistemlərində gedən mürəkkəbləşməni,
mühitə uyğunlaşmasını, təbii mübarizədə əhəmiyyətini və s. əlamətlərini ətraflı danışmalıdır.
Məsələn, qan-damar sistemindən danışarkən
neştərçədə ürəyin olmamasını vurğulamalı, balıqlarda iki kameralı, suda-quruda yaşayanlar və
sürünənlərdə (timsahlar müstəsnalıq təşkil edir)
üç kameralı, quşlarda və məməlilərdə isə dörd
kameralı ürəyin əmələ gəlməsini qeyd etməklə
onurğalılarda ürəyin sadədən mürəkkəbə doğru
inkişaf etməsini, arterial qanla venoz qanın hansı heyvanlarda qarışmasını, hansılarda isə qarışmamasını göstərməlidir.
Yuxarıda qeyd edildiyi və göstərildiyi digər məlumatları şagirdlərə çatdırdıqdan sonra
müəllim dərsi yekunlaşdırmalıdır.
Problemin aktuallığı. Heyvanat aləminin təkamülü və onun formalaşdırılması, onurğasız və
onurğalı heyvanat aləmində təkamül prosesinin
müasir gedişi və onların insanlar üçün gələcək perspektivi haqqında olan problemlərdən biridir. Bu sahədə məqsədyönlü işlər aparılır.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə biologiyanın tədrisi metodikasının aktual problemlərindən biri
olan “Heyvanlar aləminin təkamülünün sübutları” elminin fəal təlim metodları ilə öyrənilməsi məsələləri
araşdırılır, səmərəli yolları, metodları müəyyən edilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
şagirdlərə biologiya fənninin (heyvanlar aləminin təkamülünün sübutları) öyrənilməsinin səmərəli üsul
və yollarına dair kömək edəcək metodik tövsiyələr
verilmişdir.
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ISSUES OF DIFFERENTIATION AND INTEGRATION IN GEOGRAPHY
Xülasə. Coğrafiyada diferensiasiya və inteqrasiya bəzən “analiz” və “coğrafi sintez” anlayışlarının bir
növ analoqu kimi də nəzərdən keçirilir. İnteqrasiya mütləq coğrafi sintezin həyata keçirilməsini tələb edir.
Amma eyni zamanda, diferensiasiyanın, coğrafiyanın müxtəlif sahələrinin ayrılmasının elmi yalnız təhlil yolu ilə apardığını və coğrafi sintezdən istifadəni istisna etdiyini düşünmək düzgün olmazdı. Coğrafi sintez
həm coğrafiyanın ayrı-ayrı kifayət qədər böyük bölmələrində, həm də kiçik bölmələrin kənarlarında təbiidir.
Açar sözlər: coğrafiya, diferensasiya, inteqrasiya, təbiət, cəmiyyət, analiz, sintez, tədqiqatçılıq,
ixtisaslaşdırma, təmərküzləşdirmə.
Резюме. Дифференциация и интеграция в географии иногда рассматриваются как своего рода
аналоги понятиям «анализ» и «географический синтез». Интеграция обязательно требует осуществления географического синтеза. Но вместе с тем было бы неправильно считать, что дифференциация,
выделение различных отраслей географии ведет науку только по пути анализа и исключает применение географического синтеза. Географический синтез закономерен и в отдельных достаточно больших разделах географии, и на гранях более мелких подразделений.
Ключевые слова: география, дифференциация, интеграция, природа, общество, анализ, синтез,
исследования, специализация, концентрация.
Summary. In geography, differentiation and integration are sometimes seen as a kind of analogue of
the concepts of "analysis" and "geographical synthesis". Integration necessarily requires the implementation
of geographical synthesis. But at the same time, it would be wrong to think that differentiation, the
separation of different areas of geography, is carried out only by scientific analysis and excludes the use of
geographical synthesis. Geographical synthesis is natural both in individual large sections of geography and
at the edges of small sections.
Keywords: geography, differentiation, integration, nature, society, analysis, synthesis, research,
specialization, concentration.

Coğrafiya minilliklər boyu bəşəriyyətə
xidmət edən ən qədim elmlərdən biridir. Buna
görə də coğrafiya çox vaxt fundamental elm adlanır. Lakin coğrafiyanın fundamental mahiyyə-

ti onun təxirəsalınmaz vəzifələri ilə ziddiyyət
təşkil etməməlidir. Müasir coğrafiya bütöv elmlər sistemidir ki, onun ən mühüm vəzifələrindən
biri təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadəni elmi
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cəhətdən əsaslandırmaq və planetimizdə insan
həyatı üçün əlverişli şəraiti qorumaq məqsədilə
təbiətlə cəmiyyət arasında qarşılıqlı əlaqə proseslərini öyrənməkdir.
Coğrafiya elmləri sistemində dialektik
əlaqədə olan inteqrasiya və diferensiallaşma
prosesləri intensivləşir. Bu proseslərin təsiri
altında vahid coğrafiyanın bütövlüyü artır və eyni zamanda özəl təbii və sosial-coğrafi ərazilər
dərinləşir.
Beləliklə, bir sıra əlaqəli elmlərdə coğrafiya ilə yaxınlaşma və inteqrasiya istiqamətində
müəyyən meyl müşahidə edirik. Bu, aydın coğrafi xarakter daşıyan bir sıra yeni sərhədyanı
fənlərin formalaşmasında özünü göstərir.
Coğrafiyada diferensiallaşma və inteqrasiya prosesləri müəyyən nəzəri əsaslara əsaslanaraq, konkret sosial sistemin xüsusi tələbatlarına
əsaslanaraq dərk edilir, təhlil edilir, izah edilir,
istiqamətləndirilir və proqnozlaşdırılır.
Bütün elmlərdə onların diferensiallaşdırılması (bölmələrinin, daha dar sahələrin və alt bölmələrinin ayrılması, ayrı-ayrı doktrinalara, nəzəriyyələrə və s. qədər) və inteqrasiyasının (ayrıayrı bölmələri, sahələri, alt bölmələri, doktrina və
nəzəriyyələri birləşdirən) mürəkkəb və obyektiv
prosesi mövcuddur. Elmin bir bütünə çevrilməsi,
onların birliyinin formalaşması. Zahirən bir-birini inkar edən bu proseslərin hər ikisi ictimai
praktikanın tələbləri ilə, istər isthesal, istərsə də
qeyri-istehsal sferalarında ixtisaslaşma və təmərküzləşmə, tədqiqat metodlarının təkmilləşdirilməsi, elmi-texniki tərəqqi ilə bağlıdır.
Alimlər elmin inkişafının daxili qanunauyğunluqları arasında diferensiallaşma qanununu (elmlərin inkişafının hər bir yeni mərhələsi
daha təkmil tədqiqat metodlarından asılıdır və
fundamental elmlərin öz obyektlərinin diapazonunu öyrənən bölmələrə “parçalanmasına” səbəb olur) fərqləndirirlər. ) və inteqrasiya qanunu
(hər bir yeni kəşf yeni biliklərlə müşayiət olunur
və əlaqəli tədqiqatın geniş aspektini tələb edir.
Elmin diferensiallaşması prosesi qaçılmazdır və bütövlükdə mütərəqqi əhəmiyyət
kəsb edir. Amma bunun başqa tərəfi də var mərkəzdənqaçma meylləri təhlükəsi, təbiətə vahid baxışın itirilməsi və coğrafiyaya xas olan təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi. Bütün elmlərə xas olan bu proses coğrafiyanı da əhatə etmişdir. Elmin diferensasiyası əsasən kortəbii şə-
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kildə baş verir, onun “təzyiqləri” altında tələblərin və təcrübənin nəticəsidir.
Coğrafi inteqrasiya məsələsi XXIII Beynəlxalq Coğrafiya Konqresində qaldırılmışdı.
Sistemlərin və strukturların öyrənilməsi, modelləşdirmə və s. ilə bağlı yeni yanaşmalar coğrafi
inteqrasiya üçün yeni imkanlar açır. Lakin bütün şərtlər daxilində coğrafiya qarşılıqlı əlaqədə
təbiəti, əhalini və iqtisadiyyatı əhatə etməlidir.
Coğrafiyada diferensiasiya və inteqrasiya
bəzən “analiz” və “coğrafi sintez” anlayışlarının
bir növ analoqu kimi də nəzərdən keçirilir. İnteqrasiya mütləq coğrafi sintezin həyata keçirilməsini tələb edir. Amma eyni zamanda, diferensiasiyanın, coğrafiyanın müxtəlif sahələrinin ayrılmasının elmi yalnız təhlil yolu ilə apardığını
və coğrafi sintezdən istifadəni istisna etdiyini
düşünmək düzgün olmazdı. Coğrafi sintez həm
coğrafiyanın ayrı-ayrı kifayət qədər böyük bölmələrində, həm də kiçik bölmələrin kənarlarında təbiidir.
Coğrafi fənlərin hər birinin məkan (ərazi)
sistemi şəklində öz maddi tədqiqat obyekti var:
relyef sistemi (geomorfologiya), su sistemləri
(hidrologiya), həyat sistemləri (biocoğrafiya),
yaşayış məntəqələri, şəhərlər, təsərrüfat obyektləri ( iqtisadi coğrafiya), təbii ərazi kompleksləri
(fiziki coğrafiya) və s., coğrafiyaçılar uzun illər
müxtəlif növ ərazi sistemlərini tədqiq edirlər.
Bu ərazi sistemlərinin bütövlükdə nəzərə alınması daxili inteqrasiya və ya coğrafi fənlərin hər
birində müxtəlif obyektlərin öyrənilməsinə
kompleks yanaşma tələb edir, çünki bu obyektlər reallıqda bağlıdır.
Mürəkkəb problemi həll etmək üçün iki və
ya daha çox coğrafi fənlərin səylərinin birləşdirildiyi fənlərarası inteqrasiya getdikcə daha çox
əhəmiyyət kəsb edir. Bir sıra hallarda onların təmasları üzərində gənc, mütərəqqi, praktiki əhəmiyyətli və sürətlə inkişaf edən fənlər yaradılır.
Fənlərarası inteqrasiya təbii olaraq coğrafiya elminin hüdudlarından kənara çıxır və nəticədə aqroiqlimologiya, bioiqlimologiya, biogeosenologiya, etnocoğrafiya, tarixi landşaftşünaslıq və s. kimi mütərəqqi fənlərin meydana çıxması ilə nəticələnir. Coğrafiya elmlərinin fənlərarası inteqrasiyası prosesləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Coğrafiya elminin diferensiallaşdırılması
zəruridir – o, noosferdə, onun müxtəlif məkan
sistemlərində qarşılıqlı təsirin “dərin” proseslə-
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rini görməyə imkan verir. İnteqrasiya təkcə bu
sistemləri dördölçülü məkan-zamanda üst-üstə
qoymağa deyil, həm də inteqral sistemlərin və
strukturların müəyyənləşdirilməsinə və coğrafiya elminin daxili qanunlarının kəşfinə yüksəlməyə imkan verir.
Problemin aktuallığı. Coğrafiyada diferensiallaşma və inteqrasiya prosesləri müəyyən nəzəri
əsaslara əsaslanaraq, konkret sosial sistemin xüsusi
tələbatlarına əsaslanaraq dərk edilir, təhlil edilir,
izah edilir, istiqamətləndirilir və proqnozlaşdırılır.
Problemin elmi yeniliyi. Gerçəkliyi inkişafın
ən yüksək (noosferik) səviyyəsində birləşdirən elm-

lər qrupuna bütövlükdə coğrafiya daxildir. Onu parçalamaq olmaz. Coğrafiya elmi mütləq olaraq məkanda – zamanda hadisələrin əlaqəsini, hadisə və
proseslərin sintezini və onların inteqrasiyasını
öyrənməyi tələb edir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Konkret tədqiqatların həyata keçirilməsində coğrafiya elmlərinin
fənlərarası inteqrasiyası prosesləri xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Fənlərarası inteqrasiya öz ifadəsini çoxsaylı sintetik xəritələrin tərtibində tapmışdır. Bu xəritələr müxtəlif təbiət obyektlərini, əhalini, iqtisadiyyatı qarşılıqlı əlaqədə göstərir.
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XARĠCĠ DĠLĠN TƏDRĠSĠNDƏ OYUNLAR ÜSULUNDAN ĠSTĠFADƏNĠN SƏMƏRƏLĠLĠYĠ
Dinara Samidali Asadova
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THE EFFICIENCY OF USING THE GAME METHOD IN TEACHING OF THE
FOREIGN LANGUAGE
Резюме. В современный период изучение иностранного языка занимает одно из важных мест в
нашей жизни. Знание иностранного языка способно открыть множество возможностей и дать преимущество в некоторых сферах. В данной статье игра была исследована как один из важных факторов
при организации процесса обучения иностранному языку. Было рассмотрено то, как игры помогают
при обучении иностранному языку, какие функции они выполняют и какие игры можно использовать
на уроках иностранного языка, чтобы добиться большего успеха на уроках.
Ключевые слова: обучение, игровой метод, учащиеся, иностранный язык, мотивация.
Xülasə. Müasir dövrdə xarici dilin öyrənilməsi həyatımızda əsas yerlərdən birini tutur. Xarici dil bilmək bir çox imkanlar aça bilər və bəzi sahələrdə üstünlük verə bilər. Bu məqalədə oyunlar metodu xarici dilin tədrisi prosesinin təşkilində mühüm amillərdən biri kimi öyrənilmişdir. Xarici dil dərslərində uğur əldə
etmək üçün hansı oyunlardan istifadə oluna biləcəyi, oyunların xarici dilin öyrədilməsinə necə kömək etməsi, hansı funksiyaları yerinə yetirməsi də nəzərdən keçirilib.
Açar sözlər: təlim, oyunlar metodu, şagirdlər, xarici dil, motivasiya
Summary. In the modern period, the study of a foreign language occupies one of the main places in
our lives. Knowledge of a foreign language can open up many opportunities and give an advantage in some
areas. In this article, the game was studied as one of the important factors in organizing the process of
teaching a foreign language. It was considered how games help in teaching a foreign language, what
functions they perform and what games can be used in foreign language lessons in order to achieve greater
success in the classroom.
Key words: learning, game method, students, foreign language, motivation.

На сегодняшний день большое внимание уделяется созданию различных методик
обучению иностранному языку. Существует
множество методик преподавания иностран-
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ных языков. Каждая из них по-своему эффективна. Разнообразные методы преподавания позволяют учителям вести грамотную,
рациональную и эффективную учебно-вос-
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питательную работу. Используя игровой метод обучения, учителю необходимо, прежде
всего, организовать познавательную деятельность учеников, в процессе которой дети могли бы развивать свои способности, в особенности творческие. Игра развивает умственную
и волевую активность. Являясь сложным, но
одновременно увлекательным и интересным
занятием, она требует огромной концентрации
внимания, тренирует память, развивает речь.
Игровые упражнения увлекают и привлекают
даже самых слабых учеников, что хорошо сказывается на их успеваемости.
Игра – это всегда активизация эмоциональных и умственных сил, а также умение
принимать решения (как поступить, что сказать, как выиграть?). Желание ученика решить
различные вопросы, с которыми они сталкиваются, активизируют мыслительную деятельность играющих. Основным плюсом является
то, что ученик при этом взаимодействии еще и
говорит на иностранном языке.
Игра – это некие развлечение и отдых,
которые способны перерасти в обучение, в
имитацию реальных человеческих отношений. Время, отведенное на игру на уроке, и
ее место зависит от нескольких факторов: от
подготовки учеников, от целей урока, от изучаемого материала и т.д.
Например, если учитель использует
игру как тренировочное упражнение для закрепления первичного материла, то в таком
случае можно отвести игре 15-20 минут урока, но в дальнейшем эта же игра будет занимать всего 3-5 минут и быть неким повторением уже пройденного материала или разрядкой на уроке, что хорошо влияет на психическое состояние учеников. Либо если
учитель использует игровую речевую разминку на уроках иностранного языка, то ей
будет отводиться не больше 5-10 минут. Такая разминка поможет учащимся с легкостью входить в языковую среду после изучения других предметов, настроиться на общение на иностранном языке и дать ученикам
положительный настрой на весь урок.
Игровой метод обучения решает важные методические задачи, такие как:
– создание психологической готовности учащихся к речевому общению;

– обеспечение необходимости многократно повторять весь языковой материал;
– тренировка учеников при выборе нужного речевого варианта, что проявляется как
подготовка к ситуативной спонтанности речи.
Существует определенная классификация игр:
1. Дидактическая – расширяет кругозор
и познавательную деятельность, формирует
определенные умения и навыки, которые будут необходимы для практической деятельности.
2. Воспитывающая – воспитывает самостоятельность, сотрудничество, работу в
коллективе, общительность.
3. Развивающая – развивает мотивацию
учебной деятельности, внимание, память,
речь, мышление, воображение, творческие
способности, умение сравнивать и сопоставлять, находить аналоги или оптимальные
решения.
4. Социализирующая – приобщает к
нормам и ценностям общества, адаптирующие к условиям определенной среды.
Существует несколько классификаций
игр, но все они условны. Чаще всего игры
разделяют на лексические, грамматические,
фонетические и орфографические. Рассмотрим классификацию на примере игр на русском языке:
1. Лексические игры – направлены исключительно на лексический материал, имеют целью помочь учащимся в приобретении и
увеличении словарного запаса, проиллюстрировать и отработать употребление слов в
конкретных ситуациях. (например: «Найди
лишнее слово» (следует также объяснить, почему оно не подходит в ту или иную группу),
«Кроссворд» (подходит для любого уровня и
возраста), «Викторина» (пробуждает у учащихся соревновательный интерес).
2. Грамматические игры – направлены
на то, чтобы учащиеся научились применять
грамматические знания на практике, способствуют активизации мыслительной деятельности учащихся, которая направлена на
употребление грамматических конструкций
в естественных ситуациях.
3. Фонетические игры – направлены на
формирование
фонетического
слуха,
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формируют навык установления адекватных
звукобуквенных соответствий и навык
произношения иностранных звуков, слов,
текстов. Например: «Какой звук я задумал?»
(учитель называет цепочку слов, где встречается один и тот же звук; тот, кто отгадывает,
первый получает возможность загадать свою
цепочку), «Кто быстрее?» (Кто быстрее
вспомнит слова, начинающиеся со звука…).
4. Орфографические игры – направлены
на тренировку написания русских слов, формирование словообразовательных и орфографических навыков, на усвоение орфографии в
пределах изученного материала. Например:
«Невидимые слова» (Выбирается ведущий,
который выходит к доске. Он берет ручку и
пишет слово в воздухе, остальные ученики
пишут это слово в своих тетрадях; побеждает
тот, кто записал больше слов верно), «Рассыпавшиеся слова» (Учитель выдает учащимся
набор карточек с буквами. На карточках написаны буквы, и из этих букв ученики должны составить слово; кто первый справиться с
задачей, получает 1 балл).
Одними из самых популярных видов
игр в настоящее время являются ролевые игры. Их главное преимущество заключается в
том, что учитель может смоделировать реальную ситуацию для общения.
Ролевая игра используется для усвоения нового материала, развития творческих
способностей и решения комплексных задач.
Такие игры помогают открыть широкие возможности для раскрытия творческого
потенциала учеников, развить их социальные умения, улучшить усвоение новой лексики и нового материала в целом.
Использование различных игровых
приѐмов и ситуаций на уроках способствует
формированию дружного коллектива в классе, так как каждый ученик в игре имеет возможность взглянуть на себя и своих товарищей со стороны. Ролевые игры и использование приѐмов драматизации воспитывают от-

ветственность и взаимопомощь учащихся,
так как в игре они должны быть «одной командой», постоянно помогая и поддерживая
друг друга. Незнание определѐнной лексики
или грамматики одним участником игры будет мешать успешному ходу данной игры, и
от этого будут страдать все остальные еѐ
участники. Поэтому при грамотной организации уроков учителем ученики всегда будут
готовиться особенно тщательно, не желая
подводить своих товарищей.
Использование игр на различных ступенях обучения не только помогает в изучении иностранного языка, но и выполняет определѐнную роль в переходе учащегося на
новую, более высокую ступень психического
развития.
Актуальность проблемы. Одним из эффективных и увлекательных методов преподавания для учащихся является игровой метод в обучении иностранного языка. В его основе лежит
мотивация. Данная тема является актуальной потому, что для повышения мотивации учеников к
изучению иностранного языка нередко используется игра. Игровые методы стимулируют познавательный интерес у школьников на уроке
иностранного языка.
Научная новизна проблемы. Одним из
достоинств использования игрового метода обучения является универсальность игр: их можно
применять на любом этапе обучения иностранному языку, с любыми категориями учащихся на
различных этапах урока. При этом важно учитывать языковые способности учащихся, их возрастные изменения, а также особенности, характерные для каждой ступени обучения.
Практическая значимость проблемы. Использование игры на уроке направлено на повышение мотивации к изучению иностранного языка
и для усовершенствования процесса обучению
говорения. Игры в таком случае создают необходимую мотивацию общения, которая является
отправной точкой в обучении иностранному языку, а также помогает учащимся осознать практическую значимость изучаемого языка.
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Xülasə. Məqalədə müasir pedaqoji texnologiyalardan biri olan Keys texnologiyasının üstünlüklərindən bəhs olunur. Burada klassik təhsil modeli ilə işləyən məktəbin, təlim prosesi zamanı yeni texnologiyalardan istifadə etməklə ənənəvi dərsdən fərqlənən, təlimdə yeknəsəqliyi və monotonluğu aradan qaldırmağa
xidmət edən yeni – Keys texnologiyası ələ alınır. Göstərilir ki, bu texnologiya təlim alanların fəaliyyət formasını daima dəyişməyə, eyni zamanda, onların sağlamlığını qorumaq üçün lazım gələn təmrinləri həyata
keçirməyə imkan verir.
Açar sözlər: keys-texnologiyalar, ənənəvi təhsil, müasir texnologiyalar, təlim, keyfiyyət, informasiyakommunikasiya texnologiyaları, yeni standartla.
Резюме. В статье рассматриваются преимущества технологии Keys, одной из современных педагогических технологий. Обсуждаются возможности кейс-технологий, использование которой в
школах с традиционными методами обучения, позволяет изменить форму ведения урока так, чтобы
освободиться от однообразия и монотонности сопутствующими всем традиционным методам обучения. Показываются также возможности этих методов в создании во время уроков, постоянно меняющейся атмосферы и в деле проведения упражнений с целью охраны здоровья учащихся.
Ключевые слова: кейс-технологии, традиционное образование, современная технология, обучение,
качество, информационные и коммуникационные технологии, новые стандарты
Summary. The article discusses the advantages of Keys technology, one of the modern pedagogical
technologies. The possibilities of case technologies are discussed, the use of which in schools with
traditional teaching methods makes it possible to change the form of teaching a lesson so as to get rid of the
sameness and monotony associated with all traditional teaching methods. It also shows the possibilities of
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these methods in creating an ever-changing atmosphere during the lessons and in conducting exercises in
order to protect the health of students.
Key words: case technology, traditional education, modern technology, training, quality, information
and communication technologies, new standards

Dövlət təhsil standartları ümumi təhsil
qarşısında əsas məsələ kimi şagird şəxsiyyətinin
inkişafını qoyur. Müasir təhsil nəticəsi bilik, bacarıq və vərdişlər şəklində olan ənənəvi təhsili
inkar edir, real fəaliyyət növləri formalaşdırmağı tələb edir.
Qarşıya qoyulmuş məsələ, öz növbəsində,
müəllimlərdən yeni standartları həyata keçirərkən ona uyğun olan fəaliyyət sistemindən istifadə edilməsini tələb edir. Bu zaman təlim texnologiyaları da dəyişir və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqi hər bir
fənn üzrə təlim çərçivəsini genişləndirmək üçün
yeni imkanlar yaradır.
Yeni şəraitdə klassik təhsil modelini həyata keçirən ənənəvi məktəbin az məhsuldar olması aşkar edilmişdir. Müəllimin qarşısında bilik,
bacarıq və vərdişləri toplamağa yönəlmiş ənənəvi təlimi şagird şəxsiyyətini inkişaf etdirməyə
yönəlmiş təlim prosesinə çevirmək problemi yaranmışdır. Təlim prosesi zamanı yeni texnologiyalardan istifadə etməklə ənənəvi dərs formasından uzaqlaşmaq, təhsil prosesində yeknəsəqliyi və monotonluğu (yoruculuğu) aradan qaldırmağa, təlim alanların fəaliyyət formasını dəyişmək üçün şərait yaratmağa və şagirdlərin sağlamlığını qorumaq lazım olan prinsipləri həyata
keçirməyə imkan verir. Texnologiya vasitələrinin seçilməsində fənnin məzmunu, dərsin məqsədi, təlimalanların hazırlıq səviyyəsi və yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Əksər halda pedaqoji texnologiyalar aşağıdakı üç istiqamətdə
qruplaşdırılır:
• Üsulların məcmusu – pedaqoji biliklər
sahəsi, fəaliyyət prosesinin xüsusiyyətlərini əks
etdirən xarakteristikalar, onların qarşılıqlı təsir
xüsusiyyətləri, təlim-tərbiyə prosesinin lazımı
effektivliyini təmin etmək üçün idarəetmə;
• Sosial təcrübənin ötürülməsi üçün forma, metod, priyom və vasitələrin məcmusu,
həmçinin bu prosesin texniki təchizatı;
• Təlim-dərketmə prosesi və ya müəyyən
fəaliyyətin, əməliyyatın ardıcıllığı ilə bağlı və qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq istiqamətində
müəllimin konkret fəaliyyət üsullarının məcmusu.

Təhsildə müasir tələblərin təmin olunması
üçün bir çox aktual, yeni texnologiyalar vardır
ki, bunlardan biri də Keys texnologiyasıdır.
Keys və keys metodu nədir?
Keys (ingiliscə case) hər hansı bir sahədə
konkret vəziyyətin və ya hadisənin təsviridir:
sosial, iqtisadi, tibbi və s.. Bir qayda olaraq,
keys sadəcə təsvirdən ibarət deyil, həm də
müəyyən problemi və ya ziddiyyəti ehtiva edir
və real faktlara əsaslanır.
Beləliklə, bir keysi həll etmək, təklif olunan vəziyyəti təhlil edərək optimal həll yolunu
tapmaq deməkdir. Həkim hər dəfə xəstəyə diaqnoz qoyub müalicə təyin edərkən, əslində bir
keys həll edir. Hüquq məsləhətçisi də keysi həll
edərkən, işin incəliklərini öyrənir və müştəriyə
ən uyğun çıxış yolunu təklif edir. Menecer biznes prosesinin bütün mərhələlərində keysləri
həll edir: hansı məhsulu istehsal etməli, harada
satmalı, alıcıları necə cəlb etməli, hansı təchizatçı və tərəfdaşları seçməli.
Nisbətən yaxınlarda təhsildə keys texnologiyasından aktiv istifadəyə başlanılıb və indi bu
yanaşma ən effektiv tədris texnologiyalarından
birinə çevrilib. Keys təlim metodunun ənənəvi
tədris metodlarından hansı üstünlükləri var? Ən
vacib üçünü göstərək:
• Praktik yönümlü olması. Keys metodu
nəzəri bilikləri praktiki məsələlərin həllində tətbiq etməyə imkan verir. Bu yanaşma biznes və
proseslər haqqında sırf akademik təhsili kompensasiya edərək, təlimalanları universitetdə mühazirə oxumaqdan və ya dar bir iş sahəsində təcrübə
keçməkdən daha geniş bilgilərlə təmin edir.
• İnteraktiv formatda olması. Keys metodu təhsilalanların yüksək emosional və fəal iştirakı hesabına materialın daha effektiv mənimsənilməsini təmin edir. İştirakçılar bütün varlıqları
ilə mövzuya qərq olurlar: işin əsas bir qəhrəmanı var, komanda özünü onun yerinə qoyur və
onun adından problemi həll edir. Bu zaman tədrisdə əsas diqqət hazır biliyin mənimsənilməsinə deyil, onun əldə olunmasına yönəldilir.
• Xüsusi bacarıqların aşılanması. Keys metodu universitetdə tədris olunmayan, lakin real iş
prosesində son dərəcə zəruri olan yumşaq bacarıqları (soft skills) təkmilləşdirməyə imkan verir.
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Həyati vəziyyətlərin birgə təhlili universal
bir tədris üsuludur, buna görə də işlərin həllinin
keys analoqlarına antik dövrlərdə də rast gəlmək
olar. Spartalı gənclər döyüş meydanında yarana
biləcək situasiyaları öz müəllimləri ilə araşdırdılar. Tələbələri ilə “hadisələri” müzakirə etmək
və hərtərəfli araşdırmaq Sokratın sevimli metodu idi ki, buna da “Sokrat metodu” deyilir.
Keys metodu hazırkı formasında 1870-ci
illərdə Harvard Hüquq Məktəbində yaranıb və
1920-ci illərdən biznes elmləri təhsilində özünü
təsdiqləyib. İlkin MBA (açıqlaması Master of
Business Admistration olan MBA ana dilimizə
Biznesin İdarə Olunması deyə tərcümə olunur)
proqramlarının müəllimləri iş adamları deyil, elm
adamları idi və onlar belə bir faktla üzləşdilər ki,
tələbələrə biznesi necə idarə etməyi təkcə mühazirə və dərsliklərlə öyrətmək mümkün deyil.
Dərsliklərə alternativ olaraq böyük təcrübəyə malik sahibkarlar və aparıcı şirkətlərin top-menecerləri ilə müsahibələr və onların əsasında konkret iş problemini necə həll etdikləri, habelə onların fəaliyyətinə təsir edən amillər haqqında tərtib
olunmuş ətraflı hesabatlardan istifadə olunmağa
başlanıldı. O vaxtdan bəri biznes situasiyalarının
təhlili biznes məktəblərində gələcək menecerlərin
hazırlanmasında mühüm elementə çevrilmişdir.
Harvard Biznes Məktəbinin professorları kitablar,
tədris təlimatları, araşdırma nümunələri, nəşr və
müəllimlər üçün seminarlar təşkil etməklə, bu metodun geniş yayılmasına fəal töhfə vermişlər. İndi
tədris metodu kimi “keys həlli” bütün aparıcı biznes məktəblərində, universitetlərdə və korporasiyalarda istifadə olunur.
Keys metodunun fərqli xüsusiyyətləri.
Keyslərin həlli bir neçə mərhələdən ibarət olur:
1) təklif olunan işin tədqiqi;
2) çatışmayan məlumatların toplanması və
təhlili;
3) problemin mümkün həlli yollarının müzakirəsi;
4) ən yaxşı həllin işlənib hazırlanması.
Hər addımın sadə olduğu görünür. Əslində, burada keyslə ilk dəfə məşğul olan iştirakçıları çaşdıra biləcək bir neçə “görünməyən çalaçuxurlar” var.
Birincisi, məsələnin dəqiq həlli yoxdur.
Bir optimal həll ola bilər (real vəziyyətlərin hamısında həyata keçirilə bilməsə də), lakin bir
neçə effektiv həlli həmişə var.
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İkincisi, verilənlər bir-biri ilə ziddiyyət
təşkil edə və ya daima dəyişə bilər. Keys real
faktlar üzərində qurulur və real həyati vəziyyəti
təqlid edir. Belə ki, həyatda bu cür problemlərlə
mütəmadi olaraq üzləşirik.
Üçüncüsü, bir qayda olaraq, keyslər məhdud zaman çərçivəsində həll edilir. Biznesdə
bütün təfərrüatları anlamaq və tam mənzərəni
görmək nadir hallarda mümkün olur.
Keyslər necə yazılır?
Keys özündə iki komponenti birləşdirir:
tədqiqat və təhsil, buna görə də onun yaradılması prosesi, eyni zamanda, bir biznes məsləhətçisi
və müəllimin işini əhatə edir.
Bir qayda olaraq, hər bir keys yazılışı
müəyyən bir şirkətdə baş vermiş bir vəziyyətlə
əlaqələndirilir. Lazım gələrsə, bizneslə bağlı situasiya süni şəkildə kəskinləşdirilir və oraya
müzakirələrə səbəb olacaq problemlər əlavə
olunur. Keysin reallığa daha yaxın olması üçün
o, şirkət nümayəndələri ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində hazırlanır: işin müəllifləri problemi topmenecerlərlə müzakirə edir, müəssisə işçiləri ilə
müsahibələr aparır və müxtəlif şöbələrdən məlumat toplayırlar. Nəhayət, keysin məzmunu,
açıq mənbələrdən alınan şirkət hesabatları, bazar araşdırmaları, investorlar üçün statistika
haqqındakı məlumatlar ilə tamamlanır.
Keysin məqsədi xüsusi bacarıqların öyrədilməsi və sınaqdan keçirilməsi olduğundan, o,
iştirakçıların əldə etməli olduğu bilik və praktiki
bacarıqlar kompleksini ehtiva etməli, həmçinin
özünün çətinlik səviyyəsini və əlavə tələblərini
də müəyyənləşdirməlidir.
Yüksək keyfiyyətli Keys beş əsas aspekti
özündə birləşdirməlidir:
1. Vizual tərtibat və izahat formasının köməyi ilə şirkətin dəyərləri və mədəni xüsusiyyətləri haqqında ətraflı məlumat;
2. Keysdə şirkət üçün əhəmiyyətli və birqiymətli həlli olmayan maraqlı biznes-situasiya
təsvir olunmalıdır;
3. Problem həllinin şirkət üçün aktuallığı:
əsas olaraq yaxın zamanda baş vermiş və indi
həll tələb edən real situasiyaya götürülür;
4. Problemlə əlaqədar olan ilkin və statistik verilənlərin yetərli olması;
5. Keys yazılışında şirkətin top-menecerinin iştirakı.
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Keyslər istifadə formatına və mürəkkəblik
səviyyəsinə görə fərqlənirlər.
İstifadə formatına görə olan fərqlər:
• İcra keysləri (1-2 səhifə və daha az). İştirakçılar keyslə birbaşa tədbirdə tanış olur və
onu fərdi qaydada və ya moderatorla müzakirə
formatında həll edirlər. Bu cür keyslər nəzəri
materialı izah etmək və ya xüsusi, dar çərçivə
daxilindəki vərdişləri yoxlamaq üçün istifadə
olunur.
• Tematik keyslər (3-5 səhifə). Onlar təlim
sessiyasında və ümumi müzakirə zamanı təlimalanları məlumatlandırmaq üçün nəzərdə tutulub
və burada bəzən iştirakçılardan qısa ilkin hazırlıq tələb olunur.
• Harvard keysləri (orta hesabla 20-25 səhifə). Buraya bir neçə gün ərzində müstəqil komanda işi və həllin təqdimatı daxildir.

Mürəkkəblik səviyyəsinə görə olan fərqlər:
• Yüksək dərəcədə strukturlaşdırılmış.
Əlavə məlumatların miqdarı minimum səviyyədədir. Onların tərkibində konkret həll modeli və
optimal həll var.
• “Kiçik eskizlər” (qısa vinyetlər). Yalnız
əsas anlayışları təqdim edən, 2-3 səhifəlik əlavələr daxil edilir. İştirakçıların işləməsi üçün
əlavə biliklər tələb olunur.
• Böyük strukturlaşdırılmamış keyslər.
Bunlar ən çətin keyslərdir. İştirakçılar çox sayda
zəif strukturlaşdırılmış məlumatın öhdəsindən
gəlməlidirlər. Keysə lazımsız, əlavə məlumatlar
daxil ola bilər və yaxud bəzi vacib məlumatlar
olmaya bilər.

Klassik və ya Harvard keysinin quruluşu

1

Keysin əsas məzmunu
20-səhifə
Problemli situasiyanın qısa təsviri
və keys məsələsinin qoyuluşu

2

Şirkətin, onun daxili və xarici mühitinin
təsviri

Sıra №

3
4

İstehsalat sahəsinin xüsusiyyətləri,
dinamikası və onun müasir vəziyyətinin
təsviri
Problemli situasiyanın əsas
elementlərinin ətraflı təsviri

Xarici məktəblərin timsalında təhsildə keys
metodundan istifadə
Keys-təhsili (Case-study) metodu ilk dəfə
Harvardda (ABŞ) istifadə edilmiş və o vaxtdan
bəri Harvard bütün dünyada keys təhsilinin formasını böyük ölçüdə müəyyən etmişdir. Harvard Biznes Məktəbində (HBS) təhsil demək
olar ki, bütünlüklə keyslərin təhlilinə əsaslanır
və məktəbin kitabxanasında dünyada ən böyük
keys kolleksiyası vardır. Klassik Harvard keysi
– həcminə görə böyük bir keysdir (20-25 səhifə
mətn, üstəgəl 8-10 səhifə təsvirlər və əlavələr)
ki, orada baş qəhrəman və onun hekayəsi verilmişdir. HBS-də keys metodundan istifadənin
özəlliyi yeganə düzgün həllin axtarışıdır.

Əlavə məlumat
10 səhifə
Statistika və faktlar:
Keys ümumi məlumatdan əlavə analiz üçün
verilənlərə və statistik faktlara malik olmalıdır
Qlossari (mətndəki arxaik, köhnə sözlərin lüğəti):
Keysə onun əsas anlayışlar və terminlərini izah edən
lüğət əlavə edilir
Əlavə mənbələrə istinad:
Bəzən keysə öyrənmək üçün təklif olunan əlavə
materiallara istinad mənbələri də daxil edilir

D. Kennedi adına İdarəetmə Məktəbində
(John F. Kennedy School of Government, Harvard Kennedi School – HKS) keyslərdən dövlət
qulluqçularının hazırlanması üçün istifadə olunur və onların məşğələ mövzuları dövlət siyasəti
və liderlik məsələləri ilə bağlıdır. Burada keysin
əsas qəhrəmanı, bir qayda olaraq, dövlət qulluğundadır və ya qeyri-kommersiya təşkilatının
vəzifəli şəxsidir. Bu keyslər, misal üçün, “Ruandanın soyqırımdan sonra dirçəlişi”, “Katrina qasırğası” və s. bu kimi mövzuları əhatə edə bilər.
HKS-də keyslərin müzakirəsi daha çox elmi və
konseptual xarakter daşıyır, biznes məktəblərində isə keys metodu konkret problemin həlli ilə
bağlı fəaliyyət planının hazırlanmasıdır.
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Tibb təhsilində keys-metodunun istifadəsinə nümunə olaraq Harvard Tibb Məktəbində
(Harvard Medical School) verilən təlimi göstərə
bilərik. Ənənəvi olaraq, gələcək həkimlərə ancaq üçüncü kursdan xəstələrlə işləməyə icazə
verilirdi və ilk iki il onlara yadda saxlamaq (əzbərləmək) şərtilə çoxlu materiallar vasitəsi ilə
yalnız nəzəri təhsil verilirdi. Bu zaman tələbələr
biologiya, fiziologiya, anatomiya, biokimya və
digər fənləri öyrənirdilər. 1985-ci ildə məktəbin
dekanı Daniel Tosteson tələbələrin informasiya
yükünü azaltmaq və aktiv təlim elementlərini
proqrama daxil etmək üçün keyslərdən istifadə
etməyi təklif etdi.
Tibbi keyslərlə işləmək biznes-keyslərin
həllindən öz formatına görə fərqlənir. Tələbələr
hər biri 6–8 nəfər olmaqla kiçik qruplarla işləyir
və lazımi materialları birbaşa dərsdə alır, onlarla
əvvəlcədən tanış olmurdular. Keys 5-6 hissədən
ibarət olur və bir neçə məşğələdə ardıcıl olaraq
öyrənilir. Bir qayda olaraq, birinci hissədə xəstənin ilkin vəziyyəti və xəstəliyin əlamətləri,
ikinci hissədə ilkin müayinənin nəticələri, sonrakı hissələrdə test nəticələrinə, mütəxəssislərin
diaqnozuna, təyin olunmuş müalicəyə, xəstənin
bu müalicəyə reaksiyası və müalicənin sonrakı
gedişatına həsr olunurdu.
Müzakirə zamanı tələbələrdən hazır həll
yolları təklif etmələri tələb olunmayır. Məqsəd
əlavə suallar vermək, fərziyyələr irəli sürmək,
biliklərdəki boşluqları müəyyən etmək və bunun
nəticəsində onların bir neçə gün ərzində kitabxanada işləməklə mövzu üzrə materialları öz1.
2.
3.
4.

özünə öyrənilməsi planını formalaşdırmaqdır.
Bundan sonra müəllim keysin növbəti hissəsini
müzakirəyə təqdim edir. Beləliklə, keyslərin təlimə daxil edilməsi ilə tələbələr artıq ilk kurslarda sırf nəzəri təlim əvəzinə tibbi təcrübə dünyasına daxil olurlar.
Avropa biznes-təhsili ənənəsində isə əvvəlcə bir qədər fərqli təlim formatı yaradılmışdır. Fransa, İsveçrə, Böyük Britaniya və digər
Avropa ölkələrində ilk MBA proqramları orta
hesabla 12 ay davam edirdi (ABŞ-da olduğu kimi iki illik proqramlar əvəzinə) və artıq biznesin
idarə edilməsində praktik təcrübəsi olan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdu.
Problemin aktuallığı. Dövlət təhsil standartları təlimdə əsas məsələ kimi şagird şəxsiyyətinin inkişafını qarşıya qoyur. Bu məsələ, öz növbəsində,
müəllimlərdən də iş fəaliyyətləri zamanı yeni standartları həyata keçirərkən yeni texnologiyalardan istifadə olunmasını tələb edir. Bu baxımdan keys texnologiyasının öyrənilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə ən yeni
və aktual təlim texnologiyası olan keys texnologiyası haqqında əsas tarixi, nəzəri və praktik bilgilər sistemləşdirilmiş, onların üstünlükləri misallar vasitəsilə göstərilmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Təlim texnologiyalarının dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqi təhsil müəssisələrində hər bir fənn üzrə təlim çərçivəsini genişləndirmək üçün geniş imkanlar yaradır.
Bu baxımdan təlim prosesində keys texnologiyasından praktik olaraq istifadə zərurəti yaranır.
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OBSERVANCE OF CONTINUITY BETWEEN A PRESCHOOL EDUCATIONAL
INSTITUTION AND A SCHOOL
Xülasə. Məqalədə məktəbəqədər təhsil müəssisəsi ilə məktəb arasında varisliyin gözlənilməsindən
bəhs edilir. Varislik anlayışı uşağın hər bir yaş dövrü üçün ümumi və özünəməxsus məqsədi olan tərbiyə və
təhsilinin fasiləsiz prosesi kimi şərh olunur. İnkişafın müxtəlif mərhələləri arasındakı bu əlaqənin mahiyyəti
yeni vəziyyətə keçəndə bütün və ya ayrı-ayrı səciyyəvi cəhətin qorunmasından ibarətdir. Təsadüfi deyildir
ki, hazırkı dövrdə varisliyin gözlənilməsinin zəruriliyi və təhsilləndirici mühitin bütövlüyü təhsilin inkişafının prioritet sahələrindən birinə aiddir. Məktəbəqədər müəssisələrdə və ibtidai məktəbdə təhsil prosesinin
qarşılaşdığı ən mühüm problem təhsilin bu iki pilləsi arasında varislik və perspektivlik problemidir.
Açar sözlər: varislik, məktəbəqədər müəssisə, ibtidai sinif, tərbiyəçi ilə müəllim arasındakı əlaqə
Рeзюме. В статье повествуется о соблюдении преемственности между дошкольным образовательным учреждением и школой. Понятие преемственности трактуется как непрерывный процесс
воспитания и обучения ребенка, имеющий общую и специфическую для каждого возраста цель. Суть
этой связи между различными стадиями развития состоит в сохранении всех или некоторых признаков перехода к новой ситуации. Неслучайно потребность в преемственности на сегодняшний день и
целостность образовательной среды входят в число приоритетных направлений развития образования. Важнейшей проблемой, стоящей перед образовательным процессом в дошкольных учреждениях
и начальной школе, является проблема преемственности и перспективы между этими двумя уровнями образования.
Ключевые слова: преемственность, дошкольное учреждение, начальная школа, отношения
воспитателя и учителя
Summary. The article tells about the observance of continuity between a preschool educational
institution and a school. The concept of succession is interpreted as a continuous process of upbringing and
education of the child, which has a general and specific goal for each age. The essence of this connection
between different stages of development is the preservation of all or some signs of the transition to a new
situation. It is no coincidence that the need for continuity today and the integrity of the educational
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environment are among the priority areas for the development of education. The most important problem
facing the educational process in preschool institutions and primary school is the problem of continuity and
perspective between these two levels of education.
Keywords: continuity, preschool institution, elementary school, teacher-teacher relationship

Varislik cəmiyyətin bəşəri qanunudur. Hər
bir nəsil əvvəlki nəslin – ata-analarının, ulu babalarının, həmçinin ictimai quruluşun yaxşı cəhətlərini qorumağa çalışır, adət və ənənələrə istinad
edir, ona yeni xarakter verir və inkişaf etdirir.
“Varislik didaktikanın prinsiplərindən biri
olub, bilik, bacarıq və vərdişlərin müəyyən qayda ilə formalaşmasını tələb edir. Bu zaman tədris materialının hər bir elementi o biriləri ilə
məntiqi əlaqələndirilir, sonrakılar əvvəlkilərə istinad edir və yeninin mənimsənilməsini hazırlayır” [4, s. 201].
Varislik anlayışı uşağın hər bir yaş dövrü
üçün ümumi və özünəməxsus məqsədi olan tərbiyə və təhsilinin fasiləsiz prosesi kimi şərh olunur. İnkişafın müxtəlif mərhələləri arasındakı bu
əlaqənin mahiyyəti yeni vəziyyətə keçəndə bütün və ya ayrı-ayrı səciyyəvi cəhətin qorunmasından ibarətdir. Təsadüfi deyildir ki, hazırkı
dövrdə varisliyin gözlənilməsinin zəruriliyi və
təhsilləndirici mühitin bütövlüyü təhsilin inkişafının prioritet sahələrindən birinə aiddir.
Məktəbəqədər müəssisələrdə və ibtidai
məktəbdə təhsil prosesinin qarşılaşdığı ən mühüm problem təhsilin bu iki pilləsi arasında varislik və perspektivlik problemidir. Təhsil fasiləsiz bir prosesdir. Onun başlanğıcı ilə sonrakı
pillələri arasında zəruri asılılıq mövcuddur.
Məktəb uşaq bağçası dövründə görülən işlərə
əsaslanır, öz işini onun üzərində qurursa, uşaqların inkişafını təbii yolla aparırsa, uşaq bağçası
kollektivi məktəb təlimi dövründə tələb olunan
səviyyəni öyrənir, məzunlarını həmin yükün altına girməyə hazırlayır.
Müasir dövrdə məktəbəqədər təhsilin
məzmununda baş verən yeniliklər problemin
həllinə daha ciddi yanaşılmasını tələb edir.
Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin məktəbə
hazırlıq qrupuna savad təliminin gətirilməsi
problemə tamamilə yeni yanaşma sistemi irəli
sürür. Bu, artıq məktəbəqədər pillənin həqiqətən
təhsilin ilk mərhələsi olduğunu təsdiq edir. İndi
varislik məktəbəqədər mərhələdə formalaşmış
ilkin oxu və yazı texnikası vərdişləri əsasında
uşaqları sərbəst oxu, yazı, dil qaydalarını mə-
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nimsəməyə, yaradıcı nitq inkişafı üzrə işə hazırlamaq vəzifələrini irəli sürür.
Məktəbə daxil olmaq uşağın həyatında
əhəmiyyətli hadisədir. Bu dövr aparıcı fəaliyyətin əvəz olunması, yeni rolunun - şagird rolunun
meydana çıxması dövrüdür.
Uşaq bağçası ilə məktəbin işində əlaqə və
ardıcıllıq dedikdə, biz nəyi nəzərdə tuturuq?
1. Uşaq bağçası uşağı məktəbin irəli sürdüyü tələblərə (məktəbə) hazırlamalıdır.
2. Məktəb uşaqların uşaq bağçasında əldə
etdikləri bilik, bacarıq və vərdişlərə əsaslanmaqla şagirdlərin sonrakı hərtərəfli inkişafı üçün ondan istifadə etməlidir.
3. Ardıcıllıq yalnız təlim-tərbiyənin məzmunu üzrə deyil, həm də metodları, priyomları,
təsnifat formaları üzrə həyata keçirilməlidir.
4. Əlaqə və ardıcıllıq məktəbə keçid şəraitini yaratmalı və bu zaman əvvəllər mənimsənilmiş vərdişlər yeni vərdişlərin inkişafına təsir
göstərməlidir.
Məktəbəqədər mərhələdə tərbiyəçilər əvvəlki qruplarda uşaqların nələrə yiyələndiklərini, nələri bildiklərini, bacarıqlarını nəzərə almalı, məktəbdə isə müəllim daha mürəkkəb vəzifəni yerinə yetirməlidir. Müəllim bağçadan və
ailədən gələn uşaqların səviyyələrini müəyyənləşdirməklə vəzifəsini bitmiş hesab edə bilməz.
Birbaşa ailədən gələn uşaqların içərisində təktək də olsa, bağçadan gələnlər səviyyəsində,
hətta onlardan daha hazırlıqlı uşaqlara rast gəlmək mümkündür. Bu, bir yana, sosial şərait də
uşaqların inkişafına güclü təsir göstərir. Müşahidələr göstərir ki, şəhərdə, rayon mərkəzində,
kənddə, maddi bazası möhkəm, müəllimləri hazırlıqlı məktəblərlə belə imkanlardan məhrum
məktəblərdə təhsilalanlar arasında, tərkibi azsaylı xalqların nümayəndələrindən ibarət olan
məktəblərdə işin xarakteri başqadır. Ona görə
də uzaq kəndlərdə, azsaylı xalqların kompakt
yaşadıqları yerlərdə məktəbəqədər müəssisələrlə
məktəb arasında varisliyin yaradılması ciddi şəkildə düşünməyi və gərgin əmək sərf olunmasını tələb edir.
L.Ş. Əmrahlı “Məktəbə psixoloji hazırlığın əsasları” adlı kitabında “Məktəbəqədər və
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məktəb təlimində varislik” bölməsində varisliyi
zəruri edən amillər sırasında aşağıdakıları məsləhət görür:
“1) məktəbəqədər və məktəb proqramlarının uyğunlaşdırılması; 2) təfəkkürlə əlaqədar
mülahizələri mikroskopik və makroskopik aspektlərin öyrənilməsi (sözün və anlayışın mahiyyəti; müvafiq əməliyyatların funksiyalaşması); 3) uşağın həyatının istiqamətlənməsi; 4) 5
yaşın sonunda uşaq şəxsiyyətinin bir sıra sahələrində tamamlanma başa çatmamış olur”.
Müəllif bundan çıxış yolunu aşağıdakıları
diqqət mərkəzində saxlamaqla varisliyi təmin
etməkdə görür:
“– uşağın təlim situasiyasına alışdırılması;
– təlim tapşırıqlarını anlamaya, dərketməyə və planlaşdırmaya hazırlıq;
– onun həll qaydaları üzərində mərkəzləşmə, vərdiş və bacarıqlardan səmərəli istifadə;
– fəaliyyət məhsulunun obyektiv qiymətləndirilməsi, müqayisəsi və təhlili;
– təlim vərdişlərindən müxtəlif situasiyalarda məqsədyönlü şəkildə istifadə etməklə yaradıcı təxəyyülün inkişafına maraq göstərmək;
– məktəb həyatı ilə bağlı olan məsələlər
arasında əlaqə qurmaq;
– koqnitiv fəaliyyətin formalaşması, təlim
motivlərinin yaranması” [2, s. 226-227].
Məktəbəqədər və ibtidai təhsil arasında
varisliyə təhsilin hər bir komponenti (məqsəd,
vəzifə, məzmun, metodlar, vasitələr, təşkilat
forması) kimi baxılmalıdır. Bu, uşağın səmərəli
inkişafını, onun müvəffəqiyyətlə tərbiyəsini və
təhsilini təmin edir.
Məktəbəqədər müəssisələrlə məktəb arasında varisliyin təmin olunması üçün müxtəlif
əlaqə formalarından (müəllim və tərbiyəçilərin
bir-birinin məşğələlərində iştirakı; uşaq bağçası
uşaqlarının məktəbə, birincilərin bağçaya ekskursiyaları; bağçada və məktəbdə birgə tədbirlərin keçirilməsi; pedaqoqların birgə sərgisi; şagirdlərin bağçada uşaqların buraxılışında, bağça
uşaqlarının I sinifdə son zəngdə iştirakı və s.) istifadə olunmalıdır.
Bu əlaqə formalarını ümumiləşdirərək üç
aspektdə birləşdirmək mümkündür:
1. Məlumati – maarifləndirici aspekt: burada tərbiyəçi və müəllimlərin təlim-tərbiyə işinin vəzifələri ilə qarşılıqlı tanış olmaları nəzərdə
tutulur. Onlar birgə pedaqoji şuralarda, seminar-

larda, proqramlar arasındakı yaxınlığın müzakirəsi üzrə praktikumlarda iştirak edirlər.
2. Metodik aspekt: tədris-tərbiyə işinin həyata keçirilməsinin forma və metodları ilə birgə
tanışlıq (bağçada məşğələlərdə, məktəbdə dərslərdə birlikdə müşahidə aparıb, müzakirə etmək).
3. Praktik aspekt: bir tərəfdən müəllimlərin uşaq bağçalarında özünün gələcək şagirdləri
ilə əvvəlcədən tanış olmaları, digər tərəfdən tərbiyəçilərin özlərinin yetirmələrinin fəaliyyətini
məktəbdə təlim prosesində izləmələri.
“Adətən, I sinif müəllimlərinin əksəriyyəti
məktəbə yenicə qələm qoymuş uşaqlarla işə sıfırdan başlayır. Uşaqları heç bilməyən subyekt
kimi qəbul etmək onların fəaliyyətində mühüm
yer tutur. Belə müəllimlər uşaqlara fərdi yanaşır, onların məktəbəqədər müəssisələrdə, ailədə
nələri öyrəndikləri, nə kimi bilik, bacarıq və
vərdişlərə yiyələndikləri ilə tanış olmurlar. Nəticədə bir çox uşaqlar üçün təlim maraqsız, cansıxıcı, ağır bir yük hesab olunur” [3, s. 27].
Müəllimlərin bir çoxu unudur ki, məktəbəqədər təhsil mərhələsini keçmiş uşaqların böyük əksəriyyəti məktəbə tam hazırlıqlı gəlir.
Məktəbəqədər təhsil proqramı əsasında onlar
nitq səslərini düzgün tələffüz etməyi, fikrini rabitəli ifadə etməyi, eşitdiyi hekayənin, nağılın
məzmununu düzgün nəql etməyi, dialoqda iştirak etməyi, soruşmağı, suallara cavab verməyi,
böyük hərflərin çap şəklini yazmağı, 10 dairəsində hesablamağı və s. bacarırlar. Bəzən ailələrdən də belə hazırlıqlı uşaqlar gəlirlər. Bütün
bunlar ailələrdə belə bir qənaətə gəlməyə imkan
verir ki, I sinif müəllimi uşaqları öyrənmədən,
nəyə qabil olduqlarını bilmədən, onların fərdi
xüsusiyyətlərini nəzərə almadan təlimdə müvəffəqiyyət qazanmazlar.
Məşğələlərdə təlim altıyaşlıların məktəbə
hazırlanmaları üçün mühüm əhəmiyyəti olan
təhsil işinin başlıca formasıdır. Təlim prosesində tərbiyəçinin qarşısında yalnız uşaqlarda ətraf
varlığın ayrı-ayrı hadisələri haqqında konkret
təsəvvürlər yaratmaq deyil, həm də onları həmin
hadisələr arasındakı sadə əlaqələr və asılılıqlarla
tanış etmək, onların idrak qabiliyyətini mənimsənilmiş biliklərdən sadə əqli məsələlərdən
müstəqil istifadə etmək bacarığını inkişaf etdirmək vəzifəsi durur.
Hazırlıq siniflərində məşğələlərdə uşaqlar
tədris fəaliyyətinin ən sadə vərdişlərə: diqqətlə
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dinləmək və tərbiyəçinin göstərişini yerinə yetirmək, verilmiş nümunəyə əsasən öz fəaliyyətinə
nəzarət etmək, qoyulmuş suallara yaxşı cavab
vermək, öz işinin nəticələrini düzgün qiymətləndirmək kimi keyfiyyətlərə yiyələnməlidirlər.
Problemin aktuallığı. Məktəbəqədər təhsil
müəssisələri ilə məktəb arasında varislik sahəsində
aparılan araşdırmalar bu problemin nə qədər aktual
olduğunu bir daha sübut etdi. Fasiləsiz təhsil sistemində mərhələlərarası əlaqələrin elmi cəhətdən əsaslandırılması təhsil sisteminin pillələri arasında təbii
keçidin gözlənməsini təmin edir.

1.
2.
3.
4.

Problemin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər dövr
uşaq şəxsiyyətin formalaşmasında qısa, lakin mühüm mərhələdir. Bu illərdə uşaq ətraf aləm haqqında
ilkin biliklər əldə edir, onda insanlara, əməyə müəyyən münasibət, mənəvi-iradi keyfiyyətlər formalaşır.
Məktəbəqədər və ibtidai pillədə gələcək şəxsiyyətin
bünövrəsi qoyulur. Bu mərhələdə elə bir təhsil mühiti yaradılmalı, diferensasiya, hər bir uşağa fərdi yanaşma təmin olunmalıdır ki, o, inkişaf üçün komfort
hiss etsin.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən ali
məktəb və məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində tədris prosesinin təşkili prosesində istifadə etmək olar.
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PREPARATION OF THE CHILD FOR SCHOOL AND WAYS
OF ITS CARRYING OUT
Xülasə. Kiçikyaşlı uşaqların məktəbdə yaxşı oxumaları onların məktəb təliminə hazırlığından asılıdır.
Uşaq məktəbə getməzdən qabaq məktəb təliminə nə qədər yaxşı hazır olarsa, bir o qədər də məktəbdə yaxşı
oxuya bilər. Bir çox müəllim və tərbiyəçilər vardır ki, onlar yanlış olaraq bu hazırlığı hərflərin öyrədilməsində görürlər. Onlara elə gəlir ki, uşaq məktəbə gedəndə oxuyub yaza bilməlidir. Lakin onlar unudurlar ki, bu
əməliyyat məktəbin işidir.
Açar sözlər: uşaq, məktəbəqədər müəssisə, ibtidai sinif, məktəbə hazırlıq, psixoloji inkişaf, idrakı, inkişaf,
fiziki inkişaf
Резюме. Хорошая успеваемость детей младшего возраста в школе зависит от их готовности к
школьному обучению. Чем лучше ребенок подготовлен к школьному обучению до поступления в
школу, тем лучше он может учиться в школе. Имеется много учителей и репетиторов, которые ошибочно видят эту подготовку в обучении буквам. Им кажется, что когда ребенок идет в школу, он должен уметь читать и писать. Но они забывают, что это прямая обязанность школы.
Ключевые слова: ребенок, дошкольное учреждение, начальный класс, подготовка к школе,
психологическое развитие, познание, развитие, физическое развитие
Summary. Good academic performance of young children in school depends on their readiness for
school. The better a child is prepared for school before entering school, the better he can study at school. There
are many teachers and tutors who mistakenly see this training in teaching letters. They think that when a child
goes to school, he should be able to read and write. But they forget that this operation is a school matter.
Key word: child, preschool, primary school, preparation for school, psychological development,
cognition, development, physical devolopment

Kiçikyaşlı uşaqların məktəbdə yaxşı oxumaları onların məktəb təliminə hazırlığından
asılıdır. Uşaq məktəbə getməzdən qabaq məktəb
təliminə nə qədər yaxşı hazır olarsa, bir o qədər
də məktəbdə yaxşı oxuya bilər.
“Təcrübə göstərir ki, çох vахt vаlidеynlərin əksəriyyəti məktəbə hаzırlıq işini uşаğın sаvаd təliminə hаzırlığı ilə məhdudlаşdırırlаr. Оn-

lаr bеşyаşlılаrа охumаq, yаzmаq, hеsаblаmаğı
öyrətməyə çаlışırlаr. Əgər uşаq hеcаlаrlа охumаğı, çаp hərflərilə bir nеçə sözü yаzmаğı
(hərfburахmа və yа yеrdəyişmə ilə оlsа dа) bаcаrırsа, tаpmаcа, yаnıltmаc bilir, yüzədək sаyırsа, hеsаb еdirlər ki, məktəbdə təhsil аlmаğа hаzırdır” [2, s. 116].
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Uşağı məktəbə hazırlamaq üçün birinci
növbədə onun fiziki cəhətdən sağlam olmasına
fikir verilməlidir. Sağlam bədəndə sağlam ruh
olar. Uşaq nə qədər sağlam olarsa, bir o qədər
hər bir məlumatı yaxşı mənimsəyər.
Uşağa sağlam olmaq üçün nə etmək lazım
olduğunu başa salmaq lazımdır. “Yeməkdən əvvəl əlləri yumaq. Təmiz havada gəzmək. Yemək
zamanı danışmamaq. Özünə aid bütün əşyaları
təmiz saxlamaq. Özünü soyuq və istidən qorumaq. Əlləri və paltarlarını təmiz saxlamaq və s.”.
İkinci, uşaqda məktəbə qarşı hörmət və
məhəbbət hissi yaratmaq. Bunun üçün kiçik
həcmli nağıl və şeirlərdən istifadə etmək lazımdır. Bu nağıl və şeirlərdə məktəbə qarşı uşaqlarda məhəbbətdən, istəklərdən danışılmalıdır. Elə
etmək lazımdır ki, uşaq məktəbi özünə ən yaxın
bir yer kimi başa düşsün.
Üçüncü, uşağa müəllimi sevdirmək, müəllimin onun yaxın adamı olduğunu başa salmaq
lazımdır. Uşaq hiss etməlidir ki, müəllim onun
ən yaxın adamıdır. Bunlar söhbət, oyun və nağıllar vasitəsi ilə uşaqlara çatdırılmalıdır. Uşağı
məktəbə aparıb müəllimlə də görüşdürmək olar.
Elə etmək lazımdır ki, uşaq müəllimlə söhbət etsin və müəllim onun xoşuna gəlsin və s.
Dördüncü, dərs ləvazimatları haqqında,
onların qorunması, saxlanılması və istifadəsi barədə məlumatları uşağa mənimsətmək lazımdır.
Ona görə ki, uşaqlar onlardan istifadəni başa
düşməli, onların xeyrini yaxşı bilməli və onları
qorumalıdır. Onlarsız yaxşı oxuya bilməz.
Müşahidələr və araşdırmalar göstərir ki,
hazırda istər şəhər, istərsə də kənd məktəblərinin əksəriyyətində müəllimlər uşaqların məktəbə hansı hazırlıqla gəlmələrindən asılı olmayaraq, onlarla fəaliyyətə sıfırdan başlamağı faydalı
hesab edirlər. Onlar uşaqları tam hazırlıqsız, heç
şey bilməyənlər kimi qəbul edirlər. Uşağın məktəbə gələnədək uşaq bağçasında, ailədə öyrəndikləri, ətraf aləm üzərində müşahidə əsasında
sərbəst əldə etdikləri nəzərə alınmır. Hamıya
eyni səviyyəli fərd kimi baxan müəllim onlarla
“bir dildə” danışmaqla öz işini asanlaşdırmağa
çalışır. Nəticədə təlim az-çox hazırlıqlı uşaqlar
üçün gözləmədikləri, asan, mənasız, cansıxıcı
bir prosesə çevrilir. Onlar müəllimin dediklərini
dinləmir, “onsuz da bilirəm” deyə laqeydlik
göstərir, təlim əməyinə alışmır, geridəqalanlar
sırasına keçirlər.
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Məktəbəqədər yaşlı uşağın məktəbə getmək üçün psixoloji hazırlığına nail olmaq uşaq
bağçasının ən mühüm praktik vəzifəsidir. Təhsilin bu mərhələləri arasında fərqi dərk etmək və
uşaqların təlimə psixoloji-pedaqoji hazırlığı
üzərində düşünmək lazımdır.
Uşağın psixoloji cəhətdən inkişafı onun
məktəbə hazırlığını xəbər verən xüsusi amildir.
Uşaq nə qədər balaca olarsa, onun psixoloji hazırlığının öyrənilməsi və korrektə edilməsi o qədər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiq etdiyimiz problem baxımından buna daha ciddi ehtiyac hiss olunur.
Uşağın psixi inkişafı yaşlılar tərəfindən təsiri və yaxın adamların fasiləsiz verdikləri bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmə nəticəsində mümkün olur. Vaxt keçdikcə kiçikyaşlı uşağın hazırlığı
artır. Yaşlılar onlara şəkil çəkməyi, nə isə düzəltməyi də öyrədirlər. Uşaqların müstəqilliyinə tələblər artır. Uşaqda yalnız hərəki deyil, həm də sensor, nitq, intellektual vərdişlərin, nəhayət, fəaliyyətin növü və məzmunu çətinləşdirilir.
Məktəbə psixoloji hazırlıq uşaqların fərdi
xüsusiyyətlərindən asılıdır. Anadangəlmə iki
uşağın bioloji inkişafı, sağlamlıq səviyyəsi, psixikası eyni olmadığından onların hər birinə fərdi
yanaşmaq tələb olunur. Uşaqların sakit və ya
həyəcanlı, qapalı və ya çevik, oynaq, hərəkətə
meylli, şən və ya qaradinməz, ünsiyyətə meyilli
və ya ünsiyyətdən qaçan və s. keyfiyyətlərə malik olmasından asılı olaraq onların məktəbə hazırlıqlarında fərqlər özünü göstərir.
Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşı,
D.B. Elkoninin dediyinə görə insanın inkişafının
“uşaqlıq” adlanan qərinəsidir. Məktəbəqədər dövr
uşağı kiçik məktəb yaşına keçməyə hazırlayır.
“Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlı uşaqların
psixologiyası bir çox ümumi cəhətlərə malikdir.
– yaşlıların nüfuzuna etibarlı tabelilik;
– hər hansı yeniliyi qavramağın yüksəkliyi;
– nə ilə qarşılaşırsa, sadəlövh oyun münasibəti;
– ətraf aləmin obrazlı (obrazlı yaddaş, obrazlı təfəkkür) şəkildə dərk olunması” [4, s.142].
Məktəb təliminə intellektual hazırlığın
göstəricilərinin komponentləri aşağıdakılardır:
– Obrazlı komponent. Bu, əşyanın əlamətlərinin çoxsaylı xassələrini; obrazlılıq əsasında
görmə yaddaşı; qavramaq, əşya və ya hadisə
haqqında malik olduğu təsəvvürləri ümumiləş-
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dirmək qabiliyyəti; müqayisə, təhlil və tərkib kimi əqli əməliyyatların inkişafı; evristik təfəkkürdür.
– Verbal komponent. Bu, əşyaların müxtəlif xassələrini saymaq, onlardan mühüm olanları
ayırmaq; nitq əsasında eşitmə yaddaşı; tanış, yaxud sərbəst seçilmiş terminlərin köməyi ilə eynitipli anlayışlar çoxluğunu ümumiləşdirmək;
fikri əməliyyatın inkişafı, təsnifetmə, seriyalaşdırma, təhlil, təfəkkürün tənqidliyi qabiliyyətidir.
Məşğələ prosesində tərbiyəçi uşağın məktəb təliminə intellektual hazırlığını inkişaf etdirməklə tam dəyərli idrak prosesini yaratmış olur.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların intellektual hazırlığı, əqli inkişafı istiqamətində görülən işlərdə
məktəblə varisliyin gözlənməsi son dərəcə vacibdir. Uzun illərin təcrübəsi göstərir ki, müəllimlər və tərbiyəçilərin heç də hamısı uşaqların
əqli inkişaf üzrə işlərin yerinə yetirilməsində
məktəbə hazırlanmasında vahid məxrəcə gələ
bilmirlər. Qabaqcıl uşaq bağçaları uşaqların
məktəbə hazırlanmalarına onların fiziki, əqli,
estetik, mənəvi hazırlığı və tədris əməyində zəruri vərdişlərin biliyə, məktəbə, oxumağa möhkəm marağın formalaşması, onların hərtərəfli
inkişafı kimi baxırlar. Məktəbəqədər pedaqogika da təsdiq edir ki, uşağın intellektual inkişafı
onun məktəbə yaxşı hazırlanmasını təmin edir.
İntellektual hazırlıq probleminin elmi
əsaslarını bilməyən tərbiyəçilər uşağı məktəbə
hazırlayarkən ona oxumağı, yazmağı, hesablamağı, başqa sözlə, I sinfin proqramının bir hissəsini bağçaya keçirməyi tələb edirlər. Onların
bir qismi çox vaxt bu işləri valideynlərə həvalə
edirlər. Məktəbəqədər müəssisələrdə məktəb
proqramının öyrədilməsi məktəbəqədər təhsilin
vəzifələrinə ziddir.
“İntellektual hazırlıq uşağın nitqinə ciddi
tələblər verir: nitq səslərini düzgün tələffüz etmək, lüğət ehtiyatını zənginləşdirmək, rabitəli
(dialoji, monoloji) nitqə yiyələnmək, eşitdiyinin
məzmununu nəql etmək; yapma, quraşdırma,
rəsmetmə, sayma, hesablama, əqli fəaliyyət tələb edən oyunlarda iştiraketmə, ətraf aləm üzərində müşahidə aparma, gördüklərini şərh etmə,
plastilin, çöplərlə (sonralar karandaşla) bir neçə
hərfin çap şəklini yazma və s.” [1, s. 68].
Bütün bu işlərdən sonra uşaqda yaddaş
qabiliyyətini formalaşdırmaq lazımdır. Elə etmək lazımdır ki, uşaq hər hansı bir işi yadda

saxlaya bilsin. Bunun formalaşması üçün oyun
və əyləncələrdən, didaktik materiallardan və s.
istifadə oluna bilər:
– Lövhədə bir neçə müxtəlif (3-4 ədəd) xırda şəkillər asmaq, sonra həmin şəklin birini götürərək hansının götürüldüyünü soruşmaq və s.;
– Bir neçə (3-4) söz deyib, həmin sözləri
təkrar etdirmək;
– Hər hansı bir şəkli göstərib, sonra həmin
şəkli 2-3 hissəyə ayırmaq və şəklin birləşdirilməsini tapşırmaq və s.;
– Hazır didaktik materiallardan istifadə etməklə hər hansı bir əşya hazırlamaq.
Bütün bunlar uşaqda yaddaş qabiliyyətini
formalaşdırır. Yaddaş qabiliyyətinin möhkəm
olması məktəbdə ən lazımlı hisslərdən biridir.
Uşaqda dinləmə, diqqətlə qulaq asma, danışan adama hörmət etmə, danışanın sözünü
kəsməmək və s. kimi hərəkətləri də aşılamaq lazımdır. Bunun üçün nağıl və şeirlərin köməyindən istifadə etmək olar. Elə etmək lazımdır ki,
uşaq istər müəllim, istərsə də yoldaşları olsun,
onları dinləmək bacarığına malik olsunlar.
Uşaqda yaşıdlarına qarşı gözəl münasibət
aşılamaq lazımdır. Uşaqda öz fikrini ifadəetmə
bacarıqları yaratmaq lazımdır. Onlara hər bir şeydən düzgün istifadəni də başa salmaq lazımdır.
Ətraf aləm haqqında, onun xeyri barədə,
ondan istifadə və ona qulluq barədə uşağa məlumatlar verilməli və aşılanmalıdır. Onda uşaqda
ətraf aləm haqqında məlumatlar öz xeyrini verə
bilər. Yəni uşaq ətraf aləmə pis münasibət bəsləməz. Uşağın əxlaqı, düşüncəsi, danışıq tərzi,
böyüyə hörmət, kiçikyaşlı uşaqlara qayğı, vətənə məhəbbət və s. hisslər məktəbəqədər yaşlı
uşaqlara aşılanmalı və bunların bünövrəsi möhkəm qoyulmalıdır.
Doğrudan da sadalanan bu anlayışlar uşağa məktəbə hazırlıq zamanı yaxşı və uşağın başa düşə biləcəyi tərzdə çatdırılarsa və uşaq onları qəbul etməyi bacarırsa, onda o məktəbə yaxşı
hazırlanmış olar. Belə uşaqlar məktəb vaxtı heç
vaxt geridə qala bilməz. Müəllimin bütün dediklərini yaxşı başa düşər və qabaqcıl şagirdlərdən
olar. Həqiqətən uşağın məktəbdə yaxşı oxuması
onun məktəbə hazırlığından çox asılıdır.
Uşağın da məktəbdə yaxşı oxuması onun
məktəbə hazırlığından asılıdır. Gəlin, uşaqlarımızı məktəbə günün tələbləri səviyyəsində hazırlayaq. Onlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyi-
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miz olan uşaqların normal inkişafını hamımız
düşünməliyik.
Problemin aktuallığı. Məktəbə daxil olmaq
uşağın həyatında əhəmiyyətli hadisədir. O, inkişafın
sosial situasiyasını köklü şəkildə dəyişir və şəxsiyyətin inkişafının perspektivini müəyyən edir. Bu
dövr aparıcı fəaliyyətin əvəz olunması yeni rolunun
– şagird rolunun meydana çıxması dövrüdür.

Problemin elmi yeniliyi. Məktəbəhazırlıq
yalnız təlimedici deyil, inkişafetdirici xarakter daşıyır. Məktəbə hazırlıq prosesində varisliyin nəzərə
alınması I sinfi təkrarlamağa yol vermir. Varisliyin
gözlənməsindən məqsəd məktəbəqədər yaşlı uşağı
ümumən məktəb təhsili sisteminə hazırlamaqdır.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən ali
məktəb və məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində tədris
prosesinin təşkili prosesində istifadə etmək olar.
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ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ
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PSYCHOPHYSICAL FEATURES THAT CONTRIBUTE TO THE FORMATION OF
TOLERANT CONSCIOUSNESS IN PRESCHOOLERS
Xülasə. Məktəbəqədər yaşlı uşağın mənəvi-estetik hisslərinin formalaşdırılması yollarının təhlili göstərir ki, bu yaşda olan uşaqlarla işləyərkən incəsənət pedaqogikasına daha çox diqqət yetirilməlidir, çünki bu,
uşağı dünya mədəniyyətinə, sənət əsərlərinin gözəlliyinə, xalq adət-ənənələrinə tanıtmaqla yanaşı, həm də
bədii əsərlərin yaradılmasında iştirak etməyə, rəssamlıq, musiqi, ədəbiyyat dilini başa düşməyi öyrənməyə
imkan verir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, kiçikyaşlı məktəblilər və yeniyetmələr üçün ayrıca tolerantlıq tərbiyəsinə
mövcud yanaşmalar spektrini nəzərə alaraq, məktəbəqədər və kiçikyaşlı məktəbli uşaqlarda tolerantlığın formalaşmasında davamlılığın nəzərə alınmasının vacibliyindən, uşağın bütün gələcək estetik, mədəni və mənəvi inkişafı üçün məktəbəqədər yaşda qoyulan təməldən danışmaq olar.
Açar sözlər: məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, tolerant şüur, emosional təxəyyül, psixofiziki xüsusiyyətlər,
uşaq fəaliyyət növü, uşağın bilinqvist və bikultural inkişafı.
Резюме. Анализ путей формирования нравственно-эстетических чувств у ребенка дошкольного
возраста показывает, что при работе с детьми этого возраста большее внимание следует уделять художественной педагогике, так как она наряду c приобщением ребенка к мировой культуре, красоте
произведений искусств, народным традициям, так же позволяет участвовать в создании художественных произведений и учит понимать язык живописи, музыки, литературы.
Учитывая спектр существующих подходов воспитания толерантности для детей дошкольного
возраста, младших школьников и подростков, можно говорить о важности учета устойчивости в формировании толерантности у детей дошкольного и начального школьного возраста, о заложенной основ
в дошкольном возрасте для всего будущего эстетического, культурного и духовного развития ребенка.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, толерантное сознание, эмоциональное
воображение, психофизические особенности, вид детской деятельности, билингвальное и бикультурное
развитие ребенка
Summary. Analysis of ways of formation the moral and aesthetic feelings of preschool children
shows, that when working with children of this age, more attention should be paid to art pedagogy, as it not
only introduces the child to world culture, beauty of works of art, folk traditions, but also participation in art,
allows you to learn to understand the language of painting, music, literature.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 89, № 2, 2022

175

Səbinə Akif qızı Qurbanova

Given the range of approaches to tolerance education available for preschoolers, young schoolchildren
and adolescents, the importance of sustainability in the formation of tolerance in preschool and primary
school children is the foundation for all future aesthetic, cultural and spiritual development of the child.
Key words: preschool children, tolerant consciousness, emotional imagination, psychophysical
characteristics, type of child activity, bilingual and bicultural development of the child

Məlum pedaqoji konsepsiyaya (A.V.Zaporojesin) görə, məktəbəqədər yaşda formalaşmağa başlayan uşaq fəaliyyətinin mürəkkəb formalarında emosionallıq, öncə duyma (qabaqcadan
hiss etmə, düşünmə) mühüm rol oynayır. Nəzəriyyə sahibi iddia edir ki, “emosiyalar həyat və
tərbiyənin sosial şəraitinin təsiri altında getdikcə
daha zəngin məzmun və daha mürəkkəb təzahür
formaları əldə edərək mütərəqqi inkişaf yolu keçir” [1, s.10]. Uşaqların duyğuları uşağın praktiki fəaliyyəti prosesində, onun ətrafdakı insanlar
və obyektlər aləmi ilə qarşılıqlı əlaqəsi zamanı
formalaşır. Həmyaşıdları ilə birgə fəaliyyət uşaq
üçün xüsusilə vacibdir. O zaman o, “etik davranış standartlarından (davranış qaydaları və normaları, ədalətli – ədalətsiz hərəkətlər)” istifadə
etməyə başlayır [1, s. 66].
Gələcəkdə emosional təcrübə əsasında
uşaqda emosional təxəyyül formalaşacaq. Sosial
həyat şəraitinin təsiri ilə onda mənəvi, estetik və
intellektual hisslər yaranır və inkişaf edir. Hisslərin tərbiyəsini A.V. Zaporojes hətta uşağa
müxtəlif bilik və bacarıqları öyrətməkdən daha
vacib məsələlərdən biri hesab edir. O, hisslərin
tərbiyəsinin üstünlüyünü bilik və bacarıqlarla
müqayisədə gələcəkdə istifadə olunacaq məqsədlər üçün daha vacib olması ilə izah edir. Bu
məqsədlər “subyektin ətrafdakı insanlara və onu
əhatə edən maddi reallığa emosional münasibətindən” asılıdır [1, s. 7].
Şəxsiyyət tərbiyəsi məktəbəqədər dövrün
əsas vəzifəsidir. Uşaq şəxsiyyətinin strukturunda yeni səviyyələrin – zehni obrazların və davranışın sosial və mənəvi tənzimlənməsinin əsaslarını inkişaf etdirir. Onlar, A.V. Zaporojesə görə, üç əsas fəaliyyət növündə həyata keçirilir:
oyun, məhsuldar fəaliyyət və bədii qavrayış.
Bundan əlavə, müəllif uşaq şəxsiyyətinin bədii
vasitələrlə tərbiyəsinə böyük əhəmiyyət verirdi.
O, incəsənətin insana təsirinin həyata keçirildiyi
konkret “kanallar” müəyyən etmiş, bu təsiri
gücləndirən pedaqoji texnikalar işləyib hazırlamışdır. Bədii fəaliyyətin üç əsas formasını
müəyyən edərək: qavrayış, icra və yaradıcılıq,
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A.V. Zaporojes bədii qavrayışın öyrənilməsinə
diqqət yetirdi.
A.V. Zaporojesin ideyaları təkcə Rusiya
Təhsil Akademiyasının Məktəbəqədər Tərbiyə
İnstitutunda və məktəbəqədər tərbiyə fakültələrinin kafedralarında deyil, həm də Rusiya Təhsil
Akademiyasının İncəsənət Təhsili İnstitutunda
daha da inkişaf etdirildi. Bu elmi müəssisələrdə
müasir şəraitdə məktəbəqədər təhsilin inkişafı
problemlərinin işlənməsində maraqlı dəyişikliklər qeydə alınıb. Rusiya Təhsil Akademiyasının
İncəsənət Təhsili İnstitutunda yaradılmış bir sıra
proqramlarda və tədris vəsaitlərində müxtəlif
sənət növlərinin inteqrasiyasına və sintezinə
əsaslanaraq, tələbələrin əxlaqi, o cümlədən tolerantlıq tərbiyəsinin müxtəlif üsulları təqdim olunur, məktəbəqədəryaşlı uşaqların xüsusiyyətləri
nəzərə alınır. Belə ki, İ.A. Lıkovanın proqramında məktəbəqədəryaşlı uşaqların tərbiyəsinə
poliestetik yanaşma nəzərə alınmaqla, bütün
məktəbəqədəryaşlı uşaqların yaş qrupları üçün
modelləşdirmə, tətbiqetmə və rəsm kursu təqdim olunur [2].
İ.V. Malseva uşağın bilinqvist və bikultural inkişafına öz yanaşmasında tolerant şüurun
formalaşmasına təkan verən incə motorika bacarıqlarının inkişafına əsaslanır [3]. Bir anda iki
(və ya bir neçə) mədəniyyətin qavranılması kontekstində ümumi faydalı (əhəmiyyətinə heç kimin şübhə etmədiyi) bacarıq və qabiliyyətləri
inkişaf etdirərək, uşaq dünyanın mədəni müxtəlifliyinə hörmət etməyi öyrənir.
Uşaqların ilkin biliyə marağının formalaşması kiçikyaşlı uşaqların psixofiziki xüsusiyyətlərini nəzərə alınmadan mümkün deyil. Uşaqlar
əla təqlidçilərdir, bu isə o deməkdir ki, onların
təqlid etmək qabiliyyəti xüsusilə erkən yaşlarda
son dərəcə yüksəkdir. Əvvəlcə uşaq yeni bir hərəkətin icrasının müşahidə prosesinə daxil edilməli, sonra bu hərəkətin təkrarlama mərhələsində onun səylərini dəstəkləməlidir. Bütün uşaqlar
yaxşı olmaq istəyirlər. Buna görə də uşağı ən kiçik uğuru, səyi, sadəcə ona nail olmaq istəyi
üçün mümkün qədər tez-tez tərifləmək lazımdır,
onun diqqətini bir tədris fəaliyyət növündən di-
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gərinə keçirərək uşağın marağını stimullaşdırmaq lazımdır.
Ümumilikdə, bir sıra işlərdə böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlar və kiçik məktəblilər üçün
incəsənət sahəsində proqramların həm davamlılıq, həm də onların uşaqlara tərbiyəvi təsirinin
səmərəliliyini artırmaq baxımından uyğunlaşdırılmasının zəruriliyinə diqqət yetirilir.
Y.İ. Koroteyeva kiçikyaşlı məktəblilərin
qabiliyyətlərinin inkişafında sistemliliyə ehtiyac
olduğunu qeyd edir. Əks halda ya motorika, ya
da təxəyyül inkişaf edir, yəni birtərəfli inkişaf
yaranır, lakin sistem və bütövlük lazımdır. Uşaq
sənət dünyasına daxil olmalıdır, bədii ifadə dilinə yiyələnməli və bununla da öz yaş dövrünün
imkanlarını genişləndirməli və bədii təfəkkürünü zənginləşdirməlidir [4].
Beləliklə, məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda
mənəvi-estetik hisslərin formalaşmasının xüsusiyyətlərini, onların qabiliyyət və imkanlarını
nəzərə almaq müəllimlər üçün vacibdir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar təlimə hələ uyğunlaşmayıb, təşkil olunmuş dərslərə və materialın şüurlu
mənimsənilməsinə hazır deyillər, onlarla oyun
şəklində dərslər keçirmək daha yaxşıdır. Buna
görə də böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün
proqramların həyata keçirilməsinin müvəffəqiyyətinin vaxtında dəyişkənliyini (müxtəlifliyini)
və gecikməsini nəzərə almaq vacibdir. Uşaqda
idrak münasibəti ilə formalaşan “doğru – yanlış” meyarları əvəzinə qavrayış və davranışın estetik yönümü “uşağın digər qiymətləndirmə və
özünəhörmət meyarlarının stimullaşdırılmasına
əsaslanır: maraqlı – maraqsız, xoşagələn – xoşagəlməz, gözəl – çirkin, azad – qeyri-azad”.
Məktəbəqədər yaşlı uşağın mənəvi-estetik
hisslərinin formalaşdırılması yollarının təhlili
göstərir ki, bu yaşda olan uşaqlarla işləyərkən
incəsənət pedaqogikasına daha çox diqqət yetirilməlidir, çünki bu, uşağı dünya mədəniyyətinə,
sənət əsərlərinin gözəlliyinə, xalq adət-ənənələrinə bələd olmaqla yanaşı, həm də bədii əsərlə-

rin yaradılmasında iştirak etməyə, rəssamlıq,
musiqi, ədəbiyyat dilini başa düşməyi öyrənməyə imkan verir.
İncəsənət pedaqogikasının elmi məktəblərinin (O.M. Rəcəbov, F.B. Sadıqov, V.C. Xəlilov, A.V. Bakuşinski, D.B. Kabalevski,
B.M. Nemenski, B.P. Yusov) məktəbəqədər təhsil sahəsində səmərəliliyi onların ideyalarının
universal xarakterini təsdiq edir.
Beləliklə, məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, kiçikyaşlı məktəblilər və yeniyetmələr üçün ayrıca tolerantlıq tərbiyəsinə mövcud yanaşmalar
spektrini nəzərə alaraq, məktəbəqədər və ibtidai
məktəb yaşlı uşaqlarda tolerantlığın formalaşmasında davamlılığın nəzərə alınmasının vacibliyindən, uşağın bütün gələcək estetik, mədəni
və mənəvi inkişafı üçün məktəbəqədər yaşda
qoyulan təməldən danışmaq olar.
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 prosesinin
ilkin mərhələsində qoyulduğundan, məhz bu problemin həlli məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində tolerantlığın formalaşması üçün xüsusi təşkil olunmuş
prosesdən kənarda qala bilməz. Bir çox beynəlxalq,
həm də respublikamızda qəbul edilən dövlət səviyyəli bəyannamə və hüquqi-normativ sənədlərdə tolerantlığın müxtəlif növlərinin tərbiyə olunmasının vacibliyi, tolerantlığın formalaşdırılması üçün siyasi,
sosial və pedaqoji mühitin yaradılması məsələləri
təsbit olunmuşdur.
Problemin elmi yeniliyi. Elmi-nəzəri səviyyədə tədqiqatın yeniliyi təhsil və tərbiyənin müxtəlif
pillələrində, o cümlədən məktəbəqədər təhsil və tərbiyə dövründə tolerantlığın formalaşdırılması prosesinin əsasını əks etdirəcək nəzəri-metodoloji məsələlərə kifayət qədər aydınlıq gətirilməsidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatın
ümumi məzmunundan, problemin həllinin imkan və
yollarından, verilən təkliflərdən gələcək tədqiqatçılar, proqram və dərslik müəllifləri faydalana bilər.
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THE INFLUENCE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON THE MORAL
EDUCATION OF YOUTH
Xülasə. Məqalədə müasir Azərbaycan gənclərinin həyatında milli dəyərlərin və mənəvi keyfiyyətlərin
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən bəhs edilir. Bunun üçün orta ümumtəhsil məktəblərində yuxarı sinif şagirdləri ilə təşkil edilən sinifdənxaric tədbirlər vasitəsilə müasir gənclərin dünyagörüşünü formalaşdırmaq,
əxlaqi-etik baxışlara yiyələnməsinə kömək etmək üçün yollar araşdırılır. Məktəblərdə disputların və digər
sinifdənxaric tədbirlərin təşkil edilməsinin vacibliyi vurğulanır.
Açar sözlər: Azərbaycan gəncləri, disput, təlim-tərbiyə, mühakimə, şagird, mübahisə, mühakimə,
əhəmiyyət
Резюме. В статье говорится о том, что национальные ценности и нравственные качества имеют
важное значение в жизни современной азербайджанской молодежи. С этой целью изучаются пути
формирования мировоззрения современной молодежи посредством внеклассных мероприятий, организуемых со старшеклассниками в средних общеобразовательных школах, способствующих овладению нравственно-этическими взглядами. Подчеркивается важность организации диспутов и других
внеклассных мероприятий в школах.
Ключевые слова: Азербайджанская молодежь, диспут, обучение-воспитание, суждение, ученик,
спор, суждение, значение
Summary. The article says that national values and moral qualities are important in the life of modern
Azerbaijani youth. For this purpose, the ways of forming the worldview of modern youth are studied through
extracurricular activities organized with high school students in secondary schools, contributing to the
mastery of moral and ethical views. The importance of organizing debates and other extracurricular activities
in schools is emphasized.
Key words: azerbaijani youth, dispute, education, judgment, student, dispute, judgment, meaning

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 89, № 2, 2022

179

ġəfəq Müzəffər qızı Məmmədova

Müasir Azərbaycan gənclərinin həyatında
milli dəyərlər və mənəvi keyfiyyətlər mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizin orta ümumtəhsil məktəblərində yuxarı sinif şagirdləri ilə təşkil
edilən Azərbaycan gənclərinin vasitəsilə xalqımızın tarixi keçmişini, milli kökünü, ədəbiyyatını, mədəniyyətini dərindən öyrətmək üçün onlarda böyük maraq yaradılmalıdır. Hazırkı şəraitdə gənclərin həyatı maraqlı, çoxcəhətlidir,
çünki onu müxtəlif məsələlər – dövrümüzün
problemləri, bilik və mədəniyyətə yiyələnmək
səyi, yaşamaq və işləmək idealı, habelə digər arzular düşündürür. Məktəb kollektivinin vəzifəsi
şagirdlərə mühakimə yürütmək, mübahisə etməyi öyrətmək, onların dünyagörüşünü formalaşdırmaq, əxslaqi-etik baxışlara yiyələnməsinə
kömək etməkdən ibarətdir.
Məlumdur ki, şagirdlər təhsil müddətində
elmlərin əsaslarına yiyələnməklə yanaşı, musiqiyə, mütaliəyə, kinoya, ictimai-faydalı əməyə,
elmi və kütləvi işlərə də maraq göstərirlər.
Uşaqların tərbiyə olunmasında məktəbin müstəsna dərəcədə böyük rolu var. Məktəb gəncləri
cəmiyyət üçün faydalı olmaq, xalqa lazım olan
sərvətlərin istehsalında fəal iştirak etmək ruhunda tərbiyə etməlidir. Gənclərin dünyagörüşünün
əsasları, əməksevərlik, Vətənin müdafiəsinə hazır olmaq, milli ləyaqət, düzlük, doğruçuluq və
yoldaşlıq, ictimai borca şüurlu münasibət, fəallıq, müstəqillik və digər keyfiyyətlər məktəbdə
formalaşır. Lakin təlimin əsas təşkilat forması
olan dərsin təlim-tərbiyə işində nə qədər böyük
rolu olsa da, bu forma ilə kifayətlənmək olmaz.
Onları maraqlandıran bütün məsələlərlə müəllimlər yalnız dərs zamanı məşğul ola bilməz.
Bunun üçün sinifdənxarıc tədbirlərdən geniş və
düzgün istifadə edilməlidir
Sinifdənxaric iş – məktəbin apardığı təlim-tərbiyə prosesinin zəruri tərkib hissəsidir.
Bu iş dərsdənkənar vaxtda ya pedaqoji kollektivin üzvləri, ya da müxtəlif növ şagird özünüidarə təşkilatları, uşaq və gənclər təşkilatının rəhbərləri təşkil edib həyata keçirirlər.
Sinifdənxaric tədbirlər geniş və çoxmənalı
bir anlayış olub, tərkibinə, məqsədinə, formasına, keçirilmə üslubuna və rəhbərlik qabiliyyətinə görə müxtəlif işləri özündə birləşdirir. Bu
tədbirlər müxtəlif formalarda: fərdi, qrup-kollektiv, kütləvi, klub və cəmiyyət formasında təşkil olunur. Son vaxtlar tərbiyə metodları sırasına
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debat, interaktiv və s. metodlar daxil olmuşdur.
Bu metodlar içərisində disput xüsusi yer tutur.
Disput latın sözü olub, mühakimə yürütmək, mübahisə etmək deməkdir [4, s.5]. Mübahisə sözündə nə qədər müxtəlif mənalar var –
kiçik həyati toqquşmalar, özünüdərketmə, dünyanın yaranması sirri... “Həqiqət mübahisədən
doğur” fikri tarixdə özünü çətinliklə təsdiq edib,
müxtəlif dövrlərdə və müxtəlif mədəniyyətlərdə
müxtəlif cür başa düşülürdü.
Mübahisə – problemin ümumi müzakirəsi,
öz fikirlərini isbat etmək və başqasının fikrini
təkzib etmək prosesində nəzər-nöqtələrinin toqquşması deməkdir. Mübahisə bu və ya digər bir
məsələnin şifahi müsabiqəsidir. Burada hər bir
kəs öz fikrini müdafiə edir. İkinci mənada mübahisə dialoqun elə bir formasıdır ki, bu mübahisə gələcəkdə hətta iştirakçıların münasibətlərinin pozulmasına gətirib çıxarır. Bu, iştirakçılarda müzakirə olunan məsələyə daha dərindən
müdaxilə etmək, müzakirəni daha ətraflı aparmaq arzusu yaradır. Mübahisə aparmaq məharəti bizim hər birimiz üçün böyük məna kəsb edir,
buna görə də mübahisəni ona yaxın olan
“disput”, “diskussiya”, “polemika” kimi anlayışlarla müqayisə etmək məqsədəuyğundur.
Disputdan söhbət edərkən, burada əxlaqi, siyasi,
ədəbi, elmi, professional və başqa problemlərin
kollektiv müzakirəsi nəzərdə tutulur.
Disput – hər hansı bir problemin geniş auditoriya qarşısında müzakirəsi, sualların cavabının
düzgün həlli və ya bu həllin yollarının aydınlaşdırılmasıdır. Disput məktəbdə yuxarı sinif şagirdləri
ilə sinifdənkənar aparılan əsas iş formalarından biri, canlı və fəal fikir mübadiləsi, tərbiyə və mədəni
inkişaf məsələlərinin kollektiv müzakirəsi metodudur. Bu, tədris proqramları çərçivəsindən kənar,
məktəbdən və dərsdənkənar vaxtda keçirilən,
müxtəlif təlim-tərbiyəvi tədbirlərdir.
Disputda iştirakçıların çoxu müstəqil olaraq
tribunadan və yaxud öz yerlərindən çıxış edirlər,
başqalarının çıxışlarına öz fikirlərini əl çalmaq,
replika və etiraz nidaları ilə bildirirlər. Qoyulan
məsələnin müzakirəsi kollektiv şəkildə aparılır,
mübahisələr isə yoldaşlıq xarakteri daşıyır.
Disputlar ən çox tədris kollektivi ilə aparılır. Bu üsul gənc nəsildə təşəbbüskarlıq, müstəqillik, təşkilatçılıq vərdişlərinin, ictimai fəallığın, milli ləyaqətin, Vətənə məhəbbətin, düzlüyün, doğruçuluğun və s. keyfiyyətlərin tərbiyəsinə təkan verir.
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Sinifdənxaric tədbirlərin gənclərin mənəvi tərbiyəsinə təsiri

Məktəblilərlə keçirilən disputun əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
1. İlk növbədə, qeyd etmək lazımdır ki,
disputlar tədris işi ilə düzgün uyğunlaşdırılmalıdır. Bu tədbirlər şagirdlərin asudə vaxtlarını
əhatə etdikdə tərbiyəvi təsirlər daha güclü olur.
Burada böyük ustalıq, cəldlik, səlis danışıq qabiliyyəti, düşüncə tələb olunur;
2. Valideynlərin böyük əksəriyyətinin işlə
məşğul olduqları bir vaxtda məktəbdə disputların
təşkili şagirdlərə pedaqoji təsiri gücləndirməklə
yanaşı, onları mənfi təsirlərdən uzaqlaşdırır;
3. Disputlar şagirdlərdə mənəvi keyfiyyətləri formalaşdırır, asudə vaxtdan səmərəli istifadə etmək qabiliyyətini artırır;
4. Bu tədbirlərdə şagirdlərin mənəvi müxtəlif maraqları formalaşır, uyğunlaşır.
Disputlar şagirdləri düşündürməklə, fəallaşdırmaqla bərabər, həm də onları ölkəmizin
tarixi ilə tanış edir, vətən uğrunda mübarizəyə
ruhlandırır, müxtəlif fakt və hadisələri təhlil etməyə, mübahisələr aparmağa sövq edir. Burada
şagirdlər müxtəlif əxlaqi kateqoriyalar haqqında
öz fikirlərini sərbəst deməyə çalışırlar. Disputlar
yuxarı sinif şagirdlərində maraq yaradır, ətrafda
baş verən hadisələrin gerçəkliyini dərk etməyə,
əxlaq normalarını mənimsəməyə, mənəvi ideyalara yiyələnməyə imkan verir.
Disput şagirdlərin doğma vətəninin tarixini, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətini
öyrənməyə, məruzələr hazırlamağa həvəsini artırır, respublikada və dünyada baş verən ictimaisiyasi maraqlarını gücləndirir. Şagirdlər gördükləri, müşahidə etdikləri bu və ya digər hadisələri
müzakirə etməyə, onlara öz münasibətlərini bildirməyə, düzgün mühakimə yürütməyə can atırlar. Onlar elm, texnika, incəsənət yenilikləri ilə
tanış olur, ölkəmizdə baş verən hadisələrin mahiyyətini, məzmununu dərk edir. Onlarda iqtisadi və hüquqi təfəkkür inkişaf edir, milli şüur və
milli ləyaqət, milli iftixar hissi güclənir. Məktəblərdə təşkil edilən müxtəlif məzmunlu disputlar şagirdlərin elmi dünyagörüşünün zənginləşməsinə, mənəvi keyfiyyətlərin formalaşması
və təkmilləşməsinə böyük şərait yaradır.
Müasir dövrdə şagirdlərin əqidəsi, dünyagörüşü yalnız ailə və məktəbin deyil, habelə
müxtəlif amillərin təsiri ilə formalaşır. Televiziya, radio verilişləri, müasir filmlər, qəzet və jurnallar, internet səhifələri, kompüter oyunları, in-

sanlarla aparılan söhbətlər və s. şagirdlərin tərbiyəsinə müəyyən təsir göstərir. Elm, texnika və
incəsənətin bu və ya digər sahəsi ilə daha çox
maraqlanan şagirdləri elmi axtarışlara cəlb etmək, onlara maraq göstərdikləri sahəyə aid tapşırıq vermək, ədəbiyyatlar göstərmək, sinifdənkənar tədbirlərdə fəal iştirakını təmin etmək çox
faydalıdır. Hazırkı dövrdə cəmiyyətdə baş verən
və gənclərin mənəviyyatına mənfi təsir göstərən
halları aradan qaldırmaq, şagirdləri milli-mənəvi və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək,
Azərbaycanın tarixini, dilini, ədəbiyyatını, mədəniyyətini dərindən öyrənməyə sövq etmək,
onlarda müsbət keyfiyyətlər aşılamaq çox vacib
məsələlərdən biridir. Bütün bunlar şagirdlərin
milli şüurunun formalaşmasına təsir edərək onların xalqımızın min illər boyu yaradıb, nəsildən-nəslə ötürdüyü yüksək mənəvi keyfiyyətlər
əsasında tərbiyə edilərək, layiqli vətəndaş kimi
yetişməsinə kömək edir. Bu məsələlərin düzgün
təhlil edilməsi və anlaşılmasında disputların böyük rolu vardır.
Disputlar şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinin,
düzgün davranışlarının formalaşmasına, onların
nitq və məntiqi təfəkkürünün inkişafına böyük
təsir edir.
Tərbiyə prosesində şəxsiyyətə hərtərəfli
təsir göstərmək lazımdır. Həyatda öz mövqeyini
tutmaq hər bir gəncin arzusudur. Məktəblinin
mənəvi keyfiyyətlərini formalaşdırmaqdan ötrü
ona əxlaqi biliklər, ideya-siyasi baxışlarla təsir
edərək, onu cəmiyyətdə baş verən hadisələrin
səbəbləri haqqında düşünməyə təhrik etmək lazımdır. Baxışlar, cəmiyyətin inkişaf qanunlarının obyektivliyi haqqında təsəvvürlər şagirdlərdə məktəb illərində formalaşır. Həyatda fəal
mövqe tutmaq üçün hadisələrin dərinliyinə nüfuz etmək və onların mahiyyətini dərk etmək lazımdır. Məsələyə bu baxımdan yanaşıldıqda
məktəblilərin elmi, əxlaqi-etik, ideya-siyasi biliklərə yiyələnməsi mühüm yer tutur.
Pedaqogika elminin müasir inkişaf mərhələsi yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi tərbiyə
probleminə də yönəlir ki, bu da şagirdlərin elmi
dünyagörüşünün formalaşmasına birbaşa təsir
göstərir. Müasir cəmiyyətdə, iqtisadi və siyasi islahatlar şəraitində şagirdlərin tərbiyə olunması
daha da gücləndirilir. Bu isə gənc nəslin sosial
həyatının dəyişməsinə gətirib çıxarır. Gənclərdə
çətinlikləri aradan qaldırmaq bacarığını, məsuliy-

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġnstitutunun Elmi əsərləri, Cild 89, № 2, 2022

181

ġəfəq Müzəffər qızı Məmmədova

yət hissini, əməyə mənəvi tələbatı inkişaf etdirmək, onlarda düzlük, doğruçuluq, vicdan, namus,
kollektivçilik, vətəndaşlıq, namus, təvazökarlıq
kimi xüsusiyyətləri formalaşdırmaq çox vacibdir.
Müasir dövrdə yuxarı sinif şagirdləri ilə
insanın mənəvi keyfiyyətləri və onun müasir həyatda tutduğu mövqe haqqında söhbətlər, diskussiya və disputların keçirilməsinin əhəmiyyəti
olduqca böyükdür. Gənc nəslə öz həyat tərzini,
dünyagörüşünü formalaşdırmaq, onlara həm savadlı, həm də mədəni olmaqla yanaşı, əvvəlki
nəslin tərbiyəsini müasir baxışlar və hadisələrlə
uyğunlaşdırmaqda kömək etmək lazımdır. XXI
əsrin gəncləri daha səmimi, cəsarətli, sərbəst,
qətiyyətli və romantikdirlər. Bununla belə, onlar
qədim adət-ənənələrimizə hörmətlə yanaşır,
özünü və ətrafdakıları başa düşməyə can atırlar.
Məktəblilərin təlim-tərbiyəsində disput
mühüm yer tutur və özünün məqsədi, məzmunu,
ideya istiqaməti cəhətindən təlim prosesinin davamıdır. Disputlar məktəblə həyat arasında əlaqə yaradır. Belə bir tədbirin tərbiyəvi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, şagirdlərin şəxsiyyətinin
inkişafına, onların dünyagörüşünün formalaşmasına, onlarda əxlaqi sifətlərin tərbiyə olunmasına, müəyyən biliklər sistemi ilə silahlanmasına, psixi proseslərin inkişafına və təkmilləşməsinə kömək edir. Disput məktəbin özünün təşkil
edib keçirdiyi dərsdənkənar məşğələ və ya tədbir, məktəbin təlim-tərbiyə işinin tərkib hissəsi
olub, gənc nəslin həyata hazırlanmasında, onların dünyagörüşünün inkişaf etməsində geniş imkanlar yaradır.
Yuxarı sinif şagirdləri ilə disputlar müəyyən əxlaqi məsələ haqqında rəy mübadiləsi şəklində aparılır. Belə mübahisələr şagirdlərin əxlaqi görüşlərinə və davranışlarına əhəmiyyətli təsir göstərən iş formalarındandır. Disputlar yanlış
əxlaqi təsəvvürlərlə düzgün əxlaqi təsəvvürləri
qarşılaşdırmağa və müxtəlif əxlaqi görüşləri birbiri ilə müqayisə ilə onların hansının düzgün olmasını müəyyən etməyə imkan verir. Burada
çox müxtəlif rəylər, bəzən hətta bir-birinə zidd
fikirlər ifadə olunur. Lakin bundan ehtiyat etmək lazım deyil, hər bir şagirdə imkan verilməlidir ki, müzakirə olunan əxlaqi məsələyə öz
münasibətini bildirsin, yoldaşlarının rəyi ilə razılaşmadıqda onu inkar edən sübutlar üzərində
düşünsün, həmin rəyin düzgün olmadığını sübut
etməyə, öz fikrini müdafiə etməyə çalışsın. Dis-
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put zamanı rəylərin toqquşması onların tədricən
dürüstləşməsinə səbəb olur. Bütün bunlar müzakirə olunan əxlaqi məsələ üzərində hər bir şagirdi dərindən düşünməyə, aydın olmayan məsələləri aydınlaşdırmağa təhrik edir ki, bu da bir çox
məsələlər üzrə əxlaqi görüş və əqidənin təşəkkül
etməsinə kömək edir.
Disputlar gənclərin dünyagörüşünün formalaşmasına kömək etməklə yanaşı, həm də onlarda prinsipiallıq tərbiyə edir, düzgün mülahizə
yürütməyə, dilin səlisləşməsinə təsir göstərir.
Disputun maraqlı cəhəti budur ki, burada bu və
ya digər məsələ haqqında fikirlər toqquşur, şagirdlərə öz dünyagörüşünü aşkar etmək və eləcə
də başqalarının hərəkətlərinə düzgün qiymət
vermək qabiliyyətlərinə malik olmaq imkanı verilir. Sərbəstlik nəticəsində şagird necə hərəkət
edəcəyini şüurlu surətdə dərk edir və bu ideyanı
həyata keçirmək üçün onda arzu və cəhd oyanır.
Şagird disputda öz təsəvvürlərini bu və ya digər
məsələ ətrafında cəmləşdirir və mövzu ilə əlaqədar təcrübələrini, təşəbbüslərini yaddaşında bərpa edir, razılaşmadığı məsələlər haqqında düşünür, öz fikirlərini inandırıcı dəlillərlə sübut etməyə çalışır. Bu da müzakirə olunan hər hansı
bir əxlaqi məsələ barəsində şagirdin görüş dairəsinin inkişaf etməsinə kömək edir.
Tərbiyə prosesində şəxsiyyətə hərtərəfli
təsir göstərmək lazımdır. Həyatda öz mövqeyini
tutmaq hər bir gəncin arzusudur. Məktəblinin
mənəvi keyfiyyətlərini formalaşdırmaqdan ötrü,
ona əxlaqi-etik biliklər, ideya-siyasi baxışlarla
təsir edərək, onu cəmiyyətdə baş verən hadisələrin səbəbləri haqqında düşünməyə təhrik etmək
lazımdır. Baxışlar, cəmiyyətin inkişaf qanunlarının obyektivliyi haqqında təsəvvürlər şagirdlərdə məktəb illərində formalaşır. Həyatda fəal
mövqe tutmaq üçün hadisələrin dərinliyinə nüfuz etmək və onların mahiyyətini dərk etmək lazımdır. Məsələyə bu baxımdan yanaşıldıqda
məktəblilərin elmi, əxlaqi-etik, ideya-siyasi biliklərə yiyələnməsi mühüm yer tutur.
M. Mehdizadə “Ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
yolları” kitabında yazır: “Elmi mübahisə mənası
verən disput ümumtəhsil məktəblərində çox zaman tərbiyə metodu kimi, bu və ya digər əxlaqi
görüşlər haqqında şagirdlərin (yuxarı siniflərdə)
fəallaşdırılmasına kömək edir ki, bu da təlimin
məqsədlərindən biridir” [4, s. 135].
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H. Həsrətovun “Disputlara hazırlıq və
onun keçirilməsi metodikası” məqaləsində
gənclər arasında təşkil edilmiş disputlardan danışılır. Müəllif disputa hazırlıq metodikasını,
disputun keçirilməsi metodikasını qısa şəkildə
göstərir [2].
Yuxarı sinif şagirdləri ilə disput təşkil
edərkən, onları fəal iştirak etmək üçün qabaqcadan ciddi hazırlamaq lazımdır. Şagird disputun
keçirilməsi qaydasını bilməlidir. Disput konkret
plan əsasında və əvvəlcədən müəyyən olunmuş
vaxtda keçirilməlidir.
Şagirdlər disputların müxtəlif mövzularda
təşkilinə daha çox maraq göstərirlər. Disputda
müzakirə olunan məsələnin inandırıcı olması şagirdlərə verilən sualların məqsəd və məzmunundan çox asılıdır. Sualların düzgün qoyuluşu şagirdləri fəallaşdırır, onları həyati fakt və müşahidələrə, atalar sözlərinə müraciət etməyə sövq edir.
Disputun mövzusu kinofilmlə və ya kitabla bağlıdırsa, onun əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Müşahidələr göstərir ki, bədii və elmi-kütləvi ədəbiyyatlardan istifadə edildikdə disput
daha canlı və emosional olur. Bədii ədəbiyyat
şagirdlərin əxlaqi tərbiyə, vərdiş və davranış
normaları qazanmalarına kömək edir. Onlarda
əxlaqi anlayışlar, hiss və normalar ayrı-ayrı
adamların təsirindən daha çox bədii əsərlərin,
bədii obrazların təsiri nəticəsində inkişaf edir.
Disputda kinofilmlərin, sənədli filmlərin
nümayişi də şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinə
müsbət təsir göstərir. Məsələn, erməni işğalına
məruz qalmış torpaqlarımız, əsrlər boyu qorunub saxlanılmış memarlıq abidələrinin məhv
edilməsi, xalqımıza qarşı törədilən amansız vəhşiliklər haqqında çəkilmiş sənədli filmlərin nümayişi gənclərdə Vətən torpağını düşmən tapdağından xilas etmək arzusu yaradır, gəncləri hərbi xidmətə hazırlamaq, onlara həyatda dözümlü,
intizamlı, mətanətli və mərd olmaq kimi keyfiyyətləri aşılayır.
Disputda şagirdlərin görkəmli şəxsiyyətlərlə görüşlərinin təşkil olunması da təlim-tərbiyə işinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Buraya, həmçinin milli qəhrəmanlar, əmək adamları da dəvət
olunur. Onların söhbətlərini, həyatda baş vermiş

maraqlı əhvalatlarını dinlədikcə şagird bir anlıq
özünü onun yerinə qoyur, iftixar hissi keçirir,
xəyallarında məşhurlaşır, hamıya nümunə olur.
Bütün bunları o, həyatda görmək istəyir, qarşısına məqsəd qoyur, kim olmaq, hansı sənəti seçmək, kimin yolunu davam etdirmək və s. kimi
suallar qarşıya çıxır. Bu suallara cavab axtaran
şagird öz düşündüklərini bölüşdürür, müstəqil
olaraq fikrini ətrafdakılara çatdırmağa nail olur.
Disputda yuxarı sinif şagirdləri əxlaqi təsəvvürlər, anlayışlar, mühakimələr və əqli nəticələrlə qarşılaşır, onları öz hərəkət və davranışlarında göstərməyə çalışırlar. Məktəbli, adətən,
öz hərəkət və davranışından daha çox başqasının hərəkətini, davranışını və s. münasibətləri
qiymətləndirir.
Disputlarda gənclərin mənəvi tərbiyəsi geniş yer tutmalıdır. Burada başlıca vəzifə gənclərdə mənəvi əqidəni formalaşdırmaqdır. Bunun
üçün disputda həyatdan müsbət nümunələr, nəsihətlər gətirmək və yaxud onu incəsənət, əxlaq
mövzusunda keçirmək vacibdir.
Problemin aktuallığı. Pedaqogika elminin
müasir inkişaf mərhələsi yuxarı sinif şagirdlərinin
mənəvi tərbiyə probleminə də yönəlir ki, bu da şagirdlərin elmi dünyagörüşünün formalaşmasına birbaşa təsir göstərir.. Bu isə gənc nəslin sosial həyatının dəyişməsinə gətirib çıxarır. Gənclərdə çətinlikləri aradan qaldırmaq bacarığını, məsuliyyət hissini,
əməyə mənəvi tələbatı inkişaf etdirmək, onlarda
düzlük, doğruçuluq, vicdan, namus, kollektivçilik,
vətəndaşlıq, təvazökarlıq kimi xüsusiyyətləri formalaşdırmaq çox vacibdir.
Problemin elmi yeniliyi. Disputlar gənclərin
dünyagörüşünün formalaşmasına kömək etməklə yanaşı, həm də onlarda prinsipiallıq tərbiyə edir, düzgün mülahizə yürütməyə, dilin səlisləşməsinə təsir
göstərir. Disputlarda gənclərin mənəvi tərbiyəsi geniş yer tutmalıdır. Burada başlıca vəzifə gənclərdə
mənəvi əqidəni formalaşdırmaqdır. Bunun üçün disputda həyatdan müsbət nümunələr, nəsihətlər gətirmək və yaxud onu incəsənət, əxlaq mövzusunda keçirmək vacibdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən
ümumtəhsil məktəblərində həm tədris prosesinin təşkili prosesində, həm də sinifdənxaric tədbirlərin keçirilməsi zamanı istifadə etmək olar.
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THE NATURE, PURPOSE AND OBJECTIVES OF EXTRACURRICULAR AND
EXTRACURRICULAR EDUCATIONAL ACTIVITIES, THEIR CHARACTERISTICS
Xülasə. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər birbaşa mənəvi-əxlaqi tərbiyə işinin yaxşılaşdırılmasına, təkmilləşdirilməsinə istiqamətlənmişdir ki, bu da təhsilimizin daha da inkişaf etdirilməsi, daha da sürətlə təkmilləşdirilməsi, şagirdlərin məktəbdə davamlı olaraq qazandıqları elmləri getdikcə daha çox tətbiq
etməyi və daha çox əməli işlər, praktik işlər görməyi tələb edir. Pedaqoji ədəbiyyatda sinifdənxaric iş, dərsdənkənar iş və məktəbdənkənar iş anlayışlarına tez-tez rast gəlmək olur. Bəzən onları bir, eyni mahiyyətdə
qəbul edir, onları eyni anlayış kimi qəbul edirlər. Amma bunu da açıqlaya bilərik ki, bu məfhumlar arasında
həm yaxınlıq, həm də fərqli cəhətlər – mənaca və mahiyyətcə, özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır
ki, onlar haqqında çox danışmaq olar.
Açar sözlər: tədris, təlim, şagird, mənəvi
Резюме. Внеклассные и внешкольные мероприятия непосредственно направлены на совершенствование работы нравственного воспитания, что требует дальнейшего развития нашего образования, быстрого применения наук, полученных учащимися в школе, и большей практической работы.
В педагогической литературе часто встречаются понятия внеурочной, внеклассной и внешкольной
деятельности. Иногда они воспринимаются как одно и то же понятие. Однако можно также пояснить,
что между этими понятиями есть как сходства, так и различия – смысл и сущность, понятие имеет
свои особенности, о которых можно говорить очень много.
Ключевые слова: преподавание, обучение, ученик, нравственный
Summary. Extracurricular and out-of-school activities are directly aimed at improving the work of
moral education, which requires the further development of our education, the rapid application of the
sciences acquired by students in school and more practical work. is. In the pedagogical literature, the
concepts of extracurricular activities, extracurricular activities and extracurricular activities are often
encountered. Sometimes they are perceived as one and the same, they are perceived as the same concept.
However, we can also explain that between these concepts there are both similarities and differences –
meaning and essence, the concept has its own characteristics, which can be talked about a lot.
Key words: teaching, training, student, spiritual
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Müasir şəraitdə sinifdənxaric tədbirlərin
təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin məzmununu,
yeni forma və üsullarla müəyyənləşdirmək üçün
əməyə hazırlıq, əqli, əxlaqi, fiziki, estetik, iqtisadi və ekoloji tərbiyə, habelə insan hüquqlarına
hörmət əsasında hər bir məktəbli ilə bir neçə yönümdə iş aparılmalıdır. İlkin olaraq, şagirdləri
tərbiyələndirici vasitələrin, bilavasitə dərsdə və
dərsdənkənar vaxtlarda onların əməli fəaliyyətini
vahid sistemdə birləşdirməyin daha təsirli yollarının aşkara çıxarılması hər bir müəllim və məktəb rəhbərlərinin diqqət mərkəzində olmalıdır.
Məlumdur ki, məktəblilərin milli ruhda
tərbiyə olunmalarında sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərdən istifadə etmək çox vacibdir. Şagirdlərlə aparılan dərsdənkənar tədbirlər
onların hərtərəfli inkişafına kömək edir. Belə ki,
adət-ənənələrimizə sadiqlik, milli kökə bağlılıq,
inam tərbiyə etmək dərsdənkənar işlərin mahiyyətini təşkil edir.
Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin oxşar cəhətləri bunlardır ki, hər ikisi tərbiyə,
əxlaq, mənəviyyat, əxlaq işi aparır və bu tərbiyə
işi ya dərsə qədər aparılır, ya da dərsdən sonrakı
vaxtlarda (yəni təlim fəaliyyəti çərçivəsindən
sonrakı vaxtda kənarda) həyata keçirilir. Hər
ikisi məktəblilərlə aparılan ümumi tərbiyə işinin
tərkib hissəsi kimi və ya onun davamı kimi qəbul edilə bilər ki, bunlar da dərsdən sonrakı
müddətdə keçirilir.
Sinifdənxaric işlərin əhəmiyyəti haqqında
ölkə başçısı möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin Təhsil haqqında 5 istiqamətli
strategiya sərəncamında bir daha xüsusilə göstərilmişdir ki, təhsilin keyfiyyətini daim yüksəltmək lazımdır və daim insan resurslarından
müntəzəm olaraq, səmərəli, sistemli və ardıcıl
olaraq istifadə etmək lazımdır(1).
Ümumi şəkildə bunu da deyə bilərik ki,
şagirdlərin sinifdənxaric və məktəbdənkənar
tədbirlərə cəlb olunmasında qarşıda duran əsas
vəzifələr aşağıdakı kimi göstərilə bilər.
1. Təhsil alanların tədris və tərbiyə prosesində qazandıqları biliklərin dərsdənkənar, boş
dediyimiz asudə vaxtlarda, müxtəlif maraqlı
tədbirlər vasitəsilə fənlərin arasında, ya da fəndaxili və ya fənnüstü əlaqələr zamanı uğurla həyata keçirmək olar.
2. Təhsil alanların gərgin zəhmətli dərs
yüklərinin azaldılması məqsədi güdərək daha
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səmərəli və daha da maraqlı sərbəst, müstəqil və
daha rahat şəkildə, bir qədər də əyləncəli, romantik, rahat olaraq qazanılan biliklərin dərinləşdirilməsi və onların praktikada tətbiq edilməsi.
3. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlər vasitəsilə bütün məktəblilərdə biliklərə
dərin maraq və güclü məhəbbət hisslərinin yaradılması.
4. Sinifdənxaric məşğələlərdə şagirdlərin
özünüinkişaf, özünütərbiyə, özünü təkmilləşdirmə və özünütəsdiq üçün hər cür əlverişli, rahat
şərait və imkanların həyata keçirilməsi (4)
Belə ki, dediyimiz dərsdənkənar və ya
sinifdənxaric işlərdən bəzən ayrı -ayrı fənlərin
dərsdə geniş şəkildə öyrədilməsi mümkün olmadıqda, ya da problemli olan məsələlərin xüsusi
olaraq həllində, müxtəlif təmayüllü və janrlı
əsərlərin, ifaçılıq keyfiyyətlərinin öyrədilməsində, ya da onların inkişaf etdirilməsində, daha
çox sinifdənxaric, dərsdənkənar oxularda, müxtəlifyönlü maraqlı tədbirlərdə istifadə edilir.
Məlumdur ki, davamlı olaraq qurulan
məşğələlər təhsil alanların tərbiyə və təhsil səviyyəsinə, onların xüsusi olaraq elmi, bədii dünyagörüşünə qüvvətli və güclü təsir edir.
Dünya təcrübəsindən məlum olduğu kimi,
XXI əsrdə həm cəmiyyətin, həm də onun hər bir
üzvünün yaşaması və inkişafı üçün başlıca amil
daim özünü inkişaf etdirən, təkmilləşdirən, yeni
pedaqoji texnologiyalardan istifadə edən, çalışqan, yaradıcı şəxsiyyətdir.
Bu cəhətdən pedaqoji proses – o cümlədən sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər
yetişən gənc nəslimizdə bu keyfiyyətləri ardıcıl
olaraq formalaşdırmalıdır.
Bu da, öz növbəsində, aşağıda göstərilən
pedaqoji, mənəvi, əxlaqi və idraki keyfiyyətlərə
əsaslanır ki, müəllim və tərbiyəçilər, təhsil işçiləri təhsil alanlarda həmin keyfiyyətləri formalaşdırmalı və daim inkişaf etdirməlidirlər:
– təhsil alanlarda məntiqi və tənqidi düşüncə tərzini, idrak bacarıqlarını inkişaf etdirmək;
– ətraf aləm hadisələrinə, müxtəlif fəaliyyət növlərinə yaradıcı və məntiqi təfəkkür yönümündən yanaşmaq;
– müstəqil qərarlar çıxarmaq, müstəqil fikirlər söyləmək, müstəqil fəaliyyət göstərmək
bacarığını inkişaf etdirmək;
– qazanılmış bilikləri müstəqil olaraq tətbiq edə bilmək bacarığı və qabiliyyətləri formalaşdırmaq;
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– təhsil alanları sinifdənxaric işlər prosesində daha çox praktik fəaliyyətə, əməli işlərə
istiqamətləndirmək;
– təhsil alanları daim özünü inkişafa və
özünü təkmilləşdirməyə, həyatda fəal mövqe
tutmağa istiqamətləndirmək.
Bu istiqamətdə aparılan işlər şagirdlərdə
elmə, biliyə həvəs, zehni fəaliyyətə stimul və
böyük həvəs yaratmış olur. (4)
Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin bir sıra iş formalarının – söhbət, müzakirə,
oyunlar, görüşlər, gecələr, ekskursiyalar, gəzintilər, kollektiv tamaşalara, kinolara baxışlar və
başqa tədbirlərin həyata keçirilməsi vaxtı, şagirdlərin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri mütləq nəzərə
alınmaqla, onların tərbiyəlilik səviyyəsinin inkişafına diqqət yetirilməli və bunun hər zaman davamlı olaraq yüksəldilməsinə səy edilməlidir.
Deyə bilərik ki, təhsil alanlar daha çox elmə, biliyə meylli və həvəskar olmağı xoşlayırlar.
Bunu da deyək ki, keçirilən hər bir tədbir
elə qurulmalıdır ki, onlar şagirdlərin yaradıcılıq
qabiliyyətlərini çox artırsın, onlarda çalışmağa,
oxumağa, öyrənməyə, işləməyə məhəbbət, motivasiya, böyük həvəs və stimul yaransın.
Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər
şagirdlərin düşünmə qabiliyyətini, idrak müstəqilliyini yaradıcılıq istedad və qabiliyyətini
daim və hər zaman xeyli dərəcədə artırmalıdır.
Məktəblərimzidən bu gün elə insanlar yetişdirmək lazımdır ki, o, hərtərəfli inkişaf etsin,
yəni həm mənəvi və əxlaqi cəhətdən tam zəngin
olsun, tamamilə əxlaqca saf və kamil olaraq fiziki cəhətdən cəsur, çevik və xüsusi kamilliyə
çatmış olsun.
Adı hörmətlə çəkilən Dövlət Təhsil Strategiyasının, demək olar ki, bütün beş istiqamətli
yönlərində səriştəyə əsaslanan bir hazırlıqlı
müəllim obrazı, onun rəhbərlik və idarəçilik
keyfiyyətlərinin təhsilin məzmununun, forma və
metodlarının, sinifdənxaric, dərsdənkənar işlərin
yeniləşdirilməsi, müəllimlərin peşə hazırlığı sisteminin daim, mütəmadi olaraq daha da təkmilləşdirilməsi və s. bu kimi məsələlərin həmişə
diqqət mərkəzində saxlanmasını tələb olunur.
Sinifdənxaric tədbirlərin xeyli uğurlu nəticəsi olaraq istedadlı, bacarıqlı müəllim kadrlarının hazırlığından da əlbəttə, çox asılıdır ki, bu
sahədə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illik xidmətləri və böyük əməyi vardır.

Fərəhli haldır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, möhtərəm cənab İlham Əliyev
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında xüsusi olaraq sərəncam da imzalamış və Universitetin pedaqoji kadrlar hazırlığındakı mühüm xidmətlərini təqdir etmiş və universiteti elm məbədi adlandırmışdır.
Müəllimlik sənəti şərəfli, çox dəyərli olmaqla, həm də bir çox sənət və peşələrin kompleks elementlərini də özündə birləşdirir. Bu mənada müəllimlik inteqrativ bir peşə sayılır (7, s. 101).
Demək, müəllimlik dedikdə, onun qnostik
və öyrədici, kommunikasiya, konstruksiya, perseptivlik və digər yüksək təşkilatçılıq, tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinə həmişə malik olması əsas
şərtdir.
Müəllim həm bilik verir, həm tərbiyə edir,
həm istiqamət verir, yol göstərir, o, istedadlı təşkilatçı və mahir peşəkar idarəedən olmalıdır.
Demək olar ki, pedaqoq peşəsi, ilk növbədə, onun yaxşı tərbiyəedicilik işini də, sinifdənxaric və məktəbdənkənar adlandırdığımız davamlı məşğələlərin təşkilini də, idarəedicilik, istiqamətvericilik qabiliyyətlərini də tələb edir.
Pedaqoq sənəti daim bunu da tələb edir ki,
onun həmişə aydın, gözəl və səlis nitqi, danışığı
olsun, gözəl natiqlik qabiliyyətinə sahib olsun.
Demək olar ki, natiqlik peşəsi bu peşədə
də özünü xüsusilə parlaq şəkildə göstərməlidir.
Yaxud da müəllimlik peşəsi idarəçilik də,
təşkilatçılıq da tələb edir ki, bu da o deməkdir
ki, səriştəli, peşəkar müəllim idarəçilik qabiliyyətlərinə də mükəmməl yiyələnməlidir.
Bu barədə ölkəmizin müvafiq Təhsil Qanununda qarşımıza mühüm və möhtəşəm vəzifələr olaraq xüsusi tələblər qoyulmuşdur.
Sinifdənxaric işlərdə təhsil alanlar daha
rahat və sərbəst olurlar, onların vaxt məhdudiyyəti də nisbi olur, keçirilən məşğələlər bir qədər
daha əyləncəli olur, oyun elementlərindən, xüsusilə söhbət və dialoqlardan geniş istifadə edilir, fənnə dair çox maraqlı söhbətlər edilir, əlavə
olaraq ədəbiyyatlardan, mənbələrdən tam genişliklə istifadə edilir.
Belə sinifdənxaric məşğələlərdə məktəblilər də dərslərdə çıxışlar etmək üçün müxtəlif
məruzələr və hesabatlar hazırlayırlar, mövzu ilə
əlaqədar olaraq əlavə kitablar və kitabçalardan,
məlumat kitablarından bacarıqla və səmərəli istifadə etməyi öyrənirlər.
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Daha başqa sinifdənxaric tədbirlər var ki,
onlar məktəblilərin maraq və meylinə, istedad
və qabiliyyətlərinə, bacarıqlarına uyğun olaraq
təşkil edilir və onlar daha çox tərbiyələndirici,
təhsilləndirici və təşkiledici, istiqamətverici səciyyə daşıyan, şagirdlərin elmi, bədii və mədəni
dünyagörüşünü xeyli inkişaf etdirən sinifdənxaric tədbirlərdir.
Belə sinifdənxaric tədbirlərdə şagirdlər
boş və ya asudə vaxt dediyimiz və boş vaxtlarında müxtəlif dərnək və klublara yazılır, boş
vaxtlarında müstəqil və sərbəst fəaliyyət göstərmələri üçün daha könüllü olaraq yazıldıqları
marağa və meylə görə yaradılmış xüsusi dərnək
və xüsusi klublarda fəallıqla iştirak edirlər, fakültativ məşğələlərdə, muzey işlərində, idman
bölmələri və yarışlarda, incəsənətin çox müxtəlif növlərinə, tiplərinə dair klublarda, peşələrə
dair məşğələlərdə və digər maraq sahələrində
daha çox fəallıqla iştirak edirlər (6, s. 45).
Kollektivlə birgə keçirilən sinifdənxaric
işlərdə daha maraqlı məqamlar yaşanır. Vaxt
məhdudiyyəti olmadığı üçün şagirdlər bir-biri
ilə daha sıx ünsiyyətdə olaraq bir-birini daha
yaxşı tanıyır, ümumi işi birgə görürlər, bir-birinə daim yardımçı olur və onların bu əməkdaşlıqları nəticəsində təhsildə və tərbiyə işlərində
böyük uğurlar qazanılır.
Fənn dərnəklərində müxtəlif didaktik
mövzularla əlaqədar olaraq müəllimlər ekskursiyalar təşkil edə bilir, şagirdlərlə birgə tarixi muzeylərə gedir, böyük şəxsiyyətlərin müxtəlif ev
muzeylərində olur, Şəhidlər xiyabanını, tarixi
abidələri, tarixi yerləri ziyarət edir, maraqlı gecələr təşkil edir, birgə kollektiv tamaşalara baxışlar keçirilər.
Məktəblilərin sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər zamanı hazırladıqları, düzəltdikləri
əyani vəsaitlərdən, müxtəlif məqsədli cihazlardan
müəllimlər dərs prosesində geniş istifadə edirlər.
Şagirdlərin dərs prosesində aldıqları biliklər sinifdənxaric məşğələlər zamanı möhkəmləndirilir və genişliklə tətbiq edilir.

“Bacarıqlı, istedadlı əllər” dediyimiz və
belə ad altında sinifdənxaric dərnəklərdə şagirdlər, əsasən – qızlar tikmələr tikir, dərzilik edir,
evdarlıq, kulinariya kimi vərdişlərə yiyələnirlər
ki, bunlar da onların gələcəkdə istər səriştəli həyat yoldaşı, istərsə də qayğıkeş ana kimi həmişə
gərəyi olacaqdır.
Bu cür dərnək və ya klublar həmişə peşəyönlü olub, sinifdənxaric məşğələlər zamanı daha çox həyata keçirilir, uşaqlara da müxtəlif təmayüllü peşələr, sənətlər barəsində dəyərli maraqlı məlumatlar verilir, davamlı olaraq peşə,
sənət sahibləri ilə mütəmadi olaraq görüşlər təşkil edilir, müxtəlif əmək sahələrinə dair mütəmadi ekskursiyalar da təşkil edilir.
Dərs və sinifdənxaric işlərin qarşılıqlı əlaqəsinin ən bariz nümunəsi kimi respublikamızın
məktəblərində müxtəlif fənlər üzrə olan olimpiadaların fəallıqla və həvəslə keçirilməsi artıq
bir adət və ənənə şəklini almışdır. Bu olimpiadalarda da məktəblilər böyük həvəslə iştirak
edir və öz bilik, bacarıq və qabiliyyətlərini fəallıqla nümayiş etdirirlər.
Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər
bir-birilə daim sıx üzvi şəkildə əlaqədar olmaqla, xüsusilə şagirdlərin müstəqil, yaradıcı fəaliyyətlərini, maraq və meylini birgə nizamlayır və
müntəzəm olaraq tənzimləyir.
Problemin aktuallığı. Tədris fəaliyyətində sinifdənxaric işlər və məktəbdənkənar tədbirlərin bu
tərzdə əlaqələndirilməsi hər bir şagirdin fərdi qabiliyyətini, bacarıq və istedadını əhəmiyyətli dərəcədə
inkişaf etdirir, yaradıcılıq potensialını artırır, elmi
dünyagörüşü və fəal həyat mövqeyini məqsədyönlü
şəkildə formalaşdırır.
Problemin elmi yeniliyi. Bu tədqiqat işində sinifdənxaric işlər və məktəbdənkənar tədbirlərin həyata
keçirilməsinin nəzəri təhlili metodikası işlənmişdir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Sinifdənxaric işlər və məktəbdənkənar tədbirlərin həyata keçirilməsinin əhəmiyyətini və təşkili yollarını sistemli
və ümumiləşmiş şəkildə dəyərləndirdiyindən, bu sahədə gələcək araşdırmalar üçün baza və ya köməkçi
vasitə ola biləcək mənbə rolunda çıxış edir.
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JOĠNT SCHOOL-FAMĠLY UPBRĠNGĠNG AS AN ĠMPORTANT FACTOR ĠN RAĠSĠNG
CHĠLDREN ĠN SĠNGLE-PARENT FAMĠLĠES
Xülasə. Natamam ailə müasir ailənin əsas sosial-demoqrafik növlərindən biridir, bir və ya bir neçə azyaşlı uşağı olan bir valideyndən ibarət yaxın qohumlar qrupudur. Natamam ailə ilə işləyərkən müasir texnologiyaların bütün spektrindən istifadə olunur: diaqnostika, profilaktika, uyğunlaşma, reabilitasiya, terapiya,
korreksiya, məsləhət, vasitəçilik. Ailə problemlərinin xarakterindən, onların mürəkkəbliyindən, şiddətindən
və ya etinasızlığından asılı olaraq hər bir konkret tək valideynli ailə ilə işdə müxtəlif iş forma və üsullarından
istifadə olunur. Bu həm fərdi, həm də qrup işidir, ailə məsləhəti (ailə terapiyası) və sosial himayəçilik çərçivəsində iş, uşaqla, valideynlə və ya hər ikisi ilə eyni vaxtda ayrıca işləməkdir.
Açar sözlər: məktəb, ailə, tərbiyə işi, tədqiqatın aparılması, məktəb-valideyn münasibəti
Резюме. Неполная семья – один из основных социально-демографических типов современной
семьи, группа близких родственников, состоящая из одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними детьми. При работе с неполной семьей используется весь спектр современных технологий: диагностика, профилактика, адаптация, реабилитация, терапия, коррекция, консультирование, медиация. В зависимости от характера семейных проблем, их сложности, остроты или небрежности в работе с каждой конкретной неполной семьей применяются разные формы и методы работы.
Это как индивидуальная, так и групповая работа, семейное консультирование и социальная работа,
работа отдельно с ребенком, родителем или с обоими одновременно.
Ключевые слова: школа, семья, воспитательная работа, организация исследований
Summery: An incomplete family is one of the main socio-demographic types of a modern family, a
group of close relatives, consisting of one parent with one or more minor children. When working with an
incomplete family, the whole range of modern technologies is used: diagnostics, prevention, adaptation,
rehabilitation, therapy, correction, counseling, mediation. Depending on the nature of family problems, their
complexity, severity or negligence, different forms and methods of work are used in working with each
single-parent family. This is both individual and group work, family counseling and social work, work
separately with the child, parent or both simultaneously.
Key words: school. family, education work, conducting research
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Məktəb və ailənin birgə tərbiyə iĢi natamam ailələrdə uĢaqların tərbiyəsinin mühüm amili kimi

Ölkəmizdə baş verən proseslərin – keçmiş
idealların məhv edilməsi, övladlarımızın inkişafına, təhsilinə, tərbiyəsinə müəyyən təsir göstərmiş strukturların sıradan çıxması ailəni xüsusi
mövqeyə qoyduğu bu gün getdikcə daha aydın
görünür. Həqiqətən də cəmiyyətin, bütövlükdə
dövlətin hər kəsin şəxsi keyfiyyətlərindən, bilik,
bacarıq və vərdişlərindən asılılığı və sabitliyi
heç vaxt olmadığı kimi artır. Gənc nəslin sosiallaşmasının ən mühüm institutu valideyn ailəsidir. İnsanın xarakterinin, əməyə münasibətinin,
mənəvi dəyərlərinin əsasları məhz ailədə formalaşır. Ailə şəxsiyyətin formalaşması üçün ən vacib sosial mühit, psixoloji dəstək və təhsil üçün
əsas olub və olaraq qalır. Həyatımızda baş verən
ciddi sosial-iqtisadi, mənəvi-əxlaqi çətinliklər
ənənəvi ailə münasibətlərini pozan mühüm
amildir. Ailə həyatı uzun müddət elə inkişaf etmişdir ki, valideynlik vəzifələri ata və ana arasında bölünür, üstəlik, onlar qeyri-bərabər bölünür, lakin uşaq böyütməkdə böyük problemlər
yaranır. Natamam ailələrin sayının artması ilə
tək ana və boşanmış valideynlər indi də nadir
deyil. Natamam ailənin problemləri xüsusilə aktualdır, çünki natamam ailədə uşaqların tərbiyəsi bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir [27, s.73]:
– ailədaxili uşağa qeyri-kafi təsir;
– tərbiyə təsirinin birtərəfli olması;
– valideyn hisslərində balanssızlığın təzahürü;
– uşağın şüurunda yaranan öz “aşağılığı”
haqqında düşüncələrin mümkünlüyü.
Uşaqlara münasibətdə müasir ailə bir sıra
funksiyaları həyata keçirməyə, yəni cinsi-rol sosiallaşması prosesini təmin etməyə, uşağın özünüdərkini inkişaf etdirməyə, gələcək ailənin imicini
modelləşdirməyə, həyat dəyərlərini formalaşdırmaqdan ibarətdir. Natamam ailələrlə işin təşkilində hazırda məktəbin müəllimi böyük rol oynayır,
o, mahiyyət etibarilə öz peşə fəaliyyəti ilə ailənin
möhkəmlənməsinə mümkün töhfə verə bilər.
Məktəbdə ailə və müəllimlərin birgə işini təşkil etməklə, o, ali məqsədə – hər bir uşağın optimal
şəxsi inkişafını təmin etməyə çalışır. Natamam
ailələrlə sosial-pedaqoji işin əsas istiqamətləri aşağıdakılardan ibarət olmalıdır [24, s. 68]:
1) uşaqların tərbiyəsində valideynlərin
dəstəyi;
2) onların fiziki, psixoloji və sosial ehtiyaclarının müəyyən edilməsində köməklik;

3) çətin vəziyyətdə olan ailələrə sosial və
terapevtik yardım;
4) həm fiziki, həm də psixoloji istismarın
(zorakılıq, hüquq pozuntusu) qarşısını almaq
üçün hüquqi yardım və məsləhət.
Natamam ailələrə yönəlmiş sosial-pedaqoji fəaliyyətin xüsusi forması valideyn hisslərinin
və vəzifələrinin tərbiyəsidir. Məktəbin pedaqoqu tək valideynli ailələrdə tipik stres nümunələrinə diqqət yetirməlidir [21, s. 44]:
– ailə münasibətləri: boşanmış valideyn,
tək ana;
– uşaqla münasibət: uşaqların doğulması,
onların sayı, valideynin uşaqlara bağlılığı, valideynlərin uşaqlardan gözləntiləri arasında böyük və kiçik fasilələr;
– struktur stress: mənzil çatışmazlığı, işsizlik, sosial təcrid, uşaq üzərində valideyn hakimiyyəti təhlükəsi;
– boşandıqdan sonra uşağın yaratdığı stress;
– çətin uşaq, tez-tez xəstələnir.
Baxış sahəsinə aşağıdakılar daxil edilməlidir [21, s. 50]:
– Valideynlərin sosial yeri: yaşı, təhsili,
cinsi, sosial-iqtisadi və sosial-etnik statusu;
– Övladına münasibət – onu idarə etmək
və həll etmək üçün valideynlik bacarıqlarının
olmaması;
– Sosiallaşma təcrübəsi: valideynlərin təcrübəsində özlərinə qarşı sərt münasibət, özlərindən imtina, aqressiv qarşılıqlı əlaqə;
– Valideynlərin psixoloji vəziyyəti: şəxsiyyət xüsusiyyətləri, zəif özünə nəzarət, psixoloji pozğunluqlar, narkomaniya və alkoqolizm.
Ailələri ziyarət etmək məktəbdəki sosial
pedaqoqun vəzifəsidir. Axı, onun disfunksiyalı
olması lazım deyil. İlk ziyarət çox vaxt valideynlərin etibar edib-etməyəcəyinə, məsləhətlərə qulaq asacağına qərar verən həlledici andır.
Müəllim müəyyən ailəni ziyarət etmək üçün əvvəlcədən hazırlaşır: onun tərkibini, maddi vəziyyətini öyrənir, valideynlərin harada işlədiyini
öyrənir, ailə üzvlərinin mümkün sualları üzərində düşünür və onlara cavab verir, uşaq haqqında
hansı məlumatları əldə etməsi lazım olduğunu
göstərir. Ailəyə baş çəkərkən pedaqoq ailə tərbiyəsinin ən yaxşı təcrübəsini müəyyən etmək,
ümumiləşdirmək və yaymaq vəzifəsini qarşısına
qoyur. Tək valideynə başa salmaq lazımdır ki,
hər uşağa hər şeyi öyrətmək mümkün deyil və
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o, ən yüksək göstəricilərə nail olsun, eyni zamanda nümunəvi davranışa malik olsun. Ancaq
övladlarını xoşbəxt etmək valideynlərin səlahiyyətindədir. Uşağın valideynin onu başa düşdüyünü dərk etməsi lazımdır, ona görə də həmişə
ona düzgün məsləhətlər verəcək, lazım gələrsə,
ona kömək edəcək, çünki onlar öz övladlarını
cəmiyyətimizin layiqli vətəndaşları kimi görmək istəyirlər. Digər sosial institutlardan fərqli
olaraq, ailə hər gün uşağa təsir edir, ona görə də
onun şəxsi keyfiyyətlərinin formalaşmasında
demək olar ki, qeyri-məhdud imkanları var. Ailə
ilə məktəb arasında uğurlu qarşılıqlı əlaqə üçün
valideynlər övladlarının fəaliyyətini və davranışını, onların tərbiyəsini təhlil etməyi bacarmalıdırlar və bunun üçün aşağıdakıları bilmək lazımdır [18, s.159]:
– valideynlərin tərbiyəyə hazırlığını nəzərə almaqla, onların pedaqoji təhsilinin məzmununu və metodlarını hazırlamaq;
– pedaqoq kimi valideynlərdə xüsusi pedaqoji və psixoloji biliklər sahəsində özünütəhsil prosesinə maraq oyatmaq;
– valideynlərin uşaqlar və müəllimlərlə
münasibətlərini yaxşılaşdırmaq, onların birgə
fəaliyyət və ünsiyyət dairəsini genişləndirmək.
Valideyn tərbiyəsinin prioritetinin yaradılmasına, uşağın inkişafı maraqlarına uyğun olaraq ailə ilə məktəb arasında əlaqənin gücləndirilməsinə və uşaqların tərbiyəsində valideynlərə
peşəkar köməklik göstərilməsinə qeyri-ənənəvi
iş formasında sosial-psixoloji yardım kömək
edə bilər. Məsələn: ailəyə dəstək məktəbi. Çünki ictimai fəal şəxsiyyətin formalaşması və inkişafı ailə və məktəbin tərbiyə yolunda qarşılıqlı
əlaqəsi ilə mümkündür. Sosial-pedaqoji dəstəyin bu forması ilə həll olunan müvafiq vəzifələr
uşağın inkişafı maraqları naminə ailə ilə məktəb
arasında əlaqəni gücləndirmək, valideynlər üçün
psixoloji və pedaqoji hazırlıq sisteminin yaradılması, habelə valideynlərə uşaqların tərbiyəsində
peşəkar yardım təhsil almaq imkanı verməkdir.
Bu cür qarşılıqlı əlaqə formaları azdır, lakin onlardan ən məqbul və təsirli olanları seçmək
mümkündür və lazımdır. Təbii ki, natamam
ailədə həyatın təşkili ilə bağlı konkret məsləhətlər, aydın tövsiyələr demək olar ki, mümkün deyil, çünki bu, ilk növbədə, tənha ananın və ya
tənha atanın işidir. Bununla belə, uşaq böyütmək üçün dostlardan, yaxınlardan və qohumlar-
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dan təcrid vəziyyətində yarana biləcək bütün çətinliklər və təhlükələrdən vaxtında xəbərdar olmaq tənhalıqdan qaçmaq üçün öz-özünə təhsil
almaq üçün əlavə stimullar verə bilər.
Təşkilati tədbirlərə aşağıdakı fəaliyyətlər
daxildir [13, s. 67]:
– xüsusi qanunvericilik və digər hüquqi
aktlarının, yerli hakimiyyət orqanlarının və idarəetmə orqanlarının qərarlarının qəbulu;
– qanunvericilik təşəbbüsü olaraq mövcud
qanunvericiliyə və ailə siyasəti ilə bağlı digər
hüquqi aktlara əlavə və dəyişikliklərin edilməsi;
– ailə siyasətinin müəyyən istiqamətləri
üzrə hərtərəfli və məqsədyönlü xarakterli regional proqramların işlənib hazırlanması və
həyata keçirilməsi;
– ailələrə və uşaqlara sosial, sosial-psixoloji və sosial-pedaqoji yardımın göstərilməsi
üçün ərazi sosial müdafiə orqanlarının, habelə
müxtəlif profilli və istiqamətli xüsusi xidmətlərin sisteminin formalaşdırılması və s.
Ailənin əsas məqsədi sosial, qrup və fərdi
ehtiyacların ödənilməsidir. Cəmiyyətin sosial vahidi kimi ailə onun bir sıra ən mühüm ehtiyaclarını, o cümlədən əhalinin təkrar istehsalı ilə bağlı
ehtiyaclarını ödəyir. Eyni zamanda, o, öz üzvlərinin hər birinin şəxsi ehtiyaclarını, eləcə də ümumi ailə (qrup) ehtiyaclarını ödəyir. Ailənin əsas
funksiyaları bundan irəli gəlir [7, s.30]:
 Reproduktiv;
 İqtisadi;
 Təhsil;
 Ünsiyyət;
 Asudə vaxtın və istirahətin təşkili.
Onların arasında sıx əlaqə, bir-birinə nüfuzetmə və bir-birini tamamlamaq vardır. Ailənin
cəmiyyətdəki rolu heç bir digər sosial institutlarla
müqayisə olunmazdır, çünki insanın şəxsiyyəti
məhz ailədə formalaşır və əsası qoyulur, o, zəruri
sosial rolları mənimsəyir. Ailə insanın bütün həyatı boyu özünü hiss etdiyi bir əlaqə olan ilk təhsil ocağı kimi çıxış edir. Ailə bütün dövrlərdə antik filosoflardan tutmuş müasir islahatçılara qədər mütərəqqi ictimai fikrin, mütərəqqi xadimlərin və alimlərin diqqət mərkəzində olmuşdur.
Ailə insanın sosial fəaliyyət sistemidir, cəmiyyətin əsas təsisatlarından biridir.
Natamam ailə təkcə boşanmış valideynlərin ailəsi deyil, həm də ailə başçısını itirmiş ailə,
tək ana ailəsi, eləcə də uşaq evindən uşaq götür-
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məyə qərar vermiş qadındır. Hər bir vəziyyət öz
psixoloji xüsusiyyətlərinə və tək ananın (daha
az, tək atanın) üzləşdiyi çətinliklərlə fərqlənir.
Son zamanlar sosial təminatların siyahısı əhəmiyyətli və sosial müdafiə səviyyəsi azalmışdır.
Uşağı atasız böyüdən qadın-ana ailəsinin rifahı
üçün özü cavabdeh olmalıdır. Xüsusi ehtiyac, fiziki və ya neropsik inkişafda normadan kənara
çıxan uşaqların, daha çox, əlilliyi olan uşaqların
böyüdüyü natamam ailələrdə olur. Bir çox qadın
valideynlik və uşaq baxımını əsas missiyası kimi görür, peşəkar uğur və karyeraya kölgə salır.
Eyni zamanda, maddi rifah və tez-tez iki işdə işləmək tək ananın övladını böyütmək və ona
baxmağa mane olur və o, öz ixtiyarına buraxılır.
Natamam ailənin ən qayğıkeş qadınının belə, fiziki cəhətdən kifayət qədər vaxtı yoxdur. Tək
valideynli ailələrin problemləri arasında, xüsusən də onun uşaqların tərbiyəsi və sosiallaşması
üçün qurum kimi fəaliyyət göstərməsi kəskin
problemdir. Natamam ailədə uşaqların böyüdülməsi ilə bağlı xərclərin haqlı olduğunu düşünənlər, ilk növbədə, mənfi iqtisadi amillərin təsiridir. Valideynlərdən biri olan ailənin özünəməxsus həyat tərzi təhsil prosesinə nəzərəçarpacaq
dərəcədə təsir göstərir. Ailədə valideynlərdən
birinin olmaması uşaqların qeyri-adekvat, uğursuz tərbiyə olunmasına səbəb ola bilər. Natamam ana ailələrində oğlanlar ailədə kişi davranışı nümunəsini görmürlər ki, bu da onların sosiallaşması prosesində kişinin, ərin və atanın rol
funksiyaları haqqında qeyri-adekvat təsəvvürün
formalaşmasına kömək edir. Bu, tək valideynli
ailələrdə tərbiyə olunan qızların sosiallaşmasına
da təsir edir, onların qadın, arvad və ananın rol
funksiyaları haqqında təsəvvürlərini təhrif edir.
Natamam ailələrdə tərbiyə olunan uşaqlar ailədə
kişi və qadın münasibətləri nümunəsindən məhrum olurlar ki, bu da ümumilikdə onların sosiallaşmasına, xüsusən də gələcək ailə həyatına hazırlığına mənfi təsir göstərir. Pedaqogika uşaqların valideynləri ilə eyniləşməsi göstəricisini
ailə tərbiyəsinin səmərəliliyinin əsas meyarlarından biri kimi qiymətləndirir. Eyni zamanda,
uşaq valideynlərinin əxlaqi və ideoloji normalarını qəbul etdiyini ifadə edir. Natamam ailədə
təhsil prosesinin bu komponentinin həyata keçirilməsi tək valideynin olmaması səbəbindən deformasiya olunur. Natamam ata ailələrində yuxarıda sadalanan problemlər ana mehribanlığı-

nın olmamasına əlavə olunur, onsuz uşaqların
tərbiyəsi tam ola bilməz. Valideynlərdən birinin
olmaması səbəbindən digəri bütün materialın
həllini öz üzərinə götürməli olur. Eyni zamanda,
o, həm də uşaqlara tərbiyə təsirinin ortaya çıxan
çatışmazlığını doldurmalıdır. Bütün bu vəzifələri birləşdirmək çox çətindir. Ona görə də tək valideynli ailələrin əksəriyyəti maddi və məişət
çətinlikləri yaşayır, pedaqoji problemlərlə üzləşirlər.
Natamam ailədə əsas şey – evlilik nümunəsi çatışmır. Buna görə də, uşaqların - gələcək
həyat yoldaşlarının və valideynlərin - ər-arvad
münasibətlərinə xas olan hisslər, münasibətlər
mədəniyyətini formalaşdırmaq üçün qəti imkan
yoxdur. Atasız böyüyən gələcək ərlər tez-tez qadın davranışını mənimsəyərlər və ya kişi davranışı haqqında aqressiv, sərt və qəddar kimi təhrif olunmuş fikirlər inkişaf etdirirlər. Atasız böyüyən gələcək arvadlar gələcək həyat yoldaşının
idealı haqqında daha pis fikirlərə sahibdirlər,
ailə həyatında ər və oğulları adekvat başa düşmək onlar üçün daha çətindir. Ona görə də, belə
ailələrdə açıq-aşkar münaqişələrin, boşanmaların səbəbləri daha çoxdur. Natamam ailədə təhsil imkanları məhduddur: uşaqlara nəzarət çətindir, atanın olmaması uşaqları müxtəlif növ ailə
münasibətləri ilə tanış olmaq imkanından məhrum edir və psixi inkişafın birtərəfli xarakterini
ehtiva edir [11, s.53].
Natamam ailənin psixoloji iqlimi əsasən
valideynlərdən birinin itkisi nəticəsində yaranan
ağrılı təcrübələrlə müəyyən edilir. Tək valideynli ailələrin əksəriyyəti atanın getməsi səbəbindən yaranır. Ana nadir hallarda ona qarşı qıcıqlanmasını cilovlayıb gizlədə bilir; onun məyusluğu və narazılığı tez-tez şüursuz olaraq ümumi
övladına proqnozlaşdırılır. Başqa bir vəziyyət,
ananın uşağın özünü tapdığı günahsız qurbanın
rolunu vurğuladığı zaman mümkündür. Eyni zamanda, o, həddindən artıq valideyn qayğısının
çatışmazlığını kompensasiya etməyə çalışır və
bütün ağlabatan hədləri aşır. Bütün belə hallarda
ailənin tərbiyəvi mühiti pozulur və uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına mənfi təsir göstərir.
Böyüyüb inkişaf edən, fiziki güc, intellekt, həyat təcrübəsi qazanan uşaqlar dəyişir,
fərqli olurlar. Ancaq bir çox valideynlər tez-tez
bu dəyişiklikləri nəzərə almırlar, yetkin uşaqları
fərq etmirlər. Məhz böyümənin bu mərhələsində
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uşağın tərbiyəsində və inkişafında həm müəllim,
həm də sosial pedaqoq valideynə mühüm köməklik göstərəcəkdir. Müxtəlif yaş səviyyələrində olan uşaqların inkişaf xüsusiyyətlərini bilmək, münasibətlərin vaxtında yenidən qurulması, onlarla ailə ünsiyyətinin məzmunu və üsullarının düzgün tənzimlənməsi valideynlərə münasibətlər əsasında uşaqla daimi əlaqə saxlamağa
və beləliklə, məhsuldarlıq imkanlarını qorumağa kömək edəcəkdir. Uşaqlar haqqında qarşılıqlı
məlumat mübadiləsi, ümumi planın birgə işlənməsi, konkret uşaq, yeniyetmə ilə bağlı təhsil
səyləri, onun həyata keçirilməsində geniş qarşılıqlı yardım, nəhayət, məktəblərin köməyi ilə

pedaqoji mədəniyyətin sistematik yüksəldilməsi
– bütün bunlar öz töhfəsini verəcəkdir. Ailə və
sosial təhsilin ümumi məqsədlərinə nail olmaq,
uşaqların müstəqil həyata hazırlanmasının daha
səmərəli olmasına kömək edəcəkdir.
Problemin aktuallığı. Məktəb və ailənin birgə tərbiyə işinə natamam ailələrdə uşaqların tərbiyəsinin mühüm amili kimi yanaşılır ki, bu da aktual bir
problemdir.
Problemin yeniliyi. Məktəb və ailənin tərbiyə
işinin təşkili natamam ailələrdə uşaqların tərbiyəsinin mühüm amili kimi nəzərdən keçirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə gənc
tədqiqatçılarda maraq doğuracaqdır.
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