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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting
ID or Personal Link Name” and solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.





Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress
program.
Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp. H- 1, Abbasova Almarə
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Önəmli, Xahiş edirik diqqətlə oxuyasınız
 Konfransımızda Yazı Qaydalarına uyğun göndərilmiĢ və elmi komissiyadan keçən məruzələr üçün online
(video konfran Ģəklində) çıxıĢ imkanı veriləcəkdir.
 Online məruzə üçün https://zoom.us/join linki üzərindən daxil olaraq “Meeting ID or Personal Link
Name” yerinə ID nömrəsinə daxil olaraq konfransa qoĢula bilərsiniz.
 ZOOM tədbiqi pulsuzdur və yeni hesab açmağa ehtiyac yoxdur
 ZOOM tədbiqi qeydiyyatdan keçmədən istifadə edilə bilir
 Tədbiq planĢet, telefon və komputerlərdə mümkündür
 Hər iclasda məruzəçilər məruzə saatından 5 dəqiqə əvvəl konfransa bağlanmıĢ olmaları lazımdır
 Bütün konfrans iĢtirakçıları canlı qoĢularaq bütün məruzələri izləyə bilərlər.
 Moderator – iclasdakı çıxıĢ və elmi diskussiyalar (sual-cavab) hissəsindən məsuldurlar






Nəzər Yetirilmasi Vaxib Olanlar – TEXNİKİ BİLGİLƏR
Komputerlərinizdə mikrafon olduğunə və saz vəziyyətdə olmasına əmin olmalısınız.
ZOOM-da ekran paylaĢma xüsusiyyətini bacarmalısınız
Qəbul edilən məqalə sahiblərinin mail adresinə ZOOM tədbiqindəki linkə aid ĠD nömrəsi
göndəriləcəkdir.
Sertifikatlar konfransdan sonra sizlərə PDF olaraq göndəriləcəkdir.
Konfrans proqramında yer və saat dəyiĢikliyi kimi tələblər nəzərə alınmayacaqdır.
Böyüdmədən əvvəl zəhmət olmasa adınızı, soyadınızı və otaq nömrənizi göstərin,
Örn: H-1, Abbasova Almarə
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Seyfi ŞEVİK
Mohamed LAGHZAL
Aiad EL GOURARI
Abdelfattah TOUZANI

Dhar El Mahraz
University Sidi Mohamed
Ben Abdellah P.O. Box
1796 Atlas Fez Morocco./
Ibn Tofail University
Kenitra Morocco

Dr. FETTOUCH Houari

University of
Mostaganem, UMAB,
Algeria

Almarə ABBASOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Assoc. Prof. Dr. Seyfi ġEVĠK

Assoc. Prof. Dr. Seyfi ġEVĠK

Hitit University,
Vocational School of
Technical Sciences,
Electrical and Energy
Hitit University,
Vocational School of
Technical Sciences,
Electrical and Energy

ġəfa MƏMMƏDLĠ

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Konul SULTANOVA

Azerbaijan Technical
University, Baku,
Azerbaijan

Dr. Erman Salih ĠSTĠFLĠ

Çukurova Üniversitesi

Doç.Dr.Selami ERCAN,
Durhanim ġule ÜNAL

Gazi Üniversitesi

NONHOMOGENEOUS NEUMANN
EIGENCURVES OF p(·)-BIHARMONIC
PROBLEM
SOME RESULTS ON THE COMPLEX
OSCILLATION THEORY OF DIFFERENTIAL
EQUATIONS WITH MEROMORPHIC
COEFFICIENTS
FƏZADA HƏNDƏSI YERLƏR METODU VƏ
MƏSƏLƏLƏR HƏLLĠNƏ TƏTBĠQĠNĠN
ƏSASLARI
A COMPARATIVE EXPERIMENTAL STUDY
ON THE HEAT DISSIPATION
PERFORMANCE OF RECTANGULAR AND
WAVY-FIN CERAMIC HEAT SINKS
EVALUATION OF ENERGY PRODUCTION
ON HIGHWAYS AND ENERGY HARVEST
FROM ASPHALT ROADS
SUYUN PARÇALANMASINDA
FOTOBĠOKATALĠZATORLAR VƏ
HĠDROGENĠN ĠSTEHSALINDA
FOTOKĠMYƏVĠ ÜSUL
PERFORMANCE ANALYSIS OF ALAMOUTI
SPACE-TIME BLOCK CODING OVER
WEIBULL FADING CHANNEL IN MIMO
SYSTEMS
In silico analysis of the interactions of certain
pyrrolizidine alkaloids with the receptorbindingdomain of SARS-CoV-2 and cellular
proteases and their pharmacokinetic properties
ĠNTEGRAL KONUSUNDA MÜHENDĠS
ADAYI ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAMSAL
VE ĠġLEMSEL BĠLGĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
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HEAD OF SESSION: Dos. Mətanət ƏSGƏROVA
Mətanət ƏSGƏROVA
Nubar BAYRAMOVA
Tahir KƏRĠMLĠ
Anar KƏRĠMLĠ

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Cəfər XANƏLĠYEV

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Laçın MUSTAFAYEV

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Assist. Prof. Dr. BarıĢ KÜÇÜK

Bolu Abant Ġzzet Baysal
Üniversitesi, Hukuk
Fakültesi,

Prof. Dr.Səbinə HACIYEVA,
Aysel HÜSEYNZADƏ

Azərbaycan Memarlıq və
ĠnĢaat Universiteti

Prof.Dr. Səbinə HACIYEVA,
Aysel HÜSEYNZADƏ

Azərbaycan Memarlıq və
ĠnĢaat Universiteti

TORPAQLARIN MÜNBĠTLĠYĠNĠN ĠADRƏ
OLUNMASINDA CĠS EXNOLOGĠYALARININ
TƏTBĠQĠ
MULTICULTURALISM IN AZERBAIJAN ON
A LEGAL LEVEL
ĠNKLÜZĠV SĠNĠFLƏRDƏ TARĠX FƏNNĠNĠN
TƏLĠMĠNĠN TƏġKĠLĠ
SOVET RUSĠYASININ ĠġĞAL REJĠMĠNƏ
QARġI AZƏRBAYCANDA MĠLLĠ
MÜQAVĠMƏT HƏRƏKATI: MĠLLĠ ORDU
HĠSSƏLƏRĠNĠN MÜBARĠZƏSĠ VƏ XALQ
ÜSYANLARI. (1920-1924-CÜ ĠLLƏR)
ARXEOLOJĠ TƏDQĠQATLARDA MÜASĠR
METODLARIN TƏTBĠQĠ VƏ ONUN
TƏHSĠLDƏ ROLU
ĠFLAS BÜROSUNUN HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ
YAġAYIġ EVLƏRĠ VƏ LƏMLƏR (YAġAYIġ
EVLƏRĠ VƏ LƏMLƏRĠN FUNKSĠONAL
FƏRQLƏNDĠRĠLMƏSĠ)
LƏNKƏRANIN MEMARLIĞININ ĠNKĠġAF
YOLLARI

24.05.2021 | SESSION-1 | HALL-3
Baku Local Time: 11:00–13:30

Ankara Local Time: 10:00–12:30
Meeting ID: 853 7575 5756 | Passcode: 030303

HEAD OF SESSION: Dr. Aytən ABBASOVA
Rehana Kanwal, M.Farooq Shakir

Elmira MUSAYEVA

M.Phil Scholar,
Department of Islamic
Studies, National College
of Business,
AzMĠU

Əli FƏRHADOV

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Ulduz QƏHRƏMANOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Aytən ABBASOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Prof. Dr. Levent GÖKDEMĠR
Doktora Öğrencisi Hatip
YURGĠDEN
Prof. Dr. Levent GÖKDEMĠR
Doktora Öğrencisi Hatip
YURGĠDEN
Farrukh RAHĠMOV
Zenfıra SEYIDOVA
Kəmalə ABBASOVA
Səcdə MƏMMƏDOVA

Ġnönü Üniversitesi, ĠĠBF,
Ġnönü Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ġktisat
AD,
Ġnönü Üniversitesi, ĠĠBF,
Ġnönü Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ġktisat
AD,

POVERTY PREVENTION IN THE LIGHT OF
SEERAH OF PROPHET MUHAMMAD
(PEACE BE UPON HIM)
ĠSMAYILLIDA OLAN DĠNĠ TĠKĠLĠLƏR VƏ
ONLARIN TƏSNĠFATI ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ
QACARLAR DÖVRÜNDƏ FƏLSƏFƏYƏ
BAXIġ
MĠRZƏ ƏLƏKBƏR SABĠR
YARADICILIĞINDA AĞA MƏSĠH ġĠRVANĠ
ƏNƏNƏSĠ
TÜRKÇÜLÜK IDEOLOGIYASI MEHMET
EMIN YURDAKUL YARADICILIĞININ ƏSAS
LEYTMOTIVI KIMI
BREXĠT’ĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NE VE
TÜRKĠYE’YE ETKĠSĠ

KÜRESEL SALGIN GÖLGESĠNDE ĠNSANĠ
GELĠġME ENDEKSĠNĠ YENĠDEN OKUMAK

Azerbaijan State
Agricultural University

AQRAR SAHƏDƏ ÖMÜRBOYU TƏHSĠLĠN
TƏġKĠLĠNDƏ AQROPARKLARDAN
ĠSTĠFADƏ ĠMKANLARI

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

ƏLĠLLĠYĠ OLAN ġƏXSLƏR VƏ ONLARIN
MƏRUZ QALDIQLARI ZORAKILIQ MÜHĠTĠ

24.05.2021 | SESSION-1 | HALL-4
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Qəhrəmanova Qızxanım
Nuralı ÇƏLƏBĠYEV

Satibə FƏHRADLI

Nurəngiz RZAYEVA
Kəmalə RAMAZANOVA
Aygün MUSAYEVA
Mehriban ĠSMAYILOVA
Prof. Dr. Qızxanım
QƏHRƏMANOVA
Yaqut AĞASĠYEVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
Azərbaycan Dillər
Universitetinin
psixologiya kafedrasının
müəllimi
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Səbinə MƏHƏRRƏMOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Səbinə ASLANOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

ĠNTUĠSĠYA YARADICILIQ
PSĠXOLOGĠYASININ AZ ÖYRƏNĠLMĠġ
FENOMENLƏRĠNDƏN BĠRĠ KĠMĠ
PEġƏ FƏALĠYYƏTĠNDƏ AZƏRBAYCAN
MÜƏLLĠMLƏRĠNĠN GENDER VƏ PEġƏKAR
“MƏN OBRAZ”ININ PSĠXOLOJĠ
XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNĠN TƏDQĠQĠ
QORXULAR, ONLARIN MAHĠYYƏTĠ VƏ
PSĠXOLOJĠ SƏCĠYYƏSĠ
EMPATĠYA SAĞLAM AĠLƏ MÜHĠTĠNĠN
FORMALAġMASININ AMĠLĠ KĠMĠ
MÜASĠR DÖVRDƏ ÖZÜNÜDƏRK PROBLEM
GƏNCLƏRĠN SOSĠALLAġMASINDA
APARICI SOSĠAL ROLLARIN PSĠXOLOJĠ
SƏCĠYYƏSĠ
GENDER ĠDENTĠKLĠYĠNĠN YAġ
MODELLƏRĠ
UTANCAQLIĞIN PSĠXOKORREKSĠYASI
AILƏDƏ ƏXLAQ TƏRBIYƏSININ SOSIALPSIXOLOJI MAHIYYƏTI HAQQINDA
NIZAMI GƏNCƏVININ FIKIRLƏRI.
AUTĠZMĠN OXġAR PATOLOGĠYALARDAN
FƏRQLƏNDĠRĠLMƏSĠ (ġĠZOFRENĠYA,
DEMENSĠYA, ƏQLĠ GERĠLĠK, PEDAQOJĠ
GERĠLƏMƏLƏR, HĠPERAKTĠVLĠK)

24.05.2021 | SESSION-1 | HALL-5
Baku Local Time: 11:00–13:30

Ankara Local Time: 10:00–12:30
Meeting ID: 853 7575 5756 | Passcode: 030303

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Elman Guliyev
Ayətxan ĠSGƏNDƏROV

Kəmalə ƏHMƏDOVA
Prof.Dr. Elman GULĠYEV

Fəhminə ĠSMAYĠLOVA

Əlvan CƏFƏROV

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
Bakı Dövlət Üniversiteti,
Türk filologiyası
kafedrası
ASPU
AMEA, Nəsimi adına
Dilçilik Ġnstitutu
Azərbaycan, Bakı
Doktorant
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Validə ġIXƏLĠYEVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Könül SADIQOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Aynurə BABAYEVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

AZYAġLILARIN HƏYATA
HAZIRLANMASINDA ZAHĠD XƏLĠL
POEZĠYASININ ROLU
AZƏRBAYCAN VƏ TÜRK DĠLÇĠLĠYĠNDƏ
CÜMLƏNĠN ĠKĠNCĠ DƏRƏCƏLĠ
ÜZVLƏRĠNĠN TƏDQĠQĠ
THE ĠMAGE OF NĠZAMĠ ĠN KHALĠJAN
BEKKHOJĠ"AFAGNAME"
MÜXTƏLĠFSĠSTEMLĠ DĠLLƏRDƏ
XƏBƏRLĠK KATEQORĠYASININ
ÖYRƏNĠLMƏSĠ VƏ TƏSNĠFATI.
ÜMUMTÜRK YAZI DĠLĠNĠN
FORMALAġMASI DÖVRLƏRĠ
MĠHDƏT CEMAL KUNTAYIN “ÜÇ
ĠSTANBUL” ROMANINDA ÜÇ DÖVRÜN
ĠCTĠMAĠ-SĠYASĠ MÜHĠTĠNĠN TƏNQĠDĠ.
AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN ġĠMAL-QƏRB
BÖLGƏSĠ ġĠVƏLƏRĠNĠN MƏTBƏXLƏ
BAĞLI LEKSĠKASI
AZƏRBAYCANÇILIQ ĠDEOLOGĠYASININ
BƏDĠĠ ƏDƏBĠYYATDA TƏZAHÜRÜ

24.05.2021 | SESSION-2 | HALL-1
Baku Local Time: 14:00–16:30

Ankara Local Time: 13:00–15:30
Meeting ID: 853 7575 5756 | Passcode: 030303

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Məlahət SƏMƏDOVA
Aynurə BAĞIROVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
Sumqayıt Dövlət
Universiteti

Nəzakət ĠSMAYĠLOVA

Naxçıvan Müəllimlər
Ġnstitutu

Vüsalə KƏRĠMOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Gulnar JAFAROVA
Sədaqət ƏSGƏROVA

Assoc. Prof. Dr. Fahrettin GEÇEN,
Öğr. Gör. Dr., Ali KOÇ

Assoc. Prof. Dr. Fahrettin GEÇEN,
Öğr. Gör. Dr., Ali KOÇ
Sahilə ABBASOVA

Necmettin Erbakan
Üniversitesi
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
Ġnönü Üniversitesi Güzel
Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Resim Bölümü,
KahramanmaraĢ Sütçü
Ġmam Üniversitesi
Ġnönü Üniversitesi Güzel
Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi Resim Bölümü
Naxçıvan Dövlət
Universiteti, Azərbaycan,
Naxçıvan

KÖK SÖZ YUVALARI VƏ SUBSTANTĠV
ZONA
MÜASĠR AZƏRBAYCAN DĠLĠ
DƏRSLƏRĠNDƏ TƏFƏKKÜRƏ ƏSASLANAN
SUAL-CAVAB
AZƏRBAYCAN UġAQ ƏDƏBIYYATI
FƏNNINƏ METODIK YANAġMA
DĠLĠMĠZĠN SAFLIĞININ QORUNMASI VƏ
TƏDRĠSDƏ YENĠ TEXNOLOGĠYALARIN
TƏTBĠQĠ ĠLƏ YENĠ SÖZLƏRDƏN
ĠSTĠFADƏNĠN YARATDIĞI ÇƏTĠNLĠKLƏR
ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠ ÖLÇEĞĠNĠN
AZERBAYCAN DĠLĠNE UYARLAMA
ÇALIġMASI
AġIQ YARADICILIĞI HEÇ ZAMAN DĠQQƏT
VƏ QAYĞIDAN KƏNAR QALMAMIġDIR
HÜSEYĠN ZEKĠ PAġA’NIN ESERLERĠNDE
PENTÜR VE SÜLYETLĠK
TÜRK RESĠM SANATÇILARINDAN SELĠM
TURAN’IN ESERLERĠNDE KALĠGRAFĠ VE
SOYUT ĠMGELEMLERĠ
ĠBTĠDAĠ SĠNĠFLƏRĠN AZƏRBAYCAN DĠLĠ
TƏLĠMĠNDƏ FOLKLOR

24.05.2021 | SESSION-2 | HALL-2
Baku Local Time: 14:00–16:30

Ankara Local Time: 13:00–15:30
Meeting ID: 853 7575 5756 | Passcode: 030303

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Rüfət Lətif oğlu Hüseynzadə
Prof. Dr. Eti Akyüz Levi
Müseyib ĠLYASOV
Said Oussou

Said Oussou

Gülnarə ARIXOVA
Rüfət HÜSEYNZADƏ
Mənzilə RƏHĠMOVA
Elnurə SƏFƏROVA
Nazimə ƏLĠYEVA
Sevil VALĠYEVA

Dokuz Eylül Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
University of Moulay
Ismail, Morocco
University of Moulay
Ismail, Faculty of Letters
and Humanities, Morocco
GDU-nun Pedaqogika
kafedrasının doktorantı
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
Sumgait State University

PANDEMĠ SÜRECĠNDE MĠMARLIK EĞĠTĠMĠ
ĠLKĠN MÜƏLLĠM HAZIRLIĞINDA
ĠNNOVASĠYA MEYLLƏRĠ
LANGUAGE LEARNER AUTONOMY: ARE
MOROCCAN EFL STUDENTS READY?
THE CORRELATION BETWEEN
MOROCCAN EFL TEACHERS’
PROFESSIONAL
AUTONOMY READINESS AND THEIR
PROMOTION OF LEARNER AUTONOMY
UġAQLARIN MƏKTƏBƏ HAZIRLIĞINDA
DÖVLƏT SĠYASƏTĠ
UĠLU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLĠYEV NƏZƏRĠ
ĠRSĠNDƏ MÜƏLLĠMLĠK
ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLĠYEV
NÜMUNƏSĠNDƏ TƏRBĠYƏ
“BEYĠN HƏMLƏSĠ” METODU VƏ
ÜSULLARINDAN(TEXNĠKALARINDAN)
ĠSTĠFADƏNĠN BĠOLOGĠYANIN
TƏDRĠSĠNDƏ ROLU
THE IMPORTANCE OF GENDER TO
EDUCATION

24.05.2021 | SESSION-2 | HALL-3
Baku Local Time: 14:00–16:30

Ankara Local Time: 13:00–15:30
Meeting ID: 853 7575 5756 | Passcode: 030303

HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Gülşen NOVRUZOVA
Mahir SƏLĠMOV
Dr. Ġsmail DÖNMEZ
Dr. Salih GÜLEN

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
MuĢ Alparslan University

Dr. Gökhan Reyhanoğulları

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. GülĢən NOVRUZOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Laura HƏSƏNOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Ġramin ĠSAYEV

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Yeganə QULĠYEVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

TƏHSĠL SĠSTEMĠNĠN ĠNKĠġAFI SĠNERGETĠK
METODLAR KONTEKSTĠNDƏ
ÖZEL EĞĠTĠME ĠHTĠYAÇ DUYAN
BĠREYLERE YÖNELĠK ÜRETĠLEN FEN
EĞĠTĠMĠ ODAKLI ÇALIġMALARIN
ĠNCELENMESĠ
MĠLLÎ EDEBĠYAT ROMANINDA SĠMGESEL
DEĞER BAĞLAMINDA EĞĠTĠM SORUNSALI
Issues of determining the current situation in
improving the quality of higher education
ARXALATERAL HĠPOTALAMUSUN
QICIQLANDIRILMASIN BAġBEYĠN
QABIĞININ SENSOMOTOR SƏHƏSĠNĠN
MONOAMĠN KONSENTRASĠYASINA TƏSĠRĠ
HEYDƏR ƏLIYEV: AZƏRBAYCAN MĠLLĠ
TƏHSĠL KONSEPSĠYASI PARADĠQMASININ
BƏZĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ
DĠSTANT TƏHSĠL ZAMANI KĠMYA
DƏRLƏRĠNDƏ FƏNLƏRARASI ƏLAQƏNĠN
TƏTBĠQĠ

24.05.2021 | SESSION-2 | HALL-4
Baku Local Time: 14:00–16:30

Ankara Local Time: 13:00–15:30
Meeting ID: 853 7575 5756 | Passcode: 030303

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ali Baykal
Dr. Fidan SARIBAYLI

Azərbaycan Resoublikası
Təhsil Ġnstitunun
doktorantı

Ceyran ORUCOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Prof. Dr. Ali Baykal

BahçeĢehir Üniversitesi

Elmira Məhərrəmova

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Dr. Ülkər BaxĢıyeva

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Zeynəb MƏMMƏDOVA
Dr. Aynur MƏMMƏDOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

ÖZÜNÜQĠYMƏTLƏNDĠRMƏ VASĠTƏLƏRĠ
VƏ ONLARI SƏCĠYYƏLƏNDĠRƏN
XÜSUSĠYYƏTLƏR
ALĠ TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNDƏ DĠSTANT
TƏLĠM ĠNNOVATĠV TƏHSĠL ALMA
FORMASI KĠMĠ
ATATÜRK ĠLKELERĠ VE EVRENSEL EĞĠTĠM
YÖNERGELERĠNĠN BAĞDAġIMI
MÜƏLLĠM-ġAGĠRD MÜNASĠBƏTĠ
PEDAQOJĠ PROSESDƏ BAġLICAAMĠLDĠR
M.ĠBRAHĠMOVUN ƏDƏBĠ-NƏZƏRĠ
GÖRÜġLƏRĠNDƏ NĠZAMĠNĠN TƏDQĠQĠ
MƏSƏLƏLƏRĠ
INCLUSIVE EDUCATION: PROSPECTS AND
PROBLEMS
RĠYAZĠYYAT TƏLĠMĠNDƏ MƏNTĠQ
ELEMENTLƏRĠNĠN ROLU

24.05.2021 | SESSION-2 | HALL-5
Baku Local Time: 14:00–16:30

Ankara Local Time: 13:00–15:30
Meeting ID: 853 7575 5756 | Passcode: 030303

HEAD OF SESSION: Dos. Mübariz Əsədov
Pərvanə RZAYEVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Xatirə XƏLĠLOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Mübariz ƏSƏDOV

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Yeganə MƏMMƏDOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Abdulilah ELCASIM
Assoc. Prof. Dr. Erdinç Doğru

Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Öğrencisi
/// Gazi Üniversitesi Gazi
Eğitim Fak. Yabancı
Diller Böl.

Səlbi ABASOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Səbinə ĠSMAYILOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Turan ġahvələdli QƏDĠMOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Bəyməmməd CƏBRAYILOV

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Lalə ALLAHVERDĠYEVA

Naxçıvan Müəllimlər
Ġnstitutu

TƏLĠM PROSESINDƏ OYUNDAN
ĠSTĠFADƏNĠN PRĠNSĠPLƏRĠ
QEYRĠ-STANDART DƏRS FORMALARININ
ƏDƏBĠYYAT DƏRSLƏRĠNDƏ TƏTBĠQĠ
ZAMANI ġAGĠRDLƏRDƏ FORMALAġAN
BACARIQLAR
MƏSƏLƏNĠN MODELLƏġDĠRĠLMƏSĠNĠN
NƏZƏRĠ VƏ PRAKTĠKƏSASLARI
MƏKTƏBƏQƏDƏR YAġ DÖVRÜNDƏ OYUN
TEXNOLOGĠYALARININ TƏġKĠLĠ
XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ

ARAPÇADA ALET ĠSĠMLERĠ ve ÖĞRETĠM
YÖNTEMLERĠ

DAUN SĠNDROMLU UġAQLARA NĠTQ
ĠNKĠġAFI ÜZRƏ MODĠFĠKASĠYA OLUNMUġ
KORREKSĠYA PROQRAMININ TƏTBĠQĠNĠN
NƏTĠCƏLƏRĠNĠN TƏHLĠLĠ
BĠOLOGĠYA DƏRSLƏRĠNDƏ ĠNNOVATĠV
METODLARDAN ĠSTĠFADƏNĠN DĠDAKTĠK
ƏSASLARI
MÜXTƏLĠF YANAġMALARA ƏSASƏN
KƏKƏLƏMƏNĠN TƏSNĠFATI
CLASSIFICATION OF STUTTERING BASED
ON DIFFERENT APPROACHES
RĠYAZĠYYATDAN MƏSƏLƏ HƏLLĠ
ġAGĠRDLƏRĠ HƏYATA HAZIRLAYAN
VASĠTƏ KĠMĠ
GƏLƏÇƏK ĠBTĠDAĠ SĠNĠF
MÜƏLLĠMLƏRĠNĠN HAZIRLANMASINDA
ÖZÜNÜTƏHSĠLĠN ROLU

24.05.2021 | SESSION-3 | HALL-1
Baku Local Time: 17:00–19:30

Ankara Local Time: 16:00–18:30
Meeting ID: 853 7575 5756 | Passcode: 030303

HEAD OF SESSION: Dos. Dr. Ərəstun MEHDİYEV
Rəna CƏBRAYILOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Elnarə ĠSMAYILOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Nigar NĠFTƏLĠYEVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Dos. Dr. Ərəstun MEHDĠYEV

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Münəvvər MƏMMƏDOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Ġlknur AYGÜN

Kovancılar Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi,

Prof. Dr. ġəhla ƏLĠYEVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Aysel ġEYDAYEVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Aysel SHEYDAYEVA,
Mahammad HAJĠBALAYEV

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

ĠBTĠDAĠ SĠNĠFLƏRĠN TƏLĠM
FƏALĠYYƏTĠNDƏ KĠÇĠK YAġLI
MƏKTƏBLĠLƏRĠN ĠDRAK MARAQLARININ
EKSPERĠMENTAL TƏDQĠQĠ
ALĠ MƏKTƏBLƏRDƏ TƏLƏBƏLƏRĠN
SAĞLAM HƏYAT TƏRZĠNĠN
FORMALAġDIRILMASI TƏCRÜBƏSĠ
PEDAQOJĠ DĠAQNOSTĠKANIN ĠBTĠDAĠ
TƏLĠM PROSESĠNƏ TƏSĠRĠ
QARA QIZILIN ĠNSAN KAPĠTALINA
ÇEVRĠLMƏSĠ: ELM VƏ TƏHSĠL PRĠORĠTET
SAHƏ KĠMĠ THE TRANSFORMATION OF
BLACK GOLD INTO HUMAN CAPITAL:
SCIENCE AND EDUCATION AS A PRIORITY
AREA
KĠÇĠK YAġLI MƏKTƏBLĠLƏRĠN
HƏMYAġIDLARI ĠLƏ QARġILIQLI
MÜNASĠBƏTLƏRĠNĠN ĠNKĠġAFI
COVĠD-19 PANDEMĠSĠNĠN MESLEK LĠSESĠ
SAĞLIK HĠZMETLERĠ ALANI
ÖĞRENCĠLERĠNĠN MESLEK SEÇĠMĠ
ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI
MƏKTƏBDƏ TƏġKĠL OLUNAN
MƏKTƏBƏHAZIRLIQDA OYUNLARIN
ROLU
OXU MATERĠALLARINDA MÜġAHĠDƏNĠN
ĠNTERAKTĠV ÜSULLARLA TƏġKĠLĠ
THE INFLUENCE OF THE OBSERVATION
OF LANGUAGE PHENOMENA IN PRIMARY
SCHOOL READING MATERIALS ON THE
QUALITY OF TEACHING

24.05.2021 | SESSION-3 | HALL-2
Baku Local Time: 17:00–19:30

Ankara Local Time: 16:00–18:30
Meeting ID: 853 7575 5756 | Passcode: 030303

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. İbrahim BAYRAMOV
Mehriban MƏMMƏDOVA
Azər ZAHĠROV

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Südabə ĠSGƏNDƏROVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Ahmet Çağatay YANIK, Semra
BENZER
Emine ALTUN
Assoc. Prof. Dr. ġener ġENTÜRK

Tahirə QARABƏYLĠ

Günel ĠSRAFĠLOVA

Gazi Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Fen
Bilgisi Eğitimi,
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
Ġdarəçilik Akademiyası
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Dos. Dr. Məlahət
ABDULLAYEVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Prof. Dr. Ġbrahim BAYRAMOV

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

ĠSTEDADLI ġAGĠRDLƏRĠN ÜZƏ
ÇIXARILMASININ MƏRHƏLƏLƏRĠ VƏ
YENĠ TƏDRĠS MODELĠ
INKLÜZIV TƏHSILDƏ MÜƏLLIM
BACARIQLARININ
QIYMƏTLƏNDIRILMƏSININ PEDAQOJIPSIXOLOJI MEYARLARI
ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇEVREYE
YÖNELĠK TUTUMLARININ BELĠRLENMESĠ
SOSYAL MEDYA FENOMENLERĠNĠ TAKĠP
EDEN ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN AĠLE
ĠÇĠ ĠLĠġKĠ DURUMLARININ ĠNCELENMESĠ
CON LOKKUN VƏ JAN JAK RUSSONUN
ƏSƏRLƏRĠNDƏ TƏHSĠL PROBLEMLƏRĠ VƏ
ONLARIN MÜASĠR TƏHSĠL SĠSTEMĠNDƏ
ROLU
QEYRĠ-STANDART DƏRSLƏRĠN
MAHĠYYƏTĠ
RĠYAZĠYYAT FƏNNĠ ÜZRƏ ġAGĠRD
NAĠLĠYYƏTLƏRĠNĠN
QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠNDƏ YENĠ
QĠYMƏTLƏNDĠRMƏ TAPġIRIQLARINDAN
ĠSTĠFADƏ
Azərbaycan dili Ģivelerinde saitlerin əvəzlənmesi

24.05.2021 | SESSION-3 | HALL-3
Baku Local Time: 17:00–19:30

Ankara Local Time: 16:00–18:30
Meeting ID: 853 7575 5756 | Passcode: 030303

HEAD OF SESSION: Dr. GÜLARƏ BALAYEVA
Sevinc CƏLĠLOVA
GülĢən MUSAYEVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Könül XUDAZADƏ

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Dürdanə ƏLĠYEVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Turanə ĠSMAYILOVA
Abdulxaliq Qafar oğlu Məmmədli

Azərbaycan
Respublikasının Təhsil
Ġnstitutu

Dr. Gülarə BALAYEVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

GülĢən MEHDĠZADƏ

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

Gülnaz ƏHMƏDOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

ġəlalə SEYĠDOVA

Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti

ġAGĠRDLƏRĠN YARADICI
TƏFƏKKÜRLƏRĠNĠN ĠNKĠġAF
ETDĠRĠLMƏSĠNDƏ EKSPERĠMENTAL
TAPġIRIQLARIN ROLU
GƏLƏCƏK MÜƏLLĠMLƏRDƏ PEġƏ
ġÜURUNUN FORMALAġMASININ
PSĠXOPEDAQOJĠ MƏSƏLƏLƏRĠ
XX ƏSRĠN I YARISINDA ġƏKĠDƏ PEDAQOJĠ
KADR HAZIRLIĞININ ĠNTELLEKTUAL
POTENSĠALA TƏSĠRĠ
COVID-19 PANDEMĠYASININ ALĠ TƏHSĠLƏ
TƏSĠRĠ - AZƏRBAYCAN DÖVLƏT
PEDAQOJĠ UNIVERSĠTETĠ NÜMUNƏSĠNDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ TƏHSĠL
SĠSTEMĠNDƏ TƏLĠM NƏTĠCƏLƏRĠNĠN
QĠYMƏTLƏNDĠRMƏSĠ
TƏLĠM-TƏRBĠYƏ PROSESĠNĠN YENĠ FƏNN
PROQRAMLARININ (KURĠKULUMLARIN)
TƏLƏBLƏRĠ ƏSASINDA QURULMASI
INNOVATĠV TƏLĠM FƏALĠYYƏTĠNĠN
ĠNTELLEKTUAL ĠNKĠġAFA TƏSĠRĠNĠN
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TƏHSĠL SĠSTEMĠNĠN ĠNKĠġAFI SĠNERGETĠK METODLAR KONTEKSTĠNDƏ
(EDUCATIONAL SYSTEM DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF SYNERGETIC
METHODS)
Mahir Səlimov
Dosent, Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbayan Dövlət Pedaqoji Unuversitetinin Ağcabədi filialı
XÜLASƏ
Məqalənin yazılmasında məqsəd sinergetik metodların təhsil sisteminin inkiĢafına təsiri
məsələlərinin araĢdırılmasıdır. Bildirilir ki, müstəqillik illərində ölkəmizin təhsil sistemində təzahür
edən proseslər heç də birmənalı istiqamətdə olmamıĢ, uzun illər ərzində sovet təhsil sisteminin
tərəfdarları ilə yenilikçi kimi çıxıĢ edənlər arasında kəskin mübarizə getmiĢdir. Qeyd edilir ki, bu
mübarizə məhz təhsil sistemində özünü daha qabarıq göstərirdi.
Məqalədə əsasən ümum elmi metodlardan - müqayisəli təhlil, nəzəri mücərrədlilik, tarixi təsvir
metodlarından istifadə edilmiĢdir.
Məqalədə yenilik kimi, sinergetik metodun müasir elmi metodologiya kimi cəmiyyətin müxtəlif
fəaliyyət sahələrinə, xüsusilə təhsil sisteminin funksionallığının inkiĢafına tətbiqi məsələlərinə yeni
çağırıĢlar aspektindən yanaĢılmasıdır.
Bildirilir ki, müasir dünyamızın təhsil sistemləri, o cümlədən dünyaının müasir dərketmə
mənzərəsinin təhsilə qlobal kontekstdə yanaĢmasını tələb edir. Qeyd edilir ki, buna səbəb bir
tərəfdən hər bir ölkənin təhsil sisteminin özəllikləri, digər tərəfdən bu özəlliklərin məhsullarının
dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası məsələlərinin aktuallaĢmasıdır. Haqlı olaraq vurğulanır ki, milli
təhsilimizin dünyanın aparıcı qütblərinin təhsil sisteminə inteqrasiyası birmənalı olaraq onun
dünyanın təhsil sisteminin nailiyyətlərindən və təcrübəsindən bəhrələnməsini, yeniliklərin
tətbiqindən asılıdır.
Yekunda qeyd edilir ki, real praktik Ģəraiti və ictimai tələbatı nəzərə almadan, sadəcə təhsili inkiĢaf
etdirmək, amma bunun kimin üçün kadr hazırladığını və hazırlanmıĢ bu kadrlardan kimlərin faydalandığını bilməmək müasir dövrdə yolverilməz haldır. Vurğulanır ki, Təhsil – Elm – Texnika – Texnologiya – Sənaye – Ġstehlak zəncirində hər bir mərhələ tam müstəqil bir dəyər olmalı, həmin böyük
zəncirin tərkib hissəsi olmalı, müəyyən ideoloji yönə malik olmalıdır. Bu ideoloji yönəmi müəyyənləĢdirən, cəmiyyətin makrostrukturunu, daxili proseslərin qarĢılıqlı nisbətini təhlil edən, onların
müvafiq beynəlxalq proseslərlə qarĢılıqlı əlaqəsini öyrənən və dövlət üçün təkliflər paketinin
hazırlanması bu sahədə araĢdırmalar aparan mütəxəssislərin ixtiyarına verilməlidir.
Açar sözlər: sinergetik metod, təhsil, yenilikçi, mübarizə, elm, texnika, istehlak

SUMMARY
The purpose of writing this article is to study the impact of synergistic methods on the
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development of the education system. It is said that the processes manifested in the education
system of our country during the years of independence were not unambiguous, and for many years
there was a fierce struggle between the supporters of the Soviet education system and those who
acted as innovators. It is noted that this struggle was more pronounced in the education system.
The article mainly uses general scientific methods - comparative analysis, theoretical abstraction,
methods of historical description.
The novelty of the article is the approach of the synergetic method as a modern scientific
methodology to various aspects of society, especially the development of the functionality of the
education system in terms of new challenges.
It is stated that the education systems of our modern world, including the modern perception of the
world, require an approach to education in a global context. It is noted that the reason for this is, on
the one hand, the specifics of the education system of each country, on the other hand, the urgency
of integrating the products of these features into the world education system. It is rightly
emphasized that the integration of our national education into the education system of the world's
leading poles unequivocally depends on its use of the achievements and experience of the world's
education system, the application of innovations.
In conclusion, it is noted that it is unacceptable in modern times to simply develop education
without taking into account the real practical conditions and social needs, but not to know for whom
it prepares staff and who benefits from this training. It is emphasized that each stage in the
Education-Science-Technology-Technology-Industry-Consumer chain must have a completely
independent value, be part of that great chain and have a certain ideological direction. This
ideological direction should be left to specialists who analyze the macrostructure of society, the
interrelationships of internal processes, study their interaction with relevant international processes
and prepare a package of proposals for the state.
Key words: synergetic method, education, innovation, struggle, science, technology, consumption
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ÖZEL EĞĠTĠME ĠHTĠYAÇ DUYAN BĠREYLERE YÖNELĠK ÜRETĠLEN FEN EĞĠTĠMĠ
ODAKLI ÇALIġMALARIN ĠNCELENMESĠ
Dr. Ġsmail DÖNMEZ, Dr. Salih GÜLEN (Sorumlu yazar)
Muş Alparslan University, ORCID: 0000-0002-7792-0169
Muş Alparslan University, https://orcid.org/0000-0001-5092-0495
ÖZET
Özel eğitim, bireysel ve geliĢim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı
düzeyde farklılık gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karĢılamak üzere geliĢtirilmiĢ
eğitim programları ve özel olarak yetiĢtirilmiĢ personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitim
olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde özel eğitime tabi tutulan bireylerin fen eğitimine yönelik
bilimsel çalıĢmalar var olan durumun ortaya konması açısından önem arz etmektedir. Bu
araĢtırmanın amacı özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yönelik yapılan fen eğitimi odaklı
çalıĢmaların incelenmesidir. Bu kapsamda özel eğitim bünyesinde tanımlanan zihin engelliler
eğitimi ana bilim dalı, görme engelliler eğitimi ana bilim dalı, üstün zekalılar eğitimi ana bilim
dalında yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiĢtir. Yöntem olarak nitel araĢtırma
yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıĢtır. Yüksek Öğretim tez tarama merkezi
üzerinden elde edilen verilerin kullanılmıĢtır. Tarih aralığı belirlenmemiĢ tüm tezlere ulaĢılmaya
çalıĢılmıĢtır. Üstün yetenekliler bilim dalında 53 ve üstün yetenekliler öğretmenliği bilim dalında 23
teze ulaĢılmıĢtır. Üstün zekalılar ve yetenekliler ve özel eğitimde fen eğitimi ile ilgili 9 teze
ulaĢılmıĢtır. Bu tezlerin sadece fen eğitimi ya da bilimsel yaratıcılık ile ilgili olduğu görülmektedir.
Özel eğitim bilim dalında adı altında 183 tez üretildiği, bunlardan 4 adedinin fen eğitimi ile ilgili
olduğu görülmektedir. Görme engelliler eğitimi alanında 19 tez yazıldığı fen eğitimi ile iliĢki bir
teze ulaĢılmamıĢtır. Zihinsel engelliler eğitimi ve zihinsel engelliler öğretmenliği alanında 303 tez
hazırlandığı, bunların sadece 6 adedinin fen eğitimi ile ilgili olduğu görülmektedir. Fen eğitimi ve
fen bilgisi öğretmenliği bağlamında incelendiğinde görme engelliler baĢlığı altında 10, üstün
yeteneklilikler baĢlığı altında 66, zihinsel yetersizlik baĢlığı altında 38 teze ulaĢılmıĢtır. Genel
olarak özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik fen eğitiminde bilimsel çalıĢmaların fen
eğitimi bilim dalı altında yapıldığı görülmektedir. Bu bakımdan özel eğitim içeriğine yönelik
çalıĢmaların yetersiz olduğu anlaĢılmaktadır. Yapılacak araĢtırmaların disiplinler arası özel eğitim
ve fen eğitimi bağlamında iki danıĢmanlı olarak yürütülmesi alanda yapılacak çalıĢmalarda
alanların doğası bakımında tutarlı içerik üretmesine yardımcı olacaktır.
Anahtar kavramlar; Özel eğitim, Fen eğitimi, Akademik yayınlar
GIRIġ
Özel eğitime ihtiyaç duyan birey sayısının toplumun yaklaĢık yüzde 10‘u civarındadır. Bu sayı
toplumun geliĢmiĢlik düzeyi ile yakından ilgilidir. 20 yıl öncesine kadar yetersizliğe sahip bireyler
ile ilgili çalıĢmalar çok az olmasına rağmen günümüzde eğitim ortamları, öğretim programları,
mesleki ve iĢ olanaklarıyla bu bireylerin hayat standartları artırılmaya çalıĢılmakta ve bu konudaki
eksiklikler tüm dünyaya duyurulmaya çalıĢılmaktadır (Mete, Çapraz ve Yıldırım, 2016). Önceleri
yeteri kadar ilgi gösterilmeyen, hatta topluma katkılarının olmayacağı düĢünülerek toplumdan
soyutlanan, zor iĢlerde çalıĢtırılarak yaĢamlarını sürdürmeleri istenen yetersizliğe sahip bireyler için

24-25 May 2021

3

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
toplum ve çevre düzenlemeleri yapılmaya baĢlanmıĢtır (Cavkaytar, 2013). Özel eğitim, bireysel ve
geliĢim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık
gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karĢılamak üzere geliĢtirilmiĢ eğitim programları
ve özel olarak yetiĢtirilmiĢ personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak
tanımlanmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2012).
Özel eğitimin alt baĢlıkları olan zihin engelliler, otistikler, görme engelliler, iĢitme engelliler,
bedensel engelliler gibi gruplan bulunmaktadır. (CoĢkun, Dündar & Parlak, 2014). Fen bilimleri
eğitimi alanında yapılan özel eğitim çalıĢmaları henüz istenen düzeyde değildir (Ünlü, Pehlivan ve
Tarhan, 2010). Bu araĢtırmanın amacı Özel eğitim alanında yapılan alan yazın çalıĢmaları
incelenmesidir. Bu kapsamda daha detaylı ve uzun süren araĢtırmalara olanak tanıması bakımından
yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiĢtir. Gerekçe çerçevesinde yüksek öğretim (YÖK) veri
tabanlarında bulunan yüksek lisans ve doktora tezlerinin zihin engelliler, otistikler, görme
engelliler, iĢitme engelliler, üstün yetenekliler bağlamında değerlendirilen öğrencilere yönelik fen
eğitimi alanında yayınlanan bilimsel araĢtırma makalelerinin içerik analizini yaparak genel
eğilimleri çeĢitli boyutlar açısından ortaya koymak hedeflenmiĢtir.
Yöntem
Bu araĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıĢtır. Doküman analizi ile
olay ve olgular derinlemesine incelenmesine yardımcı olmaktadır. Yükseköğretim tez tarama
merkezi aracılığıyla bilim dalı kısmına; zihin engelliler eğitimi bilim dalı, zihinsel engelliler
öğretmenliği bilim dalı, özel yetenekliler eğitimi bilim dalı, görme engellilerin eğitimi bilim dalı,
iĢitme engelliler öğretmenliği bilim dalı, iĢletme eğitimi bilim dalı, özel eğitim bilim dalı,
özel yetenekliler eğitimi bilim dalı üstün zekalılar eğitimi bilim dalı, üstün zekalılar öğretmenliği
bilim dalı, üstün zekalılar ve yetenekliler eğitimi bilim dalı arama yapılmıĢ, tarih aralığı
belirtilmeden fen, fen eğitimi, bilim içeriklerine ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmacılar tarafından makale
sınıflama formu oluĢturulmuĢtur. Bu formda yıl, bölüm, tez adı, tez türü, üniversite, yazar,
danıĢman, katılımcılar yöntem, ölçek ve anahtar kavramlar incelenmiĢtir. Ġçerik analizi ile elde
edilen veriler Microsoft excel aktarılmıĢtır. Bu kapsamda frekans ve yüzde tabloları
oluĢturulmuĢtur.
Bulgular
Özel eğitim bağlamında üstün yetenekliler alanında üretilen fen eğitimi odaklı çalıĢmalar
Üstün yetenekliler bilim dalında 53 ve üstün yetenekliler öğretmenliği bilim dalında 23 teze, özel
eğitim bilim dalı adı altında 183 teze ulaĢılmıĢtır. Üstün zekalılar ve yetenekliler ve özel eğitimle
ilgili 9 teze ulaĢılmıĢtır. Bu tezlerin sadece fen eğitimi ya da bilimsel yaratıcılık ile ilgili olduğu
görülmektedir. Bu tezlerin Ġstanbul üniversitesi (f=3), Anadolu üniversitesi (f=4) ve Necmettin
Erbakan Üniversitesinde (f=2) üretildiği görülmektedir. Konu bağlamında erkek ve kadın danıĢman
ve yazarlar arasında denge görülmektedir. Bu çalıĢmaların sınıf kademesi bağlamında anasınıfı
(f=1), ilkokul (f=1), ortaokul (f=6), ve öğretmenler (f=1) ile çalıĢmalar yapıldığı görülmektedir.
Örneğin bu aĢamada lise öğrencileri ile araĢtırma yapılmadığı görülmektedir. Bazı çalıĢmalarında
hem anasınıfı ve ilkokul gibi ikili gruplarla üretildiği görülmektedir. Konu bağlamında üreticilik ve
yaratıcılık konularına yoğunluk verildiği görülmektedir. AraĢtırma yöntemi olarak sıklıkla nicel
metotların benimsendiği görülmektedir. Ölçek olarak; Bilimsel üretkenlik, BaĢarı Testleri, Cornell
EleĢtirel DüĢünme Ölçeği, Torrance Yaratıcı DüĢünme Testi ve Fen Tutum Ölçekleri
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kullanılmaktadır. ġekil 1‘de kavram bulutunda yer alan anahtar kavramlar incelendiğinde bilimsel,
bilimsel yaratıcılık, yetenek, fen, bilimsel kavramları ön plana çıkmaktadır.

ġekil 1. Üstün yeteneklilerde fen eğitimi
Özel eğitim bağlamında Zihinsel Engelliler alanında üretilen fen eğitimi odaklı çalıĢmalar
Zihinsel engelliler eğitimi ve zihinsel engelliler öğretmenliği bilim dalı alanında 303 tez
hazırlandığı, bunların sadece 6 adedinin fen eğitimi ile ilgili olduğu görülmektedir. Üretilen tezlerin
tamamının Abant izzet baysal üniversitesinde üretildiği görülmektedir. Bu çalıĢmaların
ilkokul(f=2), ortaokul (f=3) ve öğretmenlerle(f=2) yürütüldüğü görülmektedir. AraĢtırmaların
küçük gruplarla yürütüldüğü bu nedenle nitel araĢtırma yöntemleri kullanıldığı görülmektedir.
Ölçme aracı olarak gözlem formu ve yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanıldığı
görülmektedir. ġekil 2.‘de kelime bulutu ile anahtar kavramlar incelendiğinde zihin yetersizliği ve
fen gibi kavramların ön plana çıktığı görülmektedir.

ġekil 2. Zihinsel yetersizlikte fen eğitimi
Özel eğitim bağlamında Görme Engelliler alanında üretilen fen eğitimi odaklı çalıĢmalar
Görme engelliler eğitimi bilim dalı alanında 19 tez yazıldığı fen eğitimi ile iliĢki bir teze
ulaĢılmamıĢtır.
Fen eğitimi bağlamında özel eğitim alanında yürütülen çalıĢmalar
Fen eğitimi ve fen bilgisi öğretmenliği bağlamında incelendiğinde görme engellilere yönelik 10,
zihinsel engellilere yönelik 38, üstün yetenekliliklere yönelik 66 teze ulaĢılmıĢtır.
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ġekil. 2. Fen eğitimi bağlamında özel eğitim alanında yürütülen çalıĢmalar
Fen eğitimi bağlamında üstün zekalılara yönelik tezlerin büyük bölümünün yüksek lisans (f=56)
kademesinde yapıldığı görülmüĢtür. Konu bağlamında kelimeler incelendiğinde yetenek, üstün, fen,
bilim, öğrenci gibi kavramların ön planda olduğu görülmektedir.

ġekil 4. Fen eğitiminde üstün yetenekliler
Fen eğitimde zihinsel yetersizliği olan bireylere yönelik 38 tez hazırlandığı bunların 30 adedinin
yüksek lisans, 8 tanesinin doktora kademesine yönelik hazırlandığı görülmektedir.
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ġekil 5. Fen eğitimde zihinsel yetersizlik
Hazırlanan tezlerin bireyselleĢtirilmiĢ, fen, zihinsel, yöntem gibi kavramların ön plana çıktığı
görülmektedir.

ġekil 6. Fen eğitimde görme engelliler
Fen eğitiminde görme engellilere yönelik 10 teze ulaĢılmıĢtır. Bu tezlerin 8‘i yüksek lisans, 2‘si
doktora düzeyinde üretildiği görülmektedir. Hazırlanan tezlerin engel, fen görme gibi kavramların
ön plana çıktığı görülmektedir.
Sonuç, Öneri ve TartıĢmalar
Bu araĢtırmanın sonuçları özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere az sayıda araĢtırma yapıldığını
göstermektedir. GeliĢmiĢ ülkelerin çoğunluğunda engellilerin yaĢamını kolaylaĢtıran yeterli
düzeyde yasal ve çevresel düzenlemeler yapılmıĢ olmasına karĢılık geliĢmemiĢ ülkelerde bu
düzenlemeler yeterli düzeyde değildir (DemirtaĢ, 2019). Özel eğitim bağlamında eğitim
araĢtırmaları içinde bu genelleme yapılabilir. Dolayısıyla özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere
yönelik araĢtırmaların nitelik ve nicelik olarak arttırılması önerilmektedir. Ayrıca özel eğitim ve fen
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eğitimi uzmanlık isteyen iki farklı branĢtır. Yapılacak araĢtırmaların disiplinler arası özel eğitim ve
fen eğitimi bağlamında iki danıĢmanlı olarak yürütülmesi alanda yapılacak çalıĢmalarda alanların
doğası bakımında tutarlı içerik üretmesine yardımcı olacaktır.
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MĠLLÎ EDEBĠYAT ROMANINDA SĠMGESEL DEĞER BAĞLAMINDA EĞĠTĠM
SORUNSALI
(THE PROBLEM OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF SYMBOLIC VALUE IN THE
MĠLLÎ EDEBĠYAT NOVEL)
Dr. Gökhan Reyhanoğulları
Ankara Üniversitesi, orcid: 0000-0001-7673-3313
ÖZET
Türk edebiyatı tarihinde, her Ģeyden önce bir ―dil‖ sorunsalı üzerine odaklanan Milli Edebiyat
Hareketi (1911-1923), ―Yeni Lisan‖ makalesinin çerçevesinde sosyolojik ve düĢünsel bir değiĢimdönüĢümün baĢlatıcısı olmuĢtur. ―Yeni lisan, yeni insan, yeni hayat‖ bağlamında millî bilinç
düzleminin oluĢması ve yeni değerlerle donanması için yeni bir ―dil‖ kavrayıĢının ortaya konulması
gerekmiĢtir. Bir varlık olarak bireyin dil‘inin değiĢmesi, düĢünsel dönüĢümün ilk adımıdır.
DüĢünüĢü değiĢen bireyin yeni bir yaĢamsal alana giriĢi ve bu yaĢamı çağa, çağın gereklerine göre
düzenlemesi kaçınılmaz bir gerçekliktir. Dolayısıyla düĢünsel anlamda oluĢturulmaya çalıĢılan
sosyolojik zemin, bireyi Ģuurlu bir eylem alanı içine sokar. Her Ģeyden önce kendi millî köklerine
dönmeye, buradan hareketle yeniden doğuĢu gerçekleĢtirmeye çalıĢan bu Ģuurlu eylemlilikte birey,
gerçeklik düzleminden uzaklaĢmadan idealist bir tutum benimseme gereğini hissetmiĢtir. Gerçeklik
ve idealizm arasındaki paradoksu çağın gereklerine uygun bir biçimde dengelemeye çalıĢan, en
azından bunun çabasını güden bu dönemin sanatçılarının temel eserlerinde yeni bir birey
yetiĢtirmenin ilk ölçütü olarak eğitim unsurunu öne çıkardıklarını görmekteyiz. Özellikle
Anadolu‘nun kalkınması ve burada yaĢayan bireylerin çağın gerçekliğine tanık olabilmeleri için
yeni bir bilinçle ve donanımla eğitilmeleri gerektiğini öngörmüĢlerdir.
Bu öngörünün ilk önemli metinlerinden biri ütopik bir bağlam da içeren Halide Edip‘in Yeni Turan
eseridir. Yeni lisan anlayıĢına göre bir modernizasyona gitmeyi amaçlayan Kaya ve Oğuz, bunun da
yeni bir eğitim modeli ile gerçekleĢeceğine inanırlar. OkullaĢmayı zorunlu gören bir anlayıĢa sahip
olan bu iki karakter, eğitim temelli bir değiĢimin sağlık, ziraat, imar, kültür ve din gibi birçok
alanda köklü değiĢimleri ve ilerlemeyi getireceğine iĢaret ederler. Burada ―Yeni Turan Mektepleri‖,
―Cuma Okulları‖, ―Kıraat Salonları‖ simgesel bir değer olarak yer alır. Bu simgeler üzerinden
eğitimin önemi vurgulanır. Vurun Kahpeye romanında da merkezî kiĢi Aliye‘nin öğretmen olarak
Anadolu‘nun dönüĢümünde okulu hayati derecede ön planda tutar. ―Okul‖ ve onunla ilgili bütün
simgeler, tematik bir alan sağlar. Aliye, KurtuluĢ SavaĢı devam ederken ―okul‖un açık olması ve
eğitimin devam etmesinin mücadelesini verir. ReĢat Nuri‘nin Çalıkuşu eserinde de Feride,
Anadolu‘nun ücra köylerine yenilikçi bir eğitim modelinin mücadelesini verir. ―Fransız Yatılı
Okulu‖ ―Köy okulları‖, ―hasır-sıra‖ gibi simgelerin çerçevesinde değiĢimin eğitim temelli olgusuna
geniĢ bir yer verilmiĢtir. Ahmet Hikmet‘in Gönül Hanım adlı eserinde de kalkınmanın ve
ilerlemenin temel ölçütünün eğitim ve okullaĢma olduğu vurgusu açıkça dile getirilir. Gönül ve
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Tolon özellikle bilimsel geliĢmelerin sağlanması adına ―üniversite‖ simgesini öne çıkarır. Refik
Halit‘in İstanbul’un Bir Yüzü romanında da merkezî karakter Ġsmet‘in öğretmen oluĢu dikkati
çekerken burada yazar diğer eserlerdeki yüksek idealizm yerine iyi yetiĢmemiĢ bir öğretmeni
örneklemesi de dikkat çekicidir.
Bu çalıĢma, Millî Edebiyat Hareketi‘nin tarihi sınırları olan 1911-1923 arasında yayımlanan ve
eğitim/öğretmen bağlamına sahip eserleri ele almaktadır. Söz konusu yazarların ve onların temel
metinleri arasında kabul edilen bu eserlerde, eğitim sorunsalını tematik alana taĢıyan simgeler
üzerinde durulacaktır. Eserlerde yer alan simgelerin, çağrıĢım alanları ve tarihsel süreçteki yerleri
tespit edilmeye çalıĢılacaktır. Bu simgeler üzerinden karĢıt düzleme yerleĢtirilen ve eleĢtiriye tabi
tutulan durumlar da çalıĢmanın bir bölümünü oluĢturacaktır. Ayrıca bu eserlerde kadının merkeze
alınmıĢ olması sebebiyle eğitim sorunsalında kadının yeri üzerine durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Milli Edebiyat Hareketi, roman, eğitim, simge, kadın.
ABSTRACT
In history of Turkish literature, the Millî edebiyat Hareketi (1911-1923), which focuses above all on
the problem of "language", has been the initiator of a sociological and intellectual changetransformation within the framework of the "Yeni Lisan" article. In the context of "new language,
new person, new life", it was necessary to introduce a new understanding of "language" in order to
create the level of national consciousness and equip it with new values. Changing the language of
the individual as an entity is the first step of intellectual transformation. It is an inevitable reality
that the individual whose thinking has changed, enters a new vital area and arranges this life
according to the age and the requirements of the age. Therefore, the sociological ground that is tried
to be formed intellectually puts the individual into a conscious field of action. First of all, the
individual felt the need to adopt an idealistic attitude without moving away from the plane of reality
in this conscious act of trying to return to his own national roots and to realize rebirth based on this.
We see that the artists of this period, who tried to balance the paradox between reality and idealism
in accordance with the requirements of the era, at least put forward the educational element as the
first criterion of raising a new individual in their basic works. They predicted that especially for the
development of Anatolia and the individuals living here to be able to witness the reality of the age,
they should be educated with a new consciousness and equipment.
One of the first important texts of this prediction is Halide Edip's Yeni Turan work, which also
includes a utopian context. Aiming to make a modernization according to the new language
understanding, Kaya and Oğuz believe that this will be achieved with a new education model.
These two characters, who have an understanding that enrollment is compulsory, point out that an
education-based change will bring about radical changes and progress in many areas such as health,
agriculture, development, culture and religion. Here, "Yeni Turan Schools", "Friday Schools",
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"Recitation Halls" take place as a symbolic value. The importance of education is emphasized
through these symbols. In the novel Vurun Kahpeye, the central person Aliye keeps the school
vitally in the transformation of Anatolia as a teacher. The "school" and all the symbols associated
with it provide a thematic space. Aliye struggles to keep the "school" open and education
continuing while the War of Independence continues. In ReĢat Nuri's Çalıkuşu, Feride also
struggles for an innovative education model to the remote villages of Anatolia. Within the
framework of symbols such as "French Boarding School," "village schools", "mat-row", the
educational-based phenomenon of change has been given a wide coverage. In Ahmet Hikmet's
work Gönül Hanım, the emphasis is clearly on education and schooling as the basic criterion of
development and progress. Gönül and Tolon highlight the icon of ―university‖ especially in order to
ensure scientific developments. It is noteworthy that Ismet, the central character in Refik Halit's
novel İstanbul’un Bir Yüzü, is a teacher, and the author here exemplifies a poorly trained teacher
instead of high idealism in other works.
This study deals with the works published between 1911-1923, which are the historical borders of
the Millî Edebiyat Hareketi and have an education / teacher context. In these works, which are
considered among the aforementioned authors and their basic texts, the symbols that carry the
education problem to the thematic field will be emphasized. The connotation areas of the symbols
in the works and their places in the historical process will be determined. Situations placed on the
opposite plane and subject to criticism through these symbols will also constitute a part of the study.
In addition, in these works, the place of women in the education problem will be emphasized since
women are taken to the center.
Keywords: Millî Edebiyat Hareketi, novel, education, symbol, woman.
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Issues of determining the current situation in improving the quality of higher education
(Ali məktəbdə tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsində mövcud vəziyyətin
müəyyənləĢdirilməsi məsələləri)
Associate Professor Gulshan Fakhraddin Novruzova
The Azerbaijan State Pedagogical University (ASPU), Scientific and Education Center,
Head of the Department of Applied Research, https://orcid.orq/0000-0002-1765-0996
ABSTRACT
Adaptation of the content of education to the time requirement at all levels of the current education
system, including higher schools, the application of innovation based on the development of
thinking/mentality, reflecting its practicality and vitality, as well as the development of professional
competencies of educators are among the main goals for the future. For this purpose, firstly, it is
important to emphasize the significance of the issues of identifying the current situation
(diagnostics) and its necessity for making the right decisions. In this process, conducting surveys
based on the questions prepared for educators, arranging roundtable discussions, analysis of the data
collected through the study of curricula, syllabi, topics of scientific-research work, bachelor's and
master's are carried out, and at the next stage, decisions on the results are determined and
implemented.
The pilot project on ―Conducting methodological research on the new content of education based on
the application of modern teaching techniques, making recommendations on the results and their
implementation‖ performed by the Research Center of the Azerbaijan State Pedagogical University
for 2021 was originally intended for the Faculty of History and Geography. In the course of this
research, the current situation was studied with the purpose of learning the current experience of the
Faculty of History and Geography. First, a round table was held with the participation of the
management of the faculty - the dean, deputies and heads of departments, and then with the mentors
- teachers selected from its 6 departments. There was an opportunity to collect information by
getting answers to the following questions, which had been compiled by conducting a survey for the
teaching staff of the departments of the faculty.
- Your position;
- Your pedagogical experience;
- The subject you teach;
- Which trainings have you attended related to the application of modern training
techniques?;
- Do you use modern training methods in your activity? If so, what do you think of their
importance?
- What knowledge and skills would you like to acquire about new training techniques?;
- What topics have you studied in your activity?;
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- Have you conducted surveys with your students about their interests and needs in
connection with their education?;
- Do you have skills on using ICT to arrange the training process on the basis of modern
requirements?;
- Do you plan to receive individual or group (online or face-to-face) support in terms of
professional competencies of an instructor teaching in higher pedagogical institution?;
- Would you suggest anything new for increasing the professionalism of the teaching staff?
In the course of analyzing the material of the sample survey, opinions will be formed on
determining the current situation of the professional competencies of educators and making relevant
conclusions.
Key words: teaching, quality, professional competencies, current situation, analysis, research.
XÜLASƏ
Hazırki dövr təhsil sisteminin bütün pillələrində,o cümlədən ali məktəblərdə tədrisin məzmununun
dövrün tələblərinə uyğunlaĢdırılması, onun praktikliliyi və həyatiliyi əks etdirən, təfəkkürün
inkiĢafına

əsaslanan

yeniləĢmənin

tətbiqi,

eyni

zamanda

təhsilverənlərin

peĢəkarlıq

kompetensiyalarının inkiĢaf etdirilməsi qarĢıda duran əsas məqsədlərdəndir. Bunun üçün ilkin
olaraq mövcud vəziyyətin müəyyənləĢdirilməsi məsələlərinin çox vacıb olduğunu (diaqnostika) və
məhz doğru qərarların verilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğunu vurğulamaq lazımdır.Bu
prosesdə təhsilverənlər üçün hazırlanmıĢ suallara əsasən sorğuların aparılması, dəyirmi masaların
keçirilməsi,tədris plan və proqramların, sillabusların, elmi-tədqiqat iĢləri, bakalavr və magistr
mövzularının araĢdırılması ilə toplanan məlumatların təhlilləri həyata keçirilir və sonrakı etapda
nəticələrə dair qərarlar müəyyənləĢdirilərək icra olunur.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elmi-Tədqiqat Mərkəzi tərəfindən 2021-ci il üçün
tətbiq edilən

―Müasir təlim texnologiyalarının tətbiqinə əsaslanan yeni məzmunlu təhsil üzrə

metodiki tədqiqatın aparılması, nəticələrə dair təkliflərin verilməsi və həyata keçirilməsi‖
mövzusunda pilot layihə ilkin olaraq Tarix və Coğrafiya fakültəsi üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Bu
araĢdırma zamanı Tarix və Coğrafiya fakültəsinin mövcud təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədilə
mövcud vəziyyətin araĢdırılması həyata keçirilmiĢdir. Öncə fakültənin rəhbərliyi-dekan,müavinlər
və kafedra müdirlərinin iĢtirakı ilə, daha sonra onun 6 kafedrasında seçilmiĢ mentor-müəllimlərlə
birgə dəyirmi masa keçirilmiĢdir. Fakültənin kafedralarının professor-müəllim heyəti üçün sorğu
keçirilərək tərtib olunmuĢ aĢağıdakı sualların cavablandırılması ilə məlumatların toplanması üçün
imkan yaranmıĢdır.
-Vəzifəniz;
-Pedaqoji stajınız;
-Tədris etdiyiniz fənn;

24-25 May 2021

13

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
-Müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı hansı təlimlərdə iĢtirak etmisiniz?;
-Fəaliyyətinizdə müasir təlim metodlarından istifadə edirsinizmi? Əgər edirsinizsə, bunun
əhəmiyyətini nədə görürsünüz?;
-Yeni təlim texnologiyalarına dair hansı bilik və bacarıqları əldə etmək istərdiniz?;
-Fəaliyyətinizdə hansı mövzuda araĢdırmalar aparmısınız?;
-Öz tələbələrinizlə aldıqları təhsillə bağlı onların maraq və ehtiyaclarına dair sorğular
keçirmisiniz?;
-Təlim prosesini müasir tələblər əsasında qurmaq üçün ĠKT-dən istifadə bacarıqlarına
sahibsinizmi?;
-Siz ali pedaqoji təhsildə tədris edən müəllimin peĢəkar kompitensiyaları baxımından fərdi
və ya qruplarla(onlayn və ya əyani) dəstək almağı düĢünürsünüz?;
-Professor-müəllim heyətinin peĢəkarlığını yüksəltmək üçün yeni nə təklif edərdiniz?.
Nümunə olaraq verilmiĢ sorğu materialının təhlili zamanı təhsilverənlərin

peĢəkarlıq

kompetensiyalarına dair mövcud vəziyyətin müəyyənləĢdirilməsi və nəticələrin çıxarılması ilə bağlı
fikirlər formalaĢacaqdır.
Açar sözlər: tədris, keyfiyyət, peĢəkarlıq kompetensiyaları, mövcud vəziyyət, təhlil, tədqiqat.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ
―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ sənədində əsas götürülən 5
strateji istiqamətdən 2-si-1.SəriĢtəyə əsaslanan Ģəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması. 2.
Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və texnologiyaları
vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu
təhsilverənin formalaĢdırılması–bu məqalədə nəzərə alınaraq tətbiq sahələri açıqlanmıĢdır.
Hazırki dövr təhsil sisteminin bütün pillələrində, o cümlədən ali məktəblərdə tədrisin
məzmununun dövrün tələblərinə uyğunlaĢdırılması, onun praktikliliyi və həyatiliyi əks
etdirən, təfəkkürün inkiĢafına əsaslanan yeniləĢmənin tətbiqi, eyni zamanda təhsilverənlərin
peĢəkarlıq kompetensiyalarının

inkiĢaf etdirilməsi qarĢıda duran əsas məqsədlərdəndir.

Bunun üçün ilkin olaraq mövcud vəziyyətin müəyyənləĢdirilməsi məsələlərinin çox vacıb
olduğunu (diaqnostika) və məhz doğru qərarların verilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğunu
vurğulamaq lazımdır.Bu prosesdə təhsilverənlər üçün hazırlanmıĢ suallara əsasən sorğuların
aparılması, dəyirmi masaların keçirilməsi, tədris plan və proqramların, sillabusların, elmitədqiqat iĢləri, bakalavr və magistr mövzularının araĢdırılması ilə toplanan məlumatların
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təhlilləri həyata keçirilir və sonrakı etapda nəticələrə dair qərarlar müəyyənləĢdirilərək icra
olunur.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elmi-Tədqiqat Mərkəzi tərəfindən 2021-ci il
üçün tətbiq edilən “Müasir təlim texnologiyalarının tətbiqinə əsaslanan yeni məzmunlu təhsil
üzrə metodiki tədqiqatın aparılması, nəticələrə dair təkliflərin verilməsi və həyata
keçirilməsi” mövzusunda pilot layihə ilkin olaraq Tarix və Coğrafiya fakültəsi üçün nəzərdə
tutulmuĢdur. Bu araĢdırma zamanı Tarix və Coğrafiya fakültəsinin mövcud təcrübəsinin
öyrənilməsi məqsədilə mövcud vəziyyətin araĢdırılması həyata keçirilmiĢdir. Öncə fakültənin
rəhbərliyi-dekan,müavinlər və kafedra müdirlərinin iĢtirakı ilə, daha sonra onun 6
kafedrasında seçilmiĢ mentor-müəllimlərlə birgə dəyirmi masa keçirilmiĢdir. Fakültənin
kafedralarının professor-müəllim heyəti üçün sorğu keçirilərək tərtib olunmuĢ aĢağıdakı
sualların cavablandırılması ilə məlumatların toplanması üçün imkan yaranmıĢdır.
-Vəzifəniz;
-Pedaqoji stajınız;
-Tədris etdiyiniz fənn;
-Müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı hansı təlimlərdə iĢtirak etmisiniz?;
-Fəaliyyətinizdə müasir təlim metodlarından istifadə edirsinizmi? Əgər edirsinizsə,
bunun əhəmiyyətini nədə görürsünüz?;
-Yeni təlim texnologiyalarına dair hansı bilik və bacarıqları əldə etmək istərdiniz?;
-Fəaliyyətinizdə hansı mövzuda araĢdırmalar aparmısınız?;
-Öz tələbələrinizlə aldıqları

təhsillə bağlı onların maraq və ehtiyaclarına dair

sorğular keçirmisiniz?;
-Təlim prosesini müasir tələblər əsasında qurmaq üçün ĠKT-dən istifadə
bacarıqlarına sahibsinizmi?;
-Siz ali pedaqoji təhsildə tədris edən müəllimin peĢəkar kompitensiyaları baxımından
fərdi və ya qruplarla(onlayn və ya əyani) dəstək almağı düĢünürsünüz?;
-Professor-müəllim heyətinin peĢəkarlığını yüksəltmək üçün yeni nə təklif edərdiniz?
Buradan görünür ki, nümunə olaraq professor-müəllim heyətinin fəaliyyət və düĢüncələri üçün
tərtib

olunmuĢ

sorğu

materialının

təhlili

zamanı

təhsilverənlərin

peĢəkarlıq

kompetensiyalarına dair mövcud vəziyyətin müəyyənləĢdirilməsi və nəticələrin çıxarılması ilə
bağlı fikirlər formalaĢacaqdır.
Bir misala nəzər salaq.6 kafedra üzrə 100-dən çox professor-müəllim heyəti arasında aparılan
sorğudan
Bir çox müəllimlərin 6-cı sualla bağlı fikirlərini öyrəndikdə, yəni
―Yeni təlim texnologiyalarına dair hansı bilik və bacarıqları əldə etmək istərdiniz?‖sualına,
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Yeni proqramlar üzrə təkmilləĢmək; Distant təlim texnologiyaları ilə bağlı daha çox bilik və
bacarıqlar əldə etmək istəklərini cavablandırdıqlarını söyləmiĢlər.
Görürük ki, ki, onların

təkmilləĢmək və öyrənmək istəkləri var.Bu baxımdan istək və

maraqlar nəzərə alınaraq yeni təlim keçirmək qərarınının verilməsi planlaĢdırılır.
Digər bir nümunəyə nəzər salaq: mövcud vəziyyətin müəyyənləĢdirilməsi məsələlərində
dəyirmi masaların keçirilməsi mühüm yer tutur. Dəyirmi masalarda............. Belə ki,
müzakirə zamanı müxtəlif kafedralarda fənlərin məzmununun dəyiĢdirilməsinə, digərlərinin
metodiki baxımdan dəyiĢdirilməsinə, yəni

interaktivliliyin. praktikliliyin təminatına olan

ehtiyaclar müəyyənləĢdirilir.
Azərbaycan tarixi kafedrasına dair “Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin iqtisadi və mədəni
quruculuq siyasəti” mövzusunda olan Fənnin sillabuslarının araĢdırılması zamanı

tərtib

edilən dərslərin təĢkilinə dair mühazirə materialları və ona dair PP təqdimatların
araĢdırılarkən, fəal interaktiv dərsin mətninin bəzi mərhələlərində metodiki dəyiĢikliklərin
edilməsinə ehtiyac olduğu müəyyənləĢdirilmiĢdir. ĠKT bacarıqlarına malik olan müəllimlərin
təfəkkürə əsaslanan məzmunun yaradılmasına bəzi metodiki məsələlərdə yönləndirilməsi
nəticədə keyfiyyətin əldə ediləcəyinə istiqamətləndirilməsidir.
Fənnin sillabuslarının araĢdırılması zamanı tərtib edərkən dərslərin təĢkilinin təfəkkürün
inkiĢafına əsaslanan metodikaya yönləndirilməsi praktikliliyin təmin edilməsinə imkan
yaradacaqdır.
Bəzi elmi- tədqiqat iĢlərinin mövzlarına nəzər salaq.
-Fəlsəfi proqnostika: predmeti, mahiyyəti, metod və vasitələri;
-Əxlaq və estetik mədəniyyət;
-Gender anlayıĢı, onun nəzəriyyəsi və metodologiyası;
və
-Dünyanın dərk edilməsi prosesində sivilizasiya amili
-Ġdraka yiyələnməyin müasir istiqamətləri və problemləri
-Cəlaləddin Rumiyə görə insanda ağıl və onun əhəmiyyəti
Təhlil apardıqda müqayisə olaraq 1-ci 3 mövzunun yalnız nəzəri əsasda olduğu , digər 3
mövzunun mövzunun isə daha çox təfəkkürə əsaslanaraq müəyyən olunduğu görünür.Ona
görə də mövzular müəyyənləĢdirilərkən tətbiq, təhlil və yaradıcılığa əsaslanaraq tədqiqat
xarakterli olması nəzərə alınmalıdır.
Diğər 2020-2021-ci tədris ili üçün Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrasının ―Tarix
müəllimliyi‖ ixtisası üzrə buraxılıĢ iĢi mövzularına nəzər salsaq,
-IX sinifdə Ümumi tarix kursunun

tədrisində Ģagirdlərdə tarixi prosesin və ictimai inkiĢaf

qanunauyğunluqları anlayıĢının formalaĢdırılması;
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-Azərbaycan tarixinin X-XI siniflərində əyani vasitələrdən istifadə etməyin yolları;
-VII sinifdə Azərbaycan tarixinin tədrisində Ģagirdlərdə tarixi təsəvvürlərin yaradılması metodları;
- VII sinifdə Ümumi tarix kursunun tədrisində tarixi sənədlər üzrə iĢin təĢkili yolları;
- Azərbaycan tarixi dərslərində oyun texnologiyalarından istifadənin imkanları (V-VI siniflərin
materialları əsasında);
-V-VI siniflərin Azərbaycan tarixin tədrisi prosesində müəllim -Ģagird əməkdaĢlığının inkiĢafı
yolları;
Həmin kafedrasının ―Tarix müəllimliyi‖ ixtisası üzrə magistrantların bəzi dissertasiya mövzularına
nəzər salsaq,
-Ümumi tarix dərslərində ĠKT-dən istifadənin Ģagird Ģəxsiyyətin inkiĢafına təsiri (IX sinfin
materialları əsasında);
-Azərbaycan tarixinin tədrisində tələbələrdə azərbaycançılıq ideologiyasının formalaĢdırılmasının
imkan və yolları (Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərin materialları əsasında)‖;
-Müasir kurikulumun tələblərinə uyğun tarixdən dərsdənkənar iĢin təĢkili;
-X sinif Ümumi tarix dərslərində modul təlim texnologiyasından istifadə;
-Ali pedaqoji məktəblərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində innovativ təlim metodları tətbiqi;
-Qarabağ tarixi kursu üzrə anlayıĢların formalaĢdırılması metodikası
-X-XI siniflərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində Ģagirdlərin vətəndaĢlıq tərbiyəsinın inkiĢaf
etdirilməsinin səmərəli yolları və s.
2020-2021-ci tədris ili Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrasının ―Tarix
müəllimliyi‖ ixtisası üzrə buraxılıĢ iĢi və magistr mövzularının müasir tələbləri odəyən formatda
verilmiĢ olduğu müəyyənləĢdirilmiĢdir.
Kafedra müdiri dos. Oqtay Alxasov və kafedra əməkdaĢları b/m Səmayə Həsənova, Solmayə
Əmirəliyeva, Pakizə Orucova Elmi -tədqiqat mərkəzinin Tətbiqi tədqiqatlar bölməsinin rəhbəri dos.
GülĢən Novruzova ilə görüĢü keçirildi. GörüĢ zamanı mühazirə və seminar materialları, sillabuslar,
fənn proqramları mövcud nümunələri ilə tanıĢlıq məqsədilə müzakirələr edildi. Bu məsələlərlə bağlı
gələcək fəaliyyət haqqında ilkin iĢ planı müəyyənləĢdirildi.
Ədəbiyyat siyahısı.
1.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı: Qanun, 2016. 92 s
2.
―Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat Proqramı‖ 15 iyun 1999-cu il tarixli qərar.
3.
―Ali (orta ixtisas) təhsili müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında
Əsasnamə‖ (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
19 sentyabr 2008-ci il, 221 №-li qərarı ilə təsdiq
edilmiĢdir)
4.
―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası. Kurikulum, 2013, № 4, s. 107-113.
5.
―Azərbaycan Respublikasında Ümumtəhsil Sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası‖. Azərbaycan
Respublikasının NK-nın 13 yanvar 2009-cu ildə təsdiq edilmiĢ qərarı.Bakı,2009,20 s.
6.
Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum). Kurikulum, № 1, s. 131-150.
7.
Mərdanov M.,MehrabovA., QardaĢov T.,Təlim-tərbiyə prosesinin və nəticələrinin qiymətləndirilməsi islahatın
mühüm amili kimi. Azərbaycan məktəbi. Bakı, №1, 2002, 7-31 s.
8.
Mərdanov M. Azərbaycan təhsilinin yeni inkiĢaf mərhələləri. Bakı: ÇaĢıoğlu, 2009, 526 s.
11. The Ontario Curriculum. Mathematics -2005.
12. www.edu.gov.on.ca-Ministry of Education.
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ARXALATERAL HĠPOTALAMUSUN QICIQLANDIRILMASININ BAġ BEYĠN
QABIĞININ SENSOMOTOR SAHƏSĠNĠN MONOAMĠN KONSENTRASĠYASINA TƏSĠRĠ
Laura Həsənova
biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
XÜLASƏ
Aparılan təcrübələrdəki analizin nəticələri göstərdi ki, baĢ beyinin sensomotor qabığının ipsi və
kontralateral

sahələrində

5-OT

və

NA

monoaminləri

miqdarca

qeyri-müəyyən

paylanmıĢdır.Beləliklə, arxalateral hipotalamusun elektriki qıcıqlandırılmasına qarĢı qabıqda əmələ
gələn monoaminlərin yəni serotonin və noradrenalin səviyyəsinin dəyiĢməsi verilən qıcığın
tezliyindən asılıdır. Nəticələrdən görünür ki, monoamin səviyyəsində maksimum cavab
hipotalamusun arxalateral nüvəsinin 200 hs tezlikli cərəyanla qıcıqlandırılmasına ipsilateral qabıqda
təsadüf olunur. Kontralateral

sensomotor qabıqda isə maksimum serotonin artımı arxalateral

hipotalamusun 50 hs tezlikli cərəyanla qıcıqlandırılması nəticəsində yaranır.Beyinin qabığında
əmələ gələn dəyiĢikliklər monoamin miqdarında çarpaz ələqələrin olduğunu bir daha təsdiq edir.
Açar sözlər : lateral hipotalamus, sensomor qabıq,elektrik qıcıqlandırılması,serotonin monoamini,
ipsilateral beyin qabığı,kontralateral beyin qabığı
ABSTRACT
The results of the experiments showed that the amount of 5-OT and NA monoamines was unevenly
distributed in the ipsilateral and contralateral areas of the sensomotor cortex of the brain. The results
show that the maximum response at the monoamine level occurs in the ipsilateral cortex to
stimulate the backlateral nucleus of the hypothalamus with a current of 200 hs. In the contralateral
sensomotor cortex, the maximum increase in serotonin is caused by irritation of the backlateral
hypothalamus with a current of 50 hs. Changes in the cerebral cortex once again confirm the
presence of cross-links in the amount of monoamine.
Key words: lateral hypothalamus, sensory cortex, electrical stimulation, serotonin monoamine,
ipsilateral cerebral cortex, contralateral cerebral cortex.
GIRIġ
Belə güman olunur ki,

serotonin və noradrenalin monoaminləri beyin qabığının mürəkkəb

funksiyalarının idarə olunmasında bir -birilə sıx əlaqədə iĢtirak edilər . Monoaminerqik sistemin
beyinin ali funksiyalarının həyata keçirilməsində iĢtirakını aydın baĢa düĢmək üçün qısa da olsa
belə bu sistemin anatomo- morfoloji quruluĢuna nəzər salmaq lazımdır. Ədəbiyyatda hipotalamusun
monoaminerqik sisteminin beyin funksiyalarının yerinə yetirilməsinə dair bir sıra morfoloji,
neyrofizioloji

məlumatlar verilmiĢdir. Bu verilən məlumatlarda adı çəkilən sistemin beyinin

qabıqaltı törəmələrilə və eləcə də beyin qabığı ilə əlaqələri yetərincə iĢıqlandırılmıĢdır. Bunlardan
(Bobiller et al., 1979) sicanlar üzərində apardığı tədqiqatlarda bu sistemin terminallarının
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qaracismidə,arxa və lateral hipotalamus sahələrində varlığını müəyyən etmiĢdir.Digər tədqiqatçılar
apardıqları morfoloji iĢlərin nəticəsində noradrenerqik sistemin hipotalamusla (dorsomedial lateral,
preoptik sahələrlə), eləcədə beyin qabığının müxtəlif sahələriilə əlaqəsini aydınlaĢdırmıĢlar.
(Blackstad at al.,1967;Gatter,Powell,1977).Məlum ədəbiyyata görə beyinin müxtəlif strukturlarında
adını çəkdiyimiz monoaminerqik sisteminin biokimyəvi üsülla miqdarca təyin olunması belə bir
fikr irəli sürməyə imkan verir ki, bu monoaminlərin qatılığı beyinin hipotalamus hissəsində beyin
qabığına nisbətən miqdarca 3-20 dəfə çoxdur (Cuello et al.,1973; Saavedra et al., 1976).
Hipotalamusdan beyin qabığının müxtəlif sahələrinə monoaminerqik sistemin proyeksiyalarına dair
müxtəlif ədəbiyyat məlumatları məlumdur. Lakin bu göstərilən məlumatlar yuxarıda qeyd etdiyimiz
kimi elektrofizioloji və morfoloji üsüllarla öyrənilmiĢdir.Lakin bu sistemin hipotalamusla beyin
qabığı arasındakı əlaqəni təstiq edən heç bir biokimyəvi üsülla öyrənilmiĢ tədqiqat iĢinə rast
gəlmədik. Bu baxımdan da, bu ilki iĢimizi AHL- lateral hipotalamusun qıcıqlanmasına qarĢı SMsensomotor qabıqda qeyd etdiyimiz bu iki monoaminin miqdarca dəyiĢməsini öyrənməyə sərf
etmiĢik.
AraĢdırma
Təcrübələr 36 baĢ yetiĢkən ada dovĢanları (30 təcrübə və 6 kontrol) üzərində aparılmıĢdır. Çəkisi
2,5 -3 kq olan heyvanlar nembutal narkozu (35-40 mq,kq) altında stereotaksik aparatına fiksə
olunmuĢ

və onların beyninin qabıqaltı törəmələrinin elektrostimulyasiyası və koaqulyasiyası

məqsədilə diametri 150 mk olan zavoddan təcrid olunmuĢ qeyri-xrom (nixrom) elektrodlar
yeridilmiĢdir. Beyinin qabıqaltı törəmələrinin (strukturlarının) koordinatları stereotaksik atlasların
(S.M.Blinkov və b. 1973;E.Fifkova və b. 1962; Ġ.P. Svetkova, 1978) köməyilə təyin
edilmiĢdir.AHL- lateral hipotalamus 10 dəqiqə müddətində gücü 0,1mA-ə bərabər, təsir müddəti
(uzunluğu) 1,5 ms olan və tezliyi 5,50,200,500 hs olan düzbucaqlı cərəyanla qıcıqlandırılmıĢdır.
Qıcıqlanma (stimulyasiya ) qurtaran kimi beyinin sensomotor qabığından(qıcıq nöqtəsinə görəipsi və kontralateral - əkslateral olmaq üzrə) biokimyəvi təhlil üçün (yəni) monoaminlərin təyini
üçün beyin toxuması götürülmüĢdür və sonra hipotalamusun AHL-lateral nüvəsi koaqulyasiya
edilmiĢdir.Sensomotor qabığı

sahəsindən götürülən beyin toxuması homogenezator aparatında

butanolun iĢtirakı ilə homogenezə edilmiĢdir. Analizin bütün mərhələləri buz üzərində aparılmıĢdır.
Monoaminlərin miqdarının təyini üçün flyuorimetrik üsuldan istifadə olunmuĢdur (B. M. Koqan və
b.,1979). Flyuoresensiyanın intensivliyi spektroflyuorimetrdə (MP- Yaponiyanın ―Xitaçi‖ firması)
təyin edilmiĢdir. Flyuoresensiya intensivliyi kontrol və təcrübi probların (nümunələrin) iĢıqlanma
fərqlərinin hesablanması əsasında təyin edilmiĢdir. Ancaq onların absolyut ( mütləq) miqdarı isə
standart məhlulun kalibrə əyrisinin flyuorensiya miqdarının müqayisəsi ilə əldə edilmiĢdir. Standart
məhlular aĢağıdakı qaydada hazırlanmıĢdır: 0,01 m HCl kalibrə məhlulları aĢağıdakı qatılıqlarda :
serotonin – 400, 200, 100 nq/ ml ; noradrenalin – 200, 100 və 40 nq/ ml olmaq üzrə hazırlanmıĢdır.

24-25 May 2021

19

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
Standart olmaq üzrə serotonin- Serotonine Kreatinine Szulfat, Reanal Hungary; Noradrenalin – α –
noradrenaline biotartrate puriss, Koshi- light laboratories dtd. England. Monoaminlərin absolyut
miqdarının hesablanması 0,1q qabıq toxumasında aparılmıĢdır (nq). (ml) Təcrübədəki analizin
nəticələri ədəbiyyat məlumatında olan statistik hesablama (B. M.Koqan və b. ,1979) əsasında
aparılmıĢdır.
Tapıntılar
Aparılan təcrübələrdəki analizin nəticələri göstərdi ki,kontrol qrup heyvanlarda beyin qabığının
öyrənilən sahəsində monoaminlər miqdarca qeyri-müəyyən paylanmıĢdır.Belə ki, normal halda
(fonda) sensomotor-SM qabığın ipsilateral -sol hissəsində serotoninin miqdarı kontralateral – sağ
sensomotor

qabığa

nisbətən

artıqdır.Bundan

əlavə

lateral

hipotalamusun

elektriki

qıcıqlandırılmasına qarĢı müəyyən dəyiĢikliklər əmələ gəlir( Ģəkil1A,B). ġəkil 1-də alınan
dəyiĢkənlik aydın göstərilmiĢdir.ġəkildən görünür ki, lateral hipotalamusun müxtəlif tezlikli
cərəyanla qıcıqlandırılması cərəyanın tezliyindən asılı olaraq sağ-kontralateral və sol-ipsilateral
sensomotor qabıqda müxtəlif serotonin səviyyəsi yaradır.Beləki, sağ -kontralateral sensomotor
qabığında maksimum artım 50 hs-ə təsadüf edir( 397± 13nq/q ). Tezliyin artması sonrakı vaxt
ölçüsu üçün sağ – kontralateral sensomotor qabığında azalma ilə əvəz olunur.Sol- ipsilateral
sensomotor qabıqda isə maksimum artım 200 hs-ə təsadüf edir( 798±21nq/q ). Qeyd etmək lazımdır
ki, sağ-kontralateral sensomotor qabıqda artma prosesi ipsi lateral qabığa nisbətən tədricən baĢ
verdiyi halda, ipsilateral qabıqda bu artma prosesi daha kəskin Ģəkil alır, yəni birdən artma
müĢahidə olunur.Serotonin monoamininin maksimum azalması 500hs tezliyinə uyğun gəlir. Bu
seriyadakı təcrübələrin nəticələri göstərir ki, sensomotor qabığını ipsi və kontralateral olmaq üzrə
müqayisə edərək öyrəndikdə belə bir cəhəti qeyd etmək lazımdır ki, lateral hipotalamusun elektriklə
qıcıqlandırılmasından serotoninin miqdarca dəyiĢməsi ən çox ipsilateral sensomotor qabıqda hiss
olunur.Aparılan tədqiqatın ikinci hissəsində lateral hipotalamusun elektriklə qıcıqlandırılmasından
sensomotor qabıqda noradrenalin səviyyəsindəki dəyiĢkənlik öyrənilmiĢdir(Ģəkil2 A,B). Bu
seriyada aparılan təcrübələrin nəticələri göstərir ki, hipotalamusun lateral nüvəsinin elektriklə
qıcıqlandırılması sensomotor qabıqda noradrenalinin də səviyyəsində müəyyən dəyiĢiklik törədir
(Ģəkil 2A,B) .Belə ki, müxtəlif tezlikli cərəyanlara qarĢı müxtəlif noradrenalin səviyyəsi uyğun
gəlir. Miqdarca ən çox noradrenalin səviyyəsi 50,200hs tezliyinə uyğun gəlir.Lakin miqdarca ən
çox noradrenalin səviyyəsi sağ -kontralateral qabıqda deyil, sol-ipsilateral sensomotor qabıqda baĢ
verir (987±32 nq\q). Belə ki, alınan nəticələrin müqayisəsindən lateral hipotalamusun elektriklə
qıcıqlandırılmasına qarĢı sensomotor qabıqda əmələ gələn serotonin və noradrenalinin miqdarca
səviyyəsini müqayisə etdikdə bu iki monoamin arasında tərs mütənasiblik məlum olur.Belə aĢkar
olunur ki, sağ kontralateral sensomotor qabıqda serotonin azaldığı halda, noradrenalin artır.Sol ipsilateral sensomotor qabıqda isə serotoninin ən yüksək səviyyəsinə noradrenalinin aĢağı səviyyəsi
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uyğun gəlir.Lateral hipotalamusun yüksək tezlikli 500hs elektrik qıcığına qarĢa qabıqda
monoaminlərin səviyyəsi xeyli aĢağı düĢür.Bunu belə güman etmək olar ki, yüksək tezlikli elektrik
qıcığı monoaminerqik neyronları tormozlamıĢ olur, yəni blakirə edir.Apardığımız təcrübələrin
nəticələrini müqayisə etdikdə ədəbiyyat məlumatında bu monoaminlər arasında çarpaz (resiprok)
əlaqələrin olduğunu bir daha təsdiq edirik (E.A.Qromova,1977;E.A.Qromova və b.,1985) .Alınan
təcrübələrin nəticələrini yekunlaĢdıraraq belə bir fikir söyləyə bilərik ki, lateral hipotalamus
neyronunun elektriklə qıcıqlandırılmasından beyinin SM qabığında monoaminlərin səviyyəsində
əmələ gələn dəyiĢkənlik bu neyronun beynin mürəkkəb funksiyalarının yerinə yetirilməsində iĢtirak
etdiyini təsdiq edir.
ġəkil 1.
Hipotalamusun lateral nüvəsinin elektriklə qıcıqlandırılmasının SM qabıqda serotonin dəyiĢməsinə
təsiri.
Absis oxu üzərinndə - stimulyasiya tezliyi hs-lə; ordinat oxu üzərində- serotoninin beyin qabığında
səviyyəsi, nq/ q.
A- ipsilateral SM qabıqda
B- kontralateral SM qabıqda

ġəkil 2.
Hipotalamusun lateral

nüvəsinin elektriklə

qıcıqlandırılmasının SM qabıqda noradrenalin

dəyiĢməsinə təsiri. Absis oxu üzərində- stimulyasiya tezliyi, hs-lə; ordinat oxu üzərində noradrenalinin beyin qabığında səviyyəsi, nq/ q. A- ipsilateral SM qabıqda B- kontralateral SM
qabıqda
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Nəticə
AlınmıĢ təhlil aĢağıdakı nəticələri çıxarmağa imkan verir:1. Lateral hipotalamusun
qıcıqlandırılması

elektriki

müxtəlif tezliyə qarĢı müxtəlif serotonin və noradrenalin səviyyəsi yaradır.

Maksimum serotonin artımı ipsilateral qabıqda 200hs-də,kontralateralda isə 50hs-də təsadüf edir. 2.
Beynin qabığında əmələ gələn dəyiĢkənlik serotonin və noradrenalin miqdarında çarpaz (resiprok)
əlaqələrin olduğunu bir daha təsdiq edir.
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HEYDƏR ƏLIYEV: AZƏRBAYCAN MĠLLĠ TƏHSĠL KONSEPSĠYASI
PARADĠQMASININ BƏZĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ
(HEYDAR ALIYEV: AZERBAIJAN IS NATIONAL SOME ASPECTS OF THE CONCEPT
OF EDUCATION PARADIGM)
Ġramin Namaz oğlu Ġsayev
professor, ADPU, Ümumi pedaqogika kafedrasının müdiri
XÜLASƏ
Azərbaycan milli təhsil konsepsiyası dövlətin təhsil siyasətini müəyyənləĢdirən fundamental
sənəddir. Xalqın zəngin tarixi təcrübəsi, dövlətçilik ənənəsi, milli-mənəvi dəyərlərin uca tutulması,
layiqli vətəndaĢ yetiĢdirilməsi və ayrı-ayrı dönəmlərin ortaya qoyduğu tələblər bir bütöv olaraq
milli təhsil konsepsiyasının hazırlanmasında əsas götürülmüĢdür. Azərbaycan dövlətinin qurucusu
Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə həyata keçirdiyi təhsil siyasəti bütün parametrlərdə təhsildə
uğurların qaynağıdır. Azərbaycan Cümhuriyyəti Respublikası zamanındakı təhsil islahatları,
sovetlər dönəmininmövcud təhsil siyasəti, dünya düzənində gedən proseslər Ulu Öndərin fikir və
mülahizələrində son dərəcədə dəqiq qiymətləndirmələrlə özünə yer almıĢdır. Zəngin həyat
təcrübəsi, fitri idarəçilik istedadı keçən əsrin 70-ci illərindən günümüzə qədər əldə olunan
nəaliyyətlər üçün əsas olmuĢdur. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu,
Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil konsepsiyası

(Milli

kurikulum), Azərbaycan

Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı Konsepsiya və Strategiyası,
Ümumtəhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları və s. kimi möhtəĢəm sənədlər dahi
Ģəxsiyyətin təhsil sahəsində həyata keçirməyə çalıĢdığı məqsədyönlü siyasətin nəticəsi olaraq ortaya
çıxmıĢdır. Bütün bunlar Azərbaycan dövlətinin memarı Heydər Əliyevin təhsil haqqında
təsəvvürlərinin, fikir və mülahizələrinin sistemli Ģəkildə araĢdırılmasını və mahiyyətinin ortaya
çıxarılmasını bir zərurət olaraq qarĢıya qoyur.
Açar sözlər:Heydər Əliyev, Azərbaycan məktəb tarixi, milli təhsil konsepsiyası, təhsildə ənənə və
varislik, təlim-tərbiyə
ABSTRACT
The concept of national education in Azerbaijan is a fundamental document that defines the state
education policy. The rich historical experience of the people, the tradition of statehood, the
upholding of national and moral values, the upbringing of worthy citizens and the requirements of
different periods are the basis for the development of the concept of national education as a whole.
The far-sighted education policy pursued by the founder of the Azerbaijani state, Heydar Aliyev, is
a source of success in education in all parameters. The educational reforms of the time of the
Republic of Azerbaijan, the current educational policy of the Soviet period, the processes taking
place in the world order were reflected in the thoughts and opinions of the Great Leader with
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extremely accurate assessments. Rich life experience and innate management talent have been the
basis for the achievements of the 70s of the last century to the present day. Law of the Republic of
Azerbaijan on Education, General Education Concept of the Republic of Azerbaijan (National
Curriculum), Concept and Strategy of Continuing Pedagogical Education and Teacher Training in
the Republic of Azerbaijan, State Standards and Programs of General Education, etc. Such
magnificent documents as a result of the purposeful policy pursued by the genius in the field of
education. All this makes it necessary to systematically study and reveal the essence of the ideas,
thoughts and opinions of the architect of the Azerbaijani state Heydar Aliyev on education.
Keywords: Heydar Aliyev, Azerbaijan school history, national education concept, tradition and
heritage in education, education
GĠRĠġ
Azərbaycan dövlətinin memarı Heydər Əliyevin, zəngin və çoxĢaxəli fəaliyyətinin ana xətlərindən
birini təhsil, məktəb, gənc nəslin milli ruhda tərbiyəsi sahəsində gördüyü və görməyə çalığdığı
fundamental iĢlər təĢkil etmiĢdir. Keçən əsrin 70-ci illərundan bu yana, demək olar, təhsil sahəsində
görülən bütün iĢlər, atılan addımlar onun xeyir-duası, konseptual yanaĢmalarının əsas götürülməsi
timsalında baĢ vermiĢdir. Ayrı-ayrı görkəmli Ģəxslərin, ictimai xadimlərin yubiley tədbirlərindəki
çıxıĢları, respublika müəllimlərinin qurultaylarındakı tövsiyə xarakterli təklifləri, gənclərlə
görüĢlərindəki söhbətlər və s. hamısı bu və ya digər dərəcədə məktəb, təlim, tərbiyə, təhsil
məsələlərinə bağlanmıĢdır. ÇağdaĢ dünya düzənində gedən proseslər, onun öyrənilməsi və
mənimsənilməsi, milli dəyərlər əsasında bu proseslərin uzlaĢdırılması Ulu Öndərin fəaliyyətinin
bütün dövrlərində mühüm önəm daĢımıĢdır. Ümumiyyətlə, xalqların tarixi taleyində təhsilin
müstəsna funksional rolu həmiĢə böyük ziyalı nəsilləri tərəfindən uca tutulmuĢ və strateji hədəf
kimi əsas götürülmüĢdür. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyindən sonra elm, təhsil sahəsində qəbul
olunan bütün qərar və qətnamələr, həyata keçirilən milli təhsil konsepsiyası və s. öz qaynağını məhz
tarixi təcrübədən, dövlətin təhsil sahəsində yeritdiyi uğurlu siyasətindən götürmüĢdür.
Ümummilli lider Heydər Əliyev və dövlət təhsil siyasəti.Ümummilli lider Heydər Əliyev
özünəməxsus uzaqgörənliklə çağdaĢ təhsilin qarĢısında duran ümdə vəzifələri müəyyənləĢdirərək
yazırdı: ―Ġndi bizim təhsilimizin məqsədi gənc nəslə, uĢaqlara təhsil verib onları gələcəyə hazırlamaqdır. Amma bununla yanaĢı, ən böyük məqsədi Azərbaycan vətəndaĢı hazırlamaqdır, müstəqil
Azərbaycanın cəmiyyətinin ləyaqətli üzvünü hazırlamaqdır. Hər bir insan gərək eyni zamanda
vətəndaĢ olsun. Mütləq vətəndaĢ olsun! Sadəcə ona görə yox ki, Azərbaycan vətəndaĢıdır. Gərək
dövlətinə sadiq, millətinə sadiq, ənənələrinə sadiq, xalqına sadiq vətəndaĢ olsun. Ona görə də orta
təhsil sisteminə çox ciddi fikir vermək lazımdır‖ (5).
Ulu öndər Heydər Əliyevin ümumən proqram xarakterli müddəalarına kompleks yanaĢıldıqda aydın
olur ki, onun təhsil

konsepsiyasının paradiqmasının əsasını milli-mənəvi dəyərlərə söykənən,
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keçmiĢ təhsilin mütərəqqi ənənələri üzərində qurulmuĢ, dünya təhsilinin qabaqcıl təcrübəsindən
qaynaqlanan vətəndaĢ yönümlü milli təhsil quruculuğunun həyata keçirilməsi təĢkil edir. Bu isə
özündə cəmiyyətdə yüksək intellektuallığın bərqərar olması, milli və ümumbəĢəri dəyərlərin
vətəndaĢ hazırlığında rolunun dəyərləndirilməsi, təhsil iĢinin məzmunun, təlim-tərbiyə prinsipləri,
metod və vasitələrinin təkmilləĢdirilməsi yüksək intellekt və təfəkkürə malik yeni insanın
formalaĢdırılmasını ehtiva edir.
Heydər Əliyev təhsil sahəsində islahatların aparılmasında zəngin bilik və bacarığa, təcrübəyə malik
olması hələ keçən əsrin 70-ci illərində sovet təhsil sistemində aparılan islahatlara rəhbərlik etdiyi
vaxtlarda özünü göstərmiĢdir. Məhz, həmin dövrdə ölkə üçün önəmli və vacib olan təhsil
problemlərinin həllinin Heydər Əliyevə həvalə edilməsi təsadüfi deyildi. Bu barədə Heydər Əliyev
yazırdı: ―Bu gün çox böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, o vaxtlar Sovet Ġttifaqı kimi böyük bir
dövlətin maarif, təhsil sahəsində islahatların hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə rəhbərlik
edirdim... Demək istəyirəm ki, məktəb, maarif, təhsil iĢi ilə həmiĢə sıx bağlı olmuĢam‖ (1, s.441).
Heydər Əliyevin təhsil konsepsiyasının məntiqinin həyatiliyini biz Azərbaycanda təhsil ənənələrinə
ehtiramında, onu təhlil edərək müsbət cəhətləri üzə çıxarıb, bu günki təhsil sistemində tətbiq etmək
bacarığında aydın görürük. Müstəqil respublikamızda təhsil islahatları apararkən keçmiĢə diqqət
yetirməli, öyrənməli, o yararsız nəzəriyyə və təcrübə kimi kənara atılmamalıdır. KeçmiĢ təhsilə
yaradıcı yanaĢaraq, müasir reallıqlara rəğmən inkiĢaf istiqaməti müəyyənləĢdirmək üçün vacib
vasitə sayırdı. Konsepsiyasına sadiq olan Ulu öndər Heydər Əliyev: ―Bizim keçmiĢimizi, tariximizi
bu gün ləkələmək istəyən, Azərbaycanın həyatı haqqında ədalətsiz fikirlər söyləyən adamların da
hamısı o dövrdə təhsil alıbdır. Bəli, Azərbaycanın o dövrdəki məktəblərində, universitetlərində
təhsil alıbdır. Müftə, pulsuz təhsil alıbdır... bir xalq məsəli var: ―Adam su içdiyi quyuya tüpürməz.
Biz hamımız o quyulardan su içmiĢik‖ – deyə keçmiĢə öz ehtiramını bildirir, hamını da belə olmağa
çağırırdı. Heydər Əliyev hələ XIX əsrdən baĢlayaraq XX əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycanda
milli təhsil uğrunda mübarizənin mahiyyətini, inkiĢaf tendensiyalarını aydınlaĢdıraraq, 1918-ci ildə
yaranmıĢ ilk Xalq Cümhuriyyətinin indiki təhsil sisteminin inkiĢafında rolunu yüksək
qiymətləndirir. ―Xalq Cümhuriyyətinin böyük xidməti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ilk ali
təhsil müəssisəsi yaradıbdır. Ancaq bu ali təhsil müəssisəsinin yaranması ondan əvvəl
Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslərin məntiqi nəticəsi olmuĢdur. Azərbaycanda indi
mövcud olan təhsil sistemi 1920-ci ildən sonrakı dövrdə yaranıbdır‖ (1, s.439). Diqqəti cəlb edən
cəhətlərindən biri göründüyü kimi Heydər Əliyev haqlı olaraq keçmiĢ sovet təhsil sistemini kənara
atılmalı, yararsız, lazımsız, nəzəriyyələr, prinsiplər sistemi kimi qəbul etməmiĢ, onu bugünkü
təhsilimizin mühüm tərkib hissəsi hesab etmiĢ və yüksək qiymətləndirmiĢdir. ―Mən açıq demək
istəyirəm, bu təhsil sistemi (sovet – Ġ.Ġ.) çox yaxĢı bir sistemdir. ...Bu təhsil sisteminin nə qədər
dəyərli olduğunu ondan görmək olar ki, Azərbaycanda yüksək savada, biliyə, ixtisasa, yüksək elmə
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malik insanlar var və onlar cəmiyyətin çox hissəsini təĢkil edir. Əgər bunlar olmasaydı,
Azərbaycanın iqtisadiyyatı belə güclü inkiĢaf edə bilməzdi. Bunlar olmasaydı, Azərbaycan elmi
inkiĢaf edə bilməzdi. Bunlar olmasaydı biz onda Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi idarə edə
bilməzdik. Onları qiymətləndirmək lazımdır və on illərdə əldə etdiyimiz nailiyyəti heç vaxt
unutmamalıyıq‖ (1, s.439). Lakin 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra
ölkənin ictimai-sosial, iqtisadi həyatında zamanın tələbinə uyğun yenidənqurma iĢlərinin aparılması
pərdəsi altında hakimiyyətdə təmsil olunanların səriĢtəsizliyi üzündən tarixən xalqımız tərəfindən
formalaĢdırılımıĢ mənəvi dəyərləri kənara ataraq bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sistemində də
üzdəniraq ―yenidənqurma‖ iĢlərinə baĢlandı. Ulu öndər belə yanaĢmaları rədd edərək, 19 aprel
1999-cu il ―Təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət komissiya‖sındakı nitqində bu kimi zərərli
tendensiyalarla razılaĢmağın mümkünsüzlüyünü bildirdi. Bu mənada 1992-ci ildə qəbul edilmiĢ
Təhsil qanunu haqqında tənqidi düĢüncələrini belə ifadə etdi: ―...Təhsil sistemi elə bir sistemdir ki,
burada heç bir inqilabi dəyiĢiklik ola bilməz. Ümumiyyətlə, bizim həyatımızın bütün sahələrində
dəyiĢikliklər təkamül xarakteri, tədrici dəyiĢikliklər xarakteri daĢıyır. Heç vaxt yol vermək olmaz
ki, on illərlə yaranmıĢ Ģeyi bir gündə vurub dağıdasan, ondan sonra heç bilmədiyin yeni bir Ģey
yaradasan... Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu mühüm sahəyə 1992-ci ildə qəbul olunmuĢ təhsil
qanunu ilə böyük zərbə vurulmuĢdur. Mən təəssüf edirəm ki, təhsil sahəsində çalıĢan məsul Ģəxslər
və təhsil iĢçiləri Azərbaycanın təhsil sisteminə vurulan bu zərbəni indiyədək təhlil etməyiblər,
araĢdırmayıblar və buna lazımi qiymət verməyiblər‖ (1, s.437). Elə bu səbəbdən də Heydər Əliyev
qətiyyətlə təhsil islahatlarını günün tələbləri səviyyəsində müvəffəqiyyətlə aparmaq üçün yeni təhsil
qanununun qəbul edilməsi vacibliyini irəli sürür. Qəbul olunacaq təhsil qanununun elmi-pedaqoji
əsasları ilə əlaqədar strateji düĢüncələrini konseptual formada ümumiləĢdirməsi əlçatmaz siyasi xadim Heydər Əliyevin yüksək pedaqoji təfəkkürə malik Ģəxsiyyət olduğunu sübut edir: ―Təhsil
sahəsində qəbul edəcəyimiz qanunda və islahat proqramında da məsələyə çox dəqiq, həssas
münasibət göstərməliyik. Mənim fikrimcə, bu ondan ibarət olmalıdır ki, Azərbaycanda təhsil
sistemində indiyə qədər əldə edilmiĢ müsbət təcrübə və özünü doğrultmuĢ, müsbət nəticələr vermiĢ
sistem saxlanılmalı, inkiĢaf etdirilməli və müasirləĢdirilməlidir. Nöqsanlar, yaxud mənfi təcrübə
aradan götürülməlidir. Dünya təcrübəsindən Azərbaycanın milli xüsusiyyətlərinə uyğun olan
prinsiplər, qaydalar təhsil sistemində tətbiq edilməlidir‖ (1, s.442).
Təhsil islahatları dövlətin iqtisadi, siyasi, mədəni inkiĢafının əsas qaynağı kimi.Ölkədə
aparılması vacib olan təhsil islahatlarına önəm verməsi Heydər Əliyevin dövlətiçiliyimizin inkiĢaf
edib möhkəmləndirilməsi, dünya dövlətləri içində özünəməxsus yer və mövqe qazanması üçün
vacib Ģərt hesab etməsindən irəli gəlirdi. Buna görə də Ulu öndər Heydər Əliyev ölkənin sosialsiyasi, iqtisadi vəziyyətinin yüksəldilməsində əsas kriteriya kimi təhsilin aktuallığını filosoflara
məxsus müdrikliklə irəli sürür. Təhsildə yüksək göstəricilərə nail olmaq üçün elm və təhsil
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sistemində innovasiya və texnalogiyalardan səmərəli istifadə etməyi tövsiyə edən yüksək əqidə və
idrak sahibi Heydər Əliyev yazırdı: ―Islahatlar, xüsusən təhsil, elm sahəsində islahatlat çox ağıllı,
düĢünülmüĢ Ģəkildə həyata keçirilməlidir..., dəb naminə yox, yalnız və yalnız əldə etdiyimiz səviyyədən daha yuxarı qalxmaq üçün təhsilin səmərəliliyini, elmin səmərəliliyini artırmaq üçün
aparılmalıdır.‖ Buna görə də Ulu öndər təhsili bütün ictimayyətin və xüsusən də ziyalıların,
pedaqoji peĢə sahiblərinin fəaliyyətinin prioriteti, dövlətçiliyimizin müdafiəsi üçün də əsas sayır;
―Biz bütün qüvvəmizi toplasaq,

ziyalılardan, din xadimlərindən istifadə etsək, onlar bu iĢi

mütəĢəkkil apara bilsələr, hərbi hissələrdə lazımi iĢ görərək, tərbiyə, əxlaq, mənəviyyət məsələlərini
döyüĢçülərə aĢılaya bilsələr, onların mənəviyyatını, iradəsini möhkəmləndirə bilsələr bu bizim həm
siyasi, həm də ideoloji iĢimiz olacaqdır. Lakin bu iĢ nəzəri Ģəkildə deyil, mütəĢəkkil aparılmalıdır‖deyə bu iĢdə özü kimi inamlı, cəsarətli, ləyaqətli və dözümlü olmağı tövsiyyə edirdi: ―Mən əminəm
ki, müəllimlərimizin, ziyalılarımızın, alimlərimizin əksəriyyəti belə düĢünür, belə yaĢayır və bütün
bu çətinliklərə baxmayaraq öz vəzifələrini Ģərəflə yerinə yetirir və bundan sonra da yetirəcəklər‖ (1,
s.285) – tövsiyələri ilə xalqına öz inamını ifadə edən Ulu öndər bu strateji konsepsiyanın həyata
keçirilməsini təhsil müəssisələrinin qarĢısında qoyulan təxirəsalınmaz vəzifə hesab edirdi.
Heydər Əliyev fenomeninin apardığı məqsədyönlü təhsil siyasətinin mühüm tərkib hissələrindən
biri də müstəqil dövlətçiliyimizi möhkəmləndirəcək, inkiĢaf etdirəcək, qoruyub saxlaya biləcək yeni
insan tərbiyəsidir. Heydər Əliyev yazır: ―Heç kəs yerində donub dura bilməz. Kim ki, donur, o,
artıq cəmiyyət üçün o qədər də lazım deyildir. Hər kəs inkiĢafda olmalıdır. Hesab edirəm, elə nəsil
yetiĢdirməliyik ki, təkcə bizim vaxtımızda yox, bizdən sonra da onlar Azərbaycanın xətalara
düĢməsinə imkan verməsinlər. Onlar doğru yolla, milli hissiyyatlar yolu ilə getməlidirlər‖. Dövlətin
milli ideoloji konsepsiyasını iĢləyib hazırlayan Ulu öndər milli təfəkkür tərzinə malik yeni insanın
formalaĢmasında milli tərbiyəyə daha çox üstünlük verir. Çünki Heydər Əliyev mənəviyyatı xalqın,
millətin varlığı hesab edir. Bunun məzmununa vətənpərvərliyi, milli mənlik Ģüurunu, ləyaqəti və
xalqın dilinə, dininə, adət-ənənələrinə, ədəbiyyatına, tarixinə ehtiram və s. keyfiyyətləri daxil edir.
Məhz, bu kimi keyfiyyətlərin gənc nəslə aĢılanması Heydər Əliyevin milli təhsil konsepsiyasının
əsasını təĢkil edir. Heydər Əliyev xalqın milli özünüdərki üçün mənəvi dəyərlərin böyük dəyiĢdirici
qüvvəyə malik olduğunu göstərirdi. Elə bu səbəbdən idi ki, milli-mənəvi dəyərləri özündə təcəssüm
etdirərək, milli dövlətçiliyimizin möhkəm təməlini qoyub, onu yüksək zirvəyə qaldıran, özü də
xalqımızın mənəvi dəyərlərinə çevrilmiĢ Heydər Əliyev 13 avqust 2001-ci il tarixində milli-mənəvi
dəyərlərin qorunması ilə bağlı bəyanatda deyir: ―Hər xalqın öz adət-ənənəsi var, öz milli dəyərləri
var. Biz öz milli-mənəvi və dini dəyərlərimizlə, adət-ənənələrimizlə fəxr edirik. Bizim xalqımız yüz
illərlə, min illərlə adət-ənənələrimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi yaradıblar və bunlar indi bizim
xalqımızın mənəviyyatını təĢkil edən amillərdir... Biz öz mənəvi dəyərlərimizi bütün istiqamətlərdə
qorumuĢuq, saxlamıĢıq və gənc nəsli əsrlər boyu böyük sınaqlardan keçmiĢ bu milli, mənəvi əxlaqi
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dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik‖ (2, s.78). Bununla milli Ģüuru, zəngin mənəviyyatı ilə
ümumbəĢərliyi özündə ehtiva edərək dünya miqyasında millətini ləyaqətlə təmsil edib onu tanıtmıĢ
Heydər Əliyev mənəvi dəyərlərimizə ehtiramını bildirməklə vətən balalarının tərbiyəsinin bu
metodologiya əsasında qurulmasını pedaqoji ictimaiyyət qarĢısında təxirəsalınmaz bir vəzifə kimi
qoyur. Heydər Əliyev inkiĢafımızın müasir mərhələsində Avroatlantik məkana qovuĢma prosesində,
Avropadan dəyərlənməyi, Avropa ailəsinin üzvü kimi qarĢıda duran vəzifələrdən danıĢarkən,
ölkəmizin hər bir üzvünün, uĢaqdan böyüyə qədər, milli mənsubiyyətini, Ģüurunu, mənliyini, ailəyə,
torpağa bağlılığını vicdan, borc və ləyaqətini itirməmək Ģərti ilə inteqrasiyanın vacibliyini irəli
sürür: ―Mən ölkəni dünyəvi, amma öz mili köklərinə bağlı olan bir dövlət kimi görmək istəyirəm.
Hər bir ölkənin öz xüsusiyyətləri var. Mən öz köklərimizlə fəxr edirəm‖.
Heydər Əliyevin təhsildə millilik konsepsiyası.Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev millimənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə konsepsiyasında aparıcı keyfiyyətlərdən biri vətənpərvərlikdir.
―Hər bir insan ilk növbədə anasını, vətənini, torpağını, millətini sevməli, bu hisslərlə yaĢamalıdır‖
(2, s.109). Ana dilinə məhəbbət hissinin aĢılanmasını isə bunun mühüm komponenti hesab edən
Heydər Əliyev xalqın inkiĢaf edib formalaĢmasında, varlığını sübut edib, digər millətlər içərisində
özünə mövqe qazanmasında dilin rolunu qiymətləndirməklə, ona böyük siyasi əhəmiyyət verir.
Həm də dili mənəvi dəyərlərimizin yeganə daĢıyıcısı hesab edir. Çünki, hər bir xalqın mənəvi
dəyərlərini yaĢadan, onu nəsildən nəsilə ötürən dildir. Dil müstəqil Azərbaycanın milli sərvətidir.
Onu qoruyub inkiĢaf etdirmək hər bir adi vətəndaĢın, siyasətçinin, alimin, müəllimin vətənə,
millətə olan məhəbbətini-vətənpərvərliyini ifadə edir. Məhz, Dahi Öndərin özü bu müqəddəs hissin
daĢıyıcısı və nümunəsidir. Onun zəngin təfəkküründən süzülüb gələn aĢağıdakı düĢüncələri bunu
sübut edir: ―Öz dilini inkiĢaf etdirən alim, müəllim, öz tarixini yazan, inkiĢaf etdirən, tarixini əks
etdirən alim, öz mənəviyyatını araĢdıran, təhlil edən və ümumiləĢdirən, elmləĢdirən, xalqına yüksək
səviyyədə çatdıran alim – onlar hamısı birlikdə öz xalqının, millətinin, milli Ģüurunun, milli
ruhunun, vətənpərvərlik ruhunun inkiĢaf etməsinə, irəlidə getməsinə xidmət göstərir.‖ Hər bir
azərbaycanlı yaĢadığı yerdən asılı olmayaraq dilinə münasibəti də dəyiĢməz qalmalı, ona daima
ehtiramla yanaĢmalıdır: ―Azərbaycanlı hər yerdə yaĢaya bilər, ancaq azərbaycanlılığını, öz dilini,
dinini, milli ənənələrini unutmamalıdır. Onun qəlbi daima doğma Azərbaycanla bir vurmalıdır‖ (5).
Müəyyən coğrafi məkan və zaman daxilində Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının yaratdığı dili
müxtəlif nöqteyi-nəzərlərə qarĢı təkzibolunmaz məntiqi düĢüncə tərzi ilə müqavimət göstərərək
tarixən formalaĢmıĢ, millətinin dilini onun öz adı ilə adlandırılmasında əsl əməli vətənpərvərlik
nümunəsi göstərmiĢdir. Mərhum Prezidentimiz Heydər Əliyevin ―Dövlət dilinin tətbiqi iĢinin
təkmilləĢdirilməsi‖ barədə tarixi fərmanı da məhz, ―qəlbi daima Azərbaycanla bir vuran‖ Ģəxsiyyət
olduğunu bir daha sübut edir.

24-25 May 2021

28

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
Milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyəyə üstünlük verərək gəncliyimizin gələcəyinə nikbin baxıĢ
nümayiĢ etdirən Heydər Əliyev onlarla fəxr etdiyini söyləyir: ―Fəxr edirəm ki, bizim Azərbaycanın
gözəl, göyçək, istedadlı balaları, övladları var, fəxr edirəm ki, Azərbaycanın gələcəyi bu qədər
gözəl təməl əsasında qurulur. Siz bugünkü həyatınızla, təhsilinizlə, öz istedadınınzı inkiĢaf
etdirməklə Azərbaycanın gələcəyinin binasını qurursunuz,böyük binanı qurursunuz. Müstəqil
Azərbaycanın daim müstəqillik içində yaĢayan Azərbaycanın böyük binasını qurursunuz‖. Belə
möhtəĢəm ―böyük binanı quran‖ və bu istəyə sadiq olan vətən balalarının tərbiyəsində mənəvi
dəyərlərə istinadı vacib sayaraq: ―Biz çalıĢmalıyıq ki, gənclərimiz Azərbaycan xalqına xas olan
mənəvi, milli ənənələr əsasında tərbiyə edilsinlər‖ (5) – deyərək öz ülvi hisslərini bildirən Heydər
Əliyev onlara aĢılanacaq mənəvi keyfiyyətlərdən geniĢ bəhs edir.
Heydər Əliyev dahiyanə uzaqgörənliklə müstəqil respublikamızda dövlət quruculuğunun bütün
sahələrində olduğu kimi təhsil sahəsində də aparılan islahatların tədricən və dönmədən həyata
keçiriləcəyinə böyük inam bəsləyirdi: ―Mən onu demək istəyirəm ki, əgər biz təhsil sistemində öz
arzularımızı istədiyimiz qədər yerinə yetirə bilmiriksə, bu ona görə deyil ki, dövlət, hökumət bunu
istəmir. Ona görədir ki, biz imkanlarımızın çərçivəsindən kənara çıxa bilmirik. Bilməlisiniz ki, biz
bu imkanlarımızı ilbəil geniĢləndiririk və geniĢləndirəcəyik. Mən buna yüz faiz inanıram, ona əminəm. Bunların hamısı təhsilin inkiĢafında öz əksini tapacaqdır‖ (3).
Doğrudan da Ulu öndər Heydər Əliyevin təhsil konsepsiyası onun layiqli və ləyaqətli davamçısı
Respublika Prezidenti Ilham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Məhz buna görə də, ölkə
Prezidenti Ilham Əliyevin apardığı məqsədyönlü, davamlı dövlət siyasətinin nəticəsi olaraq təhsil
sahəsində də islahatlar davam etdirilərək vahid konsepsiya əsasında konkret dövlət proqramı
hazırlandı. ―Təhsil haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu, ―Azərbaycan Respublikasında
ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurikulumu)‖ təsdiq edildi. Təhsilin normativ hüququ bazası
möhkəmləndirildi, infrastrukturun yeni tələblərə uyğun qurulması sahəsində əməli iĢlər görüldü və
bu ardıcıl olaraq davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham Əliyevin 24 oktyabr
2013-cü il tarixli sərəncamı ilə ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət
Strategiyası‖ təsdiq edildi. Bu dövlət sənədində beĢ istiqaməti; Ģəxsiyyətyönümlü təhsilin
məzmununun yaradılmasını, innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin
məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən nüfuzlu təhsil verənlərin formalaĢdırılmasını,
təhsildə

yeni

idarəetmə

sisteminin

formalaĢdırılmasını,

müasir

tələblərə

cavab

verən

infrastrukturun, yeni maliyələĢdirmə mexanizminin yaradılması kimi qlobal problemləri özündə
birləĢdirir.
Nəticə
Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi təhsil islahatları bütün aspektləri ilə Ulu Öndərin tarixi
uzaqgörənliklə müəyyənləĢdirdiyi strategiyaya əsaslanmaqla möhtəĢəm bir mənzərəni ortaya
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qoymaqdadır. Əldə olunan uğurlar, Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qəbul etdiyi
qanun, milli təhsil konsepsiyası, fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlı, ümumtəhsil
pilləsinindövlət standartları və proqramları və s. hamısı müəyyənləĢmiĢ dövlət siyasətinin yüksək
səviyyədə həyata keçirilməsini faktlaĢdırmaqla həm də gediləcək yolun perspektivlərini diqqət
önünə gətirir.Heydər Əliyevin təhsil siyasətinin həyata keçirilməsinin reallaĢdırılmasına yönələn bu
strategiyada, görüləcək iĢlərlə əlaqədar gələcək hədəflər də müəyyənləĢdirilir. Bütün bunlar Heydər
Əliyev siyasətinin təhsildə uğurlu davamı kimi qiymətləndirilməlidir.
Ədəbiyyat siyahısı
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2.
3.
4.
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DĠSTANT TƏHSĠL ZAMANI KĠMYA DƏRLƏRĠNDƏ FƏNLƏRARASI ƏLAQƏNĠN TƏTBĠQĠ
MAGĠSTR: QULĠYEVA YEGANƏ ARĠF QIZI
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (ADPU)
Xülasə: Orta məktəb təhsilində Ģagirdlərə kimyanı tədris edərkən onu bir elm kimi digər elm
sahələri ilə əlaqələndirilməsi təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə kömək edir. Distant təhsil ilə
həyata keçirilən kimya dərslərində yuxarı sinif Ģagirdlərininin kimya elmini daha yaxĢı
mənimsəməsi baxımından fənlərarası inteqrasiya üsulundan istifadə etməyin əhəmiyyətli rolu
vardır.
Açar sözlər: Kimya, tədris, əlaqə, distant təhsil, inteqrasiya, fənlərarası, biologiya, fizika
Summary: When teaching chemistry to students in secondary education, linking it with other
disciplines, such as science, helps to improve the quality of teaching. The use of interdisciplinary
integration methods plays an important role in the chemistry lessons with distance education in
order to better master the science of chemistry by high school students.
Key words: Chemistry teaching, connection, distance education, integration, interdisciplinary,
biology, physics
Резюме:При преподавании химии учащимся средних школ увязка ее с другими
дисциплинами, такими как естественные науки, помогает улучшить качество преподавания.
Использование междисциплинарных методов интеграции играет важную роль на уроках
химии

с

дистанционным

обучением,

чтобы

лучше

усвоить

химические

науки

старшеклассниками.
Ключевые слова: Химия, обучение,

связь, дистанционное обучение, интеграция,

междисциплинарный, биология, физика
GĠRĠġ
Elm və texnologiya sahəsindəki inkiĢaf dünyanın hər yerində təhsil sisteminə dair dəyiĢikliklərin
baĢ verməsinə səbəb olmuĢdur. Bu səbəbdən ötrü, inkiĢaf etmiĢ ölkələr hər kəsin texnoloji
dəyiĢiklik və tərəqqinin yaratdığı gücdən faydalanması üçün bir sıra addımlar atır. Bu
dəyiĢikliklərin ən sürətli tətbiq edildiyi sahə təhsil hesab olunur. Çünki, təhsilin doğru və məhsuldar
olması üçün aktual dəyiĢikliklərdən təhsilalanların və təhsilverənlərin xəbərdar olması, bu
yeniliklərin təlim fəaliyyətlərində düzgün icra edilməsi ilə sıx əlaqəlidir.
Meydan gəlməsi 1920-ci illərə uzanan distant təhsil sistemi öyrənənlə öyrədənin eyni mühitdə, eyni
məkanda olmadan da tədrisin gerçəkləĢdirilməsi üçün müxtəlif metodların yardımı ilə baĢ verən
prosesdir. Distant təhsilin əsas məqsədi təhsil almaq istəyənlərə ənənəvi üsullar xaricində yeni
fürsətlər tanıyaraq onların hərtərfli inkiĢafını təmin etməkdən ibarətdir. Distant təhsil sayəsində
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zamandan və məkandan asılı olmayaraq ənənəvi təhsildən kənarda qalan Ģəxslərin dərs
proqramlarını öyrənə bilməsi mümkün hala çevrilmiĢdir.
Təhsilverənlər təhsilin əsas məqsədi olan Ģagirdlərin demokratiklik və humanistlik prinsipləri
əsasında formalaĢdırmaq və onları fənnə dair bilik və bacarıqlara yönləndirmək vəzifəsi daĢıyır.
Eləcə də, texniki fənnlərdən biri olan kimya tədrisində də müəllim bu vəzifələrə sadiq qalaraq
Ģagirdlərin kimya elmini Ģüurlu Ģəkildə mənimsəməsini təmin etməli, onların maraq dairəsinə
müvafiq mühit yaratmaqla yeni anlayıĢlar və bacarıqlar qazanmasına yardımçı olmalıdır.
Kimya elə bir fənndir ki, daim inkiĢaf edir və gündəlik həyatımızda baĢ verən bir çox prosesləri
özündə əks etdirir. Təhsil sahəsində texnologiyanın tətbiqinin geniĢlənməsi ilə kimyanı fənn kimi
tədris etmək üçün imkanlar artmamaqdadır. Bu da müəllimə Ģərait yaradır ki, belə bir çətin elmi
Ģagirdlərə daha maraqlı üsullarla öyrədə bilsin.
Kimyanın nəzəri əsaslardan daha çox təcrübi və praktiki tərəfləri olduğu məlumdur. Təhsil
sahəsində bəzi hallarda ənənəvi tədrisin həyata keçirilməsində bir sıra məhdudiyyətlər yaranır.
Təhsilverənlər isə, distant təhsil yolu ilə bu təcrübi bilikləri Ģagirdlərə çatdırmağa çalıĢır. Belə halda
müəllim çalıĢmalıdır ki, Ģagirdlər hər zamankı sinif mühitində olduğu kimi rahat hiss etsinlər, bu
onların öyrənmə keyfiyyətinin yüksəldilməsinə kömək göstərir.
Kimya tədrisi sahəsində son illərdə aparılan bir çox araĢdırmalar Ģagirdlərdə kimya anlayıĢlarının
mənimsənilməsi üzərində dayanmıĢdır. AraĢdırmalar nəticəsində Ģagirdlərin kimya anlayıĢlarını
qavramalarında yaĢadıqları çətinliklərin səbəbləri kimi aĢağıdakılar göstərilmiĢdir:
a) Əvvəl qazanılan anlayıĢların əksik və ya yanlıĢ mənimsənilməsi,
b) Gündəlik dildə rastlanan anlayıĢların kimya elmində baĢqa mənalar qazanması;
c) AnlayıĢların

izahı

zamanı

baĢqa

elmlərə

istinad

olunmaması

və

ya

həyatla

əlaqələndirilməməsi;
Bunlar göstərir ki, kimya tədrisi istər ənənəvi Ģəkildə, istərsə də, distant yolla təmin olunsun,
müəllim Ģagirdlərin

qavramada çətinlik çəkdiyi anlayıĢları izah edərkən müxtəlif inteqrasiya

üsullarından istifadə etməlidir. Distant təhsil ilə həyata keçirilən kimya dərsləri isə, Ģagirdlərin
diqqətinin cəmlənməsi baxımından daha mürəkkəb üsul hesab olunduğundan, burada xüsusilə,
kimyanın digər elmlərlə əlaqəli tədrisinə diqqət yetirilməlidir.
Kimya elmində istifadə olunan bir sıra terminlərə fizika, biologiya və hətta riyaziyyat sahəsində də
rast gəlmək mümkündür. Məsələn, fizika dərslərində istifadə olunan

atom anlayıĢı ilə kimya

fənnində bəhs edilən atom anlayıĢı eyni məna daĢıyır. Və ya kimya dərsində buxarlanmaya aid
reksiyalarla bağlı anlayıĢlara coğrafiya elmində də rast gəlmək mümkündür. Bu anlayıĢlar texniki
fənnlərdə ortaq iĢlədilsə də, hər elmin bu anlayıĢları izah etmə və araĢdırma xüsusiyyətləri birbirindən fərqlidir. Lakin, müəllim kimya elminə yaxın bütün elmlərdə iĢlədilən ortaq anlayıĢları
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Ģagirdlərin nəzərinə elə çatdıra bilər ki, onlar daha böyük perspektivdən bu anlayıĢı təhlil edərək
öyrənə bilərlər. Bu cür üsulla dərsin təĢkil edilməsinə inteqrasiya adlandırılır.
Ġnteqrasiyanın bir növü olan fənlərarası inteqrasiya, en az iki elmin bir araya gətirilərək fənnin
tədrisində istifadə edilməsi mənasına gəlir. Fənlərarası inteqrasiya bir anlayıĢ, bir mövzu və ya bir
problemin ən azı iki fənnə dair bilik və bacarıqlar üzrə Ģagirdlərin inkiĢafını təmin edir. Fənlərarası
inteqrasiyanın tətbiqi ilə, fərqli sahələrdəki mövzuların birləĢdirilməsi və bunlara aid dərs
kitablarındakı izahlardan əlavə yeni mənbələr üzrə müxtəlif Ģərhlərin verilməsi təmin olunur. Bəzən
müəllim, inteqrasiyanı izahı çətin olan terminlərin, təriflərin Ģagirdlər tərəfindən rahat baĢa
düĢülməsi məqsədilə istifadə edir. Bu baxımdan, Müəllim:
a) Dərs mövzusunda fənlərarası əlaqənin mövcudluğunu dərk etməlidir.
b) Bilik və bacarıqların ümumi fənlərə aid olduğunu bilməlidir.
c) Müəyyən bilik və bacarıqdan digərinə keçidi qeyri-ənənəvi yollarla təmin etməlidir.
d) Ġnteqrasiya nəticəsində bilik və bacarıqları ümumiləĢdirməyi bacarmalıdır.
e) Yeni inteqrativ bilikləri möhkəmləndirməlidir (yeni tapĢırıqların həllinə əsasən).
Uzaqdan öyrənmə hesablama problemləri, təklif olunan faktları izah etmək, məntiqi nəticə
çıxarmaq üçün tapĢırıqlardan, açıq cavabla yaradıcı problemlərdən səmərəli istifadə edir ki, bu da
birdən çox düzgün həlli ola bilər.
Kimyanın öyrənilməsinin ilk mərhələlərində diqqət mərkəzindədir tələbələrə kimya tarixi, maraqlı
faktlar, təcrübənin nəticələrini müĢahidə etmək və nəticə çıxarmaq bacarığı O mövzuya marağı
artırır, bacarıqların formalaĢmasına kömək edir. Praktik təcrübə aĢılamaq, müstəqil yaradıcılıq iĢi
kimyəvi maddələr və avadanlıqlarla iĢləmək. Online təhsildə təcrübələr aparmaqla Ģagirdlər məntiqi
düĢünməyə baĢlayırlar və nümayiĢ təcrübələri ümumiyyətlə ehtiva edir bəzi

elementləri: bu

cisimlərin yox olmasıdır (alüminium qaĢıqin həlli), vulkanik püskürmə (parçalanma ammonium
dixromatın), kibrit olmadan bir spirt lampasının yandırmaq, (alkoqolun kalium permanganat və
kükürd turĢusu qarıĢığı ilə oksidləĢməsi), tüstü görünüĢü (ammonium xlorid əmələ gəlməsi) və s.
Birinci mərhələdə bu effektlər təəccüblüdür, lakin Ģagirdlərin maraqlandıran ağıllı izahat tələb edir
və suallara cavablar yalnız kimya dərslərində öyrənilərkən ortaya çıxa bilər. "Gənc kimyaçı" distant
məktəblərdə "Əyləncəli kimya" kursunda əyləncəli təcrübələrdən istifadə olunur, 7-8 siniflərdə
kimya öyrənməyə yeni baĢlayan məktəblilər üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Bu kursda Ģagirdlər
maddələrin ayrılma üsulları, "kimyəvi reaksiya" və "indikator" anlayıĢları,evdə kimya ilə əlaqəli
peĢələr, içkiləri, dərmanları analiz edir, ekologiyanın əsasları tanıĢ olur. Belə bir kurs Ģagirdlərin
inkiĢafına imkan verir kimya elminin inkiĢafı üçün sosial ehtiyacın dərk edilməsi, həm də onları
müstəqil profil seçimi üçün hazırlayın
məktəb təhsilinin yuxarı mərhələsində təlimdə kimya öyrənməkdir.

24-25 May 2021

33

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
Ġzahatlı nümunə ("Ümumi və qeyri-üzvi kimya əsasları" kursu, XI sinif): Bu birləĢmələrdəki
kimyəvi rabitə növlərinin fərqlərindən istifadə edərək duz və Ģəkər arasında necə fərq qoyulur?
Açıq cavabı olan tapĢırıq nümunələri ("Ümumi və Qeyri-üzvi Kimya əsasları" kursu, IX sinif): 1.
Kükürd - metal və ya qeyri-metal nədir? Sən niyə belə fikirləĢirsən? Bunu sübut etmək üçün hansı
təcrübələrdən istifadə edə bilərsiniz? Sözlərlə cavab verin və reaksiya tənliklərini yazın. 2. Dəm
qazı (IV) və karbon monoksit (II) ibarət maddələrin qarıĢığını ayırmaq üçün kimyəvi bir metod
təklif edin. Niyə fiziki metodlar təsirsizdir?
Təəssüf ki, bəzi tələbələrin düĢünmək əvəzinə hazır bir cavab tapmaq istəyi kifayət qədər güclüdür.
Bəzən cavab tapĢırıqda soruĢulanla çox dolayı əlaqədə olan yenidən yazılmıĢ bir mətn parçası ilə
əvəz olunur və ya Ġnternetdən hazır təqdimatlar ən kiçik bir səy göstərmədən istifadə olunur.
Kimya dərslərinin distant üsulla tədrisi müəllimlərin məsuliyyətini daha da artmasına səbəb
olmuĢdur. Ənənəvi tədrisdən fərqli olaraq, müəllim mərkəzli sinif mühiti deyil, daha çox Ģagird
mərkəzli təlim fəaliyyətinin qurulması vacib olmuĢdur. ġagirdlər üçün fənlərası inteqrasiyanın
tətbiqi ona görə önəmlidir ki, onlar eyni anda həm yeni kimya anlayıĢları, terminləri, tərif və
qaydaları öyrənirlər, həm də baĢqa elmlər üzrə dərketmə, müqayisə etmə, təhlil etmə, araĢdırma,
ümumiləĢdirmə kimi bacarıqlara yiyələnərək tədqiqatçı rolunda çıxıĢ edə bilirlər.
Fənlərarası inteqrasiya tətbiqi ilə Ģagirdlərin kimya kimi çətin fənni sevdirməyə yardımçı olur,
onların online dərslərdə belə marağını oyandırmağa imkan verir. ġagirdlər ənənəvi təhsildə olduğu
kimi etibarlı sinif mühitində daha sadələĢdirilmiĢ formada kimya anlayıĢlarını mənimsəyə bilirlər.
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Özünüqiymətləndirmə vasitələri və onları səciyyələndirən xüsusiyyətlər
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XÜLASƏ
Təlimdə qiymətləndirmə sadəcə məqsədlərə nail olma dərəcəsini ölçməklə kifayətlənmir. Təlimin
müasir yanaĢmaları Ģagirdin təlim fəaliyyətində aktiv iĢtirakına, təhsilalanın məsuliyyət hissinə,
metakoqnifik bacarıqlarına, dialoqa, eləcə də tədris və təlim fəaliyyətinin qarĢılıqlı əməkdaĢlıq
modelləri əsasında qurmağa böyük əhəmiyyət verir. Elə buna görə də bilik və bacarıqların dialoq,
əməkdaĢlıq yolu ilə əldə edilməsini öz tədris fəaliyyətlərinin aparıcı xətti kimi görən müəllimlər
təhsilalanları qiymətləndirmə prosesində daha çox iĢtirak etməyə təĢviq etməlidirlər (Boud və
Falchikov, 2006) .
Pedaqoji ədəbiyyatda özünüqiymətləndirməyə böyük maraq göstərilməsi tədris və təlim
konsepsiyasında baĢ verən dəyiĢikliklərdən qaynaqlanır.
Özünüqiymətləndirmə ənənəvi qiymətləndirmə mədəniyyətinə dəyiĢiklik və yeni dəyərlər gətirib.
Belə ki, ənənəvi qiymətləndirmə mədəniyyətində Ģagird sadəcə formal olaraq qiymət almaq,
bununla da müəllim və valideynləri məmnun etmək üçün qiymətləndirmə tapĢırığını icra edirdi.
Yəni ənənəvi qiymətləndirmə baĢqasını razı salmaq, müasir qiymətləndirmə isə özünü razı salmaq
üçün həyata keçirilir (Boud, 1995). Özünüqiymətləndirməyə ayrıca önəm verilən müasir qiymətləndirmə tendensiyası diqqəti təlimin keyfiyyətinə yönəldir. Formativ qiymətləndirmənin zəruri
komponenti olan özünüqiymətləndirmə təlim prosesində Ģagirdin öz inkiĢafını, qazandığı bilik və
bacarıqların kefiyyətini yüksəltməyə imkan verir, Ģagirdi öz uğur və uğursuzluqları üzərində
düĢünməyə, öz fəaliyyətində dönüĢ yaratmağa təhrik edir.
Beləliklə, özünüqiymətləndirmənin 3 əsas vəzifəsi qeyd olunur:
- təlim məzmununun qavranılmasının qiymətləndirilməsi;
- təlimin məqsəd və nəticələrinin nümayiĢ etdirilməsi;
- təhsilalanın özünüinkiĢafına nail olunması.
Özünüqiymətləndirmənin öyrənənin hazırladığı özünüqiymətləndirmə, özünüqiymətləndirmə
yoxlama vərəqləri, informal özünüqiymətləndirmə alətlərindən istifadə ilə qiymətləndirmə,
təhsilalanın qeydli özünüqiymətləndirməsi kimi formaları mövcuddur. Bundn baĢqa, M.Taras
tərəfindən yaradılmıĢ güclü və zəif özünüqiymətləndirmə modelləri də vardır (Taras, 2010).
1) Təhsilalanın hazırladığı özünüqiymətləndirmə.
Bu, Ģagirdlər tərəfindən hazırlanan özünüqiymətləndirmə tapĢırıqlarıdır ki, buraya oxu, yazı,
dinləmə bacarıqlarını yoxlayan suallar daxildir. ġagirdlər bu sualları öyrəndikləri mövzulara uğun
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hazırlayır və bir müddət sonra həm özləri, həm də yoldaĢları həmin tapĢırıqları yerinə yetirirlər
(Dickinson, 1996). Bu formada özünüqiymətləndirmə zamanı Ģagird öz nəticələrini digər Ģagirdlər
tərəfindən hazırlanmıĢ fərqli özünüqiymətləndirmə modellərinə uyğun qiymətləndirir və zaman
keçdikcə özü də daha təkminləĢmiĢ, müəllim tərəfindən hazırlanmıĢ özünüqiymətləndirmə
nümunələrinə yaxın özünüqiymətləndirmə modelləri yaradır.
2) Özünüqiymətləndirmə vərəqləri.
Bu forma müəllim tərəfindən hazırlanır. ġagirdlər öz bilik səviiyyələrini özünqiymətləndirmə
vərəqlərində əksini tapmıĢ meyarlar, suallar əsasında yoxlaya bilirlər.
3) Ġnformal özünüqiymətləndirmə alətləri vasitəsiylə qiymətləndirmə.
Bu forma qeyri-rəsmi özünüqiymətləndirmə vasitəsidir ki, Ģagird gündəlik həyatında öz dil
bacarıqlarını baĢqaları ilə danıĢaraq, qəzet oxuyaraq, televizora baxaraq və ya radio dinləyərək
müqayisəli formada qiymətləndirir (Gardner, 1996; Oscarsson, 1989). Qeyri-rəsmi özünüqiymətləndirmə vasitələri öyrənənlər tərəfindən gündəlik həyat hadisələrini qiymətləndirmək və
müxtəlif mənbələrdən (qəzet, televiziya, radio və s.) əldə etdikləri informsiyalarla zənginləĢdirib
nitqlərinə daxil etməklə hazırlanır. Ona görə də daha çox dil təlimində tətbiq olunur.
4) Təhsilalanın qeydli özünüqiymətləndirməsi.
Bu, Ģagirdin əvvəlki özünüqiymətləndirmə nəticələrinin saxlanılması ilə indiki özünüqiymətləndirmə nəticələrinin müqayisəsi əsasında aparılan özünüqiymətləndirmə üsuludur. Bu
qeydlər müxrəlif formada: yazılı qeydlər və parfolio Ģəklində aparıla bilər (McNamara və Deane ,
1995).
Sadalanan özünqiymətləndirmə modelləri Ģagird bacarıqlarının obyektiv qiymətləndirlməsində
tətbiq olunan güclü vasitələr hesab olunur.
Y.Saito fəaliyyətə yönəlmiĢ özünüqiymətləndirmə modelləri sırasında yerləĢdirmə, seçim, nailiyyət,
sertifikatlaĢdırma, diaqnoz testləri və digərlərini götərir (Saito, 2003). Fəaliyyətə yönəlmiĢ
özünüqiymətləndirmənin təhlükəsizlik, maliyyə və zaman məsələləri baxımından bəzi faydaları var.
Bu üstünlükləri fəaliyyətə əsaslanan özünüqiymətləndirməni tətbiq etməyə marağı atrırır. Bundan
baĢqa, inkiĢafa yönəlmiĢ özünüqiymətləndirmə metodundan da bəhs edilir ki, sinif mühitində
öyrənmə prosesini, özünü idarəetməni, əməkdaĢlığı qiymətləndirir. Z.Dörnyei inkiĢafa yönəlmiĢ
özünüqiymətləndirmə, öyrənənlərin uzunmüddətli fəaliyyətlərini və inkiĢaf qanunauyğunluqlarını
görmələri üçün bir baxıĢ olaraq istifadə edilə biləcəyini bildirir (Dörnyei,2001). Bir çox
eksperimental tədqiqatlar göstərir ki, Ģagirdlər inkiĢafa istiqamətlənmiĢ özünüqiymətləndirməyə
məruz qaldıqları zaman daha böyük səriĢtə, müstəqil öyrənmə və motivasiya və daha az uğursuzluq
göstərirlər (Saito, 2003). Bu cür özünüqiymətləndirmə həm Ģagirdlərdə müstəqil öyrənmə
bacarıqlarını inkiĢaf etdirir, həm də müəllimlərə öyrənmə prosesi boyunca Ģagirdlərin inkiĢafını
qiymətləndirməyə kömək edir.
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D.Boud qeyd etmiĢdir ki, Ģagirdyönümlü təhsil yeni qiymətləndirmə metodları istifadə olunduğu
halda, müvəffəqiyyət qazana bilər (Boud, 1990). Qiymətləndirmə sadəcə Ģagirdlərin mövcud
biliyini müəyyən etmək deyil, eyni zamanda Ģagirdləri daha yaxĢı idarə edə bilmək məqsədi ilə
prosesi müĢahidə etmək üçün istifadə edilməlidir. Qiymətləndirmə öyrənmək üçün bir vasitə olmalı
və Ģagirdlərin bu prosesə daxil edilməsi zamanla daha çox arzuedilən bir hala gəlməlidir ( Dochy və
McDowell, 1997).
Açar sözlər: özünüqiymətləndirmə, təlimin keyfiyyəti , metodlar, tapĢırıqlar, bilik, bacarıq.
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ALĠ TƏHSĠL MÜƏSSĠSƏLƏRĠNDƏ DĠSTANT TƏLĠM ĠNNOVATĠV TƏHSĠLALMA
FORMASI KĠMĠ
(DISTANCE LEARNING AS AN INNOVATIVE FORM OF OBTAINING EDUCATION IN
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS)
Ceyran Abduləzim qızı Orucova,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ümumi pedaqogika kafedrası
Xülasə: VerilmiĢ məqalədə müxtəlif texniki vasitələr tətbiq etməklə, dinləyici və müəllimlərə uzaqdan və
interaktiv əlaqə saxlamağa imkan verən, distant (məsafədən) təlim anlayıĢının mahiyyətinə baxılır.
Həmçinin distant təlimin məqsəd və vəzifələri, onun üstünlükləri və çatıĢmazlıqları göstərilir.
Açar sözlər: əks əlaqə, kompyuter Ģəbəkəsi, distant və interaktiv təlim, keys-texnologiyası, Ģəbəkə
texnologiyası, müəllim-tyutor, Web-portal, elektron təlim resursları.
Summary: In this article discusses the essence of the concept of distance learning, which allows students
and teachers to communicate remotely and interactively at a distance, using various technical means. It
also describes the goals and objectives of distance learning, its advantages and disadvantages.
Keywords: inverse connection, computer network, remote and interactive learning, case-technology,
network technology, teacher-tutor, Web-portal, e-learning resources.
GĠRĠġ
Müasir dünya təcrübəsi göstərir ki, son onilliklər ərzində bütün ölkələrin təhsil sferasında dərin
dəyĢikliklər baĢ verir. Bu dəyiĢikliklərə qloballaĢma Ģəraitində iqtisadi inkiĢafa yeni tələblərin yaranması,
informasiya və kommunukasiya texnologiyalarının geniĢ yayılması səbəb olur. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin
təhsil sisteminin mütərəqqi əlamətlərindən biri də distamt (məsafədən) təlimdir. VerilmiĢ məqalədə
distant təlimin və həmçinin distant təlim texnologiyalarının – bu keys və Ģəbəkə distant texnologiyalarıdır
ki, onların müsbət və mənfi cəhətlərinə baxılır. Hazırda bütün dünyada öz evində və ya iĢ yerində
olarkən insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələri üzrə yeni biliklər almağa imkan yaradan, Ġnternet
Ģəbəkəsindən istifadə etməklə, distant (məsafədən) təlim surətlə yayılır.
XVIII əsrin sonu Avropada, əlveriĢli və davamlı poçt əlaqəsinin yaranması ilə əlaqədar olaraq
―korrespandent təlimi‖ kimi anlayıĢ meydana gəldi. Təlimalanlar poçt vasitəsi ilə təlim materialları əldə
etdilər, müəllimlərlə əlaqə saxladılar. Kursun sonunda onlar etibar edilmiĢ Ģəxsə, yaxud da kurs iĢi
Ģəklində imtahan verirdilər. Rusiyada bu forma XIX əsrin sonunda meydana çıxmağa baĢladı. Radio və
televizorun meydana gəlməsi ilə təlimin distant forması inkiĢaf etməyə baĢladı. Bu güclü bir axın idi və
bunun nəticəsində təlim auditoriyası bir neçə dəfə artdı. Ancaq radio və televiziyanın köməyi ilə distant
təlim formasının çatıĢmamazlıqları xeyli çox idi. Belə ki, təlimalan, müəllimlə əks əlaqəyə girə bilmirdi.
Dünyada ilk dəfə distant təlim verən universitet 1969-cu ildə Böyük Britaniyada – Böyük Britaniya Açıq
Univrsiteti adı altında açılmıĢdır. Bu universitet təhsil haqqının aĢağı olması və mühazirə məĢğələlərində
tez-tez iĢtirak etmək məcburiyyətinin olmaması hesabına distant təlimin əlveriĢli olduğunu göstərdi.
1980-ci illərin sonlarında, avtomatlaĢdırma ilə əlaqədar olan distant təlimi, hamının fərdi kompyuter əldə
edə bilməsi əhəmiyyətli dərəcə də asanlaĢdırdı.
Ġlk kompyuter təlim proqramları, təlimə marağı artırmaq məqsədi ilə müxtəlif oyun proqramları Ģəklində
meydana çıxdı. 1997-ci ilin əvvəlində Rusiyada Təhsil Nazirliyi tərəfindən təlim sistemində distant
təlimin tətbiq edilməsi barədə 1050 №-li əmr verildi. Bu tarixi Rusuyada distant təlimin rəsmi inkiĢaf
tarixi kimi də qəbul etmək olar. XXI əsrdə demək olar ki, hər insan üçün kompyuter əldə etmək və
internetə giriĢ mümkündür, bu da distant təlimin yayılmasını daha asan və surətli edir.
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Azərbaycanda distant təhsilin rəsmi yaranma tarixi «Təhsil haqqında» yeni Qanunun təsdiq edildiyi 19
iyun 2009-cu il hesab olunur. Qanunun 13-cü maddəsinə əsasən, əyani və qiyabi təhsilalma formaları ilə
yanaĢı, distant (məsafədən) və sərbəst (eksternat) təhsilalma formaları da daxil olmaqla, Azərbaycanda
təhsil almanın 4 forması mövcuddur. Onlar əyani, qiyabi, distant (məsafədən) və sərbəst (eksternat)
təhsilalma formalarıdır. Distant təhsil müəyyən məsafədən keçirilən təlim sistemidir. Distant təhsil
öyrədən və öyrənən arasında telekommunikasiya və kompüter Ģəbəkələri vasitəsi ilə operativ, müntəzəm
dialoq, əks əlaqə əsasında, uzaq məsafədən həyata keçirildiyi təhsil formasıdır. Təhsilin distant
formasından daha çox müəyyən səbəblər üzündən təhsilini artırmaq imkanı olmayan insanlar üçün
əlveriĢlidir. Distant təhsil forması ənənəvi təhsil formalarına nisbətən öyrənənlərin müstəqilliyini,
fəallığını, Ģüurluğunu, yaradıcılığını optimal inkiĢaf etdirir.
Ġnternet radio və televizora nisbətən inkiĢafa, əhəmiyyətli dərəcədə güclü təkan oldu. Əks əlaqə
yaratmaq və harada olmasından asılı olmayaraq istənilən pedaqoqla ünsiyyət qurmaq imkanı verdi.
―Sürətli Ġnternet‖ təlim üçün ―onlayn‖ seminarlardan (vebinarlar) istifadə etmək imkanı yaratdı.
Beləliklə, distant təlim – tələbə və müəllim arasında məsafədən qarĢılıqlı təsirdir. Ancaq bu zaman tədris
prosesinə məxsus bütün komponentlər (məzmun, təlim vasitələri, məqsədlər, təĢkilati formalar, metodlar)
interaktivliyi nəzərdə tutan internet texnologiya və ya baĢqa vasitələrlə realizə edilir.
Distant təlimin əsas vəzifələri aĢağıdakılardır:
- təhsilin keyfiyyətinin və cəmiyyətin təhsililik səviyyəsinin artırılması;
- təhsil xidmətlərində cəmiyyətin tələbatlarının həyata keçirilməsi;
- təlim proseslərinin idarə olunması;
- əhalinin peĢəkar və sosial mobilliyinin, onların sosial və sahibkarlıq fəallığının, özünüdərk
səviyyəsinin yüksəldilməsi, görüĢ dairəsinin geniĢləndirilməsi;
- biliklərin sersifikatlaĢdırılması;
- tədris müəssisəsində qəbul edilmiĢ təlimin köhnə formasının təlimin yeni forması ilə uyğunliğu;
- tədris materialının çatdırılmasının təĢkili;
- təlimin gediĢi zamanı tələbə və müəllim arasında əks əlaqənin təĢkili;
- təhsil sahəsinin istənilən nöqtəsində təhsil alma imkanının təmin edilməsini nəzərdə tutan, vahid
təhsil sahəsinin inkiĢafı.
Distant təlimin əsas məqsədləri aĢağıdakılardır:
- tələbələrə, Ģagirdlərə, iĢsizlərə, hərbi mütəxəssislərə, təlim almaq arzusunda olan hər kəsə, istənilən
yerdə bərabər təhsilalma imkanının verilməsi;
- vətəndaĢlara əsas fəaliyyəti ilə paralel olaraq bilik alma imkanı vermək;
- bu sahə üçün əlveriĢsiz olan, çox sayda liderlik edən sənaye hazırlıq mərkəzlərinin, aparıcı
institutların, unuversitetlərin, akademiyaların, ixtisasartırma institutlarının təhsil və elmi potensialını
cəlb etmək hesabına təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi və baĢqa təhsil müəssisələri kadrlarının
yenidən hazırlanması;
- distant təlimin əlveriĢli olmasını təmin etməklə, təhsilin yüksək keyfiyyətinin saxlanılması;
- yol və yığılmaya sərf olunan vaxta qənaət etməklə, təlim vaxtının qısaldılması;
- müasir vasitələrin, elektron kitabxana və b.k. tətbiqi hesabına təlim alanın təhsil ortamını
geniĢləndirmək;
- inkiĢaf etdirərək və təkmilləĢdirərək, təlimin əyani və qiyabi formalarının inteqrasiyası;
- fasiləsiz təlim üçün Ģəraitin yaradılması.
Distant təlimin üstünlükləri. Distant təlim sistemi aĢağıdakıları həyata keçirməyə imkan verir:
- təlim yerini dəyiĢərkən qənaət – elektron təlimin köməyi ilə istənilən məlumatı tekst, audio və video
Ģəklində ancaq kompyuterin köməyi ilə ən ucqar filiala çatdırmaq olar;
- bir kursda, istənilən sayda əməkdaĢa, istənilən qədər vaxt müddətində təlim vermək olar;
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dəyiĢikliyi personala operativ çatdırmaq – istənilən yeni sənədlər əməkdaĢlara qısa müddət ərzində
elektron kurs Ģəklində çatdırıla bilir. Bu zaman onlar sənədləri sadəcə oxumurlar, həm də
informasiyanın onlar tərəfindən baĢa düĢülməsini yüksəltmək üçün test verirlər;
- personalı yerini dəyiĢdirmək, vəzifəsini yüksəltmək, attestasiyadan keçmək, sersifikatlaĢdırmaq üçün
testdən keçirmək – istənilən vəzifə üçün vacib olan bilik, vərdiĢ və bacarıqlara istənilən standartı
vermək və hər bir əməkdaĢın biliyinin real, obyektiv qiymətini görmək olar;
- rəhbər vəzifəyə konkurs keçirməklə seçki aparmaq, seçkinin keyfiyyətini yüksəltməyə imkan verən,
iddiaçının keçməli olduğu kurs və testlərin siyahısını hazırlamaq;
- baĢ ofisdən uzaqlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq, hər bir əməkdaĢın təlim dinamikasını və
nəticələrini izləmək və nəzarət etmək;
- əməkdaĢ və müəllimlər üçün nəqliyyat və ezamiyyət xərclərini çıxmaqla, ancaq, əməkdaĢların
biliyinə görə ödəniĢ etmək;
- personalın (iĢçi heyyətin) hazırlanmasını və yenidənhazırlanmasını iĢdən ayrılmadan – iĢdən qalan
boĢ vaxtlarda və ya iĢ günü ərzində xüsusi olaraq təlimə ayırılmıĢ vaxtda keçirmək;
- öz təcrübəli müəllim-peĢəkarlarının ənənəvi kurslarının bazasında, eksklyuziv müəllif elektron
kursları yaratmaq;
- elektron kurslar, filial və ya reqional bölmənin yerləĢdiyi, rayon və ya Ģəhər ərazisini
məhdudlaĢdırmadan öyrətməyə, yerləĢdiyi yerdən asılı olmayaraq təlim aparmağa müəllim, dinləyici
və həm də nəticələrə nəzarət üçün təlim prosesinə daxil olmağa baĢqa reqionlardan müəllimlər cəlb
etməyə imkan yaradır.
Distant təlimin problemləri. Təhsildə yeni istiqamətin inkiĢafı, ciddi problemlərlə qarĢılaĢmadan olmur.
Bu məsələdə yarana bilən ən əsas problemlər aĢağıdakılardır:
- kursun ekvivalentlik problemi. Distant təlimin hər kursu ənənəvi təlim kurslarına ekvivalent
olmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq ənənəvi təhsil müəssisələrində distant təlimin səviyyəsinin qəbul
edilməsində problem yaranır;
- sersifikatlaĢdırma problemi. Bu problem adı altında setsifikatların, diplomların, distant təlim
proqramlarının tanınması problemləri baĢa düĢülür;
- müəllimlərin mühafizəkarlığı (konservatizmi). Bu problem təĢkilatçılıq iĢlərinə aid olub, təlim
müəssisəsi çərçivəsində distant təlim sisteminin həyata keçirilməsi üçün ağır nəticələrə gətirib çıxara
bilər.
- texniki heyyətin (personalın) qanun daxilində hərəkət etməsi (loyallığı). Personal adı altında distant
təlim sisteminin açılıb geniĢləndirilməsi vəzifəsini yerinə yetirən Ģəxs baĢa düĢülür. Əksər halda,
səlahiyyətinə texniki məsələlər daxil olan bu Ģəxs, fəallıq göstərmək əvəzinə, variantın müzakirəsinə
əsassız Ģəkildə çox vaxt sərf edir. Deməli, distant təlim sisteminin açılıb yayılması üçün bilikli,
etibarlı insan tələb olunur;
- kursun davamlı müĢayət edilməsi. Belə fikir var ki, distant təlim sistemi açılıb yayıldıqdan sonra onu
müĢayət etmək tələb olunmur. Ancaq bu belə deyildir. Distant təlim sistemində, istiqamətin inkiĢafı
və saxlanması üçün davamlı sərfiyyat tələb olunur. Beləliklə, distant təlimə, həm təlimin müstəqil
forması və həm də qiyabi və əyani təlimin innovativ komponenti kimi baxmaq olar.
Distant təlimin xüsusi keyfiyyətləri kimi onun aĢağıdakı əlamətlərini göstərmək qəbul olunmuĢdur:
Elastiklik. Distant təlim sistemində təhsil alanlar, bir qayda olaraq, mühazirə, seminar və ya laboratoriya
iĢi kimi müntəzəm məĢğələlərdə iĢtirak etmirlər. Həyat tərzini dəyiĢdirə bilməyən və yaxud dəyiĢdirmək
istəməyən insanlar üçün müəyyən üstünlük verən, özlərinə uyğun rejimdə (yerinə, vaxtına və
məĢğələlərin tempinə görə) iĢləyirlər. Bu sistemdə tədris prosesinə qoĢulmaq üçün kiminsə təhsil
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi yoxdur: hər kəs öz təhsilinə istənilən seçilmiĢ səviyyədə baĢlaya bilər
onu, fənni fərdi mənimsəmə üçün lazım olan qədər və seçilmiĢ kurs üzrə vacib məqbulları alana qədər
-

24-25 May 2021

40

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
davam etdirə bilər. PeĢə fəaliyyəti ilə təlimi paralel, baĢqa sözlə desək, istehsalatdan ayrılmadan da
aparmaq olar.
Modulluq. Distant təlimin tədris planının əsasına modul prinsipi qoyulmuĢdur ki, bu da uyğun olaraq
ayrı-ayrı kursların müəyyən fənn sahəsi haqqında tam təsəvvür yaratmasına, bir-birindən asılı olmayan
kurs-modul dəstindən fərdi və ya qrup Ģəklində öyrədilənin tələblərinə cavab verən tədris proqramı
formalaĢdırılmasına imkan verir.
Ġqtisadi effektivlik. Dünya təhsil sisteminin müqayisəli qiymətləndirməsi göstərir ki, DT ənənəvi təlim
formasından təxminən 50% ucuz baĢa gəlir. Təlimin nisbətən aĢağı mayadəyəri daha yoğunlaĢdırılmıĢ
təsəvvürlər və tədris materiallarının unifikasiyası, DT texnologiyalarının təlim alanların sayının
çoxluğuna yönəldilməsi, texniki vasitə və təlim sahəsindən daha effektiv istıfadə edilməsi hesabına təmin
olunur. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, distant təlim təkcə texniki bazanın yaradılmasına deyil,
həm də, elektron dərsliklərin, metodiki materialların, yoxlama tapĢırıqları və testlərin iĢlənib
hazırlanmasına əhəmiyyətli dərəcədə baĢlanğıc kapital qoyuluĢu tələb edir.
Təhsil informasiyalarının ötürülməsinin müasir vasitələrə əsaslanması.
DT (Distant Təlim) sisteminin mərkəzi həlqəsi telekommunukasya vasitələri və onların nəqletmə
əsaslarıdır. Onlar aĢağıdakı təlim proseslərinin təmin edilməsi üçün istifadə olunur: vacib olan tədris və
tədris-metodiki materiallarla, təlimverən və təlimalan arasında əks əlaqə, DT sistemi daxilində idarəedici
informasiyaların dəyiĢdirilməsi, beynəlxalq informasiya Ģəbəkəsinə çıxıĢ.
Müəllimin yeni rolu. Müəllimə tədris prosesinin koordinasiyası, tədris olunan kursun korrektrovkası,
fərdi tədris planının tərtibi zamanı məsləhət vermək, tədris layihələrinə rəhbərlik və bu kimi vəzifələr
həvalə olunur. O, tədris qrupları arasında qarĢılıqlı dəstəkləməni idarə edir, təlimalanlara peĢə
hazırlığında kömək edir. Bir qayda olaraq, DT sistemində təhsilalanla müəllimin asinxron qarĢılıqlı təsiri
korrespondentlərin ünvanlarına qarĢılıqlı pasılkalar yolu ilə məlumat mübadiləsi nəzərdə tutulur. Bu daxil
olan məlumatı təhlil etməyə və koorespandentlər üçün ona uyğun vaxtda cavab verməyə imkan verir.
Asinxron qarĢılıqlı təsir vasitələri elektron poçta və kompyuter Ģəbəkəsidir.
Təlimin keyfiyyətinə məxsusi nəzarət. DT-də nəzarət forması kimi məsafədən təĢkil olunmuĢ
imtahanlardan, müsahibələrdən, təcrübi, kurs və layihə iĢlərindən, kompyuter intellektual testləĢdirici
sistemlərdən və s. istifadə olunur. Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, DT-də keyfiyyətə nəzarət probleminin
həlli, onun təhsil standartlarına uyğunluğu bütün DT sisteminin müvəffəqiyyəti və onun ənənəvi təhsil
müəssisələri tərəfindən qəbul edilməsi üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də DT-də nəzarətin
həyata keçirilməsi üçün vahid dövlət testləĢdirmə sistemi yaradılmalıdır.
Təlimin məxsusi vasitə və texnologiyalarından istifadə. DT texnologiyası – insanla qarĢılıqlı təsir
prosesində müəyyən bilik kütləsinin müstəqil, ancaq nəzarət olunan Ģəkildə mənimsənilməsi zamani
istifadə olunan metodların, forma və vasitələrin məcmusudur. Təlim texnologiyası müəyyən məzmun
təməli üzərində qurulur və bu texnologiya materialın təqdim olunma tələblərinə uyğun olmalıdır. DT
üçün nəzərdə tutulmuĢ və qüvvədə olan təhsil standartlarına əsaslanan, mənimsənilməyə təklif olunan
bilik, xüsusi kurs və modullarda, həmçinin bilik və verilənlər bankasında, videosujetlər kitabxanasında və
s.; çoxsaylı təlimalanların, çoxlu tədris informasiya mənbələrinə eyni zamanda müraciət; biri-biri ilə və
müəllimlərlə Ģəbəkə vasitəsilə əlaqədə toplanır.
DTT-nin (Distant Təlim Texnologiyalarınin) təĢkil edilməsi və fəaliyyəti üçün Universitetdə təlimverən
Web-portalda elektron təlimverici resurslar yerləĢdirilir. Bütün təlim fəaliyyəti növləri aĢağıdakı
vasitələrlə həyata keçirilir: müəllimlərin (tyutorların) tələbələrlə əlaqəsi elektron əlaqə vasitələrindən
istifadə etməklə və tələbələrin müstəqil iĢləri təlim vasitələri ilə. Tələbələrin biliklərinin keyfiyyətinə
nəzarətin bütün növləri əsasən avtomatlaĢdırılmıĢ kompyuter sistemindən istifadə etməklə aparılır.
Sessiyalar arası dövrdə nəzəri materiallar tələbələr tərəfindən müstəqil olaraq və tyutorlarla
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məsləhətləĢməklə həyata keçirilir. Müstəqil iĢ, fənlərin butun tədris materialları üzrə interaktiv
məsləhətlərini özündə birləĢdirir.
Məsləhət sistemi aĢağıdakı məsələlərə baxır: əyani fərdi məsləhətlərə (ayrı-ayrı hallarda təhsil alanın
inisiativası üzrə); distant fərdi məsləhətlərə (telefonla, e-mail, çat, form vasitəsilə yoxlama və attestasiya
iĢlərinə rəylərə); qrup Ģəklində distant (çat vasitəsilə, Web-saytda tez-tez verilən suallara QAFrubrukasına, telekonfranslar Ģəklində). Tələbənin istəyinə görə təlim keys və ya Ģəbəkə-distant
texnologoyası ilə həyata keçirilir.
Distant təlimin keys texnologiyası zamanı informasiyanın təlimi üçün əsas vacib olan izahatla verilən
istifadə olunan təlim metodu, elektron təlim-metodik komplekslərin dəstində - hər bir təhsil alanı təmin
edən təlim fənninin keyslərində saxlanır. Keyslər tələbələrə QDTF(Qiyabi Distant Təlim Fakultəsi)
sinfində elektron daĢıyıcılarda, təlim haqqını ödədikdən və xüsusi anketlər doldurulduqdan sonra verilir.
Keysin alınma faktı verilmə reesterində fiksə edilir. ġəbəkə texnologiyası ilə təhsil alanlar bütün vacib
tədris materiallarını Universitetin saytında, elektron təlim resursları yerləĢdirilmiĢ Ġnternet-versiyalarda,
təlimverici Web-portaldan alırlar.
ġəbəkə texnologiyası ilə təhsil alan qiyabiçi tələbələr üçün hər semestrin 7 və 14-cü həftəsndə iki xarici
nəzarət təyin edilir. Keys distant texnologiya ilə qiyabi təhsil alan tələbələr üçün, imtahan sessiyası
dönəmində laborator, təcrübi, seminar məĢğələlərinin, həmçinin müdafiə, yoxlama iĢlərinin yerinə
yetirilməsi nəticələri üzrə xarici nəzarət semestrdə bir dəfə keçrilir.
Portalda məĢğələlərin təĢkli və keçirilməsi müəllimlər – xüsusi hazırliq keçmiĢ, universitetin ümumitəhsil
kafedrasının buraxdığı tyutorlar tərəfindən həyata keçrilir. Aralıq attestasiyalar sessiya zamanı
avtomatlaĢdırılmıĢ testləĢdirici komplekslərin tətbiqi ilə tələbələr imtahana gəldikdə keçirilir.
Problemin aktuallığı: VerilmiĢ məqalədə distant təlimin və həmçinin distant təlim texnologiyalarının –
bu keys və Ģəbəkə distant texnologiyalarıdır ki, onların müsbət və mənfi cəhətlərinə baxılır. Hazırda
bütün dünyada öz evində və ya iĢ yerində olarkən insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələri üzrə yeni biliklər
almağa imkan yaradan, Ġnternet Ģəbəkəsindən istifadə etməklə, distant (məsafədən) təlim surətlə yayılır.
Bu baxımdan bu məqalə xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Problemin elmi yeniliyi: Distant təlimə, həm təlimin müstəqil forması və həm də qiyabi və əyani təlimin
innovativ komponenti kimi baxmaq olar. Bir qayda olaraq, DT sistemində təhsilalanla müəllimin asinxron
qarĢılıqlı təsiri korrespondentlərin ünvanlarına qarĢılıqlı pasılkalar yolu ilə məlumat mübadiləsi nəzərdə
tutulur. Bu daxil olan məlumatı təhlil etməyə və koorespandentlər üçün ona uyğun vaxtda cavab verməyə
imkan verir. Asinxron qarĢılıqlı təsir vasitələri elektron poçta və kompyuter Ģəbəkəsidir.
Problemin praktik əhəmiyyəti: hər kəs öz təhsilinə istənilən seçilmiĢ səviyyədə baĢlaya bilər onu, fənni
fərdi mənimsəmə üçün lazım olan qədər və seçilmiĢ kurs üzrə vacib məqbulları alana qədər davam etdirə
bilər. PeĢə fəaliyyəti ilə təlimi paralel, baĢqa sözlə desək, istehsalatdan ayrılmadan da aparmaq olar.
Dünya təhsil sisteminin müqayisəli qiymətləndirməsi göstərir ki, DT ənənəvi təlim formasından təxminən
50% ucuz baĢa gəlir.
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ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı BaĢöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimle ilgili görüĢ ve
düĢüncelerini evrensel eğitim ilkelerini ölçüt alarak değerlendirmektir. ÇalıĢma kapsamını
Atatürk'ün söz ve eylemlerinden oluĢmaktadır. Atatürk'ün öngördüğü eğitimin özelliklerini sekiz
baĢlık altında toplanmıĢtır:
l. Eğitimin bilimsel olmalıdır;
1) Eğitimin programlarının içeriği bilimsel ve teknik olmalıdır: 2) Eğitim sistemi yapı ve süreç
olarak bilimleĢmelidir.
II. Eğitim uygulamaya dönük olmalıdır: "Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan
için gerek¬siz bir süs, bir baskı aracı, ya da bir uygarlık ulusal; barıĢçı, yönetici, yazı devrimcisi
olarak evrenseldir. Batı emperyalizmine karĢı ulusal;.batı uygarlığının zevkinden çok, yaĢamda
baĢarıya ulaĢmayı sağlayan, iĢe yarar ve kullanılabilen araç durumuna getirmektir.
III. Eğitim ulusallığı evrenselliği kaynaĢtırmalıdır: Yurdu¬muzu bir çember içine alıp, dünya ile
iliĢkisiz yaĢayamayız... Tersine, geliĢmiĢ ve yükselmiĢ bir ulus olarak uygarlık alanı içinde
yaĢayaca¬ğız. Atatürk, Bir kurtuluĢ savaĢçısı, dil devrimcisi ve tarihine sahip çıkan bir insan olarak
yanında evrenseldir.
IV. Eğitim laik olmalıdır: Hilafeti korumak isteyenler Mustafa Kemal'i halife yapmak istediler.
Mustafa Kemal bunu kabul etmedi ve 3 Mart 1924'de TBMM 429, 430 ve 431 sayılı yasaları
çıkardı. Bu yasalarla; Atajürk'ün kız çocuklarına ve kadınlara erkeklerle eĢit eğitim hakkı istemesi
de laiklik çerçevesi içinde düĢünülmelidir.
V. Eğitim halkçı olmalıdır: Bir ülkenin geliĢip kalkınma¬sında seçkinlerin eğitilmesi ve
uzmanlaĢması elbette önemli ve zorunludur. Ancak, onların katkılarının, buluĢlarının,
yarattıklarının,

getirdikleri

çözümlerin

hayata

aktarılması

kitlelerin

onları

anlamaları,

benimsemeleri ile olanaklıdır. Bu da halkın genel eğitim düzeyi ile orantılı olarak gerçekleĢebilir.
VI. Eğitim cumhuriyetçi olmalıdır: KurtuluĢ savaĢına "ya bağımsızlık, ya ölüm" diye baĢlayan,
"özgürlük ve bağımsızlık benim gerçek kiĢiliğimdir" diyen bir BaĢöğretmenden baĢka türlü ders
vermesi, zaten beklenemez. BaĢöğretmenin öğrencilere verdiği birinci ödev de, Türk istiklal ve
cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve savunmaktır.
VII. Eğitim disiplin ile devrimciliği kaynaĢtırmalıdır: Mustafa Kemal maceracı değildir. KurtuluĢ
SavaĢını çetelerle değil düzenli ordularla, cuntayla değil halkın örgütlü temsilcileri desteği ile
yapmıĢtır. Önderliğini benimsediğimiz bilim de, kendi içinde devrimci bir süreçtir. Daha geçerlisi,
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daha geneli, daha yeterlisi geliĢtikçe eski kurumlar yerlerini yenilerine bırakırlar. Çağımız da
bilimsel ve teknolojik devrimler çağıdır. Eğitim kurumları ve programları, geliĢmeye karĢı koyarak
Atatürkçü çizgide tutunamazlar.
VIII. Eğitim devletin denetim ve gözetimi altında olmalıdır: Atatürk ilkeleri¬nin hiçbirisini
diğerinden önemli olarak göstermemiĢtir; ama bir sıralama gerekirse Atatürk, devlet çerçevesinde
diğer ilkeleri var kabul eder. Ortada bir devlet olmadıktan sonra laiklik felsefi açıklamadan baĢka
bir Ģey değildir. Halkçılık, o da bir fikrî bir egzersizdir. Bir devlet olacak ki ötekiler tutunabilsin.
Sonuç olarak, Atatürk ilkeleri kendi içinde tutarlıdır. Birbirleriyle çeliĢmeden bütün oluĢtururlar.
Ayrıca, Atatürk‘ün eğitimde gösterdiği hedefler ve önerdiği ilkeler son yüzyıl içinde geçerliği
kanıtlanmıĢ eğitbilim ilke ve kuramları ile de tutarlıdır. Dewey‘in ―yaparak/yaĢayarak öğrenme‖,
Bloom‘un ―tam öğrenme‖; Montessori‘nin ―elveriĢli ortam uygulamalarıyla tam olarak örtüĢmekte,
davranıĢçı yaklaĢımların ―sonuç odaklı‖ dıĢavurum koĢullarını; yapılanımcı geliĢim yaklaĢımlarının
―örtük süreç‖ beklentileri ile çeliĢkisiz örtüĢmektedir.
Anahtar sözcükler: Atatürk ilkeleri; Öğrenme kuramları; 21. Yüzyıl hedefleri
GĠRĠġ
BaĢöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda bugünkü konumuz O'nun eğitimle
ilgili görüĢ ve düĢünceleridir. Yapılan genellemelerin hepsine kendisi tanık olarak gösterilmiĢtir.
Ancak O'nun konu kapsamına giren söz ve davranıĢların seçimi, düzenlemesinden ortaya
çıkabilecek yorum yanılgılardan yalnız yazar sorumludur. Atatürk'ün eğitim anlayıĢı, elbette O'nun
politik, ekonomik ve toplumsal görüĢlerinden bağımsız olamaz, olmamalıdır.
Ne var ki, Atatürk'ün düĢüncelerinin genel kapsamını çizip, eğitimle ilgili görüĢlerini bu
çerçevenin içine yerleĢtirmek en azından bir dizi kitap yazmayı gerektirir. Bu nedenle, doğrudan
doğruya özel ilgi alanımıza girerek O'nun eğitimle ilgili dilek ve isteklerinin bir dökümünü yapmaya
çalıĢacağım.
ATATÜRK ĠLKELERĠ ve GÜNCEL EĞĠTĠM
Atatürk'ün öngördüğü eğitimin özelliklerini sekiz baĢlık altında toplayabiliriz.
Bunların altısı yakasındaki rozetten alınmıĢ, ikisi de söylev ve demeçlerinden çıkarılmıĢtır.
I. Eğitim Bilimsel Olmalıdır.
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Atatürk'e göre; "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." Demek ki, O, "Önder benim" dememiĢ,
bilimin önderliğinde ilerlememizi istemiĢtir. Eğitimin bilimselliğini iki yönlü değerlendirmek
gerekir:
a) Eğitimin içeriği bilimsel ve teknik olmalıdır. Programlar bilimsel ve teknik konularla
donatılmalıdır.
b) Eğitim konusu yapı ve süreç olarak bilimleĢmelidir. 27 Ekim 1922 Bursa toplantısında diyor ki:
"Yurdu ve ulusu kurtarmak isteyenler için yurtseverlik, iyiniyet ve özveri çok gerekli olan
niteliklerdendir... Ne var ki, bir toplumu çağımızın isteklerine uygun olarak yükseltmek
için bu nitelikler yetmez; bu niteliklerin yanında bilim ve teknik gereklidir. Bilim ve
teknikle ilgili çalışmaların başladığı ve geliştirildiği yerse, okuldur. Bunun için okul
gereklidir. Okul adını, hep birlikte, büyük saygı ile analım."
Aynı konuĢmanın baĢka bir yerinde de söyle söylüyor:
"Yurt ve ulusu kurtarmaya çalışanların ayrıca, işlerinde birer namuslu uzman ve birer
çalışkan bilgin olmaları gereklidir…. Ulusumuzun politik, toplumsal yaşamında,
ulusumuzun düşünce eğitiminde önderimiz bilim ve teknik olacaktır. Okul yardımıyladır ki
Türk ulusu, Türk sanatı, ekonomisi, şiir ve edebiyatı bütün incelikleriyle gelişir."
Görülüyor ki, eğitim programlarında sanat ve edebiyatı, toplum bilimlerini yok saymadan bilim ve
tekniğe gereken önemi vermemizi istemektedir. Bazı araĢtırmacılar, eğitim programlarında bilim ve
tekniğe verilen önemi fen derslerinin haftalık toplam içindeki yüzdesi ile ölçerler. Bilim ve tekniğe
verilen önem yalnızca niceliğiyle değil niteliği ile de değerlendirilmelidir. Okullarımızda okutulan
fen dersleri kitaplarının güncelliği tartıĢmalıdır. Bilimsel ve teknik alanda ne kadar yol alabildiğimiz
ise bütün yönleri ile incelenmeye değer bir konudur. Eğitimin bilimleĢmesi ise programların
bilimsel yöntemlerle geliĢtirilmesi, eğitimle ilgili kararların bilimsel bulgulara dayalı olmasıdır.
1 Kasım 1926'da TBMM oturumunda diyor ki;
“Yurtta eğitim ve öğretim ilkelerini, bilimsel ve bağımsız bir merkezden yönetmek
amacıyla gerekli görülen "Talim ve Terbiye Dairesi" kurulmuş ve bütün öğretim
programları ve ders kitapları üzerinde önemli kararlar alınmıştır. (...) Bütün milli eğitim
kuruluşlarında uzmanlardan yararlanmak işinin gelecek yıllarda da daha geniş ölçüde
sürdürülmesi yerinde olur."
Atatürk'ün eğitimin bilimsel olmasına verdiği önem bugün de geçerlidir.
i. Bilimsel bilgi her on yılda bir, iki katına çıkmaktadır. Bu katlanma süresi yakında deha da
kısabilir. Çağımız bir bilgi patlaması çağıdır.
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ii. Tarih boyunca yaĢadığı bilinen bilim adamlarının %90-95'i Ģu anda hayattadır. Geride kalan
yüzde beĢin insanlığa getirdiği baĢ döndürücü uygarlık düzeyi bile, yüzde 95'in taĢıyacağı
dorukların yanında pek aĢağılarda kalacağa benzemektedir.
iii. Eğitim de hızla bir bilim olma yolundadır. Eğitim araĢtırmaları daha duyarlı ölçmelerle
yapılmaktadır. Öğretimde ileri teknolojiler uygulanmaktadır. Öğretim kuramları bireysel sezgiden,
felsefi görüĢlerden çok evrensel olgulara dayandırılmaktadır. Öğrenme süreçleri istenen yönde
denetlenebilmekte, istenen tür ve düzeylerde "öğrenmeler" gerçekleĢtirilebilmektedir.
Okul Öldü: Bu Everett Reimer tarafından yazılan bir kitabın adıdır. Reimer, dünyada pek çok
çocuğun okula gidemediğini, pek çok ülkenin olabilecek en düĢük düzeyde eğitimle yetindiğini
belirtir.
OkullaĢmanın pahası, her yerde, okullaĢmadan ve ulusal gelirden daha hızlı yükselmektedir.
Okullar, ayrıcalık için yaratılmıĢ kurumsal payandalardır. Toplumsal hareketliliğin baĢlıca
aracıdırlar.
Toplumlar varlıklarını sürdürmek için gerçek öğrenme, gerçek yaratıcılık, gerçek demokrasi
pahasına bu aracı kullanırlar.
John Holt'a göre de eğitim eylemin yerine geçemez. Dolayısıyla, insanların daha iyi Ģeyler
yapmasına yardım
etmenin eğitimden baĢka yolları bulunmalıdır.
Illich, oldum olası toplumu okullardan kurtarmayı düĢünmüĢtür. Paulo Freire, Bertrand Russell
ve Louis Althusser de eğitime ve okullara yüklenirler.
Pink Floyd Rock Grubunun The Wall albümündeki Ģarkı yıllarca öğretmene ve okullara karĢı
baĢkaldırının marĢı oldu. Ama Covid19 okulları ve sınıfları kapatınca anlaĢıldı okulun değeri.
ġimdi Atatürk‘ün 1922‘de söylediği gibi saygı ile anılıyorlar.
II. Eğitim Uygulamaya Dönük Olmalıdır.
1 Mart 1923'de TBMM açıĢ konuĢmasında diyor ki:
"Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için gereksiz bir süs, bir baskı aracı, ya da bir
uygarlık zevkinden çok, yaĢamda baĢarıya ulaĢmayı sağlayan, iĢe yarar ve kullanılabilen araç durumuna
getirmektir."
Tam bir yıl önce de aynı görüĢtedir.
1 Mart 1922'de yine TBMM'de demiĢ ki:
"Ortaöğretimde de eğitim ve öğretim yönteminin işe ve uygulamaya dayanması ilkesine
uymak kesin olarak gereklidir. Kadınlarımızın da sözü geçen öğrenim basamaklarından
geçerek yetiştirilmesine önem verilecektir."
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27 Ekim 1922'de Bursa ġark Tiyatrosu'nda zaferi kutlamak için gelen öğretmenlere diyor ki:
"Bir yandan yaygın olan bilgisizliği gidermekle birlikte, öte yandan toplumsal yaşamda
yapıcı, etkili ve verimli insanlar yetiştirmek gerekir. Bu da, ilk ve ortaöğretimin, yaparak
öğrenme ilkesine dayanması ile gerçekleşebilir.”
Atatürk, bu ilkeyi uzun ve yorucu savaĢlardan çıktıktan 15-20 gün sonra 1922 yılında ortaya
koymuĢtur. "Yaparak öğrenme" ilkesinin kuramcısı John Dewey Türkiye'ye 1924 yılında gelmiĢtir.
John Dewey hayatını eğitim bilimine adamıĢ bir düĢünürdür. Mustafa Kemal ise o güne kadar 10 yıl
boyunca savaĢmıĢtır. Elbette, John Dewey" Yaparak öğrenme" ilkesini Türkiye'ye gelmeden önce
ileri sürmüĢ ve denemiĢ bir eğitimcidir. Övünç duyduğumuz nokta Mustafa Kemal'in önceliği değil,
O'nun görüĢ ve düĢüncelerinin bilimle tutarlılığıdır.
1 Kasım 1925' de.TBMM açılıĢ konuĢmasında belirtiyor ki:
"Öğretimde, yaşamın pratik gereklerini karşılayan ve çevrenin özel koşullarını gözönünde
bulunduran bir yöntem üstündeyiz. Yararları denenmiş ve görülmüş olan bu yöntemin
gerçekleştirilmesi üzerine dikkat ve önemle yürümek gerekir."
BaĢöğretmenimizin verdiği bu ödevi gereken ölçüde baĢardığımız söylenemez. Etkili, verimli ve
uygulamaya dönük eğitim modelleri geliĢtirmek zorundayız. Uygulamalı eğitimin maliyeti
yüksektir ama verimi de yüksektir. Pahalı olan savurganlıktır.
III. Eğitim Ulusallığı ve Evrenselliği KaynaĢtırmalıdır
27 Ekim Bursa konuĢmasında anlatmıĢ ki:
"En önemli ve en verimli ödevimiz, ulusal eğitim işleridir. Ulusal eğitim alanında ne
karşılığında olursa olsun, tam bir başarıya ulaşmak gereklidir. Kurtuluş ancak bu yolla
olur. Bu başarının elde edilebilmesi için hepimizin tek can ve tek düşünce olarak temel bir
program üzerinde çalışmamız gerekir. Bence bu programın önemli iki yönü vardır:
1. Toplumsal yaşamımızın gereklerine uyması,
2. Çağımızın isteklerini karşılaması.
Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Yurdumuzu bir çember içine alıp,
dünya ile ilişkisiz yaşayamayız... Tersine, gelişmiş ve yükselmiş bir ulus olarak uygarlık alanı
içinde yaşayacağız. Bu yaşam, ancak bilim ve teknikle olur, bilim ve teknik nerede ise oradan
alacağız ve her yurttaşın kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için sınır ve koşul yoktur."
‗Böyle yapmazsak ne olur?‘ sorusunun cevabını da 22 Eylül 1924'de Samsun'da vermiĢ:
"Yeryüzünde üçyüz milyonu aşkın müslüman vardır. Bunlar, ana-baba, hoca eğitimiyle
eğitim ve ahlak almaktadırlar. Bununla birlikte üzülerek söylüyorum, işin gerçeği şudur ki,
bütün bu milyonlarca insan yığınları şunun ya da bunun kölesi, uşağı durumundadırlar.
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Aldıkları dinsel eğitim onlara bu kölelik zincirlerini kırabilecek insanlık değerlerini
verememiştir, veremiyor. Çünkü, eğitimlerinin amacı ulusal değildir."
Görüldüğü gibi Atatürk, ulusçuluğu cengâverlik ve ırkçılık gibi ilkel düzeylere indirmiyor;
uygarlık, bağımsızlık ve özgürlük onuruyla eĢanlamlı sayıyor. Atatürk'ün ulusal eğitim anlayıĢını,
ulusun çağdaĢ bilim ve teknikle donatılması, evrensel kültür ve uygarlıkla bütünleĢmesi olarak
yorumluyorum.
Ġsterseniz yeniden okuyalım:
"Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Yurdumuzu bir çember içine
alıp, dünya ile ilişkisiz yaşayamayız... Tersine, gelişmiş ve yükselmiş bir ulus olarak
uygarlık alanı içinde yaşayacağız. Bu yaşam, ancak bilim ve teknikle olur, bilim ve teknik
nerede ise oradan alacağız ve her yurttaşın kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için sınır ve
koşul yoktur."
Atatürk, baĢka eylemlerinde de ulusallık ve evrenselliği kaynaĢtırmıĢtır:
i. Bir kurtuluĢ savaĢçısı, dil devrimcisi ve tarihine sahip çıkan bir insan olarak ulusal; barıĢçı,
yönetici, yazı devrimcisi olarak evrenseldir.
ii. Batı emperyalizmine karĢı ulusal; batı uygarlığının yanında evrenseldir.
iii. 1933 yılındaki üniversite reformunu, NAZÎ zulmünden kaçan Alman bilim adamlarıyla
gerçekleĢtirmesi de eğitimde ulusallık ve evrenselliğin bir sentezidir.
IV. Eğitim Laik Olmalıdır
Atatürk laikliğin gerekçesini Büyük Söylevinde belgelerle açıklamıĢtır. Bulduğu tarihi gerçek Ģudur:
"Yabancılar,

Halifeliğe

saldırıda

bulunmuyorlardı;

ama

Türk

ulusu

saldırıdan

kurtulmuyordu."
Bugünün kuĢaklarına diyor ki:
"Türkiye'nin aydın ve cumhuriyetçi çocukları kolaylıkla anlayacaklardır ki, başında
çürümüş bir padişah soyunun, Halife sanıyla yerleşip kalmasını zorunlu kılan bir devlette,
cumhuriyet ilan olunsa bile, yaşatılamaz."

Hilafeti korumak isteyenler Mustafa Kemal'i halife yapmak istediler. Mustafa Kemal bunu kabul
etmedi ve 3 Mart 1924'de TBMM 429, 430 ve 431 sayılı yasaları çıkardı.
Bu yasalarla;
a) Türkiye Cumhuriyetinde, halkın iĢleriyle ilgili yasaları yapmaya ve yürütmeye yalnız
TBMM ile onun kurduğu Hükümetin yetkili olduğu belirtildi. ġeri'ye ve Evkaf Bakanlığı kaldırıldı.
b) Türkiye içindeki bütün bilim ve öğretim kurumları, bütün medreseler Milli Eğitim Bakanlığına
bağlandı.
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c) Halife görevden alındı ve Hilafet kaldırıldı.
Cumhuriyet 29 Ekim 1923'de kurulduğu halde Hilafet 3 Mart 1924'de kaldırıldı. Aradaki
gecikmeyi Atatürk Ģöyle açıklıyor:
"İlk Anayasayı hazırlayanlara ben başkanlık ediyordum. Yapmakta olduğumuz yasa ile
"şeriat kuralları" teriminin bir ilişkisi olmadığını anlatmaya çok çalıştık; ama bu terimden,
kendilerine göre bambaşka bir anlam çıkaranları inandıramadık."
Cumhuriyetin ilk Anayasası yapılırken "laik devlet" teriminden dinsizlik anlamı çıkarmaya eğilimli
olanlara ve bundan yararlanmak isteyenlere firsat vermemek için bu gecikmeye katlanılmıĢtır.
Atatürk'ün kız çocuklarına ve kadınlara erkeklerle eĢit eğitim hakkı istemesi de laiklik çerçevesi içinde
düĢünülmelidir:
"Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı iken öteki yarısı
göklere yükselebilsin."
Atatürk'ün bu görüĢü de çağdaĢ bilimin verileri ve bulguları ile doğrulanmıĢtır. Öğrenci
baĢarısında annenin eğitim düzeyi en önemli etkenlerden biridir.
Atatürk'ün sanatçılara ve sanat eğitimine verdiği değer de laik eğitim ilkesinin elle tutulur bir
örneğidir. BaĢka ülkelerde dinin sanata katkısı olmuĢtur. Ama Türkiye'de, en azından, resim ve
heykel sanatlarının geliĢebilmesinde laikliğin ve laik eğitim anlayıĢının yeri ve önemi
büyüktür.
Bütün geliĢmiĢ ülkelerde temel eğitim O-Y-A‘dan O-Y-S-A‘ya doğru evrilmektedir.
(O: Okuma; Y: Yazma: A: Aritmetik; S: Sanat).
Gittikçe yaygınlaĢan STEM (Science-Technology-Engineering-Matematik) uygulamalarında
da E ile M‘nin arasına bir A (Arts) girmektedir. Atatürk‘ün deyiĢiyle Sanat ulusun yaĢam
damarlarından biridir.
Eski yazının kutsallığına son veren yazı devrimi de laikliğin eğitimde uygulanmasına bir baĢka
örnektir. Bunu ihanet sayanlara soralım:
YaklaĢık 900 yıl kullandığımız Arap harfleri ile kaç fizik, kaç tıp, kaç metalürji kitabı yazmıĢsız?
Bırakalım yazarlığı, koskoca iki imparatorluk, vatandaĢlarının yüzde kaçını okur yapabilmiĢtir?
Arap harfleriyle baĢarılan 900 yıllık cehaletin bizi getirdiği nokta Mondros'tur, Sevr'dir.
Gaflettir, ihanettir.
Bir Mustafa Kemal çıkacak, Trablus'ta, Anafartalar'da, Sakarya'da savaĢacak... DüĢmanı, cehaleti,
ihaneti yenecek...
Onuruyla savaĢtığı batıdan aklıyla uygarlığı getirdiği için o milliyetçi sayılmayacak da, padiĢah
dalkavuklarının edebiyatını, Arap harfleriyle kekeleyenler milliyetçi oluverecekler...
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Her Ģeyden önce, bu tutarsızlık, bu samimiyetsizlik, bu nankörlük insanı kahrediyor...
Dünya bilgi devriminin, endüstri ötesi topluma dönüĢmenin sorunlarını tartıĢıyor. Daha ileri
gitmenin yollarını arıyor. Yeniyi yaratmanın, yaratıcılığıöğretmenin yöntemlerini araĢtırıyor.
Böyle bir çağda genç beyinleri bitpazarına çevirmekle milliyetçilik değil, olsa olsa neme
lâzımcılık, adam sendecilik pekiĢtirilir.
Yoksul halk çocuklarına mesleki ve akademik programlar götürmek yerine, zaten yetersiz olan
liseleri tekkeye çevirmek akıntıya kürek çekmektir. Kürekler kırılırsa akıntının nerelere
sürükleyeceğini kimse bilemez.
V. Eğitim halkçı olmalıdır
Atatürk, 13 Eylül 1920'de TBMM'ne bir halkçılık programı sunmuĢtur. Buna göre; TBMM
Hükümeti halkın altında ezildiği kötü yaĢam koĢullarının nedenlerini gidermeyi, mutluluk ve
zenginliğin koĢullarını gerçekleĢtirmeyi amaç edinir. Bu nedenle, tarım, eğitim, adalet,
ekonomi ve bütün toplumsal sorunlarda çağın gereklerine ve halkın gerçek ihtiyaçlarına göre
gereken yenilikleri ve kurumları oluĢturmayı baĢlıca görevi sayar.
Halkçılık ilkesi Atatürk'ün 1923 yılında kurduğu partinin tüzüğünde de yer almıĢ ve 1937 yılında
da AnayasallaĢmıĢtır. Ülkenin gerçek sahibinin köylüler olduğunu, köylülerin toplumun
temelini oluĢturduğunu belirten Atatürk, "Devlet Kitapları‖ adı altında parasız olarak
yayınlanacak kitaplarla halkımıza yaĢamın gerçeklerini öğretmenin çok yararlı olacağını
öğütlemiĢtir.
Yazı devriminden sonra baĢlatılan Millet Mektepleri giriĢimi de geniĢ halk kitlelerine okumayazma öğretmeyi ve temel bilgiler kazandırmayı amaçlamaktaydı. 1923 yılında kurulan
Halkevlerinde her kesimden binlerce insan edebiyat, güzel sanatlar, spor, tarih ve daha pek çok alanda
özel ilgi ve yeteneklerini gerçekleĢtirme fırsatını buldu. Bir ülkenin geliĢip kalkınmasında
seçkinlerin eğitilmesi ve uzmanlaĢması elbette önemli ve zorunludur. Ancak, onların katkılarının,
buluĢlarının, yarattıklarının, getirdikleri çözümlerin hayata aktarılması kitlelerin onları anlamaları,
benimsemeleri ile olanaklıdır. Bu da halkın genel eğitim düzeyi ile orantılı olarak gerçekleĢebilir.
Halkçılık ilkesi büyük ölçüde bir eĢitlik ülküsüdür. Bugünün dünyasında serbest piyasa
ekonomisini ve giriĢimcilik güdüsünü önde tutarak geliĢmiĢ ülkelerde bile eĢitsizlik önemli bir
sorundur.


ABD‘de ―hiçbir çocuk geride kalmasın‖ baĢlıklı uzun erimli ve geniĢ kapsamlı bir proje
yürürlüğe konmuĢtur. EriĢilebilirlik, eĢitlik, kapsayıcılık her zaman güncel değerlerdir.



Dünyanın en geniĢ katılımlı eğitim toplantılarından biri olan AERA‘nın 2021 konusu
―eĢitliktir.



UNESCO‘nun ―Herkes için eğitim‖ ilkesi yıllardır gündemdedir.
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OECD‘nin PISA ve TIMMS sınavları da aslında halkları yarıĢtırmak için değil eĢitsizlik
kaygısına dayalı araĢtırmalardır. ―Dijital yarılma‖ zengin ülke halklarının da sorunudur.

VI. Eğitim Cumhuriyetçi Olmalıdır
1900'lü yılların baĢında yürekli, namuslu bir Ģairimiz, Ģu anda içinde bulunduğumuz bu okulda,
Türkçe öğretmenliği yapıyordu: Tevfik Fikret... Tevfik Fikret bir fotoğrafının üzerinde kendini
Ģöyle tanımlar: Bugün hepimizin anlayabileceği bir dille aktarıyorum:
Ne kimseden bir bağış beklerim, ne kol ne de kanat dilenirim
Kendi göklerimde kendi kanatlarımla uçar giderim
Eğilmek boyunduruktan bile ağır gelir boynuma
Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şairim.
Özgün biçimi:
Kimseden ümmid-i feyzetmem, dilenmem perr-ü bal
Kendi cevvim, kendi eflakimde kendim tairim
İnhina tavk-ı esaretten girandır boynuma
Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şairim
Ulusal kurtuluĢ savaĢçısı Mustafa Kemal bu tanımlamayı, 25 Ağustos 1925'de öğretmenlere bir
meslek ilkesi olarak göstermiĢtir.
"Hiçbir zaman unutmayınız ki, Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür
nesiller ister."
KurtuluĢ savaĢına "ya bağımsızlık, ya ölüm" diye baĢlayan, "özgürlük ve bağımsızlık benim
gerçek kiĢiliğimdir" diyen bir BaĢöğretmenden baĢka türlü ders vermesi, zaten beklenemez.
BaĢöğretmenin öğrencilere verdiği birinci ödev de, Türk istiklal ve cumhuriyetini sonsuza kadar
korumak ve savunmaktır.
Çağımızda toplumların pek çok sorunu var. Silahlanma, çevre kirlenmesi, açlık vb.
Bütün bu sorunlar insanlığı yıldırmıyor... Günümüz insanının en önemli sorunu yabancılaĢmadır.
YabancılaĢma, insanın kendi yarattığıürün, kurum ve süreçlere tutsaklaĢmasıdır. Kölelikten kulluğa,
kulluktan insanlığa yücelmenin yolu özgürlüktür. Cumhuriyet özgür insanlar toplumudur. 21.
Yüzyıl eğitiminin hedefleri arasında yer alan sorgulayıcı, eleĢtirel düĢünme, yaratıcılık ve
giriĢimcilik yetenekleri de ‖fikri hür‖, ―irfanı hür‖ bireylerde oluĢuyor.
VII. Eğitim Disiplin Ġle Devrimciliği KaynaĢtırmalıdır
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Mustafa Kemal maceracı değildir. KurtuluĢ SavaĢınıçetelerle değil düzenli ordularla, cuntayla
değil halkın örgütlü temsilcileri desteği ile yapmıĢtır. SavaĢın en kanlı, en zorlu evrelerinde bile
TBMM önüne çıkmıĢ, tartıĢmıĢ, danıĢmıĢtır. Usta bir zamanlamacı, titiz bir tasarımcıdır...
Ama asla "idare-i maslahatçı" olmamıĢ, köhnemiĢ kurumlarıçekinmeden devirmiĢtir.
ĠĢte örnekleri:
Ulusal KurtuluĢ savaĢı emperyalizmi yıkmıĢtır.
Cumhuriyet saltanata karĢı bir devrimdir.
Laiklik hilafete karĢı bir devrimdir.
Yazı devrimi bilgisizliğe, ulusçuluk ümmetçiliğe, halkçılık zümreciliğe karĢıdır...
Önderliğini benimsediğimiz için burada olduğumuz bilim de, kendi içinde devrimci bir süreçtir.
Daha geçerlisi, daha geneli, daha yeterlisi geliĢtikçe eski kurumlar yerlerini yenilerine
bırakırlar. Çağımız da bilimsel ve teknolojik devrimler çağıdır. Eğitim kurumları ve
programları, geliĢmeye karĢı koyarak Atatürkçüçizgide tutunamazlar. Eğitim, bağnazlığı ve
bilgisizliği yıkamazsa, bilgisizler ve bağnazlar baĢka kurumlarla birlikte eğitimi yıkarlar.
Devrimcilik diye çevirdiğimiz Ġnkılapçılık ilkesinin çağdaĢ toplumlardaki karĢılığı da ―reform‖
olmaktadır. Reform her eğitim sisteminde en zorunlu oluĢumlardan birisidir.
Jean Piaget (Patterson, 1977; s. 108) diyor ki;
“Eğitimin birinci gayesi, sadece önceki kuşakların yaptığını tekrarlayan değil
yenilikler getirebilecek, yaratıcı, icatlar ve keşifler yapan insanlar yaratma ktır.
Eğitimin ikinci gayesi eleştirmesini, kanıtlamasını bilen kendisine sunulanla
yetinmeyen akıllar biçimlendirmektir. Bugünkü tehlike sloganlar, yaygın kanılar,
basmakalıp düşüncelerdir.
Eleştirme, kanıtlanmış olanla olmayanı ayırt etme haklarımızı savunmalıyız.
Dolayısıyla etkin, dirik, bazen kendi girişimleriyle bazen de kendileri için hazırlanmış
malzemelerle erkenden öğrenebilen, kanıtlanmış olanı ayırt edebilen, öte yandan da
akıllarına gelen her düşünceyi dile getirebilen insanlara ihtiyacımız var.
VIII. Eğitim Devletin Denetim ve Gözetimi Altında Olmalıdır
1981 yılında doğum yılı nedeniyle basında çıkan yazılarda Atatürk'ün ilkeleri bazı yazarlarca
öncelik ve önem sırasına konuyordu: Cumhuriyetçilik ulusçuluktan önce gelir, laiklik en
önemlisidir, devletçiliğin günü geçmiĢtir diyenler vardı. Ben, Rahmetli Enver Ziya Karal
Hocadan bu görüĢlerdeki doğruluk payını sorma fırsatını bulmuĢtum.
Bu konuda sözü Rahmetli Karal Hocama bırakıyorum:
"Başka memleketlerde ilkeler daha çok devrimlerden öncedir. Bizim memleketimizde
ilkeler, devrimlerden sonra çıkarılmıştır. Devrimlerden sonra çıkarıldığı için bugün hala
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Kemalizmin bir doktrin olup olmadığı noktasında ayrılmaktayız. Gayet tabiidir ki,
Atatürk ilkelerinin hiçbirisini diğerinden önemli olarak göstermemiştir; ama bir
sıralama lazım gelirse (nasılsa hepsini 1 diye gösteremeyiz), sıralamak lazım. O
sıralamaya göre de değerlendirmeye gidince, Atatürk, devlet çerçevesinde diğer ilkeleri
var kabul eder. Ortada bir devlet olmadıktan sonra laiklik felsefi açıklamadan başka bir
şey değildir. Halkçılık, o da bir egzersizdir; fikrî bir egzersizdir. Evvelâ bir devlet olacak
ki ötekiler tutunabilsin; hatta özgürlüğü de öyle kabul ediyor, Kişisel özgürlük, devlet
özgürlüğü. İstiklal Savaşının başlangıcında devletin özgürlüğü söz konusu olabilir
miydi? İşgal altındaydı İstanbul, Anadolu'nun önemli bir kısmı işgal altındaydı,
evvelâ devleti kurmak lâzımdı. Devletçiliği de bu anlamda, daha doğrusu ilkelerin
derecelerini bu anlamda görmek ve önemleri bakımından da bu istikamette düşünmek
makul olur." (Baykal, 1982; s. 16).
SONUÇ
Sonuç olarak, Atatürk ilkeleri kendi içinde tutarlıdır. Birbirleriyle çeliĢmeden bir bütün
oluĢtururlar. Ayrıca, Atatürk ilkeleri çağımızın geliĢimine koĢuttur. Güncel eğitim
sorunlarımızın çözümündeki geçerlilikleri sürmektedir.
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MÜƏLLĠM-ġAGĠRD MÜNASĠBƏTĠ PEDAQOJĠ PROSESDƏ BAġLICAAMĠLDĠR
Məhərrəmova Elmira Məhərrəm qızı
ADPU-nun Tətbiqi tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı
XÜLASƏ
XXI əsr insan həyatında kəskin dəyiĢikliklərlə müĢayiət olunur.Bu dəyiĢikliklər biz istəsək
də,istəmək də gündəlik həyat tərzimizə , iĢ həyatımıza, düĢüncələrimizə təsir edir və bu bizim
məsələlərə baxıĢ və yanaĢmamızın dəyiĢməsinə səbəb olur.DəyiĢən dünyaya uyğunlaĢmaq
insanların qarĢısına

bir sıra tələblər qoyur.Təhsilimizin inkiĢaf istiqamətləri ― Azərbaycan

Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ sənədində ətraflı verilmiĢdir.
Müstəqilliyimizin və dövlətimizin mühüm Ģərtlərindən biri mükəmməl təhsil sisteminə malik
olmalıdır. Respublikamızda həyata keçiriən təhsil islahatının

məqsədi yaradıcı və tənqidi

düĢünməyi bacaran, fəal Ģəxsiyyət yetiĢdirməkdir.Ġlk növbədə müəllim bacarıqlı,iĢgüzür, ixtisasını
dərindən bilən, müəllimlik adını müqəddəs tutan, ideyaca saf, mənəviyytca pak, özünə və
Ģagirdlərinə qarĢı tələbkar, sənətinə ürəkdən bağlı keyfiyyətləri özündə cəmləĢdirməlidir.
Təhsil ümumilikdə insan münasibətlərindən ibarət bir prosesdir. Yüksək keyfiyyətli məzmun,aydın
ifadə olunmuĢ təlim nəticələri olan dərs planı, əlbəttə ki, vacibdir, lakin bunlar bütün Ģagirdlər üçün
yüksək nəticələr əldə etməyə kifayət etmir.Əgər Ģagirdlərdə onların ehtiyaclarını qarĢılayan pozitiv
münasibət qurulsa, onları akademik fəaliyyətə cəlb etmək və nəticə göstərmələrini təmin etmək
daha rahat olar, Ģagirdlırdı pozitiv münasibət qurulduqda onlar özlərini məktəbə daha bağlı hiss
edir, səriĢtə nümayiĢ etdirir,seçim imkanları olur və təhlükəsiz öyrənmə mühitindən zövq alırlar.
Təlimdə yaxĢı nəticələr əldə olunması üçün psixoloji xüsusiyyətləri dərindən bilmək vacibdir.
Müəllim bütün hallarda, xüsusən ―müəllim-Ģagird‖ münasibətlərinin qurulmasında pedaqoji taktı,
nəzakəti, onun davranıĢına verilən etik tələbləri gözləməli, Ģagirdlərin Ģərəf və ləyaqətinə hörmət
bəsləməli, onlara münasibətdə ədəblə davranmalıdır.
ĠĢ prosesində müəllim-Ģagird münasibətlərinin düzgün qurulmadı, Ģagirdlərin təhsilə marağının
artırılmasında ,tədris olunan fənlərin sevdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
ġagirdlərlə gözəl münasibət yaratmağn birinci mərhələsi sadəcə Ģagirdləri sevmək onları olduqları
u kimi qəbul etməkdir. Müəllim və Ģagird arasındaqarĢılıqlı hörmət olmalıdır ki, müəllim Ģagirdə
sevgi, məhəbbətlə və eyni zamanda ciddi yanaĢmalıdır. Müəllim Ģagirdi bir Ģəxsiyyət kimi görməli,
onun mənliyinə Ģəxsiyyətinə toxunan söz deməməlidir. Nə qədər sözə baxmayan, nadinc Ģagird
olsa belə, müəllim özünün pedaqoji metodlarından istifadə edib,xoĢ,isti münasibət yaratmalıdır.
Pedaqoji prosesdə müəllimin pedaqoji mərifəti daha çox müəllim-Ģagird münasibətlərində özünü
göstərir və müəllimin pedaqoji ustalığının əsasını təĢkil edir. Müəllimin pedaqoji ustalığı dedikdə
aĢağıdakılar xarakterizə edilir:
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MüĢahidəçilik,diqqətlilik,

hörmətvə

tələbkarlıq.qayğıkeĢlik,

inam,

ədalətlilik,

səbrlilik,

təmkinlilik,Ģərəf və ləyaqəti qorumaq, gülərüz, mehriban,ünsiyyətlilik, xoĢ rəftar və s.
Müəlllimlik məsuliyyətli peĢədir.Çünki müəllim insanın təlim və tərbiyəsi ilə məĢğul olur, Ģüurunu
formalaĢdırır və bu iĢdə səhvə yol vermək olmaz. Müəllimlik peĢəsinin yaradıcı olması onun
mürəkkəbliyini sübut edən amildir .Bu sıralarda olmaq qürurvericidir.
Açar sözlər: təlim, təhsil,müəllim, Ģagird, məktəb
Keywords: training, education, teacher, student, school
GĠRĠġ
Məlum olduğu kimi təhsil cəmiyyət və dövlətin inkiĢafının əsasını təĢkil etməklə yanaĢı, strateji
əhəmiyyətə malik olan fəaliyyət sahəsidir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında təhsil sistemi
milli zəminə,ümumbəĢəri dəyərlərə söykənir və demokratik dəyərlərə əsaslanır. Hər bir inkiĢaf
etmiĢ cəmiyyətdə insanların maraq dairəsində təhsil özünəməxsus yer tutmuĢ və hazırda da belədir.
Ona görə ki, insan təhsil üçün deyil, təhsil insan üçündür.YaĢadığımız müasir dövrdə baĢ verən
mürəkkəb problemlərdən baĢ çıxarmaq, qarĢıya çıxan bütün çətinliklərin mahiyyətini dərk etmək
üçün təhsilin inkiĢafı zəruridir. Ġnsanlar ətraf aləmdə baĢ verən qlobal hadisələrdən xəbərdar olmağa
indi daha çox maraqlıdırlar. Ona görə ki,bütün bu yeniliklər təhsil sistemindən keçir və təhsillə
qazanılır.
Mükəmməl təhsil sisteminə malik olmaq bu və ya digər bir dövlətin gələcəyinin təmin edilməsi və
müstəqilliyinin əbədiliyi üçün

mühüm Ģərtlərdən

biridir. Bu səbəbdən də ölkəmizdə həyata

keçirilən təhsil islahatının əsas məqsədi məhz təlim prosesinin səmərəliliyini təmin etməklə milli
və ümumbəĢəri dəyərlərə yiyələnən təlim-tədris prosesində yaradıcı müstəqil düĢünməyi bacaran,
fəal Ģəxsiyyət yetiĢdirməkdir. Ona görə də hər bir müəllim öz bacarıqlı, iĢgüzar fəaliyyəti ilə
müəllim adına layiq olmağa çalıĢmalı, özünə və Ģagirdlərinə qarĢı tələbkar olmalı,peĢəsinə bağlı
keyfiyyətləri özündə cəmləĢdirməyi bacarmalıdır.
Bütün bunlar təlimdə keyfiyyətin əldə olunması üçün vacib Ģərtlərdir.Müəllim bütün hallarda,
xüsusən,müəllim-Ģagird

münasibətlərinin

qurulmasında nəzakətli, etik, tələbləri gözləməli,

Ģagirdlərin Ģərəf və ləyaqətinə hörmət bəsləməli, onlara münasibətdə ədəblə davranmalıdır. Bu,
―pedaqoji takt‖ adlanır. Pedaqoji takt nədir? Pedaqoji takt xüsusi bacarıq növü olub, Ģagirdlərlə
ünsiyyətdə müəyyən hədlərə riayət etmək deməkdir. Takt müəllimin ağlının, hisslərinin və ümumi
mədəniyyətinin ümumiləĢmiĢ ifadəsidir. ġagird Ģəxsiyyətinə hörmət etmək prdaqoji pedaqoji taktı
səciyyələndirən əsas xüsusiyyətdir.
Müəllim ilk növbədə təlimin yeni texnologiyalarını mənimsəməli, yeni proqram və dərsliklərdən,
fənn kurikulumunun tələblərindən irəli gələn dəyiĢillikləri tətbiq etməyi bacarmalıdır. Müasir
dövrümüzdə müəllim yeni metodlardan istifadə etməklə Ģagirdlərin idraki fəallığına, müstəqil
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düĢünmə

qabiliyyətinin inkiĢafına daha tez nail ola bilər. ĠĢ prosesində müəllim-Ģagird

münasibətlərinin düzgün qurulması Ģagirdlərin təhsilə marağının artmasında,tədris olunan fənlərin
sevdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müəllim və Ģagird arasında qarĢılıqlı hörmət olmalıdır
ki, Ģagird Ģagird müəlliminin tələblərini həvəslə yerinə yetirsin. Bunun üçün müəllim Ģagirdi bir
Ģəxsiyyət kimi görməli, onun mənliyinə,Ģəxsiyyətinə toxunan söz və ya hərəkət sahibi olmamalıdır.
Nə qədər sözə baxmayan,nadinc Ģagird olsa belə, müəllim özünün pedaqoji metodlarından istifadə
edib xoĢ, isti münasibət yaratmalıdır. Düzgün qurulmuĢ müəllim-Ģagird münasibəti Ģagirdlərin
təlim marağının

artmasına mühüm təsir

göstərir.QarĢılıqlı ünsiyyət Ģagirdlərin

fəallığını

artırır,kollektiv Ģəkildə iĢləməyə istiqamət verir.
Rus pedaqoqu K.UĢinski yazırdı: ―Əgər müəllim bütün cəhətləri ilə nümunəvi olan insan
yetiĢdirmək

istəyirsə,əvvəlcə

Ģagirdi

bütün

cəhətlərinə

görə

öyrənməlidir‖.

ġagirdinin

dünyagörüĢünü, maraq dairəsini,təlim ehtiyaclarını,dərketmə imkanlarını dəqiq öyrənən müəllim
təlimi onların maraqları baxımından səmərəli təĢkil edir və məqsədə daha çox nail olur.
Təhsilimizdə baĢ verən yeniiklər və təhsilimizin dünya standatlarına uyğunlaĢdırılması,xüsusilə ali
pedaqoji təhsilin ardıcıl olaraq təkmilləĢdirilməsi yüksək ixtisaslı müəllim kadrların hazırlığına,
eləcə də məktəbdə təlim və tərbiyə iĢlərinin təĢkilinə yeni qaydalarla yanaĢmağı tələb edir. Bu gün
ümumtəhsil məktəblərimiz qarĢısında böyük vəzifələr durur.Bu, baĢlıca oıaraq gələcəyimiz etibar
bugünkü

ediləcək

məktəblilərə

Azərbaycan

mənəviyyatı,metaliteti,

dili

və

ədəbiyyatı,tarixi,coğrafiyası,incəsənəti, habelə zəngin maddi sərvətlərimiz barəsində dərin və
hərtərəfli

biliklər

verməkdən,yetiĢən

gənc

yüksək

nəsildə

mədəniyyət,mənəviyyat

formalaĢdırmaqdan ibarətdir.
Müəllimin bacarıgı aĢağıdakı amillərlə təyin olunur:


metodoloji (pedaqoji- psixoloji) bacariqlar ;



ümumi mədəni səviyyəni əks etdirən bacarıqlar;



fənyönümlü bacarıqlar

Müəllim

yenilikçi

yaradıcı

düĢüncəyə

malik

olmalıdır.

Pedaqoji

yaradıcı

fəaliyyətin

istiqamətlənməsi müəllimdən aĢağıdakıları tələb edir:
Öz imkanlarını obyektiv qiymətləndirmək, öz sənəti üçün əhəmiyyətli olan zəif

və güclü

cəhətlərfini müəyyən edə bilmək,( özünüidarə, özünüqiymətləndirmə, emosionallıq, kommunikativ,
didaktik qabiliyyətlər və s.) ;
Intellektual fəaliyyət

( düĢüncə,

yaddaĢ,

qavrama,təsvir, diqqət)mədəniyyətinə davranıĢ

mədəniyyətinə, ünsiyyət mədəniyyətinə, o cümlədən pedaqoji mədəniyyətə malik olmaq;
Inteqrasiya proseslərinə, dünya təhsil məkanının inkiĢaf texnologiyasına uygunlaĢa bilmək ;
Müəllimlər yeni, mürəkkəb, müxtəlif və qeyri sosial-iqtisadi Ģəraitdə həyatın yeni bünövrəsinin
qurulması sahəsində rolu olan insanlardır. Onlar yeni fərdilikləri və xüsusiyyətləri ,yeni
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texnologiyaları və sistemləri nəzərə almalı, öyrənənlərə yeni bilik və bacarıqların əldə
edilməsində,yeni cəmiyyətin tələblərinə uyğunlaĢmaqda və fasiləsiz təhsil almaqda kömək
etməlidir.Müəllimlər təhsilin hamı üçün əlçatan olmasının təmin ediləsinə,həmçinin yaĢ, bacarıq,
mədəni,dil cins, cografi və sosial iqtisadi fərqlər üzündən yarranmıĢ məhdudiyyətlərin aradan
qaldırılmasına çalıĢmalıdırlar. Müəllimlərin iĢi gündən günə cəmiyyətin fəaliyyəti ilə sıx Ģəkildə
birləĢir.Təhsilin müasirləĢdirilməsi Ģəraitində müəllimin ənənəvi funksiyaları ilə ( təlim, tərbiyə,
inkiĢafa kömək, təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi, valideynlərlə iĢ və s )yanaĢı həm məzmun
cəhətdən,

həm

də

prosesin

təĢkili

baxımından

təhsilin

və

sosial

mədəni

mühitin

proqramlaĢdırıması,layihələĢdirilməsi və təĢkili kimi peĢə funksiyaları aktuallaĢır.
Məktəbə, təhsilə,tərbiyəyə aid bütün çıxıĢlarında müəllim əməyini yüksək qiymətləndirərkən, onun
iĢinə və Ģəxsiyyətinə xüsusi önəm verən Ulu Öndər, xalqımızın ümummilli Ġideri Heydər Əliyev
müəllim haqqında demiĢdir: ―Müəllim adı dünyada ən yüksək addır.ġəxsən mən yer üzərində
müəllimdən yüksək ad tanımıram. Çünki hər birimizə təhsil,bilik verən, bu səviyyəyə çatdıran
məktəbdir, məktəbdə təhsil verən müəllimdir‖.
Milli mətbuatımızın banisi, ilk ali təhsilli azərbaycanlı müəllim H.Zərdabi müəllimlik peĢəsinə çox
yüksək qiymət vermiĢ və bu sənətdən iftixar hissi duyaraq demiĢdir: ―Əgər məndən soruĢsalar
ki,ən Ģərəfli peĢə hansıdır,mən o zaman iftixarla deyərdim:-Müəllimlik‖.
Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrəə Dövlət Strategiyası ilə
bağlı 2013 cü il oktyabrın 24-də imzaladığı sərəncamda müəllimlərin nüfuzunun artırılması ilə
bağlı maraqlı məqamlar da yer alıb.
Təhsilin keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılması üçün təhsil idarəetmə sisteminin yenidən qurulması,bu
sahədə insan resurslarının iniĢaf etdirilməsi və müəllim peĢəsinin nüfuzunun artırılması zəruridir.
Müəllim amili təhsilalanların öyrənməsi və inkiĢafı, nailiyyətlərin monitorinqi prosesində həlledici
rol oynayır. Təhsilalanların savadlı və səriĢtəli Ģəxs kimi formalaĢmasına müəllimin təsiri müəllimin
akademik bacarıqlarından və tədris təcrübəsindən və peĢəkarlıq səviyyəsindən xeyli asılıdır.
Müəllimin bu keyfiyyətləri ilə təhsilalanların nailiyyətləri arasında sıx korrelasiya mövcuddur.
Müəllimin sinfə girərkən uĢaqların üzündəki təbəssümdən, onların öyrənmək, bilmək marağından
zövq ala bilməsi onu daha yaxĢı iĢləməyə, yaradıcı fəaliyyət göstərməyə sövq etməklə yanaĢı, həm
də peĢəkarlıq və səriĢtəlilik meyarı kimi pedaqoji prosesin optimallığını artırır.
Müəllimin bugün qarĢısında əyləĢən məktəblilər sabahın sahibləridir.Bügünki Ģagirdlər sabah
ölkənin müxtəlif yerlərində, müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərəcəklər.Buna görə də müəllim heç
vaxt unutmamalıdır ki, onların bu gün verdiyi təlim,təhsil və tərbiyə ilə cəmiyyətin cələcəyi
düzmütənasibdir.
Müasir dövrdə təhsildə humanist

meyllərin güclənməsii, insan amilinin önə çəkilməsi,

Ģəxsiyyətyönümlü təhsil məsələsinə böyük diqqət verilməsi müəllim peĢəsinin humanist
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istiqamətinə daha ciddi yanaĢmalara səbəb olmuĢdur. Müəllimin sinifdə Ģagirdləri fəal əməkdaĢlığa
cəlb edə bilməsi, Ģagirdi obyekt səviyyəsindən çıxararaq özünə tərəf – müqabil etməsi, fəaliyyətini
―subyekt-subyekt‖ əsasında təĢkil etməsi, təlim-tərbiyə iĢlərində Ģagird Ģəxsiyyətinə hörmətlə
yanaĢması kimi məsələlər müəllim fəaliyyətinin

humanis istiqamətinə yeni çalarların daxil

olunması zəruriliyini daha da artırmıĢdır.Məçhur psixoloq Ə.Əlizadə yazır: ―Məktəbin
humanistləĢdirilməsi təlim prosesində yeni tipli müəllim-Ģagird münasibətlərinin bərqərar olmasını
nəzərdə tutur. ġagirdin insan ləyaqətinə hörmət etmək etmək,ona etibar və inamla yanaĢmaq, bir
Ģəxsiyyət kimi onun, tələbatları və mənafeyi ilə hesablaĢmaq, məhz bu kefiyyətlər müəllimlərin
Ģagirdlərlə münasibətlərinə nurlu insani çalarlar bəĢx edir.‖
ġagirdlərdə inam və cəsarət formalaĢdırmaq lazımdır. Müəllim Ģagirdlərə inandığını, onları
sevdiyini, hər Ģagirdə güvəndiyini,özünün sözü , hərəkət və davranıĢı ilə hiss etdirməli,
bildirməlidir.ġagirdlərə elə münasibə göstərməlidir ki, onlar sadəcəı uĢaq və Ģagird deyil,
cəmiyyətin fəal və gərəkli bir üzvü olduqları inamına gəlsinlər.
Pedaqoji prosesdə humanizm heç də müəllim tələbkarlığını inkar etmir və hamıya , hər Ģeyə güzəĢt
edilməsi demək deyildir.Əksinə, burada hörmət və tələbkarlıq elə qurulmalıdır ki, Ģagird
Ģəxsiyyətinin inkiĢafı üçün real imkanlar yaransın. Belə Ģəraitdə Ģagird öyrənməyə. Daha çox
bilməyə həvəsli və maraqlı olur.YaradılmıĢ Ģərait, qarĢılıqlı münasibət Ģagirdlərin gələcək
inkiĢafına yeni-yeni impulslar verir, onlarda stimul yaradır.
Bilik və bacarıqlarını davamlı artıran müəllimlər təhsilalanların nailiyyətlərinə əlavə töhfə
verirlər.Təhsil müəssisəsi səviyyəsində idarəetmənin qeyri-effektivliyi müəllim hazırlığı üzrə
infrasturukturun zəif olması müəllim amilinə təsir edən amillər sırasındadır. Bu baxımdantəhsil
islahatı aparılan ölkələrdə müəllim hazırlığının təkmilləĢdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.
Təhsilin inkiĢafında mühüm irəliləyiĢlərə nail olmuĢ ölkələrin təcrübəsi göstərir ki,informasiyakommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan , yaradıcı düĢüncəni inkiĢaf etdirən və təhsilalanların
fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan müasir , fəal- interaktiv təlim metodları daha yüksək nəticələr
verir. Həmin məqsədlə, davamlı olaraq müvəqqəti tədris metodlarının yaradılması və müəllimlərin
səriĢtəsinin artırılması təhsil siyasətində mühüm yer tutur.
Təhsil sisteminin bütün pillələrində müəllimlərin bilik, bacarıq və peĢəkarlıq qabliyyətləri müasir
tələblərə uygun yüksəldilməlidir.Müvafiq stumullaĢdırıcı mexanizmlər və səmərəli monitorinq
sistemi vasitəsilə müəllim fəaliyyətinin keyfiyyəti artırılmalıdır.
Müəllimin iĢi onun fəaliyəti ilə Ģagirdlərinin əldə etdii naliyyətlərlə , daha konkrekt desək keçdiyi
dərslə ölçülür .Müəllim keçdiyi dərsin səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün bir çox mühüm və vacib
amilləri nəzərə almalıdır.Əgər müəllim sszün həqiqi mənasında peĢəkardırsa, yənimüəllim əlində
olan resursları düzgün dəyərləndirərək istifadə etməyi bacarırsa,çevik düĢünərək düzgün qərar
qəbul etmək qabiliyyətinə malikdirsə,qarĢıya çıxanproblemi hiss edən zaman özünü itirmədən
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problemin həllini istiqamətləndirə bilərsə, yüksək impravizə etmə bacarıgı varsa və s kimi
kompetensiyalara malikdirsə onun istənilən dərsi nümunəvi ola bilər.
Təmkinlilik və səbirlilik qаbiliyyəti müəllim-Ģаgird münаsibətlərinin özəyini təĢkil еdir. Ünsiyyət
və münаsibətlər zаmаnı müəllim səbir və təmkinlə Ģаgirdinə qulаq аsmаlıdır. МünаqiĢə və nаrаzılıq
оlаrsа, yеnə də müəllim səbir və təmkinlə Ģаgirdi dinləməli və tələsmədən qərаr və nəticələr
çıхаrmаlıdır. Мüəllim öz münаsibətlərini Ģаgirdə хеyirхаh tərzdə qurmаlıdır.
Müəllim fənnini tədris edərkən onda hansı peĢəkar kompetensiyalar olmalı və dərsi keçərkən nələrə
diqqət yetirməlidir?
Ġlk növbədə müəllim uĢaqların dərketmə (Blum taksonomiyası, Qardner nəzəriyyəsi ) səviyyələrini
öyrənən , özünə inam ,özünü qiymətləndirməni ölçməyə imkan verən (Quttman Ģkalası), uĢaqların
ehtiyaclarını təsnifləĢdirməyə ( A. Maslonun ehtiyaclar nəzəriyyəsi) kömək edə biləcək
nəzəriyyələrlə tanıĢ olmalıdır.Bu nəzəriyyələrlə tanıĢ olmayan sinifdə yalnız gözünə görünə bilən
(uĢaqların oturmasını , durmasını, cavab verməsini,fəallığını və s) prosesləri görə anlaya bilmir.
MüĢahidələrim bunu deməyə əsas verir ki, dərsdə Ģagirdlərin idrak fəallığı onun verdiyi suallarla
müəyyən etmək mümkündür.Əgər Ģagirdlər mövzuya aid sual vermirlərsə, belə nəticəyə gəlmək
olar ki,onlar düĢüncələrini mövzuya aid kökləməyiblər, ya da bu barədə düĢünmədikləri üçün sual
vermirlər.Zəif müəllim daim özü sual verən ,peĢəkar müəllim isə öz istiqamətverici sualları ilə
Ģagirdlərini mövzuya yönəldə bilən vəeyni zamanda onları suallar verməyə sövq edən və buna
təĢəbbüs göstərən müəllimdir. Dərs zamanı müəllim qarĢılıqlı formada sualların verilməsini təmin
etməklə Ģagirdlərin idrak fəallığını artırır,əldə olunacaq nəticəni yüksəltməyə nail olur.Dərs zamanı
müəllimin Ģagirdlərə fərdi yanaĢması ən güclı vasitələrdən biridir.PeĢəkar müəllim sərbəst və
müstəqil düĢünə bilən uĢaqlar üçün Ģərait yaradır,onların fikrinə hörmətlə yanaĢır,təĢəbbüslərini
dəstəkləyir, onları sərbəst düĢünməyə sövq edir.
PeĢəkar müəllim dərs zamanı fikirlərinə görə sagirdi qınamır.Hər bir fikrə hörmətlə yanaĢır,fikrə
ehtiyatlı və etik normalar çərçivəsində münasibət bildirmək,bacarığını həm özündə, həm də
Ģagirdlərdə formalaĢdıra bilir.PeĢəkar müəllim ilk növbədə özünü Ģagirdlərə sevdirməyi
bacarmalıdır.ġagirdlərin çətin günlərində onlara dəstək olur,onları sevir və onlara həmiĢə dəyər
verir.ġagirdlər bu cür müəllimləri həmiĢə sevir,onların hər bir fikrinə hörmətlə yanaĢır və onların
yanında hörmət qazanmaq üçün özünü nümunəvi göstərməyə çalıĢır.Müəllim Ģagirdlərinə humanist
yanaĢma

prinsipini

heç

vaxt

yaddan

çıxarmamalıdır.

Müəllim həm istiqamət verən ,həm də sinfi idarə edəndir. Müəllim dərsə baĢlamazdan əvvəl
sinifdəki hər bir Ģagirdin gücünü müəyyən edib,dərsi Ģagirdlərin imkanlarını nəzərə almaqla
qurmalıdır.Zəif olan Ģagirdlərə zəif sualla,imkanları yüksək olan Ģagirdlərə cətin suallarla müraciət
edir.Bu cür yanaĢma dĢrs zamanı Ģagirdlərin düzgün potensialının üzə çıxmasına səbəb olur.
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Düzgün qurulmuĢ müəllim-Ģagird münasibətləri Ģagirdlərin təlim marağının artmasında mühüm
vasitədir.QarĢılıqlı ünsiyyət Ģagirdlərin fəallığını artırır, kollektiv Ģəkildə öyrənməyə istiqamət
verir. Məktəbdə Ģagird üçün elə demokratikĢərait yaradılmalıdır ki,təlim əməyi və tərbiyəvi təsirlər
Ģagird üçün cansıxıcı fəaliyyətə çevrilməsin.ġagird öz bacarığını, nəyə qadir olduğdnu nümayiĢ
etdirə bilsin.Bunun üçün məktəbdə müəllim-Ģagird münasibətləri səmimiyyətə və qarĢılıqlı etimada
əsaslanmalıdır.Təcrübə göstərir ki,müəllim Ģəxsiyyətinin Ģagirdə təsirini heç nə ilə əvəz etmək
mümkün deyil.Müəllimin sözü ilə əməli arasında fərq olmamalıdır.Hazırkı dövrün müəllimi
hərtərəfli biliyə,elmi-texniki nailiyyətləritətbiq edə bilmək bacarığına malik olmalıdır.ġagirdin də
məhz bu tələblər səviyyəsində hazırlanması onun pedaqoji əməyinin əsas məqsədi olmalıdır.Bu
məqsədə nail olmaq üçün müəllim dövri mətbuatı müntəzəm izləməli, qabaqcıl pedaqoqların iĢ
təcrübəsini öyrənib iĢin tətbiq etməlidir.
PeĢəkar müəllim Ģagirdlərə hər zaman öyrəndiklərinin vacibliyini və onların gələcəj həyatında
qazandıqları bilik və bacariqlaın əhəmiyyətini izah etməyə çalıĢırvə real həyatda bunların faydalı
olacagını izah edir.PeĢəkar müəllim dərsə hazırlaĢarkən daha çox əmək sərf edir.Nəticədə
mükəmməl Ģəkildə dərs qurur.ġagirdlər tərəfindən dərs maraqsız və darıxdırıcı deyil, daha maraqlı
qəbul edilir. Dərsdə Ģagirdlər 45 dəqiqənin necə keçdiyinin fərqində olmurlar.Çünki dərs bütün
siniflə həyata keçirilir, nəticədə bütün Ģagirdlər dərsdə öyrənmə prosesinə cəlb edilir. Dərs
Ģagirdlərin maraqlarına,eləcə də dövlətin qoyduğu tələblərə uyğun olaraq qurulur.PeĢəkar müəllim
dərsi qurarkən aĢağıdakıları nəzərə almalıdır:
Standartin duzgün seçilməsi;
-

Məqsədin standarta uyğunluğu;

-

Məqsədin reallaĢdırılması üçün əlveriĢlı forma və üsulların seçilməsi;

-

Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya;

-

Resurslardan məqsədəuyğun istifadə;

-

Tədqiqat sualının təlim məqsədinə uyğunluğu;

-

Təlim tapĢırığının problemin həllinə istiqamətləndirilməsi və Ģagirdlərin

potensial imkanlarının uyğunluğu;
-

Məlumat mübadiləsi mərhələsinin təĢkili;

-

Məlumatın müzakirəsinin təĢkili

-

ÜmumiləĢdirmə və nəticə

-

Qiymətləndirmə meyarlarının düzgün müəyyən edilməsi

-

Müəllimin nitqinin aydınlıgı

PeĢəkar müəllimin dərs prosesində sərbəst ədəbi dildə daniĢması daha məqsədəuyğundur.Müəllim
dərs prosesində fasilitator kimi malik olduğu bacarıqlardan itifadə etməlidid ki,Ģagirdlərin inam və
etibarını qazansın.Müəllimin təlim fəaliyyətinin tərkib hissələrindən biri də istedadlı Ģagirdlərin
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aĢkar edilməsindəki fəaliyyətidir.Ġstedadlı Ģagirdlərin aĢkar edilməsində dərsin imkanlari
böyükdür.Tədris prosesində ―aktiv Ģagird‖ qruplarını yaratmaq mümkündür.Müəllim təlimin yeni
texnologiyalarını bilməli,yeni proqram və dərsliklərdən istifadə etməli,ən baĢlıcası isə müəllim öz
pedaqoji fəaliyyəti dövründə mütəmadi olaraq metodik və professional səviyyəsini yüksəltməli
,elmi-nəzəri biliklərini artırmalıdır.PeĢəkar müəllim dərsi hansı sualla keçəcəyini mövzuya görə
qurmalı və nəticəni əvvəlcədən görməyi bacarmalıdır.Testlərin hazırlanması,məsələlərin tərtibi
qiymətləndirmə,əyani vəsaitlərin seçilməsi müəllim-Ģagird əməkdaĢlıgının nəticəsi ola bilər.
Öz peĢəkarlığı üzərində daima çalıĢan müəllim dəyiĢən və inkiĢaf edən cəmiyyətin tələbləri ilə
ayaqlaĢmalı,bütün fəaliyyətini Ģafirdlərinin bir vətəndaĢ kimi yetiĢməsinə həsr etməli və bu zaman
düzgün müəllim-Ģagird münasibəti yaratmağa bacarmalıdır. ― Müəllim və Ģagird arasında
müttəfiqliyin yaranması,bilik qazanmağın aĢılanması və Ģagirdə düĢünmək imkanının verilməsiməhz bunlar müəllimlik məharəti deməkdir.
Müəllimin təlim fəaliyyətinə daxil olan Ģərtlərdən biri də yeni dərsi sinifdə mənimsətməkdir.Bu isə
müəllimdə ―öyrənməyi öyrətmək‖ qabliyyətinin olmasının göstəricisi ola bilər.ġagird yeni mövzunu
sinifdə öyrənərsə,deməli,müəllimin təlim fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilə bilər.Müəllim dərin
biliyə,erudisiyaya malik olmalıdır.
Həzrəti Peyğəmbərimiz buyurmuĢdu: ―Cənnət bağlarından keçərkən ayaq saxlayın‖.
SoruĢdular: ―Cənnət bağları haradır?‖
Həzrət cavab verdi:‖ Cənnət bağları elm öyrənən məclislərdir‖.
Müasir müəllim bu günkü sinif otaqlarını öyrədən və öyrənən üçün əsl cənnət məkanına
çevirməyi və Ģagirdlərinin sevimlisi olmağı bacarmalıdır.
Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan SSR Müəllimlərin 5-ci qurultayı Bakı 1980 Maarif nəĢriyyatı,səh. 25
2. Azərbaycan Respublikasında Pedaqoyi təhsilin və Müəllim Hazırlığının Konsepsiya və Strategiyası Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 iyun 102 saylı qərarı.
3. UĢaq Hüquqları Konvensiyası.Maddə 2.
4. Ə.Ə.Əlizadə. ―Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri‖ .Bakı,2004
5. Ə.Ə.Əlizadə,H.Ə.Əlizadə ― Yeni pedaqoji təfəkkür: Psixopedaqogikaya giriĢ―.Bakı,200
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M.Ġbrahimovun ədəbi-nəzəri görüĢlərində Nizaminin tədqiqi məsələləri
f.ü.f.d. BaxĢıyeva Ülkər Elman qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin,
Filologiya fakültəsinin Ədəbiyyatın tədrisi, texnologiyası kafedrasının müəllimi
XÜLASƏ: Məqalədə akademik Mirzə Ġbrahimovun XII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli
Ģairi Nizami yaradıcılığı haqqında fikirləri yer almıĢdır.Burada Nizami sənəti bədii və fəlsəfi
aspektdə araĢdırılmıĢdır.O cümlədən məqalədə M.Ġbrahimov Nizami yaradıcılığını milli-ədəbi
dəyərlər daxilində təhlil etmiĢdir.
AÇAR SÖZLƏR: Nizami, klassik irs ,Xəmsə, poeziya ,Azərbaycan ədəbiyyatı
Summary: At this article deals are scientific ideas and analyzed of academic Mirza Ibrahimov`s
creativity of prominent poet Nizami. Here, creations Nizami which features artistic and
philosophical issue of identity is kept in focus. Nizami in the spirit manifested in the existence of
the national art on Mirza Ibrahimov have been involved in the analysis.
Key words: Nizami, the classical heritage, "Hamsa", poetry, Azerbaijan literature
Резюме:

Статья о научных идеях и анализах академика Мирза Ибрагимов про творчество

известнoro поэта XII века Низами. Здесь фокусуруются над творениями Низами, в которых
есть художественный и философский вопрос идентичности. А такжке были вовлечены в
анализ Мирзы Ибрагимова о национально-литературного духа в творчесестве Низами.
Ключевые слова: Низами, классического наследия, "Хамса", поэзия, Aзербайджанская
литература
GĠRĠġ : Mirzə Ġbrahimov

müasir Azərbaycan ədəbiyyatının təĢəkkül və inkiĢafında misilsiz

xidmətlər göstərmiĢ görkəmli yazıçı və dramaturqdur. M.Ġbrahimov bədii yaradıcılıq sahəsində
olduğu kimi, elmi fəaliyyətində də böyük uğurlar qazanmıĢ, nəzəriyyəçi alim olaraq tənqidi-estetik
fəaliyyətində ədəbiyyatĢünaslığımızı məĢğul edən müxtəlif problemlərin araĢdırılmasında
nailiyyətlər əldə etmiĢdir.
M.Ġbrahimovun araĢdırma apararaq haqqında orijinal fikir söylədiyi böyük sənətkarlardan biri də
Nizami Gəncəvi olmuĢdur. Nizami dünyanın elə böyük sənətkarlarındandır ki, öz yaradıcılığı ilə
planetin bütün sənətsevərlərini yerindən tərpətmiĢ, güclü idrak sahiblərini haqqında söz deməyə
vadar etmiĢdir. Orta çağlardan üzü bəri, daha doğrusu, Ģairin özündən sonra ta bu günə qədər onun
irsi heç vaxt diqqətdən kənarda qalmamıĢdır. Çoxsaylı ġərq və Qərb alimləri azərbaycanlı dahinin
əsərlərini öyrənməyə onların hər biri haqqında mühakimə yürütməyə səy göstərmiĢ, müxtəlif
tədqiqat əsərləri yazmıĢlar.
Azərbaycan

NizamiĢünaslığından

bəhs

edərkən

M.Ə.Rəsulzadə,

M.Rəfili,

M.Ġbrahimov,

M.Quluzadə, Ə.Ağayev, M.Əlizadə, M.Arif, Ə.Səidzadə, H.Araslı, Q.Əliyev, R.Əliyev, D.Əliyeva,

24-25 May 2021

62

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
T.Məhərrəmov, X.Yusifov, M.Kazımov, A.Rüstəmova, V.Arzumanlı və bir çox baĢqalarının
xidmətlərini qeyd etmək lazımdır.
―NizamiĢünaslığ‖a töhfə verən dünya alimlərinin də sayı onlarladır: Y.Hammer, V.Baxer,
F.Erdman, Y.Repka, P.Horn, H.Ritter, Ġ.Byurno, A.Russo, F.ġarmua, L.Araqon, C.Cons, S.Russo,
S.Robinson, E.Braun, Y.Bertels, A.Krımski, M.Relski, R.Kelpken, A.Ləvənd, A.Bombaçi, A.Lesaj
və s. Onların hamısının adını çəksək, olduqca uzun bir siyahı alınar. Nizamidən bəhs edən alimlər
içərisində bəzi məqamlarda yanlıĢlığa yol verənlər də olub, hər Ģeyi gerçəklikdə olduğu kimi görüb
tam həqiqəti yazanlar da.
ARAġDIRMA :N.Gəncəvinin sənəti M.Ġbrahimovun elmi araĢdırmalarında bir neçə baxımdan
təhlilə cəlb olunmuĢdur. ―ġeirimizin Ģərəf və iftixarı‖, ―Leyli və Məcnun‖, ―Xosrov və ġirin‖ və s.
tədqiqlərində N.Gəncəvinin yaradıcılığını birbaĢa hədəf seçmiĢ, araĢdırmalarını konkret problem
üzərində davam etdirmiĢdir. M.Ġbrahimov N.Gəncəvini haqlı olaraq bəĢər söz sənəti tarixinin ölməz
və əzəmətli nümayəndəsi hesab edir. Ümumiyyətlə, M.Ġbrahimov bir alim, bir yazıçı olaraq sənəti
qiymətləndirərkən birinci növbədə istedadı yüksək qiymətləndirmiĢdir. Onun fikirlərinə görə sənət
aləmində qələbə yalnız istedad sahiblərinə məxsusdur: ―Sənət meydanı elə bir meydandır ki, orada
gərək böyük əql və atəĢin təbiət sahibləri at oynatsınlar. Birisi yaradıcılığı ilə bizi heyran buraxar, o
birisi vəcdə gətirər. Hər ikisi sənətdir. Lakin heç bir halda artıq sözə, duzsuz hərəkətə, insanı
bıqdıran təkrarlara yol verilməməlidir. Təkrar biliyin anasıdırsa, sənətin ögey anasıdır" (9, 84).
N.Gəncəvi dühasını bu cəhətlərdən dəyərləndirən M.Ġbrahimov onun ədəbiyyatımızdakı rolunu və
mövqeyini xüsusi Ģəkildə təqdim edə bilir. Düzgün olaraq Nizami yaradıcılığında mövcud olan
bədii kamillik, ictimai-fəlsəfi məna dərinliyi və ifadə dolğunluğunu sənətin əsas göstəricisi kimi
qiymətləndirir. Nizami əsərlərinin zamanından bu günə qədərki Ģöhrətini də bununla bağlayır.
M.Ġbrahimov N.Gəncəviyə təkcə Ģərq konteksində yanaĢmır. Onu həm də Qərb oxucusu üçün
əhəmiyyətli sənətkar hesab edir. Ümumən dünya ədəbiyyatının inkiĢafındakı rolunu Homerdən,
Dantedən, Hötedən, ġekspirdən və s. az hesab etmir.
Nizami sənətini müdrik fikirlər, hakimanə sözlər xəzinəsi adlandıran akademik M.Ġbrahimov böyük
Ģairimizin həyatı, lirik və epik yaradıcılığını təhlil etmiĢ, yeri gəldikcə onunla bağlı deyilmiĢ bəzi
təhriflərə (məs: onun Ġranın Qum Ģəhərindən olması) aydınlıq gətirmiĢdir. M.Ġbrahimov
araĢdırmalarında Ģairi zəmanənin ən qabaqcıl adamı hesab edir. Əlbəttə, tədqiqlərdə bu fakt təsadüfi
görünmür. Çünki, M.Ġbrahimov bu faktı yazarkən onun səbəblərini də açıqlayır, fikrin tam təsdiqini
təmin edir. Biz M.Ġbrahimov araĢdırmalarında Nizamini zəmanəsinin qabaqcıl adam statusunda
təqdimini onun Azərbaycan, ərəb, Ġran, yunan ədəbiyyatları ilə yanaĢı, bu ölkə və xalqların, o
cümlədən qədim Çinin tarix, fəlsəfə və mədəniyyətləri ilə yaxından tanıĢlığı ilə əlaqələndirildiyinin
Ģahidi oluruq. M.Ġbrahimov öz tədqiqlərində dünya xalqlarının elm, fəlsəfə və mədəniyyətlərindən
mənimsəmələrinin Nizami yaradıcılığındakı təzahürünə əhəmiyyətli dərəcədə diqqət ayırır. Alim
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Ģairin irsinin əsrləri aĢaraq bu günə qədər yaĢamasının səbəblərini xüsusi qeyd edir. ―Azərbaycan və
dünya ədəbiyyatının ölməz dühalarından olan Nizami böyük bir mənəvi sərvət xəzinəsi qoyub
getmiĢdir. Səkkiz yüz il ərzində dövlətləri, quruluĢları, imperiyaları dağıtmıĢ olan ictimai təlatümlər
o xəzinəyə toxuna bilməmiĢdir. BəĢəriyyət köhnəlmiĢ həyat tərzindən, köhnəlmiĢ zehniyyətdən,
çürük ictimai-fəlsəfi və əxlaqi görüĢlərdən azad olub yeni, daha mütərəqqi qayələrə yiyələndikcə
Nizami əsərlərinə maraq artmıĢdır. Bu əsərlər insanların əqli inkiĢafı üçün daha artıq zəruri olmuĢ,
daha güclü zövq mənbəyinə çevrilmiĢdir‖ (9, 441).
Biz araĢdırmalarda daha çox Nizami yaradıcılığının zirvəsi olan ―Xəmsə‖ nümunələrinin yer
tutduğunun Ģahidi oluruq. Əlbəttə, bunu da təbii hesab etmək lazımdır. Hər Ģeydən əvvəl, XII əsr
ġərq ədəbiyyatının komandanı N.Gəncəvi öz ―Xəmsə‖si ilə elə bir zirvəyə ucaldı, zamanında və
özündən sonrakı əsrlərdə bütün diqqətləri bu zirvəyə yönəldə bildi. Uzaq Hindistanda
Ə.X.Dəhləvinin, Ġranda Caminin, Əbdi bəy ġirazinin türk dünyasının mərkəzi sayılan Türküstan
ellərində Ə.Nəvainin və s. ―Xəmsə‖ ənənəsinə qoĢularaq Nizami dühasına baĢ əymələri deyilən
fikri bir daha təsdiqləyir. Nizami yaradıcılığından danıĢarkən onun lirik yaradıcılığı ilə epik
yaradıcılığı arasında sıx bir rabitənin olduğunu təsdiqləyən M.Ġbrahimov haqlı olaraq onun lirik
yaradıcılıq dövrünü axtarıĢ dövrü kimi xarakterizə edir. ―Lirik Ģeirlər yazarkən Nizami bilik öyrənir,
insan həyatı və kainatın sirlərini dərk etmək yolunda inadla çalıĢırdı‖ deyən tədqiqatçı onun
poemalarında özünü göstərən dərin fəlsəfi və ictimai mənanın dərinliyinin köklərini bu dövrlə
bağlayırdı.
Nizami Gəncəvi poemalarını yazıldığı xronoloji ardıcıllıqla təhlil edən alim hər poemanın ideyaməzmun xüsusiyyətləri üzərində daha çox dayanır. ―Sirlər xəzinəsi‖, ―Xosrov və ġirin‖, ―Leyli və
Məcnun‖, ―Yeddi gözəl‖, ―Ġsgəndərnamə‖ poemalarının təhlili zamanı bu əsərlərin əsl ideyaməzmunu, mahiyyəti üzərində dayanılsa da, yeri gəldikcə məsələlərə ictimai-siyasi müstəvidə
yanaĢılmıĢdır. Düzdür, adları çəkilən poemalarda ictimai-siyasi məzmun bu və ya digər formada
Nizami təxəyyülünün məhsuluna çevrilsə də, M.Ġbrahimov təhlil zamanı bu məsələləri bir qədər
qabartmıĢdır. Təhlil prosesində ġərq istismar tərzi, feodal-patriarxal mühit, məmur özbaĢınalığı,
qəddar Ģah rejimi, xalqların azadlıq istəyi, demokratiya meyli və s. kimi ifadələrin iĢlənilməsi və
bunların bilavasitə Nizami poemaları ilə əlaqələndirilməsi dövrün tələblərindən irəli gələn cəhət
kimi qiymətləndirilməlidir. Əslində məsələlərə bu cür yanaĢma Sovet ideoloji təhlil prinsiplərinin
doğurduğu nəticələr idi.
M.Ġbrahimov bir alim, əsl sənətkar olaraq Nizami poemalarının yüksək sənət ölçülərinə
uyğunluğunun səviyyəsini yaxĢı anlayır və təhlil zamanı bunları xüsusi qeyd edirdi. Məsələn,
―Sirlər xəzinəsi‖ əsərinin o zamankı ġərq ədəbiyyatında hakim olan nəsihətçilik ruhunda
yazılmasını, o cümlədən poemada insanların pisliklərdən əl çəkib yaxĢı əməllər sahibinə
çevrilməsinə, həqiqət yolunun bütün yollardan üstün olmasına çağırıĢı M.Ġbrahimov sırf estetik
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prinsiplər baxımından dəyərləndirir. Nəticədə bu əsərin əsl mahiyyəti açıqlanır, poemadakı real,
psixoloji məqamlara tam aydınlıq gətirilir. Poemadakı ―Sultan Səncər və qarı‖, ―ƏnuĢirəvan və
bayquĢların söhbəti‖ və ―Zalım padĢahın Zahidlə dastanı‖ hekayələri həm ictimai, həm psixoloji,
həm əxlaqi-mənəvi və s. baxımdan təhlilə cəlb olunur, burada Nizami ruhunun mahiyyəti açıqlanır.
M.Ġbrahimov Ģairin bu əsəri xalqa, zəhmətkeĢlərə, yoxsul adamlara baĢdan-ayağa məhəbbətlə
yazdığını qeyd edir. Nizaminin insanları həqiqətpərəst, ədalətli, namuslu olmağa çağırıĢını ġərq
əxlaqi-didaktik prinsiplərinə uyğun olaraq insanın kamilləĢmə yolundakı xidməti hesab edir.
Bildiyimiz kimi kamil insan nəzəriyyəsi sonralar cəmiyyət modeli olaraq hürufilər tərəfindən daha
da təkmilləĢdirilmiĢdir. Digər təlimlər kimi bu nəzəriyyələrin kökündə də Nizami ideyalarının
mövcudluğu inkaredilməzdir.
M.Ġbrahimov ötən əsrin 50-ci illərində yazmıĢ olduğu ―ġeirimizin Ģərəf və iftixarı‖ məqaləsində
demək olar ki, Nizaminin bütün poema yaradıcılığını ümumi Ģəkildə təhlil süzgəcindən keçirmiĢdir.
Lakin ―Xəmsə‖yə daxil olan ―Xosrov və ġirin‖ və ―Leyli və Məcnun‖ əsərləri ilə bağlı ayrıca
olaraq 2 məqalə də qələmə almıĢdır. 1947-ci ildə yazılmıĢ ―Leyli və Məcnun‖ məqaləsi
M.Ġbrahimovun tədqiqləri içərisində əhəmiyyətli yer tutur. Yeddi hissəyə bölünmüĢ bu məqalədə
Nizami yaradıcılığının ümumi xüsusiyyətləri, ―Leyli və Məcnun‖ əsərinin yazıldığı dövr, əsərin
yazılma səbəbi, Nizamiyə qədər bu mövzuda qələmə alınan əsərlər, Nizami və eĢq problemi, ―Leyli
və Məcnun‖da qadın məsələsi, əsatir və reallıq problemləri və s. barədə elmi təhlillər əsas yer tutur.
Tədqiqatçı alim ―Leyli və Məcnun‖un təsirindən danıĢarkən haqlı olaraq onu ġərqlə
məhdudlaĢdırmır. Bu əsərin Qərbə də təsirinin olduğunu iddia edən M.Ġbrahimov konkret olaraq
ġekspirin ―Romeo və Cülyetta‖sı ilə ‖Leyli və Məcnun‖ arasında oxĢarlığın olduğuna diqqət
yönəldir: ―...Qərb xalqları içərisində ingilislər Nizami ilə daha çox maraqlanan xalqdır. BəĢəriyyətin
böyük dühası olan ġekspir əsrinin bilikli adamı olmuĢdur. Onun xronikaları ġərq əfsanələrindən
xeyli istifadə etdiyini açıq göstərir. Hər halda dünya dramaturgiyasının bəzəkli gəlini olan ―Romeo
və Cülyetta‖ ilə ―Leyli və Məcnun‖ arasındakı ümumi və daxili oxĢayıĢ diqqətəlayiq bir haldır‖ (8,
663).
Təhlil prosesində o, əsərlə bağlı digər məqamlara da aydınlıq gətirir. Bildiyimiz kimi, Leyli və
Məcnunun Ərəbistanda yaĢadığını iddia edən fikirlər də mövcuddur, iki gəncin nakam məhəbbəti
timsalında öz eĢqini gizlədən bir Ģəxs tərəfindən ―Leyli və Məcnun‖ əfsanəsinin düzəldiyini
deyənlər də. M.Ġbrahimov öz elmi yanaĢmasında bu cür fikirləri rədd edir. O, ―Leyli və Məcnun‖u
―ürək yandırıcı, təmiz və yüksək bir məhəbbət haqqında xalqın və xalq Ģüurunun yaratdığı əfsanə‖
hesab edir. Əsəri sənətkarlıq baxımından qiymətləndirən akademik onu yüksək sənət əsəri hesab
edir. Əsərdə romantik pafosun yüksəkliyi ilə yanaĢı, həyat həqiqətlərinin kamil ifadə olunmasına
sənətkar qüdrətinin aliliyi kimi dəyər verir. Təhlil prosesində qadın mövzusu da diqqət mərkəzində
saxlanılır. M.Ġbrahimov Ģairin Leyliyə münasibətində NüĢabə, ġirin, Məhinbanudan fərqli cəhətləri
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meydana qoyduğunu diqqətə çatdırır. Məqalədə belə bir iddia irəli sürülür ki, əgər Leyli obrazının
özünəməxsus tərzdə təqdimi olmasa idi, Məcnunun bir sıra xüsusiyyətləri bu qədər açıqlana
bilməzdi. Məsələn, M.Ġbrahimovun fikrincə əsərdə onun gözləri qarĢısında hər dəfə Leylinin
canlanması Məcnun obrazının anlaĢılmaz görünəcək hərəkətlərinə aydınlıq gətirir.
TAPINTILAR

―Xosrov və ġirin‖ poeması M.Ġbrahimov tədqiqlərində geniĢ yer tutur. Onun

1968-ci ildə qələmə aldığı ―Xosrov və ġirin‖ məqaləsi Qulamhüseyn Beqdelinin ―Nizaminin
―Xosrov və ġirin‖ poeması və bu mövzunun ġərq ədəbiyyatında iĢlənməsi‖ adlı geniĢ elmi-tədqiqat
əsəri ilə bağlıdır. Qulamhüseyn Beqdelinin adı çəkilən tədqiqat əsəri filologiya üzrə elmlər doktoru
adı almaq üçün yazılmıĢdır. M.Ġbrahimov Qulamhüseyn Beqdelinin əsərini təhlil etməzdən əvvəl
məqalənin təxminən 3 səhifədən çox bir hissəsində Nizami yaradıcılığına münasibət bildirmiĢdir.
Digər səhifələrdə Qulamhüseyn Beqdelinin tədqiqatlarından danıĢsa da, Nizami ilə bağlı orijinal
fikirlər, daha çox diqqəti cəlb edir, yeri gəldikcə polemikaya da yer verilir. Ona görə də məqalənin
elmi-tədqiqat xarakteri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. M.Ġbrahimov ―Xosrov və ġirin‖ məqaləsində
Nizamini dünya renessansının ilk böyük nümayəndəsi hesab etməklə, Nizami sənətində mövcud
olan insan və Ģəxsiyyət amilini, psixoloji aləmi, humanizm dəyərlərini yüksək qiymətləndirir.
Nizami sənətinin gücünü bilavasitə bunlarla bağlayan tədqiqatçı onun yaradıcılığındakı lirikromantik pafosu bir neçə məqamdan təhlil edir. Təbii ki, bu məqamda tədqiqatçı alim məzmun,
forma və ideya məsələlərini ön planda saxlayır. Təhlil zamanı M.Ġbrahimov bir sıra tədqiqatçılara
irad bildirməkdən də çəkinmir. O, qeyd edirdi ki, Məhinbanu, ġirin, Fərhad, Xosrov, ġapur və s.
obrazlar sistemində əsərin realist xüsusiyyətlərini necə inkar etmək olar? Bunlarla barıĢmayan
tədqiqatçı düzgün olaraq əsərindəki realist xüsusiyyətləri qəbul edir və bununla da klassik
ədəbiyyatın realist metod mövcudluğunun təsdiqini reallaĢdırır. Eyni zamanda o, klassik
ədəbiyyatda o cümlədən, Nizami yaradıcılığında realizmin romantizmlə paralelliyini, daha doğrusu,
birləĢmiĢ Ģəkildə mövcudluğunu nəzərə çatdırır. Fikirlərinin təsdiqi üçün M.Qorkidən sitat
gətirərək, ġekspir, Balzak və PuĢkin sənətində də belə paralelliyin olduğunu nəzərə çatdırır.
M.Ġbrahimov Ģərti də olsa, məqalənin ikinci hissəsində Q.Beqdelinin tədqiqatları əsasında fikirlərini
ortaya qoyur. Burada Q.Beqdelinin tədqiqlərinə əsasən Nizamidən əvvəl ―Xosrov və ġirin‖ dastan
və rəvayətlərinin Bizans, Assori, ərəb, Ġran, hind və Azərbaycan mənbələrində olduğu fars-tacik və
türk ədəbiyyatlarında bu mövzunun Firdovsi, Qətran Təbrizi, Dəhləvi, Hatifi, Nəvai, Arif Ərdəbili
tərəfindən iĢlənməsi və s. cəhətləri nəzərə çatdırılır. Ə.Nəvainin ―Fərhad və ġirin‖ poeması ilə
Nizami poemasının müqayisəsi əsasında Beqdelinin ortaya qoyduğu oxĢarlıq və fərqləri
doğruluğunu təsdiqləyir. ―Xosrov və ġirin‖ əsərindən danıĢarkən onun əsas məzmun və ana xəttində
pak sevgi və təmiz məhəbbətin dayandığını iddia edən Mirzə Ġbrahimov Q.Beqdeli tədqiqatlarında
da problemə bu cür yanaĢılmasını təqdir edir. Bu məqalədə M.Ġbrahimovun nizamiĢünaslıq üçün
vacib olan bir sıra məsələlərə münasibəti də gözdən yayınmır. Bildirdiyimiz kimi, bəzi
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QərbĢünaslıq və ġərqĢünaslıq mənbələrində Nizaminin Ġranın Qum Ģəhərində olmasından, fars Ģairi
kimi təqdimindən tutmuĢ, onun əsərlərinin Firdovsini, Fəxri Gürganini təqlid etdiyinə qədər
yanlıĢlığa yer verilmiĢdir.
M.Ġbrahimov Q.Beqdelinin məlum tədqiqatına əsaslanmaqla yanaĢı, özünün elmi mühakimələrinə
istinadən iddia olunduğu kimi Nizaminin ―Xosrov və ġirin‖, ―Yeddi gözəl‖, ―Ġsgəndərnamə‖
əsərlərində Firdovsinin təqlid və təkrar etmədiyini söyləyir. Alim burada bir sıra mənbə və faktlarla,
o cümlədən ―Xosrov və ġirin‖ əsərinə istinadən Nizaminin orijinallığını təsdiqləyir. Biz isə öz
növbəmizdə bir cəhəti də qeyd etməliyik ki, ―Ġsgəndərnamə‖ poemasına görə Nizamini təkrar
təqliddə ittiham edənlər tam yanlıĢ yoldadır. Ġlk növbədə ona görə ki, Ġsgəndərin Ġran taxtını, Ġran
səltənətini alt-üst etməsi Ġran tarixində qara səhifəyə çevrilib.Milli təəssübkeĢliyinə görə seçilən,
Ġran taxt-tacının zəfərini özü üçün Ģərəf sayan Firdovsi Ġsgəndərin tarixi Ģəxsiyyət, qalib sərkərdə
obrazını heç vaxt mədh edə bilməzdi. Amma ―Ġsgəndərnamə‖ əsərində biz bu obraza Nizaminin
hörmət və ehtiramının Ģahidi oluruq. Təbii ki, məqsəddən asılı olaraq bəzi tənqidi yanaĢmalar
istisna olunmaqla. Bu barədə prof. N.Cəfərovun fikirləri ədəbiyyatĢünaslığımızda əhəmiyyətli yer
tutur. Bu sıradan olan digər bir əsassız iddianın təkzibi də maraq doğurur. Əsassız fikirlərdən biri də
budur ki, guya Nizaminin ―Xosrov və ġirin‖ poeması XI əsr Ġran Ģairi Fəxri Gürganinin ―Vis və
Ramin‖ əsərinin təsiri ilə təqlidi Ģəkildə yazılmıĢdır. Bu fikri rədd edərkən M.Ġbrahimov
Q.Beqdelinin təhlillərinə önəm verir. N.Gəncəvinin əsərdə qadın-kiĢi münasibətində dünyəvi
məhəbbət, saflaĢdırıcı mənəvi qüvvə modeli ilə F.Gürganini ―Vis və Ramin‖ əsərindəki qadın kiĢi
arasındakı ibtidai, cismani münasibətin fərqini qarĢılaĢdırır və heç bir əlaqə tipinin olmadığını
nəzərə çatdırır. ―Vis və Ramin‖ əsərinin məzmununa istinad etsək, görərik ki, qocalıb əldən düĢən
ĢahənĢah Məbud hökmdar qadın ġəhruya öz eĢqini bildirir. Qadın da öz növbəsində ĢahənĢahə
deyir ki, bətnindəki dünyaya gətirəcəyim qız uĢağını sənə verəcəyəm. ġəhrunun qızı olur. Adını Vis
qoyurlar. O, böyüdükdən sonra ġəhru onu Məbud Ģaha yox, qızın qardaĢına verir. Məbud Ģah buna
görə müharibə edir. Amma müharibədə məğlub olur. Var-dövlət düĢkünü olan qızın anasına çoxlu
qızıl göndərir və qızı alır. Vis bu izdivacdan narazı olur. Məbud Ģahın qardaĢı Raminlə gizli
görüĢür. Məbud Ģah bundan xəbərdar olur. Ramini baĢqa ölkəyə göndərir. Əsərin sonunda Məbud
Ģah ölür. Vis və Ramin bir-birinə qovuĢurlar. Göründüyü kimi, əsərdəki bəzi motivləri çıxarmaq
Ģərti ilə ―Xosrov və ġirin‖in əsasında baĢqa motiv və ideyalar dayanır. Buna görə də M.Ġbrahimov
bəzi epizod elementlərinə görə Nizamini təkrarçılıqda və təqlidçilikdə ittiham edənlərə üz tutaraq
belə yazır: ―Epizod və hadisə bənzəyiĢlərinə əsasən Nizaminin təqlidçilikdə ittiham etmək nəinki
insafsızlıqdır, həm də sənət yaradıcılıq haqqında çox bəsit anlayıĢların təzahürüdür. Görəsən, bu
adamlar ġekspir haqqında nə deyərlər?! Axı o, ayrı-ayrı müəlliflərdən nəinki hazır süjetləri və
qəhrəmanları hətta bütöv parçaları götürməkdən çəkinmirdi. Lakin bunları öz qələminin gücü ilə
adilikdən dahiliyə qaldıra bilirdi. Sənəti bəsit anlayanlar yəqin ki, ġekspiri plagiatda ittiham
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etməkdən çəkinməzlər. Çünki onlar adi yazılarla böyük sənət nümunələri arasında çox incə və nazik
bir hüdud olduğunu duya bilmir, əsərə qiymət verərkən ancaq gözə görünən zahiri oxĢayıĢ və
bənzəyiĢlərə əsaslanırlar‖ (9, 447).
Fikrimizcə, həm akad.M.Ġbrahimovun, həm də prof.Q.Beqdelinin araĢdırmalarında prof.M.Rəfilinin
―Vis və Ramin‖lə bağlı tədqiqatına münasibət bildirmək xeyli əhəmiyyətli görünərdi. Prof. M.Rəfili
1947-ci ildə yazdığı ―Vis və Ramin‖ problemi‖ adlı tədqiqatında bir sıra müddəalar irəli sürməklə
bu əsərin Fəxri Gürganiyə deyil, N.Gəncəviyə məxsus olduğunu əsaslandırır. Prof.M.Rəfili özünün
elmi qənaətlərini və DövlətĢah Səmərqəndinin, Lütfəli bəy Azərin, A.Bakıxanovun, alman
ĢərqĢünası Hammerin fikirlərini əsas götürərək ―Vis və Ramin‖ əsərini Nizami dühasının məhsulu
hesab edir. Düzdür, əsərin 1850-ci ildə Springer tərəfindən tapılan əlyazması və 1865-ci ildə Nassau
Lis tərəfindən çap olunmuĢ nümunələri üzərində aparılan iĢ bu əsərin Fəxri Gürganiyə
məxsusluğunu təmin etmiĢdir. Bu mənada akademik M.Ġbrahimovun və prof. Q.Beqdelinin ―Vis və
Ramin‖lə bağlı fikirləri daha əhəmiyyətli görünərdi.
―Xəmsə‖yə daxil olan ―Yeddi gözəl‖ və ―Ġsgəndərnamə‖ poemalarının mövzu, ideya və s.
baxımdan təhlili M.Ġbrahimovun elmi fəaliyyətində mühüm yer tutur. Nizami Gəncəvini novator
sənətkar hesab edən M.Ġbrahimov onun sənətini problemlərin qoyuluĢu, yeni qəhrəman, yeni
insanın təqdimi, yeni ideyaların təbliği, sözə verdiyi dəyər və s. baxımından təhlil edir. Məsələn,
M.Ġbrahimov Nizami qəhrəmanlarını yeni qəhrəman, yeni insan tipində dünyanı dəyiĢdirə biləcək
varlıq kimi təqdim edir. Alim Nizaminin böyüklüyünü sözdən istifadə bacarığında, sözə verdiyi
qiymətdə görür. Bu mənada Ģairin ―Sirlər xəzinəsi‖ndə sözü dünya sirlərinin açarı adlandırılmasına
nəzəri-estetik baxımdan yanaĢma diqqətdən yayınmır. M.Ġbrahimov Nizaminin bu fikirlərini təhlil
edərkən sözün qüdrətini sənətdə sözün yeri, imkanları və s. əlaqələndirməklə yanaĢı, Ģairin yaratdığı
söz xəzinəsinin incəlikləri barədə də söhbət açır.
NƏTĠCƏ

Nizaminin ―Sirlər xəzinəsi‖ndə sözlə bağlı fikirləri ―Xosrov və ġirin‖, ―Leyli və

Məcnun‖, ―Yeddi gözəl‖, ―Ġsgəndərnamə‖ əsərlərində də davam etdirilir. Çünki Ģeir yolunu ağır
hesab edən Nizami sənətdə birinci uğuru sözlə bağlayır. ġair qeyd edir ki, ―varlığın anası hələ
sözdən gözəl övlad doğmayıb.‖ Nizaminin bu kimi kəlamlarını əsas götürən M.Ġbrahimov Ģairin
söz, elm, sənət və s. barədə fikirlərini təhlil edir. ―Sirlər xəzinəsi‖, ―Xosrov və ġirin‖, ―Leyli və
Məcnun‖, ―Yeddi gözəl‖ poemaları ilə yanaĢı ―Ġsgəndərnamə‖də diqqəti cəlb edən bədii söz və
sənətlə bağlı fikirlərin təhlili zamanı M.Ġbrahimovun peĢəkarlığı diqqətdən yayınmır. Nizaminin
sənətdə yeni ictimai, əxlaqi və fəlsəfi ideyaları ortaya atması tələbini yüksək qiymətləndirən
tədqiqatçı-alim sözün həqiqi mənasında onun sənət görüĢlərinin mahiyyətinin nədən ibarət olmasını
ortaya qoya bilir. O, göstərir ki, Nizaminin qədim yunan ədəbiyyatı və fəlsəfəsinin materialist və
realist ənənələrinə rəğbəti və onlardan bəhrələnmə səviyyəsi heç bir orta əsr Ģairində o qədər
olmamıĢdır. M.Ġbrahimov Nizamidəki yeni insan konsepsiyasının bir səbəbini də bunda axtarır.
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Ancaq bu məsələdə M.Ġbrahimov sovet ideoloji baxıĢlarına uyğun olaraq islami və sufi dəyərlərə
tam əks mövqedən yanaĢırdı: ―Nizami ―insandan insanlığı‖ bərpa etmək, insan mənəviyyatını pak
və zəngin, əxlaqını təmiz və nəcib, Ģüurunu sağlam və qüdrətli görmək istəyir və öz ölməz sənəti ilə
bu bəĢəri ideala xidmət edirdi. Nizami əməkçi insanın yaradıcı qüvvələrinə, sağlam Ģüurun
qüdrətinə inanırdı. Ġnsanı Allahın əlində kor və iradəsiz bir qul hesab edən islamiyyətin sufi Ģairlər
və fanatiklərin əksinə olaraq Nizami insan Ģüuru və iradəsinin hər Ģeydən üstün olduğunu deyirdi‖
(8, 303).
Göründüyü kimi, burada Nizami yaradıcılığı üçün xarakterik xüsusiyyətlərə münasibət zamanı dini
və təriqət ideyalarına kommunist ideoloji baxıĢı özünü göstərir. Məlumdur ki, həm islami, həm də
sufi baxıĢlarda insan amili aparıcı olmaqla yanaĢı bu dünyada kor və iradəsiz yox, fəaliyyətinə və
əməllərinə görə fərqlənən, həmin əməllərinə görə ədəbi aləmdə yerini müəyyənləĢdirən Ģüurlu
bəndədir. Allahın ona verdiyi Ģüur onu həyatda kor və fəaliyyətsiz saxlamır, əksinə yerini
müəyyənləĢdirməyə, seçim etməyə kömək edir. Dini və sufi görüĢlərə görə Allahın insana verdiyi
Ģüur bir sıra məsələlərdə onu qabaqcadan xəbərdar edir və s. Nəzərə alaq ki, Nizami irsinə bu cür
yanaĢma M.Ġbrahimov təhlillərində ötəri xarakter daĢıyır.
M.Ġbrahimovun Nizami yaradıcılığı üçün xarakterik olan xalq və hakim məsələsinə münasibəti də
xüsusi yerlərdən birini tutur. ―Sirlər xəzinəsi‖ poemasında üç hekayətin təhlilində bu problemə
diqqəti görə bilirik. ―Xosrov və ġirin ‖, ―Leyli və Məcnun‖, ―Yeddi gözəl‖ və ―Ġsgəndərnamə‖ ilə
bağlı təhlillərdə hakim və xalq məsələsinə bu və digər dərəcə münasibətlə rastlaĢırıq. ―Leyli və
Məcnun‖ poemasında M.Ġbrahimov Nizaminin ―maarifpərvər hakim‖ ideyası ilə bağlı
mülahizələrini ortalığa qoyur. Nizaminin ölkəni ağıllı, bilikli, maarifpərvər Ģəxsin idarə etməsi
ideyasını təqdir edən tədqiqatçı bu məsələdə Azərbaycan ictimai-siyasi fikrinin altı yüz il Avropanı
qabaqladığını qeyd edir. Avropa maarifpərvər və materialistləri olan Russo və Volterin Nizamidən
altı yüz il sonra Avropa idarəçilik sistemi üçün irəli sürdükləri ―ölkəni alim baĢlar və fəhlə əllər
idarə etməlidir‖ fikrinin özəyində Nizaminin ideyalarının dayandığını bildirən M.Ġbrahimov bu
məsələdə Azərbaycan dühasının üstünlüyünə diqqət ayırır. ―Ġsgəndərnamə‖də Ġsgəndər obrazını
Nizaminin məqsədli olaraq ideallaĢdırdığı Ģəkildə təhlil edən M.Ġbrahimov bu obraz vasitəsilə də
xalq və hakimiyyət problemlərinin bir sıra detallarına toxunur. Əsas olaraq Nizami siyasi-ictimai
konsepsiyası düzgün təhlilini tapır.
Nizami yaradıcılığını sirli bir xəzinəyə bənzətmək olar . Bu xəzinəni

dünya alimləri, Azərbaycan

alimləri uzun illərdir tədqiq etsələr də ,bu sərvət bitib tükənməzdir.Nizaminin hələ XII əsrdə
toxunduğu bəĢəri məsələlər bugünümüz üçün də aktualdır,təsir dairəsini itirməmiĢdir. Nizami
yaradıcılığı elə bir sönməyən günəĢdir ki ,o öz iĢiğı ilə hələ neçə əsrlər sonra
ġərq,Avropa, dünya ədəbiyyatını iĢıqlandıracaqdır.
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Ġnklüziv təhsil: perspektivlər və çətinliklər
(Inclusive education: prospects and problems.)
Zeynəb Camal qızı Məmmədova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Xüsusi təhsil kafedrasınin müəllimi
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dissertantı
Xülasə. Sağlamlıq imkanları məhdud Ģəxslərin bütün sahələrə inteqrasiya oluna bilməsi üçün onlara
təhsil Ģəraitinin yaradılması təkcə cəmiyyətin deyil, eyni zamanda dövlətin də əsas
priaritetlərindəndir. Ġnklüziv təhsil sahəsində səmərəli nəticələr əldə edilməsi baxımından elmi
nəzəri yanaĢmaların olması, bu sahədə tədqiqatların aparılması, zəruri tədris resurslarının iĢlənib
hazırlanması, müvafiq maddi-texniki bazanın yaradılması, eləcə də inklüziv təhsil Ģəraitində çalıĢan
müəllimlərin rastlaĢdıqları problemlərin öyrənilməsi vacib məsələlərdəndir. Bütün bunlarla yanaĢı
səmərəli təlim mühitinin yaradılmasının vacibliyi də əsas Ģərtlərdəndir. Ġnklüziv təhsilin ümumi
təhsil sisteminə qoĢulması onun təĢəkkülünə geniĢ imkanlar açdı. Ġnklüziya xüsusi didaktikaya
əsaslanaraq xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uĢaqların təlim və tərbiyəsini öyrənməklə yanaĢı, tədris
prosesinin məzmunu, təĢkili, vəzifələri və təlimin əsas prinsiplərinə söykənir. Ġnklüziya müstəqil
bir elm kimi inkiĢaf yoluna qədəm qoysa da onun xüsusi təhsilin nəzəri və praktik təcrübəsindən
bəhrələnməsi danılmazdır. Ġnklüziv təhsilin tətbiqi zamanı bir sıra problemlərin olması da diqqəti
çəkən maqamlardandır. Bu problemlərdən biri kimi kifayət qədər inklüziv sahədə didaktik
materiallatrın olmamasını və pedaqoji kadrların hazırlıq məsələsini qeyd etmək olar.
Pandemiya Ģəraitində təhsildə baĢ verən dəyiĢikliklərlə bağlı yaranan çətinliklər inklüziv təhsildən
də yan keçmədi. Belə ki, inklüziv təhsildə çalıĢan həm müəllimlər həm də Ģagirdlər bir çox
çətinliklərlə rastlaĢdılar. Rəqəmsal texnologiyanın tətbiqi tədris prosesini və öyrənməni kökündən
dəyiĢdi. Belə olan halda Ģagirdlərin alıĢdığı təlim mühiti və öyrənmə vasitələri də dəyiĢikliklə
üzləĢdi. Fərqli yeni proqram və platformaların meydana çıxması səbəbindən fərqli yanaĢma
modelinin tətbiqi də müəllimlər və Ģagirdlər arasında əməkdaĢlığın qurulmasında məhrumiyyətlərə
və çətinliklərə səbəb oldu. Qeyd edilən bu faktlar sağlamlıq imkanları məhdud Ģəxslərin təhsil
təminatı ilə yanaĢı onların sosiallaĢmasında da böyük məhdudiyyətlərə səbəb olan faktdır.
Açar sözlər: inklüziv təhsil, resurs, akkomadasiya, modifikasiya, əməkdaĢlıq, pandemiya.
Summary. The creation of educational conditions for persons with limited health to be integrated
into all spheres is one of the main priorities not only of society but also of the state. The presence of
scientific theoretical approaches in terms of achieving effective results in the field of inclusive
education, conducting research in this field, development of the necessary educational resources,
creation of the relevant material and technical base, as well as studying the problems encountered
by teachers working in the conditions of inclusive education are important issues. At the same time,
the importance of creating an effective training environment is one of the main conditions. The
inclusion of inclusive education in the general education system opened wide opportunities for its
formation. In addition to studying the education and upbringing of children in need of special care,
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based on special didactics, inclusion is based on the content of the educational process,
Organization, tasks and basic principles of training.
Although inclusion has entered the path of development as an independent science, its use of
theoretical and practical experience of special education is undeniable. A number of problems in the
implementation of inclusive education are also striking. One of these problems is the lack of
didactic materials in a sufficiently inclusive field and the issue of training of pedagogical personnel.
The challenges associated with changes in education in pandemic conditions did not go beyond
inclusive education. Thus, both teachers and students working in inclusive education faced many
difficulties. The introduction of digital technology has radically changed the teaching process and
learning. In this case, the learning environment and learning tools used by the students also faced
changes. Due to the emergence of different new programs and platforms, the introduction of a
different approach model also caused deprivation and difficulties in establishing cooperation
between teachers and students. These facts not only provide education for persons with limited
health, but also cause great restrictions in their social life.
Keywords: inclusive education, resource, accomodation, modification, cooperation, pandemic.
Ġnsan fəaliyyətinin bütün sahələrini özündə əks etdirən təhsil sistemi cəmiyyətin tələbatlarının təmin
edilməsi tendensiyasını da özündə əks etdirir. Təhsil prosesinin təĢkili təhsil alanların inkiĢaf
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onların maraq və ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edir. Müasir
təhsil təcrübəsi göstərir ki, inkluziv təhsil sağlamlıq imkanları məhdud Ģəxslərin inkiĢafının təmin
edilməsində əsas rol oynayan vacib bir prosesdir. Bu prosesin vacibliyi ondan ibarətdir ki, inklüziv
yanaĢma cəmiyyət üçün vacib olan bir missiyanı- hər kəsin təhsil ala bilməsi, cəmiyyətə
inteqrasiyası missiyasını öz üzərinə götürür.
GĠRĠġ. Hələ qədim dövrlərdən normal inkiĢaf etmiĢ Ģəxslərlə sağlamlıq imkanları məhdud Ģəxslər
birgə yaĢamıĢdırlar. Belə olan halda sağlamlıq imkanları məhdud Ģəxslərə fərqli münasibətin olması
da danılmazdır. Lakin, buna baxmayaraq, onların da təhsil alması, müəyyən peĢələrə yiyələnməsi,
inkiĢafı və qüsurlarının aradan qaldırılması problemi daima cəmiyyəti düĢündürən məsələlərdən
olnuĢdur. Bütün sahələrdə baĢ verən sürətli inteqrasiya prosesi bu istiqamətdə də özünü göstərməyə
baĢladı. Belə ki, sağlamlıq imkanları məhdud Ģəxslərin bütün sahələrə inteqrasiya oluna bilməsi
üçün onlara təhsil Ģəraitinin yaradılması da vacib bir məsələ kimi təkcə cəmiyyətin deyil, eyni
zamanda dövlətin də əsas priaritetlərindən oldu. ―Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uĢaqların təhsilinin təĢkili üzrə ĠnkiĢaf Proqramı (20052009-cu illər)‖ qəbul edilməklə bu Ģəxslərin təhsil hüquqlarının, inteqrasiyalı (inklüziv) təhsilinin
reallaĢdırılması baĢ tutdu. Bu prosesdə səmərəli nəticələr əldə edilməsi baxımından elmi nəzəri
yanaĢmaların olması, bu sahədə metodiki tədqiqatların aparılması, zəruri tədris resurslarının iĢlənib
hazırlanması, müvafiq maddi-texniki bazanın yaradılması, eləcə də inklüziv təhsil Ģəraitində çalıĢan
müəllimlərin peĢə səriĢtəliliyi probleminin öyrənilməsi vacib məsələlərdəndir. Bütün bunlarla
yanaĢı səmərəli təlim mühitinin yaradılmasının vacibliyi də əsas Ģərtlərdəndir. Belə ki, əqli və fiziki
bacarıqlarının müxtəlifliyindən asılı olmayaraq bütün Ģagirdlərə bərabər imkanların yaradılması,
müəyyən sosial səriĢtələrin verilməsi və ünsiyyətqurma bacarıqlarının inkiĢafının inklüziv təhsil
prosesində mümkünlüyü nəzərə alınır. Tipik uĢaqların xüsusi qayğıya ehtiyacı olan həmyaĢıdlarının
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təhsilinin səmərəli təĢkilində, onlarda bir sıra bacarıqların inkiĢafına nail olmasında müəyyən qədər
rol oynaması da nəzərə alınmıĢdır. Birlikdə təhsil alan uĢaqlar öz atipik həmyaĢıdlarının
xüsusiyyətlərini qəbul etməyi və baĢqalarının xüsusiyyətlərini nəzərə almağı öyrənirlər. Eyni
zamanda əlliliyi olmayan həmyaĢıdları ilə sosial münasibətlərin qurullması zamanı bu uĢaqların
nümunə ola bilməsinə imkanlar da yaradılmıĢ olur. Təlim tapĢırıqlarını birgə iĢləməyə cəlb etmək
onların fəaliyyini dəstəkləməyə, Ģəxslərarası münasibətlərdə formalaĢmasına və həmyaĢıdları
vasitəsilə bir-birinin öyrənmələrinə dəstək olması üçün imkanlar yaradılır. HəmyaĢıdları ilə
öyrənmənin bir sıra müsbət tərəfləri vardır:
- Tipik həmyaĢıdları ilə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uĢaqların birgə fəaliyyətdə əldə etdikləri
biliklərin bacarıqlara çevrilməsinə imkanın yaradılması;
- QarĢılıqlı münasibətin və əməkdaĢlığın təmin edilməsi;
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uĢaqların cəmiyyət tərəfindən qəbul edilərək həmyaĢıdları ilə
bərabər təhsil hüququna malik olması;
- Sosial bacarıqların inkiĢafının təmin edilməsinə Ģəraitin yardılması;
- Özünə inam hissinin formalaĢdırılması və təhsildən gözləntilərin dəyiĢməsi;
- Yüksək səviyyəli koqnitiv bacarıqların inkiĢaf etdirilməsi.
Bütün insanlara bərabər imkanları təmin edən bir ideologiyaya əsaslanan bu təhsil modeli xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan uĢaqların cəmiyyətin bütün sahələrinə inteqrasiyasını, onun sosiallaĢmasının
təmin edilməsini təmin edir. Xüsusi qayğlya ehtiyacı olan uĢağın uğurlu inteqrasiyasının təməlində
onun yaĢadığı mühit, ailəsinin sosial vəziyyəti, dövlətin diqqət və qayğısının olması və təhsil
müəsisəsinin düzgün müəyyənləĢdirilməsi dayanır. Məhz bu faktorlar inklüziv təhsildən
gözləntilərin reallaĢdırılmasında əhəmiyyətli rol oynamaqla hər bir uĢağın lazımi səviyyədə
inkiĢafının təmin edilməsinin mümkünlüyünə inamı artırır. Məhz bu gözləntilər sağlamllıq
imkanları məhdud Ģəxslərə münasibətin də kökündən dəyiĢməsi zərurətini yaratmıĢdır. Belə ki,
cəmiyyət bu insanları özünün ayrılmaz bir hissəsi kimi qəbul edir, qayğı ilə yanaĢır, onlara tolenrant
münasibət nümayiĢ etdirilməsini tələb edir. Bu münasibətlərin bariz nümunəsi kimi son illərdə
Azərbaycanda inklüziv təhsilin inkiĢafı üzrə mühüm addımların atılmasını qüyd edə bilərik.
Azərbaycan Respublikasında Təhsilin ĠnkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyasında nəzərdə tutulan hədəflər
və istiqamətlərdə də xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar üçün inklüziv təhsil metodologiyasının
-

yaradılmasının qeyd edilməsi inklüziv təhsildən gözləntilərin reallaĢması imkanlarına inam hissini
bir daha artırır. Lakin, inklüziv təhsilin tətbiqi zamanı bir sıra problemlərin olması da danılmazdır.
Bu problemlərdən biri kimi inklüziv təhsil kurikulumlarının olmamasını, inklüziv təhsilin tətbiqi
üçün kifayət qədər didaktik materialların olmamasını və pedaqoji kadrların hazırlıq məsələlərini də
qeyd etmək olar. Ġnklüziya müstəqil bir elm kimi inkiĢaf yoluna qədəm qoysa da onun xüsusi
təhsilin nəzəri və praktik təcrübəsindən bəhrələnməsi danılmazdır. Lakin araĢdırmaların
nəticələrindən aydın olur ki, xüsusi təhsil müəssisələrində təhsil alan uĢaqlardan fərqli olaraq
inklüziv siniflərdə təhsiil alan uĢaqlar təcrid edilmiĢ Ģəkildə deyil, onlara nisbətən daha
üzunmüddətli münasibətdə olmaq imkanı əldə edirlər. Bu münasibətlər təkcə sinif çərçivəsində
məhdudlaĢmır, eyni zamanda məktəbdən kənar münasibətlərin qurulmasında da əhəmiyyətli rol
oynayır. Onların öz sinif yoldaĢları ilə yanaĢı məktəbdən kənarda həmyaĢıdları ilə də dostluq
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münasibətləri qurmaq bacarıqlarına yiyələnməsi üçün düzgün müəyyənləĢdirilmiĢ təlim
strategiyasının çox böyük əhəmiyyətə malik olduğu danılmazdır. Bu cür yanaĢmanın nəzərə
alınması inklüziv təhsildən gözləntilərin mümkünlüyünə inamın artmasına imkanlar yaradır. Qeyd
etmək lazımdır ki, sağlamlıq imkanları məhdud Ģəxslərin təlim və tərbiyəsi mürəkkəb, sosial,
pedaqoji problemlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Bu problemlərin qarĢısının alınması və aradan
qaldırılması təkcə defektologiya elminin imkanlarına aid deyil. Bunun üçün yeni yanaĢma tələb
edən bir elm sahəsi- inklüziya elminin də mövcudluğu zərurəti yaranır.
ARAġDIRMA. Ġnklüziya elmi- pedaqoji elmlər sisteminə daxil olan anomaliyalı uĢaqların
psixofiziki xüsusiyyətlərini, onların təlim və tərbiyə qanunauyğunluqlarını öyrənən müstəqil bir elm
sahəsidir (―Korreksion pedaqogikanın müasir məsələləri‖- ARTPĠ. Bakı 2002, səh 19). Ġnklüziv
təhsilin ümumi təhsil sisteminə qoĢulması onun təĢəkkülünə geniĢ imkanlar açdı. Ġnklüziya xüsusi
didaktikaya əsaslanaraq xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uĢaqların təlim və tərbiyəsini öyrənməklə
yanaĢı, tədris prosesinin məzmunu, təĢkili, vəzifələri və təlimin əsas prinsiplərinə söykənir.
TAPINTILAR. Ġnklüziya elminin tətbiqi inklüziv təhsil sisteminin inkiĢafında bir sıra konsepsiya
və yanaĢmaları özündə əks etdiir:
- uĢağın fəaliyyət zamanı özünü və dünyanı dərk edə bilməsi, dəyiĢən Ģəraitə fəal qoĢula bilməsi və
subyektiv qəraq qəbul edə bilməsı;
- davamlı qrup iĢlərində iĢtirakının təmin edilməsi, qrupun bütün üzvləri ilə əməkdaĢlığa Ģəraitin
yaradılması;
- Ģəxsiyyətyönümlü yanaĢmanın olması, uĢağın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq pedaqoji
dəstəklə təmin edilən müəllim-Ģagird münasibətlərinin humanizm prinsipinə əsaslanması;
- fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq uĢağın Ģəxsiyyətinin və peĢəkar inkiĢafının nəzərə alınması;
- səriĢtəyə əsaslanan yanaĢmanın olması və hər kəsin potensial imkanlarına uyğun müəyyən
bacarıqların verilməsi.
Həm tipik, həm də atipik uĢaqların ümumtəhsil məktəbinin inklüziv sinfində birgə təhsilinin təĢkili
onların intellektual inkiĢafından asılı olmayaraq Ģəxsiyyət kimi formalaĢmasına Ģərait yaradır. Bu
Ģəraitin səmərəli təĢkili təkcə Ģagirdlərin birgə təhsilinidən asılı deyil, eyni zamanda düzgün
qurulmuĢ müəllim- Ģagird münasibətlərindən və müəllimin peĢəkarlığından asılıdır. Müəllimin
peĢəkarlığı onun pedaqoji uĢtalığının əsasını təĢkil edir ki, bu da müəllim-Ģagird münasibətlərində
özünü göstərir. Ġnklüziv təhsil sahəsində çalıĢan müəllim vəzifələrinin nədən ibarət olduğunu
bilərək sinifdə bərabər imkanların yaradılması ilə yanaĢı sağlam psixoloji mühitin də yaradılmasına
diqqət yetirməlidir. Sağlam psixoloji mühitdə təĢkil edilmiĢ dərslər səmərəli keçir. ― Göründüyü
kimi, pedaqoji prosesdə uĢaqların təlimi, tərbiyəsi və təhsili üçün onlara həm də psixoloji cəhətdən
düzgün yanaĢılması üçün zəruri ehtiyac vardır. Məhz ona görə də pedaqogikada psixoloji inkiĢaf
problemi müfəssəl bir fəsil kimi öz əksini tapmalıdır‖ (F. Sadıqov. ―Pedaqogika‖ Bakı – 2008.
səh.20).
Sağlamlıq imkanları məhdud uĢaqlarla iĢləyən müəllimlər inklüziv təhsilin praktiki tətbiqində əsas
rol oynayırlar (―Xüsusi psixofiziki inkiĢafa malik uĢaqların tərbiyə və təlimi‖ ARTPĠ-Bakı -2016.
səh.87). Ġnklüziv təhsil tətbiq edilən digər ölkələrdə olduğu kimi respublikamızda da inklüziv təhsil
sahəsində ixtisaslı kadr təminatı və müəllimlərin ixtisaslarının artırılmasının vacibliyi diqqəti çəkən
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məqamlardandır. Qeyd etməliyik ki, inklüziv təhsil siniflərində dərs deyən müəllimlərin bu sahədə
təhsil alması və ya mərhələli Ģəkildə inklüziv təhsil proqramı ilə təmin edilmiĢ ixtisasartırma
kurslarından keçməsi iĢin keyfiyyətinə təsir edən amillərdəndir. Beləliklə, inklüziv təhsil sahəsində
və eləcə də digər təhsil müəssisələrində çalıĢan müllim və pedaqoji heyətin inklüziv təhsildə zəruri
olan peĢə keyfiyyətlərinə yiyələnə bilmələri üçün ölkəmizdə "Müəllimlərin inklüziv təhsil
sahəsində bacarıqlarının artırılması" layihəsi 2018-ci ilin may ayından baĢlayaraq 2020-ci ilin
sentyabr ayınadək davam etmiĢdir. Bu layihə çərçivəsində beynəlxalq təcrübnin öyrənilməsi
məqsədilə müəllimlərin xarici səfərlərinin təĢkili də təmin edilmiĢdir. Bütün bular xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan Ģəxslərin inklüziv təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət etmək məqsədi
daĢıyır. Lakin hazırkı dövrdə rastlaĢdığımız koronavirus pandemiyası (Qlobal Pandemiya COVID19) səbəbindən məktəblərin kütləvi Ģəkildə bağlanması nəticəsində dünyada və eləcə də
Azərbaycanda Ģagirdlərin onlayn resurs və texnologiya vasitəsilə evdən təhsil alması məcburiyyəti
yarandı. Təbii ki, təhsilə yanaĢmanın bu forması inklüziv təhsildən də yan keçmədi. Pandemiya
Ģəraitində təhsildə baĢ verən dəyiĢikliklərlə bağlı inklüziv təhsildə çalıĢan müəllimlər də bir çox
çətinliklərlə rastlaĢdılar. Onların üzləĢdiyi çətinlik təkcə tədrisin keyfiyyəti ilə bağlı deyil, eyni
zamanda Ģagirdlərinin sosiallaĢmasında, kommunikativ bacarıqlarının inkiĢafında maneələrin
olmasında, asudə vaxtlarının təĢkilində, məktəbə getmək motivasiyasında və digər zəruri təhsil
ehtiyaclarının təmin edilməsində özünü göstərir. Rəqəmsal texnologiyanın tətbiqi tədris prosesini və
öyrənməni kökündən dəyiĢdi. Belə olan halda Ģagirdlərin alıĢdığı təlim mühiti və öyrənmə vasitələri
də dəyiĢikliklərlə üzləĢdi. Fərqli yeni proqram və platformaların meydana çıxması müəllimlər və
Ģagirdlər arasında əməkdaĢlığın qurulmasında da çətinliklərə səbəb oldu. Bu çətinlikləri aĢağıdakı
kimi qiymtləndirmək olar:
• Dərslərin məsafədən (onlayn) formatda keçirilməsinə hazır olmamaq;
• Distant təlim zamanı bir sıra obyektiv və subyektiv problemlərlə rastlaĢmaq;
• Yaranan çətinliklərin aradan qaldırılması üçün təcrübənin olmaması;
• Təlim Ģəraitinin bərabərsizliyi;
• Vahid təhsil məkanının və onlayn resursların olmaması;
• Müəllimlər üçün qabaqcıl təlim və metodiki dəstəyə ehtiyacın olması.
Bütün bu çətinliklər universal öyrənmə dizaynının tətbiq edilə bilməməsində, müvafiq təlim
strategiyalarının - akkomadasiya və modifikasiyaların tətbiqində məhdudiyyətlərin yaranmasına
səbəb olur.
NƏTĠCƏ. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uĢaqların təhsilində uğuruna səbəb olan bir sıra amillərin
olduğu təhlil edilmiĢdir. Bu uğurlarla yanaĢı müəyyən çətinliklərin olması faktı da diqqət çəkən
məqamlardandır.
1. Bütün insanlara bərabər imkanları təmin edən bir ideologiyaya əsaslanan inklüziv təhsil modeli
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uĢaqların cəmiyyətin bütün sahələrinə inteqrasiyasının, onun
sosiallaĢmasının təmin edilməsinə geniĢ imkanlar yaradır.
2. Ġnklüziv təhsildə əldə edilmiĢ nailiyyətlər bu iĢin düzgün təĢkilindən və vacibliyindən xəbər verir.
3. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan Ģəxslərə cəmiyyətin münasibətləri köklü Ģəkildə dəyiĢmiĢ, cəmiyyət
bu insanları özünün ayrılmaz bir hissəsi kimi qəbul etmiĢdir.
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4. Onların təhsilinin təmin edilməsi öz imkanlarına uyğun müəyyən peĢələrə yiyələnmələrinə və
gələcəkdə hər hansı sahədə fəaliyyətlərinin təmin edilmələrinə imkanlar yaradır.
5. Hazırki koronavirus pandemiyası (Qlobal Pandemiya COVID-19) səbəbindən məktəblərin
kütləvi Ģəkildə bağlanması nəticəsində inklüziv təhsildə də müəyyən çətinliklər yarandı.
6. ġagirdlərin onlayn resurs və texnologiya vasitəsilə evdən təhsil alması məcburiyyəti yarandı.
7. Çətinlik təkcə tədrisin keyfiyyəti ilə bağlı deyil, eyni zamanda Ģagirdlərinin sosiallaĢmasında,
kommunikativ bacarıqlarının inkiĢafında maneələrin olmasında, asudə vaxtlarının təĢkilində,
məktəbə getmək motivasiyasında və digər zəruri təhsil ehtiyaclarının təmin edilməsində özünü
göstərir.
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RĠYAZĠYYAT TƏLĠMĠNDƏ MƏNTĠQ ELEMENTLƏRĠNĠN ROLU
Aynur Məmmədova
Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Xülasə
Riyaziyyat təlimində Ģagirdlərin nəzəri və praktik biliklər əldə etməsi zamanı məntiq
elementlərindən istifadə olunur. Məntiq, riyazi məntiq və onun formalarının daxil edilməsində təlim
metodlarından səmərəli istifadətəlimin keyfiyyətini yüksəldir. Təlim prosesində istifadə olunan
riyazi anlayıĢlar riyazi simvollarla əvəz olunur. Mülahizələrin konyunksiyası, dizyunksiyası,
implikasiyası və ekvivalensiyası ali pedaqoji məktəblərdə tədris olunur. Lakin bu anlayıĢlar
haqqında ilkin məlumatlar sözlər vasitəsilə orta məktəb kursunda daxil edilir. Bu məqalədə məntiq
elementlərinin daxil edilməsi imkanları, onların ali və orta məktəbin riyaziyyat təlimində rolu
araĢdırılmıĢdır.
Açar sözlər: Təlim, təfəkkür, mülahizə, konyunksiya, dizyunksiya, tənlik, predikat.
Abstract
Elements of logic are used in mathematics teaching as students acquire theoretical and practical
knowledge. Improves the quality of teaching by the effective use of teaching methods in the
inclusion of logic, mathematical logic and its forms. Mathematical concepts used in the learning
process are replaced by mathematical symbols. Conjunction, disjunction, implication and
equivalence of considerations are taught in higher pedagogical schools. However, initial
information about these concepts is included in the high school course through words. This article
examines the possibilities of including elements of logic and their role in the teaching of
mathematics in high school and high school.
Keywords: Training, thinking, consideration, conjunction, disjunction, equation, predicate
GiriĢ.
Məlum olduğu kimi təlimin keyfiyyət və səmərəliliyini artıran vasitələr bu sahə ilə məĢğul olan
tədqiqatçıların həmiĢə diqqət mərkəzində olmuĢdur.Təlim prosesində Ģagirdlərin əldə etdikləri
nəzəri bilik və bacarıqların nəticələri həmiĢə praktik fəaliyyətlə müəyyən olunur. Nəzəri
materialların hansı formada təqdim olunması, alqoritmik və qeyri alqoritmik üsullara əsaslanan
biliklərin daxil edilməsində məntiq elementləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Burada nəzəri, istərsə
də praktik materialların öyrədilməsi ilə yanaĢı təlim prosesində tətbiq olunan metodlardan da
istifadədə məntiq elementlərindən istifadə olunur. Yəni təlimin keyfiyyətinin yüksək olması təlimdə
tətbiq olunan metod və yanaĢmalardan da asılıdır. Bir sözlə təlim prosesində Ģagirdlərin riyazi
bacarıq və vərdiĢlərinin formalaĢması və məntiqi təfəkkürlərinin inkiĢaf etdirilməsi nəzəri, praktik,
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metodik yanaĢmaların məntiqi strukturu ilə bağlıdır. Məntiq, onun elementləri və tətbiqolunma
imkanları təlimin keyfiyyət göstəricisini müəyyənləĢdirən əsas vasitələrdən biri hesab olunur.
Pedaqoji universitetlərin ―Riyaziyyat və ―Ġbtidai təhsil‖ fakültələrinin tədris proqramlarında
müvafiq olaraq məntiq elementlərinə geniĢ və ətraflı yer ayrılmıĢdır. Burada əsas məqsəd gələcək
riyaziyyat və ibtidai sinif müəllimlərinin məntiqə aid bilik və bacarıqlar əldə etməsi nəzərdə tutulur.
Məlum olduğu kimi hazırda orta ümümtəhsil məktəblərin I-XI siniflərinin ―Riyaziyyat‖
dərsliklərində riyazi anlayıĢların daxil edilməsində və tətbiqi məsələlərin həll olunmasında məntiq
elementləri mühüm rol oynayır.
Bu baxımdan orta ümumtəhsil və ali pedaqoji təhsil müəssisələrində məntiq elementlərinin
tədrisi zamanı mövcud problemlərin aĢkar olunması, onları doğuran səbəblərin imkan daxilində
azaldılması aktual məsələlərdən biri hesab olunur.
AraĢdırma.
Məntiq sözü ərəb mənĢəli fəlsəfi anlayıĢ olub zəkaya əsaslanaraq həqiqətə gedən yol, üsul kimi
qiymətləndirilir. Belə ki, istənilən riyazi anlayıĢ və

təriflərin daxil edilməsində məntiq

elementlərindən bu və ya digər Ģəkildə istifadə olunur.
Orta məktəbin riyaziyyat kursunda məntiq elementləri açıq Ģəkildə tədris olunmasa da dolayısı
yolla təfəkkür və mühakimə əsasında anlayıĢların formalaĢması zamanı daxil edilir. Təlim zamanı
təfəkkür, məntiqi təfəkkür və təfəkkürün komponentlərindən müxtəlif mərhələlərdə istifadə olunur.
Məntiq və təfəkkür ümumi Ģəkildə ayrılmaz obyektlərdir. Yəni təlimdə məntiq varsa, onda təfəkkür
də var və tərsinə, təfəkkür varsa onda məntiq var. Məsələn, ümumiləĢdirmə və mücərrədləĢdirmə
məntiqi priyom olub , idrak prosesində demək olar ki, həmiĢə birgə tətbiq olunan təlim metoddur.
ÜmumiləĢdirmə və mücərrədləĢdirmə təlim metodu olmasına baxmayaraq onun tətbiqi də məntiqlə
bağlıdır. Məlumdur ki, ümumiləĢdirmə fikrin müəyyən forması-ifadəsi olub, yalnız verilmiĢ əĢyalar
və ya münasibətlər sinfinə aid olan hər hansı mühüm əlamətlərin qeyd edilməsidir.
Məsələn, A təklifindən B təklifi və B təklifindən C təklifi alınırsa, onda A təklifindən də C təklifi
alınır. Əgər təklifin özü məntiqi baxımdan bir-birinə bağlıdırsa (doğrudursa), yəni təfəkkürə
əsaslanırsa, onda qeyd olunan Ģərti qəbul etmək olar. Belə bir nümunəyə baxaq: A təklifi―Paraleloqram dördbucaqlıdır‖, B təklifi-―Romb paraleloqramdır‖, C təklifi-―Rombun diaqonalları
qarĢılıqlı perpendikulyardır‖. Yəni, romb diaqonalları qarĢılıqlı perpendikulyar olan dördbucaqlıdır.
Bu təklif doğrudur. Fərz edək ki, D təklifi-― Diaqonalları qarĢılıqlı perpendikulyar olan
dördbucaqlılar rombdur‖ Ģəklindədir. BaĢqa sözlə ―diaqonalları qarĢılıqlı perpendikulyar olan
dördbucaqlılar rombdur‖ təklifi doğru deyil. Çünki diaqonalların perpendikulyar olmasından verilən
dördbucaqlının romb olması alınmır. Məsələn bərabəryanlı trapesiyanın diaqonalları da qarĢılıqlı
perpendikulyar ola bilər.
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Həndəsə məzmun xəttində nəzəri və praktik biliklərin verilməsində analogiyadan geniĢ istifadə
olunur. Analogiyanın düzgün aparılması əsas Ģərtlərdən biridir. Analogiya müxtəlif obyektlərə o
zaman tətbiq edilir ki, həmin obyektlərin riyazi strukturu (modelləri ) eyni olsun və ya eyni bir sinfə
aid olsun.
Planimetriyada çoxbucaqlı anlayıĢına uyğun analogiya fəzada (sterometriyada) çoxüzlü anlayıĢına
müvafiq daxil edilə bilər. Çoxbucaqlının təpələri, tərəfləri, bucaqları, perimetri, sahəsi anlayıĢları
çoxüzlünün təpə nöqtələri, tilləri, üzləri, üzlərinin sahəsi, tam səthinin sahəsi və s.anlayıĢları ilə
əlaqələndirilir. Burada məntiq dolayısı yolla iĢtirak edir. Digər bir misal,

cəbri kəsrlərin

xassələrinin öyrənilməsində adi kəsrlərin xassələri ilə bağlı analogiyadan istifadə etmək olar.
Burada məntiqi yanaĢmada geniĢ mühakimə aparmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bunların hər ikisi
kəsrdir və kəsrin tərifi, xassələri xüsusidən ümumiyə və ya ümumidən xüsusiyə keçdikdə də
dəyiĢmir. Əslində sonuncu nümunədə məntiqi olaraq mücərrədləĢdirmədən istifadə edilir.
MücərrədləĢdirmə prosesində öyrənilən obyektin mühüm olmayan bəzi xassələri nəzərə alınmır,
lakin tədqiqat üçün mühüm olan xassələrinin aĢkar edilməsində məntiqdən istifadə olunur. Bəzi
anlayıĢların təriflərinin daxil edilməsində ümumiləĢdirmə və konkretləĢdirmə metodlarından açıq
Ģəkildə istifadə olunmasına baxmayaraq təfəkkürün formaları da nəzərdən keçirilir.
Cəbri kəsrin xassələrinin müəyyən edilməsində adi kəsrdən istifadə
mücərrədləĢdirməyə əsaslanır.

Riyazi

anlayıĢların

formalaĢmasında

məntiqi olaraq
təfəkkürün

əsas

komponentləri- konkret təfəkkür, mücərrəd təfəkkür, induktiv təfəkkür, funksional təfəkkür,
dialektiv təfəkkür və yaradıcı təfəkkür məntiqi təfəkkürün nəticəsi kimi daxil edilir. Bu
komponentlər metodik ədəbiyyatlarda bəzən təfəkkürün modelləri kimi də təqdim edilir. Riyaziyyat
təlimində bu komponentlər nəzəri, praktiki və sırf pedaqoji mərhələlər zamanı istifadə olunur.
Məsələ həlli zamanı məsələdə verilən kəmiyyətlər arasındakı asılılıqları əyaniləĢdirmək üçün
istifadə olunan modellərlə təfəkkürün modellərini qarıĢdırmaq olmaz. Verilən situasiyaya uyğun
tam-hissə modelinin, yaxud tənliyin qurulması təfəkkür modelinin düzgün seçilməsindən asılıdır və
məntiqlə təfəkkürün bir- birindən ayrılmaz olmasına baxmayaraq onların modelləri həmiĢə açıq
Ģəkildə fərqlənirlər.
Eyni zamanda orta ümumtəhsil və Ali pedaqoji məktəblərin

riyaziyyat təlimində məntiq

elementlərindən istifadə yolları, tədris prosesində varislik və inteqrasiya məsələləri xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Məsələn, orta məktəbin

riyaziyyat kursunda riyazi anlayıĢların formalaĢması zamanı istifadə

olunan ―və‖, ―və ya‖, ―Əgər A varsa, onda B-də var‖, ―A onda və yalnız onda olur ki, B olsun‖ və s.
Ģəklində istifadə olunan sözlər (bağlayıcılar) ali məktəb kursunda konkret riyazi simvollar vasitəsilə
daxil edilir. Hər bir riyazi anlayıĢın formalaĢmasında riyazi məntiqlə yanaĢı formal məntiqdən də
istifadə olunur. Ona görə də qeyd olunan bağlayıcılar əsasında alınan mülahizələr doğru və yalan
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ola bilər. Sözlərin riyazi simvollara çevrilməsi və tərsinə, riyazi simvolların nəzəriyyə dilində Ģərh
olunması müəyyən təfəkkür və mühakimələr əsasında formalaĢır. Ali pedaqoji məktəblərin
riyaziyyat kursunda mülahizələrin dizyunksiyası, konyunksiyası, implikasiyası, ekvivalensiyası
yuxarıda qeyd olunan sözlərin riyazi simvollarının ümumiləĢdirilməsidir.
Riyazi təklifin doğru və yalan olmasını müəyyən etmək üçün ona uyğun nəzəriyyənin əsas
anlayıĢları və aksiomlarını yoxlamaq lazımdır. Məsələn «və ya» bağlayıcısı bölüĢdürmə
bağlayıcılarındanbiri olub, ayırma, bölüĢdürmə, fərqləndirmə kimi mənalarda iĢlədilir.Hər hansı bir
təklifin doğru və ya yalan olmasını müəyyən etmək mümkün olduqda o mülahizəyə çevrilir.
A və B mülahizələrinin «və ya» («yaxud», «və yaxud») bağlayıcısı ilə birləĢdirlməsindən alınan
mürəkkəb mülahizəyə bu mülahizələrin dizyunksiyası deyilir və riyazi olaraq AVB kimi iĢarə
olunur. Burada «V» iĢarəsi «və ya» bağlayıcısını əvəz edir. Dizyunksiyanın riyazi simvolu qəbul
edildikdən sonra riyazi əməliyyatlarda bu və ya digər simvollardan istifadə zamanı da məntiq
elementləri tətbiq olunur.
Adətən dizyunksiya latın mənĢəli «disjunctio» sözündən götürülüb, ayırmaq, bölüĢdürmək
mənasında iĢlədilir. Tənlik və bərabərsizliklərin həlli zamanı bunlar nəzərə alındıqda kənar köklərin
(səhv nəticələrin) alınmasına və ya hər hansı kökün itməsinə imkan yaranmaz.
AĢağıdakı çalıĢmaları nəzərdən keçirək:
Misal 1.

=0 (1) tənliyinin kökü dəyiĢənin yalnız x=2 və x=3 qiymətlərində doğrudur.

Misal 2.

=0 (2) tənliyinin kökü isə x-in yalnız x=3 qiymətində doğrudur.

(1) tənliyinin həlli üçün aĢağıdakı mülahizələri söyləyə bilərik:
- dəyiĢənin x=2 qiymətində bərabərlik doğrudur;
- dəyiĢənin x=3 qiymətində bərabərlik doğrudur;
- dəyiĢənin x=2 və x=3 qiymətlərində bərabərlik doğrudur;
- dəyiĢənin x=2 və ya x=3 qiymətlərində bərabərlik doğrudur.
Burada sonuncu mülahizə ümumən doğru olsa da bərabərliyin tam həllini əhatə etmir. Bu qeyd
olunanları eyni qayda ilə (2) bərabərliyi üçün sadalasaq məzmun dəyiĢəcək. Belə ki, kəsrin sıfra
bırabər olması üçün onun surəti sıfra bərabər olmalıdır. Lakin kəsrin məxrəci dəyiĢəndən asılı
olduğu üçün qeyd olunan Ģərt burada qəbul edilə bilməz. Burada x=2 olduqdaməxrəcin sıfra bərabər
olması isə qeyd olunan Ģərti məhdudlaĢdırır. AnlayıĢın tərifində məhdudlaĢma anlayıĢın məzmunu
və həcmi arasındakı asılılığa görə müəyyən edilir. Deməli, dizyunksiyanın, konyunksiyanın, yaxud
digər əməllərin tətbiq edilməsi məntiqi yanaĢmanın nəticəsi kimi alınır.
―Və ya‖ bağlayıcısı vasitəsilə alınan mürəkkəb mülahizənin yalan olması üçün

A və B

mülahizələrinin hər biri yalan olmalıdır. Qalan bütün mümkün hallarda doğru mülahizə alınır.
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Mülahizə predikatın xüsusi halı olduğundan mülahizələr üzərində aparılan bütün əməllər predikatlar
üzərində də icra olunur.
Predikat anlayıĢı, predikatın təyin oblastı və doğruluq oblastı anlayıĢları ali məktəbin riyaziyyat
kursunda tədris olunur. Orta məktəb kursunda tənlik anlayıĢı, tənliklər sistemi, bərabərsizlik,
bərabərsizliklər sistemi və bunların həlli anlayıĢlarının daxil edilməsində məntiq elementlərindən
dolayısı yolla istifadə olunur. Tənliyin həll edilməsi, tənliyin kökü, elə predikat anlayıĢının təyin
oblastı və doğruluq oblastı ilə üst-üstə düĢür. Məsələn, A(x)-«3x-14=25» predikatının təyin oblastı,
yəni dəyiĢənin aldığı qiymətlər bütün həqiqi ədədlər çoxluğudur. Bu predikatın doğruluq oblastı isə
- dəyiĢənin predikatı doğru bərabərliyə çevirən qiymətinə deyilir. DəyiĢənin bu qiyməti isə 13-ə
bərabərdir. Deməli, predikatın doğruluq oblastıonun onuntəyin oblastının alt çoxluğudur. Riyazi
anlayıĢların xassələrinin daxil edilməsi və teoremlərin isbatı məntiq elementləri ilə bilavasitə
əlaqədardır.
Predikat dəyiĢənin konkret qiymətlərində mülahizəyə çevrildiyi üçün bu dəyiĢənlərin ala biləcəyi
qiymətlər müəyyən kvantorların köməyi ilə daxil edilir. Məntiqdə predikatı mülahizəyə çevirən
sözlər kvantorlar adlanır.

Riyazi məntiqdə kvantorların əsasən aĢağıdakı növlərindən istifadə

olunur:
1. Ümumilik kvantoru. Bu dəyiĢənin «ixtiyari», «istənilən» qiyməti deməkdir və riyazi olaraq
«∀ x « kimi iĢarə edilir.
2. Varlıq kvantoru. Burada əsasən «vardır, tapmaq olar, hər hansı, bəzi» sözlərindən istifadə
olunur və simvolik olaraq « » kimi iĢarə edilir.
3. Yeganəlik kvantoru. Burada «yeganə, yalnız və yalnız, ancaq bir» sözlərindən istifadə
olunur və simvolik olaraq

! kimi iĢarə olunur.

Bu kvantorlar tənliklərin, bərabərsizliklərin həllərində və xüsusən teoremlərin isbatında geniĢ
istifadə olunur.
Bu kvantorların riyazi simvolları ali məktəblərdə daxil olmasına baxmayaraq bunların
tətbiqinə aid biliklər hələ orta məktəb kursunda formalaĢmıĢdır.
Məsələ 1.

kəsrinin düzgün kəsr olması üçün n-in ala biləcəyi ən böyük və ən kiçik

natural qiymətlərini tapın. Bu çalıĢmanın həlli bərabərsizliklərin həllinə gətiirilir. Belə ki, kəsrin
düzgün kəsr olması üçün onun surəti məxrəcindən kiçik olmalıdır. Yəni 5n-12<3n+17 olar. Bu isə
2n<30, yəni n<15 olduqda doğrudur. Məsələnin Ģərtinə görə
{

(3) bərabərsizlikləri də ödənilməlidir.Yəni

n

və n

. Bu isə n-in

ən kiçik natural qiymətinin 3-ə, ən böyük natural qiymətinin isə 14-ə bərabər olması deməkdir.Ġndi
məsələnin Ģərtində dəyiĢiklik edək.
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Məsələ 2.

kəsrinin düzgün olmayan kəsr olması üçün n-in ala biləcəyi ən böyük və ən

kiçik natural qiymətlərini tapın.
Bu hal üçün bərabərsizliklər aĢağıdakı Ģəkildə olacaq:

{

Burada n

və n 2,5. Bu isə ən kiçik qiymətin 15-ə bərabər olması deməkdir. Natural ədədlərin

xassəsinə görə ən böyük qiyməti təyin etmək olmaz. Bu sonuncu iki çalıĢmaların həllində natural
ədədlərin tələb olunan ən böyük, ən kiçik qiymətləri məntiqi mühakimə ilə əlaqələndirilir. Belə ki,
məntiqi olaraq məsələ1-in həllinə müvafiq məsələ 2-nin də həllini yazmaq olardı. Bunun üçün
mülahizələr üzərində məntiqi əməllərin nəticəsi birbaĢa tətbiq edilə bilər.
Ümumi halda tənlik və bərabərsizliklərin həllində bəzi analogiyalar mövcuddur. Lakin məntiqi
olaraq bəzi xüsusiyyətlərin tam təhlili aparılmadan analogiyanın tətbiq edilməsi səhv nəticələrin
alınmasına səbəb ola bilər.
Mülahizələrin dizyunksiyası predikatların dizyunksiyasının xüsusi halıdır. Predikatlar da ―və ya‖
bağlayıcısı vasitəsilə əlaqələndirilə bilər. Predikatın təyin oblastı, qiymətlər çoxluğu anlayıĢları
ümumidən xüsusiyə keçməklə daxil edilir
Təyin oblastından götürülmüĢ bütün x-lər üçün P(x) və Q(x) predikatlarının heç olmasa birini doğru
mülahizəyə çevirdikdə doğru olan predikat P(x) və Q(x) predikatlarının dizyunksiyası adlanır və
riyazi simvol mülahizələrin dizyunksiyası ilə eyni olur. Mülahizələrin dizyunksiyasının
doğruluğundan məntiqi olaraq predikatların dizyunksiyasının döğruluq cədvəlini tərtib ermək olar.
Yəni iki predikatın dizyunksiyası o vaxt yalan hesab olunur ki, təyin oblastından götürülmüĢ x
üçün P(x) və Q (x) predikatlarının hər ikisi eyni zamanda yalan mülahizəyə çevrilsin.
Fərz edək ki, təyin oblastı X çoxluğu olan və x

/-1

parçaçına təyin olunan P(x)-«2x+1

», Q(x)- «x+2>5» predikatları verilmiĢdir. Bu predikatları «və ya» bağlayıcısı ilə əlaqələndirsək,
alınan mürəkkəb predikat «2x+1

» və ya

«x+2>5» Ģəklində olacaq. Bu predikat dəyiĢənin

konkret qiymətində mülahizəyə çevrilir və mülahizənin dizyunksiyasının tərifinə uyğun olaraq
predikatların dizyunksiyasını da müəyyən etmək olar.
ġərtə əsasən bu X çoxluğunda təyin olunan P(x) predikatın doğruluq oblastı E= {1,2,3} çoxluğu,
Q(x) predikatının doğruluq oblastı F= {x

x>3}oxluğundan ibarət olar. Bu isə P(x) və Q(x)

predikatının dizyunksiyası E F çoxluğunu təĢkil edir və nəticə E F={ ∀x

} çoxluğuna

bərabərdir. Bu isə E F çoxluğunun istənilən qiymətində P(x) və Q(x) predikatlarını heç olmasa biri
doğru mülahizəyə çevrilir.
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Bu isə tənlik və bərabərsizliklərin predikatın xüsusi halı olması deməkdir. DəyiĢənlərin sayından
asılı olaraq predikatlar üzərində əməllərin nəticəsi bir dəyiĢənli, iki dəyiĢənli və s. tənliklərə,
bərabərsizliklərə gətirilir.
Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalədə riyaziyyat təlimində məntiq elementlərinin rolu, onun ali və
orta məktəblərin riyaziyyat tədrisində tətbiqi imkanları araĢdırılmıĢ və konkret çalıĢmalar üzərində
onların metodik təhlili nəzərdən keçirilmiĢdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi:Təlim prosesində məntiq elementlərinin əhəmiyyəti və
funksiyası geniĢdir və bu baxımdan təklif olunan metodik yanaĢmaların ali pedaqoji və orta
məktəbin riyaziyyat tədrisində istifadəsi məqsədəuyğundur.
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TƏLĠM PROSESINDƏ OYUNDAN ĠSTĠFADƏNĠN PRĠNSĠPLƏRĠ
(PRINCIPLES OF USING GAMES IN THE LEARNING PROCESS)
Rzayeva Pərvanə Hacıbala qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Quba filialı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin doktorantı
XÜLASƏ
Hansı dövrdə və hansı mədəniyyətdə olursa olsun uĢağın olduğu hər yerdə oyun var. Oyun uĢağın
həyatı öyrənmə yolu, mənəvi ehtiyacıdır. Oyun müddətində uĢaq oynadığı rollarla dünyanı
öyrənməyə çalıĢır, həyatla əlaqə qurur və beləliklə Ģəxsiyyəti formalaĢmağa və inkiĢaf etməyə
baĢlayır. Oyunla böyüyən uĢaqlar öyrənməyə həvəsli olur, hadisələrə tənqidi yanaĢır, mübarizə və
rəqabətə davamlı olur, səliqəli və planlı iĢ görməyə meyl edir, özünə güvənir, özünü müsbət və
mənfi tərəfləri ilə qəbul edir və baĢladığı iĢi sona çatdırma kimi üstün keyfiyyətlərə sahib olar.
Oyun vasitəsilə əldə olunan biliklər daha yaxĢı mənimsənilir. Çünki oyunla qazanılan biliklər
uĢağın təcrübədən keçirdiyi biliklərdir. Həyatı üçün lazım olan bilik, bacarıq və vərdiĢləri uĢaq
oyun oynayaraq xəbərsiz əldə edir.

Ona görə də oyun uĢaqların təlimə cəlb olunmasında,

motivasiya yaratmaqda ən təsirli yoldur.
Oyundan təlim vasitəsi kimi daha çox məktəbəqədər təhsil müəssisələri və məktəbə hazırlıq
qruplarında istifadə olunur. Kurikulumun təməl prinsiplərindən biri olan Ģagirdyönümlülüyün təlim
prosesində təmin olunmasının ən münasib yolu təlimdə oyundan istifadədir. Çünki oyun mərkəzli
təlim uĢaqların maraq, istək və ehtiyaclarına əsaslanır. Müəllimin konfiqurasiya etdiyi oyun
öyrətmə məqsədli və mövzuya əlaqələndirilmiĢ olsa da uĢaqların cəlb olunacağı, zövq alıb,
əylənəcəyi amillərlə bəzədilməlidir.
Oyun mərkəzli öyrənmə üsulunun nəzərdə tutulan təlim nəticələrini yerinə yetirməsi üçün müəllim
tərəfindən bəzi prinsiplərə əməl olunması vacibdir. UĢaq mərkəzdə olmalı və müəllim
istiqamətləndirici olmalı, uĢağın maraq və istəkləri gözlənilən təlim nəticələri ilə əlaqələndirilməli,
uĢağın

özünü

və

ətrafını

tanımasına

imkan

yaratmalı,

oyunlar

konkret

məkanlarla

məhdudlaĢdırılmamalı, müsbət davranıĢların qazanılması, mənfi davranıĢların korreksıyasına
yönəldilməlidir. fərdi və yaĢ xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.
Bu məqalədə həmçinin Jan Piaje və Lev Viqotskinin oyun nəzəriyyələri idrakı inkiĢaf baxımından
müqayisə olunmuĢdur.
Açar sözlər: uĢaq, oyun, təlim, üsul, öyrənmə
SUMMARY
In any age and in any culture, there is play wherever the child is. Play is a way of learning a child's
life, a spiritual need. During the game, the child tries to explore the world through the roles he
plays, connects with life, and thus begins to form and develop personality. Children who grow up
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playing are eager to learn, takes a critical approach to events, is resistant to struggle and
competition, tends to work neatly and planned, is confident, he accepts himself with his pros and
cons and has superior qualities such as finishing the work he started.
The knowledge gained through the game is better mastered. Because the knowledge gained through
play is the knowledge that the child experiences. The knowledge, skills and habits necessary for life
are acquired by children who play games. Therefore, play is the most effective way to engage and
motivate children to learn.
Games are increasingly used as a learning tool in preschools and preschool groups. One of the basic
principles of the curriculum is that the most appropriate way to ensure that the learning process is
student-centered is to use games in learning. Because game-centered learning is based on children's
interests, desires and needs. Although the game configured by the teacher is intended for teaching
and is related to the topic, it should be decorated with factors that will engage, entertain and
entertain children.
It is important for the teacher to follow certain principles in order for the game-centered learning
method to achieve the intended learning outcomes. The child should be at the center and the teacher
should be guiding, the child's interests and desires should be linked to the expected learning
outcomes, the child should be able to recognize himself and his surroundings, games should not be
limited to specific places, positive behaviors should be achieved. individual and age characteristics
should be taken into account.
In this article, Jean Piaget and Lev Vygotsky's game theories are compared in terms of cognitive
development.
Key words: children, game, education, method, learning
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QEYRI-STANDART DƏRS FORMALARININ ƏDƏBĠYYAT DƏRSLƏRĠNDƏ TƏTBĠQĠ
ZAMANI ġAGĠRDLƏRDƏ FORMALAġAN BACARIQLAR
(SKILLS FORMED IN STUDENTS DURING THE APPLICATION OF NON-STANDARD
COURSES IN LITERATURE CLASSES)
Xəlilova Xatirə Süleyman
ADPU nəzdində ADPK-nın müəllimi, ARTİ-nin doktorantı
UOT- 37., ORCİD İD: 0000-0003-3828-0565
Xülasə: Bu günün Ģagirdi uzun- uzadı izahatları, dərin nəzəri bilikləri sevmir, daha hərəkətli və
çevik olmağı seçir, standart dərs formalarından yorulur, dinləyici mövqeyini iĢtirakçı mövqeyi ilə
əvəzləyir. Müasir Ģagirdləri inandırmaq, inkiĢaf etdirmək və dövrün ehtiyaclarına cavab verəcək
formada yetiĢdirmək istəyiriksə qeyri- standart dərs formalarına üz tutmalıyıq. ġagird fəaliyyətdə
olmadığı müddətdə heç bir bacarığa yiyələnə bilmir. Uğurlu seçilmiĢ təlim forması qarĢıya
qoyulmuĢ məqsədə çatmağı reallaĢdırır.
Hər gün yenilənən cəmiyyət üçün vətəndaĢ hazırlayan ədəbiyyat müəllimi istənilən forma seçə
bilər: dərs- səyahət; dərs- yarıĢ; inteqrativ dərs; dərs-tədqiqat; dərs-interpratasiya; dərs-konfrans,
dərs-layihə, tədqiqat tipli dərs, dərs-ekskursiya, dərs-oyun, nitq inkiĢafı dərsi , yaradıcılıq dərsləri,
fantaziya dərsləri, dərslər-konsertlər, dərslər-rollu oyunlar və s.
Qeyri- standart dərs formaları Ģagirdlərin dünyagörüĢünə, düĢüncə tərzinə, yeni bacarıq və
vərdiĢlərin formalaĢmasına müsbət təsir göstərir.
Qeyri- standart dərslər demokratik əsaslar üzərində qurulduğundan həm də Ģagirdlərin müstəqilliyi (
sərbəst araĢdırmaq, fikir bildirmək, qərara gəlmək) inkiĢaf etmiĢ olur. Bu dərslər zamanı Ģagirdlərin
idrak fəaliyyəti sürətlənir, onlarda ilkin araĢdırma qabiliyyətləri formalaĢmağa baĢlayır.
Məlumatlarla iĢləmə, çoxluğun içindən lazım olanı seçmək, münasibət bildirmək, ĠKT ilə iĢləmək,
fərqli münasibətlərə dözümlülük göstərmək, olduğu məkanı hiss etmək kimi bacarıqların inkiĢafı
təmin olunur.
Açar sözlər: innovasiya, səriĢtə, özünütəqdimat, problemli situasiya, tədqiqat tipli dərs, dərsekskursiya, dərs-oyun, yaradıcılıq dərsləri, fantaziya dərsləri
Abstract: Today‘s student does not like long explanations, deep theoretical knowledge, chooses to
be more active and flexible, gets tired of standard lesson forms, replaces the listener‘s position with
the participant‘s position. If we want to convince, develop and train modern students in a way that
meets the needs of the time, we must turn to non-standard forms of teaching. A student cannot
acquire any skills while he is not active. A well-chosen form of training achieves the set goal.
A literature teacher who trains a citizen for a renewed society every day can choose any form:
lesson-travel; lesson-competition; integrative lesson; lesson-research; lesson-interpretation; lessonconference, lesson-project, research-type lesson, lesson-excursion, lesson-game, speech
development lesson, creative lessons, fantasy lessons, lessons-concerts, lessons-role-playing games,
etc.
Non-standard forms of teaching influences a positive effect on students‘ worldview, way of
thinking, the formation of new skills and habits.
As non-standard lessons are based on democratic principles, students‘ independence (independent
research, expression, decision-making) is also developed. During these lessons, students‘ cognitive
activity accelerates, and they begin to develop basic research skills. The development of skills such
as working with information, choosing what is needed from the crowd, expressing attitudes,
working with ICT, tolerating different relationships, feeling the place is provided.
Keywords: innovation, competence, self-presentation, problematic situation, research-type lesson,
lesson-excursion, lesson-game, creative lessons, fantasy lessons
GiriĢ. Müasir dünya standart formaları və çərçivələri sevmir. Daim yeniliyə can atır. Yeknəsəkliyi
qəbul etmir. Hər bir iĢi improvizə olunmuĢ formada, qovuĢuq halda istəyir. Təhsil sistemi də
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belədir. Bu günün Ģagirdi sönük və quru mühazirələri, uzun- uzadı izahatları, dərin nəzəri bilikləri
sevmir, daha hərəkətli və çevik olmağı seçir, standart dərs formalarından yorulur, dinləyici
mövqeyini iĢtirakçı mövqeyi ilə əvəzləyir. Müasir Ģagirdləri inandırmaq və inkiĢaf etdirmək
istəyiriksə qeyri- standart dərs formalarına üz tutmalıyıq. Çünki, bu gün Ģagirdlərə nəzəriyyədən,
bilikdən çox bacarıq lazımdır. ġagird isə fəaliyyətdə olmadığı müddətdə heç bir bacarığa yiyələnə
bilmir. ġagirdləri müasir tələblərə uyğun yetiĢdirmək hədəfimizdirsə iĢ üslubumuzda dəyiĢiklik
etməliyik.
XX əsrin 90-cı illərində məlum oldu ki, Ģagirdlərin təfəkkürünün inkiĢaf tempi mövcud təhsil
standartlarına, qəbul olunmuĢ proqramlara, öyrətmə metodikalarına adekvat deyil. ġagirdlərin
həddən artıq ―ölü‖ faktlar ilə yüklənməsi onların psixikasında gərginlik yaradır. Bunun da
nəticəsində Ģəxsiyyətin inkiĢafında ləngimələr baĢ verir, Ģagird öz maraq və qabiliyyətini düzgün
istiqamətləndirə bilmir, nəticədə passivləĢir, məsuliyyət hissi azalır. [5]
Fəal, düĢünən, düĢündüklərini sərbəst surətdə ifadə etməyi bacaran, fərqli fikir və mövqelərə
hörmətlə yanaĢan iĢçiyə hər bir Ģirkətin ehtiyacı vardır. Əmək bazarında öz sahəsini bilməklə
yanaĢı əməkdaĢlıq, qarĢılıqlı anlaĢma, subyekt-subyekt münasibətləri, Ģirkətin maraq, tələbat və
ehtiyaclarına ünvanlanma, Ģəxsiyyətyönümlülük, nəticəyönümlülük, inteqrativlik və s. məsələlər
əsas təlabatdır. Bircə öz peĢəsini bilməklə təlabatlılığını qoruya bilmək dövrümüz üçün uyğun
sayılmır. Çünki, dünya dəyiĢməkdədir və bu dəyiĢmə özündə inteqrativliyi daĢıyır. Belə ki, eyni
anda bir sıra bacarıqlara malik olan, bir neçə iĢi eyni anda apara bilən iĢçi lazımlıdır, nəinki, eyni
funksiyanı yerinə yetirə bilən bir neçə iĢçi.
Təhsil prosesində əsas məqsədimiz millətin və dövlətin iĢıqlı gələcəyini təmin etmək üçün ləyaqətli
gənclik yetiĢdirməkdir.
AraĢdırma: Ümumtəhsil məktəblərində ədəbiyyat təliminin məqsədi bədii ədəbiyyat nümunələrini,
tarixi-ədəbi prosesi öyrənmək, təhlil etmək, qiymətləndirmək bacarığını formalaĢdırmaqla
Ģagirdlərin dünyagörüĢünü zənginləĢdirmək, mənəvi-estetik inkiĢafını təmin etmək, nitq
mədəniyyətinə yiyələnmələrinə nail olmaqdır. [1]
Dərsdə qarĢıya qoyulmuĢ məqsəddən asılı olaraq dərsin forma və üsulları seçilir. Uğurlu seçilmiĢ
təlim forması qarĢıya qoyulmuĢ məqsədə çatmağı reallaĢdırır. Müasir dərslər standart formalardan
çıxaraq daha fərqli formaların seçilməsini, qeyri- standart dərs formalarından istifadəni zəruri edir.
Məktəblilərin tədris məĢğələlərinə marağının azalması kimi qorxulu meyil yarananda (bu XX əsrin
70-ci illərinə təsadüf etmiĢdir) müəllimlər Ģagirdlərin əqli əməkdən üz döndərməsinin qarĢısını
müxtəlif üsullarla almağa cəhd göstərdilər. Kütləvi praktikada bu problemə diqqət yetirilərək qeyristandart dərslər təĢkil edildi. Məqsəd Ģagirdlərdə tədris əməyinə maraq oyatmaq və o marağı
saxlamaq idi. Qeyri-standart dərslər standart strukturu olmayan impovizə edilmiĢ tədris
məĢğələləridir. [2]. Belə dərs formalarından istifadə müəllimdən hazırlıq tələb edir. ġagirdlərin
maraq və ehtiyaclarını nəzərə alaraq qeyri- standart formalardan seçib dərsdə istifadə etmək çox
mühüm dəyiĢikliklər yaratmağa səbə olur. Belə dərs formaları tətbiq olunduqca Ģagirdlərin gizlin
qalan bacarıqları məlum olur, onlarda öyrənməyə yeni həvəs yaranır
Qeyri-standart dərslər standart strukturu olmayan impovizə edilmiĢ tədris məĢğələləridir. Təbii ki,
qeyri-standart dərslər öz məqsədinə, təĢkilinə, keçirilmə metodikasına görə qeyri-adi dərslərdir,
onlar ciddi strukturu, müəyyən iĢ rejimi olan gündəlik tədris məĢğələlərinə nisbətən Ģagirdlərin daha
çox xoĢuna gəlir. Ona görə də, müəllimlər belə qeyri-standart dərslərdən də istifadə etməlidirlər. [2]
Təhsil insanlara istənilən həyat Ģəraitində düzgün hərəkət etmək qabiliyyəti aĢılamalıdır. Mahiyyət
etibarı ilə bu problem humanist yanaĢma, yeni pedaqoji təfəkkür tələb edir. Pedaqoji prosesin
əsasında duran paradiqmaları dəyiĢmək, onu yeni məzmunda qurmaq həyat reallığına çevrilir. Belə
olan halda müəllim və Ģagirdlərin müəyyən qaydada və rejimdə həyata keçirilən birgə
fəaliyyətlərinin zahiri ifadəsi olan təlimin təĢkili formalarının da məzmunu və xarakteri dəyiĢir.
Sosial səbəblər və didaktik sistemlərin inkiĢafı ilə əlaqədar olaraq meydana gələn, ciddi reqlamentə,
sərt qaydalara əsaslanan standart dərslər tədricən öz yerini qeyri-standart dərslərə verir. Humanist
pedaqoji yanaĢmanın məqsədi də məhz belə innovasiyaların meydana gəlməsi ilə bağlı olur. UĢağın
təbii imkanına inam, onun orijinal təbiətini üzə çıxarmaq, ona bir Ģəxsiyyət kimi hörmət etmək,
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yaxĢı əməllərə xidmət etmək, ədalətli olmaq və müasir pedaqoji düĢüncə, öz metodları və formaları
ilə yeni pedaqoji sistemlərin meydana gəlməsinə Ģərait yaratmağı tələb edir [5]
Qeyri- standart dərs formaları Ģagirdlərin dünyagörüĢünə, düĢüncə tərzinə, yeni bacarıq və
vərdiĢlərin formalaĢmasına müsbət təsir göstərir. Doğrudur, bu dərs formalarının kifayət qədər
uğurlu olmasına baxmayaraq onlara aludə olmaq olmaz. Belə dərslərin hazırlanması və tətbiqi
kifayət qədər vaxt tələb edir. Həm də standart dərs formalarının effektivliyinin itirliməsinə, onların
daha cansıxıcı görünməsinə səbəb ola bilər. Qeyri- standart dərs formalarına tədris ili boyunca bir
neçə dəfə müraciət edilməsi kifayətdir. Bu dərslər kifayət edir ki, Ģagirdlər yenilənsin, onlarda
müxtəlif tipli bacarıqlar inkiĢaf etsin, dünyagörüĢləri geniĢlənsin. Qeyri- standart dərslər demokratik
əsaslar üzərində qurulduğundan həm də Ģagirdlərin müstəqilliyi ( sərbəst araĢdırmaq, fikir
bildirmək, qərara gəlmək) inkiĢaf etmiĢ olur. Bu dərslər zamanı Ģagirdlərin idraki fəaliyyəti
sürətlənir, onlarda ilkin araĢdırma qabiliyyətləri formalaĢmağa baĢlayır. Məlumatlarla iĢləmə,
çoxluğun içindən lazım olanı seçmək, münasibət bildirmək, ĠKT ilə iĢləmək, fərqli münasibətlərə
dözümlülük göstərmək, olduğu məkanı hiss etmək kimi bacarıqların inkiĢafı təmin olunur.
Qeyri- standart dərslər öz məqsədinə, təĢkilinə, keçirilmə metodikasına görə qeyri- adi
dərslərdir.Onlar ciddi strukturu, müəyyən iĢ rejimi olan gündəlik tədris məĢğələlərinə nisbətən
Ģagirdlərin daha çox xoĢuna gəlir. Ona görə də müəllimlər belə dərs formalarından istifadə
etməlidirlər. [4]
Ümumən isə müəllim sinfini tanıdıqdan sonra standart dərs formasından kənara çıxa bilər.
ġagirdlərin ehtiyac və maraqlarını, güclü və zəif inkiĢaf etmiĢ bacarıqları müəyyən etmədən bu
formalara keçmək doğru olmaz.
Tapıntılar: Əsas olan təlim nəticəsini əldə etmək, alt standartların reallaĢdırılmasını təmin
etməkdir. Bu zaman lazım olan nəticəyə çatmaq üçün müəllim sərbəstdir. Hər gün yenilənən
cəmiyyət üçün vətəndaĢ hazırlayan müəllim istənilən forma seçə bilər: dərs- səyahət; dərs- yarıĢ;
inteqrativ dərs; dərs- tədqiqat; dərs- interpratasiya; dərs- konfrans, dərs- layihə, tədqiqat tipli dərs,
dərs-ekskursiya, dərs- seminar, biliklərin təkmilləĢdirilməsi dərsi, birləĢdirilmiĢ və binar dərslər,
dərs-oyun, nitq inkiĢaf dərsi, dərslər- iĢgüzar oyunlar, dərslər- mətbuat konfransı, məsləhət dərsləri,
kompüter dərsləri, qarĢılıqlı təlim dərsləri, yaradıcılıq dərsləri, fantaziya dərsləri, dərslər-konsertlər,
məqbul dərsləri, dialoq dərslər, dərslər- rollu oyunlar, dərs- seminarlar, inteqral dərslər, ―məhkəmə‖
dərsləri və s Ümumən müasir pedaqogika dərslikləri qeyri- standart dərslərin 36- ya qədər növünü
müəyyən edir. Lakin, burda diqqət yetirmək vacibdir ki, bu forma sinif- dərs prosesində nə qədər
reallaĢır.
Etiraf etmək lazımdır ki, qeyri- standart dərs formalarının təĢkili bütün siniflərdə mümkün olmaya
bilər. Lakin, müəllim daim axtarıĢlar etməli, Ģagirdləri müasir cəmiyyətə hazırlamaq üçün mümkün
vasitələri sınaqdan keçirməlidir. Bu prosesin reallaĢmasında mühitin rolu əhəmiyyət daĢıyır.
Xüsusən ucqarlarda imkanlar azdır. Müəllim mövcud resursları dəyərləndirməli,
onlardan
maksimum yararlanmağı bacarmalıdır. Ən azı cəmiyyət tərəfindən tanınan, hörmət edilən, nüfuzlu
Ģəxsləri vaxtaĢırı dərslərə dəvət etmək olar. Onların davranıĢı, danıĢığı, həyata baxıĢı, fikirləri
Ģagirdlərin inkiĢafında müstəsna rol oynayacaqdır. Əminliklə deyə bilərik ki, bir neçə standart dərsə
əldə oluna bilən bilik və bacarıqları belə dərslərin birində almaq olar. Qeyri- standart dərslər
inteqrativliyin inkiĢafına çox yaxĢı təsir göstərərək, Ģagirdin hərtərəfli yetiĢməsinə Ģərait yaradır.
Dərs fantaziya – bu qeyri- standart forma Ģagirdlərin Ģifahi nitqinin, idrakının, təxəyüllünün, sürətli
düĢüncənin inkiĢafına təsir edir. Sinif dairəvi formada oturur. Müəllim yaxud Ģagirdlərdən biri
istənilən mövzuda hekayə baĢladır. Digər yoldaĢları da hər kəs öz növbəsində bu hekayəni
fantaziyasına uyğun davam etdirir. Hekayə maraqlı və gözlənilməyən sonluqla bitir. ġagirdlər
ədəbiyyat nəzəriyyəsindən olan biliklərini də iĢə salırlar. Bu üsulun tətbiqi Ģagirdlərin sürətli
düĢünmə, tez qərar vermə, söz bazasından lazım olan söz və ifadələri seçmə, fantaziya qurma,
məntiqi ardıcıllıq və sonlandırma, diqqətlə dinləmə, söhbətə qoĢulma, baĢqalarının fikirlərinə
hörmət etmə kimi bacarıqları inkiĢaf etdirir. Bu tətbiq Ģagirdlərin Ģifahi nitqinin cilalanmasını və
analitik təfəkkürünün inkiĢafını təmin edir.
ġagirdlərdə inam və cəsarət formalaĢdırmaq lazımdır. Müəllim Ģagirdlərə inandığını, onları
sevdiyini, hər bir Ģagirdə güvəndiyini özünün sözü, hərəkət və davranıĢı ilə hiss etdirməli,

24-25 May 2021

88

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
bildirməlidir. ġagirdlərə elə münasibət göstərilməlidir ki, onlar sadəcə uĢaq və Ģagird deyil,
cəmiyyətin fəal və gərəkli bir üzvü olduqları inamına gəlsinlər. [3]
Qeyd edilən bu formanın tətbiqi izlənilmiĢ və müsbət nəticələr vermiĢdir. ġagirdlərdə canlanma
müĢahidə edilmiĢ, dərsə olan maraq artmıĢdır.Təxəyüllün formalaĢması, düĢünmək bacarığı,
fantaziya qurmaq, rabitəli nitq, məntiqi sonluğu görmək, müstəqil nəticə çıxarmaq, kollektivin
fikirləri ilə razılaĢmaq kimi bacarıqların inkiĢafına müsbət təsir etmiĢdir.
Dərs oyun- müəyyən məqsəd daĢıyaraq təĢkil olunur. ġagirdlər bu oyun prosesində müxtəlif peĢə
sahiblərinin rolunu oynayırlar.
Dərs dialoq- müəllim müəyyən bir mövzu üzərində dialoq qurmağı və Ģərtləri izah edir. Dərs dialoq
prosesində Ģagirdlərin öz mövqelərini müdafiə etmək, fikir bildirmək, söhbət etikasını gözləmək,
prosesi istiqamətləndirmək, inandırmaq və sübut etmək kimi bacarıqlar önə çıxır. Dərs- dialoq
formasından istifadə zamanı yersiz hay-küyün qarĢısını almaq lazımdır. ġagirdlərin sualvermə və
söhbətəqoĢulma bacarıqları varsa dialoqu qurmaq olar. ġagird yoldaĢının fikrini dinləməyi
bacarmalı, loyallıq nümayiĢ etdirməli,qoyulmuĢ mövzu haqqında müəyyən məlumata sahib
olmalıdır.
Dərs- ekskursiya da uğurlu formadır. Tez- teztətbiq olunmur. Tədris ili ərzində 1-2 dəfə tətbiq
olunduqda belə kifayət qədər müsbət nəticə verən üsuldur. Bu zaman Ģagirdlərlə müəyyən bir
məkana ( yazıçı və Ģairlərin ev muzeyi, hər hansı tarixi məkan, ədəbiyyat və tarix muzeyləri, teatr
və kino zallarına və s. ) Məktəbdən kənarda təĢkil olunan belə ekskursiyalar Ģagirdlərdə müsbət
əhval- ruhiyyə yaradır, onların dünyagörüĢünün formalaĢmasında müstəsna rol oynayır. ġagirdlər
ekskursiya prosesində özünənəzarəti, dəyərləndirməni bacarır, ilkin olaraq araĢdırma aparmaq,
mənbədən alınan
məlumatı təhlil etmək, sistemləĢdirmək, Ģəxsi və sosial dəyərləri
qiymətləndirmək kimi bacarıqlara sahiblənirlər. Öyrəndiklərini Ģifahi yaxud yazılı təqdimat
formasında hazırlamağa və təqdim etməyə xüsusi səy göstərirlər.
ġagirdini hərtərəfli və müasir bacarıqlarla silahlandırmaq istəyən hər bir müəllim bütün qeyristandart formalara müraciət etməlidir. Dərs- muzey formatı özünəməxsusluğu ilə seçilir. Müəllim
hər hansı bir yazıçının yaĢamıĢ olduğu evdə dərsi keçirsə bu Ģagirdin yaddaĢından heç vaxt silinmir.
ġagirdlər toxunaraq, hiss edərək, yaĢayaraq öyrəndiklərini heç vaxt unutmurlar. Muzey- dərslərin
təçkili ədəbiyyat fənni üçün zəruridir. ġahidi olduğumuz belə dərslərin( C.Məmmədquluzadənin,
A.ġaiqin, H.Cavidin, C.Cabbarlının və s) təhlili göstərir ki, Ģagirdlər kifayət qədər mənəvi zövq
almıĢ, dünyagörüĢü inkiĢaaaf etmiĢdir. Onlarda ədəbiyyata, söz sənətinə münasibət formalaĢmıĢdır.
Belə dərslər Ģagird Ģəxsiyyətinin inkiĢafında əvəzolunmazdır. Yazıçı və Ģairlərin yaĢadığı mühitlə
təmasda olmaq onları ovsunlayır, sehirli aləmə aparır. Burada Ģagirdin daxili aləminin
zənginləĢməsi, mənəvi kamilliyinin inkiaĢfı da vardır.
Nəticə: Standart olmayan dərs formaları müəllimin yaradıcı potensialını daha çox göstərməyə Ģərait
yaradır, bu da Ģagirdlərin öyrənmə fəaliyyətinə olan marağı və motivasiyanı artırır. Belə dərsləri
müxtəlif tipli dərslərdə tətbiq etmək mümkündür, öyrənməni tamamlamağa və zənginləĢdirməyə
xidmət edir.Bu cür dərslərdə Ģagirdlər xüsusi bacarıqlarını kəĢf edir, yaradıcılıqlarını anlayırlar.
Standart olmayan dərslərdə uĢaqların hafizəsi, düĢüncəsi, xəyal gücü, azadlıqları, iradəsi də inkiĢaf
edir, öyrənməyə olan həvəsi artır. AlıĢmadığı dərs formalarında onlar dərsə aktiv olaraq qatılır,
yaradıcı düĢünür, dərsin sonunu gözləmir, zamanı izləmir, dərs onlara böyük zövq verir.
Doğrudur, biz qeyri- standart dərs formalarını təlimin təĢkilinin əsas formaları ilə bir araya gətirmək
niyyətində deyilik. Lakin, aparılan müĢahidələr göstərir ki, bu dərs formalarından istifadə olunmuĢ
siniflərdəki Ģagirdlər daha çox və daha vacib bacarıqlara yiyələnirlər. Bu Ģagirdlərin Ģifahi və yazılı
nitqi, təqdimat bacarıqları, düĢündüklərini tam açıq və aydın Ģəkildə izah etmək, yaradıcı və tənqidi
təfəkkür, müqyisəli təhliletmə bacarıqları daha yaxĢı formalaĢmıĢ olur.
Ġstifadə olunmuĢ ədəbiyyat:
1. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün Ədəbiyyat fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu)
(V-XI siniflər), 2012- Bakı-205 səh.
2. Ġbrahimov F., Hüseynzadə R., Pedaqogika: 2 cilddə. I cild. – Bakı: Mütərcim, 2012, s.706
3. Ġlyasov M., Humanist pedaqogika: mahiyyət, prinsiplər, istiqamətlər (məqalə)səh 19 ―Azərbaycan məktəbi‖
2017/6
4. PaĢayev Ə., Rüstəmov F. Pedaqogika. Bakı: Elm və təhsil, 2010. Səh 217
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5. Rüstəmov F., ―Humanist pedaqogika, yoxsa pedaqogikada humanizm?‖, ―Azərbaycan məktəbi‖ 2017/5, səh43
6. Троицкая Н.Б. Нестандартные уроки и творческие задания. // Дрофа. Москва 2004 г.
7. https://www.google.com/search?q=bspu.by

MƏSƏLƏNĠN MODELLƏġDĠRĠLMƏSĠNĠN NƏZƏRĠ VƏ PRAKTĠKƏSASLARI
Əsədov Mübariz Xasay oğlu
ADPU-nun dosenti
Riyazi məsələnin həlli zamanı məsələdə verilən kəmiyyətlər arasındakı asılılıqları əyaniləĢdirmək
və axtarılan kəmiyyətin müəyyən edilməsi üçün məsələdə verilən obyektlərin modellərinin
qurulmasında geniĢ istifadə olunur. Belə ki, məsələnin məzmununda verilən kəmiyyətlərin ədədi
qiymətləri və onlar arasındakı funksional asılılıqlar təhlil olunarkən bəzən onların dərk edilməsi
üçün müəyyən təsvirlərin ümumi kombinasiyasına baxmağa ehtiyac olur. Məlumdur ki, təlim
prosesini müəyyən edən psixoloji, ümumi pedaqoji və konkret nəzəriyyələr daim bir-birini tamamlayır. Təlimdə olan müxtəlif psixoloji aspektlər əsasında fərqli təlim nəzəriyyələrini yaratmaq olar.
Təlimdə müxtəlif nəzəriyyələrin olması imkanı yeni nəzəriyyələrin yaradılmasına Ģərait yaradır.
Riyaziyyat təlimində yeni nəzəriyyələrin təĢkili riyaziyyatın tətbiqi, riyaziyyatda məntiq və s. kimi
aspektlərlə bağlı ola bilər. Nəzəriyyənin formasından asılı olmayaraq təlimdə tətbiq olunan yenilik
təlimin inkiĢafına və istiqamətinə stimul verir. Elm və texnikanın inkiĢafı ilə əlaqədar son illər
insanların həyat fəaliyyəti ilə bağlı geniĢ riyazi metodlar və onların tətbiqləri istifadə olunur.
Bunlara riyazi ekonomika, riyazi kimya, riyazi fizika, riyazi linqvistika və s. kimi bölmələri aid
etmək olar. Bunların hər biri müəyyən riyazi model olub müvafiq obyekt və hadisələrin
münasibətlərinin müəyyən olunmasında istifadə olunur. Hər bir obyektin, hadisənin, kəmiyyətin və
ya onlar arasında münasibətlərin ardıcıllıqla yaradılması, təsvir edilməsi modelləĢdirmə adlanır.
Model latın mənĢəli «moduls» sözündən götürülüb, mənası ölçü, nümunə, müəyyən edilmiĢ qayda
kimi iĢlədilir. Hər bir elmin öyrənilməsində model anlayıĢı xüsusi yer tutur.
Təlim prosesində Ģagirdlərin müstəqil fəaliyyətinin təmin edilməsi bir çox Ģərtlərdən asılıdır. Orta
məktəb kursunda Ģagirdlərin əldə etdikləri riyazi biliklərin dayanaqlı və uzun müddətli olması üçün
təsvirlərin-modelləĢmənin məntiq əsasında aparılması vacibdir. Məsələnin məzmunun qısa Ģəkildə
yazılıĢı və orada təsvir olunan situasiyaların illüstrasiyasının Ģəkil, sxem, çertyoj və s. kimi
modellərinin düzgün qurulması Ģagirdlərin gələcək fəaliyyətlərinin inkiĢafına imkan yaradır.
Riyazi məsələlərin həllində modelləĢdirmə metodundan geniĢ istifadə olunur. Hər hansı problemin,
situasiyanın real vəziyyətini xüsusi məntiqi təsvir əsasında canlandırılması, yaradılması riyazi
modelləĢmə kimi qəbul edilə bilər. Obyekt və hadisənin, onlar arasındakı münasibətlərin
(asılılıqların) aĢkar olunmasında riyazi model müĢahidə nəticəsindən formalaĢır. Model bir neçə
mərhələdən ibarət ola bilər:
- təklif olunan məsələnin (situasiyanın) modelini riyazi nəzəriyyəyə çevirmək
(Riyazi modelin formalaĢdırılması, qurulması);
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- riyazi nəzəriyyə çərçivəsində məsələnin həlli (həldaxili modeli);
- riyazi məsələnin həllindən alınan nəticənin məsələnin əvvəl verildiyi dilə çevrilməsi (həllin
interpretasiyası) .
Obyekt və hadisənin modeli bir neçə Ģəkildə təsvir oluna bilər. Modelin
komponentləri arasında olan asılılıqlar obyekt və hadisənin vəziyyətinin reallaĢmasından asılıdır.
ModelləĢdirmə məzmun xətlərinin strukturuna müvafiq aparılmalıdırr. «Həndəsə», «Cəbr və
funksiyalar», «Ölçmələr» və s. məzmun xətlərinin modelləĢdirilməsindəki proseslər uyğun olaraq
praktik məzmunlu mexanika, fizika, kimya, coğrafiya və s. məsələlərinin həlli zamanı da tətbiq
olunur.
Mətnli məsələlərin məzmununun mənimsənilməsində tam-hissə modelindən, Ģəkildən, çertyojdan,
qrafikdən, diaqramdan geniĢ istifadə olunur. Mürəkkəb dinamik sistemlərin dərk olunmasında və
onun elementləri arasında funksional asılılıqların ümumiləĢdirilməsində riyazi modelləĢdirmə əsas
yer tutur. Geosistemin modelləĢdirilməsində təbii obyekt süniləĢdirilir.
Mürəkkəb

sistemin

bütün

proseslərini

modelləĢdirmə

praktik

mümkün

deyil.

Lakin

modelləĢdirmədə obyektin əsas xassələri nəzərə alınmaqla onun elementləri arasında daxili və
xarici əlaqələr nəzərə alınması vacibdir. Sistemin daxili və xarici əlaqələrində miqdari göstəricilər
xüsusi yer tutur. Tədqiq olunan obyektin analizində modelləĢdirmə metodu yalnız kəmiyyət
göstəricisi yox, eyni zamanda keyfiyyət kriteriyası kimi də qiymətləndirilir. Obyektin modelinin
təkmilləĢdirilməsi zamanı mürəkkəb geosistemlərin öyrənilməsi və tədqiq olunması istiqaməti
əsasən riyazi modelə əsaslanır. Geosistemin modelləĢdirilməsində hər hansı geniĢ sistemin blok və
elementləri iĢtirak edə bilər. Riyazi məsələlərin və digər fənlərə aid mürəkkəb məsələlərin həllində
modellərin qurulması nəzəri və praktik əsaslarla tənzimlənir.
Açar sözlər: məsələ, kəmiyyət, modelləĢdirmə, cədvəl, həll üsulu, alqoritm.
Ключевые слова: задача, величина, моделирование, таблица, способы решения,алгоритм
Keywords: Issue, quantity, modeling, table, methods of solving, algorithm
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MƏKTƏBƏQƏDƏR YAġ DÖVRÜNDƏ OYUN TEXNOLOGĠYALARININ TƏġKĠLĠ
XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
Yeganə Xanoğlan qızı Məmmədova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası kafedrasınınpedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
XÜLASƏ
Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların hərtərəfli inkiĢafında oyunların böyük rolu vardır. Xüsusən
məktəbəqədər yaĢ dövründə oyun uĢağı daha çox cəlb edir, onun əsas məĢğuliyyəti olur. Oyun bu
dövrdə tərbiyənin baĢlıca vasitəsidir. UĢaq oynayarkən materialın rəngini, formasını, xassələrini,
məkan münasibətlərini, kəmiyyətini öyrənir, bitkilər və heyvanlar haqqında müəyyən təsəvvürlər
əldə edirlər.
Oyun texnologiyalarından dərs zamanı istifadə uĢaqların hamısının fəallaĢmasına Ģərait yaradır.
Zəif, utancaq, azdanıĢan uĢaqlar belə oyun zamanı bacarıqlarını nümayiĢ etdirir, onların öz fikrini
söyləmə, əməkdaĢlıq etmə, özünün və yoldaĢlarının fəaliyyətini təhlil etmə, Ģifahi nitq, oxuyubanlama, dinləmə, fikrini düzgün ifadə etmə bacarıqları inkiĢaf edir. Hər bir məqsədin həlli üçün
hansı oyunlardan istifadə etmək lazım olduğunu tərbiyəçi müəyyənləĢdirib təlim prosesinə daxil
etməlidir. Beləliklə, oyun texnologiyaları tədris materialını əlçatan, maraqlı, obrazlı Ģəkildə
öyrətməyə, biliklərin daha yaxĢı mənimsənilməsinə kömək edir, Ģüurlu öyrənməyə maraq
yaradır.
Açar sözlər: məktəbəqədər dövr, uĢaqlar, oyun, təlim, texnologiya
Key words: preschool period, children, game, training, technology
GĠRĠġ
Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların hərtərəfli inkiĢafında oyunların böyük rolu vardır. Xüsusən
məktəbəqədər yaĢ dövründə oyun uĢağı daha çox cəlb edir, onun əsas məĢğuliyyəti olur. Oyun bu
dövrdə tərbiyənin baĢlıca vasitəsidir. Birinci növbədə oyun uĢaqların əqli tərbiyəsini inkiĢaf etdirir,
ətraf aləm haqqında təsəvvür və anlayıĢlarını təkmilləĢdirir, dürüstləĢdirir və bunun əsasında əqli
qabiliyyətləri formalaĢır. UĢaq oynayarkən materialın rəngini, formasını, xassələrini, məkan
münasibətlərini, kəmiyyətini öyrənir, bitkilər və heyvanlar haqqında müəyyən təsəvvürlər əldə
edirlər.
Oyun uĢaqlıq illərinin yol göstəricisidir, oyun prosesində onlar öz təəssüratlarını daha çox ifadə
etməyə çalıĢırlar. Oyun uĢağın fiziki inkiĢafında, həyatı dərk etməsində mühüm rol oynadığı kimi
psixoloji inkiĢafında da özünəməxsus əhəmiyyət kəsb edir. UĢaqda oyun zamanı fəaliyyət, iradi səy
formalaĢır. Məqsədə müstəqil sürətdə nail olmaq, qarĢıya çıxan çətinlikləri aradan qaldırmaq uĢaq
oyununun baĢlıca məqsədini təĢkil edir. K.D.UĢinski uĢağın oyun fəaliyyəti haqqında belə qeyd
etmiĢdir ki, «əsl həyatda uĢaq hələ heç bir müstəqilliyə malik olmayan, həyat axını tərəfindən
qayğısız və kortəbii Ģəkildə cəlb edilən bir məxluqdur. Oyunda isə uĢaq yetiĢən adam olub öz
gücünü sınayır, özünün quraĢdırdığı Ģeylər üzərində müstəqil olaraq hakimlik edir». Buna görə də
uĢaqların oyun oynamaq həvəsindən, tələbatından istifadə etməklə onları müəyyən tədrisyönümlü
məsələlərin həllinə yönəltmək məqsədəuyğundur. Bu dövrdə oyun texnologiyasının ilkin məqsədi
uĢaqları öyrənməyə sövq etməkdir.
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Oyunun məzmununun inkiĢafı hər Ģeydən əvvəl onun tematikasının geniĢləndirilməsindən çox
asılıdır. Oyunun tematikası uĢaqların yaĢ qrupu üzrə nə qədər geniĢ olarsa, oyunun tərbiyəvi təsiri
də bir o qədər çox olur və əxlaqi keyfiyyətlər uĢaqların diqqətini cəlb edir. Bu dövrdə əyani
göstərməyə nisbətən sözün rolu artır. Çox vaxt tərbiyəçi uĢaqlara deyir: «Deyin görüm hansı oyunu
oynamaq daha maraqlıdır!» Qoy hər kəs özü üçün maraqlı oyun desin və onlardan ən maraqlısını
seçsin. Bu zaman oyun daha maraqlı, planlı və məzmunlu olur. Bu zaman uĢaqlarda dialoqlu nitq,
qarĢılıqlı münasibət daha yaxĢı inkiĢaf edir. UĢaqlar ətraf mühitdə baĢ verən hadisələri oyunda əks
etdirməklə oyunun məzmununu daha yaxĢı dərk edirlər. E.Ġ.Tixyeva oyunu uĢaq xarakterinə güclü
təsir göstərən vasitə kimi qiymətləndirir və ona görə bu dövrdə oyunun iki növünü qeyd etmiĢdir:
1.Sərbəst oyun - ətraf mühit hadisələrini xüsusən nitq hadisələrini özündə əks etdirir; 2.Pedaqoqlar
tərəfindən təĢkil olunmuĢ qaydalar üzrə oyunda uĢaqlar fərdi və kollektiv qaydada iĢtirak edirlər.
Əyləncəli oyunlar zamanı uĢağın yaradıcı Ģəxsiyyəti formalaĢır, əldə etdiyi bilikləri
sistemləĢdirməyi, gələcəkdə müxtəlif problemlərin həllində istifadə etməyi öyrənir. Oyunun digər
bir məqsədi də uĢaqların fiziki və psixoloji sağlamlığını gücləndirməkdir. UĢaqlar komanda
Ģəklində ünsiyyət qurmağı aktiv Ģəkildə öyrənirlər. Bir çox oyun yüngül fiziki aktivliyi əhatə edir.
Və nəticədə uĢaqların əldə etdikləri emosional yüksəliĢ, öz «Mən»lərini gücləndirməyə kömək edir.
Təlim prosesində istifadə edilə bilən bütün oyunlar qruplara bölünür: təhsil, inkiĢaf, reproduktiv,
diaqnostik. Hər növ özünə müəyyən bir vəzifə qoyur. Öyrənmə oyunu zamanı uĢaq əvvəl bilmədiyi
məlumatları öyrənir. İnkişaf etməkdə olan oyunlar bir uĢağın yeni qabiliyyətlərini
müəyyənləĢdirməyə yönəlib. Bu cür məĢğələlərdə tərbiyəçi uĢaqlara məntiqi düĢünməyi öyrədir.
Reproduktiv oyun öyrənilən materialı gücləndirməyə kömək edir. Bundan əlavə, bu cür
məĢğələlərdə tərbiyəçi harada boĢluq olduğunu, uĢaqların hansı materialı tam mənimsəmədiyini
öyrənə bilər.
Məktəbəqədər yaĢ dövründə uĢaqlarda təfəkkürün, təxəyyülün və nitqin inkiĢafında aĢağıdakı əsas
məqsədlər durur:
1. Müqayisələrin tərtib edilməsinin öyrədilməsi;
2. Qafiyələndirmənin öyrədilməsi;
3. Özündənuydurma üsullarının öyrədilməsi;
4. AxtarıĢ sahəsini daraltma bacarığının formalaĢdırılması;
5. Dialektik xarakter daĢıyan əsas əqli əməliyyatların öyrədilməsi;
6. Sistem əlaqələrinin qurulmasının öyrədilməsi;
7. ġəkil üzrə nağıletmənin öyrədilməsi;
8. Nağıl məzmunlu rabitəli mətnlərin yaradılmasının öyrədilməsi;
Müqayisələrin öyrədilməsi üçün oyunlar: «Təsvirə görə tap», «Mən ad deyirəm, siz əlamətlərini»,
«Hansı obyektlərdə belə əlamətlər var?», «Nə belə edir?».
Qafiyələndirmənin öyrədilməsi: «Qafiyə tap», «Gülməli Ģeir fikirləĢ», «SataĢmalar».
Özündən uydurma üsullarının öyrədilməsi: «Nə böyük oldu, nə kiçik», «Xəyallara dalaq»,
«DolaĢıqlıq»,
«Ġtən obyekti onun hissələrinin vəzifəsinə görə tapmaq»
«Oyuncaqlar
emalatxanası».
AxtarıĢ sahəsini daraltma bacarığının öyrədilməsi: «DüĢünülmüĢ əĢyanı tap». Eyni qayda ilə
müxtəlif mövzularla bağlı məĢğələlər zamanı axtarıĢ sahəsinin daraldılması üsulundan istifadə
etmək olar.
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Dialektik xarakter daĢıyan əsas əqli əməliyyatların öyrədilməsi: «Saat kəfgiri», «Nə (kim) ola
bilər?», «Kim və ya nə istəyir ki, əĢya belə olsun?», «Nə artıqdır?» , «Auksion».
Sistem əlaqələri qurmağın öyrədilməsi: «Gəl dəyiĢək», «Tap və adlandır», «Üç əĢya de», «Bir
sözlə adlandır».
ġəkil üzrə məzmunlu, rabitəli nağıl etmənin öyrədilməsi: «BaĢqa cür de», «Nə dadlıdır, nə dadsız»,
«Tap və canlandır», «Yeni nağıl fikirləĢ», «Sehirli nağıl quraq».
Oyun prosesində uĢaqlar özləri də hiss etmədən müxtəlif tapĢırıqları yerinə yetirir, tədqiqatçı
rolunda olur, nələrisə müqayisə etməli, müxtəlif hərəkətləri yerinə yetirməli, Ģifahi
hesablamalar aparmalı, məsələlər həll etməli olurlar. Oyun uĢaqlarda qələbə qazanmaq
həvəsini, marağını oyadır, uĢaqlar oyunun qaydalarına əməl etməklə daha cəld, hazırcavab
olmağa, tapĢırığı dəqiq həll etməyə çalıĢırlar.
Oyunlardan istifadə uĢaqların intizamlı olmasına çox kömək edir. Belə ki, hər bir oyunda
müəyyən qaydalara riayət olunmalıdır. Oyun zamanı uĢaqlar yoldaĢlarının istəkləri və
maraqlarını nəzərə almağı, təmkinli, daha məsuliyyətli olmağı öyrənirlər. Oyunlar özünənəzarət
və özünüqiymətləndirmə bacarıqlarını formalaĢdırır. Məsələn, məĢğələ prosesində bəzi uĢaqlar
müəllim, bəziləri isə uĢaq rolunda olur. Bu cür oyunları cütlərlə, qruplarda da keçirmək olar.
«Kim daha cəlddir» oyununu qruplararası keçirdikdə uĢaqlar təkcə özləri üçün narahat olmur,
qrup yoldaĢlarının da fəal olmasına kömək edirlər.
Hər bir məqsədin həlli üçün hansı oyunlardan istifadə etmək lazım olduğunu tərbiyəçi
müəyyənləĢdirib təlim prosesinə daxil etməlidir. Bu dövrdə təlim prosesini yaxĢılaĢdırmaq üçün iki
əsas metoddan istifadə edilə bilər: məĢğələdəki rol oyunları və yarıĢlar. Son seçim uĢaqları daha çox
öyrənməyə sövq edir. Bu zaman tərbiyəçi ənənəvi tədrisi oyunla birləĢdirsə ən yaxĢı nəticəni əldə
edə biləcəkdir.
Eyni zamanda oyunlarda müəyyən nəticələriə nail olmaq məqsədilə təlimin müvafiq prinsiplərindən
istifadə olunur.
1. Oyun təlimində ideyalılıq və elmililik prinsipləri;
2. ġüurluluq və fəallıq prinsipi;
3. Ardıcıllıq prinsipi;
4. Oyun təlimində müvafiqlik prinsipi;
5. Oyun təlimində fərdi yanaĢma prinsipi;
6. Oyun təlimi prinsiplərindən vəhdətdə istifadə olunması.
Hər bir oyunda uĢaq öz fikirlərini əlaqəli, yoldaĢları üçün aydın ifadə etməli, təsirli tərzdə
danıĢmalıdır. Oyun prosesində qarĢılıqlı əlaqə, qayda-qanun gözləmək üçün bir-birinin fəaliyyətinə
nəzarət, sözlə təsir nitqin inkiĢafında müstəsna rol oynayır. Oyun nitq prosesinin mürəkkəb və
çoxmərhələli bir prosesidir. Adətən, oyunun aĢağıdakı mərhələlərini fərqləndirirlər:
Birinci mərhələ - oyunun predmeti və atributları ilə bağlı tanıĢlıq mərhələsidir. Bu çağalıq
dövrünə təsadüf edir. Həmin mərhələ əĢyavi-manipulyativ xarakter daĢıyıb, uĢaqların oyuncaqlarını
əli ilə yoxlamasına və ona bələdləĢməyə cəhd göstərməsində özünü biruzə verir.
İkinci mərhələ - əĢyavi oyun prosesi olub birinci ilin axırı ikinci ilin əvvəllərini əhatə edir.
Burada uĢaq əĢya-oyuncaqla müxtəlif əməliyyatlar aparır.
Üçüncü mərhələ - əĢyavi əməliyyatlardan süjeti əks etdirən oyunlara keçid mərhələsini
təĢkil edir ki, bu zaman uĢaq müxtəlif alətlərlə əməliyyat aparır.
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Dördüncü mərhələ - körpəlik dövrünün sonunda özünü biruzə verir. Bu bir növ süjetli-rollu
oyuna keçmə ərəfəsi olub, uĢağı real həyatda mövcud olanları öz oyunlarında əks etdirmə
mərhələsidir.
Beşinci mərhələ - məktəbəqədər yaĢ dövrünün əvvəllərində təĢəkkül tapmağa baĢlayan
süjetli-rollu oyunlar mərhələsidir.
Nəhayət, uĢağın həyatında mühüm yer tutan və sürətlə formalaĢan qaydalı oyunlar mərhələsidir.
Kiçik qrupda tərbiyəçilərə aĢağdakı oyunlardan istifadə etmək məsləhət görülür: «Gələn kimdir?»,
«Qonaqları qarĢılayın», «Səsindən tanı», «Hansı Ģey necə səslənir?», «Avtomobil», «Qaz oyunu»
və s.
Orta qrupda uĢaqlar ətraf aləmi dərk etməkdə daha çox fəallıq göstərirlər. Bu yaĢda uĢaqlara «Nəyin
səsidir?», «Dirrikdə nə əkirlər?», « Torbada nə var?», «Maraqlı sözlər», «Uçdu-uçdu» və s.
Böyük qrupda isə hər Ģeyi bilmək həvəsi, müĢahidəçilik qabiliyyəti inkiĢaf edir. Onlar ətrafdakı
əĢya və hadisələr haqqında mühakimə irəli sürür, onları birləĢdirir, ümumidən xüsusiyə, xüsusidən
ümumiyə keçməklə əqli nəticə çıxarır, səbəb-nəticə əlamətlərini müəyyənləĢdirirlər.
Bu dövrdə tərbiyəçi «Müxtəlif sözlər deyək», «Ətrafda nə qıĢqırır?», «Hansı səs itib?», «Radio»,
«Üç söz de», «Kim çox hərəkət adı deyəcək» və s. oyunlardan istifadə etməklə uĢaqların nitqinin
düzgün inkiĢafına Ģərait yaratmıĢ olar.
Məktəbəhazırlıq qrupunda uĢaqlara «Kim cox əĢya adı deyər», «Söz seç», «Cümləni tamamla»,
«Sözü tap», «Hər yuvadan bir söz», «Söz zənciri» və s. oyunların keçirilməsi məqsədə uyğundur.
NƏTĠCƏ
MəĢğələ prosesində oyunlardan istifadə olunması aĢağıdakı məqsədlərin reallaĢmasına imkan
yaradır:
 Didaktik məqsədlər: dünyagörüĢünün geniĢlənməsi, dərketmə qabiliyyətinin artması,
qazanılmıĢ bilikləri təcrübədə tətbiq etmə bacarığı, praktik fəaliyyət üçün zəruri olan
bacarıq və vərdiĢlərin, həyati bacarıqların formalaĢması, əmək bacarıqlarının inkiĢafı.
 Tərbiyəedici: müstəqilliyin, möhkəm iradənin,
əməkdaĢlığın, kollektivçiliyin,
kommunikativliyin, ünsiyyət qurma, bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaĢma, dinləmə
bacarığının tərbiyə edilməsi, formalaĢması.
 ĠnkiĢafetdirici; diqqətin, yaddaĢın, nitqin, mühakimə yürütmə qabiliyyətinin (müqayisə
etmə, analogiyaları tapma, qarĢı-qarĢıya qoyma), məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkürün,
optimal qərarların tapılması bacarığının, motivasiyanın inkiĢafı
 SosiallaĢma: cəmiyyətin norma və dəyərlərinə uyğun özünü aparma, mühitin Ģərtlərinə
uyğunlaĢma, gərginliyin (stresin) idarə olunması, özünənəzarət, unsiyyət qurmağı
öyrənmək
Oyun texnologiyalarından dərs zamanı istifadə uĢaqların hamısının fəallaĢmasına Ģərait yaradır.
Zəif, utancaq, azdanıĢan uĢaqlar belə oyun zamanı bacarıqlarını nümayiĢ etdirir, onların öz fikrini
söyləmə, əməkdaĢlıq etmə, özünün və yoldaĢlarının fəaliyyətini təhlil etmə, Ģifahi nitq, oxuyubanlama, dinləmə, fikrini düzgün ifadə etmə bacarıqları inkiĢaf edir. Beləliklə, oyun
texnologiyaları tədris materialını əlçatan, maraqlı, obrazlı Ģəkildə öyrətməyə, biliklərin daha
yaxĢı mənimsənilməsinə kömək edir, Ģüurlu öyrənməyə maraq yaradır.
Ümumiyyətlə, uĢaqların oyun fəaliyyətində iki mühüm məsələ diqqəti cəlb edir: bir tərəfdən
oyunlarla uĢaqlar praktik fəaliyyətə baĢlayırlar, sərbəstliyə öyrəĢirlər, digər tərəfdən bu fəaliyyət
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nəticəsində mənəvi və estetik zövq alırlar, əhatə olunduqları ətraf mühiti dərk etməyə çalıĢırlar.
Bütün bunlar son nəticədə uĢaqların həm fiziki, həm də mənəvi inkiĢafına kömək edir, onların
Ģəxsiyyətini formalaĢdırır. Nəhayət, oyunlara uĢaqlar Ģüurlu surətdə yanaĢırlar. Belə ki, oyunu ifa
edən hər kəsin qarĢısında müəyyən məqsəd durur və həmin məqsədə çatmaq üçün hansı yolla
getməyi, hansı üsuldan, vasitədən istifadə etməyi Ģüurlu olaraq uĢaqlar özləri seçirlər. UĢaq üçün
hər cür oyun gərəklidir, baĢqa sözlə, o, oynayarkən yaĢayır. Oynayarkən həm uĢağın qəlbi
geniĢlənir, həm də boyabaĢa çatır.
ƏDƏBĠYYAT
1.
2.
3.
4.
5.

Həsənov A.M. Məktəbəqədər pedaqogika. Bakı, ―Nasir‖ nəĢriyyatı, 2009.
Kərimov Y.ġ. Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların nitq inkiĢafının metodikası. Bakı, 1998.
Qədirov Ə. YaĢ psixologiyası. Bakı, ―Maarif‖ nəĢriyyatı, 2002.
Hüseynov H.Q. Əyləncəli qrammatik oyunlar. Bakı: Maarif, Bakı: [s.n.], 2009.
Məmmədova A.M. UĢaq bağçasında beĢyaĢlıların məktəbə hazırlanması. Bakı: ADPU, 2007.
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ARAPÇADA ALET ĠSĠMLERĠ ve ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ
Abdulilah ELCASIM, Doç. Dr. Erdinç DOĞRU
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fak. Yabancı Diller Böl,
Orcid No: 0000-0002-1601-8008
GĠRĠġ
Arapçada alet isimleriyle ilgili incelemeler, yabancılara Arapça öğretimi alanında ihmal edilmiĢ bir
konudur. Bu çalıĢmada söz konusu alanı teorik ve uygulamalı olarak ele alıp bir grup etkinlik
çerçevesinde alet isimlerinin öğretimini kolaylaĢtırıcı bir çalıĢma üzerinde durulacaktır. Ġçinde
yaĢadığımız modern dönemde özellikle teknolojik araç gereçlerin hayatımızdaki yeri düĢünülecek
olursa konunun önemi yabancı dil öğretimi açısından da kavranacaktır. Arapçada alet isimleriyle
ilgili çeĢitli kalıplar vardır ve bu kalıplar vezin diye isimlendirilir. Bir fiil kökü bu vezinlerden
birine göre çekimlendiği zaman artık isim olma özelliği kazanır. Bu yüzden Arapçada alet ismiyle
ilgili vezinler fiilden isim yapmaya yarayan vezinlerdir. Arapça bükümlü bir dil olduğu için fiilden
isim, isimden fiil yapma, eklerle değil vezinlerle sağlanmaktadır. Bir de Arapça kelime türetimiyle
ilgili söz konusu vezinler, kıyasi (kurallı) ve gayri kıyasi (kural dıĢı) olarak iki kısma ayrılmaktadır.
Bu çalıĢmada ele aldığımız alet isimleri konusunda da durum bu Ģekildedir. ÇalıĢmanın giriĢinde
konuyla ilgili bazı kavramlara kısaca yer verilmiĢtir. Bu kavramlar, konumuzla doğrudan iliĢkili
olan, ―yöntem‖, ―teknik‖, ―öğretim‖ ve ―alet ismi‖ kavramlarıdır. Modern dil öğretim
yöntemlerinden ĠletiĢimsel Yöntem, bir dili dört temel dil becerileriyle birlikte öğretmeyi hedef
edinmiĢ ve bünyesine diğer yöntemlerden unsurlar da katmıĢ olan ve günümüzde yabancı dil
öğretiminde genel olarak geçerlilik kazanmıĢ bir yöntemdir. ÇalıĢmamızda alet isimlerini öğretme
hususunda iletiĢimsel yöntem temel alınmıĢtır. Yine bu yöntemle hazırlanmıĢ toplamda on beĢ adet
etkinlik çalıĢmada yer almaktadır. Her bir etkinlik önce teorik olarak kısaca açıklanmıĢ, daha sonra
uygulama aĢamasına geçilmiĢtir. Uygulama aĢamasında, ele alınan örnek alet isminin, teorisi
verilen etkinlik çerçevesinde, nasıl öğretileceği üzerinde odaklanılmıĢtır. Sonuç olarak, hayatımızda
önemli bir yer kaplayan araç gereçlerin adı demek olan alet isimleri ve bunların ana dili Arapça
olmayanlara nasıl öğretileceği ile ilgili çalıĢmamızın Ġmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri ile
Üniversitelerin Arap Dili Bölümlerinde okuyan öğrencilere ve özellikle de öğretmen ve öğretim
üyelerine yöntem açısından katkıda bulunacağı düĢünülmektedir.
YÖNTEM ve TEKNĠK KAVRAMLARI
Her iĢin ya da meslek dalının o iĢi veya meslek dalını icra ederken takip ettiği bir yöntem (usul,
metodoloji) vardır. Bu yöntem uyarınca yapılan üretim, bir yerde kalitenin garantisi olarak
görülebilir. ĠĢin yöntemine uyulmayınca hem kaliteden ödün verilmiĢ hem de üretim süreci gereksiz
yere uzatılmıĢ olur. Bir demir ustasının demirden yapılma araç-gereçleri üretirken takip ettiği bir
yöntemi vardır. Bir marangoz, kapı, pencere vb. Ģeyleri üretirken belirli bir yönteme göre çalıĢır.
Bir balıkçı dahi balık avlama iĢini bir yönteme göre yapar. Aynı Ģekilde bir öğretmen, öğretim
sürecini yönetirken belirli bir yöntem takip etmek zorundadır (Zeytûn 2003, 303). Yöntem;
belirlenen eğitsel hedeflere ulaĢmak için eğitim-öğretim materyalinin kullanım ve düzenlenme
biçimi olarak tanımlanabilir (Câmil 2001, 16). Bir baĢka tanıma göre ise yöntem; belirlenen
hedefleri gerçekleĢtirmek için uygulanan, temel özellikleri bulunmakla birlikte belirli bir esnekliğe
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de sahip olan, birbirini izleyen algoritmik adımlar zinciridir (Lûlû 2006, 2). Buna göre
yöntem; hedeflere ulaĢmak amacıyla içeriği, teknikleri, araç ve gereçleri etkili bir Ģekilde kullanarak
gerçekleĢtirilen bir öğretme yoludur. Yöntemi, dersi uygulamak için yapılan bir tasarım olarak da
tanımlamak mümkündür. Teknik ise, bir yöntemi uygulamaya koymak için sınıfta yapılan etkinlik
ya da etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir. Öğretmenin sınıfta öğretime baĢladığı andan itibaren
gerçekleĢtirdiği uygulamalar teknik kapsamı içinde yer alır (https://acikders.ankara.edu.tr).
ÖĞRETĠM KAVRAMI
Öğretim; bilgi edinmek ve arzulanan hedefe ulaĢmak için hem öğretmenle öğrenciler arasında hem
de gerek sınıf içi gerekse sınıf dıĢı ortamlarda öğrenciler arası gerçekleĢtirilen etkileĢimli bir
süreçtir Ģeklinde tanımlanabilir. Öğretim, Türkçe sözlüklerde ―belli bir amaca göre gerekli bilgileri
verme iĢi, tedris, tedrisat, talim‖ olarak açıklanmaktadır. Yabancı sözlüklerde ise ―didaktik‖
anlamında ele alınmaktadır. Eğitim Terimleri Sözlüğünde ise farklı anlamları Ģöyle sıralanmaktadır:
1. Belli bir amaca göre gereken Ģeyleri öğretme iĢi,
2. Bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme,
3. Öğrenmeyi kolaylaĢtıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemi,
olarak ifade edilmektedir (Aktaran: GüneĢ 2014, 2)
1974).Öğretim; öğretmenin öğrencilerini bilgiyle donatmak, yaĢantılarında istendik davranıĢlar
oluĢturmak ve onlara bir takım beceriler kazandırmak amacıyla uygun ve rahat bir ortamda yaptığı
çok boyutlu bir dizi faaliyetin adıdır (el-Harirî 2010, 13). Öğretim yöntemi ise, öğretmenin ders
içeriğiyle ilgili bilgi ve beceri birikimini öğrencide içselleĢtirmek üzere yaptığı bir takım faaliyet ve
icraatlar olarak tanımlanmaktadır (ġahin 2010, 25). Öğretim yöntemlerinin seçiminde öğrenci
özelliklerine uygunluk büyük öneme sahiptir. Her konu ve öğrenme düzeyi için uygun tek bir
yöntemden bahsetmek mümkün değildir. Bu sebeple yöntemler seçilirken hedeflere, öğrenci ve
konunun özelliklerine dikkat etmek gerekir (https://sites.google.com).
ALET ĠSMĠ
Arapçada bir sarf (morfoloji / biçimbilgisi) konusu olan ve alet isimleri ( ) أصًاء اِالخolarak bilinen
konu, fiil köklerinden türetilen araç-gereç isimleriyle ilgili olup belirli vezinler (kalıplar)
çerçevesinde elde edilen sözcüklerdir. Arapçada alet isimleri iki yöntemle elde edilir. Bunlardan
birincisi kurallı (kıyasi) türetim, diğeri ise kuralsız (gayri kıyasi) türetimdir. Kurallı alet ismi
türetimi için Kahire‘deki Arap Dili Kurumu‘nun belirlemiĢ olduğu yedi adet vezin bulunmaktadır.
Bunlar;

فاػى ٌل

،ٌفا ِػهح

،ٌفَؼّال

،ٌفَؼّانح

،ٌِي ْف َؼهح

،ٌِي ْفؼال

،ٌِي ْف َؼم

vezinleridir

(https://sites.google.com/site/nouronkafaf/home/esmala). Ne var ki alet isimlerinin bu vezinlerden
hangisi ile türetileceğine dair belirgin kurallar yoktur. Bu yüzden alet isimlerinin türetimi Arapçada
―semai‖ yani iĢitmeye, baĢka bir ifadeyle ezbere dayalıdır (AvĢar 2004, 258) Bu vezinlere birer
örnek verdikten sonra birkaç örnek de kuralsız vezinlere verilecek ve ardından alet isimlerinin
öğretimi konusuna geçilecektir:

)Törpü/Eğe(
)Testere(
)Süpürge(
)ÇamaĢır makinesi(
)Dondurucu/Soğutucu(
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← ِي ْف َؼ ٌم
← ِي ْفؼا ٌل
← ٌِي ْف َؼهح
← ٌفَؼّانح
← فَؼّا ٌل
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)Vinç(
)Satır(

ٌسافِؼح
صاطى ٌس

← ٌفا ِػهح
← فاػى ٌل

Arapçada gayri kıyasi (kuralsız) vezinler çoktur. Bunların vezinlerini öğrenmektense doğrudan alet
isminin kendisini öğrenmek daha kolay ve daha mantıklıdır. Bunlara da birkaç örnek verelim:

)Balta(
)Bıçak(
)Elek(
)Keser(

ٌفَاْس
ٌ ِص ّك
ُن
ُي ْن ُخ ٌم
لَ ّذو ٌو

← فَ ْؼ ٌم
← فِؼُّ ٌم
← ُي ْف ُؼ ٌم
← فَؼّى ٌل

ALET ĠSĠMLERĠNĠN ÖĞRETĠMĠ
Arapça öğretim serilerinde alet isimleri, çeĢitli metinler ve etkinlikler içerisinde çok miktarda
geçmekle birlikte aynı serilerde alet isimlerinin öğretimine dair etkinlik ve alıĢtırmalara pek yer
verilmemiĢtir. Oysa konunun güncel hayattaki yeri göz önünde bulundurulacak olursa alet ismi
öğretiminin önemi kavranacaktır. Bu yüzden burada alet isimlerinin nasıl öğretilmesi gerektiği ile
ilgili alıĢtırma ve etkinliklere yer verilecektir. Söz konusu etkinlik ve alıĢtırmalar öncelikle teorik
olarak izah edilecek, daha sonra pratik örneklere geçilecektir. Her bir etkinlik için bir örnek
verilmekle yetinilecektir. Bu bölümde toplam on beĢ etkinliğe yer verilecektir.
1- Pasif DeğiĢken Etkinliği ()التعىٌض ثبثت الوىقع
Alet isimlerini öğretmenin yöntemlerinden biri de pasif değiĢken getirme etkinlikleridir. Bu
etkinlik, yeri sabit olan bir sözcüğün, öğretmen ya da kitap tarafından verilen bir baĢka sözcük
(değiĢken / bedel) ile değiĢtirilmesinin istendiği türden bir etkinliktir. Önce öğretmen tarafından
verilen bir örnekle etkinlik tanıtılır ve yine öğretmen güdümünde öğrencilere tekrarlar yaptırılır,
sonra öğrencilerden rol üstlenmeleri istenir. Bu tür etkinlikte değiĢken olarak verilecek sözcük,
cümlenin baĢında, ortasında ya da sonunda bulunabilir (el-Hûlî 2017, 46).
Örnek:

:ًضع اسن اَلخ الزي ركشه الوعلّن فً الخبنخ الونبسجخ للتعىٌض كوب فً الوثبل اَت
. اشرشي انشجم يطشلح:انًؼهّى
ّ
. اشرشي انشجم يطشلح:انصف
. يجشفح:انًؼهّى
. اشرشي انشجم يجشفح:)1( انطانة
. يكىاج:انًؼهّى
. اشرشي انشجم يكىاج:)2( انطانة
. ينظاس:انًؼهّى
. اشرشي انشجم ينظاسا:)3( انطانة
2- Aktif DeğiĢken Etkinliği
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Bu etkinlikte değiĢken olarak verilecek sözcüğün yeri her defasında farklıdır. Öğretmen ya da kitap
tarafından verilen değiĢkenin, cümlenin neresine yerleĢtirilmesi gerektiği öğrenci tarafından tespit
edilmelidir (el-Hûlî 2017, 47). Aktif değiĢken etkinliği, anlaĢılacağı üzere pasif değiĢken
etkinliğinden daha zordur. Çünkü burada, değiĢkenin yeri ve varsa değiĢtirilmesi gereken diğer
ögeler öğrenci tarafından belirlenecektir. Oysa pasif değiĢken etkinliğindeki değiĢkenin yeri hiç
değiĢmemekte ve cümlede değiĢtirilmesi gereken baĢka bir öge de bulunmamaktadır.
Örnek:

:ًضع اسن اَلخ الزي ركشه الوعلّن فً الخبنخ الونبسجخ للتعىٌض كوب فً الوثبل اَت
. نظش انىنذ إنً انذسّاجح:انًؼهّى
ّ
. نظش انىنذ إنً انذ ّساجح:انصف
. انضُّاسج:انًؼهّى
. نظش انىنذ إنً انضُّاسج:)1( انطانة
. انطف ُم:انًؼهّى
. نظش انطفم إنً انذسّاجح:)2( انطانة
. انغضانح:انًؼهّى
 نظش انطفم إنً انغضانح:)3( انطانة
3- Çoklu DeğiĢken Etkinliği ()التعىٌض الوتعذّد
Bu etkinlikte öğretmen, iki değiĢkeni birlikte verir ve bu değiĢkenlerden biri mutlaka alet ismi olur.
Her iki değiĢkeni, cümledeki yerine yerleĢtirmek ve gerekli değiĢiklikleri yapmak öğrenciye
bırakılır.
Örnek:

ّ ضع
:ًكّلً هن االسوٍن اللزٌن قذّههوب الوعلّن فً الخبنخ الونبسجخ للتعىٌض كوب فً الوثبل اَت
. َضرخذو انشجم انضُّاسج ك ّم َىو:انًؼهّى
ّ
. َضرخذو انشجم انضُّاسج ك ّم َىو:انصف
. صثاح، انًنشاس:انًؼهّى
. َضرخذو انشجم انًنشاس ك ّم صثاح:)1( انطانة
ّ :انًؼهّى
. َىو،انثّلجح
ّ  َضرخذو انشجم:)2( انطانة
.انثّلجح ك ّم َىو
. شهش، انًجشفح:انًؼهّى
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. َضرخذو انشجم انًجشفح ك ّم شهش:)3( انطانة
4- Sözlü DeğiĢken Etkinliği ()التعىٌض ثبلوثٍش الشفىي
Bu etkinlik sözlü olarak icra edilir. Öğretmen ilk cümleyi söyler ve daha sonra her defasında iki
değiĢkeni sözlü olarak verir. Bu değiĢkenlerden biri alet ismi, diğeri de bu alet kullanılarak yapılan
mesleği icra eden kiĢinin ismi olur. Böylece öğrenci hem alet ismini hem de o alet kullanılarak
yapılan mesleği birlikte öğrenmiĢ olur. Öğrencinin temel cümleyi unutması halinde öğretmen, temel
cümleyi yenidan hatırlatır.
Örnek:

ّ ضع
:ًكّلً هن االسوٍن اللزٌن قذّههوب الوعلّن فً الخبنخ الونبسجخ للتعىٌض كوب فً الوثبل اَت
. َشرشٌ اننجاس ينشاسا ك ّم َىو:انًؼهّى
ّ
. َشرشٌ اننجّاس ينشاسا ك ّم شهش:انصف
ّ :انًؼهّى
. يجشفح،انفّلح
ّ ٌ َشرش:)1( انطانة
.انفّلح يجشفح ك ّم شهش
. يطشلح، انذ ّذاد:انًؼهّى
. َشرشٌ انذ ّذاد يطشلح ك ّم شهش:)2( انطانة
ّ :انًؼهّى
. ّ يمص،انذّلق
ّ ٌ َشرش:)3( انطانة
ّ انذّلق يم
.صا ك ّم شهش
5- Görsel DeğiĢken Etkinliği ()التعىٌض ثبلوثٍش الصىسي
Bu etkinlikte değiĢken, öğretmenin öğrencilere göstereceği bir resim ya da fotoğraf Ģeklindedir.
Öncelikle öğretmen, alet isminin yer aldığı bir resim ya da fotoğrafı öğrencilere gösterir ve model
olması için gösterdiği resim ya da fotoğraftaki alet ismini içeren bir cümle kurar. Daha sonra alet
ismi içeren baĢka bir resim ya da fotoğraf gösterir ve iĢaret ettiği öğrenciden gösterdiği bu alet
ismini kullanarak model cümleyi tekrar etmesini ister. Etkinlik bu Ģekilde birkaç kez devam ettirilir.
Bu etkinliğin bir önceki etkinliğe göre biraz daha zor olduğu söylenebilir. Zira bir önceki etkinlikte
öğrenci, değiĢkeni öğretmenin dilinden hazır olarak aldığı halde burada resme bakıp değiĢkeni
kendi zihninden bulması gerekmektedir (el-Hûlî 2017, 49).
Örnek:

:ًضع اسن اَلخ الوىجىد فً الصىسح فً الخبنخ الونبسجخ كوب فً الوثبل التبل
:َؼشض انًؼهّى يصثادا وَمىل
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.اشرشي أخٍ انًصثاح
. اشرشي أخٍ انًصثاح:انصف
)  ( َؼشض صىسج داصىب وال َركهّى:انًؼهّى
. اشرشي أخٍ انذاصىب:)1( انطانة
)  ( َؼشض صىسج صُّاسج وال َركهّى:انًؼهّى
. اشرشي أخٍ انضُّاسج:)2( انطانة
)  ( َؼشض صىسج ينشاس وال َركهّى:انًؼهّى
. اشرشي أخٍ انًنشاس:)3( انطانة
6- Somut DeğiĢken Etkinliği ()التعىٌض ثبلوثٍش الوحسىس
Bu etkinlikte öğretmen, yanında getirdiği somut bir aleti öğrencilere gösterir ve bu aletin adının
geçtiği model bir cümle kurar. Daha sonra yanında getirdiği diğer bir aleti göstererek iĢaret ettiği
öğrenciden model cümledeki alet isminin yerine gösterdiği somut aletin ismini geçirmesini ister.
Etkinliğin zayıf tarafı, sınıf ortamına getirilemeyecek derecede büyük veya ağır olan aletlerle
uygulanamayacak olmasıdır. Bu etkinlik, sözlü değiĢken etkinliğine göre daha zor, görsel değiĢken
etkinliğine göre ise daha kolay bir etkinlik sayılmaktadır. Zira öğrenci, gösterilen aletin ismini
hatırlamada zorlanabilir fakat aletin somut olarak gösterilmesinin, resim ya da fotoğraf olarak
gösterilmesinden daha etkili bir yöntem olduğu bilinmektedir (el-Hûlî 2017, 49).
Örnek:

:استجذل ثبسن اَلخ الزي ٌعشضو الوعلن أهبهك خبنخ هنبسجخ للتعىٌض
ّ  اشرشي انشجم:انًؼهّى
.انثّلجح
ّ
. اشرشي انشجم انثّلجح:انصف
)  ( َؼشض لهًا تُذه:انًؼهّى
. اشرشي انشجم انمه َى:)1( انطانة
)  ( َؼشض داصىتا تُذه:انًؼهّى
. اشرشي انشجم انذاصىب:)2( انطانة
)  ( َؼشض يطشلح تُذه:انًؼهّى
. اشرشي انشجم انًطشلح:)3( انطانة
7- Yığılmalı DeğiĢken Etkinliği (ً)التعىٌض ثبلوثٍش التشاكو
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Bu etkinlik türünde değiĢken, her defasında baĢka bir ögeye kaydırılır ve cümlede kalıcı olur. Yeni
bir değiĢken son cümle üzerinden iĢleme sokulur ve nihayetinde ortaya çıkan cümlenin artık ilk
verilen cümleyle ilgisi kalmamıĢ olur. Bu etkinlik uygulanırken dikkat edilmesi gereken husus,
cümlede mutlaka bir alet isminin bulunmasını sağlamak olmalıdır.

:ًضع الوثٍش الزي ٌقذّهو الوعلّن فً الخبنخ الونبسجخ للتعىٌض كوب فً الوثبل اَت
. أدًذ ػنذه صُّاسج جذَذج:انًؼهّى
ّ
. أدًذ ػنذه صُّاسج جذَذج:انصف
.ً يصطف:انًؼهّى
. يصطفً ػنذه صُّاسج جذَذج:)1( انطانة
. دسّاجح:انًؼهّى
.. يصطفً ػنذه دسّاجح جذَذج:)2( انطانة
. ػًش:انًؼهّى
. ػًش ػنذه دسّاجح جذَذج:)3( انطانة
8- Yığılmasız DeğiĢken Etkinliği (ً)التعىٌض غٍش التشاكو
Yığılmasız değiĢken etkinliği, her defasında ilk cümleye dönülerek uygulanan bir etkinliktir. BaĢka
bir deyiĢle, yığılmalı değiĢken etkinliğinde öğrenci, duyduğu son cümle üzerinden değiĢkenleri
eklemeye devam ederken yığılmasız değiĢken etkinliğinde eklenen değiĢkenler son olarak duyulan
cümleye değil ilk söylenen cümleye uygulanır. Yapılan uygulamalar göstermiĢtir ki yığılmasız
değiĢken etkinliği, öğrencilere yığılmalı değiĢken etkinliğinden daha kolay gelmektedir (el-Hûlî
2017, 51).

:ًضع الوثٍش الزي ٌقذّهو الوعلّن فً الخبنخ الونبسجخ فٍوب ٌل
. انًطشلح آنح يفُذج:انًؼهّى
ّ
. انًطشلح آنح يفُذج:انصف
. انذسّاجح:انًؼهّى
. انذسّاجح آنح يفُذج:)1( انطانة
. انضُّاسج:انًؼهّى
. انضُّاسج آنح يفُذج:)2( انطانة
. يكىاج:انًؼهّى
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. انًكىاج آنح يفُذج:)3( انطانة
9- Zincirleme Etkinliği ()التوشٌن الوتسلسل
Bu etkinlik, öğrenciler arasında zincirleme bir Ģekilde uygulandığı için bu Ģekilde isimlendirilmiĢtir.
Etkinliği öğretmen ya da bir öğrenci baĢlatabilir. Örneğin ilk soruyu öğrenci sormuĢ olsun. Öğrenci
bu soruyu yanındaki arkadaĢına sorar ve arkadaĢı da soruya cevap verir. Ardından cevap veren
öğrenci aynı soruyu yanındaki diğer bir öğrenciye sorar ve etkinlik bu Ģekilde bütün öğrenciler
kapsayacak biçimde devam ettirilir. Bu etkinlikte öğretmenin rolü daha sınırlıdır. Ayrıca etkinlik
her öğrenciye hem soru sorma hem de cevap verme imkanı tanıdığı için oldukça faydalı ve zevkli
bir etkinlik türü sayılmaktadır. (el-Hûlî 2017, 53).

.وجو السؤال إلى صهٍلك
ّ  ث ّن،ًأجت عن السؤال التبل
 يارا سصًدَ ؟:)1( انطانة
ُ
 يارا سصًدَ ؟.سصًد صُّاسج
:)2( انطانة
ُ
 يارا سصًدَ ؟.سصًد يصثادا
:)3( انطانة
10- Dörtlü Etkinlik (ً)التوشٌن الشثبع
Dörtlü etkinlik, dört adımdan oluĢan bir etkinliktir. Bu adımlar Ģu Ģekildedir:
1- Öğretmen, içinde değiĢken bulunan bir soru cümlesi verir.
2- Öğretmen, sorusuna cevap vermek üzere bir öğrenci seçer.
3- Öğretmen, öğrencinin cevabı doğruysa aynen tekrar eder. Eğer doğru değilse cevabı
düzelterek tekrar eder.
4- Öğrenciler, öğretmenden sonra cevabı yüksek sesle tekrar ederler.
Bu etkinlik, öğrencilere 2. adımda olduğu gibi bireysel tekrar, 4. adımda olduğu gibi toplu tekrar
yapma fırsatı verir. Ayrıca 3. adımda olduğu gibi öğretmene de model cümleyi sunma imkanı
vermiĢ olur (el-Hûlî 2017, 52).
Örnek:

:ًأجت عن السؤال التبل
 كُف َزهة انشجم إنً انؼًم؟:انًؼهّى
. َزهة انشجم إنً انؼًم تانضُاسج:)1( انطانة
. َزهة انشجم إنً انؼًم تانضُّاسج:انًؼهّى
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ّ
. َزهة انشجم إنً انؼًم تانضُّاسج:انصف
11- DönüĢtürme Etkinliği ()توشٌن االستجذال
Bu etkinlik, herhangi bir cümle içinde yer alan ve alet ismini tanımlayan cümlecik ya da söz öbeği
yerine alet isminin bizzat kendisini koymak Ģeklinde icra edilir. Önce öğretmen, içinde alet ismini
tanımlayan bir cümlecik ya da söz öbeği bulunan temel bir cümleyi öğrenciye verir. Daha sonra
öğrenci, alet ismini tanımlayan cümlecik veya söz öbeğini, bir sözcükle ifade edecek Ģekilde alet
isminin bizzat kendisiyle değiĢtirerek temel cümleyi tekrar eder.

:استجذل كوب فً الوثبل
. سأي خانذ اِنح انرٍ ذذشز األسض فٍ انذمم:انًؼهّى
. سأي خانذ انًذشاز فٍ انذمم:)1( انطانة
. سأي خانذ اِنح انرٍ ذمطغ انخشة تُذ اننجاس:انًؼهّى
. سأي خانذ انًنشاس تُذ اننجّاس:)2( انطانة
. سأي خانذ اِنح انرٍ ذكىٌ انثُاب ػنذ انخُّاط:انًؼهّى
. سأي خانذ انًكىاج ػنذ انخُّاط:)3( انطانة
12- Çoktan Seçmeli Etkinlik ()توشٌن االختٍبس هن هتعذّد
Bu etkinlikte bir soru sorulur ve bu soruya cevap olarak içinde tek doğrunun geçtiği birkaç Ģık
verilir. Böylece öğrenci bu Ģıklardan doğru Ģıkkı seçerek cevabı vermiĢ olur.

:أجت عن األسئلخ اَتٍخ
:السؤال األ ّول
: ًًّ اِنح انرٍ ذذشز األسض ذض
ّ
.انثّلجح
-أ
. انًذشاز-ب
. انًنظاس-خ
. انًشودح-ز
:ًالسؤال الثبن
:َمطغ اننجاس انخشة تـ
. انًطشلح-أ
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. انذسّاجح-ب
. انذاصىب-خ
. انًنشاس-ز
13- Alet Ġsmi ve Meslek EĢleĢtirmesi Etkinliği ()توشٌن التىصٍل ثٍن اَلخ والوهنخ
Bu etkinlik için iki liste yapılır. Listenin birinde alet isimleri, diğerinde de meslek
isimleri yer alır. Öğrenciden alet ismi ile o aletle yapılan meslek ismini eĢleĢtirmesi
istenir. Bu etkinlik için bir üst seviye, listelerden birindeki kelime sayısının diğer
listedekinden fazla olmasıdır. Bu durumda eĢleĢtirme olayı daha karmaĢık bir hal
almıĢ olur.
Örnek:

.) صل ثٍن اسن اَلخ فً القبئوخ ( أ ) وهب ٌنبسجو فً القبئوخ ( ة
) ( ة

) ( أ

انج ّزاس

 انضُاسج-1

انؼانِى

 انًمّلع-2

انطثُة

 انًنشاس-3

انذّلق

 انًنجم-4

انفّلح

 انًطشلح-5

اننضّاج

 انًجهش-6

انضائك

ّ انًمص-7

انذ ّذاد

 انضاطىس-8

اننجّاس

 انًغزل-9

انصُّاد

 انض ًّاػح- 11

14- Doğru-YanlıĢ Etkinliği ()توشٌن الخطأ والصىاة
Bu etkinlikte doğru ve yanlıĢ cümleler karıĢık bir halde verilir ve öğrenciden doğru
cümlerin önüne )  ( صخyanlıĢ cümlelerin önüne )  ( خطأkelimelerini yazması istenir.
Örnek:

: وكلوخ ( خطأ ) أهبم العجبسح غٍش الصحٍحخ،ضع كلوخ ( صح ) أهبم العجبسح الصحٍحخ
) ( خطأ
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) ( صخ

. صافش أخٍ تانضُّاسج-2

)

(

ّ ٍوضؼد انًاء ف
ُ
.انثّلجح
-3

)

(

. كىي انشجم انثُاب تانًجشفح-4

15- Alet Ġsmi ve Resim EĢleĢtirmesi Etkinliği ()توشٌن التىصٍل ثٍن اسن اَلخ وصىستو
Bu etkinlik için iki liste yapılır. Listenin birinde alet isimleri, diğerinde de o alet
isimlerine ait resimler yer alır. Öğrenciden alet ismi ile ona ait resmi eĢleĢtirmesi
istenir. Bu etkinlik için bir üst seviye, listelerdeki kelime sayısının resimlerden fazla
olmasıdır. Bu durumda eĢleĢtirme olayı daha karmaĢık bir hal almıĢ olur.

.) صل ثٍن اسن اَلخ فً القبئوخ ( أ ) و الصىسح الونبسجخ لو فً القبئوخ ( ة
) ( ة

) ( أ
ة

أ
 طٍبسح-1
 ثّلجخ-2
 هقّلع-3
 هصجبح-4
 هطشقخ-5
 هشجل-6

 هنشبس-7

 سبطىس-8
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Daun sindromlu uşaqlara nitq inkişafı üzrə modifikasiya olunmuş korreksiya
proqramının tətbiqinin nəticələrinin təhlili
Abasova Səlbi Ağamehdi qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, müəllim
XÜLASƏ
Məlumdur ki, Daun sindromlu uĢaqların inkiĢafında çətinliklər yaradan əsas problemlərdən biri də
nitqdir. Bu problemin öyrənilməsi istiqamətində müxtəlif tədqiqatçılar fərqli istiqamətlərdə bir
sıra iĢlər üzərində iĢləmiĢlər. Onların təqdim etdikləri tədqiqat iĢləri nitq çətinlikləri ilə əlaqədar
əsaslandırılaraq Daun sindromlu uĢaqların nitq inkiĢafının aĢağı səviyyədə olması onların
sosiallaĢma məsələlərində maneələr yaratmasını təsdiq edir. Daun sindromlu uĢaqların psixomotor
inkiĢaf səviyyəsinin öyrənilməsi göstərir ki, korreksiya inkiĢafetdirici təlim erkən yaĢ mərhələsində
baĢladıqda nitq inkiĢafının pozulmasının və nitqin formalaĢmasının ləngiməsinin qarĢısını almaq
mümkün olar. Həmçinin, Daun sindromlu uĢaqların çox qismi üçün audial məlumatın qəbulu və
təhlili ilə bağlı müxtəlif eĢitmə problemləri, eləcə də eĢitmə nitq yaddaĢının kiçik həcmli olması
xarakterikdir.
Təhlil edilmiĢ nəzəri və praktik tədqiqatlar pozulmaların Daun sindromlu uĢaqlarda nitq
bacarıqlarının formalaĢması imkanlarını nəzərə çarpacaq dərəcədə aĢağı saldığını aydın edir.
Təhlil olunmuĢ materialların, araĢdırılmıĢ ədədbiyyatların öyrənilməsindən Daun sindromlu
uĢaqların nitqlərinin inkiĢaf səviyyəsinin diaqnostika və korreksiya mərhələlərində tam olaraq
açıqlanmayan istiqamətlərin olduğu, həm diaqnostika, həm də korreksiya metodlarının ümumi
sistem daxilində tətbiq edilməsinin tələb olunduöunu bəlli etdi. Tədqiq olunan iĢ diaqnostik proses
zamanı konstruktiv istiqamətlərin və müvafiq metodikaların sistemləĢdirilməsi ilə bərabər həmin
diaqnostik sistemə uyğun olaraq modifikasiya olunmuĢ korreksiya proqramlarının hazırlanması
məqsədini daĢıyır.
Tədqiqat iĢinin qarĢısına qoyulmuĢ məqsədlərə çatmaq üçün məktəbəqədər yaĢlı (3-4;4-5;5-6 yaĢ
intervalları) Daun sindromlu və elə həmin yaĢ dövründə olan tipik uĢaqların nitq inkiĢafı
səviyyəsinin müayinəsi ilkin və dinamik olmaqla iki fazada reallaĢdırılmıĢdır. Təhlil olunmuĢ ilkin
diaqnostik məlumatlara görə kontrol qrupada olan məktəbəqədər yaĢlı tipik inkiĢaflı uĢaqların
nitqində yaĢlarına uyğun olan və çox ciddi sayılmayan pozulmalar aĢkar edilmiĢdir. Həmin
uĢaqların yaĢı artdıqca nitqlərində olan yüngül problemlər aradan qalxacaq. Lakin eyni yaĢ
dövründə olan, eksperimental qrupdakı Daun sindromlu uĢaqların ayrı-ayrılıqda hər birinin nitq
inkiĢafının ilkin diaqnostikasının nəticələri kontrol qrupda olan uĢaqların nitqindən kəskin
fərqlənirdi.
AÇAR SÖZLƏR : Daun sindromu, nitq inkiĢafı, diaqnostika, korreksiya, metodikalar, istiqamətlər
ABSTRACT
It is known that one of the main problems in the development of children with Down syndrome is
speech. To study this problem, different researchers have worked on a number of studies in
different directions. Their research, based on speech problems, confirms that the low level of speech
development in children with Down syndrome creates barriers to their socialization. A study of the
level of psychomotor development in children with Down syndrome shows that it is possible to
prevent speech development disorders and speech formation delays when correctional
developmental training begins at an early age. Also, many children with Down syndrome are
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characterized by various hearing problems related to the reception and analysis of audio
information, as well as a small amount of auditory speech memory.
Theoretical and practical studies have shown that the disorders significantly reduce the chances of
developing speech skills in children with Down syndrome.
The study of the analyzed materials and literature revealed that the level of speech development of
children with Down syndrome is not fully disclosed in the stages of diagnosis and correction, and
requires the application of both diagnostic and correction methods within the general system. The
research work aims to develop modified correction programs in accordance with the diagnostic
system, along with the systematization of constructive directions and relevant methodologies during
the diagnostic process.
To achieve the objectives of the study, the examination of the level of speech development of
preschool children (3-4; 4-5; 5-6 years) with typical Down syndrome and children of the same age
was carried out in two phases, initial and dynamic. According to the analyzed primary diagnostic
data, age-appropriate and not very serious speech disorders were found in the speech of typical
developed preschool children in the control group. As these children get older, their mild speech
problems will disappear. However, the results of the initial diagnosis of speech development in
children of the same age in the experimental group with Down syndrome were significantly
different from the speech of children in the control group.
KEY WORDS: Down syndrome, speech development, diagnosis, correction, methods, directions
GĠRĠġ
Daun sindromlu uĢaqların inkiĢafında çətinliklər yaradan əsas problemlərdən biri də nitqdir. Bu
problemin öyrənilməsi istiqamətində müxtəlif tədqiqatçılar fərqli istiqamətlərdə bir sıra iĢlər
üzərində iĢləmiĢlər. Onların təqdim etdikləri tədqiqat iĢləri nitq çətinlikləri ilə əlaqədar
əsaslandırılaraq Daun sindromlu uĢaqların nitq inkiĢafının aĢağı səviyyədə olması onların
sosiallaĢma məsələlərində maneələr yaratmasını təsdiq edir. Daun sindromlu uĢaqların psixomotor
inkiĢaf səviyyəsinin öyrənilməsi göstərir ki, korreksiya inkiĢafetdirici təlim erkən yaĢ mərhələsində
baĢladıqda nitq inkiĢafının pozulmasının və nitqin formalaĢmasının ləngiməsinin qarĢısını almaq
mümkün olar. Həmçinin, Daun sindromlu uĢaqların çox qismi üçün audial məlumatın qəbulu və
təhlili ilə bağlı müxtəlif eĢitmə problemləri, eləcə də eĢitmə nitq yaddaĢının kiçik həcmli olması
xarakterikdir.
Təhlil edilmiĢ nəzəri və praktik tədqiqatlar pozulmaların Daun sindromlu uĢaqlarda nitq
bacarıqlarının formalaĢması imkanlarını nəzərə çarpacaq dərəcədə aĢağı saldığını aydın edir.
Təhlil olunmuĢ materialların, araĢdırılmıĢ ədədbiyyatların öyrənilməsindən Daun sindromlu
uĢaqların nitqlərinin inkiĢaf səviyyəsinin diaqnostika və korreksiya mərhələlərində tam olaraq
açıqlanmayan istiqamətlərin olduğu, həm diaqnostika, həm də korreksiya metodlarının ümumi
sistem daxilində tətbiq edilməsinin tələb olunduöunu bəlli etdi. Tədqiq olunan iĢ diaqnostik proses
zamanı konstruktiv istiqamətlərin və müvafiq metodikaların sistemləĢdirilməsi ilə bərabər həmin
diaqnostik sistemə uyğun olaraq modifikasiya olunmuĢ korreksiya proqramlarının hazırlanması
məqsədini daĢıyır.
ARAġDIRMA.Tədqiqat iĢinin qarĢısına qoyulmuĢ məqsədlərə çatmaq üçün məktəbəqədər yaĢlı
(3-4;4-5;5-6 yaĢ intervalları) Daun sindromlu və elə həmin yaĢ dövründə olan tipik uĢaqların nitq
inkiĢafı səviyyəsinin müayinəsi ilkin və dinamik olmaqla iki fazada reallaĢdırılmıĢdır. Təhlil
olunmuĢ ilkin diaqnostik məlumatlara görə kontrol qrupada olan məktəbəqədər yaĢlı tipik inkiĢaflı
uĢaqların nitqində yaĢlarına uyğun olan və çox ciddi sayılmayan pozulmalar aĢkar edilmiĢdir.
Həmin uĢaqların yaĢı artdıqca nitqlərində olan yüngül problemlər aradan qalxacaq. Lakin eyni yaĢ
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dövründə olan, eksperimental qrupdakı Daun sindromlu uĢaqların ayrı-ayrılıqda hər birinin nitq
inkiĢafının ilkin diaqnostikasının nəticələri kontrol qrupda olan uĢaqların nitqindən kəskin
fərqlənirdi.
Həm kontrol qrupda, həm də eksperimental qrupun birinci müayinə istiqamətləri müəyyən sistem
üzrə hər bir yaĢ intervalı nəzərə alınaraq müayinə kriteriyalarına bölünmüĢdür. Həmin kriteriyalar
artan mürəkkəbləĢmə sisteminə əsaslansa da, yaĢ qrupları nəzərə alınmıĢ və hər qrupda bir meyar
submeyarlara bölünmüĢdür. Məhz diaqnostik istiqamətlərin meyarlara və submeyarlara görə
sistemləĢdirilməsi elmi iĢin yeniliklərindən biridir.
TAPINTILAR. Məktəbəqədər yaĢ dövründə olan Daun sindromlu uĢaqların nitqinin inkiĢafı üzrə
ilk diaqnostikanın verdiyi nəticələr aĢağıdakı kimidir:
- 3-4 yaĢ intervalında olan uĢaqların nitq inkiĢafı diaqnostikası beĢ əsas meyar və iki submeyar
əsasında keçirilmiĢdir: 3-4 yaĢ intervalında olan Daun sindromlu uĢaqlarda nitqin zərərçəkmiĢ
tərəfləri səs tələffüzü tərəfi, prosodik tərəfdir. Əsasən səs seli və təkrarlanan hecalardan ibarət olan
nitq aydın olmur. Həmçinin səsin ucalığı, tembr və temp kimi göstəriciləri də pozulmuĢ olur. Səs
kar, nozal, modulyasiyasız və monoton olur. Nitq əsasən səs təqlidi formasında müĢahidə edilir ,
çox zaman heca axınından ibarət olur. Tədqiqatda iĢtirak edən Daun sindromlu uĢaqların hər
birində fonetik-fonematik pozulmalar müĢahidə edilir. Kiçik məktəbəqədər yaĢ dövründə olan Daun
sindromlu uĢaqların hər aspektdən inkiĢafı orta norma səviyyəsindən geriləyir. Daun sindromlu
körpələr səkkiz aylığından on iki aylıq dövrədək gülümsəməyi və qığıldamağı öyrənir. Üç yaĢ
dövründən isə onların ünsiyyət prosesində jest və səs imitasiyası üstünlük təĢkil edir. Daun
sindromlu uĢaqlarda sindromun xarakterik xüsusiyyəti olan eĢitmə problemləri təzahür edir və bu
cür problemlər nitqin inkiĢafına maneə yaradır. Müxtəlif səviyyəli eĢitmə pozulmasından baĢqa,
Daun sindromlu uĢaqlarda eĢitmə qavrayıĢının pozulmasının müxtəlif dərəcələri də müĢahidə
olunur. Həmçinin, bu sindrom üçün xarakterik olan artikulyasiya aparatının patoloji quruluĢunu diĢ düzümünün düzgün olmayan anatomik quruluĢunu, iri ətli dili, iri dodaqları, qotik damaq
quruluĢunu, diĢləm patologiyasını qeyd etmək olar. Bu uĢaqlarda artikulyasiya aparatında anatomik
quruluĢun patologiyaları eləcə də, əzələ tonusunun distoniyası ilə müĢayiət olunur. Bu cür vəziyyət
əsasən əzələlərin paretik halı ilə uĢaqlarda müĢahidə edilir. Əzələ tonusunun zəifliyi və
artikulyasiya aparatının məxsusiliyi tələffüzün formalaĢmasında müəyyən maneələr yaradır. Aktiv
nitq zəif inkiĢaf etdiyindən ünsiyyət jest- mimika, səs təqlidi və digər vasitələr ilə reallaĢdırılır.
Nitq inkiĢafının ləngiməsi ikincili problem olarq inkiĢafın digər sahələrinə, xüsusilə də, sosial və
koqnitiv sahələrdə də əksini tapır. Beləliklə, Daun sindromlu uĢaqların tədqiqinin nəticələrinə görə
deyə bilərik ki, Ģifahi nitqə kömək olaraq qeyri verbal vasitələr və səs təqlidi, heca təkrarlamaları
kimi ünsiyyət imkanları inkiĢafda ikincili pozulmaların yaranmasının qarĢısını almağa Ģərait
yaradır. Həmçinin, aktiv nitqin zəif olmasından irəli gələrək, daxili nitqin inkiĢaf səviyyəsinin
imkanları artır.
- Eksperimentin 4-5 yaĢ qrupunda olan uĢaqların nitq inkiĢafının diaqnostikasında 5 əsas meyar və
3 submeyardan istifadə olunmuĢdur. Eksperimental qrupda olan Daun sindromlu uĢaqların ümumi
diaqnostik nəticələrinə əsasən demək olar ki, bu uĢaqların nitqlərinin inkiĢaf səviyyəsi müxtəlif
dərəcəli geriləmələrlə, müxtəlif nitq pozulmaları ilə müĢahidə olunur. 4-5 yaĢ kateqoriyasında olan
həmin uĢaqlarda jestlərlə paralel ilk hecalar, tək hecalı sözlər formalaĢmağa baĢlanmıĢdır. Nitqin
inkiĢaf səviyyəsi həddindən artıq zəif olduğundan ünsiyyət funksiyasının yerinə yetirilməsində
çətinlik yaranır. Bu yaĢ intervalında olan Daun sindromlu uĢaqlar üçün xarakterik xüsusiyyət
onların inkiĢafının orta norma səviyyəsindən aĢağı olmasıdır. Məktəbəqədər yaĢ dövrü intellektual
geriliyi olan uĢaqlarda perseptiv fəaliyyətin inkiĢafı üçün senzitiv dövrdür. Bu da uĢağın ətrafda
olan əĢyalara, oyuncaqlarına marağın yaranmasının nəticəsidir. Artıq 5 yaĢı olan əqli gerilikli
uĢağın qavramasının inkiĢafı dövrüdür. Bu yaĢ mərhələsində uĢaqlar əsasən rəng, forma, ölçü
seçimi edə bilirlər. Onlarda qavramanın inkiĢafı bərabər deyil, davamsız olur. Belə uĢaqlar hətta
mənimsədiklərini belə bir situasiyadan digər situasiyaya keçirməkdə çətinliklərlə üzləĢirlər.
- Eksperimentin 5-6 yaĢlı uĢaqlar olan qrupunun nitqinin inkiĢafının diaqnostikasında 5
əsas meyardan və 4 submeyardan istifadə olunmuĢdur. Bu qrupda kommunikativ bacarıqlar və
oyun fəaliyyətini olunması, birgə əməkdaĢlıq imkanları müəyyən olunur. Yarımqruplar üzrə
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intellektual inkiĢaf səviyyəsinin, həmçinin ümumi psixomotor vəziyyətin müayinəsi də
keçirilmiĢdir. Daun sindromlu uĢaqlarda əqli geriliklə eyni zamanda eĢitmə problemləri də təzahür
olunur. Bu da nitqin inkiĢafında geriləmələr ilə və mürəkkəb qüsurla nəticələnir.
Nitqin inkiĢafı zamanı təzahür edən problemlərin aĢağıdakı səbəbləri vardır :
- artikulyasiya aparatının anatomik quruluĢunun özünəməxsus xüsusiyyətləri ;
- əzələlərin distoniya forması olan hipotoniya;
- fiziki eĢitmə pozulmaları ilə paralel eĢitmə qavrayıĢının problemləri;
- eĢitmə diqqəti və yaddaĢının kiçik həcmli olması;
- mərkəzi sinir sistemində müxtəlif pozulmalar;
- ali psixi funksiyaların formalaĢmaması;
- pedaqoji baxımsızlıq.
Məktəbəqədər müddətin böyük yaĢ dövründə olan Daun sindromlu uĢaqlara xas olan xüsusiyyət
bu uĢaqların ümumi və əqli inkiĢafının orta norma səviyyəsindən geri qalmasıdır. Daun sindromlu
uĢaqlar üçün bu yaĢ dövrü qavramanın inkiĢafı üçün baĢlanğıc dövrdür. UĢaqların ətrafdakı
əĢyalara, öz oyuncaqlarına qarĢı yaranan maraqlarının əsasında müxtəlif əĢya və oyuncaqların
əlamətlərini tanımaq, ətrafdakıları öyrənmək arzusu durur. 5 yaĢında olan intellektual gerilikli
Daun sindromlu hər hansı bir uĢağın qavramasının inkiĢafında senzitiv dövrdür. Eksperimentdə
iĢtirak edən 5-6 yaĢlı uĢaqların nitqinin inkiĢaf səviyyəsinin diaqnostik nəticələri bunu sübut
edir. Nitqin patoloji inkiĢafına dəlalət edən meyarların korreksiya prosesinin proqnozu bu
istiqamətdə inkiĢafın müsbət dinamikası olacağına inam verir. Bu yaĢ dövründə olan uĢaqlar
təsvirlərə, rəng, forma, ölçüyə görə fərqləndirə və seçə bilirlər. MəĢğələlər ərzində əĢyaların
əlamətlərini fərqləndirə bilən uĢaqlar məiĢətdə, müxtəlif fəaliyyət növlərində, ehtiyac olduqda
əlamətləri fərqləndirə bilmirlər. MəĢğələlərdə istifadə olunan tapĢırıqlar oyun formasında olsa da,
bu uĢaqlar hər bir nəticəyə laqeyd münasibət bəsləyirlər. TapĢırığı sona çatdırmağa cəhd edən
uĢaqlar, təlimatı nəzərə almamaqları ilə seçilirdilər.
Ġlk müayinənin göstəricilərinə əsasən hər bir yaĢ intervalına müvafiq olan modifikasiya olunmuĢ
korreksiya proqramları hazırlanaraq uĢaqlarla iĢləmək üçün təqdim edilmiĢdir. Eksperimentdə
iĢtirak edən Daun sindromlu uĢaqlarla modifikasiya olunmuĢ korreksiya proqramları üzrə bir il
ərzində iĢlədikdən sonra nitqin inkiĢaf səviyyəsi dinamik fazada bir daha diaqnozlaĢdırıldı.
Dinamik diaqnostika da ilkin diaqnostikada olan kriteriyalar əsasında təhlil edilmiĢdir.
Ġlkin diaqnostik nəticələri nəzərə alaraq korreksiya məĢğələlərində uĢağın potensiallarına əsaslanan,
uĢağın nitqi qavramaq prosesində baĢqalarının nitqini görmə ilə qavramaq üsullarından istifadə
səmərəlidir. Bu cür metodlar korreksiyaedici proqramları hazırlayarkən diqqət mərkəzində
olmuĢdur. Daun sindromlu uĢaqlarla korreksiya prosesində istifadə olunan klassik üsullardan fərqli
olaraq eksperimentdə fərqli diaqnostika istiqamətləri və diaqnostika kriteriyaları onların nitq
sisteminin formalaĢmasına və inkiĢaf etməsinə yönəldilən müasir modifikasiya olunmuĢ proqramın
hazırlanması ilə nəticələndi. Tədqiqat prosesində ilkin diaqnostik göstəricilərə görə korreksiya
proqramlarının və metodikalarının reallaĢdırılması məqsədilə, bütün kriteriyalar nəzərə alınaraq
modifikasiya edilmiĢ korreksiya proqramı tərtib edilmiĢdir. Qeyd edilmiĢ proqramın istiqamətləri
və metodikaları araĢdırılarkən bütün diaqnostik parametrlərə əsaslanmalarla paralel məktəbəqədər
yaĢ dövrünün hər bir mərhələsi nəzərə alınmıĢdır.
Tədqiqat iĢində modifikasiya edilmiĢ proqram 2 alt proqramda əksini tapmıĢdır. Alt proqramlar
məktəbəqədər yaĢ dövrünün mərhələləri nəzərə alınmaqla (3-4 yaĢ və 4-6 yaĢ olmaqla) tərtib
edilmiĢdir. Bu proqramlarda iki əsas istiqamət fərqləndirilir. I istiqamət daxili nitqin , II istiqamət
isə xarici nitqin inkiĢafını nəzərdə tutur. Hər iki istiqamətdə planlaĢdırılan iĢlər xüsusi metodikalara
əsaslanır və məĢğələlər sistematik olaraq mərhələli strukturla, ümumi sistem Ģəklində müəyyən
olunmuĢ ardıcıllıqla həyata keçirilməlidir.
Modifikasiya olunmuĢ proqramın bütün istiqamətləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilən iĢ bir neçə
mərhələlərə əsaslanır :
- yaĢ dövrləri nəzərə alınaraq hər bir istiqamətin vəzifəsinə uyğun leksik struktur
ardıcıllığı gözlənilməklə iĢ;
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tədqiqatda iĢtirak edən uĢaqlara müvafiq olan ünsiyyət vasitələrinin formalaĢdırılması
üzərində iĢ;
- kommunikativ funksiyanın inkiĢafı prosesində həm verbal, həm də qeyri verbal
vasitələrdən istifadə etməklə aparılan iĢ;
- artikulyasiya aparatı və mimik əzələlərin hərəki və hissi inkiĢafı, mimik əzələlərin
tonusu üzərində iĢ;
- nitq prosesi zamanı nəfəs alma və nəfəs vermə aktlarının inkiĢafı üzərində iĢ;
- səs tələffüzünün formalaĢdırılması üzərində iĢ.
NƏTĠCƏ.Modifikasiya olunmuĢ proqram üzrə bir il ərzində təlim keçən uĢaqların təlim nəticələri
dinamik diaqnostikada
təhlil olunmuĢdur. Dinamik diaqnostikanın göstəricilərinə əsasən
modifikasiya olunmuĢ proqramın nəticələri Daun sindromlu uĢaqların hər yaĢ dövründə nitqin
inkiĢaf prosesində müsbət dinamika izlənilmiĢdir.
AraĢdırmanın təhlili nəticəsində əldə olunan göstəriciləri aĢağıdakı kimi ümumiləĢdirmək olar:
1. Daun sindromlu məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların nitq inkiĢafı vəziyyətinə əsaslanaraq,
diaqnostik proses 2 əsas istiqamətdə aparılmıĢdır: passiv nitqin müayinəsi və aktiv nitqin
müayinəsi.
2. Daun sindromlu məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların nitqi hər yaĢa (3-4; 4-5; 5-6) uyğun olan
meyar və submeyarlar daxil olmaqla diaqnozlaĢdırılmıĢdır.
3. Ayrı-ayrılıqda hər diaqnostik meyar və submeyara müvafiq metodikalar hazırlanmıĢdır.
4. Diaqnostika mərhələsində istifadə olunan metodikaların nəticələri təhlil olunaraq hər yaĢ
qrupuna müvafiq,ayrı-ayrılıqda hər uĢaq üçün tərtib olunmuĢ nitq xəritəsinə qeyd
olunmuĢdur.
5. Diaqnostik meyar və submeyarların göstəricilərinə görə öyrənilən Daun sindromlu
məktəbəqədər yaĢlı uĢaqlar üçün yaĢ dövrləri nəzərə alınmaqla alt proqramlardan (3-4 yaĢ,
4-6 yaĢ) ibarət olan modifikasiya olunmuĢ korreksiya proqramı tərtib edilmiĢdir.
6. Alt proqramlar diaqnostik istiqamətlərə - passiv və aktiv nitqin inkiĢaf istiqamətlərinə
yönələrək və diaqnostik üçün istifadə olunan kriteriyalar nəzərə alınaraq hazırlanmıĢdır.
7. Proqramda iĢlənilmiĢ metodikalarda ayrı-ayrılıqda diaqnostik kriteriyalar nəzərə alınmıĢdır.
8. Modifikasiya olunmuĢ proqramı eksperimentdə iĢtirak edən Daun sindromlu uĢaqlara bir il
ərzində tətbiq etdikdən sonra həmin uĢaqlarda nitqin inkiĢaf vəziyyətinin dinamik
diaqnostikası reallaĢdırılmıĢdır. Dinamik diaqnostika nitqin inkiĢaf səviyyəsində müsbət
dinamikanın izlənməsini müəyyən etmiĢdir.
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BĠOLOGĠYA DƏRSLƏRĠNDƏ ĠNNOVATĠV METODLARDAN ĠSTĠFADƏNĠN
DĠDAKTĠK ƏSASLARI
Səbinə Ataməli qızı Ġsmayılova
ADPU Cəlilabad filialı, “Sosial elmlər” kafedrasının baş müəllimi
ARTİ-nin fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantı
XÜLASƏ: Məqalə biologiya dərslərində müxtəlif innovativ metodların tətbiqinə və bu metodlardan
istifadənin didaktik əsasları probleminə həsr edilmiĢdir. Biz elm və texnikanın sürətlə inkiĢaf etdiyi
bir əsrdə yaĢayırıq. Ġntelektual səviyyənin artması, ömür boyu oxumaq ehtiyacı, daim yenilənən
informasiyalar, virtual ünsiyyətin yaranması və s. kimi xüsusiyyətləri özündə cəmləĢdirən XXI əsri
ağılın, intellektin təntənəsi əsri də adlandırırlar. Müasir dövrümüzdə biologiyanın tədrisi prosesi
kurikulum islahatı ilə qarĢılıqlı əlaqəlidir. Biologiya dərslərində müxtəlif innovativ metodların,
pedaqoji texnologiyaların tətbiqi dövlətimizin təhsil sektorunda qarĢıya qoyduğu dəyiĢkən ehtiyac
və tələbatların həyata keçirilməsində mühim rol oynayır. Çünki biologiya dərslərində tətbiq edilən
innovativ metodlar müəllim tərəfindən idraki problemli situasiyanın yaradılması və Ģagirdlərdə fəal
tədqiqatçılıq mövqeyinin stimullaĢdırılmasını təmin edir. Biologiya dərslərində müasir təlim
metodlarının tətbiqi zamanı Ģagirdlər təlim prosesinin tamhüquqlu iĢtirakçıları olur və bioloji
bilikləri tədqiqatçılıq, axtarıĢ və əməkdaĢlıq əsasında əldə edirlər. Bu gün biologiyanın tədrisinə
verilən əsas pedaqoji tələblərdən biri Ģagirdlərə düĢünməyi öyrətmək, bioloji prosesləri
araĢdırmaqla onlarda intellektual, yaradıcı qabiliyyət və fəallıqlarını artırmaq, real idrak
motivasiyasını inkiĢaf etdirməkdir. Biologiya fənnini tədris edən müəllim dərsi elə təĢkil etməlidir
ki, Ģagirdlərdə bioloji bilik və bacarıqlara emosional – dəyərlilik münasibəti formalaĢsın. Bioloji
təhsilin dünya standartları səviyyəsinə qalxması və daha da inkiĢaf etməsi isə biologiyanın tədrisi
metodikası elminin əsas məqsəd və vəzifəsidir. Bu məqsədin həyata keçirilməsi ilk olaraq biz
müəllimlərin pedaqogi ustalığından asılıdır. Sahib olduğu ixtisasın növündən asılı olmayaraq hər bir
müəllim mütəmadi olaraq daim öz üzərində çalıĢmalıdır. Fikrimə dahi pedaqoq K.D.UĢinskinin
sözü ilə daha da canlılıq qatmaq istərdim: ― Müəllim nə qədər ki, oxuyur, öyrənir, o yaĢayır,
oxumağı dayandırdıqda ondakı müəllimlik ölür‖. Bəli. Kurikulum islahatının tətbiq edildiyi müasir
biologiya dərslərində Ģagird tədqiqatçı, daim axtarıĢda olan Ģəxs kimi, müəllim isə fasilitator,
bələdçi kimi səciyyələndirilir. Ancaq bu o demək deyil ki, Ģagird daima axtarıĢda olmalı, müəllim
isə lazım gəldikdə idarə edən olmalıdır. Əslində müəllimin tədqiqatçılıq, kreativlik bacarığı o qədər
yüksək səviyyədə olmalıdır ki, öz Ģagirdlərində də yaradıcılığı, intellektual bacarıqları formalaĢdıra
bilsin.
AÇAR SÖZLƏR : Biologiyanın tədrisi metodikası, müəllim – Ģagird əməkdaĢlığı, didaktika,
yaradıcı təfəkkür, müasir təlim metodları, kadr hazırlığı, kreativlik
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ABSTRACT: The article is devoted to the application of various innovative methods in biology
lessons and the problem of the didactic foundations of using these methods. We live in an age of
rapid development of science and technology. An increased intellectual level, the need for
continuous reading, constantly updated information, the emergence of virtual communication, etc.
The 21st century is also called the century of the triumph of reason and intellect. Nowadays, the
process of teaching biology is interconnected with the reform of curricula. The use of various
innovative methods and educational technologies in biology lessons plays an important role in the
implementation of the changing needs and requirements of our state in the field of education.
Because innovative methods used in biology lessons allow the teacher to create a cognitive problem
situation and stimulate an active research attitude of students. By applying modern teaching
methods in biology lessons, students become full participants in the educational process and acquire
biological knowledge through research, research and collaboration. One of the main pedagogical
requirements for teaching biology today is to teach students to think, to increase their intellectual,
creative abilities and activity through the study of biological processes, to develop real cognitive
motivation. A biology teacher should organize the lesson in such a way that students develop an
emotional value attitude towards biological knowledge and skills. The rise and further development
of biological education to the level of world standards is the main goal and task of the science of
methods of teaching biology. The realization of this goal depends, first of all, on the pedagogical
skills of our teachers. Regardless of what their specialty is, each teacher must constantly work on
himself. I would like to add to my thoughts the words of the great teacher K.D. Ushinsky: "While
the teacher reads, studies, lives, when he stops reading, his teaching dies." Yes. In modern biology
lessons, where curriculum reform is being carried out, the student is characterized as a researcher, a
person in constant search, and the teacher as a facilitator, a guide. However, this does not mean that
the student should always be on the alert and that the teacher should be held accountable when
necessary. In fact, the research and creativity of the teacher must be of such a high level that he or
she can develop creative and intellectual skills in his or her students.
KEYWORDS : Biology teaching methods, teacher-student cooperation, didactics, creative
thinking, modern teaching methods, staff training, creativity
GĠRĠġ: Yeni cəmiyyət quruculuğu dövründə sivilizasiyanın ən mütərəqqi sahəsi sayılan təhsilin
müasir standartlar və tələblər əsasında təkmilləĢdirilməsi və yenidən qurulması tələb olunur. Çünki
müasir dünyada hər bir ölkənin gələcəyi həmin ölkədə təhsilin səviyyəsi ilə ölçülür. Təhsilin
inkiĢafı hər bir ölkədə inkiĢaf konsepsiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Dövlətimizin gələcəyi və
müstəqilliyimizin əbədiliyi üçün mükəmməl təhsil sisteminə malik olmaq zəruri Ģərtlərdəndir.
Dünya təcrübəsindən də məlumdur ki, XXI əsrdə həm cəmiyyətin, həm də onun hər bir üzvünün
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yaĢaması və inkiĢafında baĢlıca dəyər yaradıcı, özünü inkiĢaf etdirən Ģəxsiyyətdir. Bu səbəbdən də
ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatının əsas məqsədi məhz təlim prosesinin səmərəliliyini və
keyfiyyətini artırmaq, milli, eləcə də ümumbəĢəri dəyərləri özündə cəmləĢdirən təlim prosesində
kreativliyi, müstəqil düĢünməyi, tədqiqatçılıq bacarığı ilə fərqlənən və intellektual ünsiyyət bacarığı
olan fəal Ģəxsiyyətlər yetiĢdirməkdir.
Müasir dövrümüzdə biologiya elminin məzmununu Ģagirdlərə dərindən öyrətmək, canlı təbiətdə
cərəyan edən hadisə, proses və qanunauyğunluqların mahiyyətini onlara daha yaxĢı baĢa salmaq,
eləcə də bu fənnin tərbiyəedici və inkiĢafetdirici rolunu düzgün aĢılamaq və yeni elmi dünyagörüĢü
formalaĢdırmaq baxımından innovativ təlim metodlarına keçid etmək daha məqsədyönlüdür.
XXI əsrin müəllimi geniĢ dünyagörüĢünə, milli-mənəvi dəyərlərə, yüksək mədəniyyətə, intellektə,
mənəviyyata malik, xalqa, vətənə sadiq, hərtərəfli inkiĢaf etmiĢ Ģəxsiyyət yetiĢdirir. Hər Ģeydən
əvvəl

hər bir müəllim özü bu keyfiyyətlərə malik olmalı, davranıĢı, geyimi, rəftarı, yüksək

mədəniyyəti, ən əsası, dərin biliyi, savadı ilə Ģagirdlərinə nümunə olmalıdır. Ġntellekt əsri hesab
edilən - XXI əsrin biologiya müəllimi yaradıcı olmalı, tədris etdiyi hər bir mövzuya yeni yazacağı
əsər kimi yanaĢmalıdır. Müəllim yenilikçi, novator olmalı, vaxtilə öyrəndiyi biliklər ilə
kifayətlənməməli, daim öz üzərində çalıĢmalı, ən əsası, cəmiyyət inkiĢaf etdikcə özü də inkiĢaf
etməlidir. Çünki belə olmasa müasir dövrün tələb və standartlarına uyğun profildə savadlı Ģagirdlər
yetiĢdirmək mümkün olmaz.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev həmiĢə müəllim əməyini yüksək qiymətləndirirdi. Dahi
Ģəxsiyyət öz müəllimlərini minnətdarlıqla xatırlayar, onların xidmətləri haqqında ürəkdolusu
danıĢardı. Ulu Öndər ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə həmiĢə müəllimə hörmət və
ehtiramla yanaĢıb, onların maddi rifah halının qayğısına qalıb. Ulu öndər deyirdi: "Mən yer üzündə
müəllimdən yüksək ad tanımıram.
Akademik M.Mehdizadənin təĢəbbüsü ilə ötən əsrin 70-ci illərindən etibarən Azərbaycan pedaqoji
fikrində müasir dərs anlayıĢı formalaĢmıĢ və

daha da təkmilləĢmiĢdir. Müasir dərs dedikdə,

öyrətmə prosesində müəllimin göstərdiyi pedaqoji ustalıq nəzərdə tutulur. Hər bir dərs prosesi
nəzəriyyə ilə təcrübənin vəhdətindən, sintezindən ibarətdir. Biologiya müəllimi tədris prosesini
pedaqoji innovasiyalar əsasında qurmaqla, eləcə də Ģagirdlərin maraq və qabiliyyətlərini inkiĢaf
etdirməklə belə bir vəhdətin yaranmasına nail ola bilər.
ARAġDIRMA: Ġnnovativ metodların biologiya dərslərində tətbiqi Ģagirdlərin öz fikirlərini aydın,
məntiqi ardıcıllıqla ifadə etmələrinə, onlarda yaradıcılıq qabiliyyətinin inkiĢafına, yüksək ünsiyyət
mədəniyyətinin formalaĢmasına və təlimin inkiĢafetdirici aspektinin nəzərə çarpacaq dərəcədə
gücləndirilməsinə Ģərait yaradır. Müasir biologiya dərslərində Ģagirdlərdə yaradıcı təxəyyülü
inkiĢaf etdirməyə, eləcə də idraki müstəqilliyə xidmət göstərən düĢündürücü suallara xüsusi yer
verilməlidir. Belə dərs Ģagirdlərdə müəyyən bacarıq və vərdiĢləri formalaĢdırır. Təlim zamanı
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istifadə olunan metodiki üsullar təlimin qurulmasında əhəmiyyətli yer tutur. Hər bir müəllim
müxtəlif ədəbiyyatlardan istifadə etməklə metodik üsulları öz yanaĢması ilə təqdim etməyi
bacarmalıdır. Yeni yanaĢmanın mahiyyəti isə ondan ibarətdir ki, təlim Ģagirdlərin yaddaĢının təkcə
yeni biliklərlə zənginləĢdirilməsinə deyil, həm də təfəkkürün müntəzəm inkiĢaf etdirilməsi əsasında
daha çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsinə, ən mühüm bacarıq və vərdiĢlərin,
Ģəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərin qazanılmasına yönəlir. Bu zaman Ģagirdlər müəllimin rəhbərliyi
altında xüsusi seçilmiĢ, asan baĢa düĢülən və yadda qalan, ən vacib təlim materialının öyrənilməsi
prosesində fakt və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini, qanunauyğunluqları aĢkar etməyi, nəticə
çıxarmağı, mühüm və dərin ümumiləĢdirmələr aparmağı öyrənirlər.
Müasir dövrümüzün əsas tələbi özünütəhsil bacarıqlarının formalaĢmasına güclü təsir göstərən
Ģəxsiyyətyönümlü innovativ pedaqoji texnologiyalardan istifadədir. Məhz fəal təlim sayəsində
didaktik nöqteyi – nəzərdən idrak fəaliyyətinin, dünyagörüĢünün geniĢlənməsi, yaradıcılıq,
müstəqillik

və peĢəkarlıq

kimi keyfiyyətlərin qazanılması

mümkün olur. X.M.Mayxnerin

tədqiqatları əsasında məlum olmuĢdur ki, insan passiv qavrama zamanı 10 % - oxuduğunu, 20 % eĢitdiyini, 30 % - gördüyünü, 50 % gördüyü və eĢitdiyini, fəal qavrama zamanı isə yaddaĢda özünün
dediyinin 80 % - ni və müstəqil Ģəkildə yaratdığının 90 % -ini yadda saxlayır.
Müasir dərsin pedaqoji hadisə kimi xüsusi əlamətləri müəllimləri həmiĢə narahat edir. Həyat
məktəb, müəllim və Ģagirdlər qarĢısında yeni tələblər qoyduğuna görə bu məsələlərin üzərinə
təkrar-təkrar qayıtmaq lazım gəlir. Müasir dərs elmi-texniki tərəqqinin tələblərini təmin edən,
inkiĢaf etməkdə olan müstəqil dövlətimizdə cəmiyyətin məqsədlərinə cavab verən və psixolojipedaqoji elmlərin nailiyyətlərini nəzərə alan dərsdir. Müasir biologiya dərslərində qavranılmıĢ
biliklər, yeni biliklərin mənimsənilməsində bir komponent kimi həyata keçirilməklə, dərsdə biliklə
fəaliyyətin dialektik əlaqəsi və asılılığı, sualların obyektiv həqiqətdən doğması və düĢündürücü
olması, Ģagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün fərqləndirici xüsusiyyətinin mütləq nəzərə alınması,
onların idrak fəaliyyətindəki müstəqilliyi əsas götürülməlidir. ġagird uğurunun təminatçısı olan
müəllim öz üzərində daim iĢləməli, tədris prosesində pedaqoji texnologiyaların tətbiqinə diqqətlə
yanaĢmalıdır. Pedaqoji texnologiya təlim prosesinə yeni baxıĢdır və müasir texnologiya əsasında
təlim prosesi ənənəvi təlimdən fərqli olaraq, maksimum idarə olunan proses hesab olunur. Məhz
müasir dövrün tələblərinin həyata keçirilməsində böyük məsuliyyət və öhdəlik biz müəllimlərin
üzərinə düĢür. Çünki pedaqoji ustalığa gedən yol

müəllimdən yüksək elmi potensiallıq, yeni

pedaqoji təfəkkür, yeniliyə meyllilik, təlim prosesinə fasilitator yanaĢma tərzi, eləcə də müasir təlim
metodlarından məharətlə istifadə bacarığı tələb edir. Yaradıcılıq müəllimdən bütöv pedaqoji prosesi
müĢahidə və təhlil etməyi, onun qanunauyğunluqlarını nəzərə almağı, pedaqoji problemlərin
optimal həlli yollarını müəyyən etməyi nəzərdə tutur. Yaradıcılıq müəllimə nikbinlik, sevinc bəxĢ
edir. Yanlız bu cür yanaĢma tərzi ilə keyfiyyətli təhsil əldə etmək olar.
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Biologiyanın tədrisi prosesində innovativ metodların tətbiqi

innovasiyalarla əlaqədar bioloji

anlayıĢların, informasiyaların düzgün mənimsənilməsi, eləcə də təlim metodlarından yerində və
zamanında səmərəli istifadə ilə bağlıdır. Yeni pedaqoji təfəkkürdən irəli gələn interaktiv metodlar
istər psixi, istərsə də fiziki zorakılığı qəbul etmir. Bu isə Ģagird Ģəxsiyyətinə hörmət və tələbkarlığı,
eləcə də humanistliyi ifadə

edir. Təhsil haqqında Qanunda humanistlik anlayıĢı belə Ģərh

olunmuĢdur. ― Humanistlik – milli və ümumbəĢəri dəyərlərin, azad inkiĢafının, insan hüquq və
azadlıqlarının, sağlamlığı və təhlükəsizliyini, ətraf mühitə və insanlara qayğı və hörmətin,
tolerantlıq və dözümlülük keyfiyyətlərinin prioritet kimi qəbul edir‖. Humanizm təlim prosesində
Ģagirdlərin əməkdaĢlığını tələb edir. Bu isə interaktivliyin tələbi ilə üst – üstə düĢür. ―Humanizm‖
sözünün mənası, insanpərvər (―insani‖, ―bəĢəri‖) deməkdir. Humanist münasibətlər Ģagirdlərin
Ģəxsiyyətinə maraqdan, onun vəziyyətinə Ģərik olmaqdan, fikrinə hörmət etməkdən, tədris
fəaliyyətinə yüksək tələbkarlıqdan, Ģəxsiyyətinin inkiĢafına qayğı göstərməkdən və s. – dən
ibarətdir. Müəllim – Ģagird münasibətləri humanist yolla, uĢaq hüquqları haqqında qanuna riayət
etmək yolu ilə qiymətləndirilməlidir. Belə olmasa Ģagirdlərlə aparılan tərbiyə iĢi birtərəfli olar.
Ġnteraktiv təlimlə həyata keçirilən biologiya dərslərində əsas öhdəlik müəllimin üzərinə düĢür.
Müəllim hər Ģeydən əvvəl öz kreativliyi ilə seçilməlidir. Xalqımızın xoĢbəxt gələcəyini təmin edən,
ən əsası da, XXI əsrin standartlarına cavab verən, layiqli Ģəxsiyyətlərin yetiĢdirilməsi üçün yaradıcı,
XXI əsrin tələblərinə uyğun pedaqoji kadrların olması zəruri Ģərtlərdən biridir. Çünki müasir
təlimin düzgün və səmərəli təĢkili nəticəsində Ģagirdlərdə özünü inkiĢaf qabiliyyətləri formalaĢır.
TAPINTILAR: Ġnnovativ metodların tətbiqi ilə həyata keçirilən biologiya dərslərində əsas öhdəlik
müəllimin üzərinə düĢür. Müəllim hər Ģeydən əvvəl öz kreativliyi ilə seçilməlidir. Xalqımızın
xoĢbəxt gələcəyini təmin edən, ən əsası da, XXI əsrin standartlarına cavab verən, layiqli
Ģəxsiyyətlərin yetiĢdirilməsi üçün yaradıcı, XXI əsrin tələblərinə uyğun pedaqoji kadrların olması
zəruri Ģərtlərdən biridir. Çünki müasir təlimin düzgün və səmərəli təĢkili nəticəsində Ģagirdlərdə
özünü inkiĢaf qabiliyyətləri formalaĢır. Məqalə biologiya dərslərində
tətbiqinin didaktik

innovativ metodların

əsasları probleminə həsr edilmiĢdir. Biologiya dərslərində tətbiq edilən

metodların Ģagirdlərin yaĢ səviyyələrinə, həm də mənimsəmə qabiliyyətlərinə uyğunluğu mütləq
nəzərə alınmalıdır. Ümumtəhsil məktəblərində müxtəlif fənlərin tədrisində yeni informasiya
texnologiyalarının tətbiqinin zəruriliyini dünya təhsil sisteminin inkiĢaf tendensiyası da tələb edir.
Təbii ki, digər fənlərdə olduğu kimi, biologiyanın da tədrisinə informasiya texnologiyalarının
tətbiqi təhsilverən Ģəxslərdən çox böyük səriĢtə, pedaqoji ustalıq və bacarıq tələb edir. Bu baxımdan
da tədris prosesində innovativ metodların, ĠKT – nin, multimediya texnologiyalarının tətbiqini
bacaran pedaqoji kadrlar hazırlanmalıdır. Əgər biologiya müəllimi sinifdə iĢgüzar Ģərait yaradıb
Ģagirdlərin müstəqil mühakimələrinə Ģərait yaradırsa, hər mövzunun xarakterinə uyğun
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priyomlardan, çeviklik və interaktivliyin təmin edilməsindən, problemli təlimdən istifadə edirsə,
deməli o, dərsi müasir tələblər əsasında qura bilir.
NƏTĠCƏ: Təhsilverən və təhsilalanlar arasında olan münasibət, psixoloji mühitin dəyiĢdirilməsi
biologiya dərslərində innovativ metodların tətbiq edilməsinin əsas pedaqoji Ģərtidir. Müasir
dövrümüzdə Ģagirdlərin məntiqi, yaradıcı və tənqidi təfəkkürünün formalaĢmasından ibarət olan bu
vəzifələrin həyata keçirilməsində biologiya dərslərində fəal təlim metodlarından yaradıcılıqla
istifadə edilməsi olduqca mühim əhəmiyyət kəsb edir. Apardığım müĢahidələr göstərir ki, innovativ
metodlar Ģagirdlərin dərsə marağını, motivasiyasını artırır, hətta ən zəif oxuyan Ģagird belə bu
təlimin köməyilə öyrənməyə, fəaliyyət göstərməyə stimullaĢır. Biologiya dərslərinə innovativ təlim
metodlarının tətbiqi zamanı Ģagirdlər təlim prosesinin tamhüquqlu iĢtirakçıları olurlar, onlar bioloji
bilikləri hazır Ģəkildə deyil, fəal axtarıĢ və kəĢflər yolu ilə mənimsəyirlər. Bu gün biologiyanın
tədrisinə verilən əsas pedaqoji tələblərdən biri Ģagirdlərə düĢünməyi öyrətmək, bioloji prosesləri
araĢdırmaqla onlarda intellektual, yaradıcı qabiliyyətlərini və fəallıqlarını artırmaq, real idrak
motivasiyasını inkiĢaf etdirməkdir.
Təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsində aparıcı rol oynamaqla, Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Ġslahatında göstərilən demokratikləĢdirmə, humanistləĢdirmə, diferensialllaĢdırma, fərdiləĢdirmə,
inteqrasiya prinsiplərini həyata keçirməyə imkan yaradan interaktiv təlim metodları bir sıra
üstünlüklərə malikdir.
 Ġnteraktiv təlim metodları Ģagirdlərin təlimə həvəsini artırır.
 ġagirdlərin zehni cəhətdən yorulmalarının qarĢısını alır.
 Fəal təlim metodları ilə təĢkil edilən biologiya dərslərində Ģagirdlərin sərbəstliyinə yol
verilir ki, bu da onların mövzunu daha dərindən öyrənməsinə və qavramasına imkan verir.
 Biologiya müəllimi fəal təlim metodlarının tətbiqi ilə həyata keçirdiyi təlimdə sanki bir
növ bələdçi, fasilitator rolunu oynamıĢ olur.
 Yeni təlim metodları ilə keçirilən biologiya dərslərinin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki,
dərsin sonunda Ģagirdlər obyektiv olaraq özlərini qiymətləndirirlər. Bu isə Ģagirddə fənn
müəlliminə qarĢı hörmət, rəğbət və özünə qarĢı isə hörmət hissini formalaĢdırır.
 ġagirdlərin iĢgüzar fəaliyyəti üçün sinifdə öyrədici mühitin yaradılmasına səbəb olur.
 QarĢılıqlı əməkdaĢlığın möhkəmləndirir.
 Yeni biliklərin müstəqil Ģəkildə əldə edilməsində rol oynayır.
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI :
1.
2.
3.

Gülşən Nadir qızı Hacıyeva. Biologiyanın tədrisi metodikasından mühazirələr
( Ali məktəblər üçün
dərs vəsaiti ) – Bakı, mütərcim. 2016.
Hacıyeva H.M. Abdullayeva T.Q. Hacıbəyova E.Ə. Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın fəal təlim metodları
ilə tədrisi metodikası. Bakı, “Çaşıoğlu”, 2014.
Y.Ş.Kərimov Təlim metodları : Bakı – 2009
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MÜXTƏLĠF YANAġMALARA ƏSASƏN KƏKƏLƏMƏNĠN TƏSNĠFATI
(CLASSIFICATION OF STUTTERING BASED ON DIFFERENT APPROACHES)
Turan Əlbəndə qızı ġahvələdli Qədimova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Məktəbəqədər təhsil fakültəsi
Xüsusi təhsil kafedrasının müəllimi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dissertantı
XÜLASƏ: Məlumdur ki, kəkələmənin etiologiyası, patogenezi, təsnifatının öyrənilməsi ilə bağlı
müxtəlif tədqiqatçılar fərqli istiqamətlərdə bir sıra iĢlər üzərində iĢləmiĢlər. Ġlk dəfə 1937-ci ildə
A.Affister

tərəfindən

etioloji

əlamətlər

nəzərə

alınaraq,

kəkələmənin

dörd

qrupu

fərqlədirilmiĢdir.A.Affisterdən fərqli olaraq E.S.Nikitina və M.F.Bruns (1939) anatomik-fizioloji
əlamətlərə görə kəkələməni iki qrupda ifadə etməyə çalıĢmıĢlar. Bir sıra tədqiqatçılar məsələn,
V.S.Koçergina (1959) və N.A.Vlasova (1958) daxil olmaqla kəkələməni kliniki təsvirinə əsasən
təsnifləĢdirmiĢlər. V.S.Koçergina kliniki təsvirinə əsasən kəkələməni dörd qrupda ayırd etmiĢdi.
Kəkələmənin təsnifatının digər aspektlərindən biri də, psixoloji aspektdir. UĢaqların fərdi psixoloji
xüsusiyyətlərini aĢkar etmək məqsədilə psixoloji aspektdə kəkələmə problemi ilə bir sıra
tədqiqatçılar məĢğul olmuĢlar. Kəkələyənlərdə diqqətin, yaddaĢın, təfəkkürün, psixomotorikanın
tədqiqi göstərdi ki, onlarda psixi fəaliyyətin strukturu və özünü tənzimləməsi dəyiĢir. Onlar yüksək
səviyyədə avtomatlaĢma tələb edən fəaliyyəti yerinə yetirməkdə əziyyət çəkirlər. Kəkələyənlər
normal danıĢanlardan psixi proseslərin yüksək inertliyi ilə fərqlənirlər.
Kəkələmə probleminə psixolinqvistik aspektdən yanaĢdıqda isə, tədqiqatlar kəkələyənlərin nitqinin
hansı mərhələsində qıcolmanın yaranmasını aydınlaĢdırır. Nitq kommunikasiyasının aĢağıdakı
fazaları ayırd edilir: 1-nitqə tələbatın olması və ya kommunikativ məqsədlər; 2- fikrin daxili nitqdə
yaranması; 3- daxili nitqin səsli realizasiyası. Qeyd etmək lazımdır ki, bu fazalar nitq fəaliyyətinin
müxtəlif strukturlarında zənginliyinə və axın müddətinə görə fərqli olur.

Həmçinin, həmiĢə

birmənalı Ģəkildə bir-birinin ardınca getmir.
Məlum olduğu kimi, tədqiqatçılar kəkələmənin müxtəlif patogenetik mexanizmlərlə Ģərtlənən iki
kliniki formasını- nevrotik və nevrozabənzər formalarını fərqləndirirlər
Nevrozlara psixi vəziyyətlərin klinikasında müxtəlif güclü və davamlı stress amillərinin təsiri ilə
yaranan psixogen-reaktiv funksional xəstəliklər kimi baxılır. Burada kəskin və xroniki psixi
travmalar fərqləndirilir. Nevrozabənzər vəziyyətlər öz simptomatikalarına görə nevrozları
xatırladır. Onlar mərkəzi sinir sisteminin üzvü, qan-damar və digər zədələnmələri nəticəsində
yaranır. Nevrotik kəkələmə loqofobiyanın nəticəsi olaraq yaranır, psixotravmatik situasiyada
müĢahidə olunur və öz probleminə diqqəti cəlb etdikdə daha da artır.
Nitqin psixogen təbiətli nevrotik pozulmasından fərqli olaraq, nevrozabənzər kəkələmə erkən uĢaq
yaĢlarında mərkəzi sinir sisteminin məhdud zədələnməsinin nəticəsidir (baĢın travması, beynin
silkələnməsi).
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AÇAR SÖZLƏR: kəkələmə, qıcolma, psixoloji aspekt, psixolinqvistik aspekt, nevroza bənzər
forma, nevrotik forma

ABSTRACT: It is known that various researchers have worked on a number of studies in different
fields to examine the etiology, pathogenesis and classification of stuttering. For the first time in
1937, A. Affister distinguished four groups of stuttering, taking into account the etiological
features. Unlike A. Affister, E.S. Nikitina and M.F. Bruns (1939) tried to express stuttering in two
groups according to anatomical and physiological features. A number of researchers, including V.S.
Kochergina (1959) and N.A. Vlasova (1958), have classified stuttering based on its clinical
description. According to the clinical description of V.S. Kochergina, stuttering was divided into
four groups.
Another aspect of the classification of stuttering is the psychological aspect. In order to reveal the
individual psychological characteristics of children, a number of researchers have dealt with the
problem of stuttering from a psychological point of view. The study of attention, memory, thinking,
psychomotor skills in stutterers showed that their structure of mental activity and self-regulation
change. They have difficulty performing activities that require a high degree of automation.
Stutterers differ from normal speakers by the high inertia of mental processes.
While approaching the problem of stuttering from a psycholinguistic perspective, researches clarify
at what stage of stuttering the convulsion occurs. The following phases of speech communication
are distinguished: 1- the need for speech or communicative goals; 2- the emergence of thought in
internal speech; 3- audio realization of internal speech. It should be noted that these phases differ in
richness and flow time in different structures of speech activity. Also, they do not always follow
each other unequivocally.
As it is known, researchers distinguish two clinical forms of stuttering caused by different
pathogenetic mechanisms - neurotic and neurosis-like forms.
Neuroses are considered in the clinic of mental states as psychogenic-reactive functional diseases
caused by various strong and persistent stress factors. There are acute and chronic mental traumas.
Neurosis-like conditions are reminiscent of neuroses in their symptoms. They occur as a result of
damage to members of the central nervous system, blood vessels and others. Neurotic stuttering
occurs as a result of speech phobia, is observed in a psychotraumatic situation, and increases when
attention is drawn to the problem.
In contrast to psychogenic neurotic disorders of speech, neurosis-like stuttering is the result of
limited damage to the central nervous system in early childhood (head trauma, concussion). KEY
WORDS: stuttering, convulsions, psychological aspect, psycholinguistic aspect, neurosis-like form,
neurotic form

24-25 May 2021

122

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM

GĠRĠġ. Nitq insanın özünü ifadə etməsi, sosiallaĢması, inkiĢafı üçün ən vacib psixi funksiyalardan
biridir. Nitq inkiĢafında yaranan hər hansısa pozulma uĢağın ümumi inkiĢafına təsir göstərir. Atipik
inkiĢafın əsas kateqoriyalarından biri də, məhz nitq pozulmalarıdır. Nitq pozulmalarının müxtəlif
təsnifatları və formaları var. Nitq pozulmalarının öyrənilmə tarixində ən qədim problemlərdən biri
də kəkələmədir. Kəkələmənin bir problem kimi öyrənilmə tarixi 2000 ildən artıq zamanı əhatə edir.
Tarixən bütün araĢdırmalara nəzər salsaq görərik ki, istər kəkələmənin etiologiyası, istər onun
təsnifatı ilə bağlı çox müxtəlif fikirlər irəli sürülmüĢ, tədqiqatlar aparılmıĢdır.
ARAġDIRMA. Qədim zamanlarda kəkələmənin etiologiyasını baĢ beyində yaranan rütubətin
çoxalması (Hippokrat 460-337- ci illər e.a), yaxud da artikulyasiya aparatının düzgün olmayan
quruluĢu ilə (Aristotel 384-322 –ci illər e.ə) izah etməyə çalıĢırdılar.
Sistematik olaraq tarixən kəkələmənin yaranma səbəbləri və mexanizmini izah etmək üçün bir çox
fərqli istiqamətlərə qısaca nəzər salsaq deyə bilərik ki, XVII-XVIII əsrlərdə kəkələməni periferik
nitq aparatının pozulmaları ilə izah olunurdu. Kəkələməni çox zaman nitq aparatının funksional
çətinlikləri ilə əlaqələndirirdilər, məsələn, səs yarığının bağlanarkən qıc olması (Arnot, ġultess),
həddən artıq sürətli nəfəs alma (Bekkerel), dili ağız boĢluğunda saxlayan əzələlərin spazmatik
təqəllüsü (Ġtar, Li, Diffenbax), təfəkkür və nitqin əlaqəsizliyi (Blyume), nitq hərəkət aparatı
əzələlərinin gücünə təsir edən insan iradəsinin zəifliyi.
XIX əsrin əvvəlində kəkələməni nitq aparatının mərkəzi və periferik Ģöbələrinin fəaliyyətinin –
nitq orqanlarının əzələ sisteminə

serebral reaksiyaların zəifliyi ilə; səs tələffüzünün təhrif

olunmasının nəticəsi kimi; səs aparatının üzvi zədələnməsi və ya baĢ beynin natamam iĢləməsi ilə
izah edirdilər.
XX əsrdə kəkələmənin mexanizminin təhlilində üç əsas nəzəri istiqamət ayrılmıĢdı.
Birinci istiqamətin nümayəndələri hesab edirdilər ki, kəkələmə nitq mərkəzlərinin zəif
qıcıqlanmasının nəticəsi olan spastik nevrozdur. (Q.Qutsman, A.Kussmaul, Ġ.A. Sikorski).
Ġkinci istiqamətin nümayəndələri kəkələməni köklərini körpəlik dövrünə gedən psixoloji
xarakterli assosiativ pozulma kimi xarakterizə etmiĢlər (Q.D. Netkaçev, Y.A. Florenskaya). XX
əsrin xarici tədqiqatçıları, xüsusən də E.FreĢels kəkələmənin yaranma səbəbi kimi uĢaqların
düzgün olmayan tərbiyəsini, infeksion xəstəliklər nəticəsində orqanizmin astenizasiyasını,
pəltəkliyi, təqlidi, infeksiyaları, yıxılmanı, qorxunu, məcburi sağaxaylığa keçən solaxaylığı ayırd
edirdilər.
Üçüncü istiqamətin nümayəndələri hesab edirdilər ki, kəkələmə- psixi travma və ətraf mühitlə
konfliktlərin nəticəsi olaraq Ģüuraltı təzahürdü. (A.Adler, ġneyder).
Beləliklə, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində tədqiqatçılar belə nəticəyə gəlirlər ki, kəkələmə
mürəkkəb psixofiziki pozulmadır. Bəzilərinin fikrincə, onun əsasında fizioloji xarakterli
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pozulmalar durur, psixoloji təzahürlər isə ikincili xarakter daĢıyır (Ġ.A. Sikorski). Digərləri
psixoloji xüsusiyyətləri ilkin hesab edərək, fizioloji təzahürləri psixoloji çatıĢmazlıqların nəticəsi
kimi qeyd edirlər (G.D.Netkaçev).
Kəkələmə -nitq aparatının qıcolmaları ilə Ģərtlənən nitqin tempo-ritmik təĢkilinin pozulmasıdır.
Nitqin bu tipli pozulması adətən nitq funksiyalarının formalaĢmasının senzitiv dövrünə (2-6 yaĢ )
təsadüf edir. Bu yaĢ dövründə nitq uĢağın ali sinir fəaliyyətinin ən həssas sahəsidir. ədəbiyyatlara
nəzər saldıqda məktəbəqədər yaĢ dövründə uĢaqda yaranan kəkələmə simptomatik kəkələmədən və
ya baĢ beynin üzvi mənĢəli müxtəlif xəstəlikləri və ya sinir-psixi pozulmaları zamanı müĢahidə
olunan ―ikincili‖ kəkələmədən fərqli olaraq müstəqil nitq patologiyası kimi nəzərdən keçirilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, kəkələmə sadəcə nitqin tempinin, ritminin, axarının pozulması ilə deyil, bir
sıra baĢqa problemlərlə də xarakterizə edilir. Xüsusilə valideynlərin əksəriyyəti kəkələyən uĢaqlarda
bu baĢlanğıcı, iĢtahın olmaması, yuxunun pozulması, hətta uĢağın xarakterində müĢahidə olunan bir
sıra dəyiĢmələrin olduğunu bildirirlər. Bir çox halda bu uĢaqlarda oyanıqlılıq vəziyyəti artmıĢ olur,
süstlük yaxud qıcıqlılıq halı qabarıq Ģəkildə özünü göstərir.
N.Ġ.Jinkin (1958) qeyd edir ki, uĢağın qüsuruna ilk reaksiya Ģüurlu və emosional çalarlı olmur.
Amma tutulmaların davamlı olaraq çoxsaylı təkrarlanması nəticəsində onların qavranılması uĢağın
özünün digərləri kimi danıĢmadığını anlaması ilə müĢayiət olunur.
L.Ġ. Belyakova (1998) qeyd edir ki, uĢağın nitq tutulmalarında fiksasiyanın olmaması əsasən ətraf
mühitin bu tutulmaların təzahürünə qarĢı sakit və xeyirxah münasibətinin təsiri ilə baĢ verir.
Ġ.A.Povarova kəkələyənlərin psixofizioloji vəziyyətində pozulmaların müxtəlif cür təzahür etdiyini
qeyd edir. Onlarda çox zaman ümumi əzələ gərginliyi, hərəkətlərin sərtliyi və ya hərəki narahatlıq
müĢahidə olunur
Beləliklə biz kəkələmə tarixən müxtəlif istiqamətdən yanaĢmalara və bu yanaĢmaların hər birində
kələmənin yaranma səbəbini, mexanizmi izah etmə cəhdlərinə qısaca nəzər yetirdik. Kəkələmənin
izahına, onun yaranma səbəblərinin izahına olduğu kimi formalarının təhlilinə və təsnifatlarına da
müxtəlif yanaĢmalar mövcuddur.
TAPINTILAR. Kəkələmə ilə bağlı bir sıra müxtəlif təsnifatlar vardır. Təsnifatlar onları təqdim
edən tədqiqatçılar kəkələməyə hansı istiqamətdən yanaĢmasından aslı olaraq dəyiĢir. Belə ki,
kəkələmənin ilk təsnifat 1937-ci ilə təsadüf edir.
A.Affister (1937, 1958) bütün kəkələyənləri yaranma səbəblərinə əsasən kiliniki təsviri nəzərə
alaraq 4 qrupfa fərqləndirmiĢdir:
1) Solaxaylıqla bağlı kəkələmə;
2) Təlqinə görə kəkələmə;
3) Nitqdə iĢtirak edən orqanların struktur və ya funksiyasında hər hansısa pozulmalarla
müĢayiət olnan kəkələmə;
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4) Emosional davamsızlıq və emosional pozulmalarla müĢayiət olunan kəkələmə. Emosional
pozulmalara loqofobiyaları, natamamalıq hissini və s aid edə bilərik.
Kəkələmənin anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərə əsasən də təsnifatı təqdim olunmuĢdur. Bu təsnifat
E.S.Nikitina və M.F.Bruns (1939) tərəfindən irəli sürülmüĢdür. Onlar iki qrup uĢağı
fərqləndirmiĢlər:
1) Pallidar sindromlu uĢaqlar. Bu qrupa aid uĢaqlarda –sıxılma, psixofiziki süstlük, Ģəxsiyyət
pozulmaları, ətrafdakılarla ünsiyyətlərində pozulmalar qeydə alınır , həmçinin bu uĢaqlar qaraqabaq
olmaqla yanaĢı oyunlarda da iĢtirak etmirlər;
2) Striar sindromlu uĢaqlar. Bu qrup uĢaqlara isə sinir pozulmaları, psixofiziki narahatlıq
aiddir. UĢaqlar kəkələmələrindən əziyyət çəkmirlər, çox hərəkətli olurlar, həmçinin ünsiyyətə
rahatlıqla qoĢulurlar.
V.S.Koçerginanın (1959), N.A.Vlasovanın (1958) və baĢqalarının tədqiqatlarında kliniki təsvirinə
görə kəkələmə təsnifləĢdirilmiĢdir. V.S.Koçergina kliniki təsvirinə görə kəkələməni dörd qrupa
bölür:
1) balanssız davranıĢ nəticəsində yaranan kəkələmə;
2) uĢaqlıqdan etibarən davranıĢında müəyyən balans olmayan və bu balanssızlığın onların
Ģəxsiyyətinin fərdi xüsusiyyəti olan uĢaqlarda kəkələmənin inkiĢafı onların davranıĢının daha da
pozulmasına səbəb olur;
3) anamnestik məlumatlarında – doğum zədələri, somatik xəstəıikləri, kəskin və xroniki
infeksiyalar, bətindaxili inkiĢafda problemlər olan, ürək-damar xəstəlikləri, endokrin pozulmaları
həmçinin yüksək oyanıqlığı olan uĢaqlarda kəkələmə;
4) Ġsterik reaksiyalara meyilli olan və kəkələmədən əvvəl ağır nevroz əlamətləri olan uĢaqlarda
kəkələmə.
Qeyd etmək lazımdır ki, N.A.Vlasova öz təsnifatında ilk növbədə kəkələmə zamanı qıcolma
formaları (klonik və ya tonik) əsas götürülür.

Həmçinin bu təsnifatdə ikincili simptomlar,

yaranma səbəbləri, loqopedik təsirin səmərələlik dərəcəsi diqqətə alınır.
Kəkələmənin təsnifatının psixoloji və psixolinqvistik baxımdan yanaĢmalara diqqət yetirək.
Psixoloji aspektdən kəkələmə bir çox tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilib izah olunmağa çalıĢılmıĢdır.
Xüsusilə də uĢaqların fərdi psixoloji xüsusiyyətlərini aĢkarlamaq məqsədi ilə psixoloji
istiqamətədən kəkələmə problemi öyrənilmiĢdir. Bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar görtərmiĢdir ki,
kəkələyən uĢaqlarda hafizə, diqqət, təfəkkür, psixomotorika, ümumilikdə psixi fəaliyyətin strukturu,
özünü tənzimləmə dəyiĢir. Xüsusilə avtomatlaĢma tələb edən fəaliyyətləri icra etməkdə çətinlik
yaĢayırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, fəaliyyət iradi səbiyyədə icra edildikdə, kəkələyən uĢaqlarla
sağlam uĢaqlarda fəaliyyətinin keyfiyyəti və məhsuldarlığı arasında fərq demək olar ki, itir. Bu
məsələ psixomotor fəaliyyətdə istisnalıq təĢkil edir. Çünki sağlam uĢaqlarda psixomotor aktların
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çox hissəsi aftomatik Ģəkildə icra edilir və xüsusi iradi tənzimləmə lazım olmur. Kəkələyənlərdə isə
bu proses iradi nəzarət tələb edir və kifayət qədər mürəkkəb problem kimi izah olunur. Ġstər kliniki
müĢahidələrin, istərsə də eksperimental-psixoloji metodikaların tətbiqi kəkələyən uĢaqlarda
arahatlıq, fobiyalar, Ģübhəlilik, qapalılıq, inamsızlıq, depresiyyaya meyillik, mövcud problemə qarĢı
passiv-müdafiə və aqressiv reaksiyaları təyin etmək olur.
Psixolinqvistik istiqamətdən isə aparılan tədqiqatlar nəticəsində qıcolmaların məhz kəkələyənlərin
nitq hansı mərhələsində yaranmasını müəyyənləĢdirir. Belə ki, nitq kommunikasiyasının aĢağıdakı
təqdim olunan fazaları fərqləndirilir:
1) nitqə tələbatın olması və ya kommunikativ məqsədlər;
2) fikrin daxili nitqdə yaranması;
3) daxili nitqin səsli realizasiyası.
Həmçinin vurğulmaq lazımdır ki, bu fazalar nitq fəaliyyətinin müxtəlif strukturlarında zənginliyinə
və axın müddətinə görə fərqli olur və həmiĢə birmənalı Ģəkildə bir-birinin ardınca getmir.
Digər bir təsnifata əsasən tədqiqatçılar kəkələminin müxtəlif patogenetik mexanizmlərlə Ģərtlənən
iki formasını fərqləndirirdilər. Nevrotik və nevrozabənzər formalı kəkələmə.
Nevrozlara psixi vəziyyətlərin klinikasında müxtəlif güclü və davamlı stress amillərinin təsiri ilə
yaranan psixogen-reaktiv funksional xəstəliklər kimi baxılır. Qeyd etmək lazımdır ki, xroniki və
kəskin travmalar bir-birindən ayırd edilir. Kəskin travmaya aiddir: anidən, qəfl, güclü emosional
reaksiyaya səbəb olan bir dəfəlik psixi Ģok nəzərdə tutulur. Əksər hallarda bu cür travmalar qorxu
nəticəsində yaranır. Həmçinin bu tipli travmaların səbəbi müxtəlif ola bilər. Xroniki travmaya
aiddir: davamlı, mütəmadi olaraq təkraralanan mübahisəli hallar nəticəsində uzunmüddətli mənfi
emosiyaların möhkəblənib, kök salması nəzərdə tutulur. Ailə daxili gərgin vəziyyətlər belə hallara
səbəb ola bilər.
Nevrozabənzər vəziyyətlər öz simptomatikalarına görə nevrozları xatırladır. Bu vəziyyət mərkəzi
sinir sstemini üzvü, qan-damar və baĢqa zədələnmələri zamanı yaranır. Öz təbiətinə görə belə
vəziyyətlər üzvü-funksional olaraq, həm beynin üzvü zədələnməsi, həm də bir sıra funksional
pozulmaların olması ilə xarakterizə olunur. Belə zədələnmələrə simptomatikaların geri çevrilməsi,
üst-üstə nevrotik təbəqələrin olması, patoloji təzahürlərin qeyri stabilliyi və sairə aiddir.
Nevrotik kəkələmə loqofobiyanın nəticəsi olaraq yaranır. O ancaq psixotravmatik situasiyada
müĢahidə olunur və öz qüsurunda diqqəti cəlb etdikdə daha da artır. Nitqin psixogen təbiətli
nevrotik pozulmasından fərqli olaraq, nevrozabənzər kəkələmə erkən uĢaq yaĢlarında mərkəzi
sinir sisteminin məhdud zədələnməsinin nəticəsidir (baĢın travması, beynin silkələnməsi). Nevrotik
kəkələmənin yaranmasının ilkin səbəbi və Ģərtləri xarici mühitin patogen emosional amilləridir.
Nevrotik formalı kəkələməsi olan uĢaqlar həyatlarının ilk iki ilində psixomotor inkiĢaflarına görə
öz sağlam həmyaĢıdlarından heç də fərqlənmirlər, hətta daha sürətli olurlar desəsk yanılmarıq.
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Nevrozabənzər formalı kəkələməsi olan uĢaqlarda isə vəziyyət əksinədir. Bu qrup uĢaqların
psixomotor inkiĢaflarında ləngimələr müĢahidə olunur. UĢaqlıqda keçirilən psixi travmalar
nevrotik tipli kəkələmənin səbəbi ola bilər. Nevrozabənzər kəkələmə isə nitqin yaranma dövründə
təzahür edir və onun səbəbləri nəzərə çarpacaq dərəcədə dərin olur. Nevrotik formalı kəkələməsi
olan uĢaqlarda nitqdən qorxma olduğu halda, nevrozabənzər formalı kəkələməsi olan uĢaqlarda
nitqdən qorxu halları müĢahidə olunmur. əlavə olaraq qeyd edək ki, postravmatik vəziyyətlər
nevrozabənzər formalı kəkələməsi olan uĢaqların nitqinə az təsir göstərdiyi halda, nevrotik formalı
kəkələməsi olan uĢaqlarda kəskin nitqin kəskin pisləĢməsini izləyirik.
NƏTĠCƏ. Kəkələmənin istər mexanizmi, istər təsnifatlarını izah etməyə çalıĢarkən problemin nə
qədər mürəkkəb olduğu bir daha öz təsdiqini tapır. Problemin öyrənilməsinə və izah edilməsinə
fərqli baxıĢ bucaqları olsa da, onların hər birinin ayrı-ayrılıqda əsaslandırılmıĢ hissələri vardır. Bir
sıra tədqiqatlara və təsnifatlara nəzər yetirərək, yekunda qeyd etməliyik ki, kəkələmənin müxtəlif
formalarını dərindən tanımaq, geniĢ istifadə olunan formalarını təhlil etmək lazımdır. Kəkələmənin
müxtəlif formalarına aiddir: nevrotik, nevrozabənzər və qarıĢıq formalar. Bu baxımdan da
kəkələməni həm izah edərkən, həm də bu problemin həlli istiqamətində iĢlər aparılarkən mütləq
qaydada kompleks yanaĢma olmalıdır.
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RĠYAZĠYYATDAN MƏSƏLƏ HƏLLĠ ġAGĠRDLƏRĠ HƏYATA HAZIRLAYAN
VASĠTƏ KĠMĠ
(PROBLEM SOLVING IN MATHEMATICS AS A MEANS OF LIFE COACHING FOR)
Bəyməmməd Cəbrayılov
p.ü.f.d., dosent ,ADPU
Xülasə: Məqalədə fəal təlim Ģəraitində Ģagirdlərin müstəqil həyata hazırlanması, həyatda
qarĢılaĢdığı problemlərə məsələ kimi yanaĢması və bu iĢdə tədris məsələlərinin vasitə kimi tətbiq
edilməsi imkanlarından bəhs edilir.
Açar sözlər:Riyaziyyat təlimi, kurikulum, fəal təlim, məsələ həlli, problem, müasir dərs.
Summary:The article discusses the opportunities for students to approach the problems they face in
independent life as an issue in an active learning environment and to use issues in teaching as a tool
in this matter.
Keywords: Mathematics instruction, curriculum, active learning, problem solving, problem,
modern lesson.
GiriĢ: Ensiklopediyada yazılır: ―Riyaziyyat — real həyatın miqdar və fəza münasibətlərinə dair
məsələlərin həllinin bu obyektlərin xassələrini zərurət üzündən ideallaĢdırma yolu ilə tapılmasına
əsaslanan elm, təbiət elmlərinin bazisi” dir .
Maraqlıdır ki, insanların qarĢılaĢdıqları məsələlərin (problemlərin) həllinə xidmət məq-sədindən
yaranmıĢ, təbiət elmlərinin bazisini təĢkil edən riyaziyyat elminin öyrədilməsində məsələ həlli ən
mühüm vasitədir.
Bəs məsələ nədir? – Məsələ ümumi anlayıĢdır. Riyazi məsələ, hərbi məsələ, siyasi məsələ, ailə
məsələsı və sairə. Lakin bütün məsələlərin hamısına xas olan ümumi cəhət ondan ibarətdir ki,
müvafiq sahəyə uyğun müəyyən problem olur və müəyyən Ģərtlər daxilində həmin problemın həlli
tələb olunur.
Orta məktəb riyaziyyat kursunun vəzifəsi ilk növbədə Ģagirdləri həyata hazırlamaqdır. Həyatda
qarĢılaĢdıqları problemləri – məsələləri həll etməyə qadir olan gənclərin yetiĢdirilməsi ən mühüm
vəzifədir. Məzunlardan heç də hamısı özünə riyaziyyatı peĢə kimi seçmir.
Hər zaman təlimdə tərbiyə mövzusundan söhbət gedəndə ilk növbədə ədəbiyyat fənninin təlimini
nəzərdə tuturlar. Riyaziyyat isə sanki arxa plana keçirilir. Əlbəttə, tərbiyədə ədəbiyyatın, tarixin və
digər fənlərin də özünə məxsus rolu vardır. Biz burada fənləri qarĢı – qarĢıya qoymaq fikrindən
tamamilə uzağıq. Lakin o da həqiqətdir ki, hər hansı bir əsərdə verilən qəhrəmanların hansının
müsbət və ya mənfi qəhraman olması özü də nisbidir. Əsəri oxuyanın hansı qəhrəmana bənzəmək
istəyəcəyinin özü də sual altındadır.
MəĢhurlar deyiblər:
- Riyaziyyat – elmlərin, hesab isə - riyaziyyatın Ģahıdır ( alman riyaziyyatçısı K. F. Qauss).
- Riyaziyyat elmlərin həm Ģahı, həm də xidmətçisidir(E.T. Bell).
- Müstəqil təfəkkürə gedən ən qısa yol riyaziyyatdır ( V. A. Kaberin sovet yazıçısı).
- Elm yalnız ona riyaziyyat daxıl olduqda elmdir ( Ġ. Kant-alman filosofu).
- Riyaziyyatın inkiĢaf etdirilməsi və təkmilləĢdirilməsi dövlətin tərəqqisi ilə sıx bağlıdır
( Napaleon-fransız imperatoru).
- Həyat yalnız iki Ģey üçün gözəldir:- riyaziyyatı kəĢf etmə və öyrətmə (A. EynĢteyn).
- Nadanlar elmə nifrət edirlər, bisavad adamlar ona heyran olurlar, aqillər isə ondan istifadə
edirlər( F. Bekon- ingilis filosofu).
- Kimlərki anadan riyaziyyatçı doğulurlar, yüksək ağıla malik olduqlarına görə bütün baĢqa
elmlərə yaxĢı qabiliyyətləri var ( Sokrat- yunan filosofu). [4, 5]
AraĢdırma: Bəzən sosial Ģəbəkələrdə həqiqətə uyğun olmayan, kütlə təfəkkürünə yönəl-mıĢ
müxtəlif ―məlumatlar‖ yerləĢdirirlər. Bu məlumatlar ya insanları xurafata sürükləmək, ya da öz
məqsədləri üçün istifadə etmək kimi müxtəlif məqsədlər daĢıyır.
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Aristotel özünün Metofizika kitabında yazır:-bir problemin fərqinə varıb heyrətə düĢmək insana
özünün biliksizliyini fərq etdirir.Çünki məhz miflər(xurafatlar) heyrət edici Ģeylərdən təĢ-kil
olunmuĢdur.
Bununla əlaqədar ayrı-ayrı vaxtlarda sosial Ģəbəkələrdə yayımlanan və kütləni heyrətlən-dirən bəzi
‖təklif‖lərə baxaq.
Təklif 1. Quran 114 ayədən ibarətdir. Ayələrin sayından təvəllüdünün son iki rəqəminin ifadə
etdiyi ədədi çıxsan yaĢini verər ( belə bir təklif 2014-ci ildə mobil telefonlara göndərilmiĢ və
kütlənin təəccübünə səbəb olmuĢdur). Halbuki, bu təklif 2015–ci ildə ödənilməz. AraĢdırsaq
görərik ki, buna səbəb həm 2014-ün həmdə 114-ün sonuncu iki rəqəmi eyni olmasıdır və belə də
olmalıdır. Biz yaĢımızı təyin edərkən yaĢadiğımız ildən təvəllüdümüzü çıxırıq və burada
təəccüblənəcək
və
heyrətə
düĢəcək
heç
bir
Ģey
yoxdur.
Bu baxımdan təklifi 2019-ci ildə aĢağıdakı kimi ifadə etmək olar:
Təklif 2. Quran 114 ayədən ibarətdir. Ayələrin sayından təvəllüdünün son iki rəqəminin ifadə etdiyi
ədədi çıxıb üzərinə Allah sözündəki hərflərin sayını əlavə etsən yaĢini verər.
Həmin təklifi 2021-ci ildə aĢağıdakı kimi ifadə etmək olar:
Təklif 3. Quran 114 ayədən ibarətdir. Ayələrin sayından təvəllüdünün son iki rəqəminin ifadə etdiyi
ədədi çıxıb üzərinə həftədəki günlərin sayını əlavə etsən yaĢini verər.
Bütün təkliflərin hamısının tərtibində insanların inanclarından istifadə edilir. Halbuki bura-da əsas
riyazi fənd həmin ayələrin sayının son iki rəqəmini yaĢadığın ilin son iki rəqəmi ilə
eyniləĢdirməkdir.
AĢağıdakı təklifdən isə qanunauyğunluğun müəyyən edilməsi və aradırmaların aparılması üçün
emosional Ģəraitin yaradılmasında istifadə etmək olar.
Təklif 4. YaĢınızı 7-yə, sonra 1443-ə vursan 3 dəfə ardıcıllıqla yazilmıĢ yaĢınızı görərsiniz.
Sagird əvvəlcə öz yaĢını, sonra bacınin, qardaĢının(əgər varsa), ata-anasının yaĢlarını yoxlamaqla
təklifin doğruluğu nəticəsinə ğəlir. Bu tip çalıĢmanı 4-cü, 5-ci siniflərdə vermək olar. Bu siniflərdə
Ģagirdlərin yaĢı ikirəqəmli ədədlə ifadə olunduğından təklifin doğru olduğunu görüb
təəccüblənəcəklər. Əsasən valideynlərinin də yaĢı ikirəqəmli ədəd olduğundan valideynlərin yaĢı
üçün də təklif doğru olacaq.
Sual: Əgər yaĢımızı ğöstərən ədədi 1443 ədədindən fərqli ədədə vursaq yenə həmin nəticəni
alarıqmı? Sagirdlər yoxlamaqla görürlər ki, əvvəlki nəticə alınmadı. Bu zaman tədqiqat sualı
qoyulur.
Tədqiqat sualı 1. Təklifin doğru olmasına səbəb nədir?
YaĢ x olarsa, x
=x
=x
olar. Deməlin təklifin doğru olmasına səbəb
hasılının 10101 ədədinə bərabər olmasıdır.
Əgər hansı Ģagirdin yaĢı birrəqəmli ədədlə ifadə olunan bacı qardaĢı varsa, onda nəticə fərqli
alinacaq. Məsələn, bacısının 8 yaĢı varsa, 8
= 80808 alınar və təklif doğru olmaz. Nəticəni
080808 kimi yazmaq olar. YaĢı 8 əvəzinə ona bərabər 08 kimi ikirəqəmli ədədlə ifadə etsək və
alınan nəticənin qarĢısına onun qiymətini dəyiĢməyən 0 ədədini əlavə etsək təklif doğru olar.
Əhmədin babasının 100 yaĢı var. Təklif babanın yaĢı üçün doğrudurmu? 100 10101 = 1010100
olduğundan təklif doğru deyil.
Tədqiqat sualı 2. Heç bir əlavə etmədən təklif nə zaman doğru olar?
AraĢdırma zamanı Ģagirdlər belə nəticəyə gəlirlər ki, heç bir əlavə etmədən təklif yalnız yaĢı
göstərən ədəd ikirəqəmli olduqda doğru olar.
Nümunələr, 5
= 555;
13
10101 =131313;
100 1001001= 100 100 100;
123 1001001=123 123 123
ÜmumiləĢmə:
Birrəqəmli ədədi 111-ə vurduqda hasildə həmin ədədin ardıcıl üç dəfə
təkrarlanmasından, ikirəqəmli ədədi 10101 ədədinə vurduqda hasildə həmin ədədin ardıcıl üç dəfə
təkrarlanmasından, üçrəqəmli ədədi 1001001 ədədinə vurduqda hasildə həmin ədədin ardıcıl üç dəfə
ardıcıl təkrarlanmasından ibarət ədəd olar. Deməli, n rəqəmli ədədi hər hansı ədədə vurduqda
hasildə həmin ədədin ardıcıl təkrarlanmasından ibarət ədəd alınması üçün ikinci vahidlərdən və
onların ixtiyari ikisinin arasında yazılmıĢ (n-1) sayda 0-lardan ibarət olmalıdir.
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Təklif 5. Bu il( 2021-ci il) fevral ayında 4 birinci gün, 4 ikinci gün, 4 üçüncü gün,4 dör-düncü gün,
4 beĢinci gün, 4 altıncı gün, 4 istirahət günü var və bu əlamətdar hadisə 823 ildən bir olur. Bu
bizim həyatımızda bir daha təkrar olunmayacaq. Bu hadisə pul kisəsi adlanır. 11 dəqiqə ərzində
bunu paylaĢsaz iki günə çoxlu pul əldə edəcəksiz.(youtube də yayılmıĢ bu məlumat 07.01. 2021
tarixində ― Maraqlı məlumatdır‖ baĢlığı altında kafedra üzvülərinin yaratdığı RTM qrupuna
yönləndirilmiĢdi)
QarĢısına çıxan bu hadısənı araĢdırmağı bacarmayanlar sadəlövcəsinə aldanıldığını dərk
etmədən yalan məlumatı yayacaq və iki günə varlanacağını gözləyəcək. Əlbəttə qazanan olacaq,
lakin məlumatı yayan deyil onu youtube də yerləĢdirən qazanacaq(baxıĢ sayına görə).
AraĢdırma aparmağı bacaran isə bu hadisəyə bir məsələ kimi yaxınlaĢacaq və hansı Ģərtlər daxilində
baĢ verə bilməsini düĢünəcək(niyə görə belə olur?-sualı əlavə etməklə təklif məsələyə çevrilir):
1. Həftədə 7 gün var və 7∙ 4= 28 olduğundan fevral ayı 28 gündən ibarət olmalıdır.
2. Fevral ayının 1-i birinci günə düĢməlidir.
3. Hər il istənilən ay üçün həftənin günləri əvvəlki ilə nəzərən yerini dəyiĢir
Bunları nəzərə alsaq 2027-ci ildə də analoji hadısənin baĢ veməsini müəyyən edə bilərik.
Deməli məlumat səhv məlumatdır. Kimsə kütlə psixologiyasından bəhrələnərək pul qazanır.
Riyaziyyatı bilən Ģəxs ―Niyə belə olur?- sualına cavab axtaracaq və təklif lərdəki qanuna
uyğunluqları tapacaq. Görəcək ki, 2014 – cü ildə söylənən təklif, 2015-ci ildə öz qüvvəsini itirir.
Bisavad isə özünə və yaxınlarına təklifi tətbiq etməklə aldığı nəticəyə heyranlığını biruzə verəcək,
təəccüblənəcək.
Orta məktəbdə oxuduğum vaxt tarix müəllimindən soruĢdum ki, Qauss deyir ki, riyaziyyat –
elmlərin, hesab isə - riyaziyyatın Ģahıdır. Onda riyaziyyat tarix elminin də Ģahıdır?
Müəllim mənə izah etdi ki, biz tarixi hadisələrin vaxtını ədədlərlə ifadə edirik. Bu isə riyaziyyatdır.
Bu belədirmi? Əlbəttə ki, yox.
Bəs necədir? - Hər bir elmin qarĢısında müəyyən problem (məsələ) durur və həmin elm müəyyən
Ģərtlər daxilində həmin məsələnin həlli ilə məĢğul olur. Müxtəlif halları araĢdırır, hesablamalar
aparır və məntiqi nəticə çıxarır. Bu isə istənilən elmin kökündə riyazi təfəkkürün, məntiqin, düzgün
əlaqələndirmənin, düzgün hesablamanın durduğunu göstərir. Alman filosofu Kantın dili ilə desək:
―Elm yalnız ona riyaziyyat daxıl olduqda elmdir‖.
Təsadüfi deyildir ki, bu gün gənclərin tərbiyəsinin pozulmasında daha çox kütləvi informasiya
vasıtələrini və social Ģəbəkələri günahkar sayırlar. Onları reytinq xatirinə bayağı veriliĢ
hazırlamaqda ittiham edirlər. Əslində belədirmi? Onda niyə həmin verliĢlər bütün gəncləri
korlamır? Bəlkə səbəbi baĢqa yerdə axtarmaq lazmdır? Problem var. Sual isə belədir. Mövcud
vəziyyətdən çıxıĢ yolu necədir?
Beləliklə, ortaya tərbiyə məsələsi çıxır və mövcud vəziyyətdə, mövcud Ģərtlər daxilində həmin
məsələnin həlli tələb olunur.
Müxtəlif problemlərlə qarĢılaĢdıqda depresiyaya düĢməyən, məsələnin həlli yollarını araĢdırıb
həll etməyə çalıĢan bu günün Ģagirdlərini ( gələcəyin müstəqil vətəndaĢlarını ) orta məktəb illərində
necə hazırlamaq lazımdır? Təlim prosesində deyilənləri necə həyata keçirmək olar?
Azərbaycanın görkəmli psixoloqu Əbdül Əlizadə yeni pedaqoji təfəkkürlə bağlı psixopedaqoji araĢdırmalarında bu məsələyə münasibət bildirərək qeyd edir ki, "müasir dərs" anlamında
"müasir" sözünün özünəməxsus evristik mənası var. ―Müasir dərs pedaqoji(psixoloji) elmlərin ən
yeni uğurlarına söykənməlidir‖ (1).
Tapıntılar: Fəal təlim prosesi bunun üçün geniĢ imkanlar açır. Fəal dərsin mərhələlərinə
(motivasiya, tədqiqat sualı, tədqiqatın aparılması, informasiya mübadiləsı, yaradıcı tətbiq etmə,
qiymətləndirmə və s.) fikir versək görərik ki, bütün bunlar Ģagirdləri riyaziyyatı öyrənməyin
sonrakı mərhələlərinə hazırlamaq, təhsilini davam etdirmək üçün baza yaratmaqla yanaĢı Ģagirdləri
həyata hazırlamaq məqsədi güdür:
1. Tədqiqatın aparılması Ģagirdləri həyatda da qarĢılaĢdıqları problemlə bağlı sualların
cavablandırılmasında yollar axtarmağa, problemə müxtəlif tərəflərdən yanaĢmağa Ģərait
yaradır.
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2. Ġnformasiya mübadiləsi, qruplarla iĢ Ģağirdləri əməkdaĢlıq etməyə, fikirlərini bir-biri ilə
paylaĢmağa, düzgün nəticə çıxarmağa imkan yaradır.
3. Yaradıcı tətbiq etmə tək nəzəriyyədən öyrənilənlərin tətbiqi bacarığı deyil, həm də
öyrəndiklərinin həyatda rastlaĢdıqları problemlərin həllində tətbiq etmə bacarığı
formalaĢdırır.
4. Qiymətləndirmə meyarlarına əsaslanmaqla(keçilən mövzunu bilir, tətbiqini bacarir,
əməkdaĢlıq edir və s) Ģagirdlərdən birinin digərini qiymətləndirməsi yoldaĢlarının
təqdimatına diqqətlə qulaq asmağa(onun nəyi deyib-demədiyini bilmək üçün), obyektiv
fikir söyləməyə, fikrini əsaslandırmağa sövq edir.
5. ġagirdin özü – özünü qiymətləndirməsi özünə nəzarət mexanizmini formalaĢdırmağa səbəb
olur.
Söylədiyimiz bu beĢ məsələ Ģagirdlərin bilavasitə həyata hazırlanmasında müstəsna rol oynayır.
Tədris məqsədi ilə verilən digər məsələlər də dolayısı yolla Ģagirdlərin həyata hazırlanması məqsədi
daĢıyır.
Nəticə: Riyaziyyat dərslərində digər fənlərə, eləcə də digər dərslərdə riyaziyyat fənninə
,inteqrasiya zamanı riyazi məsələlərin həyatla əlaqələndirilməsinə aid məsələlərlə yanaĢı sırf
həyatda qarĢılaĢa biləcəyimiz problemləri-məsələləri də Ģagirdlərin müzakirəsinə vermək olar.
Bura ailə məsələsini, sevgi məsələsini, hərbi məsələni, siyasi məsələni də əlavə etmək olar. Son
vaxtlar intihar hallarının çoxalması da qarĢılaĢdığı problemin həllinə cəhd göstərməmək, yollar
axtara bilməməkdən irəli gəlir. Lakin problemə məsələ kimi yanaĢdıqda, müxtəlif halları
araĢdirdıqda, müəyyən bir nəticəyə gəlmək olur.
Bunun üçün:
1. Tədris məsələsinin quruluĢuna müvafiq olaraq, həyatda qarĢılaĢdığımız problem(məsələ)
arasında uyğunluq yaratmağa çalıĢmalıyıq ( problemi həll etmək üçün nələr məlumdur,
hansı Ģərtlər mövcuddur, məlumlar və mövcud Ģərtlər problemin həllinə imkan verirmi və
s.)
2. Məsələnin həlli mərhələlərinə əməl etməklə, problemi təhlil etməli, həlli yollarını axtarmalı
və həlli yolunun olub-olmadığını( imkan daxilində) müəyyən etməliyik.
3. Əgər verilənlər və mövcud Ģərtlər daxilində həlli mümkündürsə, onu həll edirik( və ya
həlli
yolunu göstəririk)
4. Həlli araĢdırırıq( daha necə həll etmək olar,doğrudanmı bu verilən məsələnin həllidir və s.
Nəticə: Riyazi məsələlər həll edərkən onlarda məsələ həlli mərhələlərinə və bu mərhələlərdən biri
olan və daha az diqqət edilən, məsələ həllinin araĢdırılması mərhələsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Məsələlər tərtib olunarkən onun yerinə yetirdiyi funksiya ilə yanaĢı, onun inkiĢafetdirici,
araĢdırılması vacib olan tərəflərinə də fikir vermək lazımdır. Eləcə də məsələ həll edildikdən sonra
həllin araĢdırılması mərhələsində yalnız həll prosesində alınanların məsələnin Ģərtini ödəyibödəmədiyini yoxlamaqla kifayətlənməyib, bu məsələnin bizə hansı yeni təklifi irəli sürməyə imkan
verdiyini də araĢdırmaq lazımdir. Bu bizə həyatda rastlaĢdığımız problemlərin həllində, yeni
yolların axtarılmasında kömək edir.
Belə yanaĢma bir neçə cəhətdən əlveriĢlidir:
1. Sagird belə məsələləri həll etməklə həyata hazırlanır. Onlarda həyatda düĢdüyü istənilən
vəziyyətdən çıxmaq üçün bilik və bacarıq formalaĢır. Ən azından onlarda rastlaĢdığı
vəziyyətlə əlaqədar düĢünmək, vəziyyətdən çıxmaq (məsələni həll etmək) üçün yollar
axtarmaq bacarığı formalaĢır. Onlar tez tələsik nəticə çıxarmaqdan, depresiyaya düĢmək-dən
xilas olurlar.
2. Riyaziyyat artıq Ģagirdlərdə ―quru elm‖ təsiri yaratmır və onlar riyaziyyatin gündəlik
həyatımızdakı rolunu daha dərindən dərk edirlər. Beləliklə onlarda riyaziyyatı öyrənməyə
xüsusi həvəs və maraq yaranır. Öyrətmək o zaman asan olur ki, öyrənənin öyrənməyə
maragı olur.
3. Riyazi məsələlərin həlli həyatda rast gələn problemlərin həllində yardımçımız olduğu kimi,
həyati problemlərin məsələ Ģəklinə salınıb araĢdırılması riyazi məsələlərin həllində
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köməyə gəlir. Belə ki, təlimin bu Ģəkildə təĢkili məsələnin Ģərtinin araĢdırılması, verilənlə
axtarılan arasında əlaqənin müəyyənləĢdirilməsi, məsələnin həllinə müxtəlif tərəflərdən
yaxınlaĢmaq bacarıqlarının formalaĢdırılması baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
4. Verilən məsələlərin quruluĢları ilk baxıĢdan oxucuların riyaziyyatdan onlara məlum olan
riyazi məsələ quruluĢlarından fərqli olsa da mahiyyət eynidir:- problem var və müəyyən
Ģərtlər daxilində həmin problem araĢdırılır, həlli yolları axtarılır və həll olunur. Bu da
istənilən problemə məsələ kimi yanaĢmaq bacarığını formalaĢdırır.
Məqsəd elə gənclərin yetiĢdirilməsinə nail olmaqdır ki, onlar həyatda qarĢılaĢdıqları istənilən
problemin həllinə ən azı çalıĢsıınlar(niyə belə oldu?, baĢqa cür də ola bilərdimi?, nə etsəydim bu
baĢ verməzdi?, çıxıĢ yolu nədir? kimi suallara cavab axtarsınlar). ġəxsiyyət kimi formalaĢsınlar.
Ġrəli sürdükləri fikirlərini əsaslandırmağı, müdafiə etməyi bacarsınlar.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.

Ə.Ə.Əlizadə, Yeni pedaqoji təfəkkür: ideyalar, prinsiplər, problemlər., Bakı-2001, «Adiloğlu».
B. S. Cəbrayılov Riyziyyatın tədrisi metodikasının aktual problemləri(Ġbtidai sinif müəllimliyi ixtisası
magistrantları üçün dərs vəsaiti) Bakı – ADPU-2019
Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения / Пер. с. агл. 2-е изд. М., 1975.
https//portal.azertag. az Riyaziyyat haqqında hikmətli sözlər
https//riyaziyyat.info
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GƏLƏÇƏK ĠBTĠDAĠ SĠNĠF MÜƏLLĠMLƏRĠNĠN HAZIRLANMASINDA
ÖZÜNÜTƏHSĠLĠN ROLU
(THE ROLE OF SELF-EDUCATION IN THE TRAINING OF FUTURE PRIMARY
SCHOOL TEACHERS)
Lalə Zahir qızı Allahverdiyeva
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
XÜLASƏ
Məqalədə özünütəhsilin əhəmiyyəti, mahiyyəti ilə yanaĢı müəllimlərin peĢə bacarıqlarının
formalaĢmasında özünütəhsilin rolundan bəhs edilir.

Müəllimin peĢə özünütəhsili müəllim

tərəfindən yeni pedaqoji dəyərləri, metod və texnikanı, fəaliyyət texnologiyalarını mənimsəmək,
onlardan istifadəni bacarmaq və peĢə fəaliyyətində yaradıcılıqla müstəqil mənimsəmə prosesidir.
Özünütəhsil müəllimlərin peĢəkar bacarıqlarının artırılmasının əsas mənbəyi olmaqla daim pedaqoji
və metodiki biliklərini daim yeniləməyi nəzərdə tutan davamlı bir axtarıĢdır.
Məqalədə özünütəhsillə məĢğul olan kadrların keyfiyyət göstəriciləri və özünütəhsilin əsas
funksiyasına dair biliklər yer alır. Özünütəhsilin bir neçə komponenti – ümumi təhsil, fənn,
psixoloji, pedaqoji və metodik biliklərin əhəmiyyəti təhlil edilmiĢdir. Həmçinin müəllimin
özünütəhsil fəaliyyətinin növləri, müəllimin inkiĢaf etdirməli olduğu və özünütəhsildə məĢğul
olması vacib olan sahələr qeyd edilmiĢdir.
Ali məktəb mərhələsində gələçək ibtidai sinif müəlliminin özünütəsdiqini stimullĢadırma yollarını
inkiĢaf etdirmək məqsədilə tələbələrin özünütəhsillə məĢğul olması zəruridir. Bu zaman hansı
özünütəhsil vərdiĢlərinə sahib olduqlarını öyrənmək, özünəməxsus formalaĢma səviyyəsini
müəyyənləĢdirmək kimi vəzifələr yaranır.
Tələbələrlə aparılan söhbətlərdən aydın olur ki, tələbələrin əksəriyyəti özünütəhsili kifayət qədər
peĢəkar səriĢtənin inkiĢafında bir amil hesab edir. Lakin buna baxmayaraq zəif özünütəhsil
bacarıqlarına malikdirlər: lazımi məlumatları necə tapmaq, əsas fikirləri vurğulamaq, qeyd etmək,
bu material və məlumatı artıq bilinənlərlə birləĢdirmək, cədvəllər, qrafiklər, diaqramlarda
oxuduqlarını necə təsvir edəcəyini bilmirlər. HəmiĢə fəaliyyətlərində məruzə və çıxıĢlar
hazırlamaqdan çəkinir, məlumat axınında hərəkət etmək, məlumatları necə qruplaĢdırmağı
bacarmırlar.
Tələbələr əsasən, obyektiv xarakterli bir sra səbəblər göstərir, özünütəhsil və inkiĢafa mane olan
aĢağıdakı amilləri qeyd edirlər: vaxt azlığı, bütün fənlər üzrə tapĢırıqların çoxluğu, bəzi
müəllimlərin avtoritarizmi və s.
Bu məqalədə gələçək ibtidai sinif müəllimlərinin özünütəhsil bacarıqlarının formalĢması ilə bağlı
müvafiq tövsiyə xarakterli yollar müəyyənləĢdirməyə cəhd göstərdik.
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Açar söz: özünütəhsil, intellektual fəaliyyət, Ģəxsi inkiĢaf, təhsil fəaliyyəti, planlaĢdırma baçarığı,
pedaqoji çətinliklər, müstəqil mütaliə.

SUMMARY
The article discusses the importance and essence of self-education, as well as the role of selfeducation in the formation of teachers' professional skills. Teacher's professional self-education is
the process of mastering new pedagogical values, methods and techniques, activity technologies by
the teacher, being able to use them and creatively mastering them professionally. Self-education is a
constant source of continuous improvement of pedagogical and methodological knowledge, being
the main source of professional development of teachers.
The article contains information on the quality indicators of self-education staff and the main
function of self-education. Several components of self-education - the importance of general
education, subject, psychological, pedagogical and methodological knowledge - were analyzed.
Also, the types of self-education activities of the teacher, the areas that the teacher should develop
and are engaged in self-education were mentioned.
In order to develop ways to stimulate the self-confidence of the future primary school teacher at the
higher school level, it is necessary for students to engage in self-education. In this case, there are
tasks such as learning what self-education skills they have, determining the level of formation.
It is clear from the conversations with students that the majority of students consider self-education
as a factor in the development of sufficient professional competence. However, they have poor selfeducation skills: they do not know how to find the necessary information, to emphasize the main
ideas, to mark, to combine this material and information with what is already known, to describe
what they read in tables, graphs, diagrams. They are always reluctant to prepare reports and
speeches in their activities, do not know how to move in the flow of information, how to group
information.
Students cite a number of objective reasons, noting the following factors that hinder self-education
and development: lack of time, too many assignments in all subjects, authoritarianism of some
teachers, etc.
In this article, we have tried to identify relevant recommendations for the formation of selfeducation skills of future primary school teachers.
Keywords: self-education, intellectual activity, personal development, educational activity,
planning skills, pedagogical difficulties, independent reading.
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ĠBTĠDAĠ SĠNĠFLƏRĠN TƏLĠM FƏALĠYYƏTĠNDƏ KĠÇĠK YAġLI MƏKTƏBLĠLƏRĠN
ĠDRAK MARAQLARININ EKSPERĠMENTAL TƏDQĠQĠ
(Experimental research of cognitive interests of young schoolchildren in primary schools
in primary schools)
Cəbrayılova Rəna Nüsrəddin qızı
ADPU-nun Pedaqoji psixologiya kafedrasının baş müəllimi
XÜLASƏ.
Elmi məqalə ibtidai siniflərin təlim fəaliyyətində kiçik yaĢlı məktəblilərin idrak maraqlarının
eksperimental yolla tədqiqinə həsr olunmuĢdur. Maraqların əsas fəaliyyəti təlim motivasiyasının
yüksək səviyyəsi, bilik və bacarıqların mənimsənilməsi, o cümlədən tələbatlarla, yüksək nəticələrlə
xarakterizə olunur. Məqalədə idrak maraqlarının psixoloji məzmun və mahiyyəti müəllif tərəfindən
açıqlanmıĢdır. Müəllif təlim fəaliyyətinin strukturunda idrak maraqlarının mühüm əhəmiyyət kəsb
etməsini vurğulamaqla qeyd edir ki, təlim prosesində Ģagirdlərin məqsədyönlü fəaliyyəti idrak
maraqlarını məhsuldar edir.
Məqalədə müəllif qeyd edir ki, Ģagirdlərin idrak maraqları ünsiyyət prosesini zənginləĢdirir. Gərgin
fəaliyyət, aktual problemləri müzakirə etmək həvəsi, daha geniĢ məlumat əldə etmək – bütün
bunların hamısı öyrənmənin effektivliyinə və Ģagirdlərin sosial əlaqələrinə, təhsilinə, kollektiv
istəklərinin gücləndirilməsinə kömək edir. Ġdrak maraqları kiçik yaĢlı məktəblilərin fəaliyyətinin
ümumi istiqamətinə kömək edir və Ģəxsiyyət quruluĢunda əhəmiyyətli rol oynayır.
Müəllifin fikrincə, idrak maraqlarının diaqnostikası dedikdə təlim prosesinin inkiĢafı, idrak
maraqlarının inkiĢaf səviyyəsini müəyyən etməyə imkan verən müxtəlif metodların məcmuyu baĢa
düĢülməlidir. Kiçik yaĢlı məktəblilərin idrak maraqlarının öyrənilməsi məqsədilə bir sıra
metodikalardan istifadə edilmiĢdir. Müvafiq meyarlar əsasında idrak maraqlarının yüksək, orta və
aĢağı inkiĢaf səviyyələri müəyyən edilmiĢdir. Əldə edilmiĢ nəticələr cədvəllərdə və Ģəkillərdə öz
əksini tapmıĢdır. Tədqiqatda kiçik yaĢlı məktəblilərin təlim prosesinə münasibəti, məktəb
situasiyasına emosional reaksiyası müəyyən edilmiĢdir. Alınan nəticələr göstərmiĢdir ki, Ģagirdlər
yüksək idraki motivləri ilə seçilir, habelə məktəbin və müəllimlərin tələblərini uğurla yerinə
yetirməyə maraq və cəhd göstərirlər. ġagirdlərin idrak maraqlarının inkiĢaf səviyyələrinin müəyyən
edilməsi üçün təlimə münasibət, təlimə maraq, müəllimə müraciət, idrak fəaliyyətində Ģəxsi
təhriketməyə cəhd kimi göstəricilər əsas götürülmüĢdür. Diaqnostikadan alınmıĢ nəticələr
Ģagirdlərin idrak maraqlarının gələcək inkiĢafını planlaĢdırmağa və korrektə etməyə imkan
vermiĢdir.
Açar sözlər: idrak maraqları, diaqnostika, meyarlar, idraki motivlər, məktəb situasiyası
ABSTRACT.
The scientific article was dedicated to experimental research of cognitive interests of small-year-old
schoolchildren in the training activities of primary schools. The main activity of interests is
characterized by high levels of training motivation, knowledge and skills, as well as with the
requirements, with high results. The article published by the author of psychological content and
essence of cognitive interests. According to the author's training structure, emphasizing important
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importance of cognitive interests, noting that the purposeful activity of students in the training
process is productive.
The author notes in the article that the interests of students enrich the communication process.
Tense activity, intention to discuss topical problems, to learn more - all this helps the effectiveness
of learning and strengthening students' social relations, education and collective desires. Cognitive
interests help the general direction of young schoolchildren and play an important role in the
identity structure.
According to the author, the diagnosis of cognitive interests said the development of the training
process, which allows the development of cognitive interests, should be understood. A number of
methodologies were used to study the interests of young schoolchildren. Based on the relevant
criteria, high, medium and low development levels have been identified. The results obtained are
reflected in the tables and pictures.
The study was identified in the attitude of young schoolers to the training process, the emotional
reaction to the school situation. The results showed that the students are distinguished by high
cognitive motifs, as well as interest and attempts to successfully perform the requirements of school
and teachers. Indicators are based on the fact that the students attempted the training, interest,
teacher in training to determine the levels of development of cognitive interests. The results from
diagnostics have allowed students to plan and correspond with future development of cognitive
interests.
Keywords: cognitive interests, diagnosis, criteria, cognitive motifs, school situations
GĠRĠġ.
Ġdrak maraqları problemi təlim prosesində mühüm məsələlərdən biri olaraq qalmaqdadır.
Maraqların əsas fəaliyyəti təlim motivasiyasının yüksək səviyyəsi, bilik və bacarıqların
mənimsənilməsi, o cümlədən tələbatlarla, yüksək nəticələrlə xarakterizə olunur. Ġdrak maraqları
probleminə psixologiyada: B.Q.Ananyev, L.A.Qordon, S.L.RubinĢteyn və s., pedaqoji ədəbiyyatda:
Q.Ġ.ġukina, N.R.Morozova və s. geniĢ tədqiqatlar aparmıĢlar.
“Maraq” latın mənşəli söz olub―mühüm və əhəmiyyətli‖ mənasını ifadə edir. Maraq nəzəriyyəsi
XX əsrin əvvəllərində amerikan və ingilis psixoloqları: R.Perri, F.Tennand tərəfindən müəyyən
edilmiĢdir. Onlar marağı arzu, meyl və simpatiya əsasında insanın əĢyalara və hadisələrə subyektiv
münasibəti kimi qeyd etmiĢlər. Ġdrak maraqları bu və ya digər biliklər sahəsində Ģəxsiyyətin
istiqamətinə seçici yönəlmədir. Öyrənmə Ģəraitində idrak maraqları Ģagirdin öyrənməyə meylliliyi,
bu və ya digər təlim fənlərinə koqnitiv fəallığa istiqamətlənmədə ifadə olunur.Təlim fəaliyyətinin
strukturunda idrak maraqları mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Təlim prosesində Ģagirdlərin
məqsədyönlü fəaliyyəti idrak maraqlarını məhsuldar edir.
Psixoloji-pedaqoji ədəbiyyatda Q.Ġ.ġukina idrak marağını biliklər sahəsinə, onun əĢyavi tərəfinə və
biliklərin mənimsənilməsi prosesinin özünə yönəldilmiĢ Ģəxsiyyətin seçici istiqaməti‖ kimi təqdim
etmiĢdir. Belə davamlı təhsil fəaliyyətinin gediĢində heç bir xarici stimula ehtiyac duyulmur.
Alimin fikrincə, ‖maraq prosessual deyil, bütünlükdə Ģagirdin inkiĢafında yeni olan kimi təzahür
edir [6,s.38].
V.S.Muxinanın tədqiqatlarında idrak maraqları insanın psixi prosesinin ətraf aləmə və obyektlərə
seçici mnasibəti kimi araĢdırılmıĢdır.Alimlərin fikrincə, ―maraq insanın tələbatlarını, cəhdlərini
təmin edir ki, o fəaliyyət sahəsində çalıĢsın və məmnunluq hissi keçirsin. Məhz maraq sahəsində
insanlarda ətraf aləmə, obyektlərə, hadisə və proseslərə seçici münasibət, emosiyalar, iradi cəhd
inkiĢaf edir‖ [4 s.207].
Məqsəddən məhrum olan maraq situativ, düĢüncəli və qeyri-sabitdir. Ġdrak maraqları problemi
təhsil nəzəriyyəsi və praktikasında elmi tədqiqatların ən vacib sahələrindən biri olaraq qalır. Təlim
prosesində Ģagirdlərin idrak maraqlarını formalaĢdırmaq ən mühüm vəzifələrdəndir.
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Maraq insanın sosial təĢəkkülünü müəyyən edir. UĢağın əqli, əxlaqi, emosional və fiziki inkiĢafına
kömək edir, habelə maraqlar pedaqogika və psixologiyanın əsas hərəkətverici qüvvəsidir. Müasir
pedaqoji nəzəriyyədə və praktikada tədqiqat probleminin vəziyyətinin təhlili göstərir ki, hazırda
idrak maraqları müəllimlər və psixoloqlar tərəfindən ayrılıqda deyil, dialektik qətiyyət, quruluĢ,
ardıcıllıq, Ģüur və fəaliyyət birliyi, fəaliyyət və Ģəxsiyyət prinsipləri nöqteyi-nəzərindən nəzərdən
keçirilir, həmçinin fərdi və ictimai, bioloji və sosial təzahür kimi görünür.
N.Q.Morozova o maraqları idraki maraq hesab edir ki, onlar təlim prosesinin dərkinə və onun
nəticəsinə yönəldilmiĢ olsun. Psixoloq alim ―idrak marağını əĢyaya və fəaliyyətin qeyri-ardıcıl
motivasiyasına emosional-idraki münasibət, səmərəli Ģəraitdə Ģəxsiyyətin emosional-idraki
istiqamətinə keçidi kimi nəzərdən keçirir [5,s.43].
Kiçik yaĢlı məktəblilərin idrak maraqlarının inkiĢafı üçün əsas həqiqi elmi məzmunu və müstəqil
idrakın pedaqoji cəhətdən məqsədəuyğun təĢkilinin yüksək səviyyəsində təhsil durur. ġagirdlərin
idrak marağının xarakterik xüsusiyyətləri arasında effektivlik kimi bir xüsusiyyət uĢağın özünü
sosial gerçəkliyin obyektləri, fenomenləri ilə tanıĢ etməyə, həmçinin çətinliklərin öhdəsindən
gəlməyə, bir məqsədə çatmaq üçün iradəli səylərin təzahürünə yönəlmiĢ güclü fəaliyyətində ifadə
olunur.
ġagirdlərin idrak maraqları ünsiyyət prosesini zənginləĢdirir. Gərgin fəaliyyət, aktual problemləri
müzakirə etmək həvəsi, daha geniĢ məlumat əldə etmək – bütün bunların hamısı öyrənmənin
effektivliyinə və Ģagirdlərin sosial əlaqələrinə, təhsilinə, kollektiv istəklərinin gücləndirilməsinə
kömək edir. Ġdrak maraqları kiçik yaĢlı məktəblilərin fəaliyyətinin ümumi istiqamətinə kömək edir
və Ģəxsiyyət quruluĢunda əhəmiyyətli rol oynayır.
ġəxsiyyətin təĢəkkülü idrak maraqlarının formalaĢması üçün əsas Ģərtlərdən biridir. Ġdrak
maraqlarının inkiĢafı birbaĢa təhsil iĢlərinin düzgün təĢkilindən asılıdır. Müəllim inkiĢafın sadədən
mürəkkəbə, məlumdan naməluma doğru getdiyini unutmamalıdır. Ġdrak maraqlarının inkiĢafı üçün
prinsipə riayət etmək vacibdir: Ģagirdlər nə qədər azyaĢlıdırlarsa tədris bir o qədər aydın olmalı,
təlim əyani Ģəkildə təĢkil edilməli və aktiv fəallıq mühüm rol oynamalıdır.
Kiçik yaĢlı məktəblilərin idrak maraqlarının öyrənilməsi diaqnostik aparatın iĢlənilməsini tələb edir.
Bir çox tədqiqatçıların fikrincə, (N.Ġ.Boldırev, M.A. Danilov, Q.Ġ.ġukina və b.) idrak maraqlarının
diaqnostikası psixoloji-pedaqoji metodların kompleksinin tətbiqi əsasında aparılır. Tədqiqatda biz
növbəti metodlardan istifadəni müəyyən etmiĢik:
Məktəb motivasiyasının səviyyəsinin qiymətləndirilməsi”metodikası (N.Luskanova). Metodikanın
məqsəd kiçik yaĢlı məktəblilərin təlimə, təlim prosesinə münasibətini, habelə məktəb situasiyasına
emosional reaksiyanı müəyyən etməkdir.
“Dərs pilləkanı” metodikası (N.V.Elfimova). Bu metodika əlavə qismində aparılmıĢdır. Məqsəd
Ģagirdlərin onlar üçün hansı fənlərin maraqlı olmasını müəyyən etməkdir. Eksperimental material
kartlardan ibarət olmuĢdur. Həmin kartlarda təlim fənlərinin adları yazılmıĢdır. Sonra Ģagird hər bir
təlim fənninə öz münasibətini ifadə etmək və ―Dərs pilləkan‖ını qurmalıdır.Əgər təlim fənləri
yuxarı pilləkanda durursa (I-IV), deməli, orada münasibətlər müsbətdir, əgər təlim fənləri aĢağı
pilləkanında qoyulubsa orada münasibət mənfidir.
Ġdrak maraqlarının diaqnostikası dedikdə, təlim prosesinin inkiĢafı, idrak maraqlarının inkiĢaf
səviyyəsini müəyyən etməyə imkan verən müxtəlif metodların məcmuyu baĢa düĢülür. Psixolojipedaqoji ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, müxtəlif tədqiqatçılar (L.S.Slavina,Q.Ġ.ġukina və b.)
tərəfindən idrak maraqlarının formalaĢmasının göstəriciləri və meyarları iĢlənib hazırlanmıĢdır.
Q.Ġ.ġukinanın tədqiqatlarına istinad edərək tərəfimizdən idrak maraqlarının üç səviyyəsi müəyyən
edilmiĢdir. Tədqiqatçıların fikrincə, idrak maraqlarının diaqnostikası psixoloji-pedaqoji metodlar
kompleksinin tətbiqi əsasında aparılır.
Təlim fəaliyyətində kiçik yaĢlı məktəblilərin idrak maraqlarının öyrənilməsi məqsədilə orta
məktəbdə tədqiqat aparılmıĢdır. Tədqiqatda III sinif Ģagirdlərindən ibarət 26 nəfər Ģagird sınanılan
Ģəxs qismində iĢtirak etmiĢdir.
Ġdrak maraqlarının səviyyəsini müəyyən etmək üçün V.Ġ.Lozov və Q.Ġ.ġukina tərəfindən təklif
edilmiĢ göstəricilər əsas götürülmüĢdür:
- təlimə münasibət, təlimə maraq;
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- tapĢırıqların yerinə yetirilməsində müstəqillik;
- diqqət (müəllimin izahını diqqətlə dinləmək, fikirləri məqrkəzləĢdirmək, tərəddüd);
- Ģagirdlərin sualları, müəllimlərə müraciət;
- Ģagirdlərin öz arzu və istəklərinin fəaliyyətində iĢtirak etmələrinə cəhd, öz nöqteyi-nəzərini
ifadə etmək arzusu.
Müvafiq meyarlar əsasında idrak maraqlarının yüksək, orta və aĢağı inkiĢaf səviyyələri müəyyən
edilmiĢdir. Tədqiqatın nəticələrini nəzərdən keçirək:
Məktəb motivasiyasının səviyyəsinin qiymətləndirilməsi” metodikası (N.Luskanova). Məqsədimiz
kiçik yaĢlı məktəblilərin təlim prosesinə münasibətini, məktəb situasiyasına emosional reaksiyanı
müəyyən etməkdir.
Cədvəl 1-də təlim fəaliyyətində kiçik yaĢlı məktəblilərin motivikasiyasının diaqnostika- sının
nəticələri əksini tapmıĢdır.
Cədvəl 1.
Təlim fəaliyyətində kiçik yaĢlı məktəblilərin motivasiyasının diaqnostikasının nəticələri
№

Səviyyələri

1.
2.
3.

Yüksək
Orta
AĢağı

Kiçik yaĢlı məktəblilərin idrak maraqlarının öyrənilməsi
məqsədilə dərsdə onların davranıĢının müĢahidəsinin nəticələri
nəfərlə
faizlə
12 nəfər
46%
9 nəfər
35%
5 nəfər
19%

Tədqiqatın nəticələri göstərdi ki, Ģagirdlərin 46%-də (12 nəfərdə) motivasiyanın yüksək səviyyəsi
aĢkar edilmiĢdir. Bu Ģagirdlər yüksək idraki motivləri ilə seçilir, habelə məktəbin və müəllimlərin
tələblərini uğurla yerinə yetirməyə maraq və cəhd göstərirlər. Sınanılanların 35%-də (9 nəfərdə)
motivasiyanın orta səviyyəsi müĢahidə edilmiĢdir. Belə Ģagirdlər məktəbdə özlərini yaxĢı hiss edir,
məktəbə tez-tez gedirlər ki, dostları ilə görüĢüb ünsiyyət yaratsınlar.
Bu Ģagirdlərin idrak motivləri kifayət qədər formalaĢmadığından təlim prosesi onları az cəlb
etmiĢdir. ġagirdlərin 19%-də (5nəfərdə) motivasiyanın aĢağı səviyyəsi qeydə alınmıĢdır. Belə
Ģagirdlər təlimdə çoxlu problemlərlə, çətinliklərlə rastlaĢır, müstəqil Ģəkildə çətinlikləri aradan
qaldıra bilmirlər. Onların müəllimlərlə, sinif yoldaĢları ilə ünsiyyətlərində və qarĢılıqlı
münasibətlərində problemlər yaranır.
ġəkil 1-də təlim fəaliyyətində kiçik yaĢlı məktəblilərin motivasiyasının diaqnostikasının
nəticələri göstərilmiĢdir.
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Belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu Ģagirdlərdə motivasiya kifayət qədər formalaĢmamıĢdır. Bu o
deməkdir ki, onları məktəb az maraqlandırır.Ġdrak maraqları zəif inkiĢaf etdiyindən onlar biliklərə
yiyələnməyə heç bir cəhd göstərmirlər.
“Dərs pilləkəni” metodikasının (müəllif N.V.Elfomova köməyi ilə Ģagirdlərin özləri üçün hansı
fənlərin maraqlı olduğunu müəyyən etmək olar. Metodikanı bütün siniflə eyni vaxtda, yaxud da
ayrı-ayrı Ģagirdlərlə fərdi Ģəkildə aparıla bilər.
Metodika üzrə alınmıĢ nəticələr göstərmiĢdir ki, Ģagirdlər I yerdə (1-3 pillədə) riyaziyyatı (31,8%),
ana dilini (45%), bədən tərbiyəsi (45,4%) qoyurlar. II yerdə (4-6 pillədə) Ģagirdlər üçün
əhəmiyyəyyətliliyinə görə ana dili (25,9%), riyaziyyat (18,5%), ətraf mühitlə tanıĢlıq (11,1%)
dayanır. III yerdə (7-8 pillədə) Ģagirdlər bədən tərbiyəsi (25,9%), ətraf aləmlə tanıĢlıq (18,5%), oxu
(18,5%), ana dili (18,5%) və riyaziyyat (14,8%) dayanır.
Bunlar bir daha göstərir ki, Ģagirdlər müxtəlif fənləri seçirlər. Eləcə də o göstəricilərinə görə o qədər
əhəmiyyət kəsb etməyən məktəb uğurları: bədən tərbiyəsi, ətraf aləmlə tanıĢlıq və s.mühüm rol
oynayır.
MüĢahidənin gediĢində aparılan metodikanın kompleks Ģəkildə psixoloji təhlili Ģagirdlərin idrak
maraqlarının formalaĢmasının üç səviyyəsini müəyyən etməyə imkan vermiĢdir: Sınanılanların
37%-də (10 nəfərdə) idrak maraqlarının formalaĢmasının yüksək səviyyəsi qeydə alınmıĢdır. Belə
Ģagirdlər üçün təĢəbbüskarlıq, müstəqillik, idrak vəzifələri, iĢi həvəslə yerinə yetirməyə maraq və
həvəs özünü göstərir.Çətinliklər yarananda Ģagirdlər inadkarlıq göstərir, nəticələrin əldə edilməsinə
inadla yanaĢırlar ki, yüksək nəticələr əldə etsinlər. Bu da onlarda böyük sevinc və məmnunluq hissi
yaradır.
ġagirdlərin 42%-də (11 nəfərdə) idrak maraqlarının orta səviyyəsi müĢahidə edilmiĢdir. Bu
Ģagirdlər üçün tapĢırıqların qəbulunda yüksək məsuliyyətlilik xasdır.TapĢırıqların icrasında çətinlik
çəkdikdə Ģagirdlər onlara emosional münasibət sərf etmirlər, kömək üçün müəllimə müraciət
edirlər, tapĢırıqların Ģərtini dəqiqləĢdirmək üçün suallar verirlər, tapĢırıqları sona qədər icra edirlər.
Böyüklərlə birlikdə tapĢırıqların həlli üsullarını axtarmaq həvəsi bunu bir daha sübut edir.
Kiçik yaĢlı məktəblilərin 21%-də (5 nəfərdə) idrak maraqlarının aĢağı səviyyəsi qeydə alınmıĢdır.
Bu Ģagirdlər təĢəbbüskarlıq nümayiĢ etdirmir, tapĢırıqların yerinə yetirilməsi prosesində
müstəqilliyini təzahür etdirirlər. Mənfi emosiyalar və çətinliklər təzahür edəndə onlara maraq
göstərir, idraki suallar vermirlər, tapĢırıqların icrasında mərhələlərlə izaha ehtiyac duyurlar.
Cədvəl 2-də kiçik yaĢlı məktəblilərin idrak maraqlarının formalaĢmasının nəticələri təsvir
edilmiĢdir.
Cədvəl 2.
Kiçik yaĢlı məktəblilərin idrak maraqlarının formalaĢmasının nəticələri
№

Səviyyələri

1.
2.
3.

Yüksək
Orta
AĢağı

Kiçik yaĢlı məktəblilərin idrak maraqlarının formalaĢmasının
nəticələri (nəfərlə, %-lə)
10 nəfər
37%
11 nəfər
42%
5 nəfər
21%

Kiçik yaĢlı məktəblilərdə idrak maraqlarının inkiĢafının və formalaĢmasının nəticələrini nəzərdən
keçirək: kiçik yaĢlı məktəblilərdə idrak maraqlarının formalaĢmasının yüksək səviyyəsi 37% (10
nəfər), orta səviyyə 42% (11 nəfər), aĢağı səviyyə 21% (5 nəfər) olması halları qeydə alınmıĢdır.
ġəkil 2-də kiçik yaĢlı məktəblilərin idrak maraqlarının formalaĢmasının nəticələri təsvir edilmiĢdir.
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Kiçik yaĢlı məktəblilərin idrak maraqlarının formalaĢmasının
nəticələri
21%

37%
Yüksək səviyyə
Orta səviyyə
AĢağı səviyyə

42%

ġəkil 2. Kiçik yaĢlı məktəblilərin idrak maraqlarının formalaĢmasının nəticələri
Beləliklə, kiçik yaĢlı məktəblilərin təlim prosesində idrak maraqlarının öyrənilməsi məqsədilə
eksperimental tədqiqat aparılmıĢdır. Ġdrak maraqlarının inkiĢaf səviyyələrinin müəyyən edilməsi
üçün V.Ġ.Lozov və Q.Ġ.ġukina tərəfindən təklif edilmiĢ göstəricilər əsas götürülmüĢdür: təlimə
münasibət, təlimə maraq, müəllimə müraciət, idrak fəaliyyətində şəxsi təhriketməyə cəhd.
MüĢahidələrin gediĢində alınmıĢ kompleks təhlillərin nəticələri Ģagirdlərdə idrak maraqlarının
formalaĢmasının üç səviyyəsini: yüksək - 27%, orta - 42%, aĢağı -21% müəyyən etməyə imkan
vermiĢdir. Diaqnostikadan alınmıĢ nəticələr Ģagirdlərin idrak maraqlarının gələcək inkiĢafını
planlaĢdırmağa və korrektə etməyə imkan vermiĢdir.
ARAġDIRMA.
Problemin araĢdırılmasında ibtidai siniflərin təlim fəaliyyətində kiçik yaĢlı məktəblilərin idrak
maraqlarının eksperimental yolla tədqiqi ilə bağlı həm nəzəri, həm də praktik məlumatlar elmimetodiki jurnalların, metodiki və dərs vəsaitlərinin, pedaqoji-psixoloji kitabların nəzəri baxımından
təhlil edilməsi ilə ümumiləĢdirmələr aparılaraq nəticələr əldə edilmiĢdir.
TAPINTILAR.
Təlim fəaliyyətinin strukturunda idrak maraqları mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Təlim prosesində
Ģagirdlərin məqsədyönlü fəaliyyəti idrak maraqlarını məhsuldar edir. ġagirdlərin idrak marağının
xarakterik xüsusiyyətləri arasında effektivlik kimi bir xüsusiyyət uĢağın özünü sosial gerçəkliyin
obyektləri, fenomenləri ilə tanıĢ etməyə, həmçinin çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə, bir məqsədə
çatmaq üçün iradəli səylərin təzahürünə yönəlmiĢ güclü fəaliyyətində ifadə olunur. Ġdrak
maraqlarının inkiĢafı birbaĢa təhsil iĢlərinin düzgün təĢkilindən asılıdır. Müəllim inkiĢafın sadədən
mürəkkəbə, məlumdan naməluma doğru getdiyini unutmamalıdır. Ġdrak maraqlarının inkiĢafı üçün
prinsipə riayət etmək vacibdir: Ģagirdlər nə qədər azyaĢlıdırlarsa tədris bir o qədər aydın olmalı,
təlim əyani Ģəkildə təĢkil edilməli və aktiv fəallıq mühüm rol oynamalıdır.
NƏTĠCƏ.
1. ġəxsiyyətin təĢəkkülü idrak maraqlarının formalaĢması üçün əsas Ģərtlərdən biridir. Ġdrak
maraqlarının inkiĢafı birbaĢa təhsil iĢlərinin düzgün təĢkilindən asılıdır. Müəllim Ģagirdlərin
inkiĢafının sadədən mürəkkəbə, məlumdan naməluma doğru getdiyinə nəzarət etməlidir.
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2. Kiçik yaĢlı məktəblilərdə motivasiyanın yüksək səviyyəsi aĢkar edilmiĢdir. Belə Ģagirdlər
yüksək idraki motivləri ilə seçilmiĢ, məktəbin və müəllimlərin tələblərini uğurla yerinə
yetirməyə maraq və cəhd göstərmiĢlər.
3. Diaqnostikadan alınmıĢ nəticələr Ģagirdlərin idrak maraqlarının gələcək inkiĢafını
planlaĢdırmağa və korrektə etməyə imkan vermiĢdir.
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ALĠ MƏKTƏBLƏRDƏ TƏLƏBƏLƏRĠN SAĞLAM HƏYAT TƏRZĠNĠN
FORMALAġDIRILMASI TƏCRÜBƏSĠ
Elnarə Ataməli qızı Ġsmayılova
ADPU Cəlilabad filialı, “Sosial elmlər” kafedrasının baş müəllimi
ARTİ-nin fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantı
XÜLASƏ:
Məqalə müasir dövrümüz üçün aktual hesab edilən ali təhsil müəssisələrində tələbələrin sağlam
həyat tərzinin formalaĢdırılması təcrübəsi probleminə həsr edilmiĢdir. BəĢər cəmiyyətinin
inkiĢafının bütün mərhələlərində hansı ictimai-iqdisadi quruluĢda yaĢamasından, irqindən, dini
etiqadından, siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq əhalinin ən baĢlıca vəzifələrindən biri sağlamlığın
təmin olunması, qorunması, möhkəmləndirilməsi və xəstəliklərə qarĢı mübarizə aparılmasından
ibarət olmuĢdur. Bununla yanaĢı, ayrı-ayrılıqda hər bir insanın sağlam həyat tərzinin mexanizmləri
sağlamlıq mədəniyyətinin formalaĢdırılması ilə birgə həyata keçirilmiĢdir. Ali pedaqoji təhsil
müəssisələrində tələbə - gənclərin mənəvi və cismani sağlamlığına, həyat tərzi və sağlam həyat
tərzinə təsir göstərən amillərdən biri ali məktəb mühiti, məqəsədyönlü təlim-tərbiyə prosesində
müəllim-tələbə arasındakı paritet subyekt-subyekt münasibətləri və pedaqoji ali təhsilin
məzmununun sağlam həyat tərzi materialları ilə zənginləĢdirilməsindən ibarətdir. Tədqiqatımızda
sağlam həyat tərzinin məzmununa dair belə bir nəzəri müddəanı əldə rəhbər tutmuĢuq ki, onun
baĢlıca tərkib hissələrini fiziki təmrinlər, hərəki fəallıq, ünsiyyyət kompetentliyi, zərərli vərdiĢlərin
olmaması, rasional qidalanma, stressləri ram etmək bacarığı təĢkil edir və ―sağlamlıq‖ bir dəyər
kimi sağlam həyat tərzinin sistemyaradıcı komponentidir. ġübhəsiz ki, sağlam həyat tərzi bütün
cəmiyyət üzvlərinin hamısına lazımdır. Lakin böyüyən nəsillərin gələcək müəllimləri kimi pedaqoji
ali təhsil müəssisələri tələbələrinin sağlamlığı, sağlam həyat tərzi çox mühüm ictimai əhəmiyyət
kəsb edir. Pedaqoji ali təhsil müəssisələrində təsbit olunmuĢ mühitin özü bütövlükdə tərbiyəvi,
sağlam, sağlam həyat tərzi səciyyəsi daĢımalı, demokratik ədarə üslubu, təhsilin, təlim-tərbiyə
prosesinin humanistləĢdirilməsi bərqərar olmalıdır. Tələbələrdə
sağlam həyat tərzinin
formalaĢdırılması modeli onlarda sağlam həyat tərzinin formalaĢdırılmasına yönəldilmiĢ pedaqoji
fəaliyyətin məqsədini, məzmununu, mahiyyətini və prinsiplərini müəyyənləĢdirməyi tələb edir. Belə
ki, bu prinsiplər (Ģüurluluq prinsipi, fənlərarası əlaqə prinsipi, sağlam həyat tərzinin
formalaĢdırılması modelinin mərhələləri arasında varislik prinsipi, nəzəriyyə ilə təcrübənin vəhdəti
prinsipi, sağlam həyat tərzinin formalaĢdırılmasında reallıq prinsipi, pedaqoji prosesin refleksiv
meyilliliyi prinsipi) pedaqoji prosesin təĢkilinin normaları kimi gələcək müəllimlərin Ģagirdlərin
sazğlam həyat tərzinə yönəldilməsi prinsipinə çevrilsin. Bu modelin həyata keçirilməsinə qoĢulan
tədris fənlərinin funksiyası tələbələrin sağlam həyat tərzinin formalaĢdırılması modeli və onların
Ģagirdlərin sağlam həyat tərzinin formalaĢdırılnasına yönəldilməsi ilə müəyyənləĢdirilir. Elmi
materialın funksiyası sağlam həyat tərzinin formalaĢdırılması modelinin reallaĢdırılmasına
istiqamərləndirilən pedaqoji vəzifələrlə əlaqədardır. Tədris fənlərinin və elmi materialın bu
funksiyaları müəllimin fəaliyyətini müəyyənləĢdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir tədris fənni
özünün mahiyyyəti və məzmununda olanı həyata keçirir. Tədris planına müvafiq olaraq sonradan
tədris olunan hər bir fənn fənlərarası əlaqə prinsipinin reallaĢdırılması sayəsində gələcək
müəllimlərin əvvəllər mənimsədiklərini dərinləĢdirir, konkretləĢdirir, geniĢləndirir və zənginləĢdirir.
Fənlərarası inteqrasiya pedaqoji prosesə kompleks yanaĢmanı əks etdirir və həm təhsilin
məzmununda baĢlıca elementləri, həm də tədris fənləri arasındakı qarĢılıqılı əlaqələri ayırd etməyə
imkan verir. Sağlam həyat tərzinin fənlərarası inteqrasiya əsasında formalaĢdıırlıması müxtəlif
fənləri tədris edən müəllimlərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini tələb edir.
Açar sözlər: sağlam həyat tərzi, valeologiya, tələbə, təhsil müəssisəsi, pedaqoji proses, ictimai
Ģüur
ABSTRACT:
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The article is devoted to the problem of forming a healthy lifestyle for students of higher
educational institutions, which is considered relevant for our time. At all stages of the development
of human society, regardless of the socio-economic structure in which they live, race, religion,
political beliefs, one of the main tasks of the population was to provide, protect, promote health and
fight disease. At the same time, the mechanisms of a healthy lifestyle for each person were
implemented in parallel with the formation of a culture of health. One of the factors affecting the
mental and physical health, lifestyle and healthy lifestyle of students of higher pedagogical
educational institutions is the university environment, the parity of subject-subject relations between
teachers and students in the process of purposeful learning and the content of pedagogical higher
education, consists of enrichment. In our study, we were guided by the theoretical position on the
content of a healthy lifestyle, the main components of which are physical exercise, physical activity,
communicative competence, absence of bad habits, rational nutrition, the ability to cope with stress
and "Health" as a value is a systemic component of the style. a healthy lifestyle is necessary for all
members of society. However, the health and lifestyle of students of pedagogical universities as
future teachers of the younger generation are of great social importance. The existing environment
in pedagogical universities should be educational, a healthy, healthy lifestyle in general, a
democratic management style should be established, humanization of the educational process The
model of the formation of a healthy lifestyle among students requires the determination of the goal,
content, essence and principles of pedagogical activity aimed at the formation of a healthy lifestyle
in them. Thus, these principles (the principle of conscience, the principle of interdisciplinary
communication, the principle of continuity between the stages of a healthy lifestyle model, the
principle of the unity of theory and practice, the principle of reality in the formation of a healthy
lifestyle). lifestyle, the principle of reflexivity of the pedagogical process) becomes the principle of
focusing on a healthy lifestyle. The function of the subjects included in the implementation of this
model is determined by the model of the formation of a healthy lifestyle of students and their
orientation towards the formation of a healthy lifestyle of students. The function of the scientific
material is associated with pedagogical tasks aimed at implementing a model for the formation of a
healthy lifestyle. These functions of teaching subjects and scientific material determine the teacher's
activity. It should be noted that each subject is aware of its essence and content. Each subject,
taught later in accordance with the curriculum, deepens, concretizes, expands and enriches what the
previous teachers have already mastered, due to the implementation of the principle of
interdisciplinary communication. Interdisciplinary integration reflects an integrated approach to the
pedagogical process and allows you to highlight both the main elements of the content of education
and the relationship between subjects. Formation of a healthy lifestyle based on interdisciplinary
integration requires the coordination of the activities of teachers teaching different subjects.
GĠRĠġ:
Ali pedaqoji təhsil müəssisələrində tələbə gənclərin mənəvi və cismani sağlamlığına, həyat tərzi və
sağlam həyat tərzinə təsir göstərən amillərdən biri ali məktəb mühiti, məqəsədyönlü təlim-tərbiyə
prosesində müəllim-tələbə arasındakı paritet subyekt-subyekt münasibətləri və pedaqoji ali təhsilin
məzmunun sağlam həyat tərzi materialları ilə zənginləĢdirilməsimndən ibarətdir.
Tədqiqatımızda sağlam həyat tərzinin məzmununa dair belə bir nəzəri müddəanı əldə rəhbər
tutmuĢuq ki, onun baĢlıca tərkib hissələrini fiziki təmrinlər, hərəki fəallıq, ünsiyyyət kompetentliyi,
zərərli vərdiĢlərin olmaması, rasional qidalanma, stressləri ram etmək bacarığı təĢkil edir və
―sağlamlıq‖ bir dəyər kimi sağlam həyat tərzinin sistemyaradıcı komponentidir.
ġübhəsiz ki, sağlam həyat tərzi bütün cəmiyyət üzvlərinin hamısına lazımdır. Lakin böyüyən
nəsillərin gələcək müəllimləri kimi pedaqoji ali təhsil müəssisələri tələbələrinin sağlamlığı, sağlam
həyat tərzi çox mühüm ictimai əhəmiyyət kəsb edir.
Pedaqoji ali təhsil müəssisələrində təsbit olunmuĢ mühitin özü bütövlükdə tərbiyəvi, sağlam həyat
tərzi səciyyəsi daĢımalı, demokratik əlaqə üslubu, təhsilin, təlim-tərbiyə prosesinin
humanistləĢdirilməsi bərqərar olmalıdır. Tələbələrdə sağlam həyat tərzinin formalaĢdırılması
modeli onlarda sağlam həyat tərzinin formalaĢdırılmasına yönəldilmiĢ pedaqoji fəaliyyətin
məqsədini, məzmununu, mahiyyətini və prinsiplərini müəyyənləĢdirməyi tələb edir.
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Belə ki, bu prinsiplər (Ģüurluluq prinsipi, fənlərarası əlaqə prinsipi, sağlam həyat tərzinin
formalaĢdırılması modelinin mərhələləri arasında varislik prinsipi, nəzəriyyə ilə təcrübənin vəhdəti
prinsipi, sağlam həyat tərzinin formalaĢdırılmasında reallıq prinsipi, pedaqoji prosesin refleksiv
meyilliliyi prinsipi) pedaqoji prosesin təĢkilinin normaları kimi gələcək müəllimlərin Ģagirdlərin
sağlam həyat tərzinə yönəldilməsi prinsipinə çevrilsin. Bu modelin həyata keçirilməsinə qoĢulan
tədris fənlərinin funksiyası tələbələrin sağlam həyat tərzinin formalaĢdırılması modeli və onların
Ģagirdlərin sağlam həyat tərzinin formalaĢdırılnasına yönəldilməsi ilə müəyyənləĢdirilir. Elmi
materialın funksiyası sağlam həyat tərzinin formalaĢdırılması modelinin reallaĢdırılmasına
istiqamərləndirilən pedaqoji vəzifələrlə əlaqədardır. Tədris fənlərinin və elmi materialın bu
funksiyaları müəllimin fəaliyyətini müəyyənləĢdirir.
Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir tədris fənni özünün mahiyyyəti və məzmununda olanı həyata
keçirir. Tədris planına müvafiq olaraq sonradan tədris olunan hər bir fənn fənlərarası əlaqə
prinsipinin reallaĢdırılması sayəsində gələcək müəllimlərin əvvəllər mənimsədiklərini dərinləĢdirir,
konkretləĢdirir, geniĢləndirir və zənginləĢdirir.
Fənlərarası inteqrasiya pedaqoji prosesə kompleks yanaĢmanı əks etdirir və həm təhsilin
məzmununda baĢlıca elementləri, həm də tədris fənləri arasındakı qarĢılıqılı əlaqələri ayırd etməyə
imkan verir. Sağlam həyat tərzinin fənlərarası inteqrasiya əsasında formalaĢdıırlıması müxtəlif
fənləri tədris edən müəllimlərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini tələb edir.
Məhz buna görə də biz tələbələrin, gələcək müəllimlərin sağlam həyat tərzinin formalaĢdıırlıması
baxımından məzmunları daha zəngin və daha çox inkanlara malik olan fənləri seçməyi
məqsədəmüvafiq hesab etdik.
Biz Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Cəlilabad filialnda məzmunları tələbələrin sağlam
həyat tərzinin formalaĢdırılması baxımından daha zəngin olan və ‖Ġbtidai sinif müəllimliyi‖
(060115), ―Tarix və Coğrafiya müəllimliyi‖ (050114), ―Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi‖
(050101), ―Məktəbəqədər təlim və tərbiyə‖ (050120) ixtisasalarında I – IV kurslarda tədris edilən
fənləri seçdik: ümumi pedaqogika, məktəbəqədər pedaqogika, etnopedaqogika, sosial pedaqogika
(ixtisas: məktəbəqədər təlim və tərbiyə - 05010), psixologiya, məktəbəqədər psixologiya, ətraf
aləmlə tanıĢlıq, ətraf aləmlə tanıĢlığın metodikası (məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və
metodikası ixtisası üzrə MO 11400 ), fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası (050118), uĢağın
anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası (ixtisas-050118- Ibtidai sinif müəllimliyi), uĢağın
anatomiyası və fiziologiyası (ixtisas: məktəbəqədər təlim və tərbiyə - 05010), uĢaq ədəbiyyatı
(pedaqogika və psixologiya fakültəsi üçün), Azərbaycan tarixi (ali məktəblərin ixtisas fakültələri
üçün).
Yuxarıda sadalanan fənlərin tədris proqramlarının məzmununun təhlili onların tələbələrin sağlam
həyat tərzinin formalaĢdırılması üzrə mövcud və gələcək imkanlarını müəyyənləĢdirməyə imkan
verdi.
Bununla yanaĢı, qeyd etməliyik ki, gələcək müəllimlərdə sağlam həyat tərzinin formalaĢdırılması
yalnız onların özü (Ģəxsi sağlamlıq) üçün deyil, həm də gələcək Ģagirdləri (digərlərinin sağlamlığı)
üçün lazımdır. Belə ki, məktəblilərə belə həyat tərzini yalnız sağlam həyat tərzi sürən müəllim
aĢılaya bilər.
ARAġDIRMA:
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev gənclərin sağlam həyat tərzinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. O,
çıxıĢlarının birində belə söyləmiĢdir: ―Mən inanıram ki, müstəqil Azərbaycanda, cəmiyyətimizdə
sağlam həyat tərzi get-gedə özünə üstün yer tutur. Bizim cəmiyyətimizdə sağlam həyat tərzi əsas
amillərdən biridir. Sağlam həyat tərzi təkcə gənc nəsil üçün deyil, hər bir insan üçün vacibdir. Bu,
insanın Ģəxsi sağlamlığıdır, bu hər bir insanın ömrünün uzadılmasıdır, bu, hər bir insanın nəslinin
sağlam olmasıdr. Sağlam həyat tərzi də insanlarda uĢaqlıq çağından baĢlayır. Əgər biz gənc nəslin
hamısını sağlam həyat tərzinə yönəltsək, onları fiziki və əqli cəhətdən sağlam böyüdə biləcək, onda
cəmiyyətimizdə də sağlam həyat tərzi hökm sürəcək və müstəqil Azərbaycanın gələcəyini təmin
edən insanlar daha da sağlam, daha da güclü olacaqdır‖
Müasir dövrdə böyüyən nəsillərin sağlamlığının təmin edilməsi və qorunması baxımından təhsil
sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində təlim-tərbiyə müəssisələrinin üzərinə çox böyük
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məsuliyyət düĢür. Belə ki, Respublikamızın təhsil müəssisələrinin baĢlıca məqsədi dövlətimiz
qarĢısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqımızın milli ənənələri və demokratiya prinsiplərinə,
insanların hüquq və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq idealogiyalarına
sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düĢünən vətəndaĢ və Ģəxsiyyət yetiĢdirmək; milli-mənəvi dəyərləri
qoruyan və inkiĢaf etdirən, geniĢ elmi dünyagörüĢünə malik olan, nəzəri və praktiki biliklərə
yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis – pedaqoji kadrlar hazırlamaqdan
ibarətdir. Bu məqsədin həyata keçirilməsi öz növbəsində təhsilalanların mənəvi, ruhi, cismani, fiziki
sağlamlığı, sağlam həyat tərzi və onun formalaĢdrılmasının təmin olunması üçün Ģərait
yaradılmasını tələb edir.
Tədqiqatın mövzusu, obyekti, predmeti və məqsədinə müvafiq olaraq onun aĢağıdakı vəzifələri
müəyyənləĢdirir:
- Respublikamızda valeologiya, pedaqoji valeologiya və sağlam həyat tərzinin formalaĢdırılması
probleminin tədqiqi vəziyyətinin araĢdırılması;
- Mövcud valeoloji tərbiyə nəzəriyyəsi və təcrübəsinin öyrənilməsi;
- Pedaqoji ali təhsil məktəbində tələbələrin sağlam həyat tərzinin formalaĢdırılması Ģərtlərinin
müəyyənləĢdirilməsi;
- Ali məktəblərdə tələbələrin SHT formalaĢdırılması təcrübəsinin öyrənilməsi;
- Mövcud proqram və dərslikələrin SHT formalaĢdırılması baxımından təhlili;
- Tədris prosesində tələbələrin SHT formalaĢdırılmasının imkan və yollarının
araĢdırılması.
Ali pedaqoji təhsil müəssisələri Ģəraitində gələcək müəllimlərin tədris prosesində sağlam həyat
tərzinin formalaĢdırılmasının üsul, vasitə və texnologiyalarının tətbiqindən tədqiqatın nəticələrinin
tələbələrin ali məktəb mühitində sağlam həyat tərzinin formalaĢdırıması prosesini
təkmilləĢdirməsindən ibarətdir.
TAPINTILAR:
Bütövlükdə təhsilalanların, xüsusilə pedaqoji ali təhsil məktəb tələbələrinin, gələcək müəllimlərin
müvafiq fənlərin tədrisi prosesində sağlam həyat tərzi haqqında elmi bilklərə yiyələnmələri və bu
zəmində onların sağlam həyat tərzinin formalaĢdırılması çox böyük elmi-pedaqji və ictimai
əhəmiyyət kəsb edir.
Pedaqoji ali təhsil məktəb tələbələrinin, gələcək müəllimlərin sağlam həyat tərzinin
formalaĢdırılması təhsil müəssisəsində yaradılan Ģəraitlə, tədris planları, proqramları, dərsliklər və
dərs vəsaitlərinin poblem baxımından imkanlarının müəyyənləĢdirilməsi və fənn müəllimlərinin
məqsədyönlü fəaliyyəti ilə Ģərtlənir.
Müasir dünyanın qlobal problemlərinin mədəniyyətin böhrana gətirdiyini araĢdırmağımızın
nəticəsində nəinki bütün digər problemlər, o cümlədən insanın biososial struktur kimi qorunub
saxlanılması, həm də onun ifadə olunması onunla əsaslandırılır ki, pedaqoji universitet və
institutlarda təhsil alan tələbələrin sağlam həyat tərzinə oriyentasiyası onların özü tərəfindən
mədəniyyətdə olan böhranın dəf edilməsinə kömək edir.
Yalnız sağlam həyat tərzi keçirən sağlam insan bəĢəriyyətin inkiĢafında və onun mədəniyyətində
yaranan böhranın aradan qaldırılmasına kömək edə bilər. Tələbələrin sağlam həyat tərzinə
oriyentasiya kontekstində təhsildə yeni situasiyaya sağlam həyat tərzində ―qapalı rasionallıqla‖
―açıq rasionalığı‖ bir-biri ilə bir arada yaratmaqla uğura bel bağlamaq olar.
―Qapalı rasionallıq‖ nöqteyi nəzərdən sağlam həyat tərzi insanın həyat fəaliyyətinin əvvəlcədən
düĢündüyünə, götür – qoy etdiyinə əsaslanaraq qurulmalıdır. Fəaliyyətin əsasında insan dəyərlərinin
qəbulu təĢəbbüsünə istiqamətləndirən dəyərlər ortada olmalıdır ki, onların da daxilində ―sağlam
həyat tərzi‖ və ―sağlamlıq‖ kimi dəyərlər vardır. Qaralı ―rasionallıq kontekstində bu dəyərlər əsasən
―hazır‖ məqsəd oriyentirləri Ģəklində dayanır ki, onlar insanın dünyayla, ətraf aləmlə, təbiətlə və
digər insanlarla qarĢılıqlı münasibətlərini əks etdirir.
Açıq rasionallıq nöqteyi nəzərdən həyat fəaliyyəti, azadlıq və məsuliyyət rəmzləri və nəzarət və
problemlərin axtarılıb tapılıb öz həyat mövqeyindən, həm də formalaĢan fəaliyyət məqsədlərinin
köməyi ilə həyata keçirilir. ―Özündən‖ həyat fəaliyyəti məqsədləri ortaya çıxarmaqla insan refleksiv
olaraq fəaliyyətin nəticələrinin humanist ekspertizasının vasitə və üsullarını həyata keçirir, və,
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beləliklə də onun sağlamlıq fəaliyyətinə təsiri planında nəticələrini görür. Sağlamlığa belə yanaĢma
fəaliyyətin Ģüurlu imperativi olmaqla, həm də danılmaz dəyər kimi ortada durur.
NƏTĠCƏ:
Tədqiqat iĢi prosesində müəyyənləĢdirilmiĢdir ki, tələbələr üçün dəyər kimi ―sağlamlıq‖, ―xoĢbəxt
ailə həyatı‖, ―dostların mövcudluğu‖ və ―sevgi‖ daha cəlbedicidir. Bu dəyərlər lazımilər kimi
gələcəyin obrazını eskiz kimi yaratmaqla, birinci kurs tələbələrinin Ģəxsiyyətlinin inkiĢaf
perspektivlərini qurmaqla və onların hamısının gündəlik situasiyasının özündən doğmadığını dərk
etməklə, onun dəyər oriyentasiyalarını təĢkil etməklə həm də dəyər oriyentasiyasının idraki,
dəyiĢdirici, kommunikativ və digər fəaliyyətdə nə dərəcədə zəruri olduğunu sübut edir. Bu dəyərlər
birinci kurs tələbələrinin daxili aləmini xarakterizə etsə də, onların predmetli fəaliyyətinin nəticəsi
deyildir.
Aktiv həyat ―fəaliyyəti‖, ―təbiət gözəlliyi və sənət‖ və ―yaradıcılıq‖ praktik olaraq tələbələri özünə
cəlb etmir. Aktiv həyat fəaliyyəti anlayıĢını onlar əsasən əməklə (sosioloji mənada) və iĢlə (sosioloji
və fiziki mənada) bağlayırlar. Lakin dünyaya və insanlara hər hansı müəyyən tip münasibətlərində
ortaya çıxan fəaliyyətlə bağlamırlar. Bu həm də onunla izah olunur ki, tələbələr üçün ―aktiv həyat
fəaliyyəti‖ dəyəri və ―maraqlı iĢ‖ dəyəri heç də lazım olan qədər cəlbdici fakt kimi ortada deyildir.
Məhz buna görə də tələbələr üçün ―dərk etmə‖ dəyərinin özü də cəkbedici görünmur. Ona görə ki,
onlar bu terminin onların idrakı münasibətlərini ortaya çıxarıb fiksasiya edən idrak fəaliyyəti
olduğunu yetərincə bilmirlər.
Tələbələr üçün daha çox əldə oluna biləcək dəyərlər isə ―dostların mövcudluğu‖, ―aktiv həyat
fəaliyyəti‖, ―özünə inam‖, ―azadlıq‖ və ―sağlamlıq‖ kimi dəyərlərdir. Tələbələr üçün ən çox əldə
oluna biləcək dəyərlər onlara əldə olunmuĢ məqsədlərin nəticələrini qiymətləndirməyə və həm də
dünyayla, ətraf aləmlə, insanlarla öz münasibətlərini nizamlamağa kömək edir. Onlar üçün əldə
olunan dəyərlər sırasında həm də sağlamlıq dəyəri vardır ki, o da onların dünyayla, ətraf aləmlə,
dostlarla münasibətlərini və qarĢılıqlı əlaqələrini nizamlamaqla, həm də bu qarĢılıqlı təsir və
qarĢılıqlı münasibətlərin qiymətləndirilməsi üçün kriteriya olur.
Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuĢdur ki, birinci kurs da dəyər – məna sferası yaradan ayrı-ayrı
dəyərlər arasında ziddiyyətlər də vardır ki, onlar neqativ və yaradıcı, törədici emosional vəziyyət
(daxili konflikt), yaxud daxili boĢluq (daxili vakuum) yaradır.
Ən çox konfliktli sfera kimi ―Maddi baxımdan təmin olunmuĢ həyat‖, ―XoĢbəxt ailə həyatı‖,
―Sağlamlıq‖ və ―Sevgi‖ vardır. Daxili vakuum həyatın ―Aktiv həyat fəaliyyəti‖, ―Yaradıcılıq‖ və
―Dərk etmə‖ kimi həyatın mühüm sferalarında ortaya çıxır.
Tələbələr tərəfindən istifadə edilən sağlam həyat tərzinə müsbət təsir edən aparıcı faktorlardan bəhs
etdikdə aĢağıdakıları qeyd etməliyik: ziyanlı vərdiĢlərin olmaması (58,1%), fiziki hərəkətlər (50,
0%), kommunikativ kompetensiya (35, 5%) və streslərin öhdəsindən gəlmə bacarığıdır (29,1%).
Bütövlükdə təhsilalanların, xüsusilə pedaqoji ali təhsil məktəb tələbələrinin, gələcək müəllimləırin
müvafiq fənlərin tədrisi prosesində sağlam həyat tərzi haqqında elmi bilklərə yiyələnmələri və bu
zəmində onların sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması çox böyük elmi-pedaqji və ictimai
əhəmiyyət kəsb edir.
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Pedaqoji diaqnostikanın ibtidai təlim prosesinə təsiri
Niftəliyeva Nigar Nəsir qızı
ADPU-nun İbtidai təhsilin pedaqogikası kafedrasının doktorantı
XÜLASƏ:
Tezisin mətnində pedaqoji diaqnostikanın ibtidai təlim prosesinə təsirindən söz açılır. Burada
pedaqoji diaqnostikanın ibtidai təlim prossesindəki rolu müxtəlif aspektlərdə və hər tərəfli təhlil
edilir. Bütün komponentlərin ətraflı Ģərhini görmək mümkündür. Pedaqoji diaqnostika - tədris
prosesinin optimallaĢdırılması, Ģagirdlərin fərqləndirilməsi, həmçinin tədris proqramlarının və
pedaqoji təsir metodlarının (yəni test və qiymətləndirmə) təkmilləĢdirilməsi problemlərinin həllinə
yönəlmiĢ monitorinq və qiymətləndirmə metodlarının məcmusudur. Pedaqoji diaqnostika pedaqoji
fəaliyyətin tərkib hissəsidir. Burada təlim və təhsil proseslərinin həyata keçirilməsi, bu proseslərin
nəticələrinin qiymətləndirilməsi, təhlili və nəzərə alınmasını tələb edir. Bu baxımdan pedaqoji
diaqnostikanın ibtidai təlim prosesindəki rolu əvəz edilməzdir. Tezisdə həmçinin, problemə yerli və
əcnəbi mütəxəssislərin araĢdırmaları mövqeyindən diqqət yetirilmiĢ, müqayisəli təhlil aparılmıĢ və
zəruri nəticələr çıxarılmıĢdır.
Tezisin mətnində bu istiqamətdə aparılmıĢ təcrübə, onların nəticələrinə də toxunulmuĢ və müqayisəli təhlillər öz əksini tapmıĢdır. Əldə olunmuĢ nəticələrin mahiyyətinə tezisdə aydınlıq gətirilmiĢdir.
Burada həmçinin, məsələyə dövlətin diqqəti də öz əksini tapmıĢdır. Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi tərəfindən verilmiĢ açıqlamalar və ictimaiyyətə təqdim edilən hesabatlar, həmçinin bu
istiqamətin müvafiq inkiĢafına yönəlmiĢ qəbul edilən qərarlar da bunu özündə ehtiva edir. Təhsil
ictimaiyyətinə təqdim edilmiĢ hesabatlar isə müvafiq sahədə aparılan iĢlərin kifayət qədər effektiv
olduğunu və eləcə də təhsil ictimaiyyəti tərəfindən müsbət qarĢılandığını əks etdirmiĢdir. Tezisin
mətnində həmçinin, aparılmıĢ sorğular onların nəticələri də öz əksini tapmıĢdır. Bununla, yanaĢı bu
istiqamətdə çoxlu çatıĢmazlıqlar da vardır, bu çatıĢmalıqlara tezisin mətnində aydınlıq gətirilmiĢ və
onların aradan qaldırılması üçün həll yolları da təklif edilmiĢdir.
Açar söz: pedaqoji diaqnostika, ibtidai təlim prosesi, diaqnostik metodlar, ibtidai sinif müəllimi,
diaqnostik qiymətləndirmə
Keywords: pedagogical diagnostics, primary school process, diagnostic methods, primary school
teacher, diagnostic assessment
Ключевые слова: педагогическая диагностика, процесс начального образования, методы
диагностики, учитель начальных классов, диагностическое оценование
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Təhsil sistemi bu gün ümumbəĢər cəmiyyətin onurğa sütunu olmuĢ, onun taleyinin və gələcək
inkiĢafının əsas təminatçısına çevrilmiĢdir. Məhz bu baxımdan da o, daima inkiĢafa, yeniliklərə
ehtiyac duymuĢ və hər cür yeniliyə açıq olmuĢdur. Pedaqogika tarixinə nəzər salsaq, görə bilərik ki,
hər bir yenilik cəmiyyət tərəfindən heç də həmiĢə rəğbətlə qarĢılanmamıĢ, bəzən isə tənqidlərə
məruz qalmıĢdır. Bütün qüsurların aĢkar olunması və onların aradan qaldırılması üçün isə bir
yeniliyə ehtiyac var idi. Bəs bu yenilik nə idi? Onu necə axtarıb tapmaq olardı? Dünya təhsil
sistemində görkəmli pedaqoqlarımız bu yeniliklərin aĢkara çıxarılması üçün müxtəlif təkliflər, çıxıĢ
yolları irəli sürmüĢlər. Bu təkliflər isə zamanla taleyin sınaqlarından keçmiĢ, zamanla bu günkü
halını almıĢ, pedaqoji diaqnostika halında toplanmıĢdır.
Bu gün pedaqoji diaqnostika

müəllimlərin peĢə fəaliyyətinin vacib bir hissəsi olub, Ģagird

Ģəxsiyyətinin formalaĢması və inkiĢafına yönəldilmiĢdir. Burada psixoloji və pedaqoji diaqnostika
sahəsində fərdi tədqiqatların qısa təhlili təqdim edilir. O, həmçinin, ibtidai təlim prosesi üçün
onların didaktik və tədris dəyərini müəyyənləĢdirərək, Ģagirdlərin əsas bilik və bacarıqlarının fərdi
diaqnostik metodlarını aĢkara çıxarır. Müasir dövrdə pedaqoji diaqnostikanın praktikada tətbiqi
onun elmi, metodiki, təĢkilati və praktiki cəhətlərində təlim və tədris prosesinin səmərəliliyini təmin
edir. ġagirdlərin və tələbələrin kompetensiyaları yüksək səviyyədə mənimsəməsinə Ģərait yaradır.
Pedaqoji diaqnostikadan istifadə təhsil prosesindəki çatıĢmazlıqları aĢkar etməyə və tez həll etməyə,
inkiĢaf perspektivlərini proqnozlaĢdırmağa kömək edir.
AraĢdırma
Ġbtidai təlim prosesi ilə təhsil sistemində bütün elmlərin ilkin bünövrəsinin təməli qoyulur. Bu
baxımdan ibtidai təlim prosesi özü-özlüyündə günün aktuallığını ehtiva edərək prosesin zəruriliyini
ortaya qoymuĢ olur. Dövlətin də ibtidai təlim prosesinə diqqəti və qayğısı danılmaz faktordur.
KeçirilmiĢ islahatlar, yeniliklər, davamlı olaraq aparılan pedaqoji diaqnostik proseslər bunun bariz
göstəricisidir. Belə ki, davamlı olaraq təhsil islahatları keçirilmiĢdir.
Pedaqoji diaqnostikanın təlim prosesinin zəruriliyi əcnəbi və yerli mütəxəssislərin də diqqətinin
özünə cəlb etmiĢdir. Həmin pedaqoqların bir neçəsinin rəy və təkliflərini nəzərdən keçirək.
Pedaqoji elmlər doktorları, professorlar Əmrulla PaĢayev və Fərrux Rüstəmovun fikrincə, pedaqoji
diaqnostikanın məqsədi təlim prosesinin baĢ vermə Ģəraitini, onun nəticələrini dəqiq üzə çıxarmaq,
qiymətləndirmək və təhlil etməkdir. [1, s.272]
Azərbaycanlı pedaqoqlar Ə.PaĢayev, F.Rüstəmovun fikrincə,

Ģagirdlərin bilik və bacarıqlarını

diaqnostika edərkən, yoxlayarkən və qiymətləndirərkən onları məntiqi ardıcıllıqla etmək
lazımdır[1]:
Birinci pillə - bilik səviyyəsinin ilkin üzə çıxarılmasıdır;
Ġkinci pillə - öyrənilən mövzunun qavranılması prosesində həyata keçirilən cari yoxlamadır;
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Üçüncü pillə - tematik olaraq həyata keçirilən təkrar yoxlamadır. Əvvəl tədris olunan
mövzular mütəmmadi olaraq təkrarlanır;
Dördüncü pillə - hər hansı bölmə üzrə aparılan dövri yoxlamadır;
BeĢinci pillə - tədris prosesinin bütün mərhələlərində keçirilən yekun yoxlamadır.
Professor A.O.Mehrabov və psixologiya elmlər doktoru E.B.Bəylərov pedaqoji diaqnos-tikanın
həyata keçirilməsində testin aparıcı rolunu qeyd edərək belə demiĢlər: ÇalıĢmaların sayının çoxluğu
müəyyən dərəcədə pedaqoji diaqnostikanın səhihliyini təmin edir. Hazırlığın səviyyəsini, yəni əhatə
dairəsini və keyfiyyətini müəyyənləĢdirməyə kifayət edən optimal sayda tapĢırıqdan ibarət test –
―yaxĢı test‖ hesab edilir. Test nəticələrinin Ģərh edilməsinin bir üsulu normativ istiqamət variantıdır.
Pedaqogika üzrə elmlər doktoru Tovuz Eminlinin fikrincə, ―pedaqoji diaqnostikaya Ģagirdlərin və
müəllimlərin fəaliyyəti, sinif və məktəb rəhbərlərinin, məktəb ictimai təĢkilat-larının, məktəbə
rəhbərlik və onun idarə edilməsi və s. bu kimi məsələlər cəlb oluna bilər. Məktəblilərlə təlim,
dərsdənkənar iĢ pedaqoji və psixoloji diaqnostikanın mühüm obyektidir. Pedaqoji və psixoloji
diaqnostika ayrı – ayrı Ģagirdlər, bir qrup məktəbli, habelə Ģagird kollektivi ilə aparılır‖.
Bolqar pedaqoqu Vanya Petrova deyir: ―Pedaqoji diaqnostika məktəbdə öyrənmə obyektlərinin
vəziyyətini bilmək və tanımaq üçün hazırlanmıĢdır. Nəticədə, müxtəlif qiymətləndirmə vasitələri və
metodlarının istifadəsini tələb edən olduqca mürəkkəb bir fəaliyyətdir. DəyiĢən tələblərə və
gözləntilərə uyğun olaraq, didaktik testlər ön plandadır. Bunlar tədris olunan materialın öyrənilmə
dərəcəsini müəyyənləĢdirmək üçün sürətli, obyektiv və etibarlı bir yol kimi müəyyənləĢdirilmiĢ və
öyrənmə ilə onun nəticələrini fərqləndirməyə imkan verir. Onlar ibtidai məktəbdə Ģagirdlərin bilik
səviyyələrini artırmağa imkan verən məlumatların düzgün tərtib edilməsini və adekvat Ģərh
edilməsini tələb edirlər.‖ [5, 37]
Vanya Petrova pedaqoji diaqnostikada testlərin zəruri rolunu ifadə etdi. Testlər gələcək ibtidai sinif
müəllimlərinin diaqnostik fəaliyyətə hazırlanmasında əvəzsiz vasitədir. Hal-hazırda da ölkəmizdə
müəllimlərin diaqnostik fəaliyyəti testlər vasitəsilə qiymətləndirilir.
Drezden Texniki Universitetinin mütəxəssisləri Professor Klemens ZumhaĢ, Konstans Müller və
Ulrayk Fostel Pedaqoji diaqnostikanın zəruriliyinin xüsusi əhəmiyyətinin vurğulayaraq qeyd edir:
―Pedaqoqlar bacarıqlarına uyğun vasitələrə və iĢləri üçün diaqnostikaya ehtiyac duyurlar, onların
dəstəyə və diaqnostik səlahiyyətlərini fasiləsiz inkiĢaf etdirməyə ehtiyacı var, bilik bizim iĢimiz və
öhdəliyimizdir ...‖ [6]
Professor Klemens ZumhaĢ, Konstans Müller və Ulrayk Fostel isə pedaqoji diaqnostikanın rolunu
bir daha da möhkəmləndirərək onun bir öhdəlik olduğunu ifadə edir.
Rus pedaqoqu K.UĢinskiyə görə isə pedaqoji diaqnostika hələ tam inkiĢaf etməmiĢdir və təhsil
ictimaiyyəti tərəfindən Ģagridlərin tərbiyə olunanların tədqiq olunmasını psixo-diaqnostikanın tərkib
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hissəsi kimi qəbul edilir. OxĢar fikri alman alimi Klanerdə bildirib. O pedaqoji diaqnostikanın
psixoloji diqnostikadan ruhlandığını qeyd etmiĢdir.
Tovuz Eminli pedaqoji diaqnostikada müəllim fəaliyyətinin zəruriliyini qabardaraq belə ifadə edir:
―Pedaqoji diaqnostikanın səviyyəsini yüksətmək üçün müəllim öyrədən mövqeyindən diaqnostika
aparan insan mövqeyində olmalıdır. Gündəlik iĢdə əsas məqsəd – həmin anda öyrətmək, düzgün
cavab almaqdırsa, o zaman diaqnostikanın aparılması prosesində Ģagirdin vəziyyəti barədə zəruri
məlumatlara yiyələnmək olur.‖
Ġngilis pedaqoqu D.Dobson isə deyir: ―Pedaqoji diaqnostika çarə deyil, o sadəcə, problemi
əngəllərdən azad etməyə kömək edəcək bir vasitədir‖. [7]
Bəzi rus pedaqoqları isə pedaqoji diaqnostika haqqında belə düĢünür: ―Pedaqoji diaqnostika bu gün
hələ müəyyən edilmiĢ bir elmi intizamdan çox fəal mübahisəli və qeyri-müəyyən bir proqramdır.
Buna görə elmi diaqnozun müxtəlif təriflərinin olması təəccüblü deyil. Təlimin diaqnozunu, yəni
nəticələri, əldə olunan nəticələr və öyrənməni ayırır‖. [8]
Yuxarıda istinad etdiyimiz yalnız bir qrup məĢhur pedaqoqların fikirlərinə diqqət yetirsək, onların
hər biri təlım və tədris prosesində pedaqoji diaqnostikanın vacibliyini qeyd edirlər. Bütün bunlara
əsasən belə qərara gələ bilərik ki, yenicə məktəbə qədəm qoymuĢ, məktəbin, müəllimin, sinif
yoldaĢlarının, məktəb kollektivinin, məktəbdaxili nizam-intizamın və s. nə olduğunu hələ tam
anlaya bilməyən ibtidai siniflərin təlim və tədris prosesində pedaqoji diaqnostikanın, xüsusi ilə fərdi
pedaqoji diaqnostikanın və fərdi yanaĢmanın xüsusi önəmi var. Hətta övladlarını məktəbə təzə
gətirən valideynlərlə xüsusi diaqnostika aparmaq, xüsusi yanaĢma vacibdir.
―Təhsil millətin gələcəyidir‖ deyən, təhsilə daimi diqqət və qayğısı ilə seçilən ümumilli liderimiz,
ulu öndər Heydər Əliyevin 30 mart 1998-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının
təhsil sistemində beynəlxalq standartlara uyğun islahatların aparılması, təhsilin inkiĢafı və onun
maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi üçün Dünya Bankının vəsait qoyuluĢunu təmin etmək
və Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahatların aparılmasını təĢkil etmək məqsədilə
dövlət komissiyası yaradılmıĢdır. Komissiyanın iĢçi qrupu tərəfindən ―Azərbaycan Respublikasının
təhsil sahəsində Ġslahat Proqramı‖ hazırlanmıĢ və 1999-cu ilin

15 iyununda ulu öndərimiz Heydər

Əliyevin 168 saylı sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢdir. Bu təhsil islahatları 3 mərhələni əhatə etmiĢdir:
I mərhələ - bu mərhələ 1999-2003-cü illəri əhatə etmiĢ və "öyrədici-innovativ‖ [4,168]
mərhələ adlandırılmıĢdır. Bu mərhələdə təhsil sahəsi ilə əlaqadar dərin diaqnostik tədqiqatlar
aparılmıĢ, təhsil sistemimizin mövcud vəziyyəti araĢdırılmıĢ, çatıĢmazlıqlar aĢkara çıxarılmıĢ və
dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələri ilə müqayisələr aparılmıĢdır. Nəticədə mövcud problemlərin aradan
qaldırılması üçün qarĢıya müvafiq məqsədlər qoyulmuĢdur.
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II mərhələ - bu mərhələ 2004-cü ildən 2007-ci ilə qədər olan müddəti əhatə etmiĢ və ―hazırlıq‖ [4,168] mərhələsi adlandırılmıĢdır. Burada yeni kurikulumlar, yeni dərsliklər hazırlanmıĢ,
qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərə hazırlıq aparılmıĢdır.
III mərhələ - bu mərhələ isə 2008-2013-cü illəri əhatə edərək ―tətbiqetmə‖ [4,168] mərhələsi
adlanmıĢdır. Beləliklə, kurikulum proqramı tətbiq edilməyə baĢlanılmıĢdır.
Bütün bu islahatlar diaqnostik tədqiqatların nəticəsi sayəsində əldə edilmiĢ və diaqnostik
tədqiqatların da aparılmasını daha qabarıq Ģəkildə üzə çıxarır. Bütün bu müddət ərzində Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyi müəllimlərin bu proseslərə açıq olması və adaptasiya olması üçün
dövlət tərəfindən ödəniĢĢsiz seminar və təlimlər keçirmiĢ, məktəblərə, onların durumuna diqqət
yetirmiĢ, dərsliklər yenilənmiĢ və müasir standartlara cavab verməsi və ümumilikdə təhsil
sistemində əsaslı dəyiĢikliklər edilmiĢdir. Biz Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən
verilmiĢ hesabatlarda bunun Ģahidi olmuĢ olarıq. Gəlin onlardan bəzilərini nəzərdən keçirək:
Baxmayaraq ki, 2020-ci il dünya üçün koronavirus pandemiyası ucbatından nisbətən təlatümlü il
olsa da, buna baxmayaraq, ölkəmiz bu çətin ildə də kifayət qədər uğura nail olmağı bacarmıĢdır.
Məsələn, əgər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2020-ci ilə dair Hesabatına [5] nəzər
salsaq, ümumi təhsil müəssisələrinin I-XI sinifləri üçün 339 adda 7233214 nüsxə dərslik və metodik
vəsait çap edilməsi, yeni dərsliklərin - I sinif ―Azərbaycan dili (tədris dili)‖, I sinif "Riyaziyyat‖, I
sinif ―Azərbaycan dili (dövlət dili)‖ fənni üzrə dərslikləri istifadəyə verilməsini xüsusi vurğulaya
bilərik. Yeni dərsliklər sırasında həmçinin, "Macmillan" NəĢriyyatının ―Ġngilis dili‖ fənni üzrə 1-ci
siniflər üçün hazırladığı ―Happy Campers‖ dərsliyi də var. Həmçinin, dərsliklərin təkmilləĢdirilməsi
ilə əlaqədar Sinqapur Ģirkəti olan ―Alston‖ nəĢriyyatı ilə əməkdaĢlığa baĢlamıĢ və bu layihə halhazırda Təhsil Ġnstitutu tərəfindən icra olunmaqdadır. Digər yeni layihələr içərisində ―Dərs
vaxtı‖veriliĢini, ―Virtual məktəb‖ platformasını, ―Qarabağın məĢhur müəllimləri‖ layihəsini xüsusi
vurğulamaq olar.

Həmçinin, ―Covid -19‖ pandemiyası dövründə ölkəmizin riyazi bacarıq və

hesablama vərdiĢlərinin inkiĢafına yönələn ―Polyup‖ platformasının UNESCO-nun rəsmi saytına
daxil olmasını da xüsusi bir uğur kimi vurğulaya bilərik. Həmçinin, Ģagirdlərimizin beynəlxalq
olimpiadalardakı uğurları, TĠMSS 2019-un nəticələrinə əsasən ölkəmizin regionda ən yüksək nəticə
göstərməsini də xüsusi vurğulaya bilərik. TĠMSS 2019-un nəticələrinə əsasən ölkəmiz 515 balla 52
ölkə arasında 28-ci yerdə yekunlaĢmıĢdır.
Digər illərin hesabatlarına qısa nəzər salsaq görə bilərik ki, statistik göstəricilər hər il yeni
layihələrin icrasını, həmçinin respublika və beynəlxalq çərçivəli uğurlara imza atdığımızı açıq-aĢkar
üzə çıxarır. Onların bəzilərinə qısa nəzər yetirək. Biz bu uğurlu layihələrin içində Müəllimlərin ĠĢə
Qəbul imtahanı barəsində xüsusi danıĢ bilərik, Ģəffaf Ģəkildə keçirilən bu imtahanların sayəsində hər
il xeyli məzun iĢ ilə təmin olunur. Həmçinin, Direktorların ĠĢə Qəbul imtahanını da buna nümunə
çəkmək olar. Eyni imtahanlara müəllimlərin bilik və bacarıqlarının yoxlanmasına xidmət edən

24-25 May 2021

151

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
diaqnostik qiymətləndirmə imtahanlarını da aid edə bilərik. Həmçinin, bu uğurlu layihələrin
içərisində trims.edu.az saytını xüsusi ilə vurğulamaq istərdim, bu sayt vasitəsi ilə Ģagirdlər dərs
vəsaitlərini rahatlıqla yükləyib oxuya bilərlər ki, bu da təhsildə əlçatanlılığı təmin edir.
Tapıntılar
Məzruzə tezisindən bizə pedaqoji diaqnostikanın keçirilməsinin və onun nəticələrinin təhsilin bütün
istiqamətlərinə o cümlədən, ibtidai təlim prosesinə mühüm effektiv təsir göstərdiyinin, eyni
zamanda davamlı inkiĢafın təminatçısı olduğunu görə bilərik. Bu proseslərin digər elm sahələri ilə
də əlaqədar olduğunun və eyni zamanda da daimi əlaqəli olmasını zəruriliyinin də Ģahidi olduq. Bu
baxımdan pedaqoji diaqnostikanın digər elm sahələri ilə xüsusi ilə də psixoloji diaqnostika ilə
əlaqəsinin zəruriliyi olduqca vacibdir.
Tarixə nəzər salsaq, XIX əsrin II yarısına kimi pedaqoji diaqnostika psixoloji diaqnostikanın tərkib
hissəsi kimi götürülürdü. O zamanlar

pedaqoji diaqnostika psixoloji diaqnostika ilə paralel

aparılırdı. Lakin, zamanla pedaqoji diaqnostikanın tətbiq istiqamətləri geniĢləndi və o psixoloji
diaqnostikadan fərqlənməyə baĢladı. Lakin, hər 2 diaqnoz proseslərinin paralel aparılmasının
olduqca faydalı olacağını düĢünürəm. Təhsil ĠĢçilərinin PeĢəkar ĠnkiĢafı Ġnstitunun ―Məktəbdə
psixoloji iĢin təĢkili‖ oxu materialında psixoloji diaqnostikaya geniĢ yer verilmiĢdir. Burada
psixoloji diaqnostikanın psixoloji xidmətin özəyini təĢkil etdiyi xususi olaraq vurğulanır və
psixoloji diaqnostika hər tərəfli təhlil edilir. Ġbtidai sinif müəllimi Ģagirdlərlə daimi kontaktda
olduğu üçün Ģagirdlərin psixoloji durumuna gərək yaxından bələd olsun və məktəb psixoloqu ilə
daimi əlaqədə olsun. Belə ki, psixoloji diaqnostika ilə Ģagirdin həm əqli, həm də Ģəxsi potensialı üzə
çıxardılır. Bəzən bu prosesdə psixoloji xarakteristikadan da istifadə olunur. Bu xarakteristika ibtidai
sinif Ģagirdinə aiddirsə, həm onun valideyni, həm sinif müəllimi, həm də Ģagirdin özü prosesə cəlb
olunur və bu xarakteristika əsasən anket formasında tədqiqatın obyektləri və subyektlərindən asılı
olaraq, müxtəlif kateqoriyalara ayrılmıĢ sual və ya tapĢırıqlardan ibarət olur. Nəticə əldə
olunduqdan sonra korreksiyaedici tədbirlər icra olunur. Təbii ki, burada psixoloqun və ya prosesi
icra edən ibtidai sinif müəlliminin etik prinsiplərindən: ―konfidensiallıq (məxfilik) prinsipi,
səriĢtəlilik prinsipi, məsuliyyətlilik prinsipi, etika və hüquqa uyğunluq prinsipindən‖ [3, 17] isifadə
olunur. Həmçinin, psixologiyanın düzgün təbliği prinsipi, Ģagirdin rifahının nəzərə alınması
prinsipi, peĢəkar əməkdaĢlıq prinsipi, Ģagirdi müayinənin məqsədləri və nəticələri haqqında
məlumatlandırma prinsiplərinə riayət etmək də tələb olunur
Nəticə
Bütün bu qeyd etdiklərimizdən belə qənaətə gəlmək olar ki, pedaqoji diaqnostikasız təhsil sahəsində
inkiĢaf istiqamətlərini müəyyən etmək mümkün deyildir. Bu baxımdan bu sahələr daimi nəzarətdə
saxlanmalı və onun inkiĢafına zərurət yaradılmalıdır. ĠnkiĢaf olan yerdə daimi müəyyən iĢlər
görülməlidir. Bu, həmçinin, ibtidai təlim prosesinə də aiddir. Daimi olaraq, yenilikləri araĢdırmalı
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və onu pedaqoji sahəyə tətbiq etmək lazımdır. Diaqnostik fəaliyyət, həmçinin müəlliməri də daimi
inkiĢafa vadar edir. Bu baxımdan pedaqoji diaqnostikanın nə dərəcə də mühüm bir sahə olduğunu
görürük, onun tətbiqi və inkiĢafı vacibdir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2020-ci ildə görülmüĢ iĢlərə dair Hesabatı
Ə.PaĢayev, F.Rüstəmov. Pedaqogika. Bakı: Elm və təhsil, 2012.
TĠPĠĠ. Məktəbdə psixoloji iĢin təĢkili. Oxu materialı
M.Aranlı, C.Yusifova. Kurikulum, metodika və məntiq testləri. Bakı: 2018
Ваня Петрова. Eastern Academic Journal. 2019
https://tudresden.de/gsw/ew/iew/pd/diearbeitsgruppe?set_language=en#intro
http://www.myshared.ru/slide/856666/
Серова Анна Александровна. Московский государственный лингвистический университет. Реферат:
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕСТИРОВАНИЕ». Москва: 2000
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QARA QIZILIN ĠNSAN KAPĠTALINA ÇEVRĠLMƏSĠ: ELM VƏ TƏHSĠL PRĠORĠTET
SAHƏ KĠMĠ
(THE TRANSFORMATION OF BLACK GOLD INTO HUMAN CAPITAL:
SCIENCE AND EDUCATION AS A PRIORITY AREA)
Ərəstun Mehdiyev
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, ORCID : 0000-0002-3652-0548
XÜLASƏ
Elm və təhsil hər bir dövlətin sosial-iqtisadi, hərbi-siyasi və mədəni-mənəvi inkiĢaf səviyyəsini
müəyyənləĢdirən prioritet fəaliyyət sahələri sırasındadır. Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyini bərpa etdiyi ilk illərdə ölkə həyatını bürümüĢ dərin böhran elm və təhsildən də yan
keçməmiĢdir. Həmin dövrdə iqtisadi potensialın dirçəldilməsi, milli dövlət quruculuğu və səmərəli
idarəçiliklə bağlı qarĢıya çıxan vəzifələr yüksək hazırlıqlı yeni kadr və mütəxəssislərə böyük tələbat
doğururdu. Buna görə də təhsilin məzmunca yenilənməsi və keyfiyyətinin artırılması aktual məsələ
kimi ön plana çıxmıĢdı. Azərbaycan hökumətinin bu sahədə ilk addımlarından biri 1992-ci ildə ali
məktəblərə qəbul qaydalarının dəyiĢdirilməsi və test sisteminin tətbiqi ilə bağlı oldu. Eyni zamanda
dövlət hesabına təhsil almaq üçün Türkiyə universitetlərinə, bir neçə ildən sonra isə Rusiyanın
qabaqcıl ali məktəblərinə tələbə göndərilməsinə baĢlanıldı.
Bununla belə, yalnız neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi və ölkənin valyuta gəlirlərinin
ardıcıl artması ilə qara qızılın insan kapitalına çevrilməsi istiqamətində daha səmərəli tədbirlərin
görülməsi üçün əlavə imkanlar yarandı. ―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı‖nın qəbul olunması və həyata keçirilməsi təhsilin inkiĢafına,
müasir standartlara cavab verən ixtisaslı kadrların hazırlanmasına yönəlmiĢ mühüm addımlardan
biri kimi qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun maliyyələĢdirdiyi
həmin Dövlət Proqramı üzrə 2020-ci ilin ortalarına qədər 3300 nəfərdən çox tələbənin təhsil
xərcləri ödənilmiĢdir. Bu proqram çərçivəsində tələbələrin əksəriyyəti əsasən Böyük Britaniya,
Türkiyə, Almaniya, Kanada, Niderland və Rusiya ali məktəblərində, habelə ABġ, Çin, Yaponiya,
Avstraliya və s. ölkələrin universitetlərində təhsil almıĢdır. Onların daha çox iqtisadiyyat və
idarəetmə, sənaye, hüquq, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, eləcə də tibb və təhsil
ixtisaslarına yönəldilməsi hökumətin kadr hazırlığı strategiyasından irəli gəlir. Bu siyasətin davamı
kimi qəbul edilmiĢ növbəti Dövlət Proqramı 2019-2023-cü illərdə xaricdə doktorantura üzrə
təhsilin Dövlət Neft Fondu tərəfindən maliyyələĢdirilməsini nəzərdə tutur.
Beləliklə, ölkədə müasir dövrün çağırıĢlarına uyğun olaraq yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlığına
xüsusi diqqət yetirilir. Ġnsan kapitalının formalaĢmasında mühüm rol oynayan keyfiyyətli təhsilin
əlçatanlığı üçün neft gəlirləri hesabına məqsədyönlü siyasət aparılır.
Açar sözlər: xaricdə təhsil, neft gəlirləri, insan kapitalı, dövlət proqramı, Dövlət Neft Fondu
ABSTRACT
Science and education are among the priority areas that determine the level of socio-economic,
military-political and cultural-spiritual development of each state. In the first years of the state
independence restoration of the Republic of Azerbaijan, the deep crisis that gripped the country did
not also bypass the spheres of science and education. The upcoming tasks of reviving economic
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potential, building a national state and effective governance during that period required highly
qualified new personnel and specialists. Therefore, updating the content and improving the quality
of education came to the fore as an urgent goal. One of the first steps of the Azerbaijani government
in this area was changing the rules of admission to universities and application of testing system in
1992. At the same time, sending of students to the universities of Turkey and a few years later to the
leading universities of Russia for getting an education at the expense of state had started.
Meanwhile, due to the successful implementation of the oil strategy and increase in foreign
exchange earnings have emerged additional conditions for taking effective measures in the direction
of converting black gold into human capital. The adoption and implementation of the "State
Program on education of Azerbaijani youth abroad in the years 2007-2015" is assessed as one of the
important steps aimed at the development of education and staff training meeting modern standards.
By the middle of 2020, within that state program financed by the State Oil Fund of the Republic of
Azerbaijan, were covered the costs for education of more than 3,300 students. In the framework of
this program, the majority of students obtained education in the universities of Great Britain,
Turkey, Germany, Canada, the Netherlands and Russia, as well as the universities of the USA,
China, Japan, Australia and other countries. Their involvement, mostly, in economics and
management, industry, law, information and communication technologies, as well as medicine and
education came from the government training strategy. The next State Program, adopted as a
continuation of this policy, provides for support of doctoral studies abroad by the State Oil Fund in
2019-2023.
Thus, the country pays special attention to the training of highly qualified specialists in accordance
with the challenges of modernity. Purposeful policy is pursued at the expense of oil revenues for the
availability of quality education that plays an important role in the formation of human capital.
Keywords: education abroad, oil revenues, human capital, state program, State Oil Fund
GIRIġ
QloballaĢma proseslərinin intensiv xarakter aldığı müasir dövrdə peĢəkar kadrların yetiĢdirilməsi,
yeni elmi kəĢflər və qabaqcıl texnologiyaların sürətli tətbiqi həyatın bütün sahələrində
geniĢmiqyaslı perspektivlər açır. Burada zamanın çağırıĢlarına vaxtında adekvat cavab verən, çevik
davranan, aktual elmi araĢdırmalara zəruri vəsaiti ayıran və nəticələri praktikada səmərəli istifadə
edən daha böyük uğur qazanır. Buna görə də təsadüfi deyil ki, elm və təhsil hər bir dövlətin sosialiqtisadi, hərbi-siyasi və mədəni-mənəvi inkiĢaf səviyyəsini müəyyənləĢdirən prioritet fəaliyyət
sahələri sırasındadır. Yeni tarixi dövrdə Ermənistanın hərbi təcavüzünə və iĢğalçılıq siyasətinə
məruz qalmıĢ Azərbaycan Respublikası bu istiqamətdə qarĢıya mühüm vəzifələr qoyaraq, onların
həyata keçirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görür. Bu sahədə aparılan siyasətin mühüm tərkib
hissəsindən birini qara qızılın insan kapitalına çevrilməsi təĢkil edir.
Ġnsan kapitalının inkiĢafı. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi ilk
illərdə ölkə həyatını bürümüĢ dərin böhran elm və təhsildən də yan keçməmiĢdir. Həmin dövrdə
iqtisadi potensialın dirçəldilməsi, milli dövlət quruculuğu və səmərəli idarəçiliklə bağlı qarĢıya
çıxan vəzifələr yüksək hazırlıqlı yeni kadr və mütəxəssislərə böyük tələbat doğururdu. Buna görə də
təhsilin məzmunca yenilənməsi və keyfiyyətinin artırılması aktual məsələ kimi ön plana çıxmıĢdı.
Azərbaycan hökumətinin bu sahədə ilk addımlarından biri 1992-ci ildə ali məktəblərə qəbul
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qaydalarının dəyiĢdirilməsi və test sisteminin tətbiqi ilə bağlı oldu. Eyni zamanda dövlət hesabına
təhsil almaq üçün Türkiyə universitetlərinə, bir neçə ildən sonra isə Rusiyanın qabaqcıl ali
məktəblərinə tələbə göndərilməsinə baĢlanıldı.
Bununla belə, 1990-cı illərin sonu – 2000-ci illərin əvvəllərində sosial-iqtisadi böhranın aradan
qaldırılması ilə inkiĢaf meyillərinin tədricən güclənməsinə baxmayaraq, hələ də Ermənistanın
davam edən iĢğalçılığı Ģəraitində bütün sahələrə zəruri sərmayənin yönəldilməsi mümkün deyildi.
Yalnız neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi və ölkənin valyuta gəlirlərinin ardıcıl artması
ilə qara qızılın insan kapitalına çevrilməsi istiqamətində daha səmərəli tədbirlərin görülməsi üçün
əlavə imkanlar yarandı. Ġnfrastruktur layihlərinin icrasına və sosial problemlərin həllinə xüsusi
diqqət yetirilməsi ilə yanaĢı, ―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili
üzrə Dövlət Proqramı‖nın qəbul olunması və həyata keçirilməsi təhsilin inkiĢafına, müasir
standartlara cavab verən ixtisaslı kadrların hazırlanmasına yönəlmiĢ mühüm addımlardan biri kimi
qiymətləndirilməlidir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan maliyyələĢdirilən bu Dövlət Proqramı üzrə 2008ci ilin sonunda xaricdə təhsil alan tələbələrin ilk qrupunun tərkibi 164 nəfərdən ibarət idi. Həmin il
Neft Fondundan ilk dəfə bu məqsədlə 2,3 milyon manat ayrılmıĢdır.1 Bir il sonra isə tələbələrin sayı
483 nəfərə çatmıĢ, onların təhsil xərclərinin ödənilməsinə isə 7,9 milyon manat yönəldilmiĢdir.2
Bu proqram çərçivəsində ilk dövrdə tələbələrin əksəriyyəti əsasən Böyük Britaniya (119 nəfər),
Türkiyə (75 nəfər), Almaniya (64 nəfər), Fransa (60 nəfər), Rusiya (37 nəfər) universitetlərində
təhsil alırdı. Bununla yanaĢı, ABġ (23 nəfər), Cənubi Koreya (21 nəfər), Kanada (11 nəfər), hətta
Sinqapur (6 nəfər), Avstraliya (3 nəfər) və bir sıra baĢqa ölkələrin də ali təhsil ocaqlarına tələbələr
göndərilmiĢdi.3
Dövlət Proqramı üzrə xaricdə təhsil alan gənclərin sayı ildən-ilə artırdı. 2010-cu ildə Neft Fondu
artıq 733 tələbənin təhsil xərcinə 9,6 milyon manat vəsait sərf etmiĢdir.4 Həmin il 51 tələbə təhsilini
baĢa vuraraq məzun olmuĢdur. Onlarn əsas hissəsi (23 nəfər) iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisası üzrə
ali təhsil almıĢdır.5 Digər gənclər isə politologiya, hüquq, sosial elmlər, tibb, təhsil, ĠKT, incəsənət
və mühəndislik ixtisaslarına yiyələnmiĢlər.
2015-ci il Proqram üzrə tələbə qəbulunun axırıncı ili olmuĢdur. Amma həmin il ali məktəbə qəbul
edilmiĢ 1387 nəfər tələbə təhsilini davam etdirir. Son məlumata görə, 2020-ci il iyun ayının 30-dək
bu Proqram çərçivəsində təhsilini müvəffəqiyyətlə baĢa vuran 2765 tələbə məzun olmuĢdur.
Təhsilini yekunlaĢdırmaq üzrə olan sonuncu gənclərin isə 2021-ci ildə məzun olacağı gözlənilir.6
Dövlət Proqramı üzrə 2020-ci ilin ortalarına qədər Neft Fondundan 3300 nəfərdən çox tələbənin
təhsil xərcləri ödənilmiĢdir. Əvvəldən seçilmiĢ strategiyaya uyğun olaraq onların əksəriyyəti yenə
də Böyük Britaniya (960 nəfər ya 29,1%), Türkiyə (731 nəfər və ya 22,1%), Almaniya (409 nəfər
və ya 12,4%), Kanada (239 nəfər və ya 7,2%), Niderland (173 nəfər və ya 5,2%) və Rusiya (125
nəfər və ya 3,8%) ali məktəblərində təhsil almıĢdır. Eyni zamanda, azərbaycanlı gənclər öz
təhsillərini həm də Ġsveçrə (104 nəfər), Fransa (101 nəfər), ABġ (97 nəfər), Avstraliya (84 nəfər),
Sinqapur (10 nəfər), Çin (4 nəfər), Yaponiya (4 nəfər) və s. ölkələrin universitetlərində davam
etdirmiĢlər.7
2020-ci ilin ortalarına olan statistikaya nəzər salarkən aydın olur ki, gənclər xarici ölkələrə daha çox
(79,0%) magistratura və bakalavr pillələrində təhsil alımaq üçün göndərilmiĢdir. Həmin dövrə qədər
onların sayı müvafiq olaraq 1180 və 1430 nəfər təĢkil etmiĢdir. Həm də qeyd etmək lazımdır ki,

24-25 May 2021

156

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
xaricdə təhsil alan tələbələr üçün Azərbaycanın müasir və gələcək inkiĢafı yolunda aktual hesab
olunan prioritet ixtisaslar seçilmiĢdir. Belə ki, magistratura pilləsində gənclərin əsasən iqtisadiyyat
və idarəetmə (722 nəfər), sənaye (138 nəfər), hüquq (120 nəfər) informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları (118 nəfər), bakalavr pilləsində isə yenə də daha çox iqtisadiyyat və idarəetmə (320
nəfər) ixtisasları üzrə təhsil almasına üstünlük verilmiĢdır.8
Eyni zamanda, xərcləri dövlət hesabına maliyyələĢdirilən tələbələrin müəyyən hissəsi (692 nəfər və
ya 21%) aspirantura, ordinatura, rezidentura və doktorantura pillələrində təhsil almıĢdır. Təhsilin bu
pillələrində tələbələrin böyük qismi (587 nəfər) tibb ixtisaslarına yönəldilmiĢdir. Bununla yanaĢı,
elm (27 nəfər), iqtisadiyyat və idarəetmə (22 nəfər), hüquq (17 nəfər), sənaye (14 nəfər) və zəruri
sayılan digər sahələrdə də (25 nəfər) mütəxəssislər yetiĢdirilmiĢdir.9
Gənclərin dövlət hesabına daha çox yuxarıda göstərilən universitet və ixtisaslara yönəldilməsi
hökumətin məqsədyönlü və uzaqgörən kadr hazırlığı strategiyasından irəli gəlir.
Dövlət Neft Fondunun 2021-ci ilin 1 aprel tarixinə olan məlumatına görə, strateji əhəmiyyətli bu
proqramın maliyyələĢdirilməsi baĢa çatmıĢ və bütövlükdə həmin sahəyə 212,7 milyon manat vəsait
ayrılmıĢdır.10
Bu siyasətin davamı kimi qəbul edilmiĢ növbəti mühüm qərar - ―2019-2023-cü illər üçün
Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyin artırılması üzrə Dövlət
Proqramı‖ xaricdə doktorantura pilləsində təhsilin Dövlət Neft Fondu tərəfindən
maliyyələĢdirilməsini nəzərdə tutur. 2020-ci ilin sonunadək bu Proqram üzrə artıq 29 nəfər
doktorant Türkiyə (9 nəfər), Almaniya (6 nəfər), Böyük Britaniya (4 nəfər), Ġtaliya (2 nəfər), ABġ
(2 nəfər), Rusiya Federasiyası (1 nəfər), Niderland Krallığı (1 nəfər), Lüksemburq (1 nəfər), Kanada
(1 nəfər), Fransa (1 nəfər) və Belçikada (1 nəfər) təhsil alırdı. Həmin ölkələrin universitetlərində
elmi araĢdırma aparan doktorantlar prioritet olaraq əsasən təbiət elmləri (8 nəfər), texniki və
texnoloji (7 nəfər), iqtisadiyyat və idarəetmə (6 nəfər), səhiyyə və rifah (5 nəfər) ixtisaslarını
seçmiĢlər.11
Qeyd etmək lazımdır ki, bu proqram həm də Azərbaycanın bir sıra universitetlərinə beynəlxalq
aləmdə öz əlaqələrini geniĢləndirməyə, təhsil sahəsində beynəlxalq ikili diplom proqramlarının
həyata keçirilməsinə Ģərait yaratmıĢdır. Belə ki, bu imkandan istifadə edərək, ADA Universiteti ilə
ABġ-ın Corc VaĢinqton Universiteti, Bakı Mühəndislik Universiteti ilə Koreya Respublikasının
―Ġnha University‖ ali təhsil müəssisəsi və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti ilə ABġ-ın Corc
VaĢinqton Universiteti arasında uğurlu əməkdaĢlıq əlaqəsi qurulmuĢdur.12
Dövlət Neft Fondunun məlumatına görə, 2021-ci ilin aprel ayınadək bu Dövlət Proqramı
çərçivəsində 4,8 milyon manat vəsait sərf olunmuĢdur.13 ġübhəsiz, Proqram baĢa çatana qədər
dövlətin maliyyə dəstəyi sayəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı və elminə beynəlxalq təcrübəyə malik,
müasir standartlara cavab verən kadrların hazırlanması ilə öz töhfəsini verəcəkdir.
NƏTICƏ
Beləliklə, müstəqil dövlət quruculuğu sahəsində geniĢmiqyaslı siyasi, sosial-iqtisadi, humanitarmədəni problemlərin həlli zərurəti ilə üzləĢən Azərbaycan ölkənin intellektual potensialının
artırılması, müxtəlif sahələrdə rəqabətədavamlı, peĢəkar kadrlara tələbatın ödənilməsi ilə bağlı
aktual vəzifələrin yerinə yetirilməsinə baĢlamıĢdır. Maliyyə-iqtisadi imkanlar yarandıqca müasir
dövrün çağırıĢlarına uyğun olaraq yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlığına daha çox diqqət yetirilir,
xüsusi dövlət proqramları həyata keçirilir. Ġnsan kapitalının formalaĢmasında mühüm rol oynayan
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keyfiyyətli təhsilin əlçatanlığı üçün neft gəlirləri hesabına məqsədyönlü siyasət aparılır. Ötən
dövrdə bu sahədə nəzərəçarpacaq nəticələr əldə olunmuĢdur. Dünyanın qabaqcıl universitetlərində
təhsil almıĢ kadrlar bu gün müxtəlif dövlət strukturlarında, elm və təhsil müəssisələrində uğurla
fəaliyyət göstərirlər.
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KĠÇĠK YAġLI MƏKTƏBLĠLƏRĠN HƏMYAġIDLARI ĠLƏ QARġILIQLI
MÜNASĠBƏTLƏRĠNĠN ĠNKĠġAFI
(Development of interactions between peers of young schoolchildren)
Məmmədova Münəvvər Ġsmayıl qızı
ADPU-nun pedaqoji psixologiya kafedrasının baş müəllimi
XÜLASƏ
Elmi məqalədə kiçik yaĢlı məktəblilərin həmyaĢıdları ilə qarĢılıqlı münüsibətlərindən bəhs edilir.
Məqalədə müəllif tərəfindən qeyd edilir ki, kiçik məktəb yaĢlı Ģagirdlər üçün qəbul olunma tələbatı
baĢqa adamlarla münasibətlər yaratmaq təcrübəsi, ictimai qaydaların mənimsənilməsi prosesidir.
Qaydalı oyunlar uĢağa ümumi qaydalar Ģəklində öz vəzifəsini, borcunu dərk etməyə kömək edir.
Kiçik yaĢlı məktəblilərin yaĢıdları ilə ünsiyyətində seçicilik xarakterikdir. UĢaqlar böyüdükcə
seçicilik sabitlik, dərkedilənlik parametrlərinə uyğun olaraq dəyiĢir. Məqalədə uĢaq qrupunun
struktur komponentləri xarakterizə edilmiĢdir. ġəxsiyyətlərarası münasibətlər mütləq ünsiyyət,
fəaliyyət və sosial persepsiya zamanı özünü göstərir. Kiçik yaĢlı məktəblinin yaĢıdları olan sinifdə
Ģəxsiyyətinin yerini müəyyənləĢdirmək üçün status anlayıĢından istifadə edilir. Status insanın
Ģəxsiyyətlərarası münasibətlər sistemindəki vəziyyətini əks etdirir. Məqalədə qeyd edilir ki,
mövqelərin bir-birinə uyğun gəlməsi qarĢılıqlı attraksiyaya aparıib çıxarır.
Müəllifin fikrincə, fəaliyyətdə müvəffəqiyyət əldə etmək Ģagirdin sinifdəki mövqeyinə müsbət təsir
göstərir. Əgər bu müvəffəqiyyət ətrafdakılar tətəfindən qəbul edilirsə, o zaman Ģagirdə olan
münasibət də yaxĢılaĢır. ġagird daha aktiv olur, onun özünü- qiymətləndirməsi və iddia səviyyəsi
daha da yüksəlir. Kiçik yaĢlı məktəblilərin sinifdə məĢhur olmalarının səbəblərindən biri onlarda
oyun bacarıqlarının üstünlük təĢkil etməsidir. Süjetli-rollu oyunlarda uĢaqların sosial aktivliyinin və
təĢəbbüskarlığının xarakteri də müəyyən olunur. Seçmələrin sayından asılı olaraq bütün sınanılan
Ģagirdlər Ģərti olaraq dörd kateqoriya üzrə qruplaĢdırılmıĢdır.
Elmi məqalədə kiçik yaĢlı məktəblilərin yaĢıdları qrupunda statusunu müəyyən etmək üçün
sosiometriya metodundan və korrelyasiya üsulundan istifadə yolları göstərilir. Xronometrik
psixoloji müĢahidələr Ģagirdlərin həmyaĢıdlarla süjetli-rollu oyunlarda, dərslərdə, yaĢıdlarla
ünsiyyətdə hansı sosial mövqeyi tutduqlarını göstərmiĢdir. Əldə edilən materialların psixoloji təhlili
göstərmiĢdir ki, populyar olmayan kiçik yaĢlı məktəblilər yaĢıdları ilə birgə oyunlarda oyun
bacarığının olmaması, ünsiyyət qura bilməmələri ilə seçilirlər.
Açar sözlər: qarĢılıqlı münasibətlər, həmyaĢıdlar, ünsiyyət, davranıĢ, koqnitiv münasibət
ABSTRACT.
The scientific article discusses the development of interaction of young schoolchildren with their
peers. In this article, the author states that, the need for acceptance by young schoolchildren is the
process of experiencing interaction with other people and adaptation of public relations. Games
with rules help the child to understand its own task and responsibiliy. Selectiveness in interaction
with their peers is typical in young schoolchildren. As children grow older, the selectiveness
changes according to the parameters of stability and understanding.
The Article characterizes the structural components of children. Interpersonal relations certainly
become apparent during communication, performance and social perception. Status is used to
identify the young schoolchild‘s identity in the class of its age group. The status reflects the
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person‘s condition in the interpersonal relations system. The article provides that where there is an
alignment in positions this results in mutual attraction.
According to the author, achievement of success positively impacts the student‘s position in class. If
such success is accetped by the others, then the attitude towards the student also improves. The
student becomes more active, its level of self-esteem and claim increases. One of the reasons for the
popularity of the young schoolchildren is their superior abilities in games. The social activeness and
the characteristics of taking initiatives by the children are identified in role plays. Depending on the
number of qualifiers, all tested students are conventionally grouped into four categories.
In the scientific article, the ways the method of sosiometrics and corellation are used have been
demonstrated to identify the status of young schoolchildren. The chronometric psychological
observations have demonstrated the social position of school students in role plays, lessons and
interactions with peers. The psychological analysis obtained has demonstrated that, young school
children who are not popular stand out with their inability to play together with their peers and
inability to interact with them.
Keywords: interactions, peers, communication, behavior, cognitive attitude
GĠRĠġ.
Ġnsanların bir-birlərinə olan Ģəxsi münasibətləri, fərdlərin qarĢılıqlı münasibətləri xüsusi sosialpsixoloji reallıqdır, bu da nəzəri-eksperimental tədqiqatların əsas predmetini təĢkil edir. QarĢılıqlı
münasibətlər anlayıĢını müəyyənləĢdirərkən qeyd etmək lazımdır ki, mütləq insanın insana
qarĢılıqlı münasibəti olmalıdır. Buna əsasən qarĢılıqlı münasibətlər simmetriklik və əks əlaqə kimi
xüsusiyyətlərə malikdir. Həqiqətən də insanların baĢqa adamlara olan hər hansı münasibətlərinə
qarĢılıqlı münasibətlər kimi baxmaq olmaz.
ġadrikov V.D., Y.L.Kolominski hesab edir ki, qarĢılıqlı münasibətlər birgə fəaliyyət prosesində
insanın insana olan münasibətlərinin xüsusi bir növüdür ki, bu zaman bilavasitə və ya bilvasitə,
həmin anda və ya bir müddət sonra Ģəxsi cavab münasibətləri imkanı yaranır [7].
Kiçik məktəb yaĢlı Ģagirdlərin yaĢıdları ilə ünsiyyətə tələbatının məzmunu yeniləĢir. YaĢlılarla
ünsiyyət prosesində yaranan qəbul olunma tələbatı, sonralar yaĢıdlarla münasibətdə də özünü aydın
Ģəkildə göstərir. Kiçik məktəb yaĢlı uĢaqlar üçün bu baĢqa adamlarla münasibətlər yaratmaq
təcrübəsi, ictimai qaydaların mənimsənilməsi prosesidir, çünki qaydalı oyunlar uĢağa ümumi
qaydalar Ģəklində öz vəzifəsini, borcunu dərk etməyə kömək edir.
Kiçik yaĢlı məktəblilərin yaĢıdları ilə ünsiyyətində seçicilik xarakterikdir. UĢaqların seçici
münasibətlərinin əsasını müxtəlif keyfiyyətlər təĢkil edə bilər. Bura təĢkilatçılıq, qayğıkeĢlik, oyun
fəaliyyətində və konstruktiv fəaliyyətdə müvəffəqiyyət, yaĢıdı ilə ünsiyyətə və qəbul olunmağa
tələbat, yaĢlılar tərəfindən qəbul olunma tələbatı, həmyaĢıdın kommunikativ tələbatını ödəyə bilmək
bacarığı və s.aiddir.
UĢaqlar böyüdükcə seçicilik sabitlik, dərkedilənlik parametrlərinə uyğun olaraq dəyiĢir. "Populyar"
Ģagirdin sinifdə yeri daha sabit olur. Bu Ģagirdlərə seçici münasibətin əsasında yaĢıdlarının onlarla
kommunikativ ünsiyyət tələbatlarını ödəyə bilmək durur. Kiçik məktəb yaĢı dövründə empatik
sistemlə birgə Ģagirdlərə xas olan iĢgüzar əməkdaĢlıq fonunda ardıcıl olaraq həmyaĢıdının
diqqətinə, qayğısına, onunla eyni hüquqlu olmasını qəbul etməyə və yaĢıdının fikirləri ilə
razılaĢmağa, dərdinə Ģərik olmaq tələbatları yaranır və inkiĢaf edir [1].
T.A.Repina uĢaq qrupunun aĢağıdakı struktur komponentlərini müəyyən etmiĢdir:
Davranış: buraya ünsiyyət, birgə fəaliyyətdə qarĢılıqlı təsir və qrup üzvlərinin bir-birilə
davranıĢı daxildir.
Emosional şəxsiyyətlərarası münasibətlər: buraya iĢgüzar münasibətlər (birgə fəaliyyətdə),
qiymətləndirmə (uĢaqların bir-birini qiymətləndirməsi) və Ģəxsi münasibətlər aiddir;
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Koqnitiv münasibətlər: buraya uĢaqların bir-birini qavraması və baĢa düĢməsi (sosial
persepsiya) aiddir ki, bunun nəticəsində qarĢılıqlı qiymətləndirmə və özünü- qiymətləndirmə
yaranır .
Müəllif qeyd edir ki, Ģəxsiyyətlərarası münasibətlər mütləq ünsiyyət, fəaliyyət və sosial persepsiya
zamanı özünü göstərir. Kiçik yaĢlı məktəblinin yaĢıdları olan sinifdə Ģəxsiyyətinin yerini
müəyyənləĢdirmək üçün status anlayıĢından istifadə edilir. Status insanın Ģəxsiyyətlərarası
münasibətlər sistemindəki vəziyyətini əks etdirir. Mahiyyət etibari ilə Ģəxsiyyətin statusu, birinci
növbədə onun mənsub olduğu sinfin statusu ilə Ģərtlənir.
Tədricən Ģagirdin sinifdəki mövqeyinə görə diferensiasiyası baĢ verir: Bir qrup uĢaqlara yaĢıdlarının
əksəriyyəti tərəfindən üstünlük verilir, baĢqaları isə yaĢıdları arasında xüsusi populyarlığı ilə
seçilmir, ya kənarlaĢdırılır, ya da diqqətdən kənarda qalırlar.
Sinifdə 3-4 nəfər Ģagird öz cəzbediciliyi ilə seçilir: onlarla çoxları dostluq etmək, bir yerdə oturmaq
istəyir, xahiĢlərini həvəslə yerinə yetirirlər. Adətən, belə Ģagirdləri lider adlandırırlar. Onlara xas
olan liderlik baĢqalarına təsir göstərməyi, onları fəaliyyətə təhrik etməyi bacarmaq kimi baĢa
düĢülür.
Liderlik sinfin funksiyası kimi müəyyən olunur, ona görə də, onu sinfin məqsəd və vəzifələri
baxımından öyrənmək lazımdır. Liderlik fenomeni ənənəvi olaraq sinfin məqsədini müəyyən etmək,
qərar qəbulu, aktual, situativ və perspektiv məqsədlərin yerinə yetirilməsi yolları, üsul və
vasitələrinin planlaĢdırılmasını təĢkil etmək, sinif üzvlərini konkret iĢlərə təhrik etmək, eləcə də
onların birgə fəaliyyət və səylərini əlaqələndirməklə bağlıdır.
Buna baxmayaraq, sinifdə müəyyən Ģagirdlərə yaĢıdları tərəfindən üstünlük verilməsi faktı da
danılmazdır. Bu yaĢ dövründə liderlikdən deyil, belə Ģagirdlərin populyarlığından,
cəzbediciliyindən danıĢmaq daha məqsədəuyğundur. Sosial psixologiyada tədqiq edilən "attraksiya"
fenomeni buna daha yaxındır. Attraksiya (ingliscə dilində "attrakt" -"cəzb etmək, cəlb etmək")
qavranılan insanın cəlbediciliyinin formalaĢması prosesidir ki, onun nəticəsində Ģəxsiyyətlərarası
qarĢılıqlı münasibətlər yaranır.
"Attraksiya" anlayıĢı Ģəxsiyyətlərarası cəlbediciliklə sıx bağlıdır və bunun nəticəsində pozitiv
emosional münasibətlər özünü göstərir. Attraksiyanın və dostluğun əsas faktoru bir-birinə uyğun
gəlməkdir. Dostlar bir-birinə çox oxĢayırlar: yaĢına, cinsinə, ailə vəziyyətinə, xarakterinə, ağlına
görə.
Mövqelərin bir-birinə uyğun gəlməsi qarĢılıqlı attraksiyaya gətirib çıxarır. Amma attraksiya
terminindən Ģəxsiyyətlərarası münasibətlərin xarakteristikası zamanı istifadə olunur. UĢaq qrupları
üçün "populyarlıq" termini uĢağa qrup üzvləri tərəfindən rəğbət göstərilməsini ifadə etməklə daha
adekvatdır.YaĢıdları ilə ilk əlaqələrin təcrübəsi Ģagirdin sonrakı sosial və mənəvi inkiĢafının
təməlinin qoyulmasına gətirib çıxarır. Sinifdə uĢağın mövqeyinə nəyin təsir göstərməsi məsələsi
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sinifdə daha çox populyar olan Ģagirdlərin keyfiyyət və qabiliyyətlərini
təhlil edərkən belə nəticəyə gəlmək olur ki, onları bir-birinə cəlb edən, öz yaĢıdlarının rəğbətini
qazanmağa kömək edən xüsusiyyətlər mövcuddur.
Müvəffəqiyyətin sirrləri. Fəaliyyətdə müvəffəqiyyət əldə etmək Ģagirdin sinifdəki mövqeyinə
müsbət təsir göstərir. Əgər bu müvəffəqiyyət ətrafdakılar tətəfindən də qəbul edilirsə, onda Ģagirdə
münasibət də yaxĢılaĢır. ġagird daha aktiv olur, özünüqiymətləndirməsi və iddia səviyyəsi yüksəlir.
ġagirdin sinifdə populyar olmasının əsasında onların fəaliyyəti durur. Birgə fəaliyyətin təĢkilində
bacarıq və məhsuldar fəaliyyətdə müvəffəqiyyət qazanılması ümdə Ģərtlərdəndir. Uğurlu fəaliyyət
Ģəraitində Ģagirdlər aktiv olur, tələblərini müstəqil həyata keçirir, müvəffəqiyyətsizlik passivliyə,
yaĢıdlarla, yaĢlılarla ünsiyyətə marağın itməsinə gətirib çıxarır. Sinifdəki populyarlıq fenomeni
yaĢıdlarla ünsiyyətə tələbat və bu tələbatın ödənilməsi dərəcəsi ilə müəyyənləĢir.
Kiçik məktəb yaĢlıların sinifdə məĢhur olmalarının səbəblərindən biri də oyun bacarıqlarının
üstünlük təĢkil etməsidir. Süjetli-rollu oyunlarda uĢaqların sosial aktivliyinin və təĢəbbüskarlığının
xarakteri müəyyən olunur. Məktəblinin rollu oyunlardakı mövqeyi həmiĢə eyni olmur-bəziləri
aparıcı rollarda, digərləri isə ikinci dərəcəli rollarda iĢtirak edirlər. ġagirdin yaĢıdlar qrupunda
populyarlığı birgə oyun fikirləĢmək və təĢkil etmək bacarığından çox asılıdır.
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ƏlveriĢli mövqe konstruktiv fəaliyyətdəki uğurlarla da bağlıdır. Bu fəaliyyət növündəki uğurların
artması müsbət təsir formalarının sayının çoxalmasına və uĢağın statusunun yüksəlməsinə səbəb
olur. ġəxsiyyətlərarası münasibətlər kommunikativ tələbatların ödənilməsi ilə əlaqədardır. Sinifdə
populyar uĢaqlara qarĢı seçici münasibətlərin əsasında həmyaĢıdın kommunikativ tələbatını adekvat
olaraq ödəyə bilmək qabiliyyəti durur.
YaĢıdlar tərəfindən daha çox üstünlük verilənlər onlara qarĢı xeyirxahlıq, qayğıkeĢlik, həssaslıq
göstərən uĢaqlardır. Lider Ģagirdlər özlərinin təĢəbbüskarlığı, yaĢıdına olan təsirin zənginliyi və
müxtəlifliyi ilə seçilirlər. Kiçik yaĢlı məktəbli həmyaĢıdları ilə sinifdəki mövqeyi ilə onun idrak və
sadə əmək fəaliyyətindəki müvəffəqiyyəti arasında da qarĢılıqlı asılılıq vardır. Bu fəaliyyətdə
yüksək uğur uĢaqlarda aktivliyin, öz gücünə inamın artmasına, özünü- qiymətləndirmənin
yüksəlməsinə, baĢqasına kömək etmək, qayğı göstərmək kimi keyfiyyətlərin yaranmasına səbəb
olur.
Kiçik yaĢlı məktəblilərin yaĢıdları qrupunda statusunu müəyyən etmək üçün sosiometriya
metodundan və korrelyasiya üsulundan istifadə edilir. Sosiometrik statusun uĢağın müxtəlif
keyfiyyətləri ilə müqayisəsi nəticəsində onun yaĢıdlar qrupunda əlveriĢli mövqe tutmasının hansı
xüsusiyyətlərdən asılı olması müəyyən olunur.Ümumiyyətlə, yaĢlılar gündəlik ünsiyyətdə uĢaqlara
düzgün davranıĢ qaydaları aĢılamalıdırlar.
Eyni zamanda məktəblilər müsbət davranıĢa meyl göstərir, tədricən uĢaq öz hərəkətlərini
qiymətləndirir. Kiçik məktəb yaĢlılar baĢqaları ilə qarĢılıqlı münasibəti ifadə edən qaydaların
mənimsənilməsini ön plana çəkir və yoldaĢların maraqlarını,onlarla qarĢılıqlı əlaqə qaydalarını,
mürəkkəbləĢən fəaliyyəti mənimsəməyə çalıĢırlar. Lakin bu zaman Ģagird həmin qaydaları
mənimsəməyə cəhd etsə də onu formal, mexaniki mənimsəyir. Real qarĢılıqllı münasibət
qaydalarını uĢaq əldə etdiyi təcrübənin, bu prosesdə gedən dəyiĢikliklərin əsasında mənimsəyir.
ġagirdin özünü təsdiqə cəhdi əxlaqi hisslə bağlı olur. Əxlaqi hissin formalaĢması uĢağın onu əhatə
edən adamların davranıĢ adətlərini mənimsəməklə, uğurla əlaqədardır. Kiçik məktəb yaĢı dövründə
uĢaq qaydaları icra etdikcə onda qaydalara qarĢı hörmət hissi formalaĢır və eyni zamanda o,
qaydaların az da olsa pozulmasına razı olmur.YaĢlıların davranıĢı daima məktəblini formalaĢmağa
yönəldir. Əgər böyüklərin davranıĢı uĢağın uğurlu hərəkətinə səbəb olursa müsbət emosional hal
yaradır, onda çətinliyə qarĢı getmək hissi əmələ gəlir və bu zaman uĢaq onu əhatə edənlərlə
asanlıqla təmasa girir.
Böyüklərin uĢağa münasibəti mənfi olduqda isə onların sosial aktivliyi azalır və o, öz daxili aləminə
qapanır, onda inamsızlıq yaranır, hətta həmyaĢıdlarına qarĢı aqressiv hərəkət edir.
Bəzən də kiçik məktəblilərin çoxu böyüklərin onlara olan mənfi münasibətinin təsiri altında
fəaliyyətini dayandırır, onda laqeydlik baĢ verir, bəzən isə bunun əksini də görmək mümkündür,
belə ki, uĢaq fəaliyyətinin tempini artırır, amma fəaliyyəti məhsuldar olmur.
Deməli, təlim kimi oyun da Ģagirdlərin əsl həyatını ifadə edən qarĢılıqlı münasibətlər məktəbidir.
Kiçik məktəblilər arasında rollu oyunlar zamanı iĢgüzar münasibətlər sistemi yaranır, amma Ģəxsi
münasibətlər burada əsas rol oynayır. ġagirdlər arasında olan uğurlu münasibətlər onların oyuna
olan marağını artırır, onun idraki-tərbiyəvi əhəmiyyətini daha da gücləndirir.
Kiçik yaĢlı məktəblilərin sinifdə sosial mövqeyini müəyyən etmək məqsədilə Y.L. Kolominskinin
"fəaliyyətdə seçim" sosiometrik metodunun əsasında iĢlənmiĢ "Sirr" eksperi- mental oyunundan
istifadə etdik. Eksperimentdə 50 nəfər kiçik yaĢlı məktəblilər iĢtirak etmiĢdir.
Eksperimentdən qabaq sınanılanlara tərəfimizdən deyilmiĢdir: "Biz indi sizinlə maraqlı bir oyun
keçirəcəyik. Oyun belə adlanır: "Sirr". Sinfimizin Ģagirdləri gördüyünüz bu Ģəkilləri növbə ilə gizli
Ģəkildə bir-birinə hədiyyə etməlidirlər. Bunu elə etmək lazımdır ki, digər uĢaqlar görməsinlər. Ġndi
mən sizin hər birinizə 3 Ģəkil verəcəyəm, siz də həmin Ģəkilləri (hərəyə bir ədəd Ģəkil verməklə)
istədiyiniz yoldaĢınızın stolunun üstünə qoya bilərsiniz. Əgər istəsəniz xəstələndiyi üçün məktəbə
gəlməyən yoldaĢlarınıza da Ģəkil hədiyyə edə bilərsiniz".
Sonra uĢaqlardan hər birinə 3 Ģəkil verilmiĢ və Ģəkillərdən ən çox hansından xoĢları gəldiyi
soruĢulmuĢdur. Bundan sonra Ģəkil sınanılanlardan bir neçə dəqiqəliyə alınmıĢ və onun arxasında
hər bir Ģagirdin sinif jurnalının siyahısındakı nömrəsi ilə birlikdə Ģərti iĢarələr qeyd olunmuĢdur.
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"Sirr" oyununda sinifdə Ģagirdlərə ―kimə Ģəkli bağıĢlayardın?" sualına cavablar əlavə edilmiĢdir.
Seçmələrin sayından asılı olaraq bütün sınanılanları Ģərti olaraq dörd kateqoriyaya ayırdıq: birinciyə
sınanılanların daha çoxunun seçdikləri - "ulduzlar", ikinciyə nisbətən çox uĢağın seçdiyi - "fəallar",
üçüncüyə minimal sayda sınanılanların seçdikləri - "təcrid edilməyən, lakin passiv olanlar",
dördüncüyə isə heç kəs tərəfindən seçilməyən uĢaqlar - "təcrid olunanlar" daxil edilmiĢdir. Eyni
zamanda "ulduzlar" və "fəallar" qrupun populyar, digərləri isə qeyri-populyar üzvi kimi xarakterizə
edilmiĢdir. Eksperimentin gediĢi bir qrupun nümunəsində aĢağıda verilmiĢdir.
Cədvəl 1.
Qrupda populyar və qeyri-populyar uĢaqların mövqeyi (%-lə)
Populyar uĢaqlar
56 %
ulduzlar
fəallar
16 %
40 %

Qeyri-populyar uĢaqlar
44 %
Passiv olanlar
Təcrid edilənlər
24 %
20 %

Cədvəldən göründüyü kimi, sinfin populyar uĢaqları nisbətən çox (56%), qeyri-populyar uĢaqlar isə
nisbətən azlıq təĢkil edirlər. Qnlar qrupun 44 %-ni təĢkil edirlər. UĢaqların 16 %-i ulduzlar, 40 %-i
fəallar, 24 %-i passiv olanlar, lakin təcrid edilməyənlər, 20 %-i isə təcrid edilənlərdir.
45%

40%

40%
35%
30%

24%

25%
20%

20%
16%

15%
10%
5%
0%
ulduzlar

Fəallar

Passiv olanlar

Təcrid edilənlər

ġəkil 1. Sinifdə populyar və qeyri-populyar Ģagirdlərin sosial mövqeyi
Xronometrik psixoloji müĢahidələrdən aydın oldu ki, bu Ģagirdlər həmyaĢıdları ilə süjetli-rollu
oyunlarda, dərslərdə, yaĢıdlarla ünsiyyətdə hansı sosial mövqeni tuturlar. Əldə edilən materialların
təhlili göstərir ki, populyar olmayan kiçik yaĢlı məktəblilər yaĢıdları ilə birgə oyunlarda oyun
bacarığının olmaması, ünsiyyət qura bilməmələri ilə seçilirlər.
Kiçik məktəblilər arasında müsbət emosional münasibətlərin inkiĢafı onların birgə fəaliyyətini təĢkil
etməyin formalarından və onun motivlərindən çox asılıdır. Bu motivlər uĢaqlar arasında qarĢılıqlı
münasibətləri müəyyən edir və onlarda müvafiq təəssüratlar yaradır. Əgər bu təəssüratlar yalnız
Ģəxsi nailiyyətlərə deyil, ümumi iĢin uğurlu olmasına yönəlibsə bu zaman onlar əsasən yaĢıdlara
qarĢı müsbət emosional münasibətlərin yaranmasına səbəb olur.
Beləliklə, kiçik məktəb yaĢı dövründə birgə fəaliyyətdə müvəffəqiyyət qazanmaq aparıcı motivdir.
Bu dövrdə dostluq münasibətləri üstünlük təĢkil edir. HəmyaĢıdlar çox vaxt müllimlər tərəfindən
hər hansı bir fəaliyyətə görə yüksək qiymətləndirilərkən seçilirlər.
ARAġDIRMA
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Problemin araĢdırılmasında kiçik yaĢlı məktəblilərin həmyaĢıdları ilə qarĢılıqlı münasibət- lərinə
dair məlumatlar elmi-metodiki jurnalların, metodiki və dərs vəsaitlərinin, pedaqoji-psixoloji
kitabların nəzəri baxımından təhlil edilməsi ilə ümumiləĢdirmələr aparılaraq nəticələr əldə
edilmiĢdir.
TAPINTILAR
Kiçik məktəb yaĢlı Ģagirdlər üçün qəbul olunma tələbatı baĢqa adamlarla münasibətlər yaratmaq
təcrübəsi, ictimai qaydaların mənimsənilməsi prosesidir. . Kiçik məktəb yaĢı dövründə empatik
sistemlə birgə Ģagirdlərə xas olan iĢgüzar əməkdaĢlıq fonunda ardıcıl olaraq həmyaĢıdının
diqqətinə, qayğısına, onunla eyni hüquqlu olmasını qəbul etməyə və yaĢıdının fikirləri ilə
razılaĢmağa, dərdinə Ģərik olmaq tələbatları yaranır və inkiĢaf edir. Kiçik yaĢlı məktəblinin
yaĢıdları olan sinifdə Ģəxsiyyətinin yerini müəyyənləĢdirmək üçün status anlayıĢından istifadə
edilir. Status insanın Ģəxsiyyətlərarası münasibətlər sistemindəki vəziyyətini əks etdirir. Mahiyyət
etibari ilə Ģəxsiyyətin statusu, birinci növbədə onun mənsub olduğu sinfin statusu ilə Ģərtlənir.
Tədqiqatın nəticələrindən araĢdırma aparan elmi iĢçilər, magistranlar, doktorantlar, dissertantlar və
bu sahə ilə maraqlanan istənilən mütəxəssislər faydalana bilərlər.
NƏTĠCƏ.
Ədəbiyyatın nəzəri təhlili aĢağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir:
1.
Kiçik məktəblilər arasında rollu oyunlar zamanı iĢgüzar münasibətlər sistemi yaranır, amma
Ģəxsi münasibətlər burada əsas rol oynayır. ġagirdlər arasında olan uğurlu münasibətlər
onların oyuna olan marağını artırır, onun idraki-tərbiyəvi əhəmiyyətini daha da gücləndirir.
2.
AraĢdırmalar göstərir ki, populyar olmayan kiçik yaĢlı məktəblilər yaĢıdları ilə birgə
oyunlarda oyun bacarığının olmaması, ünsiyyət qura bilməmələri ilə seçilirlər.
3.
Kiçik məktəblilər arasında müsbət emosional münasibətlərin inkiĢafı onların birgə fəaliyyətini
təĢkil etməyin formalarından və onun motivlərindən çox asılıdır. Bu motivlər uĢaqlar arasında
qarĢılıqlı münasibətləri müəyyən edir və onlarda müvafiq təəssüratlar yaradır.
4.
Kiçik məktəb yaĢı dövründə birgə fəaliyyətdə müvəffəqiyyət qazanmaq aparıcı motivdir. Bu
dövrdə dostluq münasibətləri üstünlük təĢkil edir. HəmyaĢıdlar çox vaxt müllimlər tərəfindən
hər hansı bir fəaliyyətə görə yüksək qiymətləndirilərkən seçilirlər.
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6.
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COVĠD-19 PANDEMĠSĠNĠN MESLEK LĠSESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ALANI
ÖĞRENCĠLERĠNĠN MESLEK SEÇĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI
(INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON VOCATIONAL HIGH
SCHOOL HEALTH SERVICES STUDENTS' CAREER CHOICE)
Ġlknur AYGÜN
Öğretmen, Kovancılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
ORCID ID: 0000-0003-0172-2155
ÖZET
Günümüzde bütün dünyayı etkisi alarak pandemiye dönüĢen Covid-19 salgını, sosyal alandan
ekonomik alana kadar birçok farklı alanı etkilemiĢtir. Bu çalıĢmada, Covid-19 pandemisinin meslek
lisesi sağlık hizmetleri alanı öğrencilerinin gelecekteki meslek seçimleri üzerine etkisi
araĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, öğrencilere psikolojik destek olunması ve
meslek seçimlerinde yardımcı olunması planlanmıĢtır. Bu çalıĢma için yapılan araĢtırmalar
neticesinde öncelikle ‗Covid-19 pandemisi meslek lisesi sağlık hizmetleri öğrencilerinin sağlık
sektörüne yönelik meslek seçimlerini olumsuz etkiledi‘ Ģeklindeki hipotez kurulmuĢtur. AraĢtırma
yöntemi olarak anket çalıĢması seçilmiĢtir. Elde edilen anket sonuçları detaylı bir Ģekilde
değerlendirilmiĢtir. Öğrencilere yapılan anketler sınıf, cinsiyet ve sağlık hizmetleri dallarına göre
değerlendirilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar, pandeminin öğrencilerin meslek seçimi üzerindeki
olumsuz etkileri açısından kapsamlı Ģekilde değerlendirildikten sonra, tespit edilen olumsuzluklar
sonuçlar kısmında verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Meslek Lisesi, Meslek Seçimi.
ABSTRACT
Nowadays, the Covid-19 epidemic, which has turned into a pandemic by affecting the whole world,
has affected many different areas from the social sphere to the economic sphere. In this study, the
effect of the Covid-19 pandemic on the future career choices of vocational high school healthcare
students was investigated. By evaluating the obtained results, it was planned to provide
psychological support to students and help them in their career choices. As a result of the researches
conducted for this study, the hypothesis that "Covid-19 pandemic negatively affected the profession
choices of vocational high school health care students for the health sector" was established. Survey
study has been chosen as the research method. The obtained survey results were evaluated in detail.
The questionnaires made to the students were evaluated according to class, gender and health
services branches. After the results obtained are evaluated in terms of the negative effects of the
pandemic on students' choice of profession, the detected negativities are given in the results section.
Keywords: Covid-19, Vocational High School, Career Choice.
GĠRĠġ
Dünya Sağlık Örgütü, sağlık kavramının tanımını yaparken yalnızca hastalık veya sakatlığın
olmayıĢını nitelendirmemektedir. Buna ek olarak fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali
olarak tanımlamaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, 1948). Epidemi, belirli bir bölge içerisinde oluĢan
salgına verilen isimdir. Pandemi ise dünya genelini etkileyecek boyutta olan salgınlara verilen
isimdir (Aslan,2020). Covid-19, coronavirüs ailesinin bir üyesidir. Covid-19, 2019 yılında insanlar
arasında salgına neden olan bir virüs çeĢididir. Kısa sürede epidemi halini alan Covid-19 salgını
tüm dünyayı etkisi altına almıĢtır (MeĢe ve Ağaçfidan, 2020). 2021 yılı mayıs ayının baĢları
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itibariyle dünya çağında vaka sayısı 150 milyonu, vefat sayısı ise 3 milyonu geçmiĢ durumdadır.
Türkiye‘de vaka sayısı 5 milyona yaklaĢmıĢ, vefat sayısı ise 40 bini geçmiĢ durumdadır.
Türkiye‘de Covid-19 salgınının genel ilerleyiĢi, Covid-19 Pandemi Sürecine Yönelik Genel Bir
Değerlendirme: Türkiye Örneği isimli çalıĢmada ortaya konulmuĢtur (Budak ve Korkmaz 2020)
Pandemi ile ilgili güncel birçok çalıĢma bulunmaktadır. Ataç ve arkadaĢları Covid-19 pandemisinde
görev yapan sağlık çalıĢanlarında anksiyete belirtileri ve uykusuzluk üzerine çalıĢma yapmıĢtır
(Ataç, Sezerol, TaĢçı, Hayran, 2020). Okuyan ve arkadaĢları Covid-19'un hemĢirelik öğrencilerinin
sağlık kaygısı düzeyleri üzerine etkisini incelemiĢtir (Okuyan, karasu, Polat,2020)
Sağlık alanlarının olduğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri pandemi sürecinde, sağlık
ile ilgili olan meslekleri gözlemleme imkânı bulmuĢtur. Bu süreçte, en çok etkilenen meslek
gruplarının baĢında sağlık alanındaki meslekler gelmektedir. Bu durum, öğrencilerin sağlık
mesleklerine yönelik farklı bakıĢ açıları kazanarak daha geniĢ bir perspektiften bakmalarını
sağlamıĢtır. Bir yandan virüs ile birebir karĢı karĢıya kalan sağlık alanındaki meslekler bir yandan
da bu süreçte sağlık alanındaki atama sayısının fazla olması öğrencilerin akıllarını karıĢtırmıĢtır. Bu
çalıĢma ile pandeminin, öğrencilerin meslek seçimi üzerine etkisi incelenmiĢtir.
YÖNTEM
Bu araĢtırma Covid-19 pandemisinin meslek lisesi sağlık alanı öğrencilerinin, meslek seçimi
üzerine etkisinin araĢtırıldığı betimsel bir araĢtırmadır. Bu çalıĢma için ―Pandemi sürecinde meslek
seçimi anketi‖ geliĢtirilerek öğrencilere uygulanmıĢtır.
Kesitsel türde olan bu çalıĢmanın evrenini Elazığ ili Kovancılar Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi‘de bulunan 34 öğrenci oluĢturmuĢtur. Anket formları 2021 yılının Nisan ayında yüz yüze
görüĢme yoluyla uygulanmıĢtır.
Ankete katılan öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. Ankete toplam 34 öğrenci
katılmıĢtır. Öğrencilerin 25 tanesi kadın, 9 tanesi ise erkektir. Öğrenciler, hemĢire yardımcılığı, ebe
yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından seçilmiĢtir. Anket 11 ve 12. sınıf
öğrencilerine uygulanmıĢtır. GeliĢtirilen anket Tablo 2‘de verilmiĢtir.
Tablo 1. Katılımcı öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri
n (n=34)
%
Cinsiyet
Kadın
25
73.5
Erkek
9
26.5
Sağlık Hizmeti Dalı
HemĢire yardımcılığı
12
35.3
Ebe yardımcılığı
13
38.2
Sağlık bakım teknisyenliği
9
26.5
Sınıf
11
4
11.7
12
30
88.3
YaĢanılan Yer
Kentsel
22
64.7
Kırsal
12
35.3
Tablo 2. Öğrencilere uygulanan anket soruları
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Covid-19 pandemi süreci ile ilgili aĢağıdaki maddeleri 1-5 arasında puanlayınız
(1 Katılmıyorum, 5 Tamamen Katılıyorum);
1

2

3

4

5

1.Aile, akraba, okul arkadaĢlarım ve
komĢularımla görüĢmelerim azaldı
2.Eğlence ve sosyal hayatımdan uzaklaĢtım
3.Okulumdan uzaklaĢtım
4.Virüs bulaĢma korkusu hissetim
5.Ölüm korkusu hissettim
6.Gelecek yıllarda sağlık alanlarındaki
mesleklerin daha az tercih edileceğini
düĢünüyorum
7.Sağlık alanlarındaki mesleklere olan ilgim
azaldı
8.Sağlık alanlarında ki mesleklerin hayat
Ģartlarının daha da zorlaĢacağını
düĢünüyorum
9.Çevrenin sağlık çalıĢanlarına olan bakıĢ
açılarının olumlu yönde değiĢtiğini
düĢünüyorum.
10.Sağlık alanlarındaki mesleklerin iĢ
imkanlarının arttığını düĢünüyorum
11.Gelecek konusunda endiĢeli
hissediyorum
12.Önceden seçeceğim mesleği değiĢtirmeyi
düĢündüm
13.Ġlerde sağlık sektöründe çalıĢacak olmak
beni endiĢelendiriyor
BULGULAR
Uygulanan anketin 1-5 maddeleri pandeminin sosyal hayat üzerine etkisi incelemek için, 6-13
maddeleri ise meslek seçimi üzerine etkisini incelemek için hazırlanmıĢtır. Öğrencilerin pandeminin
sosyal hayat üzerine etkisiyle ilgili verdikleri cevaplar birbirine benzerdir. Ancak öğrencilerin,
pandeminin sağlık çalıĢanları üzerindeki etkileri nedeniyle meslek seçimlerine bakıĢ açıları farklılık
göstermektedir. Bazı öğrencilerin pandemiden sonra meslek seçiminde sağlık bölümlerine olan
ilgisi artmıĢ, bazı öğrencilerin ise aksine sağlık bölümlerine olan ilgisi azalmıĢtır.
SONUÇ
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını birçok farklı alanı doğrudan veya dolaylı olarak
etkisi altına almıĢtır. Pandemiden etkilenen alanlardan birisi de meslek lisesi sağlık hizmetleri alanı
öğrencilerinin meslek seçimleridir. Değerlendirilen anketler sonucunda, öğrencilerin büyük
çoğunluğunun pandeminin sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkileri konusunda hem fikir olduğu
görülmektedir. Ancak, kimi öğrenciler meslek seçiminde pandemiyi dezavantaj olarak görürken
kimi öğrenciler ise pandemiyi avantaj olarak görmektedir. Pandemiyi avantaj olarak gören
öğrenciler sağlık alanındaki atama sayılarının artmasını göz önüne almaktadır, dezavantaj olarak
görenler ise yoğun çalıĢma Ģartları ve virüsle doğrudan temas halinde olma durumunu
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düĢünmektedir. Öğrencilerin bu düĢüncelere sahip olmalarının sosyoekonomik ve sosyokültürel
nedenleri daha kapsamlı gelecek çalıĢmalar ile ortaya konulabilir.
TEġEKKÜR
AraĢtırmama katılan meslek lisesi sağlık hizmetleri alanı öğrencilerine teĢekkür ederim.
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MƏKTƏBDƏ TƏġKĠL OLUNAN MƏKTƏBƏHAZIRLIQ QRUPLARINDA OYUNLARIN
ROLU
P.ü.e.d., prof. Əliyeva ġəhla
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

XÜLASƏ
Təlim texnologiyalarının durmadan artdığı müasir dövrdə uĢağın məktəb təliminə hazırlığını
innovativ metodlardan, yeni nəsil elektron vasitələrdən, fasiləsiz olaraq yenilənən sosial – pedaqoji
yanaĢmalardan kənar təsəvvür etmək mümkün deyil. Əgər söhbət uĢağın məktəbə hazırlıq
mərhələsindən gedirsə deməli, bu yaĢ dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri ilə təlim prosesinə cəlb
olunma arasındakı psixo-pedaqoji məqamlara xüsusi diqqət yetirmək önəmlidir. Təlimə hazırlığın
ən effektiv yol və vasitələrini müəyyən etmək, bu prosesin daha əhəmiyyətli bir formaya salınması
müasir Azərbaycan təhsilinin qarĢısında duran prioritet məsələlərdən biridir. Belə ki, bu dövrdə
qazanılan istər bilik, bacarıq və vərdiĢlər, istərsədə psixoloji fonda əldə olunmuĢ hisslər, yaddaĢa
həkk olunmuĢ yaĢantılar gələcək məktəb həyatın uğurlu və ya uğursuz olmasına dəlalət edə bilər.
Məktəbəqədər yaĢ dövrünün sonu təlimə yiyələnmək üçün əlveriĢli dövr hesab edilir. Lakin təlimi
ön plana çəkərək uĢağın məxsus olduğu psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə almaq da öz növbəsində
hazırlıq prosesinə əsaslı təsir göstərəcək önəmli amillərdən biri kimi çıxıĢ edə bilər. Bildiyimiz kimi
məktəbəqədər yaĢ dövründə aparıcı fəaliyyət oyundur və məhz oyunlar vasitəsilə uĢaq Ģəsiyyətinin
inkiĢafında onun rolu danılmazdır. Bu yaĢ dövrünün sonu məktəbə hazırlıq dövrü kimi xarakterizə
olunur. Bu yaĢ dövründə uĢağın təlimə cəlb olunmasının əsasında da məhz oyun durur. Oyunun
psixo- pedaqoji mahiyyətini izah edərkən, qeyd edə bilərik ki, müxtəlif oyun növləri eyni zamanda
öyrədici, tanıdıcı xarakterə malikdir. Məhz oyunlar vasitəsi ilə uĢaqlar ətrafı dərk edir, cəmiyyətin
qanunları ilə tanıĢ olur. UĢağın əsas fəaliyyəti oyun olduğu üçün təlimə keçid prosesi də oyun
xarakterinə yaxın olmalıdır. Müasir ibtidai təhsil məktəbəqədər yaĢlının qarĢısına çətin səddlər
qoyduğu üçün bəzən məktəbə hazırlıq prosesi uĢaq üçün mürəkkəb hadisə, cansıxıcı məĢğuliyyət və
ən əsası onu oyundan ayıran vasitə kimi təsəvvür yaradır. Məktəbdəki hazırlığın təĢkilində də
oyunun özünəməxsus yeri var və olmalıdır. Çünki uĢaq məktəbdə olsa da hələ məktəbli deyil.
Oyunsuz qalmaq uĢağın böhrana bu qədər yaxın olduğu dövrdə onu böhranın içinə atmağa
bərabərdir.
ABSTRACT
In today's world of ever-increasing learning technologies, it is impossible to imagine a child's
readiness for school without innovative methods, a new generation of electronic tools, and
constantly updated socio-pedagogical approaches. If we are talking about the stage of preparation of
the child for school, then it is important to pay special attention to the psycho-pedagogical aspects
between the psychological characteristics of this age group and their involvement in the learning
process. Determining the most effective ways and means of training preparation, making this
process more important is one of the priority issues facing modern Azerbaijani education. Thus, the
knowledge, skills and habits acquired during this period, as well as the feelings acquired in the
psychological background, the experiences engraved in the memory can indicate the success or
failure of future school life. The end of preschool is a good time to learn. However, taking into
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account the psychological characteristics of the child by focusing on the training, in turn, can be one
of the important factors that will have a significant impact on the preparation process. As we know,
the leading activity in preschool is a game, and its role in the development of children's personality
through games is undeniable. The end of this age period is characterized as a period of preparation
for school. At this age, the basis of the child's involvement in learning is the game. Explaining the
psycho-pedagogical nature of the game, we can note that different types of games have an
educational and informative character at the same time. It is through games that children understand
their surroundings and get acquainted with the laws of society. Since the main activity of the child
is play, the process of transition to training should be close to the nature of the game. Because
modern primary education places difficult barriers for preschoolers, the process of preparing for
school can sometimes be seen as a complex event for a child, a boring activity and, most
importantly, a means of separating him from play. The game has and should have a special place in
the organization of school preparation. Because even though the child is in school, he is not yet a
student. Being out of play is like throwing a child into a crisis when he is so close to the crisis.
GiriĢ
UĢağın inkiĢafının həlledici mərhələsi məhz məktəbəqədər yaĢ dövrünə təsadüf edir. UĢaq
Ģəxsiyyətinin inkiĢafının əsasının qoyulduğu bu dövrdə iradə, ixtiyari davranıĢ, təxəyyül,
yaradıcılıq, təĢəbbüskarlıq kimi mühüm keyfiyyətlərin də formalaĢması baĢ verir. Məktəbəqədər yaĢ
dövrünün sonu təlimə yiyələnmək üçün əlveriĢli dövr hesab edilir. Lakin təlimi ön plana çəkərək
uĢağın məxsus olduğu psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə almaq da öz növbəsində hazırlıq prosesinə
əsaslı təsir göstərəcək önəmli amillərdən biri kimi çıxıĢ edə bilər. Oyun fəaliyyətinin dəyəri ondan
ibarətdir ki, o uĢaq cəmiyyətinin formalaĢması üçün daha çox imkanlara malikdir. Məhz oyunda
uĢaqların ictimai həyatı bütöv Ģəkildə fəallaĢır. O heç bir digər fəaliyyətdə olmadığı kimi, uĢaqlara
artıq ən erkən inkiĢaf mərhələlərində özfəaliyyət yolu ilə bu və ya digər ünsiyyət formalarını
yaratmağa imkan verir. Oyunda aparıcı fəaliyyət növü kimi psixi proseslər fəal Ģəkildə formalaĢır
və ya yenidən qurulur.
Bildiyimiz kimi oyun məktəbəqədər yaĢ dövründə aparıcı fəaliyyətdir və uĢaq Ģəxsiyyətinin
inkiĢafında onun rolu danılmazdır. Oyun uĢağa yaradıcılıq qabiliyyətini formalaĢdırmağa, aktiv
fəaliyyət göstərməyə, düĢünməyə, münasibətdə olmağa Ģərait yaradır. Bu yaĢ dövrünün sonu
məktəbə hazırlıq dövrü kimi xarakterizə olunur. Bu yaĢ dövründə uĢağın təlimə cəlb olunmasının
əsasında da məhz oyun durur. Oyunun psixo- pedaqoji mahiyyətini izah edərkən, qeyd edə bilərik
ki, müxtəlif oyun növləri eyni zamanda öyrədici, tanıdıcı xarakterə malikdir. Məhz oyunlar vasitəsi
ilə uĢaqlar ətrafı dərk edir, cəmiyyətin qanunları ilə tanıĢ olur. UĢağın əsas fəaliyyəti oyun olduğu
üçün təlimə keçid prosesi də oyun xarakterinə yaxın olmalıdır. UĢaqlar oyun vasitəsilə böyüklərin
rolunu öz üzərinə götürərək oyun Ģəraitində böyüklərin fəaliyyətini təqlid edirlər. Oyun uĢağın
fiziki və psixi inkiĢafında önəmli rola malikdir.
Heç də hər bir uĢaq məktəbəqədər yaĢ dövründə məktəbəqədər müəssisələrdə təhsil və təlimə cəlb
edilmir. Bu vəziyyət uĢağın məktəbə hazırlıq prosesi zamanı özünü qabarıq Ģəkildə biruzə verə bilir
və bir sıra problemlər meydana çıxır. Bu problemlər onların həmyaĢıdları və müəllimi ilə
ünsiyyətdə, birgə qrup fəaliyyətində lazımi təlim bacarıqlarının olmamasında özünü göstərir. Digər
tərəfdən, valideynlərin öz uĢaqlarının təlim və tərbiyə prosesində iĢtirakından uzaq olmaları, onların
inkiĢafı ilə maraqlanmamaları və ya əksinə, məktəb qabağı uĢağı həddən artıq müxtəlif hazırlıq
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qruplarında, dərnəklərdə, studiyalarda onların hərtərəfli inkiĢafına yönəlməyən məĢğələlərlə
yükləmələri, uĢaqların bilavasitə məktəbə hazırlıq səviyyəsinin aĢağı olmasına, fiziki və psixi
yükləmələrə məruz qalmalarına səbəb olur.
Hal – hazırda ötən illərdən fərqli olaraq məktəbə hazırlıq prosesi məktəbəqədər təhsil müəssisələri
ilə paralel olaraq məktəblərdə də həyata keçirilir və məktəbə hazırlığın təĢkili məsələləri
Azərbaycan Respublikasının Məktəbəqədər təhsil haqqında qanununa əsasən tənzim olunur.
Qanunda öz əksini tapmıĢ müddəalər Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin müasir
təhsil kriteriyalarına müvafiq Ģəkildə təĢkil olunmasına xidmət edir. Məktəbdə təĢkil olunan
məktəbəqədər hazırlıq prosesi ilk növbədə uĢağın məktəb Ģəraitinə, abu – havasına adaptasiyasını
təmin etməyə xidmət edir. BaĢlıca fərq də məhz bundan ibarətdir. Bağçada hazırlıq keçən uĢaq
məktəb ilə tanıĢlığını yalnız birinci sinifə gedərkən gerçəkləĢdirir ki, bu da öz növbəsində bir sıra
psixoloji problemlərin yaranmasına səbəb olur.
AraĢdırma. Müxtəlif illərdə, müxtəlif pedaqoqlar, psixoloqlar və digər elm adamları oyunun
mahiyyəti, uĢaq Ģəxsiyyətinə təsiri barədə çoxlu fikirlər irəli sürmüĢlər. Alman psixolloqu K.Qrossa
görə uĢaq oyunun köməkliyi ilə gələcək həyata hazırlanır və bunu dərketmədən edir. Bu prosesin
əsasında genetik – bioloji amillər durur. Oyun zamanı uĢaqlar instinktiv davranıĢa əsaslanan
hərəkətlər nümayiĢ etdirirlər ki, bu hərəkətlər heyvanlara məxsus instinktlərlə eynidir. Z.Freyd
hesab edirdi ki, uĢaqların tələbatlarını ödəməsi üçün ən önəmli vasitədir. Olduğu yaĢda özünü hər
hansı bir peĢədə reallaĢdıra bilmədiyi üçün oyun bu rolları ifa edərək özünü görmək istədiyi rolda
təsəvvür etmək Ģansı yaradır və nəticədə tələbat ödənmiĢ olur. Komenski oyunun rolunu yüksək
qiymətləndirərək öyrənmədə onu əvəzsiz proses kimi dəyərləndirirdi. P. Blonskiyə görə böyüklərin
oyun adlandırdıqları ifadə özündə uĢağın bir neçə fəaliyyət növünü cəmləĢdirir. Belə ki, uĢaq üçün
oyun yalnız oyun xarakteri daĢımır. Təlimə, əməyə, Ģəxsiyyətlərarası münasibətlərə, ünsiyyətə və
digər bütün məsələlərə uĢaq oyun vasitəsilə nail olur. UĢağın əylənərək dostluq etdiyi oyun təlimə
yiyələnmək üçün ən gözəl vasitədir. L.Vıqotski oyunları uĢaqların həyatın gerçəkliklərinə
göstərdikləri münasibətlərin ifadəsi hesab edirdi. UĢaq oyunlar vasitəsi ilə qurduğu xəyalların
həqiqi prototipini yaradaraq onları rollara bölərək, rəng qataraq həyata keçirir. Alman Psixoloqu
Adlerə görə oyun uĢağın natamamlığının qarĢısını alır. Bəzən əlçatmaz olan, uĢağın xəyalında
canlanan həyat oyunlar vasitəsilə reallaĢır. Mövcud olmayan, sehrli qüvvələr də uĢaq oyunlarında
özünə yer tapır.
Tapıntılar.
Müasir ibtidai təhsil məktəbəqədər yaĢlının qarĢısına çətin səddlər qoyduğu üçün bəzən məktəbə
hazırlıq prosesi uĢaq üçün mürəkkəb hadisə, cansıxıcı məĢğuliyyət və ən əsası onu oyundan ayıran
vasitə kimi təsəvvür yaradır. Məktəbdəki hazırlığın təĢkilində də oyunun özünəməxsus yeri var və
olmalıdır. Çünki uĢaq məktəbdə olsa da hələ məktəbli deyil. Oyunsuz qalmaq uĢağın böhrana bu
qədər yaxın olduğu dövrdə onu böhranın içinə atmağa bərabərdir. Belə ki, 6 yaĢın böhranının
yaranmasını Ģərtləndirən ən baĢlıca amil uĢağın oyuna olan tələbatını unudub ondan təlimə
qoĢulmağı tələb etməkdir. Bu hal nəinki uĢağı təlimə cəlb edəcək, əksinə onu tamamilə təlimdən
soyudacaq bir səbəbə çevriləcəkdir. BaĢqa bir məsələ uĢağın biliklərə yiyələnməsi heçdə təlimdə
uğurlu olmasından xəbər vermir. UĢaq oyun vasitəsilə mənimsədiyi bilikləri daha asan və tez təlimə
tətbiq edəcək, əksinə baĢa düĢmədən, mənasını anlamadan kortəbii Ģəkildə əzbərlədiklərini
təcrübəyə tətbiq etməkdə ya çətinlik çəkəcək ya da heç buna cəhd göstərməyəcək. Ġstər bağçada
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istərsə də məktəbdə təĢkil olunan məktəbəhazırlıq qruplarında əsas hədəf uĢağın məktəb təliminə
hazırlığını təmin etməkdən ibarətdir. Məktəbəhazırlıq prosesini oyun formasına çevirib, oyunu təlim
səviyyəsinə qaldırmaq uĢaqların təlim fəaliyyətinə cəlb olunmasını asanlaĢdırmaq mümkündür.
Təlim prosesində istifadə olunan oyun uĢağın əqli fəaliyyətinin inkiĢafına da müsbət təsir göstərir.
UĢaq oyunda cisim və əĢyaların ―əvəzediciləri‖ ilə hərəkət edir, onlara yeni adlar verir, bu isə öz
növbəsində yeni məfhumların yaranmasına səbəb olur və təfəkkürün inkiĢafı üçün zəmin yaranır.
Cisim və əĢyaların ―əvəzediciləri‖ ilə hərəkət zamanı uĢaq mövcud cisim və hadisələr, onların
xüsusiyyətləri və mahiyyəti haqqında düĢünməyə baĢlayır. UĢaq yaĢa dolduqca, cisim və əĢyalarla
əvvəlki vaxtlarla müqayisədə çox az ―ünsiyyətə‖ girir, daha çox onlarla əqli planda məĢğul olmağa
baĢlayır.
Oyun uĢaq nitqinin də inkiĢafına xeyli təsir göstərir, belə ki oyuna daxil edilmiĢ uĢaq nitq
vasitələrilə ünsiyyətə girmək üçün müəyyən inkiĢaf səviyyəsinə malik olmalıdır. YoldaĢlarını baĢa
düĢmək və öz fikrini onlara izah etmək tələbatı uĢağın əlaqəli nitqini inkiĢaf etdirir. Didaktik
oyunlardan istifadə zamanı tərbiyəçi uĢaqlara nitqini inkiĢaf etdirməyə, nitq qüsurlarını aradan
qaldırmağa Ģırait yaradır. Rollu oyunlar uĢaq təxəyyülünün inkiĢafına da böyük təsir edir. Oyun
zamanı qeyd olunduğu kimi, uĢaq cisim və əĢyaları bir-birilə əvəz edir, öz üzərinə müxtəlif rollar
götürür. Bu qabiliyyət isə təxəyyülün inkiĢafı üçün əsas zəmin olur. Məktəbəqədər yaĢ dövrünün
sonuna yaxın oyun fəaliyyətinin tərkibində gələcəkdə aparıcı rola malik olacaq təlim fəaliyyəti də
özünü büruzə verməyə baĢlayır. Əlbəttə, təlim heç də birbaĢa oyundan nəĢət etmir: o, oyun
fəaliyyətinə yaĢlılar tərəfindən daxil edilir. Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqlar təlimə müəyyən qaydaları
olan rollu oyun kimi yanaĢır, lakin bu qaydaları yerinə yetirərkən o, özü də bilmədən sadə təlim
elementlərini mənimsəyir. Bundan sonra onda ilk təlim bacarıqları və oxumağa meyl özünü büruzə
verir. Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların həyatının təĢkilində oyunlarla yanaĢı, fəaliyyətin məhsuldar
növləri olan: rəsm, yapma, applikasiya və quraşdırma üzrə məĢğələlərin, habelə əmək fəaliyyətinin
üstün əhəmiyyəti vardır. Həmin məĢğələlər uĢaqların sensor, əxlaqi, əmək və estetik tərbiyəsinə,
dünyagörüĢünün formalaĢmasına səmərəli təsir göstərir. Təlimə hazırlıq prosesinin təĢkili bu
prosesə oyunları da daxil etmək mürəkkəb və incə prosesdir. Təlim nə qədər ciddi xarakterə
malikdirsə, oyun da öz növbəsində bir o qədər əyləncəli və eyni zamanda öyrədici, inkiĢafetdirici
xarakterə malikdir. Həm oyunun, həm təlimin məktəbdə təĢkil olunan məktəbəhazırlıq qruplarında
inteqrativ formada tətbiq olunması prosesi daha effektiv etmək gücünə malikdir. Məktəbə hazırlıq
prosesində oyun və təlim fəaliyyətini eyni zamanda uğurla tətbiq etmək üçün bir sıra peĢə pedaqoji bacarıqlara yiyələnmək zəruridir:
- daima müĢahidə etmək,
- oyunu və təlimi təhlil etmək
- oyun və təlim fəaliyyətinin inkiĢaf səviyyəsini qiymətləndirmək;
- təlim və oyunun inkiĢafını layihələndirmək,
- təlim və oyunun inkĢafına yönəlmiĢ üsulları planlaĢdırmaq;
- təlim və oyunun inkiĢafı məqsədilə uĢaqların təəssüratını zənginləĢdirmək;
- təlimin və oyunun birlikdə daha parlaq təəssüratlar yaratmasına kömək göstərmək;
- uĢaqları oyuna və təlimə həvəsləndirmək;
- oyunun təlimə təsirini və onun inkiĢafını əvvəlcədən görə bilmək;
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uĢağın psixi prosslərini, onun təcrübəsini aktivləĢdirən oyuna dolayı rəhbərlik metodlarını
yaxĢı istifadə etmək və s. Sadalanan xüsusiyyətlərə malik olmaq təlimə yiyələnməyə hazırlıq
mərhələsində olan uĢaqlarla münasibət qurmaqda, uĢaqların etimadını qazanmaqda müəllim
və tərbiyəçilərə yardımçı ola bilər.
Oyun fəaliyyətinin dəyəri ondan ibarətdir ki, o uĢaq cəmiyyətinin formalaĢması üçün daha çox
imkanlara malikdir. Məhz oyunda uĢaqların ictimai həyatı bütöv Ģəkildə fəallaĢır. O heç bir
digər fəaliyyətdə olmadığı kimi, uĢaqlara artıq ən erkən inkiĢaf mərhələlərində özfəaliyyət
yolu ilə bu və ya digər ünsiyyət formalarını yaratmağa imkan verir. Oyunda aparıcı fəaliyyət
növü kimi psixi proseslər fəal Ģəkildə formalaĢır və ya yenidən qurulur.

-

Nəticə
UĢağın erkən inkiĢafını dəstəkləyən müasir dövr oyunların rolunu sanki ikinci plana atır. UĢağın
həyatının hər anını təlimə çevirərək, onun oyunda qazana biləcəyi bir çox Ģeylərin qarĢısını alır.
MüĢahidələr göstərir ki, valideyn və tərbiyəçilərin bir çoxunu narahat edən məsələ uĢağın məktəb
həyatından əvvəl oxuma, yazma, hesablama və s. kimi bilik və bacarıqlara malik olmasıdır. UĢağın
malik olduğu anatomik – fizioloji, psixoloji inkiĢaf məktəbəqədər yaĢ dövründə xüsusilə nəzərə
alınmalıdır. Əks halda uĢaqlar vaxtından əvvəl məktəbliyə çevrilər və həqiqi məktəbli olduğu
dövrdə təlim onun üçün maraqsız hala gələ bilər. Oyunun yerini tutmuĢ və oyundan uzaq olan erkən
təlim fəaliyyəti uĢağın məktəbəqədər yaĢ dövrünün inkiĢaf spesifikasını pozur. O nəinki inkiĢafa
Ģərait yaradır, hətta inkiĢafın qarĢısını da almağa səbəb olur. Oyuna olan tələbatını ödəyə bilməyən
uĢaq özünü məcburən cəlb olunduğu təlim fəaliyyətinə səfərbər edə bilmir. Oyundan məhrum
olmuĢ uĢaqlarda təlimdən geri qalma, təlim motivlərinin formalaĢmaması, məktəb həyatına marağın
itirilməsi və s. hallara rast gəlmək mümkündür. Təlim fəaliyyəti oyunun yerini tutduğu üçün öz
zamanı gəldikdə yeni sayılacaq təlimə maraq özünü göstərmir. Bu baxımdan məktəbəhazırlıq
qruplarında inkiĢafetdirici oyunların rolu əvəzedilməzdir. Hazırlıq prosesində oyuna təlim
elementlərinin uğurla tətbiq edilməsi, üstünlüyün məhz oyunlara verilməsi, zamanı gəldikdə təlimə
uğurlu keçidi təmin etmiĢ olar. Oyunların klassifikasına nəzər salsaq görərik ki, onlardan mərhələli
Ģəkildə istfadə uĢağın hərtərəfli inkiĢafına zəmin yaratmıĢ olur.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Təhsil haqqında Аzərbaycan Respublikasının Qanunu. B., 2009.
«Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində Ġslahat Proqramı». Bakı, 1999, 64 səh.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetitinin ―Məktəbə hazırlığın təĢkili Qaydaları‖nın təsdiq edilməsi
haqqında 08.01.2010-cu il tarixli, 4 №-li qərarı.
Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin yeniləĢdirilməsi Proqramı. (2007-2010 -cu illər)Bakı
Ģəhəri, 12 aprel 2007-ci il. Azərbaycan müəllimi qəzeti, 13 aprel 2007-ci il. № 13 (8226).
Həsənov A. Məktəbəqədər pedaqogika. Bakı, 2000, 374 səh
Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика: Учеб. Пособие для студ. сред. пед. Учеб.
Заведений. — 2‑е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. С.362.
Усова А. Роль игры в воспитании детей. Под ред. А. Запорожца. — М.: Просвещение,1980. — 237 с.
Бондаренко А. «Дидактические игры в детском саду», Москва: Просвещение, 1991. — 160 с.

24-25 May 2021

173

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
OXU MATERĠALLARINDA MÜġAHĠDƏNĠN ĠNTERAKTĠV ÜSULLARLA TƏġKĠLĠ
Aysel Balasultan qızı ġeydayeva
ADPU, doktorant (Təlim tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası-5801.01)
ADPU-nun Quba Filialı, Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini
Oxu materialı üzrə iĢ dilin ictimai funksiyasının göstəricisi sayıldığından, ünsiyyətə xidmət
etdiyindən, hazırda çox düzgün olaraq ön plana çəkilmiĢdir. Çünki bu proses nitqdən dilə, dildən
nitqə keçidetmə prosesidir. Dil qaydaları həmin oxu materialı üzrə müĢahidələrdən çıxarılan
nəticələr olmalıdır. Ümumilikdə dil yarandığı zamandan etibarən cəmiyyətin bütün üzvləri üçün
eyni dərəcədə ünsiyyət vasitəsi olur. { 5. Səh 3} Ənənəvi təhsil metodologiyası əvvəllər, bir növ,
tamam fərqli istiqamətlərdən dərk olunmuĢdur. Guya normadan, qaydadan əldə edilən biliklər ,
praktik nümunələr əsasında nitqə daxil edilirsə, bununla da Ģəbəkə qapanmıĢ hesab edilə bilər.
Düzdür, həmin təlimdə ifadə və inĢa dərsləri də var idi. Ancaq həmin dərslər linqvistik biliklərin
kölgəsində qalırdı. ġagirdin Azərbaycan dilini bilməsi onun ifadəsi və inĢası ilə, imlası ilə deyil,
qayda-qanunları dərsliklərdən necə əzbərləməsi ilə ölçülürdü. Kurikulum təhsili isə belədir:
Azərbaycan dili I-IV, habelə, V-XI siniflərdə inkiĢafetdirici xarakterli standartlar əsasında dinləyib
anlama və danıĢma, oxu yazı və dil qaydaları məzmun xəttinə uyğun qurulurməzmun xətləri arası
keçidlər asandan çətinə, sadədən mürəkkəbə və anlayıĢlar hökmlərdən əqli nəticlərə əsaslanan bir
sistemə daxildir.Bu sistemdə imla, ifadə, esse də var. Esse zirvə sayılır. Essenin təkmilləĢdirilməsi
də məzmun və dil hadisələrinə görə olan qaydalarla tənzimlənir.
MüĢahidə obyekti üzərində aparılan əməliyyatlar həm tədqiqi və həm də təlimi xarakter daĢıyır.
Ancaq obyekti biz hər iki halda tədqiq edirik. Odur ki, deylir: MüĢahidə həm tədqiqatın, həm də
təlimin metodudur.Onun qoĢulma mexanizmi haqqında bir neçə söz demək lazım gəlir. Bunlar
nədən ibarətdir?
1. Müşahidə obyektinin diqqətin qapılarından keçməsi üçün obyekt özü cəlbedici olmalıdır.
2. Müşahidə obyektinin üzərinə diqqəti yönəldərkən məqsəd aydınlığı əsas şərtlərdəndir.
3. Müşahidə obyektində cəzbedicilik diqqəti çəkməlidir.
MüĢahidə prosesində müəllim həm də, Ģagirdləri ədəbi tələffüzün incəlikləri ilə silahlandırmağı da
bacarmalıdır.Əsas məqsəd orfoepik normaları Ģagirdlərə öyrətməkdir. Bu prosesdə sanki uĢaqları
dilimizin incəlikləri ilə tanıĢ edirik, onlara yeni ―dil― öyrədirik. UĢaqları öyrənəcəkləri dillə elə tanıĢ
etməliyik ki, onların bu dili öyrənməyə maraqları daha çox olsun. Onlarda bu prosesə, dərsə maraq
oyatmaq üçün mahnılardan, oyunlardan, oyuncaqlardan, Ģəkillərdən, yaddaĢ kartlarından, müasir
təlim metodlarından istifadə etmək lazımdır. Çünki kiçikyaĢlı məktəblilər oyunlar zamanı daha artıq
öyrənə bilirlər. Nümunələrə baxaq:
YaddaĢımızı yoxlayaq oyunu: Müəllim stolun üzərinə iki fərqli mətn qoyur.Sonra
Ģagirdləri iki qrupa bölür. Hər qrup öz liderini seçir. Liderləri lövhəyə dəvət edir. Mətnləri onlara
verir və ifadəli oxumağı tapĢırır. ġagirdlərə mətndəki sözlərdən yadda saxlamaq üçün 30 saniyə
vaxt verilir. Sonra Ģagirdlər hərə öz liderinin oxuduğu mətndən daha çox söz xatırlamağa və yadda
saxlamağa çalıĢır.Yadda qalan sözlər qrupların vərəqinə yazılır.Təqdimatlarda həm qrup liderinin
düzgün, ifadəli oxusu, həm də qrup təqdimat vərəqindəki sözlərin düzgün yazılıĢı nəzərə alınır. Belə
ki, qrup iĢi zamanı müəllim Ģagirdin Ģifahi və yazılı nitqindəki dil hadisələrini də müĢahidə edir və
qeyd edir.
Söz oyunu: Müəllim Ģagirdləri iki qrupa bölür. Qruplar istənilən bir söz deyir. Digər qrup
isə həmin sözün də iĢləndiyi Ģeirdən yaxud bayatıdan bir nümunə deyir. Sözə uyğun Ģeir tapa
bilməyən qrup məğlub olur. Bu Ģeirlərin, bayatıların dinlənilməsi zamanı da Ģagirdlərin nitqində dil
hadisələri müĢahidə edilir:
Tərxum əkdim bəl ilə
Su suladım səl ilə
Yar mənnən ayrulmazdi
Ayurdilər dil ilə

24-25 May 2021

174

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
Xirlər ayağı yarpuz
Yar gidib xirə yalquz
Bilində gümüĢ xincal
Kim diyər una yalquz
Üçbucaqlar: Müəllim Ģagirdləri qruplara bölür.Sonra həmin qruplara vərəqlərdə içərisi
müxtəlif istiqamətli Ģtrixlərlə bəzədilmiĢ üçbucaqlar təqdim edir. Həmin üçbucaqlarda Ģagirdlərin
maraqlarına uyğun mətnlər öz əksini tapır. Hər qrup öz maraq dairəsinə uyğun mətni seçir. Müəllim
qruplara tapĢırır ki, mətnləri oxuyarkən ədəbi tələffüz qadalarına uyğun deyil, ―öz bildikləri kimi‖
oxusunlar. Sonra isə digər qruplarla birgə həmin qrupun liderinin oxusu üzərində müĢahidə olunan
dil hadisələri üzərində iĢ aparır. Nə kimi qeydlər apardığını və digər qrupların rəyini öyrənir.
AçılmıĢ boxçalar: Müəllim boxçalarda hazır mətnlər gətirir. Hər bir qrup istərsə öz
boxçasını dəyiĢə bilir. Məhz bu dəyiĢmə prosesindən sonra boxçalar açılır. Hər boxçadakı nağıl və
ya mətni qrup digər Ģagirdlərə oxumaqla çatdırır. Müəllim Ģagirdlərin oxu prosesindəki reaksiyasını
öyrənmək məqsədilə bu təlimdən istifadə edir:
I Boxça: Qədim zamanada bir paçcah uladi.Bu paçcah ürəgnə yatan bir qiz tapubani üvlənə
bilmiyətdi. Hələ uĢağ vaxti bininə duldurmiĢdilər ki, dünyada sənnən ağullisi yuxdi.Udu ki, ülkədə
üznə bab , hamsinnən ağulli bir qiz axtaradi.Amana çux keçimdi , gürədi ki, bu qizlə daĢ –qaĢi
ağullarinnan çox iĢiğlidi.
Paçcah sura kəççiləri arasunnan üznə qiz almaq isdidi.
-Yünsüz paĢ-partal, çaruğ giymağlarunnan ziyan yuxdi‖ paçcah didi:
-Əxir ağulli ulsun.
Sununda tapadi ağulli kəççi qizi və üvlənədi.
II Boxça: Ġrəhmətdi əmüstüm ( Allah una irəhmət iləsün) davadan qabağki vaxtdarda
məkdəbdə xidməççi iĢliyətdi.Lazumli kağazları da baĢqa yellərə u aparatdi. Piyada gidib –
gələtdi.Bir kərə də bu irəhmətduğ Uxari Xucdan gələndə tüĢədi gəcəyə.Gəlib Ağasi yellərinə
çatanda hava lap qarannuğ uladi.Uliyən bir səs iĢtədi.Qurxidən çixədi bir ağaca.DiməmiĢ bu
uliyənnər qurtda: uladi.Əmüstüm gürədi ki, bular güzlə6 iĢilliyə-iĢilliyə bu çixən ağaci dibin
əĢəllər.Bu yazzuğ bilmidi niynəsün. Axirdə qiĢqirədi. Bu vaxt bu Nədür ağbatixiyir hardansa gələ
uladi.Əmüstümü səsin iĢtədi. Cibinnən qazut çxarub yanduradi.Qurt da qaçadi. Unnar da kəndə
gələdi.
Açar sözlər: fəal təlim, interaktiv, forma, üsullar, təhsil siyasəti, təhsil vasitələri
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Pезюме
Организация наблюдения за чтением с использованием активных методов обучения
Реформа образования, проводимая в стране, направлена на создание новой национальной
системы оброзавания. Международный опыт показывает, что применение инновативных
методов обучение, может быть важным средством для повышения качества занятий.
Инновативные методы меняя среду обучения в школе , способствуют повышению
уверенности в себя учащихся, способствуют формированию у учащихся навыков
самостоятельного приобретения и усвоения знаний, применения их в жизни для достижения
своих целей.
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Ключевые слова: активное обучение, традиционный, форма, методы,

политика
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Summary
Organization of observation on reading with active learning methods
Education reform in the country directs to creation of new national system in

education.

International experience shows that the use of innovative teaching methods can be an important tool
for improving the quality of classes.
Innovative methods of changing the learning environment in the school, help to increase the selfconfidence of students, contribute to the formation of students' skills of self-acquisition and
assimilation of knowledge, their application in life to achieve their goals.
Key words: active education, interactive, forms, methods,

educational politics, methods of

education
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THE INFLUENCE OF THE OBSERVATION OF LANGUAGE PHENOMENA IN
PRIMARY SCHOOL READING MATERIALS ON THE QUALITY OF TEACHING
Aysel Balasultan Sheydayeva, Hajibalayev Mahammad Agamammad oglu
ADPU, doctoral student (Theory and methodology of education-5801.01)
Guba Branch of ADPU, Deputy Director for Educational Affairs
Guba branch of ADPU, student
The processes that take place in a language have a certain direction which is due to the leading
influence of one or another universal language tradition at different stages of language
development. The essence of these linguistic phenomena is the deviation from the normal laws of
language. There is an explanation for the reason for deviations. The study of the features of
generally spoken language is also of special importance for the study of literary language. The
process of speech formation with the features of individual literary language begins in primary
school. For this reason, it is important to study the laws, cases, and features of literary language on
the basis of primary school materials. The explanation of why some words are pronounced
differently in an easy way is to reveal the essence. Therefore, it is shown that the case is on the
surface, the essence is deep. The essence of the case is the phenomenon that draws attention to the
essence. In literary language, the meaning and tasks of both are studied. Phonetic phenomena are
studied as the norm in literary language. The role of phonetic phenomena in cultural and fluent
speech is undeniable. The orthographic rules of our language are mainly based on phonetic
phenomena.
Thus, the works of art read by primary school students, the feelings and emotions created by the
natural landscapes they observe, have to refer to linguistic phenomena when they express any event
they witness. Our methodists sometimes think that all school-age children understand everything as
it is. However, this is not the case. Not all children understand the reason for adult observations.
Language phenomena, whether lexical or phonetic, are not clear to children. Today live
communication is becoming more and more virtual between people, even among school-age
children. Even within the same space, people sometimes communicate via the Internet. This, of
course, harms secondary and higher education. Often a student who writes "tshk" instead of "thank
you", "slm" instead of "a" instead of "e" makes the same mistakes while writing an essay or spelling
and sometimes has difficulty in writing and pronouncing the simplest word. In language lessons,
students' vocabulary is enriched by the names of living and non-living things and events in the
world around them. Students construct sentences using these words by grammatical rules and rules
and coherently express their ideas. For this reason, it is important to work on reading materials in
primary school, observe language phenomena, enrich the vocabulary.Students encounter language
phenomena at different times. They observe grammatical changes in sentences, phonetic shifts,
adaptations, and differences, words are studied in different meanings depending on the situation, as
well as stylistic-lexical, stylistic-grammatical meanings, and so on. These are either purposeful or
other goals. In the learning process, each observation material begins with relevant texts. Just as a
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child's life is learned through observation, so learning begins with observation. Live watching is
above all. However, this watch is purposeful and developmental. The fact that the teacher will be
observed, the material must be identified. The word observation comes from what is seen.
Language lessons develop speaking and writing skills based on observations. The observation of
trees, the observation of the animate and inanimate world gives rise to imaginations and
descriptions.
At present, the situation in the curriculum textbooks is the following: the textbooks are motivated to
comprehensively understand the materials intended for reading, the transition to the content begins,
the role and importance of these texts in speech are emphasized. It is believed that this text can be
an example to build students' speech. Since the work on the text material is considered an indicator
of the social function of the language and serves communication, it is now very accurately brought
to the fore. Because this process is the process of transition from speech to language, from language
to speech. Language rules should be the conclusions drawn from observations on that reading
material. Thus, Azerbaijani language textbooks begin with relevant text materials by the state
subject standards. Text material is an example of any speech. These materials can be artistic,
journalistic, scientific, and other styles. Because man speaks in all styles. These pieces of speech are
grouped by sections and topics. Reading materials with an introduction, main part, and conclusion
allow students to observe and analyze the object of speech structure, to study and speak the content.
However, what is discussed about the didactic significance is not about the reading strategy, but
about the content line of language rules, in other words, the teaching of linguistic rules. In our
research, we talk about the method of observing language phenomena in the reading material, and
in this case, we did not consider the issues of ethical, aesthetic, word choice from the content of the
text, but the induction of language phenomena, ie observation. We have studied the lexicalsemantic, phonetic, lexical, grammatical and stylistic aspects of words and terms used in speech
while speaking about language phenomena during reading. Being a kind of discovery taken from
the observations of language events it is used to correct students. The obtained facts are intended to
give an idea of the role of literary language norms in speech. The results of our diagnostic
experiment give us reason to say:
The pedagogical process, which is based on observation and is not based on the student's cognition
(thinking), is not calculated for cultural speech, and the pedagogical, psychological and
methodological aspects of this work should be comprehensively studied and enriched in the form of
theoretical generalizations.
One of the results is that if students' independent observations were based on reading, writing, and
language rules, they would acquire speaking skills and habits by the norms of literary language. A
teaching experiment has also been established based on this provision. To expand this hypothesis,
we also included observation of students' speech and consideration of the results in the hypotheses.
We tried to eliminate the difference between the dialectal defects in the students' speech and the
norms of literary language, and this is the principle on which our work is based. During the
experiment on teaching the principle of measurement with language norms were correctly
established.
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Açar sözlər: nitq, tənqidi oxu, təhsil, Ģifahi nitq, təhsildə yeniliklər, təhsil siyasəti.
Ключевые слова: речь, критическое чтение, образование, литературная речь ,нововведения
в образовании, политика образования.
Key words: speech, critical reading , education, oral speech, innovation in education, educational
politics.
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ĠSTEDADLI ġAGĠRDLƏRĠN ÜZƏ ÇIXARILMASININ MƏRHƏLƏLƏRĠ VƏ YENĠ
TƏDRĠS MODELĠ
Məmmədova Mehriban Çingiz qızı, Zahirov Azər Tahir oğlu
ADPU-nun Quba filialı, müəllim
ADPU-nun Quba filialı TEC sədri
XÜLASƏ
Məqalə təhsil ocaqlarında, xüsusilə məktəblərdə istedadlı Ģagirdlərin aĢkar edilməsi, onlarla
produktiv iĢ, və bu prosesin maksimum uğurlu təĢkili üçün lazım olan ən uyğun tədris modeli
haqqında tədqiqat iĢini özündə ehtiva edir. Məqalədə mənbələrin analizi ilə yanaĢı 3 illik Ģəxsi
pedaqoji təcrübədən də əlavələr edilmiĢdir.
Açar sözlər: istedadlı Ģagirdlər, fərdi yanaĢma, produktivliyin artırılması, yeni tədris modeli.
Ключевые слова: талантливые студенты, индивидуальный подход, повышение ,
продуктивности, новые обучающая модель.
Summary
The article includes research on the identification of talented students in educational institutions,
especially in schools, productive work with them, and the most appropriate teaching model needed
for the most successful organization of this process. In addition to the analysis of sources, the article
also includes additions from 3 years of personal pedagogical experience.
Key words: talented students, individual approach, increase productivity, new teaching model
GĠRĠġ:
Yeni kurikulumların tətbiqi ilə əlaqədar olaraq tədris prosesinin əsasını təĢkil edən dərs prosesinin
də funksiyasında bir sıra dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. Belə ki, müəllim və Ģagirdlərin təlim fəaliyyəti
dərsdə özünü göstərir. Müasir dərsin də əsas xüsusiyyəti forma və məzmunca yeknəsəqlikdən uzaq
olması, tətbiq olunan üsulların rəngarəngliliyi, maraqlılığı, Ģagirdləri daim fəaliyyətə təhrik etməsi
,onlarda yaradıcı təĢəbbüskarlıq, müstəqillik formalaĢdırmasıdır.
Müasir dərs axtarıĢ, dərketmə, fəaliyyət dərsi olmalıdır və eləcə də hər bir Ģagirdin fərdi
xüsusiyyətləri, meyil və maraqları, eləcə də sifariĢi nəzərə alınmalıdır. Ümumiyyətlə, müasir dərs
elə qurulmalıdır ki, təlim elə təĢkl edilməlidir ki, Ģagirdlərdə həyati bacarıqlar inkiĢaf etsin, onlar
dəyiĢən həyatın Ģəraitinə uyğunlaĢmağı bacaran Ģəxsiyyət kimi formalaĢsınlar. Bu zaman da dərsin
strukturunda necə, nə vasitə ilə öyrətmək ön plana keçir. Dərsin keyfiyyətinin artırılması,
Ģagirdlərin marağının cəlb olunması üçün istifadə edilən üsul və vasitələrdən biri də inteqrativ və
interaktiv təlimdir.
Məlumdur ki, bütün dövrlərdə pedaqoqlar qarĢısında qoyulan baĢlıca vəzifələrdən biri də Ģagirdlərin
savadlı, yüksək intelektli və əsl vətəndaĢ kimi yetiĢdirilməsi olmuĢdur. Müasir dövrün tələblərinə
görə isə müəllim təkcə bilik verməklə kifayətlənməməli, həm də uĢaqların tərbiyə olunmaları ilə
yanaĢı, onların həyati biliklərə yiyələnmələri üçün də əlindən gələni əsirgəməməlidir. Ġbtidai sinif
müəllimlərinin üzərinə bu məsələdə daha ağır yük və məsuliyyət düĢür. Çünki təhsil pilləsində ilk
təlim-tərbiyə missiyası məhz onun üzərindədir.
Təlim özünün iki əsas komponenti olan öyrənmə və öyrətmə fəaliyyəti ilə bilik, bacarıq və
vərdiĢlərin, fəaliyyət üsullarının verilməsi, təcrübənin qavranılması, dərk edilməsi və tətbiqi
proseslərinə nail olmağa çalıĢır. Bu prosesin daha uğurlu alınması üçün öyrədən qarĢıya məqsəd
qoyur və bu məqsədinə uyğun vəzifə və məzmunu müəyyənləĢdirir. Təbii ki məzmuna uyğun
metod və material seçməklə öyrənmə fəaliyyətini təĢkil edir. Bu fəaliyyəti təĢkil edərkən öyrədən
nəticənin gözlənilən məqsədlərə çatması üçün təlimin səmərəliliyini artıran müxtəlif vasitələrə
müraciət edir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, ümumiyyətlə düzgün seçilən təlim metodu dərsin
keyfiyyətini əsaslı Ģəkildə artırır. Hər bir iĢinin ustası olan müəllim Ģagirdi təlim fəaliyyətinə cəlb
etməyi bacarmalı, öyrənməyə sövq etməyin səmərəli yollarını axtarıb tapmalıdır.ġagirdlərə yalnız
informasiyanı ötürməməli, həm də onlara bilikləri müstəqil qazanmaq üçün istiqamətlər verməlidir.
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ġagirdlərə ən vacib təlim materialını öyrətməklə bu prosesdəə qanunauyğunluqları üzə çıxarmağı,
mühüm və dərin ümumiləĢdirmələr aparmağı, nəticə çıxara bilməyi , əsl tədqiqatçı olmağı öyrətmək
yolunda bələdçi olmalıdır.
Təhsil sisteminin daimi təkmilləĢməsi bu gün dünyanın super dövlətlərinin siyasətində mühüm
məsələlərdən biri kimi xüsusi yer tutur. Bu baxımdan dünya təhsilinə inteqrasiya olunan
Azərbaycan təhsilində köklü dəyiĢikliklər reallaĢdırılmaqdadır. Ġslahatlar ana dilinin tədrisi üçün
yeni era kimi dəyərləndirilir, ibtidai siniflər bu prosesdə baĢlıca obyektdir. Məktəb əksər
vətəndaĢların geniĢ əlaqə saxladığı əsas ictimai institutdur. Müvafiq hazırlığı olsa da, olmasa da,
müəllimlər Ģagirdləri öz cəmiyyətlərində məhsuldar, əməkdaĢlıq və sülh Ģəraitində yaĢamağa
hazırlamalı olurlar. Hətta bu cəmiyyətlər sürətlə dəyiĢsələr belə. Müəllim üçün qaranlıq qalan bir
yer Ģagird üçün zülmətdir. Bunun üçün də müəllim öz üzərində daim iĢləməli, dərslərinin tədrisində
böyük dönüĢ yaratmalıdır.
ARAġDIRMALAR VƏ YENĠLĠKLƏR: Açıq cəmiyyətdə səmərəli vətəndaĢlığa hazırlaĢmaq
Ģagirdlərdən mühüm idrak qabiliyyəti tələb edir, onlar öz fikrini formalaĢdırmağı, təcrübə və
düĢüncədən məna çıxarmağı, məntiqi arqumentlər tapmağı, fikirlərini aydın və inamla ifadə etməyi
bacarmalıdırlar. Amma vətəndaĢın formalaĢması üçün təkcə bu qabiliyyətlər kifayət deyil, sosial
sahədə zəruri olan münasibət və qabiliyyətlər var ki, bunlar Ģagirdləri gələcəkdə dəyərli vətəndaĢ
olmağa istiqamətləndirir.
Ümumilikdə unutmaq olmaz ki, fəal təlim Ģagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin müstəqil
kəĢfi , əldə edilməsi və mənimsənilməsi prosesidir. Bu zaman müəllim tərəfindən idraki problemsituasiya yaradılır, problem situasiyanın həlli prosesində isə Ģagirdlər fəal tədqiqatçı mövqeyinə
çatmağa çalıĢırlar.Bu prosesdə müəllimlərə fəal təlim metodlarından istifadə zəruri olur. Fəal təlim
metodları öz zənginliyi və rəngarəngliyi ilə seçildiyi kimi həm də öz çətinliyi ilə də fərqlənir və hər
bir müəllim bilməlidir ki, fəal təlim-idrak fəaliyyətinin təĢkili və idarə olunması üsullarının
məcmusudur. Xüsusilə də fəal təlim metodlarının yeni tətbiq olunduğu bir təlim prosesində
müəllimlər bir sıra səciyyəvi səhvlərə yol verirlər ki, bu da təbii ki, dərsin keyfiyyətinə mənfi təsir
göstərir və müəllim pedaqoji fəaliyyətində inamsızlıq yaradır. Ġstedadlı uĢaqlarla iĢi necə qurmaq
olar, onları necə tanımaq olar?Bu sual qarĢısında bəzən ən təcrübəli pedaqoqlar da aciz qala bilir.
Çünki hər istedadlı uĢaq fərdidir, ayrıca iĢ tələb edir. Hər Ģeydən əvvəl istedadlı Ģagirdin digər
yaĢıdlarından ayıran fərqi, istedadı üzə çıxarmaq lazımdır. Müasir dövrdə ən böyük istedad öz
qabiliyyətlərinin fərqində olub, zamanı düzgün dəyərləndirə bilməkdir. ġagirdin istənilən məsələyə,
problemə standart cavabdan kənara çıxan münasibəti düzgün qiymətləndirilməlidir ki, onun
potensialı üzə çıxa bilsin, inkiĢaf etsin.
ġagirdin istedadının üzəçıxarılması prosesində müəllim onun "müsbət"-lərini inkiĢafa
yönəltməli, "mənfi"-lərini izah edərək əsl Ģəxsiyyət formalaĢdırmağı bacarmalıdır.
ġəkil 1-də təsvir etdiyim kimi, istedadlı Ģagirdlərin üzə çıxarılması müxtəlif mərhələlərdən
ibarət olur.
I mərhələdə müəllimin iĢi ondan ibarətdir
ki, Ģagirdi müĢahidə və analiz etsin. Onun xüsusi
qabiliyyətinin
olub-olmamasını,
digər
İLKİN
Ģagirdlərdən(fərdlərdən) nə ilə fərqləndiyini
MƏRHƏLƏ
aydınlaĢdırsın. Bu mərhələdə müəllim müxtəlif
metodlardan istifadə etməyi və hətta ehtiyac varsa
müĢahidənin eksperiment metodundan da istifadə
etməyi təxirə salmamalıdır. O, Ģagirdin
görünməyən daxili aləmini iĢıqlandırıb onun
FƏRDİ
―gizli güclərini‖ tapmaldır. Bu yerdə biz müəllimi
YEKUN
YANAŞMA
MƏRHƏLƏ
bir qədər bədii dildə ifadə etsək dəfinə ovçusu ilə
MƏRHƏLƏSİ
də müqaisə edə bilərik.
Növbəti, yəni II mərhələdə müəllimxüsusi
qabiliyyətə malik bu Ģagirdə fərdi yanaĢma
Şəkil 1
planını hazırlamalıdır. Bu zaman Ģagirdin
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qabiliyyətləri ilə yanaĢı, onun xarakteri və psixoloji durumu da xüsusilə nəzərə alınmalıdır. Bu
mərhələdə Ģagirdin digər Ģagirdlərdən fərqli cəhətləri daha çox nəzərə çarpır, və onunla iĢin təĢkili
yüksək nəticə əldə etməyə imkan verir.
Diaqnostika, təlimin
texniki
vasitələrindən
istifadə

Yaradıcılıq
tələbatının
təminatı

Maraq və meyillərin
nəzərə alınması

İstedadın axtarışı
Şəkil 2

Qabiliyyətlərin
reallaşdırılması

Qabiliyyətlərin
nümayişi üçün
olimpiadaların,
yarışların təşkili

Sonuncu mərhələdə isə Ģagirdin qabiliyyətinin inkiĢaf etdirilməsi üçün münbit Ģəraitin
yaradılması, ona lazımi imkanların verilməsidir. Bu zaman Ģagird özü də qabiliyyətlərinin fərqində
olur, onu inkiĢaf etdirmək üçün yaradılan Ģəraitdən səmərəli istifadə etməyə baĢlayır. Bu zaman
əsas məqsəd Ģagirdə onun xüsusi olduğunu, onda digərlərində olmayan qabiliyyət(lər)in olmasını
izah etmək, onu inandırmaq lazımdır. ġagird öz gücünün fərqinə varana qədər müəllim səylərini
dayandırmamalıdır, yalnız bundan sonra həqiqətən də nəticə əldə etmək mümkün olar.
Yeni tədris modeli. Ümumilikdə təhsil sistemimizdə istedadlı uĢaqlarla iĢin təĢkili üçün yeni
yanaĢmanın tətbiq olunmasını vacib bilirəm. Bu yanaĢma ilə biz təkcə üzdə olan istedadları yox,
cəmiyyətin əsassız təzyiqindən küncə sıxılmıĢ istedadları da tapıb bəĢəriyyətə qazandıra bilərik. Bu
yanaĢmanı yuxarıda təqdim etmiĢəm. Amma təkcə bununla qarĢımızda olan cavabsız suallar bitmir.
Bunlar arasında məni ən çox maraqlandıran və düĢündürən ―hansı tədris modelini tətbiq etsək
istedadlı Ģagirdlərin üzə çıxarılması daha produktiv olar?‖ sualıdır. Bu salın cavabı bəsit cavabı
olsaydı ölkənin təhsil sistemi müstəqilliyimizin cəmi üç onillik əhatə etməsinə baxmayaraq modeli
modelə dəyiĢməzdi. Daima daha uğurlu təhsil modeli axtaran sistem sovet modelindən, kurikuluma,
kurukulumdan Sinqapur modelinə (hazırda Nazirliyin yaxından maraqlandığı və ölkədə tətbik
etmək üçün ən uyğun hesab etdiyi model. Qeyd edim ki, Sinqapur modeli dünyanın ən yaxĢı təhsil
sistemlərindən biridir.) və əlbəttə bunların hər birinin ayrı-ayrılıqda milliləĢdirilmiĢ variantlarına
keçid etdi və edəcək. Amma düĢünmürəm elm sahəsində ―sıçrayıĢ‖ etməyə bunlar kömək etsin.
Mənim fikrimcə istənilən təhsil sistemində boĢluq - daha doğrusu mükəmməlliyin qarĢısını alan ilk
maneə qeyri-müəyyənlikdir. Niyə və necə?
NƏTĠCƏ: Biz istər orta məktəbdə olsun, istərsə də digər təhsil pillələrində olsun, bir qayda olaraq
tədrisinə baĢlayacağımız fənnin ilk olaraq predmetini, məqsəd və vəzifələrini tədris edir, sonra da
müvafiq hissələrlə ardıcıl olaraq fənnin mənimsədilməsinə baĢlayırıq. Lakin, Ģəxsi təcrübəmə
əsaslanaraq (hələ də davam edən 3 illik skaut liderliyi təcrübəsi) deyə bilərəm ki, biz bunun əvəzinə
ilk dərsdə fənn haqqında bəsit amma tam məlumat versək daha uğurlu nəticə ala bilərik. Daha
anlaĢıqlı olması üçün fənni muzeyə, Ģagirdi qonağa bənzətsəm, mənim təklifimə görə biz ilk gün
Ģagirdi bütün muzeydə ümumi Ģəkildə gəzdirək. Bununla biz onun öz beynində xüsusi xəritə
hazırlaması üçün Ģərait yaratırıq. Nəticədə fənnin tədrisi zamanı Ģagird nəyi, necə və nə qədər
öyrənməli olduğunun özü dərk edir. Bu zaman Ģagirdin produktivliyi ənənəvi modellərlə müqaisədə
30-50% daha keyfiyyətli olur. Uyğun modelimizi də tapdıq, istedadlı Ģagirdiləri necə aĢkara
çıxaracağımızı da öyrəndik. Ġndi isə növbə təhsil sisteminə görə bizdən öndə olan fransızların xalq
deyiminindir: ―Bizim hesablama maĢınımız varsa biz hesablama bacarığını neynirik, və ya biz fizik
deyiliksə fizikanı neynirik?‖ Doğurdan da, biraz coğrafiya, biraz da riyaziyyat bilən iki kadr
yetiĢdəkdənsə ayrı ayrılıqda mükəmməl corafiya və riyaziyyat bilən iki kadr yetiĢdirmək ümumxalq
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maraqlarımıza daha çox xidmət edər. Təbii ki, müəyyən hədəfə doğru birlikdə hərəkət etməyəndə
xaotizm satəsində inkiĢaf heç vaxt uğurlu nəticə verə bilməz. Bu səbəbdən də biz ulu öndər Heydər
Əliyevin bizə irs olaraq qoyub getdiyi yolla irəliləməliyik. Gələcəyin pedaqoqları kimi təhsilimizin
inkiĢafı, savadlı gənclərin üzə çıxarılması üçün təxirəsalınmaz iĢlər görməliyik.
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INKLÜZIV TƏHSILDƏ MÜƏLLIM BACARIQLARININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSININ
PEDAQOJI-PSIXOLOJI MEYARLARI
Ped.ü.f.d. Südabə Nəsrəddin qızı Ġsgəndərova
ADPU Xüsusi təhsil kafedrasının müəllimi
XÜLASƏ
Hal-hazırda inklüziv təhsilin inkiĢaf etdirilməsi üçün üç əsas istiqamət götürülür: məktəb icmasının
formalaĢdırılmasına və inklüziv dəyərlərə əsaslanan inklüziv mədəniyyətin yaradılması,
müxtəlifliyin dəstəklənməsi və məktəbin hamı üçün inkiĢafına əsaslanan inklüziv idarəetmənin
yaradılması, resursların mobilləĢdirilməsi və tədris prosesinin idarə olunmasına əsaslanan inklüziv
praktikanın inkiĢaf etdirilməsi.
Ġnklüziv məktəblərdə tədris prosesinin idarə olunması müəllimdən yüksək bacarıq tələb edir. Bu
prosesdə tipik inkiĢaf etmiĢ Ģagirdlıərlə sağlamlıq imkanları məhdud Ģagirdlərin birgə təlimini
həyata keçirmək üçün müəllim elə sosial, fiziki, psixoloji və pedaqoji Ģərait yaratmalıdır ki, həmin
mühitdə bütün Ģagirdlər həm resurslardan istifadə edə bilsin, həm də tədris prosesinin bütün
mərhələllərində iĢtirak etsinlər. Bu, həmçinin, sağlamlıq imkanları məhdud Ģagirdlərin pedaqoji
reabilirasiya olunmasını asanlaĢdırır.
Ġnklüziv məktəblərdə Ģagirdlərin mənimsəmə və tətbiqetmə bacarığının qiymətləndirilməsi əsas
problem kimi qarĢıda durur. ġagirdlərin potensial imkanlarından asılı olaraq bacarıqların nümayiĢ
etdirilməsi də kəskin dərəcədə fərqlənir. Bu zaman eyni meyarlara əsasən aparılan qiymətləndirmə
tam obyektiv olmaya bilər. Həmçinin, sağlamlıq imkanları məhdud uĢaqlar tipik inkiĢaf etmiĢ
uĢaqlar kimi fiziki, sosial, pedaqoji mühitdən dəstəksiz yararlana bilmir. Bunun üçün onlara
inklüziv meyarlara əsaslanan mühiti təĢkil etmək lazımdır. Müəllimlərin tədris prosesini təĢkil və
idarə etmə bacarığı pedaqoji-psixoloji-sosial baxımdan qiymətləndirilərsə, müəllim çalıĢacaq ki, hər
bir Ģagirdin dərsdə iĢtirakı üçün maksimum Ģərait yaratsın. Qiymətləndirmədə meyarlar, Ģagirdin
təlim prosesində iĢtirakına nə qədər Ģərait yaradılması baxımından seçilməsi onların potensial
imkanlarını da üzə çıxarmağa imkan verəcək. Bu cür quymətləndirmə Mançester və Kembric
Universitetlərinin əməkdaĢları tərəfindən ―Ġnklüziv meyarlar‖ hazırlanarkən nəzərdə tutulmuĢ və
Birminhem, Bredford, Stockport və baĢqa Ģəhərlərdə məktəbəqədər müəssisələrdə, ibtidai, orta və
yuxarı siniflərədə inklüziv qiymətləndirmə meyarı kimi nəzərə alınaraq həyata keçirilmiĢ və müsbət
nəticə əldə olunmuĢdur. Belə qiymətləndirmə, həmçinin, inklüziv təhsilə keçid dövründə
müəllimlərin bacarıqlarının pedaqoji- psixoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi üçün istifadə oluna
bilər.
Aşar sözlər: qiymətləndirmə, inklüziv meyarlar, müəllim bacarıqları, resursların mobilləşdirilməsi,
tədris prosesinin idarə olunması, inklüziv praktika
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ABSTRACT
There are currently three main directions for the development of inclusive education: the creation of
an inclusive culture based on the formation of the school community and inclusive values, the
promotion of diversity and inclusive governance based on school development for all, the
mobilization of resources and the development of inclusive practices.
Management of the teaching process in inclusive schools requires high skills from the teacher. In
this process, the teacher must create a social, physical, psychological and pedagogical environment
in which all students can use resources and participate in all stages of the learning process in order
to carry out joint training with typical students with disabilities. It also facilitates the pedagogical
rehabilitation of students with disabilities.
Assessing students' mastery and application skills in inclusive schools is a major challenge.
Demonstration of skills also varies greatly depending on the potential of the students. In this case,
the assessment based on the same criteria may not be completely objective. Also, children with
disabilities, like typical developed children, cannot benefit from the physical, social and
pedagogical environment without support. To do this, they need to create an environment based on
inclusive criteria. If teachers' ability to organize and manage the teaching process is assessed from a
pedagogical-psychological-social point of view, the teacher will try to create maximum conditions
for each student's participation in the lesson. The criteria in the assessment will be selected in terms
of how much conditions are created for the student's participation in the learning process, which
will also reveal their potential. Such an assessment was designed by the staff of the Universities of
Manchester and Cambridge in the development of the "Inclusive Criteria" and was carried out in
Birmingham, Bradford, Stockport and other cities as a criterion for inclusive assessment in
preschool, primary, middle and upper grades. Such assessment can also be used to assess teachers'
pedagogical and psychological skills during the transition to inclusive education.
Key words:

assessment, inclusive criteria, teacher skills, resource mobilization, learning

management, inclusive practice
GĠRĠġ
Ġnklüziv təhsilin inkiĢaf etdirilməsi dedikdə məktəbin yerləĢdiyi icma ilə əlaqələrinin
geniĢləndirilməsi, məktəb daxilində sosial normalara və mədəni münasibətlərə əsaslanan
Ģəxsiyyətlərarası dəyərlərin formalaĢdırması, müxtəlif dəyərləri olan ailələrin maraqlarını və
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müxtəlif qabiliyyətli uĢaqların maraq və ehtiyaclarını qarĢılaya bilən məktəbin idarə olunması,
eləcə də müəllim tərəfindən tədris prosesinin planlaĢdırılması və idarə olunması nəzərdə tutulur.
Hər bir məktəb öz təcrübəsini yaradır. Bu zaman həm məktəb daxilində, həm də sinif daxilində elə
bir inklüziv Ģərait yaratmaq lazımdır ki, bu Ģərait məktəbdəki bütün Ģagirdlərin tam iĢtirakına və
inklüziyasına imkan versin. Belə Ģəraitdə lazım olan Ģərtlər inklüziv meyarlar kimi qəbul edilir və
digər məktəblərin inkiĢafında da istifadə oluna bilər.
Məktəbdə inklüziv təhsil əsas üç sahə üzrə inkiĢaf etdirilir:[8; 50]
-

inklüziv mədəniyyətin yaradılması

-

inklüziv idarəetmənin yaradılması,

-

inklüziv praktikanın yaradılması.

Hər bir sahə

öz növbəsində iki istiqamətdə inkiĢaf etdirilir. Ġnklüziv mədəniyyətin inkiĢaf

etdirilməsi istiqamətləri:
-

məktəb icmasının formalaĢdırılması;

-

inklüziv dəyərlərin inkiĢafı.

Ġnklüziv idarəetmənin inkiĢaf etdirilməsi istiqamətləri:
- müxtəlifliyin dəstəklənməsi;
- məktəbin hamı üçün inkiĢaf etdirilməsi.
Ġnklüziv praktikanın inkiĢaf istiqamətləri:
-

resursların mobilləĢdirilməsi;

-

tədris prosesinin idarə olunması.

Ġnklüziv təhsilin inkiĢafında hər bir istiqamət üzrə iĢ aparmaq üçün müəyyən Ģərtləri və ya
meyarları nəzərə almaq lazımdır. Məktəbdə tədris təcrübəsinin yaradılması müəlimlərin fəaliyyəti
ilə bağlıdır. Müəlim tədris prosesini idarə etməklə inklüziv təhsil təcrübəsini yaratmıĢ olur. Ġnklüziv
təhsildə tədris fəaliyyəti yalnız Ģagirdlərin maraqları, ehtiyacları və müəllim- Ģagird münasibətləri
və qarĢılıqlı fəaliyyəti üzərində qurulmur. Burada sinfin bütün Ģagirdlərinin, onların valideynləri və
dərs deyən müəllimlərin ehtiyaclarının nəzərə alınması üçün müxtəlif istiqamətdə iĢ aparılması
lazım gəlir: pedaqoji proses bütün Ģagirdlərin tələbatı nəzərə alınaraq planlaĢdırılmalıdır, dərsdə
fəallığına ğörə bütün Ģagirdlər qiymətləndirilməlidir, Ģairgdlər təhsil almağa, öyrənməyə maraqlı
olmalıdırlar, Ģagirdlər arasında müxtəlifliyi tədrisdə resurs kimi qəbul emək olar və s. Odur ki,
tədris prosesinin idarə olunması müəllimin qarĢısında bəzi məsələlərin həll olunması tələbini qoyur.
Belə bir Ģəraitdə tədris prosesinin idarə olunması istiqaməti aĢğıdakı meyarlar üzrə inkiĢaf etdirilir:
-

tədris prosesi bütün Ģagirdlərin təhsil tələbatını nəzərə alaraq planlaĢdırılmalı;

-

dərsdə hər bir uĢaq iĢtirakına görə mükafatlandırılmalı;

-

dərs fərqliyi baĢa düĢməyə kömək etməli;

-

Ģagirdlər təlim prosesində fəal iĢtirak etməlidirlər;
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-

Ģagirdlər bir yerdə öyrənməli və bir-birinə kömək etməlidirlər;

-

qiymətləndirmə Ģagirdlərin nailiyyət əldə etmələrinə kömək etməlidir;

-

sinifdə nizam-intizam qarĢılıqlı hörmət əsasında qurulmalıdır;

-

müəllimlər tədris planını bir-biri ilə əməkdaĢlıq Ģəraitində hazırlamalı, birlikdə tədris
etməli və qiymətləndirməlidirlər;

-

müəllim köməkçiləri bütün Ģagirdlərin təlim prosesində və məktəbin həyatında tam
iĢtirakına kömək etməlidirlər;

-

ev tapĢırıqları bütün Ģagirdlərin öyrənməsinə xidmət etməlidir;

-

bütün Ģagirdlər sinifdaxili və məktəbdaxili tədbirlərdə iĢtirak etməlidirlər.
Tədris prosesində inklüziv təcrübənin yaradılması üçün resursların mobilləĢdirilməsi
istiqamətində də bir sıra məsələləri həll etmək lazımdır. Bunun üçün aĢağıdakı meyarlar əsas
götürülür:

-

Ģagirdlər arasındakı müxtəliflik resurs kimi təlim prosesində istifadə edilə bilər;

-

müəllimlər bir-biri ilə əməkdaĢlıq Ģəraitində öz təcrübələrini bölüĢməlidirlər;

-

məktəbin əməkdaĢları tərəfindən bütün Ģagirdlərin təlim prosesində və məktəb həyatında
iĢtirakını təmin etmək üçün əlavə resursların tapılması;

-

yerli icmanın resursları məlum olmalı və məktəbin iĢinə cəlb edilməlidir.

-

Məktəb resursları ədalətli Ģəkildə bölüĢdürülməli və inklüzivliyə imkan yaratmalıdır.

Hər bir meyar üzrə inklüziv təhsili inkiĢaf etdirmək üçün müəyyən Ģərtlər olmalıdır. Bu Ģərtlər
suallar formasında inklüziv təhsilin qiymətləndirilməsində istifadə olunur.
Tədris prosesinin idarə olunması üzrə bir neçə meyarların Ģərtlərinə baxaq.
ARAġDIRMA
Müəllimlər illik plan hazırlayarkən hansı meyarlar nəzərə alınır. Müəllimlər bir-birinin dərsində
iĢtirak etməklə gördükləri situasiyaları daha yaxĢı dəyərləndirə və öz fikirlərini bir-birinə çatdıra
bilir. Bu da müəllimə imkan verir ki, hər bir müəllim öz tədris təcrübəsini yaratsın. Ġnklüziv
siniflərdə müəllim fəaliyyətinin ümumi planlaĢdırılmasına deyil, mürəkkəb situaiyalarda müəllimin
situasiyanı idarə etməsinə diqqət yetirilir. Müəllimlər bir-birinin fəaliyyətini müĢahidə edir. Sonra
müĢahidə etdikləri situasiyaları dəyərləndirir, gələcək əməkdaĢlıq yollarını müəyyənləĢdirir və
situasiyadan çıxmaq üçün yollar planlaĢdırır. Eyni zamanda Ģagirdlərin sinifdə və məktəbdə
dəstəklənməsini necə qəbul etdikləri fikirləri də öyrənilir.Tədris prosesini idarə etmək dedikdə
bütün Ģagirdlərin təhsil tələbatının ödənilməsi hesabına tədris prosesinin planlaĢdırılması nəzərdə
tutulur. Bundan baĢqa təlim prosesində hər bir Ģagird iĢtirakına görə

mükafatlandırılır. Dərs

prosesində fərqliliyi baĢa düĢməyə kömək edir. Tədris prosesinin düzgün idarə olunması zamanı
Ģagirdlər aktiv iĢtirak edir, onlar birgə öyrənir və bir-birinə kömək edir. Bu prosesdə
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qiymətləndirmə bütün Ģagirdlərin nailiyyət əldə etməsinə kömək etməlidir. Sinifdə nizam -intizam
qarĢıılıqlı hörmətə əsaslanmalıdır. Ġnklüziv təhsil Ģəraitində müəllimlər bir -biri ilə əməkdaĢlıq
Ģəraitində tədris planını hazırlayır. Tədris edir və nailiyyətləri qiymətləndirir. Və bununla da
inklüziv tədris təcrübəsini yaradaraq inklüziv meyarları da formalaĢdırmıĢ olurlar. Müəllim
köməkçiləri də bütün Ģagirdlərin tədris prosesində məktəbin bütün tədbirlərində tam iĢtirakını
təmin etmək üçün köməklik göstərməlidirlər. Ev tapĢırıqları bütün Ģagirdlərin yerinə yetirə biləcəyi
səviyyədə olmalıdır. Bütün Ģagirdlərin sinif daxili və məktəb daxili tədbirlərdə iĢtirakı da inklüziv
təhsilin əsas meyarlarındandır [4; 82].
Resursların mobilləĢdirilməsi dedikdə tədris prosesində Ģadirdlər arasında müxtəlifliyin bir resurs
kimi istifadə olunması, müəllimlərinn öz təcrübəsindən

tam istifadə etməsi, məktəbin

əməkdaĢlarının, Ģagirdin tədrisdə və məktəb həyatında tam iĢtirak etməsi üçün əlavə resurslar təklif
etməsi, yerli icma resurslsrının hamıya tanıĢ olması və məktəbi fəaliyyətə təhrik edici olması
vacibdir.
Ġnklüziv təcrübənin inkiĢafında təlim prosesinin idarə olunması istiqamətində fəaliyyəti
planlaĢdırmaq üçün müəllimlərin öz fəaliyyətini dərk etməsi, düĢünməsi və özünə müəyyən suallar
verməsi vacibdir. Bu, onun tədrisi daha uğurla həyata keçirməsinə imkan verir. Hər bir sahəyə daxil
olan istiqamətlər də müəyyən meyarları özündə birləĢdirir. Təlim prosesi bütün Ģagirdlərin təhsil
ehtiyacları nəzərə alınmaqla planlaĢdırılmalıdır. Bu meyara əsasən müəllimin fəaliyət göstərməsi
üçün Ģagirdin ehtiyacları və təlim prosesi qarĢılaĢdırılır və bu zaman müəllim aĢağıdakı məsələlər
ətrafında düĢünməlidir. Təlim prosesi tədris planına əməl etmək üçün deyil, uĢağı öyrətmək üçün
nəzərdə tutulurmu? Sinifdə verilən tədris materialı sinifdəki bütün Ģagirdlərin təcrübələrini və
maraqlarını əks etdirirmi? Dərslər tez-tez, sonrakı mərhələlərdə də istifadə edilə bilən təcrübə
mübadiləsindən yararlanaraq baĢlanılırmı? Dərslər həm oğlanların, həm də qızların maraqlarına
cavab verirmi? Dərslər bütün Ģagirdlərin davamlı təhsilinə imkan verirmi? Dərslər öyrənməyi ayrıayrı tapĢırıqların parçalanmıĢ icrası kimi deyil, ardıcıl bir proses kimi qəbul etməyə kömək edirmi?
Ayrı-ayrı fənnlərin tədrisində fərqli tədris metodlarından istifadə olunurmu? Məktəbdə eĢitmə
problemli Ģagirdlər və tədris dili ana dili olmayan Ģagirdlər üçün tərcüməçilər və ya digər
mütəxəssislər varmı? Məktəb konkret Ģagirdlərin dərs planlaĢdırma prosesində qarĢılaĢdıqları
öyrənmə və tam iĢtirak üçün maneələri minimuma endirməyə çalıĢırmı? Müəllimlər fərdi
məĢğələlərin sayını azaltmaq üçün imkanlar axtarırmı? ġagirdlərin sinifdə cüt, qrup Ģəklində, ayrıca
fərdi və bütöv bir sinif kollektivi ilə çalıĢması üçün bir imkan varmı? Müxtəlif metodlardan: Ģifahi
təqdimatlar və müzakirələr, oxumaq, yazmaq, rəsm çəkmək, problem həll etmək, kitabxanadan
istifadə, audiovizual materiallar, informasiya texnologiyalarından istifadə edərək praktik məĢqlər
kimi fəaliyyətlər yerinə yetirirmi? ġagirdlər, dini inanclarına uyğun paltar geyinməklə, məsələn,
bədən tərbiyəsi və təbiətĢünaslıq dərslərinə iĢtirak edə bilərmi? Tədris proqramı, ailələrinin dini

24-25 May 2021

188

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
inanclarına görə musiqi və sənət kimi dərslərə getməkdən ehtiyatlanan uĢaqlar üçün
uyğunlaĢdırılırmı? Dərslərin məzmunu zəruri hallarda fiziki və ya sensor problemli Ģagirdlər üçün
fiziki tərbiyəni və ya fizikanın bəzi mövzularını, məsələn, iĢığın və ya səsin təbiətini öyrənə bilməsi
üçün uyğunlaĢdırılıbmı? Məktəb əməkdaĢları bəzi sağlamlıq inkanları məhdud Ģagirdlərin köməkçi
cihazlardan istifadə etməsi üçün əlavə vaxta ehtiyac duyduqlarını baĢa düĢürlərmi?
Ġnklüziv təcrübənin

yaradılması zamanı təlim prosesinin idarə olunması istiqamətində

göstəricilərdən biri də qiymətləndirmənin bütün tələbələrin nailiyyətlərini yaxĢılaĢdırmağa kömək
edilməsinin tövsiyə olunmasıdır. Bu meyara cavab vermək üçün müəllim dərsdə diqqət yetirməlidir
ki, bütün məktəb iĢçiləri təhsil prosesinin nəticələrinin qiymətləndirilməsində iĢtirak edirlərmi?
Sınıfdəki bütün Ģagirdlərin inkiĢafı və müvəffəqiyyəti üçün müəllimlər cavabdehdirlərmi? ġagirdlər
öz uğurlarını və nailiyyətlərini qiymətləndirməyə və müzakirə etməyə cəlb olunurlarmı?
Valideynlər və ya qəyyumlar qiymətləndirmə prosesində iĢtirak edirlərmi? Məktəb sənədlərində
müxtəlif ünsiyyət formaları, hobbi, maraq və iĢ təcrübəsi kimi Ģagirdlərin bütün bacarıq, bilik və
təcrübəsi

qeyd

olunurmu?

Bütün

Ģagirdlərin

qiymətləndirilməsi

hörmətlə

aparılırmı?

Qiymətləndirmə yaxından müĢahidəyə əsaslanırmı? Tədrisdə vacib öyrənilənlərmi qiymətləndirilir?
Qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılmasına kömək etmək üçün istifadə olunurmu?
Qiymətləndirmə tədris planında və tədris metodlarında dəyiĢikliklərə səbəb olurmu? ġagirdlərin
Ģəxsiyyətləri, maraqları və bacarıqları arasındakı fərqləri nəzərə alaraq qiymətləndirmələrin
aparılmasının müxtəlif üsulları yerinə yetirilirmi? Müəllimin qiymətləndirməni digər müəllimlər və
məktəb əməkdaĢları ilə birlikdə aparmaq imkanı varmı? ġagirdlər niyə qiymətləndirildiklərini baĢa
düĢürlərmi? ġagirdlərə qiymətləndirmənin nəticələrini dəqiq, yəni, Ģagirdin

qiymətinin baĢqa

formada aparılmıĢ imtahanın nəticəsi olmasına dair məlumat verilirmi? [8; 106].
Ġnklüziv təcrübələrin inkiĢafında təlim prosesinin idarə olunması istiqamətində əsas meyarlardan
biri də müəllimlərin bir-biri ilə əməkdaĢlıq edərək tədris planlarını hazırlaması, öyrətməsi və
qiymətləndirmələr aparılmasıdır. Bu

meyarı müəyyənləĢdirmək üçün prosesə daha incəliklə

baxaraq aĢağıdakı suallar ətrafında düĢünmək müəllimlərə əməkdaĢlıq Ģəraitində planlaĢdırma və
qiymətləndirmə aparmaq imkanı verir. Məsələn, müəllimlər dərs planlarını və ev tapĢırığı
seçimlərini bir-birləri ilə bölüĢürlərmi? Dərslərdə iĢtirak edən bütün böyüklərin dərsdə tam iĢtirakı
planlaĢdırılırmı? Müəllimlər cüt formada tədris edirlərmi? Sinifdə tədris haqqında ümumi bir fikirin
yaranması üçün müəllimlər cüt formada iĢləyə bilirlərmi? Müəllimlər öz kolleqalarından,
terminologiya və Ģagirdlərin dərsdə iĢtirak səviyyəsi barədə rəyləri və fikirləri qəbul edirlərmi?
Müəllimlər həmkarlarının fikirlərini bildikdən sonra tədris metodlarını dəyiĢirlərmi? Sinif
müəllimləri və köməkçi mütəxəssislər öz iĢ təcrübələrini ayrı-ayrı Ģagirdlər, qruplar və bütövlükdə
sinif ilə bölüĢürlərmi? Müəllimlərin və digər mütəxəssislərin birgə fəaliyyəti və əməkdaĢlığı məktəb
Ģagirdlərinə nümunə ola bilərmi? Hər hansı bir Ģagird və ya bir qrup üçün öyrənməsində ləngimə
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baĢ verdikdə müəllimlər öz güclərini və təcrübələrini birləĢdirirmi? Bütün Ģagirdlərin təlim və
məktəb həyatında tam iĢtirakını təmin etmək əməkdaĢlıq Ģəraitində iĢləyən müəlimlər öz aralarında
vəzifələrini bölüĢərək məsuliyyətləri paylaĢırlarmı? [3; 60].
Beləliklə, müəllimin tədris prosesini

təĢkil

və idarə etməsi göstəriciləri onun fəaliyyətinin

qiymətləndiirlməsində də mühim rol oynayır.
TAPINTILAR
Pedaqoji prosesdə

müəllimin dərsdə yaratdığı Ģərait çox vacibdir. Müəllim dərsi planlaĢdırarkən

nəticə əldə etmək üçün təlim Ģəraitini elə qurmalıdır ki, bütün uĢaqların təlim tələbatına uyğun
gəlsin. Eyni zamanda fəallaĢmaları üçün həvəsləndirilməlidirlər. Bütün bunların qiymətləndirmədə
nəzərə alınması prosesyönümlü təlimi təĢkil etməyə imkan verir. Yəni, müəllim dərsdə uĢaqların
əməkdaĢlığı, dialoq qurmaları, fəal iĢtirakları,

müxtəlif resurslardan istifadələri üçün Ģərait

yaradırmı və hər dərs müntəzəm olaraq müəllim buna riayət edirmi? Bundan baĢqa hər bir uĢaq
dərsdə iĢtirakına görə rəğbətləndirilirmi, uĢaqların fərqliliyi anlamasına, birlikdə öyrənmələrinə və
bir-birinə kömək etmələrinə Ģərait yaradılırmı?

Müəllim dərsdə diskussiya zamanı alternativ

fikirlərə hörmətlə yanaĢırmı? Dərsi planlaĢdırarkən və ya sonunda bu kimi sualların verilməsi
müəllimə imkan verir ki, dərs prosesində Ģəraiti düzgün qiymətləndirsin və prosesyönümlü tədrisi
həyata keçirə bilsin. Məktəbin bütün əməkdaĢları təlim prosesiinin qiymətləndirilməsində iĢtirak
edərsə,

müəllim, Ģagird və valideyn əməkdaĢlığında qarĢılıqlı fəaliyyətin tənzimlənməsinə də

imkan yaranar.
Bundan baĢqa dərs prosesində müəllimin yüksək refleksiya etmə və əks əlaqə yaratma bacarığı
olmalıdır, yəni düĢünərək öyrətməyi bacarmalıdır. DüĢünərək öyrətmə pedaqoqdan reflektiv
təcrübəçi olmağı tələb edir. Müəllim dərs prosesində problemlə qarĢılaĢarkən nə edəcəyi
haqqındada düĢünməli, situasiyanı təhlil etməli, digər müəllimlərin oxĢar problemlər zamanı necə
addım atdıqlarını öyrənməli, dəyərləndirməli, müxtəlif yanaĢmaları tətbiq etməyi bacarmalıdır.
Reflektiv öyrətmə zamanı

müəllim yeni ideyalar və anlayıĢlar yaradaraq tədris praktikasını

zənginləĢdirir, innovativ düĢünmə Ģəraiti yaradır. Bunun üçün müəllim Ģagirdlə öz arasında düzgün
münasibət yaratmağı, problemin həlli üçün öz fərziyyələrini yoxlamağı, Ģagirdin düĢüncələrini
nəzərə almağı, onu mühakimə etməməyi bacarmalıdır. DüĢünərək öyrətmə zamanı müəllim sanki
tədqiqat aparır.

Bu cür tədris müəllimlərə öz təlim praktikalarını baĢa düĢməyə və onu

təkmilləĢdirməyə imkan verir [ 1; 25-73].
Ġnklüziv tipli siniflərdə aparılan müĢahidələrə əsasən deyə bilərik ki, müəllimlər heç də həmiĢə
Ģəmərəli nəticə əldə edə bilmirlər. Əvvəlcədən müəyyən olunmuĢ nəticələrə əsasən dərsin
planlaĢdırılmasına, məqsədyönlü Ģəkildə yerinə yetirilməsinə baxmayaraq, yenə də bir sıra
çətinliklər meydana çıxır. Qrup iĢində uĢaqların fəallığı, onların aralarında əməkdaĢlığın düzgün
qurulmaması, sağlamlıq imkanları məhdud uĢaqların yoldaĢları ilə ünsiyyətə daxil ola bilməmələri,
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Ģagirdlərdə məzmuna uyğun bacarıqların formalaĢdırılmaması və s.problemlər ortaya çıxır. Bu
problemləri yaradan səbəblər nədir?
Nəticəyönümlülük prinsipinə əsaslanan müasir təlimdə müəllim daha çox nəticəyə istiqamətlənir.
Bu zaman müəllim-Ģagird arasında qarĢılıqlı nəzarət mexanizminin lazımi səviyyədə nəzərə
alınmaması, müəllimin fasilitator kimi fəalyyətinin psixoloji mexanizminin qənaətbəxĢ olmaması və
ən əsası onun öz fəaliyyətinə nəzarətsizliyi kimi problemlərin yaranmasına səbəb olur. Bəs bunları
yaradan amillər hansılardır.
Tədris fəaliyyəti yerinə yetirilərkən müəllimin həddən artıq nəticəyə yönəlməsi onun proses
haqqında düĢünməsinə maneə olur. Nəticədə o, uĢaqların Ģəxsiyyətinin inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait
qura bilmir. Təlim prosesi Ģagird tərəfindən yerinə

yetirilən birtərəfli proses olmayıb, müəlimin

fasilitasiyası əsasında həyata keçirilir. Odur ki, bu qarĢılıqlı təsir prosesinin psixoloji ölçülərlə
tənzimlənməsi, müəllimin öz pedaqoji fəaliyyətini idarə etməsi və ona nəzarət sisteminin
yaradılması əsas məsələlərdəndir. Bunların içərisində ən birincisi dərs prosesində müəllimin öz
fəaliyyətinə nəzarət etməyi bacarmasıdır.
Ümumiyyətlə, fəaliyyətin psixoloji strukturuna nəzər yetirsək, hər bir fəaliyyət məqsəd və nəticədən
baĢqa

planlaĢdırmadan, əməllərin yerinə yetirilməsindən və nəzarət komponentindən ibarətdir.

Deməli, nəticəyönümlü təlimdə məqsəd, nəticə və planlaĢdırma nəzərə alınır, lakin müəllimin
gördüyü iĢə nəzarəti, fəaliyyətinin uĢaqların reaksiyalarına görə qiymətləndirilməsi nəzərə alınmır.
UĢaqların reaksiyalarını və davranıĢlarını qiymətləndirərək fəaliyyətin tənzimlənməsi, nəzarət
müəllimə prosesyönümlü təlimi təĢkil etməyə imkan verir. Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti zamanı
yaradılmıĢ əlveriĢli Ģərait həm uĢaqların öz imkanlarına uyğun inkiĢaf etmələrinə təkan verir, həm
də müəllimin öz fəaliyyətinə nəzarət etdiyini, yerinə yetirdiyi prosesdən zövq aldığını göstərir. Bu
cür qarĢılıqlı təsir prosesində müəllim-Ģagird münasibətləri daha yaxĢı tənzimlənir. Bunun üçün
müəllim pedaqoji fəaliyyətində nəticəyönümlük və prosesyönümlük prinsiplərinə əməl etməlidir.
Mövcud ədəbiyyatlda pedaqoji prosesin idarə olunmasının səmərəli nəticə verən və prosesual
psixoloji göstəriciləri ayırd edilir. Bunlar həm də müəllim əməyinin səmərəliliyinin göstəriciləridir.
Prosesual psixoloji göstəricilərə müəllimin pedaqoji vəzifələri müəyyənləĢdirə, pedaqoji ünsiyyəti
təĢkil edə bilməsi,

pedaqoji fəaliyyətin vasitələrini tətbiq etmək (nəyi, kimi, necə öyrətmək),

eləcə də müəllimin öz pedaqoji fəaliyyətini təhlil edə, qiymətləndirə bilmək bacarığı daxildir. Bütün
göstəricilər prosesə aid olub, bacarıqların planlaĢdırılması və yerinə yetirilməsi baxımından diqqətə
layiqdir. Müəllimin öz pedaqoji fəaliyyətini təhlil etməsi və qiymətləndirməsi

isə onun öz

fəaliyyətinə nəzarət etdiyini bildirir. Bu, aĢağıdakı bacarıqlarda ifadə olunur:
- özünün pedaqoji fəaliyyətini öyrənib, qeyd etməli;
- nəticələri tərtib və təhlil etməli;
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- öz təcrübəsini psixoloji və pedaqoji elmlərin yeni nailiyyətləri ilə müqayisə edə bilməli,
konkret Ģəraiti qabaqcıl təcrübəni nəzərə almağı bacarmalı;
- pedaqoji fəaliyyətdə planlaĢdırdığı və yerinə yetirdiklərini qiymətləndirməli;
- özünün və digər müəllimlərin pedaqoji situasiyalarını əhatə edən intuisiyanı yarada bilməli;
- Ģagirdin psixi inkiĢafında pedaqoji təsirin məqsəd, vasitə və nəticələri arasındakı qarĢılıqlı
əlaqəni görə bilməlidir.
Müəllimin Ģagirdlərlə münasibəti, sinfi idarə etməsi, qruplarda birgə fəaliyyətin təĢkili, sağlamlıq
imkanları məhdud Ģagirdlərin dərsdə tam iĢtirakının təmin olunması ondan yüksək pedaqoji ustalıq
tələb edir. ġagirdlərin fəallığı təlimin məzmunu və istifadə olunan metodların nə dərəcədə
uyğunlaĢdırılmasından da asılıdır. Məzmun və metod Ģagirdlərin tələbatına uyğun gəlmədikdə
onların fəal iĢtirakının qarĢısını alır. Müəllim dərsi planlaĢdırarkən nəticə əldə etmək üçün təlim
Ģəraitini elə qurmalıdır ki, bütün Ģagirdlərin tələbatına uyğun

gəlsin, onları fəallaĢmaq üçün

həvəsləndirsin. Bütün bunların qiymətləndirmədə nəzərə alınması prosesyönümlü təlimi təĢkil
etməyə imkan verir. Müəllim dərsdə Ģagirdlərin əməkdaĢlığı, dialoq qurmaları, fəal iĢtirakları,
müxtəlif resurslardan istifadə etmələri üçün Ģərait yaradırmı? Bundan baĢqa hər bir Ģagird dərsdə
iĢtirakına görə rəğbətləndirilirmi, Ģagirdlərin birlikdə öyrənmələri və bir-birinə kömək etmələri
nəzərə alınırmı? Dərsdə müəllim tərəfindən Ģagirdlər baĢqalarının fikirlərini öyrənərkən
fərqliliklərin dərk olunması qiymətləndirilirmi? Diskussiya zamanı müəllim alternativ fikirlərə
hörmətlə yanaĢırmı? Dərsi planlaĢdırarkən və ya sonunda belə sualların verilməsi müəllimə imkan
verir ki, dərs prosesində Ģəraiti düzgün qiymətləndirsin və prosesyönümlü tədrisi həyata keçirə
bilsin. Məktəbin bütün əməkdaĢları təlim prosesiinin qiymətləndirilməsində iĢtirak etməlidir. Bu,
müəllim, Ģagird və valideyn əməkdaĢlığında qarĢılıqlı fəaliyyətin tənzimlənməsinə imkan
verir.Sinifdə nizam-intizam qarĢılıqlı hörmət əsasında yaradılmalı, müəllim köməkçisi bütün
Ģagirdlərin təliminə və məktəbdaxili iĢlərdə iĢtirakına dəstək olmalı, ev tapĢırıqları bütün Ģagirdlərin
öyrənmələrinə xidmət etməli, bütün Ģagirdlərin sinifdaxili və məktəbdənkənar tədbirlərdə iĢtirak
etmələrinə Ģərait yaradılmalıdır [7; 86].
NƏTĠCƏ
Yuxarıda qeyd edilənlərdən belə bir nəticəyə gələ biləik ki, məktəbdə müəllim-Ģagird
münasibətində qarĢılıqlı təsir prosesinin psixoloji ölçülərlə tənzimlənməsi, müəllimin öz fəaliyyətini
idarə etməsi və ona nəzarət sisteminin yaradılması üçün prosesyönümlüyün təmin edilməsi vacibdir.
Bu, sağlamlıq imkanları məhdud kiçikyaĢlı məktəblilərin idrak fəallığının izlənilməsini, inkiĢaf
səviyyələri və nailiyyətlərinin təhlilini, həmçinin bərabər imkanların yaradılmasını təmin edir.
Müəllimin fasilitator fəaliyyətində prosesyönümlüyü təmin etməsi onun refleksiya qabiliyyətini
artırır ki, ba da bütün Ģagirdlərə eləcə də sağlamlıq imkanları məhdud olan Ģagirdlərə lazımi təlim
mühitinin yaradılmasını təmin edir.
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Müəllimin pedaqoji fəaliyyətində prosesyönümlü yanaĢmasına əsasən bərabər imkanların
yaradılması prinsipinin fənn kurikulumunda nəzərə alınması vacibdir. Bu, sağlamlıq
imkanları məhdud olan Ģagirdlərin potensial imkanlarını və tələblərini nəzərə almağa imkan
verəcək.
Müəllimlərin reflektiv tədris və ya reflektiv fasilitatorluq istiqamətində

peĢəkarlığının

artırılması vacibdir.
Ġnklüziv təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək və sağlamlıq imkanları məhdud uĢaqların sosialpedaqoji reabilitasiyasını təmin etmək üçün təlim prosesinin idarə olunmasının
qiymətləndirmədə nəzərə alınması vacibdir.
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ÖZET
Canlıların yaĢamları boyunca iliĢkilerini sürdürdükleri, birbirleri ile etkileĢim içinde oldukları
fiziksel, biyolojik ve sosyal ortama çevre denir. Çevreye yönelik tutum ise çevre ile ilgili
sorunlardan yaĢanan korku, kızgınlık, huzursuzluk, değer yargıları ve çevre sorunları için insanların
çevreye faydalı davranıĢlara olan olumlu olumsuz düĢüncelerin tamamıdır. Ġnsanoğlu hayatını
sürdürebilmek için toplumda yaĢamaya gereksinim duymaktadır. Bireylerin, toplumsal yaĢamda
çeĢitlenen ihtiyaçlardan kaynaklı tarım alanlarını yerleĢim alanı olarak kullanmaları, sınırlı
kaynakları tüketmeleri, yaĢadıkları alanı geri dönülemez biçimde kirletmelerine ve doğal kaynakları
tüketmelerine neden olmaktadır. Günümüzde dünyanın birçok çevre sorunu ile karĢı karĢıya olduğu
bilinmektedir. Çevre sorunlarının çözümü için insanlara çevre bilincinin küçük yaĢlarda
kazandırılması çevreye yönelik tutumlarının tespit edilmesi çok önemlidir. AraĢtırmanın amacı,
ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının çeĢitli demografik değiĢkenler açısından
incelenmesidir ÇalıĢmada ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını belirleyebilmek için
tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, 2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılında
Kilis ili Merkez ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir ortaokulun 5., 6., 7. ve 8. Sınıf
düzeylerinden 189 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak KiĢisel Bilgi
Formu ve ―Çevre Tutum Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Ölçeklerden elde edilen verilerin istatistiki olarak
değerlendirilmesinde SPSS 25.0 programı kullanılmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen verilerin normal
dağılıp dağılmadığını belirleyebilmek için Kolomogorov-Smirnov testi uygulanmıĢtır. AraĢtırmada
elde edilen verilerin normal dağılım göstermemesi sebebiyle verilerin analizde Mann-Whitney U ve
Kruskal-Wallis testi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada ortaokul öğrencilerin çevre tutum puanları arasında
cinsiyete göre istatiksel olarak anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için Mann-Whitney U
testi, farklı sınıf düzeyi, anne eğitim ve baba eğitim durumuna sahip gruplar arasında çevre tutum
puanlarının istatiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirleyebilmek için ise
Kruskal-Wallis testi kullanılmıĢtır. Yapılan araĢtırma sonucunda farklı anne eğitim düzeyine ait
ortaokul öğrencilerinin çevresel tutum puanları arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık
bulunduğu belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Çevre, çevresel tutum, ortaokul öğrencisi
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ABSTRACT
The physical, biological and social environment in which living things maintain their relationships
and interact with each other throughout their lives is called the environment. Environmental attitude
is all of the positive and negative thoughts of people towards environmentally beneficial behaviors
for fear, anger, uneasiness, value judgments and environmental problems experienced from
environmental problems. Human beings need to live in society in order to survive. Individuals use
agricultural lands as a residential area due to diverse needs in social life, consume limited resources,
pollute the area they live in irreversibly and consume natural resources. Today, it is known that the
world is faced with many environmental problems. In order to solve environmental problems, it is
very important to gain environmental awareness in people at a young age and to determine their
attitudes towards the environment. The aim of the study is to examine middle school students'
attitudes towards the environment in terms of various demographic variables. In the study, a survey
model was used to determine the attitudes of middle school students towards the environment. The
study group of the research consists of 189 students from the 5th, 6th, 7th and 8th grade levels of a
secondary school affiliated to the Ministry of National Education in the central district of Kilis
province in the 2020-2021 academic year. Personal Information Form and "Environmental Attitude
Scale" were used as data collection tools in the study. SPSS program was used for statistical
evaluation of the data obtained from the scales. Kolomogorov-Smirnov test was applied to
determine whether the data obtained in the study were normally distributed.
Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were used in the analysis of the data, since the data
obtained in the study did not show normal distribution. In the study, the Mann-Whitney U test was
used to determine whether there is a statistically significant difference between the environmental
attitude scores of secondary school students according to gender, and Kruskal- Wallis test was used.
As a result of the research, it was determined that there is a statistically significant difference
between the environmental attitude scores of secondary school students belonging to different
maternal education levels.
Keywords: Environment, environmental attitude, middle school student
GĠRĠġ
Canlıların yaĢamları boyunca iliĢkilerini sürdürdükleri, birbirleri ile etkileĢim içinde oldukları
fiziksel, biyolojik ve sosyal ortama çevre denir (ÇġB, 2017). Çevreye yönelik tutum ise çevre ile
ilgili sorunlardan yaĢanan korku, kızgınlık, huzursuzluk, değer yargıları ve çevre sorunları için
insanların çevreye faydalı davranıĢlara olan olumlu olumsuz düĢüncelerin tamamıdır (Erten, 2005).
Ġnsanoğlu hayatını sürdürebilmek için toplumda yaĢamaya gereksinim duymaktadır. Bireylerin,
toplumsal yaĢamda çeĢitlenen ihtiyaçlardan kaynaklı tarım alanlarını yerleĢim alanı olarak
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kullanmaları, sınırlı kaynakları tüketmeleri, yaĢadıkları alanı geri dönülemez biçimde kirletmelerine
ve doğal kaynakları tüketmelerine neden olmaktadır (Türküm, 1998).
Çevre sorunları artık ülkelerin sorunu değil aynı zamanda tüm insanlığın ortak sorunu olmuĢtur.
Dünya ve insanlık için çevre sorunlarına kalıcı çözümler bulunmak zorunda olunduğu kaçınılamaz
bir gerçektir (Baykal & Baykal, 2008). Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2004 yılında yeni eğitim
programına çevreye duyarlı insanlar kazandırmak için çevre eğitimini eklemiĢtir (Kuzu, 2008).
Çevre eğitimi baĢlangıçta ailede eğitimi alınıp, daha sonra okul öncesi eğitimiyle devam edilip
hayat boyunca devam eden bir süreçtir. Çevre eğitiminin en önemli kısımlarından birisi ilköğretim
yıllarında geçmesidir (Seçgin, Yalvaç & Çetin, 2010).
Bu araĢtırmada ortaokul öğrencilerinin çevre tutumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, anne baba eğitim
durumu ve anne baba mesleği demografik değiĢkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği
araĢtırılmıĢtır.
Yöntem
Bu bölümde araĢtırmanın yöntemi, çalıĢma grubu, veri toplama araçları ve verilerin analizi yer
almaktadır.
AraĢtırmanın Yöntemi
Bu araĢtırma 2020-2021 eğitim öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. Sınıf düzeylerinde öğrenim gören 189
ortaokul öğrencisi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu araĢtırmada nicel araĢtırma yöntemlerinden tarama
yöntemi kullanılmıĢtır.
ÇalıĢma Grubu
AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında 5, 6, 7 ve 8. Sınıf düzeylerinde
öğrenim gören 189 ortaokul öğrencisi oluĢturmaktadır.
Katılımcıların bazı demografik özellikleri Tablo 1‘de verilmiĢtir.
Tablo 1. Öğrencilerin demografik özelliklere göre dağılımı
DeğiĢkenler
N
Cinsiyet
Kız
98
Erkek
91
Sınıf Düzeyi
5. Sınıf
51
6. Sınıf
39
7. Sınıf
47
8. Sınıf
52
Toplam
189
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%
51,9
48,1
27,0
20,6
24,9
27,5
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Tablo 1 incelendiğinde araĢtırmaya katılanların öğrencilerin 98‘i kadın, 91‘i erkek öğrencidir. Bu
araĢtırmada yer alan ortaokul öğrencilerinden 51‘inin 5. sınıf, 39‘unun 6. sınıf, 47‘sinin 7. sınıf ve
52‘sinin ise 8. sınıf öğrencisi olduğu görülmektedir.
Veri Toplama Aracı
AraĢtırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutum puanlarını belirleyebilmek için
Atasoy ve Ertürk (2008) tarafından geliĢtirilen ―Çevre Tutum Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. AraĢtırmada
kullanılan ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 0,85 olarak bulunmuĢtur. Çevre Tutum
Ölçeği, toplam 25 maddeden oluĢmaktadır. AraĢtırmada kullanılan ölçek 5‘li Likert tiptedir. Çevre
Tutum Ölçeğinde yer alan maddelerin cevap seçenekleri, ―5= Kesinlikle Katılıyorum‖,
―4=Katılıyorum‖,

―3=Kararsızım‖,

―2=Katılmıyorum‖

ve

―1=Kesinlikle

Katılmıyorum‖

Ģeklindedir.
Verilerin Analizi
AraĢtırma için veriler SPSS programı ile analiz edilmiĢtir. AraĢtırmada elde edilen verilerin normal
dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testinden yararlanılarak belirlenmiĢtir.
AraĢtırmada çevre tutum puanlarının cinsiyetler arasında istatistiki anlamlı farklılık gösterip
göstermediğini belirleyebilmek için Mann-Whitney U testi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen
çevre tutum ölçeği puanlarının sınıf düzeyi anne-baba eğitim durumuna bağlı olarak istatistiki
olarak anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için Kruskal-Wallis testi kullanılmıĢtır.
Bulgular
Bu bölümde ortaokul öğrencilerinin çevre tutum puanlarının cinsiyet, sınıf, anne ve baba eğitim
durumuna bağlı olarak istatistiki olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğine yer verilmiĢtir.
AraĢtırmada çevre tutum ölçeğinde elde edilen toplam puanlar normal dağılıp dağılmadığı
belirleyebilmek için Kolmogorov-Smirnov testi ile analiz edilmiĢtir. Normallik testi sonuçları Tablo
2‘de verilmiĢtir.
Tablo 2. Çevre Tutum Ölçeği Normallik Dağılım Sonucu
Kolmogorov-Smirnov
Test

Ġstatistik

sd

p

Çevre Tutum Ölçeği

,070

189

,024

AraĢtırmada elde edilen verilere yapılan istatistiki iĢlemler sonucunda, çevre tutum ölçeği
puanlarının

Kolmogorov-Smirnov

testi

analiz

sonucunun

normal

dağılım

göstermediği

belirlenmiĢtir (Tablo 2). AraĢtırmaya katılan ortaokul öğrencilerin çevre tutum ölçeği toplam
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puanlarının cinsiyete göre değiĢiminin yapılan Mann-Whitney U testi sonucu, istatistiki olarak
anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiĢtir (Tablo 3).
Tablo 3. Çevre Tutum Ölçeği Toplam Puanlarının Cinsiyete Göre Sonuçları
Cinsiyet
N
Sıra Ortalaması
Sıra Toplamı
U
Kadın
98
99,78
9778,50
3990,50
Erkek
91
89,85
8176,50
*p<0,05

p
,212

Tablo 4 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin çevre tutum puanlarının yapılan Kruskal-Wallis
Testi sonuçları incelendiğinde sınıf düzeyine göre istatistiki olarak anlamlı farklılık göstermediği
belirlenmiĢtir (p > 0,05).
Tablo 4. Çevre Tutum Ölçeği Toplam Puanlarının Sınıf Düzeyine Göre Sonuçları
Sınıf
N
Sıra Ortalaması Sd
p
5. Sınıf
51
107,53
3
,213
6. Sınıf
39
96,56
7. Sınıf
47
85,82
8. Sınıf
52
89,84
*p<0,05
AraĢtırmada ortaokul öğrencilerinin çevre tutum puanlarının yapılan Kruskal-Wallis Testi sonuçları
incelendiğinde anne eğitim düzeyine göre istatistiki olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiĢtir
(Tablo 5) (p < 0,05).

Tablo 5. Çevre Tutum Ölçeği Toplam Puanlarının Anne Eğitim Düzeyine Göre Sonuçları
Anne Eğitim Düzeyi
N
Sıra Ortalaması Sd
p
Okuma yazma
27
103,85
4
,022
bilmiyor
Ġlkokul
85
104,46
Ortaokul
52
88,57
Lise
20
71,30
Üniversite
5
48,00
*p<0,05
AraĢtırmada ortaokul öğrencilerinin çevre tutum puanlarının yapılan Kruskal-Wallis testi sonuçları
incelendiğinde baba eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiĢtir (Tablo 6) (p
> 0,05).
Tablo 6. Çevre Tutum Ölçeği Toplam Puanlarının Baba Eğitim Düzeyine Göre Sonuçları
Baba Eğitim Düzeyi
N
Sıra Ortalaması
Sd
p
Okuma yazma bilmiyor 18
81,50
4
,379
Ġlkokul
79
101,00
Ortaokul
48
91,69
Lise
35
87,54
Üniversite
9
116,00
*p<0,05
SONUÇ
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Bu bölümde ortaokul öğrencilerinin çevre tutum puanlarının değiĢimi cinsiyet, sınıf, anne baba
eğitim durumu ve anne baba mesleği gibi demografik değiĢkenler bakımından değerlendirilecektir.
AraĢtırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda ortaokul öğrencilerinin çevre tutum
puanları arasında cinsiyet açısından istatistiki olarak anlamlı fark bulunmamıĢtır. AraĢtırmada elde
edilen veriler incelendiğinde kadın öğrencilerin çevre tutum puanları erkek öğrencilerin çevre tutum
puanlarından daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Atasoy (2005), Kaya, Akıllı ve Sezek (2009),
Önder (2015) tarafından yürütülen araĢtırma sonuçları araĢtırmada elde edilen sonuçlara benzerlik
göstermektedir.
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin sınıf düzeyi bakımından incelendiğinde çevreye yönelik tutum
puanları istatistiki olarak anlamlı fark bulunmamıĢtır. Gök ve Afyon (2012) tarafından yürütülen
araĢtırma sonuçları ilköğretim öğrencilerinin çevresel tutum puanlarının gruplar arasında istatistiki
olarak anlamlı fark bulunmadığı göstermektedir. Atasoy (2005) ilköğretim öğrencilerinin çevresel
tutum puanlarının, Kanbak (2015) üniversite öğrencilerinin çevresel tutum puanlarının gruplar
arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık gösterdiğini bildirmektedirler.
AraĢtırmada yer alan öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre çevreye yönelik tutum puanları
arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık olduğu görülmüĢtür.

AraĢtırmaya katılan ortaokul

öğrencilerinden annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin çevre tutum puanlarının üniversite mezunu
olanlardan daha yüksek çıktığı görülmüĢtür. Ailede eğitim seviyesi yükseldikçe çocuklarda çevresel
konulara karĢı hassas olması beklenmektedir (ġenyurt, Temel, & Özkahraman, 2011). Baba eğitim
düzeyi açısından çevre tutum puanları incelendiğinde farklı baba eğitim düzeyine sahip öğrencilerin
çevre tutum ölçeği puanları arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık görülmediği, ancak babası
üniversite mezunu olan ortaokul öğrencilerinin çevre tutum puanlarının daha yüksek olduğu
belirlenmiĢtir. ġenyurt vd (2011)‘in ailede eğitim seviyesinin yükselmesiyle çevresel konulara karĢı
hassas olması düĢüncesinin benzer sonucu destekler nitelikte olduğu görülmektedir.
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Emine ALTUN, Doç. Dr. ġener ġENTÜRK
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, orcid: 0000-0002-0672-7820
ÖZET
Belli bir kesime hitap ederek içerikler paylaĢan, takipçi sayılarını artırarak onlar arasında bilinir
olmaya çalıĢan insanlar sosyal medya fenomenleri, etkileyiciler veya mikro-ünlüler olarak
adlandırılmaktadır. Sosyal medya, fenomen olarak adlandırılan bu mikro-ünlülere, bilgi ve iletiĢim
teknolojilerini kullanarak toplum tarafından takdir gören, beğenilen, hayranlık duyulan kiĢiler olma
imkânı vermiĢtir. Bilgi teknolojilerinin geliĢmesi ve paylaĢım hızının artması, sosyal medyanın
neredeyse yediden yetmiĢe bütün insanlar tarafından aktif olarak kullanıldığı bir alan olmuĢtur.
Özellikle öğrenciler arasında günlük yaĢantılarının rutin bir parçası haline gelmiĢtir. Sosyal olmak,
gündemi takip etmek adına sosyal medyayı, medyada gösterilen fenomenleri takip etmek suni dahi
olsa öğrenciler için var olabilmek demektir. Ġnsanların sosyal medya fenomenlerini takip
etmelerinin sebebi genellikle hayatın rutin problemlerinden uzaklaĢmak, sorunları unutmak için bir
kaçıĢ olarak ifade edilse de ötekiler tarafından beğenilmek, önemsenmek, sevilmek gibi duyguların
tatmini için de fenomenleri takip edip, rol model olarak alabilirler. Bu tek taraflı iletiĢim, insanların
giyim alıĢkanlıklarından, yeme içme kültürüne; arkadaĢ ortamından aile içi iliĢkilerine varana kadar
birçok sosyal alanı etkileyebilir. Bu araĢtırmada da ortaokul öğrencilerinin neden sosyal medya
fenomenlerini takip ettikleri, fenomenleri takip eden öğrencilerin aile içi iliĢki durumlarının nasıl
olduğunu ortaya koymak amaçlanmıĢtır. Nicel iliĢkisel tarama modelinde desenlenen araĢtırmada
kolay ulaĢılabilir örnekleme yöntemi tercih edilmiĢtir. Örneklemi, Türkiye‘de, Samsun ilinde
öğrenim gören 10-12 yaĢ arası 5, 6 ve 7. sınıf düzeyindeki 314 ortaokul öğrencisi oluĢturmuĢtur.
AraĢtırmada veriler, öğrencilerin cinsiyet sınıf düzeyi gibi değiĢkenlerin yer aldığı kiĢisel bilgi
formu, fenomenlere bağlanmıĢlığı belirlemek amacıyla ―Sosyal Medya Fenomen Ölçeği‖, aile içi
iliĢkilerini ortaya koymak için de ―Çocuklar Ġçin Aile ĠliĢkileri Ölçeği‖nden yararlanılmıĢtır.
Verilerin analizinde normal dağılım nedeniyle parametrik testlerden yararlanılmıĢtır. AraĢtırma
sonucunda öğrencilerin daha çok kaçmak, moda, onlara benzeme isteği ile takip ettikleri, bunun
yanı sıra aile içi iliĢkiler bakımından da destekleyici bir tutuma sahip olunduğu görülmüĢtür.
Öğrencilerin cinsiyet bakımından kızlar lehine moda ve özel eĢya alt boyutlarında anlamlı farklılık
çıkarken, 7. Sınıfların diğerlerine göre sosyal medyayı daha çok kaçmak için kullandıkları tespit
edilmiĢtir. Anne ve babalardan eğitim düzeyi düĢük olanların diğerlerine göre arzulama boyutunda
ve aile içi iliĢkilerde daha çok destekledikleri belirlenmiĢtir. Gelir düzeyi yüksek olan ailelerin
diğerlerine göre moda, modelleme, taklit etme, özel eĢya alt boyutlarında çocukları destekledikleri
görülmüĢtür.
Anahtar Sözcükler: Sosyal medya fenomeni, aile içi iliĢki, ortaokul öğrencileri
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XÜLASƏ
1960-70-ci illərdə sosial elmlər yüksəliĢ yaĢadığı zaman uĢaq hüquqları üzrə konsepsiyalar da irəli
sürülməyə baĢlandı. UĢaqlığın tarixi ilə bağlı ilk geniĢ tədqiqat iĢi olan "UĢaqlıq əsri" əsərində
Aries 17-ci əsri uĢaqlıqla bağlı ideyaların transformasiyasında çox həlledici olduğunu vurğulayırdı.
Bu, Ģübhəsiz ki, 17-ci əsrdə ingilisdilli fəlsəfənin ən görkəmli nümayəndələrindən biri, fəlsəfənin
empirik və analitik ənənəsinin yaradıcısı və "ingilis liberalizmi"nin atası Con Lokkun təhsil
haqqında düĢüncələri ilə bağlıdır. Onun fikirlərinin yer aldığı "Təhsil haqqında bəzi fikirlər" (1693)
əsərində gənc centlmenin müvafiq təhsilə malik olması tövsiyə edilir. Bu tövsiyələr
təəccübləndirəcək qədər liberal və müasirdir və Russonun "Emil" əsəri ilə birlikdə uĢağın mərkəzə
qoyulduğu təhsil üzrə ilk manifestlərdən biridir.
"Ġnsan idrakına dair esse"də (1689) Lokk düĢüncə və fikrin empirik nəzəriyyəsinin ilk
geniĢmiqyaslı və inandırıcı müdafiəsindən bəhs edirdi. Bu nəzəriyyə ondan çıxıĢ edir ki, bütün
insan bilikləri bir mənbədən baĢlanğıc götürür - təcrübədən.
Lokka görə, ləyaqət "təbii"dir, o, insanın iradəsi daxilindədir, lakin heç də təhsil və sosiallaĢmadan
azad deyildir. O öyrədilməlidir. Təhsil ona görə zəruridir ki, uĢaqlar təbiətin qanunları vasitəsilə
yaĢayan yetkin vətəndaĢlar olmalıdırlar. Bu, o deməkdir ki, ehtiraslar və arzular ağıla tabe
edilməlidir; bütün Ləyaqətli və YaxĢı Ģeylərin BaĢlıca Əsası və Prinsipi məhz bundan ibarətdir ki,
insan öz arzularından imtina edə bilsin, öz meyllərini aĢa və Ağlın göstərdiyi yolla gedə bilsin.
Hazırda proqressiv pedaqogikanın mərkəzi sütunlarından biri olan, uĢağın mərkəzdə dayandığı
təhsilin meydana çıxmasında Russonun rolu ümumqəbul olunmuĢ bir faktdır. Lokku özünün xələfi
hesab etməsi ilə yanaĢı, Russo "UĢaqlıq haqqında heç nə bilmirik‖ – deyə onun uĢağa olan
münasibətinin əksini iddia edir və bildirirdi ki, uĢağı elə uĢaq kimi qəbul etmək lazımdır.
Russonun ortodoksal Ģərhinə görə, təbiətən yaxĢı olan uĢaq üçün təhsil birbaĢa yönəlməyən, azad və
spontan olmalıdır. Məhz bu fikri ilə Russo Lokkun uĢağı məqsədyönlü Ģəkildə ağıla və sosial əxlaqa
istiqamətləndirən müəllim və ya qəyyum ideyasına əks mövqedə dayanır.
Açar sözlər: Con Lokk, təhsil, uĢaq, Russo.
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Abstract
In 1960-70s, when the social sciences were flourishing, new concepts on children‘s rights started to
emerge. Philippe Ariès emphasized in his Centuries of Childhood, which is the first wide research
work on the history of childhood, that 17th century was very decisive for the transformation of ideas
on childhood. It was undoubtedly connected to the liberal thoughts of John Locke, who was the
glorious representative of English philosophy of the 17th century and founder of empirical and
analytical philosophy and the father of English liberalism. In "Some Thoughts on Education"
(1693), which contains his views, it is recommended that the young gentleman have a relevant
education. These recommendations are surprisingly liberal and modern, and are one of the first
manifestos of child-centered education, along with Russo's Emile.
In his Essay on Human Understanding (1689), Locke spoke of the first large-scale and convincing
defense of the empirical theory of thought and mind. This theory is based on the fact that all human
knowledge originates from one source - experience.
According to Locke, dignity is "natural", it is within the will of man, but it is not free from
education and socialization. He must be taught. Education is necessary because children must
become adult citizens living by the laws of nature. This means that passions and desires must be
subordinated to the mind; The Main Principle and Principle of all Dignified and Good Things is that
man can renounce his desires, transcend his inclinations, and follow the path indicated by the Mind.
Rousseau's role in the emergence of child-centered education, one of the central pillars of
progressive pedagogy today, is a widely accepted fact. Although Locke considered himself his
successor, Russo claimed that "we know nothing about childhood" was the opposite of Locke‘s
attitude towards the child, and that the child should be accepted as such.
According to Russo's orthodox interpretation, education should be direct, free, and spontaneous for
a child who is good by nature, It is with this view that Russo opposes Locke‘a idea on a teacher or
guardian who purposefully directs the child to reason and social morality.
Key words: John Locke, education, child, Rousseau.
GĠRĠġ
UĢağa münasibət müxtəlif dövrlərdə fərqli formalarda özünü büruzə vermiĢdir. Qədim dövrdə, orta
əsrlərdə, yeni tarixdə və nəhayət, sosial inqilabların baĢ verdiyi 20-ci əsrdə uĢaq kim idi? Ailə
təsərrüfatının kiçik yardımçısımı, gələcəyə yatırımmı, həqiqi və ilahi dünyalar arasında körpümü,
yoxsa Ģəxsiyyətmi? Müxtəlif dövrlərin mütəfəkkirlərinin bu suallar ətrafında düĢünməsi ona görə
vacib idi ki, uĢağa münasibətin, onu tərbiyənin uğurlu konsepsiyası hazırlana bilsin. Belə ki,
gələcəyin iĢıqlı olması bu gün tərbiyə olunan uĢaqlardan asılı idi. Bununla belə, uĢaq təlim və
tərbiyəsinin konsepsiyasına müvafiq dövrün baxıĢları, adət-ənənələri, iqtisadi-sosial münasibətlər
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sistemi təsir etməyə bilməzdi. Elə buna görə də tarixi keçmiĢə baxdıqca, ən müxtəlif dövrlərdə
fərqli təlim-tərbiyə konsepsiyaları ilə rastlaĢa bilirik.
Bütün əldə olunan məlumatlara və toplanan təcrübələrə baxmayaraq, hazırda yaĢadığımız dövrdə də
uĢaqların tərbiyə edilməsinin mükəmməl konsepsiyasının mövcud olduğunu iddia edə bilmərik.
XXI əsrdə uĢağın təlim-tərbiyəsi, Ģübhəsiz, orta əsrlər uĢağının təlim-tərbiyəsindən fərqlənməlidir;
bunu, ilk növbədə fərqli iqtisadi formasiyalar tələb edir. Bununla belə, müasir dövrün ictimai,
iqtisadi, mənəvi-psixoloji və hüquqi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, uĢaq hüquqlarına və uĢaqlıq
anlayıĢına tarixi münasibətin araĢdırılması, habelə müxtəlif dövrlərdə mövcud olan fəlsəfi və
psixoloji yanaĢmanın müasir ictimai münaibətlərə tətbiq edilməsi əsaslı və effektiv bir
konsepsiyanın hazırlanması üçün zəruridir.
―UĢaqlıq əsri‖ əsərinin müəllifi böyük fransız tarixçisi və orta əsrlərin əvəzsiz araĢdırmaçısı Filip
Aries (Philippe Ariès) 17-ci əsri uĢaqlıqla bağlı ideyaların transformasiyasında çox həlledici
olduğunu vurğulayırdı, lakin əksər tarixçilər üçün bu həlledici dövr - 18-ci əsrdir. BaĢlanğıcda Con
Lokkun əsərləri ilə, sonda isə romantik Ģairlərlə çərçivələnən və mərkəzdə Russonun təsirli fiquru
olan bu dövrdə, yəni 18-ci əsrdə uĢaqlığa və uĢaqlara daha öncəki əsrlərdə olmayan duyğusallıq
yaranmağa baĢladı. Bir çox insanlar uĢaqlığı gələcəyə - yetkinliyə, yaxud cənnətə hazırlıq dövrü
kimi deyil, dəyərləndirilməli olan bir həyat mərhələsi kimi baxmağa baĢladılar. 18-ci əsrin son
hissəsində uĢaqlar kölələr və heyvanlar kimi duyğusallıq və insaniyyətliyə möhtac varlıqlar kimi
xarakterizə olunurdular.
Bu prosesdə Con Lokkun "Təhsil haqqında bəzi fikirlər" (1693) əsəri klassiklik statusu almıĢdır.
Con Lokk (1632-1704) ingilisdilli fəlsəfənin ən görkəmli və nüfuzlu nümayəndələrindən biridir. O,
fəlsəfənin empirik və analitik ənənəsinin yaradıcısı və "ingilis liberalizmi"nin atası hesab olunur.
Lokk uĢaqlıq barədə fəlsəfi traktat yazmasa da, onun "Təhsil haqqında bəzi düĢüncələr" (1693)
əsərində gənc centlmenin müvafiq təhsilə malik olması tövsiyə edilir. Bu tövsiyələr
təəccübləndirəcək qədər liberal və müasirdir və Russonun "Emil" əsəri ilə birlikdə uĢağın mərkəzə
qoyulduğu təhsil konsepsiyası üzrə ilk manifestlərdən biridir.
"Ġnsan idrakına dair esse"də (1689) Lokk düĢüncə və fikrin empirik nəzəriyyəsinin ilk
geniĢmiqyaslı və inandırıcı müdafiəsindən bəhs edirdi. Bu nəzəriyyə ondan çıxıĢ edir ki, bütün
insan bilikləri bir mənbədən baĢlanğıc götürür - təcrübədən. Lokk hər hansı biliyə doğuĢdan malik
olunması fikrini rədd edirdi. UĢaqlar, əslində, baĢqa fəlsəfəçilərin iddia etdiyi kimi, doğuĢdan malik
olunan ideya, teorem və ehtimallardan xəbərsizdirlər. Əgər bilik təcrübədən qazanılırsa, deməli,
tədricən əldə olunur və insan ağılın bilikli istifadəçisinə çevrilir. UĢaqlıq - sonu yetkinliklə
nəticələnən bir inkiĢaf prosesinin mərhələsi olduğu üçün onlar böyüklərdən (öz böyük
versiyalarından) fərqli olaraq qeyri-mükəmməl və natamam olmalıdırlar. Esse Lokkun ölümündən
sonra dərc olunan "Ġdrakın davranıĢı" əsəri ilə tamamlanır, burada, Lokk bəĢəri biliklərin istənilən -
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həm elmi, həm mənəvi - sahəsində həqiqətin əldə olunması üçün ağıldan düzgün istifadə üzrə
fikirlərini ifadə edir.
"Təhsil haqqında bəzi düĢüncələr"də Lokk Eduard Clarke adlı dostuna onun oğlunun təhsili ilə
bağlı tövsiyələrin əks olunduğu məktubları dərc etdirmiĢdir. Tövsiyələr qidalanmadan baĢlamıĢ,
yanlıĢ davranıĢa görə cəzalandırma məsələsinə toxunmaqla, təhsil proqramının təklif edilməsi ilə
baĢa çatır. Məktublarda Lokk uĢaqların nəzərə alınmalı olan ehtiyac və maraqlarının olduğunu,
onların sadəcə döyülməli, yaxud müvafiq davranıĢa uyğunlaĢmağa vadar edilməli olmadığını israrla
bildirir. Təhsilin əsas hədəfi ləyaqətli insanın yetiĢdirilməsi olmalıdır və bu ləyaqətin əsasında
Ģəxsin xarakteri və rasional özünü idarəetmə qabiliyyəti dayanır.1 Bu fikirdən çıxıĢ edərək, uĢaq
nəticədə ağılı tanımalı və öz davranıĢlarını ona uyğun həyata keçirməlidir.
" Ġnsan idrakına dair esse"də Lokk bildirir ki, uĢağın ilk təcrübələri, demək olar ki, yalnız
hissiyyatla əlaqədar olur, ağılı "iĢlədərək" düĢünmə qabiliyyəti daha sonrakı mərhələdə baĢ verir.
Lokka görə, düĢünmə - sadə prosesdir. Dünyaya yeni gələn uĢaq yeni ətrafda onu əhatə edən
təəssüratlarla doludur, onun Ģəxsi analiz aparmağa imkanı yoxdur. Lakin fikirlərin proqressiv qəbul
edilməsi nəticəsində düĢüncə "oyanmağa", "üzərində düĢünülməli olan məsələlər artdıqca, daha çox
düĢünməyə baĢlayır."2 Eyni Ģəkildə Lokk qeyd edir ki, "DüĢüncəni iĢləməyə vadar edən Materiallar
çoxaldıqca, gündəlik həyatda Ağıldan istifadə daha çox üzə çıxmağa baĢlayır."3 Bunu belə baĢa
düĢmək olar ki, əslində uĢağın ağlı elə böyüyün ağlına bərabərdir, yeganə fərq ondadır ki, uĢaq
kənardan alınan təəssüratların çoxluğu səbəbindən düĢünmək imkanından məhrum olur, bununla
belə məhz bu təəssüratlardır ki, sonradan onların üzərində düĢünməyə baĢlayır. Beləliklə, Lokkun
dediyi kimi, "DüĢüncə Hisslər vasitəsilə əldə olunan fikirlər üzərində düĢünməyə baĢlayır."4
Bununla belə, Lokk öz "DüĢüncələr"ində çox ehtiyatlıdır. UĢaqlarla ağıllı bir varlıq kimi
davranmağı tövsiyə edərkən, o, belə davranıĢın uĢağın xüsusi imkanlarını nəzərə almaqla həyata
keçirilməli olduğunu bildirir. Bu, Lokka görə, yaĢ artdıqca çoxalır. Bu isə onunla əlaqəli deyil ki,
uĢaq böyüdükcə daha geniĢ təcrübələrə və üzərində düĢünüləcək daha çox məlumatlara malik olur,
bu, ona görədir ki, uĢaqlar böyüdükcə, onların düĢünmə bacarıqları inkiĢaf edir. Onların yaĢı nə
qədər azdırsa, müəllimlərin onlara münasibəti birbaĢa, dəqiq və konkret uĢağın düĢüncə səviyyəsinə
uyğun olmalıdır. "Heç kəs", - Lokk bildirir, " üç və ya yeddi yaĢında bir oğlan uĢağı ilə yetkin bir
kiĢi ilə olduğu kimi mübahisə edə bilməz."5 Beləliklə, Lokka görə, valideynin uĢaq üzərində
hökmranlığı sonuncunun ağlının tam formalaĢmaması ilə bağlı olmalı və onun tətbiqi uĢağın ağlının

1

Some Thoughts Concerning Education" (1693), London, Cambridge University Press, 1880. § 81.
John Locke. An Essay Concerning Human Understanding (1689), New York, 1824, Published by Valentine Seaman. I.II. § 22.
3
Yenə orada I.ii. § 15.
4
Yenə orada. II.I. § 24.
5
Some Thoughts Concerning Education" (1693), London, Cambridge University Press, 1880. § 81.
2
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dərəcəsinə proporsional olmalıdır; uĢaqlar böyüyüb, öz ağıllarından istifadə etmək qabiliyyəti
qazandıqca, bu hökmranlıq tədricən yumĢaldılmalıdır.6
Yeri gəlmiĢkən vurğulanmalıdır ki, Lokk, bir çox alimlərdən fərqli olaraq, uĢağın doğuĢdan məsum
və xeyirxahlıq nümunəsi olması haqqında saf inanca inanmırdı. Onun uĢaqların müĢahidə oluna
bilən qəddarlığı barədə Ģərhləri ilahilikdən uzaq və anlaĢılandır. Bununla belə, Lokk inanırdı ki,
hansı təbiətə malik olmasından asılı olmayaraq, uĢaq öz irsi meyllərini ağıla tabe etməklə, ləyaqətli
Ģəkildə tərbiyə oluna bilər. ―Ləyaqətli təhsil mümkün və zəruridir.‖ Lokka görə, bu o zaman
mümkün olur ki, uĢaqlara mənəvi ədalət hissi öyrədilmiĢ olsun. Ləyaqət "təbii"dir, o, insanın iradəsi
daxilindədir, lakin heç də təhsil və sosiallaĢmadan azad deyildir. O öyrədilməlidir. Təhsil ona görə
zəruridir ki, uĢaqlar təbiətin qanunları vasitəsilə yaĢayan yetkin vətəndaĢlar olmalıdırlar. Bu, o
deməkdir ki, ehtiraslar və arzular ağıla tabe edilməlidir; bütün Ləyaqətli və YaxĢı Ģeylərin BaĢlıca
Əsası və Prinsipi məhz bundan ibarətdir ki, insan öz arzularından imtina edə bilsin, öz meyllərini
aĢa və Ağlın göstərdiyi yolla gedə bilsin.7
Məhz bu ehtiraslar və arzulardan istifadə edərək, təhsil verən Ģəxs (müəllim, təlimçi) uĢağı
müəyyən qəlibə sala bilər. UĢağın arzularının əksinə getməklə deyil, məhz onları nəzərə almaq və
onlarla iĢləməklə, onu mənəvi kamilliyə yetirmək mümkündür. UĢağın təbiəti, o, böyüdükdən sonra
da "eyni Arzulara, eyni Ehtiraslara" malik olacaqdır.8
Lokk hesab edirdi ki, uĢağa onu mənfi xüsusiyyətlərdən çəkindirən vəziyyətlərə daxil etməklə və
həmin xüsusiyyətlərə təkan verən vəziyyətlərdən uzaq tutmaqla, yaxĢı təhsil vermək olar. Bu,
Lokkun vərdiĢin təhsil dəyəri üzərində israr etməsini izah edir. Lokka görə, mənəvi təhsilin əsası
müəyyən edilmiĢ əxlaqi prinsiplərin əzbərlənməsi deyil, təcrübə və əxlaqi ağlın gücünün
aĢılanmasından ibarətdir. "UĢaqlara Qaydalar öyrədilməməlidir... Onlar üçün nəyin öyrədilməsini
zəruri hesab edirsinizsə, onu müvafiq təcrübi situasiyaya salın."9
Lokkun qayda Ģəklində verilən təhsilə mənfi münasibəti ona gətirib çıxarır ki, o, israrla gənc ağıla
elə bir azadlığın, elə bir meyllərin və vərdiĢlərin aĢılanmasını israr edir ki, onlar istənilən biliyin
əldə olunmasında ona kömək olsun.10 Həqiqətən də, Lokk ehkamlara dərin ehtiram və bağlılığa
qarĢı çıxaraq, fikir azadlığı və müxtəlifliyi ideyasını dəstəkləyir.
UĢaqlar rasional olanı edə bilməzlər, çünki onlar rasional olanın nə olduğunu hələ bilmirlər. Lakin
onlar yetkin valideynlərinin rasional olduğunu görə bilərlər və bu da onların böyüyüb rasional olana
qədər valideynlərə tabe olmalı olduqlarını əsaslandırır. Eyni zamanda, Lokka görə, valideynlərin
məsuliyyəti öz tapĢırıqlarında və davranıĢlarında onların yetkinliyinə xas olan rasionallığı ifadə

6

Yenə orada. § 41.
―Thoughts‖, § 38.
8
Yenə orada. § 41.
9
Yenə orada, § 66.
10
"Of the Conduct of the Understanding" (1697), New York, Maynard Merrill and Co. 1901. § 12.
7
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etməkdən ibarətdir. UĢaqlar valideynlərinin davranıĢını nümunəvi edən səbəblərə hörmət
bəsləməlidirlər.
Lokkun siyasi hakimiyyət üzrə mühüm irsi ondan ibarətdir ki, legitim hakimiyyət fərdlərin onları
idarə edəcək hakimiyyətə azad Ģəkildə verdikləri razılıqla qurula bilər. Təbii vəziyyətində insanlar
yalnız təbiət qanunlarının onlara verdikləri azadlığa malikdirlər, yalnız öz yazılı razılıqları ilə onlar
"mülki cəmiyyət" naminə bu azadlıqlarından imtina edirlər. YaĢamaq, azadlıq və mülkiyyət
hüquqları kimi hüquqlar dövlətin yaranması ilə itirilən hüquqlara daxil deyildir; yalnız bu hüquqları
təmin və mühafizə etmək hüququ insanlardan hakimiyyətə verilmiĢdir. Bu hüquqları təmin etdikcə
və qoruduqca, mülki hakimiyyət legitim olmaqda davam edə bilər.
Lokk hesab edir ki, bu müqaviləni bağlayanlar və dövlət tərəfindən hüquqları mühafizə olunanlar
yetkin Ģəxslərdir. UĢaqlar nə bu müqavilənin tərəfi, nə də razılaĢma ilə yaradılmıĢ hökumətin
tamhüquqlu vətəndaĢlarıdırlar. Buna baxmayaraq, Lokk hesab etmir ki, uĢaqların hüquqları yoxdur
və valideyn hakimiyyətini müəyyən qədər əsaslandırılmıĢ hesab etsə də, valideynlərin övladlar
üzərində mütləq hakimiyyətini qəbul etmir. ―UĢaqlar valideynləri ilə bərabərhüquqluluq Ģəraitində
dünyaya gəlməsələr də, onlar bunun üçün dünyaya gəliblər.‖11 Nəticə etibarilə, valideynlər övladları
üzərində, müvəqqəti və məhdud Ġdarəetmə və Suverenliyə malik olurlar. UĢaqlar zəif və özlərini
saxlamaq imkanlarından məhrumdurlar. Həmçinin, onlar ağılla mühakimə edərək hərəkət etmək
qabiliyyətinə malik deyillər. Lokka görə, azadlıq ağıl qanununa əsasən davranmaqdır və ağıldan
məhrum olanlar azad ola bilməzlər.
Lokk yalnız valideynlərin uĢaqların sahibi olması fikrini rədd etmirdi, o, həm də valideynlərin
özləri istədikləri kimi övladlarına dair əmrlər verməsini qəddarlıq və vəhĢilik hesab edirdi. Belə
hərəkətləri Lokk təbiətə və ağıla zidd görürdü. O əmin idi ki, valideynlər təbii olaraq övladlarının
maraqları naminə davranmaq qabiliyyətinə malikdir, onlara təbii sevgi bağları ilə bağlıdır və lazım
gəlsə, öz maraqlarından imtina edər, lakin övladlarını qayğısız qoymazlar.12
Lokkun dəfələrlə dönüb qayıtdığı məsələ yeni bir məsələ deyildi: Fiziki cəza uĢaq tərbiyəsində
olmalıdırmı? Cavab qısa idi: "Mən belə düĢünməyə meylliyəm ki," - Lokk yazırdı, "çox ağır
Cəzadan Xeyir gəlməz; əksinə Təhsilə böyük Zərər vurar." Eyni zamanda „çox inadkar― və ya „çox
üsyankar― uĢaqlar cəzalandırıla bilər, çünki uĢaq „öz iradəsini baĢqalarının Ağlına tabe etməyi―
öyrənməli idi. Lokkun məqsədi elə bir yetkin yetiĢdirmək idi ki, o, öz istəklərini Ağlına tabe etməli
və bunun xeyrini görməli idi. Bu güc ilk yaĢlardan vərdiĢ qaydasında uĢağın xarakterinə
yerləĢdirilməli idi. Məhz belə bir tabeliyi yaratmaq üçün bəzi hallarda fiziki cəzalandırma lazım ola
bilərdi.

11
12

Two Treatises of Government (1689), London, Printed for Thomas Tegg, 1823, II. vi. par.55.
"Treatises", I.vi. §.56, vi.67.
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Bu fikirlərə digər tərəfdən baxdıqda hesab etmək olar ki, Lokk əsl kapitalist insan yetiĢdirmək
istəyir, hansı ki, öz arzularını təxirə salacaq, yaxud ümumiyyətlə onlardan imtina edəcək. Lakin
məsələnin baĢqa tərəfi də var. Lokk hesab edir ki, uĢaq ―Ağ kağız və ya Mumdur və istənilən
formaya salına bilər‖. Bu fikrini ―Ġnsan idrakına dair Esse"də Lokk geniĢ izah edərək bildirir ki,
uĢaq yalnız fikirlərinə görə tabula rasa, yəni ağ kağız ola bilər, lakin buraya bacarıq və
temperament daxil deyil. Bu, yeni bir fikir deyildi, lakin Lokkun bunu bəyan etməsi onu hər kəs
üçün daha inandırıcı etdi. UĢaq tərbiyəsinin mahiyyəti həddən artıq nəhəng idi, tədrisçiyə geniĢ
səlahiyyətlər və məsuliyyət verirdi; məhz o, bu ağ kağızı, yaxud Ģamı yaxĢı vəziyyətə salmalı idi.
Lokk iddia edirdi ki, ―10 nəfərdən doqquzu öz təhsillərinə görə YaxĢı və ya Pis, Lazımlı və ya
Lazımsızdırlar―. Bununla belə, o israr edirdi ki, iki uĢaq bir–birinə bənzəmir; onların hər birinin
müxtəlif temperamenti, müxtəlif meylləri və özlərinə məxsus çatıĢmazlıqları var və bunlar onların
oyun oynamasını izlərkən üzə çıxarılmalı, onların hər birinin ―idrakı və quruluĢu‖na uyğun gələn
təhsil sistemi olmalıdır.
Qeyd edilməlidir ki, Lokkun kitabında ―Tanrı‖ya çox az yer verilir. Burada uĢağın yaxĢı bir dindar
kimi yetiĢməsi məsələsinə kiçik də olsa bir iĢarə yoxdur. Bu, onun fikirlərini ümumbəĢəri və müasir
edən əsas xüsusiyyətlərdən biridir.
Hazırda proqressiv pedaqogikanın mərkəzi sütunlarından biri olan, uĢağın mərkəzdə dayandığı
təhsilin meydana çıxmasında misilsiz rolu olan isveçrəli filosof Jan Jak Russo uĢaqlıqla bağlı
müasir düĢüncələrin banisi hesab edilir. Həqiqətən, onun bu sahədə iki mühüm xidməti olmuĢdur:
O, uĢaqlıq konsepsiyasının mövcudluğunun zəruriliyini bəyan edir və öz xüsusi konsepsiyasının
xidmətlərini müdafiə edir. Ġlk növbədə, o, uĢaqlıq konsepsiyasına malik olmanın ağlabatanlığını və
dəyərini, yəni uĢağı uĢaq kimi qəbul etmək fikrini müdafiə edir. Russo "yetkin olmazdan əvvəl nə
olduğunu düĢünmədən uĢaqda insan axtaranları" tənqid edir və bildirir ki, insan həyatında uĢaqlığın
öz yeri olmalıdır. "Yetkin insan yetkin insan kimi, uĢaq isə uĢaq kimi qəbul edilməlidir."13 Lakin
Russo uĢaqlıqla bağlı xüsusi konsepsiyaya malikdir, bu baxıĢa əsasən, uĢaqlıq insan həyatında
xüsusi tutur və o, uĢağı əxlaqi cəhətdən məsum, Təbiətə yaxın, özünü ifadə etmək üçün azadlığa
layiq hesab edir; uĢaq sosial Ģərtlərdə pozulur. Bununla Russo təhsilin uĢağın Ģəxsiyyətini və xüsusi
təbiətini üzə çıxardığını iddia edir. Bu, uĢaqları böyük kimi deyil, uĢaq kimi görməyə, habelə
onların uĢaqlığından irəli gələn müəyyən keyfiyyətləri görməyə səbəb olur.
Russo qeyd edir ki, "Hər Ģey Yaradıcının əlini tərk etdiyi zaman yaxĢı olur; hər Ģey insanın əlinə
düĢdükdən sonra pis hala düĢür."14
Russonun ortodoksal Ģərhinə görə, təbiətən yaxĢı olan uĢaq üçün təhsil birbaĢa yönəlməyən, azad və
spontan olmalıdır. Məhz bu fikri ilə Russo Lokkun uĢağı məqsədyönlü Ģəkildə ağıla və sosial əxlaqa

13
14

Jean Jacques Rousseau. ―Emile or on Education‖, ed. P.D. Jimack, London, 1974. Səh. 34 və 80.
Rousseau. ―Emile‖, ed. P.D. Jimack, London, 1974. Səh. 37.
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istiqamətləndirən müəllim və ya qəyyum ideyasına əks mövqedə dayanır. Bu, sadəcə nəyin
öyrədilməsi deyil, eyni zamanda nə zaman öyrədilməsi məsələsidir. Ortodoksal nöqteyi-nəzərdən,
Russonun təhsilə əks olan (anti-educationalist) fikirləri elə görünə bilər ki, sanki o, uĢağı özbaĢına
buraxaraq, ona könüllü azad təhsil tövsiyə edir. Əslində isə Russo Ģagirdi öyrətmənin daha yüksək
strukturlu, hətta manipulativ formasını təklif edir: "Qoy, o, hər zaman elə bilsin ki, ağa odur, əslində
isə ağa sən ol. Azadlıq görünüĢünə malik asılılıqdan daha mükəmməl heç nə ola bilməz."15
Lokku özünün xələfi hesab etməsi ilə yanaĢı, Russo "UĢaqlıq haqqında heç nə bilmirik‖16 – deyə
onun uĢağa olan münasibətinin əksini iddia edir və bildirirdi ki, uĢağı elə uĢaq kimi qəbul etmək
lazımdır. Məhz bu, Russonun kitabını digər yazıçılar və mütəffəkkirlər, həmçinin valideynlər üçün
dayaq nöqtəsi etdi. Russonun radikallığı kənardan da hiss olunur. O, Intibah dövründə geniĢ
yayılmıĢ olan ―övladların qayğısına atalar qalmalıdır‖ fikrinə qarĢı gedir: ―Deyirsiniz ki, analar
uĢaqları korlayırlar, Ģübhəsiz ki, bu, yanlıĢdır, lakin daha pis olanı sizin onları korlamağınızdır.
Analar indi övladlarının xoĢbəxt olmasını istəyirlər. Ana haqlıdır və əgər onun metodu yanlıĢdırsa,
onu daha yaxĢı öyrətmək lazımdır. Ambisiya, acgözlük, tiranlıq, ataların yanlıĢ uzaqgörənliyi,
biganəliyi, sərtliyi ananın kor məhəbbətindən qat-qat artıq daha zərərlidir.17
O zaman uĢağın xoĢbətliyi necə əldə oluna bilər? UĢağı təbiətin yolu ilə böyütməklə; bu, ilk
növbədə, ana südü ilə qidalandırmaq və uĢağı bələməməkdir, lakin daha radikal olaraq, bu o
deməkdir ki, uĢaq insanlardan daha çox əĢyalardan öyrənməlidir. ―Izn verin, uĢaqlıq uĢaqlarınızın
daxilində cücərsin… sabah verə bilməmək təhlükəsinin ola biləcəyini düĢünüb onun ehtiyacı
olanları bu gün onlara verin‖. Qısası, ―adət halını alan təcrübənin tərsini edin və o zaman ən düzünü
etmiĢ olacaqsınız‖.18 Çünki ―uĢaqlığın özünəməxsus görmək, düĢünmək və hiss etmək yolları var;‖
uĢaqlıq ―ağlın yuxuda olmasıdır‖ və buna görə də Lokkun ―uĢaqla birlikdə düĢünün‖ tövsiyəsinə
diqqət etməməli və uĢağa imkan verməlisiniz ki, güc ilə iradə arasında tarazlığı əldə etməkdən
ibarət olan həqiqi xoĢbəxtliyin sirrini kəĢf etsinlər.19
Nəticələr təəccübləndirici oldu. 18-ci əsrin üçüncü rübündə ingilis kübar ailələrinin 5 yaĢdan aĢağı
uĢaqları arasında ölüm dərəcəsi 30 faiz enməyə baĢladı. Bunun yeganə həqiqi izahı kübar anaların
öz övladları ilə daha çox vaxt keçirməsi və 1760-ci illərin ortalarından övladlarını özləri südlə
qidalandırması oldu. ―UĢaqlar sağ qala bilirdilər‖ – Randolf Trumbax yazırdı, - ―bu, onların
xəstəliklərə qarĢı daha immunitetli olması və daha yaxĢı qidalanmasından daha çox, daha yaxĢı
sevildiklərinə görə idi.‖20

15

Yenə orada. Səh. 120.
Yenə orada. Səh. 1.
17
Yenə orada. Səh. 5.
18
Yenə orada. Səh. 57-8.
19
Yenə orada. Səh. 44, 53-4, 71.
20
Trumbach R. 'The Rise of the Egalitarian Family: Aristocratic Kinship and Domestic Relations in 18th Century England (New
York, San Fransisco and London, 1978.
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Liberal görüĢlərin təsiri ondan ibarət oldu ki, Erasmus və ya Lokkun əsərlərində olduğu kimi,
―uĢaq‖ deyildikdə, artıq təkcə oğlan uĢaqları nəzərdə tutulmurdu. Artıq uĢaqlıq həyatın elə bir
xüsusi dönəminə çevrilmiĢdi ki, cinsiyyət buna maneçilik törətmirdi; bu, daha çox qorunmalı olan
uĢağaxas xüsusiyyət hesab olunurdu. 1830-cu illərdə dizə qədər olan donlar və uzun ağ Ģalvarlar,
saçlarım qısa kəsimi həm oğlanlar, həm də qızlar üçün qəbuledilən idi, əsas məqsəd isə cinsi
fərqləri kölgədə qoymaqdan ibarət idi. 1820-ci və 1840-cı illər arasında tövsiyə kitabları oğlanlara
və qızlara qəzəbdən qaçmağı tapĢırırdı. Çox güman ki, bu, 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər cinssiz
uĢağın ideallaĢdırılmasının zirvə nöqtəsi idi və cinslər arasındakı fərqlər yalnız emosional
davranıĢla əlaqədar tövsiyələrdə özünü göstərirdi.21 Elm də bu münasibətə dayaq olurdu. ―UĢaq‖Kraft-Ebbinq XIX əsrdə yazırdı, - ―neytral cinsdir‖.22 Bununla belə, danmaq olmaz ki, orta əsrlər
boyunca oğlanlara münasibət qızlara nisbətən daha yaxĢı olmuĢdur. Belə ki, 19-cu əsrdə Pireneydə
oğlan uĢağının doğulması tüfəng atəĢi ilə, qız uĢağının doğulması isə ―dərin kədər‖lə qarĢılanırdı.
Yaxud Limuzində (Fransada) oğulsuz ana hətta çox sayda qızları olsaydı belə, deyərdi ki, onun
ümumiyyətlə, övladı yoxdur.23
Lokkun "uĢaqların bütün oyunları və əyləncələri yaxĢı və faydalı vərdiĢlərin əldə olunmasına
yönəlməlidir"24 fikrini rədd edən Russo bildirir ki, bir çox uĢaqlar azyaĢlı ikən vəfat edəcəklər,
ömürlərini heç vaxt yetiĢə bilməyəcəkləri yetkinlik dövrünə hazırlaĢmaqla keçirəcəklər. Russo bu
məqamda uĢağın uĢaq olmaq və bununla xoĢbəxt olmaq hüququnu müdafiə edir. Həmçinin, uĢaqlıq
həyatın ən gözəl vaxtı olmalıdır ki, dönüb ona xoĢ xatirə kimi baxmaq mümkün olsun.
Göründüyü kimi, 17-ci əsr mütəfəkkirləri – Con Lokk və Jan Jak Russo xüsusi olaraq, uĢaq
hüquqları anlayıĢını irəli sürməsələr də, uĢaq psixologiyasına və arzularına uyğun, eyni zamanda
cəmiyyətin gələcəyi üçün zəruri olan təhsil və tərbiyə sisteminin formalaĢdırılması üçün iki fərqli
istiqamət müəyyənləĢdirmiĢlər. Bunlardan biri təmiz, iĢlənməmiĢ uĢaq beynindən öz arzu və
ehtiraslarını idarə edə bilən ləyaqətli Ģəxsiyyət yetiĢdirmək məqsədinə xidmət edir. Digəri isə
uĢağın arzu və istəklərini rəhbər tutmaqla, onun xoĢbəxtliyini təmin etməyə, bununla belə, onu
istiqamətləndirməyə yönəlmiĢdir. Hər iki filosof irəli sürdükləri istiqamət üzrə valideynin, yaxud
tərbiyəedicinin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur.
Avropada müasir təhsil sisteminin əsas dayaq nöqtələri Lokk və Russo fəlsəfəsidir. Müasir dövrdə
mükəmməl təhsil konsepsiyanın hazırlanması üçün fikir tarixinin görkəmli nümayəndələrinin
ideyalarına müraciət edilməsində fayda vardır.
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QEYRĠ-STANDART DƏRSLƏRĠN MAHĠYYƏTĠ
(SIGNIFICANCE OF NON-STANDARD LESSONS)
Ġsrafilova Günel Təbriz qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ÖZET
Ġnformasiyaların çoxaldığı, uĢaqların məlumatının artdığı hazırkı Ģəraitdə dərsləri daha mütəhərrik
və dinamik xarakterdə qurmaq, onu maraqlı fəaliyyət obyektinə çevirmək tələb olunur. Bu
baxımdan qeyri-standart dərslər imkanlarına görə xüsusi əhəmiyyət daĢıyır.
Bu cür dərs – öz yaradıcılıq imkanlarını və Ģəxsi keyfiyyətlərini inkiĢaf etdirmək, elmlərin rolunu
qiymətləndirmək və onların təcrübədə tətbiq edilməsini görmək, müxtəlif elmlərin qarĢılıqlı
əlaqəsini duymaq imkanıdır, bu müstəqillik və öz əməyinə tamam baĢqa bir münasibətdir.
Pedaqogikada qeyri-standart dərsi müəyyən edən terminlə bağlı vahid fikir mövcud deyil. Dərs seminar, dərs-ekskursiya, dərs-iĢgüzar oyun və digər dərs formaları məktəb təcrübəsinə daxil
olduğu illərdə Ġ.Y.Lerner onları ―digər ümumi qəbul olunmuş formalar‖ adlandırmıĢdır.
V.Ġ.Zaqvyazinskiy də analoji termini təklif etmiĢdir, o, oyun dərsi, səyahət dərsi, ekskursiya dərsi,
disput dərsi və s. ―təhsil işinin ən müxtəlif formaları‖ adlandırmıĢdır. Q.K.Selevko dərslərin qeyristandart formasına ―texnologiya‖ kimi baxmağı təklif edir. O, ―dərsin qeyri-ənənəvi
texnologiyaları‖ terminini iĢlədir və onu ―qeyri-ənənəvi struktur və metodlarla müəyyən edilmiş
tədrisin klassik formalarının təkmilləşdirilməsinin əsasları‖ kimi xarakterizə edir.
―Qeyri-standart dərs‖ terminindən istifadəni Ġ.P.Podlasıy təklif edib: ―Qeyri-standart dərslər
strukturu olmayan improvizə edilmiş tədris məşgələləridir‖. Ə.PaĢayev və F.Rüstəmov da qeyristandart dərslərə belə tərif veriblər.
Ġ.Rüstəmova və Xudiyeva S. qeyri-standart dərslərə belə tərif veirlər:―Qeyri-standart dərslər
təşkilati formasında dəyişiklik edilən dərslərdir. Bu dəyişikliklər oyun, yarış əsaslı hər hansı
məşğələ və iş formasını təqlid edən fantaziyaya əsaslanır‖.
Pedaqogikada ―qeyri-standart‖ anlayıĢı ilə bərabər ―qeyri-ənənəvi‖, ―xüsusi‖ və s. kimi digər
anlayıĢlardan da istifadə olunur.
Xudiyeva S. öz məqaləsində qeyri-standart dərslər haqqında belə yazır: ―Qeyri-ənənəvi dərslər
pedaqoji ədəbiyyatda, əsasən, qeyri-standart dərslər kimi təqdim olunur‖.
Variantlar bununla tükənmir. Məsələn, N.Y.ġurkova ―sərbəst dərs‖ terminindən istifadə edərək,
onu ―ciddi‖, ―ənənə və titulları olan‖ dərslərlə qarĢı-qarĢıya qoyur. T.P.Lakotseninanın ümumi
redaksiyası altında ―Müasir dərs‖ vəsaitinin bölmələrindən biri ―Alternativ dərslər‖ adlanır.
S.V.Kulneviç və T.P.Lakotsenina daha iki termindən istifadə edirlər: ―bir qədər qeyri-adi dərs‖ və
―tamamilə qeyri-adi dərs‖. Daha çox istifadə olunan terminlərdən imtina etməni onlar bu cür dərsin
―ənənəvi tədrisin təşkilindən yalnız idrak fəallığının xarici, prosessual aktivləşdirmə vasitələri ilə
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fərqləndiyi‖ ilə izah edirlər. Bukatov V.M və YerĢova A.P. isə ―darıxdıcı olmayan dərslər‖
terminindən istifadə edirlər.
Terminologiyada vahid fikrin olmaması dərsin keçirilməsinin nəzəriyyəsinə və praktikasına
qarıĢıqlıq gətirir.
Elmi-pedaqoji ədəbiyyatın təhlili qeyri-ənənəvi dərs formalarına verilən təriflərdən sinonim kimi
istifadə olunduğunu, hətta yaxın kontekstdə istifadə olunduğunu iddia etməyə imkan verir: qeyristandart dərslərin mövcudluğu faktının özü bu cür dərsin təĢkil olunma növlərinə laqeyd qalmamaq
lazım olduğuna dəlalət edir.

Bizim fikrimizcə, ―qeyri-standart dərs‖ termini müasir elmi və

metodiki ədəbiyyatda geniĢ istifadə olunmalıdır.
Açar sözlər: İbtidai sinif, müəllim, məktəb, oyun, təhsil, qeyri-standart dərs
ABSTRACT
In the current situation, when information is increasing, children's knowledge is increasing, it is
necessary to build lessons in a more dynamic and dynamic way, to make it an interesting object of
activity. In this regard, non-standard lessons are of particular importance due to their capabilities.
Such a lesson is an opportunity to develop their creative abilities and personal qualities, to
appreciate the role of sciences and see their application in practice, to feel the interaction of
different sciences, it is independence and a completely different approach to their work.
In pedagogy, there is no consensus on the term that defines a non-standard lesson. In the years when
lesson-seminar, lesson-excursion, lesson-business game and other forms of lessons were included in
school practice, I.Y. Lerner called them "other generally accepted forms". VI Zagvyazinsky also
proposed a similar term, which includes game lessons, travel lessons, excursion lessons, dispute
lessons, etc. Called "the most diverse forms of educational work." GK Selevko proposes to look at
the non-standard form of lessons as "technology". He uses the term "non-traditional teaching
technologies" and describes it as "the basis for the improvement of classical forms of teaching
defined by non-traditional structures and methods."
The use of the term "non-standard lesson" was suggested by IP Podlasiy: "Non-standard lessons are
improvised lessons without a structure." A. Pashayev and F. Rustamov also gave such a definition
of non-standard lessons.
I.Rustamova and Khudiyeva S. define non-standard lessons as follows: ―Non-standard lessons are
lessons with changes in organizational form. These changes are based on fantasy that mimics any
form of play, competition-based training and work. ‖
Along with the concept of "non-standard" in pedagogy, "non-traditional", "special" and so on. Other
concepts such as
Khudiyeva S. writes about non-standard lessons in her article: "Non-traditional lessons are
presented in the pedagogical literature mainly as non-standard lessons."
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The options do not end there. For example, N.Y. Shurkova, using the term "free education",
contrasts it with "serious", "with traditions and titles" lessons. One of the sections of the "Modern
lesson" under the general editorship of TP Lakotsenina is called "Alternative lessons". SV
Kulnevich and TP Lakotsenina use two more terms: "somewhat unusual lesson" and "completely
unusual lesson". They explain the rejection of the most commonly used terms by saying that such a
lesson "differs from the organization of traditional teaching only in the cognitive activity by
external, procedural activation means." Bukatov VM and Yershova AP and use the term "nonboring lessons."
Lack of consensus in terminology confuses the theory and practice of teaching.
An analysis of the scientific and pedagogical literature suggests that definitions of non-traditional
forms of teaching are used as synonyms, even in a close context: the very existence of non-standard
lessons indicates that such types of lessons should not be neglected. In our opinion, the term "nonstandard lesson" should be widely used in modern scientific and methodological literature.
Key words: Primary school, teacher, school, game, education non-standart,lesson
GĠRĠġ
Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində Ġslahat Proqramı yeni təlim metodlarından, təlim
texnologiyalarından istifadənin elmi, pedaqoji - psixoloji əsaslarının iĢlənilməsini əsas problem
kimi qarĢıya qoymuĢdur.
Ġnformasiyaların çoxaldığı, uĢaqların məlumatının artdığı hazırkı Ģəraitdə dərsləri daha mütəhərrik
və dinamik xarakterdə qurmaq, onu maraqlı fəaliyyət obyektinə çevirmək tələb olunur. Bu
baxımdan qeyri-standart dərslər imkanlarına görə xüsusi əhəmiyyət daĢıyır.
Qeyri-standart dərslər XX əsrin 70-80-ci illərində məktəb təcrübəsinə daxil olmuĢ, növbəti illərdə
isə daha geniĢ vüsət almıĢdır. Onların meydana gəlməsini həmin illərdə baĢlamıĢ məktəblilərin
təhsilə olan marağının azalma təhlükəsi tendensiyası ilə əlaqələndirirlər. XXI əsin əvvəllərindən
hal-hazıra qədər bu cür dərslərin keçirilməsi ilə bağlı onlarla tədris metodik vəsaitlər, tövsiyələr və
dərslərin özünün konspekt məcmuələri iĢıq üzü görmüĢdür.
Bu cür dərs – öz yaradıcılıq imkanlarını və Ģəxsi keyfiyyətlərini inkiĢaf etdirmək, elmlərin rolunu
qiymətləndirmək və onların təcrübədə tətbiq edilməsini görmək, müxtəlif elmlərin qarĢılıqlı
əlaqəsini duymaq imkanıdır, bu müstəqillik və öz əməyinə tamam baĢqa bir münasibətdir.
Qeyri-standart dərslərin tətbiqi zamanı sinfin bütün Ģagirdlərinin iĢtirakı zəruridir və belə dərslərdə
kompüterdən və videotexnikadan, sərgilərlərdən bilavasitə istifadə olunmalıdır. Belə təĢkil olunmuĢ
dərslərdə psixoloji, metodiki və pedaqoji xarakterli müxtəlif məqsədlərə nail olmaq olar.
ARAġDIRMA
Pedaqogikada qeyri-ənənəvi dərs formalarına iki əsas yanaĢmanı ayırd edirlər. Qeyri-ənənəvi dərs
formalarına birinci yanaĢma kombinəedilmiĢ kənarlaĢmanın dəqiq strukturundan uzaqlaĢma və
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cürbəcür metodik priyomların birləĢməsi kimi. Yəni, ənənəvi, lakin Ģagirdlərin dərk etmək
qabiliyyətinin inkiĢafı üzrə müasir texnologiyaların elementlərinin daxil edildiyi dərs təlim
prosesinin əsas forması olaraq qalır. Bu isə, hər Ģeydən əvvəl, dərk etmə qabiliyyətinin altı səviyyəli
inkiĢafı deməkdir: bilmək; anlamaq; tətbiq etmək; təhlil etmək; sintez etmək; qiymətləndirmək.
Bundan irəli gələrək dərs üçün faktiki material, sənədlərin mətnləri, mövzuya dair mənbələr,
tapĢırıqlar, mətnlər və s. daha dəqiqliklə seçilir. Dərslərdə müxtəlif fəaliyyət növləri istifadə olunur:
cədvəllərin, nümunəvi konspektlərinin tərtib olunması, kartoçkaların, müxtəlif mənbələrə aid
krossvordların doldurulması, verilmiĢ mövzuya dair diskussiya və hekayələr, referatların
hazırlanması və müdafiə olunması, oyunlar və s.
Ġkinci yanaĢma qeyri-ənənəvi dərs formalarını son zamanlar meydana gəlmiĢ və müasir məktəbdə
geniĢ tətbiq olunan innovativ, müasir dərs formaları kimi təfsir edir (konfrans dərslər, dəyirmi masa
dərsləri, auksion dərslər, diskussiya dərsləri və s.). elmi ədəbiyyata gəldikdə isə, burada biz qeyristandart dərs formalarını interaktiv təlim formaları və ya ―interaktiv rejimdə‖ təlim məĢğələləri kimi
nəzərdən keçirmək tendensiyasını müĢahidə edirik (ing. interaction – qarĢılıqlı təsir). Ġnteraktiv
ünsiyyət – qarĢılıqlı təsir taktikasının və strategiyasının təkmilləĢdirilməsi, birgə fəaliyyətin
təĢkilidir. Ġnteraktiv ünsiyyətin əsas növləri – kooperasiya və rəqabətdir. Burada fərdin baĢqa
insanın və ya insanlar qrupunun mövqeyini tuta bilmək və yalnız bu mövqedən özünün Ģəxsi
hərəkətlərini qiymətləndirə bilmək (özünüqiymətləndirmə) bacarığının əsas kimi götürüldüyü
Ģəxsiyyətlər arası kommunikasiyalara xüsusi əhəmiyyət verilir.
O.V.Trofimova bunun tərifini aĢağıdakı kimi verir: ―qeyri-ənənəvi dərs formaları – subyekt –
“müəllim – şagird” sistemində subyektiv mövqe, subyektlərin aktiv tədris metodlarına (problem,
tədqiqat metodu, “birbaşa çıxış metodu”) əsaslanan fəaliyyət növlərinin müxtəlifliyi (oyun,
diskussiya-qiymətləndirmə, refleksiv növlər) ilə xarakterizə olunan interaktiv dərs formalarıdır‖
[16; s.119].
Pedaqogikada qeyri-standart dərsi müəyyən edən terminlə bağlı vahid fikir mövcud deyil. Dərs seminar, dərs-ekskursiya, dərs-iĢgüzar oyun və digər dərs formaları məktəb təcrübəsinə daxil
olduğu illərdə Ġ.Y.Lerner onları ―digər ümumi qəbul olunmuş formalar‖ [13] adlandırmıĢdır.
V.Ġ.Zaqvyazinskiy də analoji termini təklif etmiĢdir, o, oyun dərsi, səyahət dərsi, ekskursiya dərsi,
disput dərsi və s. ―təhsil işinin ən müxtəlif formaları‖ adlandırmıĢdır [8].
Q.K.Selevko dərslərin qeyri-standart formasına ―texnologiya‖ kimi baxmağı təklif edir. O, ―dərsin
qeyri-ənənəvi texnologiyaları‖ terminini iĢlədir və onu ―qeyri-ənənəvi struktur və metodlarla
müəyyən edilmiş tədrisin klassik formalarının təkmilləşdirilməsinin əsasları‖ kimi xarakterizə edir
[15; s.132].
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Q.V.Selevko [15] ənənəvi və qeyri-ənənəvi dərs formalarının müqayisəsi ilə bağlı öz strukturunu
təklif etdi. Həmin strukturun əsas elementlərini: konseptual əsas; təhsilin məzmun hissəsi;
prosessual hissə təĢkil edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, qeyri-ənənəvi dərs formaları XX əsrin sonlarında ―Layihələr metodu‖ adı
altında istifadə olunurdu ki, bu da qeyri-standart dərs formalarının pedaqoji təcrübədə heç də yeni
bir anlayıĢ olmadığından xəbər verir. Hərçənd bu metodların tətbiq olunmasının nə dərəcədə
effektiv olub-olmadığı barədə tədqiqatçılar arasında vahid fikir formalaĢmayıb.
Metodistlərin əksəriyyəti qeyd edirlər ki, qeyri-standart dərslərdən istifadə bir tərəfdən Ģagirdlərin
yaradıcı təfəkkürünün inkiĢafına, digər tərəfdən isə təhsilin səviyyəsinin aĢağı düĢməsinə səbəb
olur. M.Ġ.Maxmutov qeyd edir ki, ― ... dərslərin qeyri-standart formada keçirilmə praktikası təsdiq
edir ki, onlar ənənəvi formanı əvəz edə bilməz və onlara tez-tez müraciət etmək əks nəticə verə
bilər. Bu təlimin məqsədinin reallaşdırılması üçün qeyri-standart dərslərin müxtəlif potensialı ilə
və hər bir dərsin keçirilmə formasının güclü və zəif tərəfləri olması ilə izah olunur‖ [13, s.16].
―Qeyri-standart dərs‖ terminindən istifadəni Ġ.P.Podlasıy təklif edib: ―Qeyri-standart dərslər
strukturu olmayan improvizə edilmiş tədris məşgələləridir‖ [14, s.530]. Ə.PaĢayev və F.Rüstəmov
da qeyri-standart dərslərə belə tərif veriblər [2; s.216].
Ġ.Rüstəmova [3; s.82] və Xudiyeva S. [1; s.98] öz tədqiqatlarında qeyri-standart dərslərə belə tərif
veirlər:―Qeyri-standart dərslər təşkilati formasında dəyişiklik edilən dərslərdir. Bu dəyişikliklər
oyun, yarış əsaslı hər hansı məşğələ və iş formasını təqlid edən fantaziyaya əsaslanır‖.
Pedaqogikada ―qeyri-standart‖ anlayıĢı ilə bərabər ―qeyri-ənənəvi‖, ―xüsusi‖ və s. kimi digər
anlayıĢlardan da istifadə olunur.
Xudiyeva S. öz məqaləsində qeyri-standart dərslər haqqında belə yazır: ―Qeyri-ənənəvi dərslər
pedaqoji ədəbiyyatda, əsasən, qeyri-standart dərslər kimi təqdim olunur‖ [1, s.98].
―Qeyri-standart‖ anlayıĢı ilə yanaĢı pedaqogikada ―qeyri-ənənəvi dərs‖ terminindən də istifadə
olunur.
Variantlar bununla tükənmir. Məsələn, N.Y.ġurkova ―sərbəst dərs‖ terminindən istifadə edərək,
onu ―ciddi‖, ―ənənə və titulları olan‖ dərslərlə qarĢı-qarĢıya qoyur [17]. T.P.Lakotseninanın ümumi
redaksiyası altında ―Müasir dərs‖ vəsaitinin bölmələrindən biri ―Alternativ dərslər‖ adlanır [11].
S.V.Kulneviç və T.P.Lakotsenina daha iki termindən istifadə edirlər: ―bir qədər qeyri-adi dərs‖ [9]
və ―tamamilə qeyri-adi dərs‖ [10]. Daha çox istifadə olunan terminlərdən imtina etməni onlar bu
cür dərsin ―ənənəvi tədrisin təşkilindən yalnız idrak fəallığının xarici, prosessual aktivləşdirmə
vasitələri ilə fərqləndiyi‖ ilə izah edirlər [9, s.7].
Bukatov V.M və YerĢova A.P. [4] isə ―darıxdıcı olmayan dərslər‖ terminindən istifadə edirlər.
Yuxarıda adı çəkilən digər terminlər bizə inandırıcı görünmür. ―Dərs‖ termin sözünü istifadə
etmədən (―keçid forma‖ – M.A.Danilov, ―digər ümumi qəbul olunmuĢ formalar‖ – Ġ.Y.Lerner və
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―dərs iĢinin müxtəlif formaları‖ – V.Ġ.Zaqvyazinskiy) dərsin özü ilə sinifdənkənar iĢ formaları
(dərnək, fakültativ və s.) arasında sərhədlər pozulur. ―Bir qədər qeyri-adi dərs‖ və ―tamamilə qeyriadi dərs‖ (S.V.Kulneviç və T.P.Lakotsenina) terminləri də tənqidə davam gətirmir, çünki hansı
dərsin ―adi‖ hesab olunmalı olduğu, ―qeyri-adiliyin‖ meyarlarının isə necə olması aydın deyil.
Terminologiyada vahid fikrin olmaması dərsin keçirilməsinin nəzəriyyəsinə və praktikasına
qarıĢıqlıq gətirir.
Psixoloji-pedaqoji və metodik ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, ―dərsin qeyri-ənənəvi forması‖
anlayıĢının dəqiq tərifi yoxdur. Müxtəlif ədəbiyyatlarda ―qeyri-ənənəvi dərs‖, ―qeyri-standart dərs‖,
―dərslərin qeyri-ənənəvi texnologiyaları‖, ―dərslərin qeyri-ənənəvi növləri‖ kimi anlayıĢlara tez-tez
rast gəlinir. Elmi ədəbiyyatda qeyri-standart dərslərə interaktiv təlimin forması kimi də baxirlar.
―Ənənəvi‖ sözü ənənəyə əsaslanan, onunla təsbit olunmuĢ; adi, dəyiĢməz deməkdir. ―Qeyriənənəvi‖ isə müvafiq olaraq - ənənəyə əsaslanmayan, qeyri-adi, azad deməkdir.
Bizim fikrimizcə, didaktikada toplanan dərsin təĢkil olunma ənənələri –pedaqogikanın fəxridir və
yeni termini gündəliyə gətirməklə onlardan nümayiĢkarcasına imtina etmək məntiqsizdir.
Bundan baĢqa, ―qeyri-standart dərs‖ termini müasir elmi və metodiki ədəbiyyatda geniĢ istifadə
olunur, söz istifadə sayına görə isə yalnız ―qeyri-ənənəvi dərs‖ termini onunla rəqabət təĢkil edir.
Çoxsaylı qeyri-standart dərslərin təhlili bizi inandırdı ki, bu dərslərin didaktik strukturu tam Ģəkildə
ənənəvidir. Bütün tədqiq olunan dərslərdə dəqiq ardıcıllıq: sorğu, yeni materialın izahı, biliklərin
möhkəmləndirilməsi və nəzarət, ev tapĢırıqları saxlanılmıĢdı.
―Psixoloji-pedaqoji və metodiki ədəbiyyatın təhlili yalnız qeyri-ənənəvi dərs formaları ətrafında
yaranan mübahisələri deyil, həm də “qeyri-ənənəvi dərs forması” anlayışının özünün bu günə
qədər olduqca yayğın qaldığını nümayiş etdirir. Bir sıra işlərdə “qeyri-ənənəvi dərs növü”
anlayışına rast gəlmək mümkündür‖ [7; s.102].
Qeyri-ənənəvi dərs formaları təhsil alanların təhsil prosesinin subyekti kimi qəbul olunmasına
əsaslanır, məktəblilərin Ģəxsiyyətinin, onların yaradıcı potensialının və motivasiya-dəyər sahəsinin
inkiĢafına istiqamətlənir. Bununla əlaqədar dərs materialı müxtəlif elmi fənlərdən biliklərin
inteqrasiyasının problemlilik, alternativlik, tənqidilik, mümkünlük meyarlarına uyğun olaraq seçilir.
Qeyri-ənənəvi dərs formaları böyük müxtəlifliyə malikdir və çətinliklə sistemləĢdirməyə məruz qala
bilir. Lakin, buna baxmayaraq, onları aĢağıdakı mövqelər üzrə qruplaĢdırmaq mümkündür: dərsoyun; dərs-diskussiya; dərs-tədqiqat.
Onların əsasını təhsil prosesinin subyektlərinin aparıcı fəaliyyəti meyarı təĢkil edir. Qeyri-ənənəvi
dərslərdə təhsil alanların öz fəaliyyətlərinin xarakteri isə (oyun, qiymətləndirmə-diskussiya,
reflektiv): ―birbaĢa çıxıĢ metodlarını‖ istifadə etməyi; təhsil alanların maraq və motivasiyasını
stimullaĢdırmağı nəzərdə tutur.
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Buna təhsil fəaliyyətində məqsəd qoyma, planlaĢdırma, analiz (refleksiya) və nəticələrin
qiymətləndirilməsi sahələrində müəllimlə təhsil alanın birgə, yaradıcı iĢi sayəsində nail olunur.
Müəllim bu sahənin koordinatoru olur. Onun vəzifəsi təhsil alanların yaradıcı potensialını
stimullaĢdırmaqdan ibarətdir. Qeyri-ənənəvi dərs formaları nəticələrin qiymətləndirilməsinə
keyfiyyətli yanaĢmanı reallaĢdırmaq imkanı verir. Bununla əlaqədar onların təĢkil olunmasında
məcburi mərhələ analizdir ki, onun sayəsində təhsilin xarici nəticələrinin Ģəxsiyyətin daxili planına
keçidi, yəni interiorizasiya baĢ verir. Qeyri-ənənəvi dərs formaları konsepsiyasının əsasını təĢkil
edən prinsiplər (subyekt – ―müəllim – Ģagird‖ sistemində subyektiv mövqe, interaktivlik, yaradıcı
Ģəxsiyyətin inkiĢafı) təhsil alanların özlərinin Ģəxsiyyətinin inkiĢafı üçün zəmin yaradır.
Konseptual blokda təhsil alanların kommunikativ dialoqunu təmin edən subyekt – subyektiv mövqe
ilə qeyri-ənənəvi dərs formaları prioritet təĢkil edir. Məzmun bloku daha az informasiya həcmini
nəzərdə tutur, lakin onun daha dərindən öyrənilməsini Ģərtləndirir. Prosessual blokda qeyri-ənənəvi
dərs formaları xarici motivasiya mənbələrini və Ģəxsiyyətin özünüidarə mexanizmlərini iĢə salır,
təhsil alanların fəaliyyət müxtəlifliyi (oyun, diskussiya-qiymətləndirmə, refleksiv), onlarda tənqidi
təfəkkürün formalaĢması, dərketmə fəaliyyətinin aktivləĢdirilməsi üçün Ģərait yaradır.
Qeyri-standart dərs formalarının, xüsusən də dərs-oyun, dərs-ekskursiya formalarının tətbiqi –
təhsil üçün güclü stimul, müxtəlif və güclü motivasiyadır. Bu cür dərslər vasitəsi ilə dərketmə
prosesinin oyanması daha fəal və tez baĢ verir, qismən də ona görə ki, insan təbiəti etibarilə
oynamağı sevir, digər səbəb isə adi dərs fəaliyyətindən fərqli olaraq oyunda motivlərin daha çox
olması ilə əlaqədardır.
Qeyri-ənənəvi dərslərdə təhsil alanların psixi prosesləri aktivləĢir: diqqət, yadda saxlama, maraq,
qavrayıĢ, təfəkkür.
Müəllim məktəblilərin mübahisə etmək, bacarıq və vərdiĢdə yarıĢmaq cəhdlərini, çevrilmələrə və
improvizasiyaya qarĢı onların marağını reallaĢdırmalıdır. Bütün bunlar isə, məsələn, oyun-dərslərdə
çox yaxĢı reallaĢdırılır. Kiçik məktəbli yaĢlarında xarici oyun hərəkətləri təxəyyülə keçir
(L.S.Vıqotskiy, A.V.Zaporojets, F.Ġ.Fradkin və s.). Oyun hərəkətləri uĢağın öz həyat sərhədlərini
geniĢləndirməsinə və L.S.Vıqotskinin [6] sözləri ilə desək: ―özünün görmədiyi, başqasının nəql
etməsi nəticəsində təsəvvür edə bildiyi, özünün bilavasitə təcrübəsində rast gəlmədiyi təxəyyül
etməsinə‖ imkan verir.
Qeyri-ənənəvi dərs formaları yaradıcılığın inkiĢaf edə biləcəyi xüsusi Ģərait yaradır. Bu Ģəraitin
mahiyyəti ―eyni səviyyədə‖ ünsiyyət saxlamaqdan ibarətdir ki, bu zaman cəsarətsizlik aradan
qalxır, ―mən də bacararam‖ hissi yaranır, yəni bu cür dərslərdə daxilən azadlığa çıxmaq duyğusu
meydana gəlir. Təhsil üçün qeyri-ənənəvi dərs formalarının təĢkili zamanı uĢağın müstəqil axtarıĢ
edə bilməsi üçün dərketmə məsələsinin məhdudlaĢdırılmıĢ halda qoyulması çox vacibdir.
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Qeyri-dərs dərs formalarında həmçinin tərbiyəvi iĢ də aparılır. Belə ki, məsələn, V.M.Bukatov dərsoyunun tərbiyəvi mahiyyətini olduqca parlaq Ģəkildə göstərir: ―Oyun hərəkətlərinin mövcud olduğu
dərsdə məhz biliklərə malik olma həmyaşıdların birləşməsinin yeni unikal şərtinə, bir-birinə qarşı
maraq və hörmətin əldə olunmasının, eyni zamanda isə - “özünü dərk etmənin” şərtinə çevrilir‖ [5;
s.57].
Qeyri-standart dərsə hazırlıq və onun aparılması zamanı öyrənənlər çox vaxt qruplara ayrılır və ya
fərdi tapĢırıqlar alır ki, bu da ―müəllim-Ģagird‖ və ―Ģagird-Ģagird‖ sistemində dəyiĢikliklərə aparır.
Bu cür dərsdə daha çox bilik mənbəyi istifadə oluna bilər: müəllim, dərs vəsaitləri, kitablar,
jurnallar, Ġnternet, eləcə də Ģagirdin özü. Öyrənənlər problemli məsələlərin həlli yollarını və
variantlarını müstəqil Ģəkildə axtarır. Belə dərsin müəyyənedici cəhətlərindən biri də Ģagirdlərdə
intellektual hisslərin (maraq, təəccüb, Ģübhə) yaranması, təĢəbbüskarlığın meydana gəlməsi,
kollektiv idrak fəaliyyətində iĢtirak etmək cəhdi və s. inkiĢafını hesab etmək olar.

TAPINTI
NƏTĠCƏ
1. Qeyri-standart dərslər təĢkilati formasında dəyiĢiklik edilən dərslərdir. Bu dəyiĢikliklər
oyun, yarıĢ əsaslı hər hansı məĢğələ və iĢ formasını təqlid edən fantaziyaya əsaslanır.
2. Qeyri-standart daha çevik struktur, Ģablonların olmaması, problemli situasiyaların olması
ilə fərqlənir. Qeyri-standart dərsin məzmunu, bir qayda olaraq, adət olunmuĢ məktəb fənlərinin
çərçivəsindən kənara çıxmır. Bu cür dərsdə aparıcı dərs fəaliyyəti ilə yanaĢı müxtəlif fəaliyyət
növləri də istifadə olunur: tədqiqat, diskussiya, yaradıcılıq, oyun və s.
3.Elmi-pedaqoji ədəbiyyatın təhlili qeyri-ənənəvi

dərs formalarına verilən təriflərdən

sinonim kimi istifadə olunduğunu, hətta yaxın mənada istifadə olunduğunu iddia etməyə imkan
verir: qeyri-standart dərslərin mövcudluğu faktının özü bu cür dərsin təĢkil olunma növlərinə laqeyd
qalmamaq lazım olduğuna dəlalət edir.
4. Qeyri-standart dərsi pedaqoji amil kimi dəqiqliklə öyrənmək, onu elmi cəhətdən
əsaslandırmaq və maarifləndirici yayılma yolu ilə müəllimi və Ģagirdi yaradıcılığa stimullaĢdırmaq
vacibdir.
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XÜLASƏ
Ölkəmizin təhsil tarixində 2006-cı ildə təsdiq edilən «Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin
Konsepsiyası (Milli Kurikulum)» təhsilimizin inkiĢafına əsaslı təkan verən fərqli bir sənəd oldu. Bu
sənəd təhsilə yanaĢmanı xeyli dəyiĢdi. Yeni təhsil proqramında fənlərarası əlaqə xüsusi diqqət
mərkəzinə gətirildi, yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi tələb kimi qoyuldu, Ģagird
nailiyyətlərinin yeni meyarlar üzrə qiymətləndirilməsi, yeni tələblərə cavab verən dərsliklər,
metodik vəsaitlərin hazırlanması tələbə çevrildi.
Müasir təhsil proqramlarının istifadə edildiyi digər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da yeni
proqramların tətbiqi təhsilin məzmununun dəyiĢilməsi, ―yaddaĢ məktəbi‖ndən ―təfəkkür
məktəbi‖nə keçilməsi ilə nəticələndi. Aparılan kurikulum islahatının əsas tələblərindən biri təhsilin
nəticəyönümlü və Ģəxsiyyətyönümlü olmasıdır. Bu tələblərə cavab verən yeni təhsil proqramlarının
tətbiqi qiymətləndirmə sahəsində yeni yanaĢmaya ehtiyac yaratdı.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 12 dekabr tarixli qərarı ilə ―Ümumi təhsil
pilləsində təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsinin (attestasiyasının) aparılması qaydaları‖ təsdiq
edilmiĢdir. Həmin qaydalara əsasən hazırda IX və XI siniflərdə təhsilalanların məzmun standartları
üzrə mənimsəmə səviyyələri və bacarıqlarının yoxlanılması yeni qiymətləndirmə vasitələri ilə
aparılır.
Fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə bağlı olan yeniliklər nəzərə alınaraq, 2016/2017-ci tədris ilində
ümumi orta təhsil və tam orta təhsil səviyyələri üzrə təhsilalanların biliyinin yekun
qiymətləndirilməsi (attestasiyası) Dövlət Ġmtahan Mərkəzi tərəfindən yeni model əsasında həyata
keçirilmiĢ, riyazi bilik və bacarıqları yoxlamaq məqsədilə açıq və qapalı (çoxseçimli) tipli test
tapĢırıqlarından istifadə edilmiĢdir.
AraĢdırmanın məqsədi riyaziyyat fənni üzrə Ģagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində istifadə
edilən yeni qiymətləndirmə tapĢırıqlarının müəyyən edilməsidir. Belə nəticəyə gəldik ki, yeni
qiymətləndirmə tapĢırıqları: təhsil səviyyələrinə aid kurikulum üzrə məzmun xətlərinə uyğun təlim
nəticələrini reallaĢdırır; digər fənləri öyrənmək, riyazi təhsili davam etdirmək üçün zəmin yaradır;
Ģagirdlərimizi riyazi bilikləri praktik fəaliyyətdə tətbiq etməsi üçün zəruri olan bilik, bacarıq və
vərdiĢlərə yiyələndirir.
Açar sözlər: riyaziyyat, şagird nailiyyətləri, yeni qiymətləndirmə tapşırıqları, bilik və bacarıqlar
ABSTRACT
In the history of our country's education, the "Concept of General Education in the Republic of
Azerbaijan (National Curriculum)" approved in 2006 was a unique document that gave a major
impetus to the development of our education. This document has significantly changed the approach
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to the education. The new educational program focuses on interdisciplinarity. The application of
new pedagogical technologies, the assessment of student achievements according to new criteria,
the development of textbooks and teaching aids that meet new requirements were set as
prerequisites.
As in other countries in which contemporary educational programs are in place, the introduction of
new programs in Azerbaijan has resulted in a change in the content of education, thus, the transition
from a school of memory to a school of thinking. One of the main requirements of the curriculum
reform is that education should be result and personality oriented. The introduction of new
educational programs that meet these requirements has created a necessity for a new approach to
assessment.
By the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan dated December 12, 2016,
―Rules for conducting the final assessment (certification) of students at the general education level‖
were approved. According to these rules, the level of mastery of skills and abilities of students in
content standards in ninths and eleventh grades is currently tested with new assessment tools.
Given the innovations in the application of curricula, the final assessment (certification) of students'
knowledge in general secondary and full secondary education was carried out by the State
Examination Center based on the new model in academic year 2016 to 2017. Open and close
(multiple-choice) questions were used.
The purpose of this study is to identify new assessment tasks used in the assessment of student
achievements in mathematics. We concluded that the new assessment tasks implement learning
outcomes in accordance with the content lines of the curriculum related to the level of education,
create a basis for learning other subjects, continuing mathematical education, provide our students
with the knowledge, skills and habits necessary for application of mathematics in practice.
Keywords: mathematics, student achievements, new assessment tasks, knowledge and skills
GĠRĠġ
Ölkəmizin təhsil tarixində 2006-cı ildə təsdiq edilən «Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin
Konsepsiyası (Milli Kurikulum)» təhsilimizin inkiĢafına əsaslı təkan verən fərqli bir sənəd oldu [2].
Bu sənəd təhsilə yanaĢmanı xeyli dəyiĢdi. Yeni təhsil proqramında fənlərarası əlaqə xüsusi diqqət
mərkəzinə gətirildi, yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi tələb kimi qoyuldu, Ģagird
nailiyyətlərinin yeni meyarlar üzrə qiymətləndirilməsi, yeni tələblərə cavab verən dərsliklər,
metodik vəsaitlərin hazırlanması tələbə çevrildi.
Bu gün ölkəmiz sosial, iqtisadi və diğər sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də inkiĢaf etmiĢ
ölkələr arasında ən yüksək yerləri tutmağa çalıĢır. 2013-cü ildə təsdiq edilmiĢ «Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası» ölkəmizin təhsil sisteminin dünya təhsil
sisteminə inteqrasiyası üçün geniĢ imkanlar yaratdı. BeĢ strateji istiqaməti əhatə edən bu sənədin
ikinci strateji istiqaməti məhz təhsil sahəsində insan resurslarının müasirləĢdirilməsidir. Burada
deyilir: «Son 30–40 il ərzindəki elmi-texnoloji tərəqqi, innovasiyalar və modernləĢmə nəticəsində
praktiki bilik və vərdiĢlərlə zənginləĢməyən, sırf nəzəri xarakter daĢıyan təhsil öz fundamental
əhəmiyyətini itirməkdədir. Bu baxımdan təhsilin məzmununun formalaĢmasında akademik
biliklərlə yanaĢı, praktik bilik və bacarıqların, səriĢtənin vacibliyi önə çəkilir. SəriĢtə əldə olunmuĢ
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bilik və bacarıqları praktiki fəaliyyətdə effektiv və səmərəli tətbiq etmək qabiliyyətidir. O, Ģəxsin
qazandığı bilik və bacarıqların konkret fəaliyyətin nəticəsinə çevrilməsini təmin edir» [3].
Dövlət strategiyasının icrası üçün yeni təhsil proqramları hazırlandı. Müasir təhsil proqramlarının
istifadə edildiyi digər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da yeni proqramların tətbiqi təhsilin
məzmununun dəyiĢilməsi, ―yaddaĢ məktəbi‖ndən ―təfəkkür məktəbi‖nə keçilməsi ilə nəticələndi.
Aparılan kurikulum islahatının əsas tələblərindən biri təhsilin nəticəyönümlü və Ģəxsiyyətyönümlü
olmasıdır. Bu tələblərə cavab verən yeni təhsil proqramlarının tətbiqi qiymətləndirmə sahəsində
yeni yanaĢmaya ehtiyac yaratdı.
2008/2009-cu tədris ilindən baĢlayaraq respublikamızın ümumtəhsil müəssisələrində yeni təhsil
proqramları (kurikulumlar) tətbiq edilir və bu proqramlar əsasında yeni məzmun standartlarına
uyğun hazırlanmıĢ dərsliklərdən istifadə edilir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 12 dekabr tarixli qərarı ilə ―Ümumi təhsil
pilləsində təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsinin (attestasiyasının) aparılması‖ qaydaları təsdiq
edilmiĢdir [8]. Həmin qaydalara əsasən hazırda IX və XI siniflərdə təhsilalanların məzmun
standartları üzrə mənimsəmə səviyyələri və bacarıqlarının yoxlanılması yeni qiymətləndirmə
vasitələri ilə aparılır. Ölkəmizdə ümumi orta təhsil və tam orta təhsil səviyyələri üzrə buraxılıĢ
imtahanları Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel tarixli Fərmanı ilə
yaradılmıĢ Dövlət Ġmtahan Mərkəzi həyata keçirir [9].
Fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə bağlı olan yeniliklər nəzərə alınaraq, 2016/2017-ci tədris ilində
ümumi orta təhsil və tam orta təhsil səviyyələri üzrə təhsilalanların biliyinin yekun
qiymətləndirilməsi (attestasiyası) Dövlət Ġmtahan Mərkəzi tərəfindən yeni model əsasında həyata
keçirilmiĢ, riyazi bilik və bacarıqları yoxlamaq məqsədilə açıq və qapalı (çoxseçimli) tipli test
tapĢırıqlarından istifadə edilmiĢdir [10].
Dövlət imtahan mərkəzi təhsilalanlara kömək məqsədilə riyaziyyat fənninə aid «Yeni təhsil
proqramı (kurikulum) üzrə qiymətləndirmə tapĢırıqları» adlı vəsaitlər nəĢr etmiĢdir. Bu
vəsaitlərdəki tapĢırıqlar yalnız bilikləri deyil, həm də bacarıq və qabiliyyətləri aĢkara çıxarmaq
imkanı yaradır. Kurikulum üzrə hazırlanmıĢ qiymətləndirmə tapĢırıqlarında test tapĢırıqları ilə
yanaĢı mətn, cədvəl, sxem, diaqram, situasiya tapĢırıqlarından istifadə edilmiĢdir. Riyaziyyatdan
hazırlanan «Yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə qiymətləndirmə tapĢırıqları» Ģagirdlər,
abituriyentlər və müəllimlərlə yanaĢı, həm də riyaziyyat müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alan
bakalavriat və magistrantlar üçün də çox faydalıdır. Riyaziyyat fənni üzrə buraxılıĢ imtahanlarına
hazırlaĢan Ģagirdlərimiz imtahana qədərki dövrdə qiymətləndirmə tapĢırıqlarını həll etməklə
tipindən və formasından asılı olmayaraq istənilən test tapĢırığının məzmunu, cavablandırılnması
qaydası və həlli texnologiyaları ilə tanıĢ olma imkanı əldə edirlər.
ARAġDIRMA
2017-ci ildə IX sinfi bitirən Ģagirdlərin ilk dəfə olaraq ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılıĢ
imtahanları yeni təhsil proqramı (kurikulum) və yeni dərsliklərə uyğun hazırlanan tapĢırıqlar
əsasında iki mərhələ üzrə aparıldı. BuraxılıĢ imtahanının birinci mərhələsində istifadə edilən
tapĢırıqlar ―Ədədlər və əməllər‖, ―Cəbr və funksiyalar‖, ―Həndəsə‖, ―Ölçmə‖, ―Statistika və
ehtimal‖ məzmun xətlərinə [2] aid alt standartlar üzrə bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsini
əhatə edirdi.
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AraĢdırma zamanı ―Həndəsə‖ və ―Cəbr və funksiyalar‖ məzmun xətlərinə aid tapĢırıqlar, onların
həlli və meyarlar əsasında qaiymətləndirmə yolları təhlil edilmiĢdir.
TapĢırıq 1. Usta uzunluğu 30 sm olan tiyəni bülov daĢında itiləyir (ġəkil 1). Tiyənin bir uc nöqtəsi
bülov daĢına toxunur. Tiyənin digər uc nöqtəsindən bülov daĢına qədər ən qısa məsafə 18 sm olarsa,
bülov daĢının radiusunu tapın [4].

ġəkil 1.
TapĢırıq ―Həndəsə‖ məzmun xəttinə aid olub 9-cu sinif üzrə standartların reallaĢdırılmasına imkan
yaradır. ―3.1.3. Çevrəyə toxunan və kəsənin xassələrini tətbiq edir‖ standartı üzrə bilik və
bacarıqların qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur.
Həlli: ġərtə görə AB = 30sm və AM =18sm-dir. AM tiyənin digər uc nöqtəsindən bülov daĢına qədər
ən qısa məsafə olduğundan AN kəsəni çevrənin mərkəzindən keçir (ġəkil 2).

ġəkil 2.
Çevrəyə toxunan və kəsənin xassəsinə görə AB2 = AM ∙ AN.
Verilənləri nəzərə alsaq 302 = 18 ∙ (18 + 2R) yaza bilərik.
Buradan alarıq ki,
50 = 18 +2R
2R = 32
Deməli,
R = 16 sm
TapĢırığın qiymətləndirilməsini aĢağıdakı meyarlar üzrə aparmaq məqsədəuyğundur (Cədvəl 1).
Bal Ģkalası
1 bal

Meyarlar
a. Məsələnin həll prosesini (AN kəsəninin çevrənin mərkəzindən keçdiyini
bilir, AB2 = AM ∙ AN xassəsini bilir və düzgün tətbiq edir, hesablamanı
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2

bal

b.

3

1 bal

c.

3

d.
0 bal

e.

düzgün edir) düzgün yerinə yetirir və cavabın 16 sm olduğu tapılır.
Çevrəyə toxunan və kəsənin xassəsini (AB2 = AM ∙ AN) bilir, düsturu
düzgün tətbiq edir, lakin hesablamanı səhv edir.
Çevrəyə toxunan və kəsənin xassəsini (AB2 = AM ∙ AN) bilir, lakin düzgün
tətbiq edə bilmir, yəni verilənlərdən düzgün istifadə etmir.
AN kəsəninin çevrənin mərkəzindən keçdiyini bilir, amma AB2 = AM ∙ AN
xassəsini bilmir və ya düzgün tətbiq etmir.
a-d bəndlərində sadalanan hallardan baĢqa bütün hallar.
Cədvəl 1.

TapĢırıq 2: Basketbolçu topu y   x 2 

14
34
tənliyi ilə verilmiĢ parabola boyunca A
x
5
5

nöqtəsindən B nöqtəsindəki səbətə atır (ġəkil 3). Topun A atıĢ nöqtəsi ilə B nöqtəsindəki səbət
y

1
14
düz xətti üzərində yerləĢirlərsə, səbət döĢəmə səthindən hansı hündürlükdə yerləĢir? [4]
x
5
5

ġəkil 3.
TapĢırıq ―Cəbr və funksiyalar‖ məzmun xəttinə aid olub 9-cu sinif üzrə standartların
reallaĢdırılmasına imkan yaradır. TapĢırığı həll etməklə ―2.2.2. Biri xətti, digəri ikidərəcəli olan
ikidəyiĢənli tənliklər sistemini həll edir‖ standartı üzrə bilik və bacarıqlar qiymətləndirilir.
Həlli: TapĢırığın həlli aĢağıdakı tənliklər sisteminin həllinə gətirilir:
14 34

2
 y   x  5  5
14
34 1
14
  x2  x 
 x

5
5 5
5
 y  1 x  14

5
5
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14
34 1
14
x
 x
5
5 5
5
2
5 x  14 x  34  x  14
 x2 

5 x 2  15 x  20  0
x 2  3x  4  0

 x1  4
x2  1

Deməli, A nöqtəsinin absisi –4m, B nöqtəsinin absisi isə 1m olar. Səbət B nöqtəsində yerləĢdiyindən
onun yerdən olan məsafəsi verilmiĢ kvadrat funksiyanın x  1 nöqtəsindəki qiymətinə bərabər
olacaq. Yəni, h  y(1)  12 

14
34
1 
 3(m).
5
5

TapĢırığın qiymətləndirilməsini aĢağıdakı meyarlar üzrə aparmaq məqsədəuyğundur (Cədvəl 2).
Bal Ģkalası
1 bal

Meyarlar
14 34

2
 y   x  5  5
a) 
tənliklər sistemini düzgün qurur, A və B nöqtələrinin
1
14
y  x 

5
5

absislərinin –4m və 1m olduğunu tapır, səbətin yerdən məsafəsinin h=3m
olduğunu tapmağı bacarır.
2

bal

3

14 34

2
 y   x  5  5
b) 
tənliklər sistemini düzgün qurur, A və B nöqtələrinin
 y  1 x  14

5
5

absislərinin –4m və 1m olduğunu tapır, lakin səbətin yerdən məsafəsini
tapa bilmir.

1 bal
3

c)

0 bal

14 34

2
 y   x  5  5
tənliklər sistemini düzgün qurur, lakin həll edə bilmir.

 y  1 x  14

5
5

d) a-c bəndlərində sadalanan hallardan baĢqa bütün hallar.

Cədvəl 2.
Yeni təhsil proqramına (kurikuluma) aid tapĢırıqlar üzrə aparılan qiymətləndirmədən aĢağıdakı
nəticələrə gələ bilərik.
NƏTĠCƏ
Yeni qiymətləndirmə tapĢırıqları
– Təhsil səviyyələrinə aid kurikulum üzrə məzmun xətlərinə uyğun təlim nəticələrini
reallaĢdırır;
– Digər fənləri öyrənmək, riyazi təhsili davam etdirmək üçün real zəmin yaradır;
– ġagirdlərimizə riyazi bilikləri praktik fəaliyyətdə tətbiq etməsi məqsədilə zəruri olan bilik,
bacarıq və vərdiĢlərə yiyələnmələri üçün real imkanlar yaradır;
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– ġagirdlərimizdə konkretlikdən mücərrədliyə keçmə bacarığı yaranır və bununla da mücərrəd
təfəkkürün əsası qoyulur;
– TapĢırıqların məzmununun həyati situasiyalara inteqrasiyası Ģagirdlərin təfəkküründə
dünyanın bütöv və bölünməz obrazını – sinergetik yanaĢmanı formalaĢdırır,
– ġagirdlərin məntiqi təfəkkürünü, yaddaĢını, diqqətini, iradəsini möhkəmləndirir, idrak
fəalığı yaradır, onların müstəqil və yaradıcı təĢəbbüskarlığını inkiĢaf etdirir.
ƏDƏBĠYYAT
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AZƏRBAYCAN DILI ġIVƏLƏRINDƏ SAITLƏRIN ƏVƏZLƏNMƏSI
(Substitution of vowels in Azerbaijani dialects)
Prof.Dr.Ġbrahim BAYRAMOV
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

XÜLASƏ
Azərbaycan dili Ģivələrində saitlərin əvəzləməsi ədəbi dillə müqayisədə baĢ verdiyini görmək olur.
Belə ki, Ģivələrimizdə qalın saitlər incə saitləri, dodaqlanan saitlər dodaqlanmayan saitləri, açıq
saitlər qapalı saitləri əvəz edə bilir və sözün mənasında heç bir dəyiĢiklik yaratmır. ―Azərbaycan
dili dialekt və Ģivələri saitlərin əvəzlənməsi ilə zəngindir. Nəzərə almaq lazımdır ki, əvəzlənmə
ifadəsi Ģərtidir, çünki dialekt və Ģivələrdə çox hallarda heç bir əvəzlənmə baĢ vermir. Dialekt və
Ģivələrdə bu və ya baĢqa bir fonetik hadisə tarixən mövcuddur və indiyə kimi də davam etməkdədir.
Belə olduqda aydındır ki, ədəbi dillə müqayisədə mövcud olan əvəzlənmələrdə bir çox hallarda
ahəng qanununun payı vardır ‖ (E. Əzizov,1973, s.17). ġivələrimizdəki saitlərin əvəzlənməsini
aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar:
1. Qalın saitləri incə saitlərin əvəz etməsi.
2. Ġncə saitlərin qalın saitləri əvəz etməsi.
3. Dodaqlanan saitlərin dodaqlanmayan saitləri əvəz etməsi.
4. Dodaqlanmayan saitlərin dodaqlanan saitləri əvəz etməsi.
5. Açıq saitlərin qapalı saitləri əvəz etməsi.
6.Qapalı saitləri açıq saitlər əvəz etməsi.
7. Açıq saitlərin açıq saitləri əvəz etməsi.

Açar sözlər: Azərbaycan dili, Ģivələr, saitlər. fonetik hadisə
ABSTRACT
It can be seen that the substitution of vowels in the dialects of the Azerbaijani
language occurs in comparison with the literary language.Thus, in our dialects, thick
vowels are subtle vowels, lip-syllables non-lip-syllables, open vowels can replace
closed vowels and do not change the meaning of the word. ―Azerbaijani dialects and
dialects are rich in vowel substitutions. It should be noted that the expression
substitution is conditional, because in most cases there is no substitution in dialects
and dialects. This or that phonetic event has historically existed in dialects and
dialects and continues to this day. In this case, it is clear that in many cases the law of
harmony has a share in the existing substitutions in comparison with the literary
language ‖(E. Azizov, 1973, p.17). The substitution of vowels in our dialects can be
grouped as follows:
1. Substitution of thick vowels for thin vowels.
2. Substitution of thin vowels for thick ones.
3. Replacement of lip vowels with non-lip vowels.
4. Replacement of non-lip vowels with lip vowels.
5. Replacement of open vowels with closed vowels.
6. Replacement of closed vowels with open vowels.
7. Replacement of open vowels with open vowels.
Key words: Azerbaijani language, dialects, vowels. phonetic event
Azərbaycan dili Ģivələrində saitlərin əvəzləməsi ədəbi dillə müqayisədə baĢ verdiyini görmək olur.
Belə ki, Ģivələrimizdə qalın saitlər incə saitləri, dodaqlanan saitlər dodaqlanmayan saitləri, açıq
saitlər qapalı saitləri əvəz edə bilir və sözün mənasında heç bir dəyiĢiklik yaratmır. ―Azərbaycan
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dili dialekt və Ģivələri saitlərin əvəzlənməsi ilə zəngindir. Nəzərə almaq lazımdır ki, əvəzlənmə
ifadəsi Ģərtidir, çünki dialekt və Ģivələrdə çox hallarda heç bir əvəzlənmə baĢ vermir. Dialekt və
Ģivələrdə bu və ya baĢqa bir fonetik hadisə tarixən mövcuddur və indiyə kimi də davam etməkdədir.
Belə olduqda aydındır ki, ədəbi dillə müqayisədə mövcud olan əvəzlənmələrdə bir çox hallarda
ahəng qanununun payı vardır ‖ (E. Əzizov,1973, s.17). ġivələrimizdəki saitlərin əvəzlənməsini
aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar:
1. Qalın saitləri incə saitlərin əvəz etməsi.
2. Ġncə saitlərin qalın saitləri əvəz etməsi.
3. Dodaqlanan saitlərin dodaqlanmayan saitləri əvəz etməsi.
4. Dodaqlanmayan saitlərin dodaqlanan saitləri əvəz etməsi.
5. Açıq saitlərin qapalı saitləri əvəz etməsi.
6.Qapalı saitləri açıq saitlər əvəz etməsi.
7. Açıq saitlərin açıq saitləri əvəz etməsi.
Qalın saitləri incə saitlərin əvəz etməsi
Azərbaycan dili Ģivələrində qalın saitləri incə saitlər əvəz etməsi fonetik hadisəsi geniĢ yayılmıĢdır.
Bu fonetik hadisə dilimizin tarixinin tədqiqi və təhlili üçün əvəzsiz material verir.
a>ə. a səsini ə səsi əvəz etməsi Azərbaycan dilinin, demək olar ki, bütün Ģivələrində təzahür
edir. Bu fonetik hadisə sözün əvvəlində, ortasında, axırında müĢahidə edilir.
Sözün əvvəlində: əxşəm “axşam” (Bakı, Quba, Naxçıvan, Cəbrayıl, Dərbənd, Muğan), əğ
“ağ” (Naxçıvan, Ordubad ), əlçə “alça” (Bakı, Naxçıvan, Quba, Meğri), ərəbə “araba” (Bakı,
Quba, Yardımlı, Cəbrayıl, Cəlilabad), əncağ “ancaq” (Bakı), əyran “ayran”, əci “acı”, əz “az”,
ələm “aləm”(İraq), əyğir “ayğır” (Qarabağ), əmbə “amma” (Qazax, Çəmbərək) və s.
Sözün ortasında: əğəc “ağac”, qərgə “qarğa” (Lənkəran), qəyiş “qayış” (Naxçıvan,
Zəngilan, Qarakilsə, Qafan, Quba), qəpi “qapı” (Dərələyəz, Naxçıvan, Quba, Zəngilan, Qarakilsə,
Qafan, Cəbrayıl), qəynənə “qaynana”, qəynəmağ “qaynamaq”, yəxşi “yaxşı”, qənət “qanad”,
bayrəm “bayram” (Şəki, Dərbənd), bəğ “bağ”, dəğ “bağ” (Naxçıvan, Ordubad,Təbriz), yəxşi
“yaxşı”, yəşil “yaşıl”, xəlçə “xalça”, yərpəx “yarpaq”, dələğ “dalaq” (Naxçıvan), pəxil “paxıl”
(Quba, Naxçıvan), qəşəv “qaşov”, qəytər “qaytar”, qəynət “qaynat” (İraq), ələc “əlac” (Naxçıvan,
Çəmbərək) və s.
Sözün axırında: qarə “qara”, lobyə “lobya”, yəxə “yaxa”, kosə “kosa”, pərçə “parça”
(İraq), lovyə “lobya” (Qazax Şəki), dünyə “dünya” (Qazax Çəmbərək), həlvə “halva”, parçə
“parça”, taxçə “taxça”, alçə “alça”, xalə “xala”, çuxə “çuxa”, heyvə “heyva” (Dərbənd), sirğə
“sırğa”, ağrəbə “əqraba”<qohum (Quba, Bakı, Qazax), qərə (Meğri), ərabə “araba”, ustə
“usta”, balacə “balaca”, köşə “koşa” (Təbriz), baxcə “bağça”, halçə “xalça”, tayə “taya”, qoşə
“qoşa”, payə “paya”, qaydə “qayda” (Şəki) və s.
Oğuz qrupu türk dillərində, daha çox türkmən dilində a>ə səs əvəzlənməsi özünü göstərir:
ədim ―addım‖, əy ―ay‖. Eyni zamanda a saitindən ə-yə keçid qıpçaq dillərində, xüsuslə qazax və
tatar dillərində geniĢ yayılmıĢdır: bəy ―bağ‖ (tat.), bəqır ―bağır‖ (tat.) əydə ―haydı‖ (tat.), əyda
―haydı‖ (qaz.) (M.Yusifov, 1984, s. 23).
a>ə səsəvəzlənməsi orta əsrlər abidələrinin dilində özünü göstərir. Bu fonetik hadisənin
müasir Ģivələrdə canlı olması bu hadisənin Azərbaycan dili Ģivələrində XIV əsrədək mövcud
olduğunu söyləmək mümkündür. ĠncələĢmə xüsusiyyəti Azərbaycan dilinin formalaĢdığı çağlardan
cənub və Ģimal-Ģərq Ģivələrinin səciyyəvi əlamətlərindən biri olmuĢdur (E.Əzizov,1999, s. 140).
a>ə səs əvəzlənməsi Nəsiminin (qarə, qəra), KiĢəvərinin (yəxĢi-yəman), ―Əsrarnamə‖nin
(bəğir, Ģəhliğ, qərindaĢ, qəyğu, yəxĢi, yəxĢi-yəman), Füzulinin (qəra, yəqə, əyağə),
―ġühədanamə‖nin (qocə, sonrə, qacər, yəxĢi) dilində özünü göstərir (E.Əzizov, 1999, s. 137-138).
ı>i. ı saitindən i saitinə keçid Ģərq, Ģimal və cənub Ģivələrində özünü göstərir. Bu səs
əvəzlənməsi sözün ortasında və sonunda müĢahidə olunur.
Sözün ortasında: qirmizi “qırmızı (Qarabağ, Quba), qiz “qız” (Quba, Dərbənd, İraq),
qirilmaq “qırılmaq” (Quba, Qarabağ, İraq), xirdə “xırda”, sindir “sındır”, qirmaq “qırmaq”,
qirmağ “qırmaq”, siniğ “sınıq”, qirği “qırğı”, qamiş “qamış”, qalin “qalın”, xiş “xış”, yaşil
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“yaşıl”, yağiş “yağış” (Dərbənd), qiç “qıç”, cirmaq “cırmaq” (Quba, Dərbənd), yaxin “yaxın”
(Zaqatala), altmiş “altmış” (Qax), qirx “qırx” (Quba, Dərbənd, Zaqatala, İraq) və s.
Sözün sonunda: albali “albalı”, aşaği “aşağı” (Muğan), qaraçi “qaraçı” (Şəki), dayi
“dayı” (Şəki, Muğan), aoyi “ayı”, aoyri “ayrı”, daoyi “dayı”, aolti “altı”, baoci “bacı”, qəçi
“qayçı” (Meğri), qazayaği “qazayağı”, qəmçi “qamçı”, qəri “qarı”, yuxari “yuxarı”, xali “xalı”
(İraq), çirpi “çırpı”, şöytəli “şaftali”, güəli “gavalı” (Çəmbərək, Karvansaray), ari “arı”, ilxi
“ilxı”, qaysi “qaysı”, qırği “qırğı”, kalağayi “kalağayı”, qarşi “qarşı”, qayçi “qayçı” (Dərbənd),
sari “sarı”, yaxçi “yaxşı”, açi “acı”, qapi “qapı”, ayri “ayrı” (Muğan, Dərbənd, Şəki), ayi “ayı”,
baçi “bacı”, yaxşi “yaxşı” (Şəki, Dərbənd), alti “altı” (Bakı, Şamaxı, Muğan) və s.
Quba Ģivəsində ı səsinin i səsinə keçməsi feil köklərində və növ Ģəkilçilərində də müĢahidə olunur.
Məsələn: sin(maq), sindir(maq), yigil(maq), qiril(maq) (R.Rüstəmov, 1961,s. 25).
Qubadlı Ģivəsində ı>i səsəvəzlənməsi əsasən sözün birinci, qismən də ikinci hecalarında özünü
göstərir : qiĢ, cir, xirmən, qiyməz, qəmiĢ, qəçi, qəriĢ ( R.Abbasova,2006, s.17).
M.ġirəliyev yazır: ―ġərq dialekt və Ģivələrində bu hadisəyə (ı>i səs əvəzlənməsi – Ġ.B.) ən çox söz
axırında açıq hecalarda rast gəlmək mümkündür. Lakin söz axırında i səsinin tələffüzündə ikilik
gözə çarpır. Belə ki, i səsi ilə yanaĢı olaraq ı ilə i səslərinin qarıĢmasından əmələ gələn ıi səsi də
tələffüz olunur; Məsələn:
Yuxari//yuxarıi, qapi//qapıi, sari//sarii, dayi//dayıi, alti//altıi, gavalı//gavalıi, qırğı//qırğıi,
hansi//hansıi‖ (M.ġirəliyev,1967, s. 40).
u>ü. Azərbaycan dili Ģivələrində u saitinin ü saitinə keçməsi geniĢ yayılmamıĢdırsa, bu və ya
digər Ģivələrdə müəyyən qədər müĢahidə olunur.
u saitinin ü saitinə keçməsi sözün əvvəlində, ortasında və axırında özünü göstərir.
Sözün əvvəlində: üşəx “uşaq”(Naxçıvan, Ordubad, Təbriz, Meğri), ücə “uca”, ücüz “ucuz”
(Naxçıvan, Ordubad, Şəki, İraq), üşax “uşaq” (Şəki), üj “uc”, üçmaq “uçmaq”, üjqar “ucqar”
(Çəmbərək), üc “uc” (Şəki, İraq), üşmax “üçmaq” (Meğri) və s.
Sözün ortasında: hüli
“hulu” (Naxçıvan, Ordubad), qüm “qum”, qürüldəmax
“quruldamaq”, yürd “yurd”, yümax “yumaq” (Təbriz), boyün “boyun”, xurcün “xurcun”, mürad
“murad”, büzov “buzov”, sütün “sütun” (Şəki), yün “yun” (Şəki, Təbriz, Meğri), üçüb “uçub”,
bülənmağ “bulanmaq”, Növrüz “Novruz”(Dərbənd), qoyün “qoyun”(Şəki, Dərbənd), hüş “huş”
(Naxçıvan, Ordubad, Çəmbərək), hindüşqa “hinduşqa”, yürt “yurd”(Meğri, Şəki), Cülfə “Culfa”
(Ordubad, Quba), çübux “çubuq”, büzo “buzov” (Muğan)və s.
Sözün axırında: övçü “ovçu” (Şəki), qüzü “quzu” (Çəmbərək), sü “su” (Qax) və s .
o>ö. ġivələrimizdə o saitinin ö saiti ilə əvəzlənməsi çox geniĢ yayılmıĢ fonetik hadisə deyil.
Bu fonetik hadisə sözün birinci hecasında özünü göstərir. Məsələn: Nörüz “Novruz” (Quba), döyğa
“dovğa”, töyüx “toyuq”, söyux “soyuq” (Qazax, Çəmbərək, Karvansaray), köl “kol”, kösə “kosa”,
kötaon “kotan”, söyıx “soyuq”, töyıx “toyuq”, öyün “o gün” (Meğri), döydax “dovdaq”, öyüunəri
“o günləri”, löyğa “lovğa”, öyux “ovuq” (Çəmbərək), öyün “o gün”, köbüt “kobud”, kömə
“koma” (Təbriz), öynəş “oynaş” (Meğri, Zəngilan), öyüncax “oyuncaq”,döşəb “doşab”, köğuş
“kğuş”, kötən “kotan”, qöhüm “qohum” (Zəngilan) və s.
a>e. a səsinin e səsinə keçməsi söz kökündə baĢ verir. M.ġirəliyev a>e səsəvəzlənməsini
―Açıq saitlərin qapalı saitlərlə əvəzlənməsi‖ bölməsində izah edir. Əslində e saiti açıq saitdir. Bu
fonetik hadisəyə Ģərq, Ģimal və cənub Ģivələrində rast gəlinir. Məsələn: qeysi “qaysı”, qeyçi
“qayçı”, qeynata “qaynata”, qeynana “qaynana”, qeymağ “qaymaq” (Bakı, Quba), qeyqənağ
“qayğanaq”, teyfa “tayfa”, qərdeş “qardaş”, beşmağ “başmaq” (Quba), qeyiş “qayış”,
qeyişbaldır “qayışbaldır”, geyim “qayım”, qeytan “qaytan”, yeşıl “yaşıl”, çeyxana “çayxana”
(İraq), beyram “bayram” (Dərbənd, İraq), yeşil “yaşıl” (Şəki, İraq), qeynənə “qaynana”,
aoğcaəğeyin “ağcaqayın”, hesaor “hasar” , qırecex' “qıracaq”, qurece “quracaq” (Meğri) və s.
Azərbaycan dilinin Meğri Ģivəsində a>e səsəvəzlənməsi yönlük hal Ģəkilçisində də müĢahidə
olunur. Məsələn: yoxşe ―yoxuĢa‖, bure ―buraya‖, ure ―oraya‖ (Ə.Əliyev, 2003, s. 82).
E.Əzizov a>e səsəvəzlənməsinə tarixi dialektologiya baxımından yanaĢaraq yazır: ―a səsinin e
səsinə keçməsi hadisəsi əsasən söz ortasında, bəzən isə söz əvvəlində y səsinin təsiri nəticəsində baĢ
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verir. Deməli, bu halda açıq saitin qapalılaĢması hadisəsi meydana çıxır. Bu fonetik xüsusiyyət hələ
orta əsrlərdən Azərbaycan dilində əmələ gəlmiĢdir‖ (E.Əzizov,1999, s. 142).
a>i. a səsinin i səsi ilə əvəzlənməsi Azərbaycan dili Ģivələri üçün xarakterik deyil və əsasən
Bakı, Dərbənd, Meğri Ģivələrində müĢahidə olunur. Məsələn: diyən “dayan”, diyanmağ
“dayanmaq”, saciyağ “sacayaq”, fiyton “fayton”, siməvar “samovar” (Dərbənd), dayi “daha”,
diyan “dayan” (Bakı), cüni “cuna”<tənzif, şüşi “şuşa”, əğliyə-əğliyə “ağlaya-ağlaya” (Meğri).
Dərbənd Ģivəsində ―sonu a ilə bitən sözlərə y samiti ilə baĢlayan Ģəkilçi birləĢdikdə a saiti i
saiti ilə əvəzlənir. Məsələn: yığlıyə “yağlaya”, torbiyə “torbaya”, doğiyə “dovğaya”, arabiyə
“arabaya”, yaşiyədik “yaşaya idik”, bağliyədü “bağlaya idi” (Dərbənd, 2009, s.9).
u>i. Bu səs əvəzlənməsi Azərbaycan dilinin Ģərq qrupu Ģivələrində müĢahidə olunur. Bununla
belə, Ġraq- türkman ləhcəsində u>i səsəvəzlənməsi özünü göstərir. Məsələn: bisa:d “bu saat”,
biyecə “bu gecə”, biliyib “bulayıb”, məlim “məlum” (Bakı), ildız “ulduz”, imşax “yumşaq”, imırta
“yumurta”, timar “tumar”, biyurun “buyurun” (İraq), mincağ “muncuq”, qurit “qurud”, divağ
“duvaq”, bizov “buzov”, duğri “doğru”, qonşi “qonşu”, quyi “quyu”, quzi “quzu”, buyniz
“buynuz”, xurcin “xurcun”, quri “quru”, izağ “uzaq”, yimşağ “yumşaq” (Dərbənd) və s.
ı>e. Bu səs əvəzlənməsinə əsasən Dərbənd Ģivəsində rast gəlinir. Məsələn: xeş “xış”, qermizi
“qırmızı”, qerağ “qıraq”, serğa “sırqa”, qerx “qırx”, qeyiğ “qıyıq”<iynə, qerği “qırğı”
(Dərbənd).
o>i. o səsinin i səsinə keçməsi Ģivələrimiz üçün xarakterik olmasa da, Dərbənd Ģivəsində bir
neçə sözdə sözün birinci hecasında müĢahidə olunur. Məsələn: cirab “corab”, dişab “doşab”,
bistan “bostan” (Dərbənd).
u>e. Bu səs əvəzlənməsi Dərbənd Ģivəsində məhdud dairədə müĢahidə olunur. Məsələn:
yemşağ “yumşaq”.
o>ü. o səsinin ü səsinə keçmə fonetik hadisəsi Quba Ģivəsinin Alpan kənd Ģivəsində, Qərbi
Azərbaycanın Meğri Ģivəsində müĢahidə olunur. Məsələn: kütənçi “kotançı” (Quba), düşap//düşaop
“doşab”, üyən “oyan”, üyaəx “oyaq”, üde “odu” (Meğri) və s.
Ġncə saitlərin qalın saitləri əvəz etməsi
Ġncə saitlərin qalın saitlər əvəz etməsi Ģivələrimiz üçün xarakterik fonetik hadisələrdən biridir. e
saitindən baĢqa bütün incə saitlər qalın saitləri əvəz edə bilir.
ə>a. ə saitinin a saitini əvəz etməsi fonetik hadisə sözün əvvəlində, ortasında və axırında
müĢahidə olunur.
Sözün əvvəlində: Alyar “Əliyar”, avaz “əvəz”, Aləsgər “Ələsgər” (Çəmbərək), ağraba
“əqrəba”, alahida “əlahiddə”, alaş “əlac” (Meğri), asıl “əsil” (Quba, İraq), ajdaha “əjdaha”,
acdad “əcdad”, atraf “ətraf”, ayalat “əyalət” (İraq).
Sözün ortasında: xamır “xəmir” (Basarkeçər, Çəmbərək), xamıraşı “xəmiraşı” < xörək adı
(Bakı), inaq “inək”, curaq “çörək”, supurqa “süpürgə”, köhna “köhnə”, dars “dərs” (Zaqatala),
maclis “məclis”, xoraq “xörək”, tufanq “tüfəng”, yeqa “yekə”, mektab “məktəb”, yahar “yəhər”,
curbacura “cürbəcür” (Qax), Heydar “Heydər”, cafa “cəfa”, kavar “kəvər”, sərhad “sərhəd”,
hekal “heykəl”, maxmar “məxmər”, tassıx “təsdiq” (Naxçıvan), zayif “zəif” (Naxçıvan, Dərbənd),
daniz “dəniz”, taza “təzə”, mana “məna” (Dərbənd), düşman “düşmən” (Dərbənd, Təbriz,
Dimanisi, İraq, Çəmbərək, Karvansaray), hakim “həkim”, sadaca “sadəcə”, maxluğ “məxluq”
(Dərbənd), man “mən”, qabır “qəbir” (Dmanisi), xançəl “xəncər”, çaltıxʹ “çəltik”, dilavar
“dilavər”, cald “cəld”, masal “məsəl”, kalçə “kəlçə”, gal “gəl”, xazal “xəzəl” (Qax, Şəki), tikan
“tikən” < tik sözü feili sifət formasında (Şəki), karki “kərki” (İraq), barabar “bərabər” (Təbriz,
İraq), keçal “keçəl” (Dərbənd, İraq), caltik “çəltik” (Bakı, Quba, Dərbənd), zarar “zərəl”,cafa
“cəfa”, ataş “atəş”, yanı “yəni” (Qubadlı) və s. .
Sözün sonunda: kira “kirə”, kirva “kirvə”, xonça “qönçə” (Çəmbərək), çara “çarə”
(Dərbənd, Qubadlı, Meğri, Çəmbərək, Karvansaray), səli:qa “səliqə”, noxda “nöqtə” (Şəki), lala
“lalə”, surfa “süfrə” (Şəki, Çəmbərək), qüvva “qüvvə” (Qazax, Qarabağ, Gəncə, Naxçıvan, Təbriz,
Muğan Meğri), miyva “meyvə”, tika “tikə” (Quba), icaza “icazə” (Şəki, Quba, Çəmbərək,
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Karvansaray), biçara “biçarə”, qonça “qönçə”, madda “maddə” (İraq), piyala “piyalə”
(Dərbənd, İraq), xazna “xəzinə” (Qarabağ, Təbriz) və s.
Ordubad Ģivəsində ―qəl‖ sözündəki ə səsi a səsi ilə əvəzlənərək ―gal” Ģəklində tələffüz edilir.
gəl gal formasında Zaqatalanın AĢağı Tala, Muğanlı, Gögəm Ģivələrində də müĢahidə olunur
(Naxçıvan qrupu Ģivələri, 1962, s. 23).
i>ı. Ġncə i səsinin qalın ı səsini əvəz etməsi Ģivələrimizin əsasən qərb qrupu üçün xarakterik
haldır. Bununla belə, Muğan, Zaqatala, Qax, Naxçıvan, Təbriz, Dərbənd Ģivələrində, Ġraq- türkman
ləhcəsində i səsinin ı səsinə keçməsi müĢahidə olunur.
Bu fonetik hadisə sözün əvvəlində, ortasında və axırında özünü göstərir.
Sözün əvvəlində: ışqırax “içqıraq”, ınıltı “inilti”, ınnaf “innab” (Qazax, Çəmbərək,
Karvansaray), ışdah “iştaha”, ısdammax “islanmaq”, ıdara “idarə”, ısfaha “isfaha”<səliqəli,
ışıldamax “işıldamaq”, ımkan “imkan”, ınkar “inkar”, ıntızam “intizam”, ısbat “isbat”, ıxdıyar
“ixtiyar” (Çəmbərək, Karvansaray), ılxı “ilxı”, ılıx “ilıq”, ılan “ilan” (Qarabağ, Naxçıvan,
Ordubad, Təbriz, Çəmbərək, Karvansaray, Meğri), ıxtılat “ixtilat” (Dərbənd), ıxdiyor “ixtiyar”,
ıssıt “issit”<qızdır (Meğri), ışıx “işıq”, ıldırım “ildırım” (Qazax, Çəmbərək, Karvansaray,
Naxçıvan, Ordubad, Təbriz, Meğri, Zaqatala), ılıx “ilıq” (Qarabağ, Naxçıvan, Ordubad,
Çəmbərək, Karvansaray, Meğri, Qax) və s.
Sözün ortasında: bıldırçın “bildirçin”, bıldır “bildir” (Qazax, Dmanisi), kıf “kif”, qıymat
“qiymət” , katıf “katib”, zalım “zalim” (Qazax), ırax “iraq”(Qazax, Çəmbərək, Karvansaray),
xayın “xain” (Meğri, İraq), əzazıl “əzazil”, kesıx “kəsik”, qıymat “qiymət”, xalıs “xalis”, tarıx
“tarix”, vayıs “bais”, namızad “namizəd”, nıtq “nitq”, cıns “cins”, təsdıx “təsdiq” (Şəki), sıçan
“siçan”, hasıl “hasil”, qısmat “qismət”, sırr “sirr”, mısqal “misqal”, fayız “faiz” (Təbriz), fırnı
“firni” (Qazax, Qax).
Sözün sonunda: karantı “kərənti”, Baxşalı “Baxşəli”, binalı “binəli”<həmişə (Çəmbərək),
dahı “dahi” (Dərbənd), mavı “mavi”, xüsusı “xüsusi”, yeddı “yeddi” (İraq) və s.
ö>o. Azərbaycan dili Ģivələrində ö saitini o saitinin əvəz etməsi geniĢ yayılmıĢ fonetik hadisə
deyil. Bu fonetik hadisə sözün birinci və ikinci hecasında özünü göstərir. Məsələn: noxta “nöqtə”
(Şəki, İraq,Çəmbərək), nobalnan “növbə ilə” (İraq), kusov “kösöv”, xorak “xörək”, bilov “bülöv”,
bitov “bütöv”, kisov “kösöv” (Dərbənd), novat “növbə”, şoyğ “sövq”, noqta “nöqtə”, tova
“tövbə” (Çəmbərək), xonça “qönçə” (İraq, Çəmbərək), noxsan “nöqsan” (Dərbənd, Çəmbərək),
koƞul “könül”, kontoy “köntöy”<tərs (Çəmbərək), o:lad “övlad”, mo:zu “mövzu”, mo:hur
“möhür”, no:bə “növbə”, to:la “tövlə”, ko:hna “köhnə” (Təbriz), noğda “nöqtə” (Şəki,
Çəmbərək), tovla “tövlə”, köso “kösöv”, pito “bütöv”, çol “çöl” (Şəki), xorəxʹ “xörək”, mohumat
“mövhumat”, qonça “qönçə”, sovda “sövda”<sevda (Meğri), to:ba “tövbə” (Təbriz, Meğri) və s.
ö saitini o saitinin əvəz etməsi Naxçıvan qrupu Ģivələrindən Culfa rayonu Ģivəsində bir sözdə gora ―görə‖ sözündə, Quba Ģivəsində isə nobat ―növbə‖ sözündə təsadüf edilir.
ü>u. u səsinin ü səsini əvəz etməsi Ģivələrimizdə özünü göstərən fonetik hadisələrdən biridir.
Azərbaycan dilinin baĢqa Ģivələrinə nisbətən bu hadisəyə Muğan, Zaqatala, Qax və Qazax
Ģivələrində daha tez-tez rast gəlmək mümkündür (M.ġirəliyev, 1967, s. 43). Bununla yanaĢı ü səsini
u səsi əvəz eməsi Bakı, Quba, Təbriz, ġəki, Dərbənd, Naxçıvan qrupu, Qərbi Azərbaycanın
Çəmbərək, Karvansaray, Meğri Ģivələrində, eləcə də Ġraq-türkman ləhcəsində müĢahidə olunur.
Məsələn: burc “bürc” (Çəmbərək, İraq), yunul “yüngül”, koƞul “könül” (Çəmbərək), qusur
“qüsur”, umut “ümid”, guman “güman”, xususu “xüsusi”, hucum “hücum” (Çəmbərək,
Karvansaray), tuşman “düşmən”, qunc “künc” (Qazax, Çəmbərək), sutun “sütun” (Naxçıvan,
Muğan, Dərbənd, Meğri), cuma “cümə” (Qazax, Naxçıvan, Təbriz, Çəmbərək, Meğri), sut “süd”,
sumbul “sünbül”, supra “süprə”<süfrə, yuqən “yüyən”, yuq “yük” (Zaqatala), duğu “düyü” (Qax)
,uç “üç” (Zaqatala,İraq, Qax) və s.
e>a. e səsini a səsi əvəz etməsi Ģivələrimizdə geniĢ yayılmamıĢdır. Bu fonetik hadisə Quba,
Bakı, Qazax, Muğan qrupu, Qərbi Azərbaycanın Çəmbərək, Karvansaray Ģivələrində, eləcə də
Ġraq- türkman ləhcəsində az halda özünü göstərir. Məsələn: hayva “heyva” (Bakı, Quba, Qazax),
hayvan “heyvan”, quzay “qüzey” (Quba), aşq “eşq”, pancar “pencər”, başarmağ “becərmək”,
yarkökü “yerkökü”, aynan “eynən” (İraq), Ayvaz “Eyvaz” (Qazax, Çəmbərək, Karvansaray),
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ayv “eyib”, hayf “heyf”, qaydına qalmax “qeydinə qalmaq” (Çəmbərək, Karvansaray), ayıf “eyib”
(Qazax) və s.
ö>u. Bu fonetik hadisəyə Təbriz Ģivəsində rast gəlinir: xurəxʹ “xörək”, quncə “qönçə”, nukər
“nökər”.
i>u. i səsini u səsi əvəz etməsi Azərbaycan dili Ģivələrindən Ġraq-türkman ləhcəsində
müĢahidə olunur. Məsələn: vucdan “vicdan”, duvar “divar”, yuldırım “yildirım”< ildırım, şumal
“şimal”.
Qərbi Azərbaycan Ģivələrində incə saitləri qalın saitlər əvəz etməsi i>ı, ə>a, ü>u səsləri arasında
müĢahidə olunur (Erdal Karaman, 2011, s.45).
E.Əzizov yazır: ―Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialekt və Ģivələri qalınlaĢma xüsusiyyıti ilə seçilir.
Bu xüsusiyyət ən çox ə>a, ü>u, i>ı əvəzlənmələrində özünü göstərir. Bunların içərisində geniĢ
yayılanı ə>a (xavar, sufat, numra, kal və s. kimi) əvəzlənməsidir. Tədqiqatlar göstərir ki, bu
hadisəyə dialekt və Ģivələrimizin hamısında rast gəlmək mümkündür‖ (E. Əzizov, 1973, s. 17).
3. Dodaqlanan saitlərin dodaqlanmayan saitləri əvəz etməsi
Azərbaycan dili Ģivələrində dodaqlanan saitlərin dodaqlanmayan saitləri əvəz etməsi geniĢ yayılmıĢ
fonetik hadisələrdəndir. M.Məmmədli Təbriz, M.Ġslamov Dərbənd Ģivələrində bu fonetik hadisəni,
yəni dodaqlanan saitlərin dodaqlanmayan saitləri əvəz etməsi fonetik hadisəsini ―arxasıra saitlərinin
arxasıra satləri ilə əvəzlənməsi‖ adı ilə izah etmiĢlər (M.Məmmədli, 2007, s. 32-34; Dərbənd, 2009,
s. 11-16).
o, u, ö, ü dodaqlanan saitlərin a, ı, e, ə, i dodaqlanmayan saitləri əvəz etməsi sözün müxtəlif
yerlərində müĢahidə olunur.
o>a. Bu fonetik hadisə əsasən Azərbaycan dilinin cənub qrupu Ģivələrinə xasdır. Eyni
zamanda o səsini a səsi əvəz etməsi Bakı, Dərbənd, Ġraq- türkman, Qərbi Azərbaycanın Meğri,
Dərələyəz Ģivələrində də müĢahidə olunur. o>a səs əvəzlənməsi sözün əvvəlində və ortasında
özünü göstərir.
Sözün əvvəlində: av “ov”, avçı “ovçu” (Naxçıvan, Ordubad, Təbriz, Meğri, Dərələyəz,
İraq), avıc “ovuc” (Naxçıvan, Ordubad, Meğri), avdıx “ovduq” (Naxçıvan, Meğri, Dərələyəz),
avıd “ovud” (Naxçıvan, Ordubad, Meğri, Dərbənd, İraq) və s.
Sözün ortasında: qavırma “qovurma”, qavmax “qovmaq”, tavla “tovla”, savırmax
“sovurmaq” (Dərələyəz, Naxçıvan, Meğri, Ordubad), malla “molla” (Təbriz, Dərbənd, Meğri),
qahım “qohum” (Dərələyəz), davğa “dovğa” (Naxçıvan), çavqın “çovğun”, qənav “qənov”
(Meğri), bıxav “buxov”, qavğa “qovğa” (Naxçıvan, Ordubad, Meğri, Dərbənd, İraq), qavın
“qovun” (Naxçıvan, Ordubad, Meğri, Dərbənd, Təbriz, İraq), oxlav “oxlov” (Ordubad, İraq),
dalan “dolan”, dalaşmaq “dolaşmaq” (İraq) və s.
ö>ə. Azərbaycan dili Ģivələrinin cənub və Ģərq qrupunda müĢahidə olunan fonetik
hadisələrdən biri də ö səsini ə səsinin əvəz etməsidir. ö>ə səs əvəzlənməsi əsasən sözün birinci
hecasında müĢahidə olunur. Məsələn: dəvlət “dövlət” (Naxçıvan, Meğri,Qbadlı), kösəv “kösöv”
(Naxçıvan, Qubadlı), təvci “tövcü”<töycü (Naxçıvan, Meğri), əvlat “övlad”, dəvr “dövr”, əmir
“ömür”, həfsələ “hövsələ”, əfgaəlaəmaəx “öfgələmək” (Meğri), cəviz “cövüz”<qoz, kəfşən
“köfşən” (Meğri, Dərələyəz), əvlad “övlad”, təvlə “tövlə” (Naxçıvan, Ordubad, Meğri, Cəbrayıl),
həvsələ “hövsələ”, dəvir “dövr” (Çəmbərək), əfkələ “öfkələ”, əzbək “özbək”, çəmçə “çömçə”,
kəvşəmağ “kövşəmək”, məhtac “möhtac”, çəhrə “çöhrə”, cəvlan “cövlan” (İraq), döyrüş
“dərviş”, köykür “kəfkir”, lövhələməxʹ “ləhləmək” (Çəmbərək) və s.
ġivələrimizdə ö>ə səs əvəzlənməsinə sözün ikinci hecasında da müĢahidə olunur. Məsələn:
bitəv “bütöv”, bənəfşə “bənövşə”, biləv “bülöv” ( Naxçıvan, Ordubad, Cəbrayıl, Meğri, İraq) və s.
u>ı. Bu fonetik hadisə əsasən dilimizin Ģərq, qərb və cənub qrupu Ģivələrində, eyni zamanda
Dərbənd, Ġraq- türkman Ģivələrində müĢahidə olunur. u>ı səsəvəzlənməsi sözün əvvəlində,
ortasında və axırında özünü göstərir.
Sözün əvvəlində: ıldız “ulduz” (Qazax, Çəmbərək), ışağ “uşaq”,” (Bakı).
Sözün ortasında: sıvax “suvaq”, arzılamax “arzulamaq”, axır “axur” (Çəmbərək,
Karvansaray), çıbıx “çubuq”, quyrıx “quyruq”, udın “odun”, utız “otuz”, qanın “qanun” (Meğri),
muncıx “muncuq”, qoşın “qoşun”, xurcın “xurcun”, boyın “boyun”, oyın “oyun”, odın “odun”,
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noğıl “noğul”, qotır “qotur” (Təbriz), bıra “bura”, bığda “buğda” (Naxçıvan, Ordubad), bırın
“burun”, bılax “bulaq”, bınnar “bunlar”, tırp “turp”, bıynız “buynuz”, pıl “pul”, pıtax
“budaq”, Mıstafa “Mustafa”, Cılfa “Culfa”, Mıxdar “Muxtar” (Naxçıvan), pıt “pud” (Qazax,
Naxçıvan) və s.
Sözün axırında: qorxı “qorxu”, doğrı “doğru”, yuxı “yuxu” (İraq), oxı “oxu” (Dərbənd,
İraq), arzı “arzu” (Çəmbərək, Karvansaray, İraq), dulı “dolu”, durı “duru”, tuxlı “toğlu” (Meğri),
bı “bu” (Naxçıvan, Ordubad) və s.
u>ıi. Bu fonetik hadisəyə Bakı və Quba Ģivələrində rast gəlinir. Məsələn: quzıi “quzu”, durıi
“duru”, Nurıi “Nuru” (Bakı, Quba), lorıi “loru”, kudıi “kudu”, quyıi “quyu” (Bakı), qurıi “quru”,
çutqıi “çutqu”, yumrıi “yumru”, toğlıi “toğlu” (Quba) və s.
u>a. Azərbaycan dili Ģivələrində u>a səs əvəzlənməsi az təsadüf edilən fonetik hadisələrdən
biridir. Bu fonetik hadisə Bakı, Ġraq-türkman Ģivələrində özünü göstərir. Məsələn: oxar “oxur”,
quradı “qurudu” (Bakı), mağam “muğam”, tumurcağ “tumurcuq”, saval “suval”<sual (İraq).
u>i. Bu səs əvəzlənməsinə Ģivlərimizdə az rast gəlinir. Bu fonetik hadisə sözün əvvəlində,
ortasında və axırında özünü göstərir.
Sözün əvvəlində: ildız “ulduz” (Naxçıvan, Qubadlı, Muğan, Qax), izinboğaz “uzunboğaz”
(Zaqatala), işax “uşaq” (Zaqatala, Muğan), Məhmid “Mahmud” (Qax), Temir “Teymur” (Qazax,
Qax, Şəki, Gəncə, Çəmbərək, Basarkeçər), və s.
Sözün ortasında: bizav “buzov” (Muğan Qax), bizoğ “buzov” (Sabirabad, Qax), biyil “bu
il” (Şəki, Qax), mə:sil “məhsul” (Bakı, Şamaxı, Qazax, Muğan), mənsil “məhsul” (Şəki,
Sabirabad, Qubadlı, Qax) və s.
Sözün axırında: quri “quru”, duri “duru”, yuxi “yuxu”, oğri “oğru” (Bakı, Muğan
Ordubad), qonşi “qonşu” (Bakı, Şamaxı, Şəki, Muğan Qax), yumri “yumru” (Bakı, Muğan
Zaqatala, Qax) və s.
ü>i. i səsini ü səsi əvəz etməsi Azərbaycan dili Ģivələrinin Ģərq qrupu üçün xarakterik olsa da,
Dərbənd, ġəki, Qərbi Azərbaycanın Meğri, Ġraq- türkman Ģivələrində də müĢahidə olunur. Bu
fonetik hadisə sözün əvvəlində, ortasında və axırında özünü göstərir.
Sözün əvvəlində imid “ümid”, imumiyyətlə “ümumiyyətlə”, ifirmək üfürmək“, iskik “üskük”,
için “üçün” (İraq) və s.
Sözün ortasında: kilfənd “külfənd” <külfət (Bakı), cürinti “çürüntü”, üzig “üzük”, hüngil
“hüngül” < yüngül, kürig “kürüg”< at balası, bilov “bülov”, gümiş “gümüş”, ükiz “öküz”, hündir
“hündür”, kürpi “körpü”, bitov “bütöv”, böyig “böyük” (Dərbənd), biləv “bülöv” (Ordubad),
kötixʹ “kötük”, Göynixʹ “Göynük”, döşdixʹ “dözdük”, Minəvvər “Münəvvər”, bilöv “bülöv”
(Şəki), süri “sürü” (Şəki, İraq), üti “ütü” (Şəki, Dərbənd), Zülviqar “Zülfüqar”, mileyim
“mülayim” (Çəmbərək), təcribə “təcrübə” (Qazax) və s.
Sözün axırında: hüni “hünü”, Güli “Gülü”, kürpi “körpü” (Quba), güzgi “güzgü” (Quba,
Şəki, Naxçıvan, İraq, Meğri), tülki “tülkü” (Quba, Ordubad, Təbriz, Naxçıvan), bölgi “bölgü“, düyi
“düyü” (Meğri), körpi “körpü”, quştüki “quştükü” < balış (İraq), tülki “tülkü”, körpi “körpü”,
dügi “düyü” (Dərbənd, Təbriz), süri “sürü”, kürsi “kürsü” (Şəki, Təbriz), tüssi “tüstü” (Təbriz) və
s.
ü>i. Bu səs əvəzlənməsi Ģəkilçilərdə də özünü göstərir. Dərbənd Ģivəsində bəzi sözlərə leksik
və ya qrammatik Ģəkilçi qoĢulduqda ―ü dodaq saitinin ahənginə tabe olmayaraq onun damaq
variantı i ilə iĢlənir: Məsələn: suti ―südü‖, tükib‖ ―töküb‖, üzi ―üzü‖, düĢdigim ―düĢdüyüm‖, üzim
―üzüm‖, özim ―özüm‖, üçimci ―üçümcü‖, dördimci ―dördüncü‖, bö:gim ―böyüyüm‖ (Dərbənd,
2009, s. 19).
4. Dodaqlanmayan saitlərin dodaqlanan saitləri əvəz etməsi.
Azərbaycan dili Ģivələrində dodaqlanmayan saitlərin hamısı dodaqlanan saitləri səs əvəzlənməsində
iĢtirak edir.
a>o. a səsini o səsi əvəz etməsi əsasən Ģərq qrupu Ģivələrinə xas olan fonetik hadisə olsa da,
Naxçıvan, Ordubad, Dərbənd, ġəki, Qazax, Zaqatala – Qax, Qərbi Azərbaycanın Meğri Ģivələrində
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müĢahidə olunur. Bu, Azərbaycan dialektologiyasında ―o‖-laĢma hadisəsi də adlandırılır. Bu fonetik
hadisəyə sözün əvvəlində və ortasında rast gəlinir.
Sözün əvvəlində : o:xur “axur” (Quba), ombar “ambar”, obır “abır”, oman “aman”
(Meğri), ovam “avam” (Dərbənd) və s.
Sözün ortasında: boca “baca”, popağ “papaq”, doban “daban”, dova “dava” (Bakı),
saxsoğan “saxsağan”, çarsof “çarşab”, dovar “davar”, gomüş “gamış”<camış (Quba), boba
“baba” (Bakı, Quba, Ordubad, Dərbənd, Meğri), covan “cavan”<gənc, yovaş “yavaş”, boyati
“bayatı”, şoftali “şaftalı”, boş “baş”, boşqa “başqa”, qovali “qavali”<gavalı, boci “bacı”, xotun
“xatun”, yolov “yalov”< alov, qotuğ “qatıq” (Dərbənd), hova “hava” (Bakı, Dərbənd), tova
“tava” (Quba, Dərbənd), comuş “camış”, poşdan-poşa “başdan-başa”, çarşoy “çarşab” (Qazax),
suvoy “subay” (Çəmbərək, Qazax, Şəki), yovaş-yovaş “yavaş-yavaş” (Bakı, Qazax) və s.
Bakı Ģivəsində isimlərin axırında iĢlənən a saiti mənsubiyyət kateqoriyasının II Ģəxs tək və cəm
Ģəkilçilərini qəbul etdikdə a>o səsəvəzlənməsi baĢ verir. Məsələn: boban “sənin baban”, aton
“sənin atan”, ato:uz “sizin atanız”, xalo:uz “sizin xalanız”.
―Müasir türk dillərində ―o‖-laĢma hadisəsini özündə ən çox əks etdirən özbək dilidir. Məsələn:
çoy<çay, kiymok, olov, ota (ata), farmon, odam, odim (addım), kitob, boş<baş, bobo. Başqa türk
dillərində də bu hadisəyə rast gəlmək mümkündür; Yakut dilində: olus<alıs, xomus<xamıs,
xotun<xatun, sollır<salır; Xakas dilinin Qızıl dialektində: oboom<abaam (mənim dayım),
poboom<pabam (mənim atam) və s.; qaraqalpaq dilində: djovan<djavan və s.; uyğur dilində:
bova, dova<davan (pereval), koşuk<qaşıq, oçuk<açıq” (M.Ġslamov,1968, s. 27).
Azərbaycan dili Ģivələrində a>o səs əvəzlənməsi ilə bağlıı M.ġirəliyev yazır: ‖o‖laĢma hadisəsi ilə
məĢhur olan a səsinin o səsi ilə əvəzlənməsi daha çox Bakı dialektinə aiddir. Bunu da qeyd
etməliyik ki, türk dillərində təsadüf edilən ―o‖laĢma hadisəsi müqayisəli tarixi üsulun tətbiq
edilməməsi nəticəsində çox vaxt tat dilinin və ya tacik dilinin təsiri ilə izah edilirdi. Dilçilik
məsələlərinin müzakirələrindən sonra müqayisəli-tarixi üsulun tətbiqi nəticəsində məlum oldu ki, a
səsini o səsi ilə əvəzlənməsi hadisəsi türk dillərinin əsas fonetik qanunlarından biridir‖ (Naxçıvan
qrupu Ģivələri,1962, s. 26).
a>u. Bu fonetik hadisə Baki Ģivəsində özünü göstərsə də, Quba, Dərbənd, Naxçıvan, Qazax,
Qarabağ, ġəki, Zaqatala Ģivələrinin, Ġraq-türkman ləhcəsinin söz kökündə və Ģəkilçinin tərkibində
də müĢahidə olunur. Məsələn: Cuad “Cavad” (Bakı, Qazax, Zaqatala), uara “avara”, tua “tava”,
gualı “gavalı”, suatdıi “savadlı” (Bakı), cuvab “cavab” (Naxçıvan, İraq), cuab “cavab”
(Naxçıvan), yuvağ “yavaq”, duva “dava”, uvand “avand” (Quba), cuvan “cavan” (Quba,
Dərbənd, Şəki, Zaqatalacuğab “cağab”<cavab (Quba, Dərbənd, İraq), yuvaş “yavaş” (Bakı,
Dərbənd, İraq), buğarsıx “bağırsaq”, buğarsax “bağırsaq”, zuvallı “zavallı” (İraq), yuvan
“yavan” (Bakı, Qazax, Zaqatala) və s.
a>u. Bu səs əvəzlənməsi Quba, Gürcüstanın Dmanisi Ģivəsində Ģəkilçinin qoĢulması
nəticəsində də özünü göstərir: atun “sənin atan” (Quba), tulluyar “tullayar”, qocuyu “qocanı”,
buruynan “burayla” (Dmanisi).
ə>ö. ə səsini ö səsi əvəz etməsi əsasən Bakı, Qazax Ģivələrində, eyni zamanda Quba, Dərbənd
Ģivəsində də müĢahidə olunur. Məsələn: nöşün “nə üçün”, bösdü “bəsdi”, hövəs “həvəs”, dövrüş
“dərviş”, kövər “kəvər” (Bakı), öyöy “əyəy”, köykür “kəfkir”, möhübbət “məhəbbət” nöfsü
”nəfəsi”, söylördü “söyləyərdi”, görsöydü “görsəydi” (Qazax), mö:kəmə “məhkəmə”, dövriş
“dəvriş” (Quba), dövrüş “dəvriş”, övölüg “əvəlik”, övəlig “əvəlik”, hövəkdəstə “həvəkdəstə”,
övvəl “əvvəl”, hövə “həvə”, çöküc “çəkic“ (Dərbənd), dövə “dəvə” (Bakı, Dərbənd), növə “nəvə”
(Quba, Dərbənd) və s.
e>ö. Bu fonetik hadisə əsasən Ģərq və qərb qrupu Ģivələrində müĢahidə olunur. e>ö səs
əvəzlənməsi ġəki, Təbriz, Dərbənd, Naxçıvan qrupu, ġahbuz rayonu QoĢa Dizə, Cəhri, ġərur,
Gürcüstanın Dmanisi, Qərbi Azərbaycanın, Basarkeçər, Çəmbərək, Karvansaray, Meğri Ģivələrində
də özünü göstərir. e>ö səsəvəzlənməsi sözün əvvəlində və ortasında müĢahidə olunur.
Sözün əvvəlində : öv “ev” (Naxçıvan, Dərbənd, Çəmbərək), öy “ev” (Bakı, Qazax, Gəncə,
Quba, Şəki, Təbriz, Dərbənd, Muğan Tovuz, Dmanisi, Çəmbərək, Karvansaray, Basarkeçər), öylət
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“evlad” (Qazax, Çəmbərək, Basarkeçər), övlən “evlən” (Dərbənd, Çəmbərək), ö:cüxʹ
//öycüxʹ//öycük “evcik” (Çəmbərək), öycük “evcik” (Muğan) və s.
Sözün ortasında: ö: “ev”, sö:mağ “sevmək”, dö:gü “deyil”, sö:gi “sevgi” (Quba, Muğan),
sövədəm “sevərəm” (Dərbənd), dögül “deyil” (Muğan), döy “deyil”, Möhvalı “Mehbalı”, nöyt
“neft”, Sövda “Sevda”, söyməxʹ “sevmək”, Sülöyman “Süleyman”, çöyür “çevir“, Söyn “Hüseyn”
(Çəmbərək), sövgü “sevgi”, Möhrüban “Mehriban”, löhüm “lehim” (Meğri), cö:üz “ceviz”<qoz ,
çö:rməxʹ “çevirmək” (Çəmbərək, Dmanisi), söyündü “sevindi” (Dmanisi), sö:ndü “sevindi”
(Çəmbərək), dögür “deyil”, dögü “deyil” (Bakı, Şamaxı, Naxçıvan), söndü “sevindi” (Bakı,
Muğan), nö:t “neft”, çöçələ “çeçələ”<barmaqlardan biri (Muğan) və s.
ı>u. ı səsinin u səsi əvəz etməsi Bakı, Quba, Dərbənd, Zaqatala-Qax, Muğan Ģivələrində, bəzi
hallarda isə Naxçıvanın ġərur Ģivəsində, Ġraq- türkman ləhcəsində özünü göstərir. Bu fonetk
hadisəyə sözün ortasında və axırında rast gəlinir.
Sözün ortasında: qarpuz “qarpız”, pambuğ “pambıq” (Bakı, Quba, İraq), armıd “armud”,
yoxun “yaxın” (Bakı, Quba), azğun “azğın”, artuğ “artıq”, artux “artıq”, arşun “arşın“, açuğ
“açıq”, açux “açıq” (İraq), aşuğ aşıq“ (Quba, Dərbənd, İraq), yaşduğ “yastıq”, çaruğ “çarıq“,
palçuq “palçıq”, qatuğ “qatıq”, sanduğ “sandıq” (Quba, Dərbənd), ayğur “ayğır”, artuğ “artıq”,
yaşul “yaşıl”, yapuş “yapış”, yayluğ “yaylıq”, yanaşu “yanaşı”, qaruşuğ “qarışıq”, sarmaşuq
“sarmaşıq”, qaranduğ “qaranlıq” (Dərbənd), barut “barıt”, qaşuğ “qaşıq” (Dərbənd, İraq),
yarpuz “yarpız” (Quba, Dərbənd, İraq), xatun “xatın” (Təbriz, Dərbənd) və s
Sözün axırında: qarğu “qarğı”, hamu “hamı” (Quba), ağu “ağı”, acu “acı” (İraq), çalğu
“çalğı” (Quba, Dərbənd), saru “sarı”, ayru “ayrı”, ayu “ayı”, aru “arı”, yanaşu “yanaşı”
(Dərbənd), qapu “qapı” (Dərbənd, İraq) və s.
Bakı Ģivəsində sonu ı saiti ilə bitən sözlər mənsubiyyət kateqoriyasının II Ģəxs tək və ya cəmində
iĢləndikdə mənsubiyyət Ģəkilçisinin tərkibindəki ı saiti u saitinə keçir. Məsələn: bacun “sənin
bacın”, qapun “sənin qapın”, çərpayun “sənin çarpayın”, bacuuz “sizin bacınız”, qapuuz “sizin
qapınız”, çərpayiniz “sizin çarpayınız” və s. Eyni zamanda Bakı Ģivəsində əmr formasının III Ģəxs
tək və II Ģəxs cəm Ģəkilçisində olan ı səsi u səsinə çevrilir. Məsələn: alsun “alsın”, aluz “alın” və s.
Bu fonetik hadisə Ģühudi keçmiĢ zamanın II Ģəxsin tək və cəmində olan ı>u səsəvəzlənməs baĢ
verir. Məsələn: aldun “aldın”, alduz “aldınız” (Bakı).
―Azərbaycan dilinin qədim dövrlərində müasir dilimizdəki ı səsinin yerinə u səsi iĢlənmiĢdir. Ona
görə də artuğ, aĢuğ, qapu və s. bu tipli sözlərdə u səsinin mövcudluğu əslində tarixi xüsusiyyətin
saxlanması, onun qalığıdır‖ (Ġraq-türkman,2004, s. 59).
i>ü. Bu səs əvəzlənməsi cənub qrupu Ģivələrində özünü göstərsə də, Bakı, ġamaxı, Dərbənd,
Quba, Qazax, ġəki, Zaqatala, Qax, Muğan Ģivələrində də müĢahidə olunur. Bu fonetk hadisəyə
sözün ortasında və axırında rast gəlinir.
Sözün ortasında: dövrüş “dərviş” (Bakı, Şəki, Meğri), büldür “bildir” (Naxçıvan, Meğri),
dövrüş “dəvriş”, süfdə “siftə”, hürsümnən “hirsindən” (Bakı), kəsük “kəsik”, çəküc “çəkic”,
çəkküc “çəkic“, çətün “çətin”, kəklük “kəklik”, küçük “kiçik”, küçüq “kiçik”, təndür “təndir”,
tələsük “tələsik”, şənnük “şənlik“, züllət “zillət” (İraq), bübü “bibi”, şümşəxʹ “şimşək”, duar
“divar” (Dmanisi), püşüq “pişik” (Zaqatala), cüv “cib” (Qax), çərçüvə “çərçivə”, müxəgi
“mixəyi” (Muğan) və s.
Sözün axırında: büvü “bibi” (Qazax, Çəmbərək), delü “dəli”, xeylü “xeyli”, zəngü “üzəngi”
(Dərbənd), bübü “bibi” (Dmanisi) və s.
i səsinin ü səsi əvəz etməsi söz kökləri ilə yanaĢı, Ģəkilçilərin tərkibində də müĢahidə olunur.
ġəkilçi tərkibində i>ü səsəvəzlənməsinin Bakı Ģivəsində görmək olar.
1) i səsi ilə bitən isimlər mənsubiyyət kateqoriyasının II Ģəxsin təkinin və cəminin Ģəkilçisinin
qəbul etdikdə i>ü səsəvəzlənməsi baĢ verir. Məsələn: tərəzün “sənin tərəzin”, elçün “sənin elçin”,
tərəzü:z “sizin tərəziniz“, elçü:z “sizin elçiniz” (Bakı).
2) əmr formasında III Ģəxs tək və II Ģəxs cəm Ģəkilçisi qəbul etdikdə i>ü səsəvəzlənməsi baĢ
verir. Məsələn: ı:nsün “ensin”, i:nüz “enin”, çəkün “çəkin”, gedün “gedin”, gedüz “gedin”, çəküz
“çəkin”, çəksün “çəksin” (Bakı).
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3) şühidi keçmiş zamanın II şəxs tək və cəm şəkilçilərinin tərkibində ü səsi i səsini əvəz edir.
Məsələn: vərdün “verdin”, vərdüz “verdiniz” (Bakı).
i>u. Bu fonetik hadisəyə Bakı, Naxçıvan, Ordubad, ġəki, Qazax, Qarabağ, Dərbənd, Təbriz,
Sabirabad, Qax, Qərbi Azərbaycanın Meğri Ģivələrində rast gəlinir və əsasən sözün ortasında
müĢahidə olunur. Məsələn: duvar “divar” (Bakı, Naxçıvan, Dərbənd), dufar “divar” (Təbriz,
Dərbənd), Yunus “Yunis”, xufat “xiffət” (Meğri), çupan “çiban”, çaltuğ “çəltik”, yərduvan
“nərdivan”<pilləkən (Dərbənd), duvan “divan”, çuvan “çiban”, cuv “cib”, duar “divar”, musmar
“mismar” (Şəki), umud “ümid”, Usuf “Yusif” (Şəki, Çəmbərək), şumal “şimal”, xulas “xilas”,
tənur “tənir”<təndir, Yusuf “Yusif”, içirdux “içirdik”, di:rdux “deyirdik”, söyirdux “sevirdik”
(Təbriz), tufar “divar” (Naxçıvan, Ordubad, Sabirabad, Qazax), tuhar “divar” (Naxçıvan), duhar
“divar” (Ordubad), sufat sifət“<üz (Şəki, Qazax).
i>u səs əvəzlənməsi Dərbənd Ģivəsində bəzən sözün sonunda da baĢ verir. Məsələn: zanqu
“üzəngi” (Dərbənd).
i>o. Azərbaycan dili Ģivələrində i>o fonetik hadisəsi geniĢ yayılmamıĢdır. i>o
səsəvəzlənməsinə Quba Ģivəsində bir sözdə rast gəlinmiĢdir: dovar ―divar‖.
ı>o. Bu fonetik hadisə Dərbənd Ģivəsində bir neçə sözdə özünü göstərir. Məsələn: qaşoğ
“qaşıq”, çaroğ “çarıq”, zalxom “zalxım”.
5. Açıq saitlərin qapalı saitləri əvəz etməsi.
Azərbaycan dili Ģivələrində açıq saitlərin qapalı saitləri əvəz etməsi geniĢ yayılmıĢdır və dilimizin
bütün Ģivələrində rast gəlinir.
a>ı. Bu fonetik hadisə Azərbaycan dilinin qərb qrupu Ģivələrində, Naxçıvan, ġamaxı,
Zaqatala, Muğan Ģivələrində, Sabirabadın Axtaçı kənd Ģivəsində müĢahidə olunur.
a>ı
səsəvəzlənməsi söz kökü ilə yanaĢı sonu a saiti ilə bitən isimlər yönlük halda iĢləndikdə, eləcə də
sonu a saiti ilə bitən feillər saitlə baĢlanan Ģəkilçi qəbul etdikdə bitiĢdirici y samitinin təsiri
nəticəsində sözün kökündə müĢahidə olunur.
Söz kökündə: manıt “manat” (Qarabağ, Qazax, Naxçıvan, Şəki, Dərbənd, Meğri, Dmanisi),
dağı “daha”, saxsığan “saxsağan” (Dərbənd), sırmaşıx “sarmaşıq” (Naxçıvan), cıvan “cavan”,
hıqqımmax “hıqqanmaq”, çırpış “çarpış”, davı “dava”, mığmığı “mığmığa”<ağcaqanad
(Çəmbərək, Karvansaray), çılxalamax “çalxalamaq”, əjdahı “əgdaha”, ma0nıt “manat”, ta0pmıcı
“tapmaca” (Meğri), qıtar “Qatar” (İraq), tayı “daha” (Qarabağ, Muğan), qıynax “qaynaq”
(Gədəbəy), cıynax “caynaq” (Gədəbəy, Çəmbərək), bağırsıx “bağırsaq” (Qarabağ) və s.
a>ı səsəvəzlənməsi saitlə bitən sözlərə Ģəkilçilərin artırılması nəticəsində də baĢ verir.
1) Azərbaycan dilinin qərb qrupu Ģivələrində sonu a saiti ilə bitən isimlərə yönlük hal Ģəkilçisi
qoĢulduqda a səsini ı səsi əvəz edir. Məsələn: haravıya “arabaya”, şanıya “şanaya”, Fatmıya
“Fatmaya”, babıya “babaya”, qocıya “qocaya” (Qazax, Gəncə, Qarabağ, Çəmbərək, Basarkeçər),
baltıya “baltaya”, almıya “almaya” (Qazax, Qarabağ, Dmanisi, Çəmbərək), kahıya «kahaya»
(Qarabağ), danıya «danaya» (Qarabağ, Qazax, Çəmbərək).
2) sonu a saiti ilə bitən feillərə saitlə baĢlanan zaman, feli bağlama, Ģəxs Ģəkilçiləri artırılarkən
bitiĢdirici y samitinin təsiri nəticəsində a saiti ı saiti ilə əvəzlənir.
a) sonu a saiti ilə bitən feillərə saitlə baĢlanan zaman Ģəkilçisi artırıldıqda a>ı səsəvəzlənməsi
baĢ verir. Məsələn: aralışır “aralaşır” (Şəki), oynıyır “oynayır” (Naxçıvan), saxlıyır “saxlayar”,
başlıyır “başlayır” (Naxçıvan, Çəmbərək), oynyacam “oynayacağam”, oynıyacaz “oynayacaq”
(İraq), yamıyır “yamayır”, yağlıyır “yağlayır” (Qarabağ, Qazax, Gəncə, Naxçıvan, Çəmbərək),
dannıyır “danlayır” (Muğan Çəmbərək), tarazzıyırux “tarazlayırıq” (Muğan) və s.
b) sonu saitlə bitən feillər I Ģəxsin tək və cəminin Ģəkilçisini qəbul etdikdə a səsini ı səsi əvəz
edir. Məsələn: qalıyax “qalayaq”, başdıyım “başlayım” (Qarabağ, Çəmbərək), başdıyax
“başlayaq” (İraq, Çəmbərək), başlıyım “başlayım”, başdıyaydım “başlaya idim” (İraq), başlıyax
“başlayaq” (Qazax, İraq, Çəmbərək), bağlıyax “bağlayaq” (Qax, Çəmbərək, Basarkeçər) və s.
c) sonu a saiti ilə bitən feillər saitlə baĢlanan feli bağlama Ģəkilçisi qəbul etdikdə a>ı
səsəvəzlənməsi baĢ verir. Məsələn: ağlıyanda “ağlayanda”, bağlıyanda “bağlayanda”
qarşılıyanda “qarşılayanda”
(Qazax, Gəncə, İraq, Çəmbərək), başlıyanda “başlayanda”
(Çəmbərək, Karvansaray, Basarkeçər) və s.
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a səsini ı səsi əvəz etməsi bəzi eyni sözlərin təkrarlanması nəticəsində əmələ gələn mürəkkəb
sözlərdə də müĢahidə olunur. Məsələn: yıvaş-yıvaş “yavaş-yavaş” (Gədəbəy), oynıya-oynıya
“oynaya-oynaya” (İraq), oynuya-oynuya “oynaya-oynaya”, dişliyə-dişləyə (Çəmbərək) və s.
a>i. Bu fonetik hadisə Azərbaycan dilinin Ģərq və Ģimal qrupu Ģivələrində özünü göstərir.
Bununla yanaĢı Təbriz Ģivəsində, Azərbaycan dilinin qərb qrupu Ģivələrinə daxil olan Gürcüstanın
Dmanisi Ģivəsində də a>i səsəvəzlənməsinə rast gəlinir. a>i səsəvəzlənməsi söz kökündə sonu saitlə
bitən isimlərə yönlük hal Ģəkilçisi, zaman və Ģəxs Ģəkilçilərinin artırılması nəticəsində yaranır.
1) söz kökündə a>i səsəvəzlənməsi: dayi “daha”, diyan “dayan” (Bakı, Quba, Muğan), diyən
“dayan”, diyanmağ “dayanmaq”, saciyağ “sacayaq”, fiyton “fayton”, simovar “samovar”
(Dərbənd), isfalt “asfalt”, simavər “samovar”, siman “saman” (Təbriz), dahi “daha” (Təbriz,
Dmanisi), simavar “samavar” (Muğan, Zaqatala), biyax “bayaq”<indi (Muğan).
2) isimlərə yönlük hal Ģəkilçisinin artırılması nəticəsində a>i səsəvəzlənməsi: babiya
“babaya”, doviyə “davaya”, lampiyə “lampaya” (Bakı), baliyə “balaya” (Şəki), torbiyə
“torbaya”, doğiyə “dovğaya”, arabiyə “arabaya” (Dərbənd) və s.
3) sonu saitlə bitən feillərə zaman, Ģəkil və Ģəxs Ģəkilçilərinin artırılması nəticəsində a>i
səsəvəzlənməsi: başdi:r “başlayır”, otdi:r “otlayır” (Bakı, Muğan), yoxliyir “yoxlayır”, oyniyif
“oynayıb” (Şəki), oyniyim “oynayım” (Zaqatala), yaşiyədik “yaşaya idik”, bağliyədü “bağlaya
idi” (Dərbənd) və s.
ə>i. Azərbaycan dili Ģivələrinin bütün qruplarında ə>i səsəvəzlənməsi müĢahidə olunur. Bu
fonetik hadisə həm söz kökündə, həm də Ģəkilçilərin artırılması nəticəsində özünü göstərir.
1) söz köklərində ə>i səsəvəzlənməsi: incil “əncil”<əncir (Quba, Qazax, Şəki, Çəmbərək,
Muğan), zincir “zəncir” (Qarabağ, Gəncə, Quba, Dərbənd, Şəki, Naxçıvan, Çəmbərək,
Karvansaray, Ağstafa, Muğan, Dmanisi, Basarkeçər), zinzilə “zəlzələ”, tileng “tələng”<tənək,
sitəlcəm “sətəlcəm”, Civreyil “Cəbrayıl”, bino:şə “bənövşə” (Şəki), şikil “şəkil” (Şəki, Ordubad,
Naxçıvan, Dərbənd, Çəmbərək), səvzi “səbzə” (Ordubad), illac “əlac”, ihatə “əhatə”, Simayə
“Səmayə”, cimcimi “cimcimə” (Çəmbərək,), çimən “çəmən” (İraq, Çəmbərək), xiyal “xəyal” (Şəki,
Çəmbərək, İraq), ikiz “əkiz” (Dərbənd, Qubadlı), incir “əncir” (Qubadlı, İraq, Dmanisi) və s.
2) sonu ə saiti ilə bitən sözlərə yönlük və təsirlik hal Ģəkilçilərinin qoĢulması nəticəsində ə>i
səsəvəzlənməsi: meşiyə “meşəyə”, şiriyə “şirəyə” (Naxçıvan, Çəmbərək), ləmpiyə
“ləmpəyə”<çırağa, beçiyə “beçəyə” (Qazax, Gəncə, Qarabağ, Çəmbərək), pəncəriyə “pəncərəyə”,
nəniyi “nənəyə” (Çəmbərək, Dmanisi), kirviyi “kirvəyə” (Dmanisi), pənceriyi “pəncərəni”,
pencəriyi “pəncərəni” (Dmanisi) və s.
3) sonu saitlə bitən feillərə zaman, felin arzu Ģəklinin və ya Ģəxs Ģəkilçilərinin artırılması
nəticəsində ə>i səsəvəzlənməsi: işdiyillər “işləyirlər” (Naxçıvan), kündəliyirixʹ “kündələyirik”
(Dmanisi, Çəmbərək), bəsdiyəxʹ “bəsləyək”, işliyəxʹ “işləyək” (Qazax, Gəncə, Tovuz, Qazax,
Ağstafa, Çəmbərək, Basarkeçər), işdiyir “işləyir”, isdiyir “istəyir” (Bakı, Quba, Qazax, Gəncə,
Şamaxı, Muğan Çəmbərək), issi:r “istəyir” (Bakı, Quba, Qazax, Şamaxı, İsmayıllı, Muğan) və s.
4) sonu ə saiti ilə bitən sözlərə ilə qoĢmasının dialekt variantı olan ―nən‖in qoĢulmasının
nəticəsində ə>i səsəvəzlənməsi: dəviynən ―dəvə ilə‖, nəniynən ―nənə ilə‖ (Qazax, Çəmbərək).
Bu fonetik hadisə baĢqırd,tatar,xakas dillərində,eyni zamanda tatar dilinin müasir dialektində
müĢahidə olunur (Abbasova, 2006, s.21).
ə>ü. ə səsinin ü səsi əvəz etməsi Ģivələrimiz üçün xarakterik hadisə deyil. Bu fonetik hadisə
əsas Azərbaycan dilinin Ģərq qrupu Ģivələrində müĢahidə olunur. ġərq Ģivələri ilə yanaĢı Ģimal və
qərb Ģivələrində də ə>ü səsəvəzlənməsinə rast gəlinir. Məsələn: düvə, “dəvə”, dü:ə “dəvə”, nüvə
“nəvə” (Bakı), nüə “nəvə” (Bakı, Qazax,), çüpər “çəpər”, küpük “kəpək” (Quba), köynük
“köynək” (Qax), küçüyə “küçəyə”, küçüyü “küçəni” (Çəmbərək, Qazax) və s.
o>u. Bu fonetik hadisə əsasən Ģimal və qərb Ģivələrinə, Ģərq Ģivələrindən Bakı, Quba,
Muğan Ģivələri üçün xarakterikdir. Bununla yanaĢı o>u səsəvəzlənməsi cənub qrupu Ģivələrində,
eləcə də Ġraq-türkman ləhcəsində müĢahidə olunur. Məsələn: utuz “otuz”, u “o” (Quba, Ordubad,
Meğri), un “on” (Quba, Ordubad, Meğri, İraq), umbir “on bir”, unbeş “on beş”, unnar “onlar“
(Ordubad, Naxçıvan), baldun “baldon”<palto, ura “ora”, dudax “dodaq” (Naxçıvan, İraq),
çumağ “çamaq” (Ordubad), balqun “balkon” (Naxçıvan), pulat “polad” (Quba, Ordubad, Meğri),
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zuğal “zoğal” (Quba, Qazax), puzqun “pozğun”, puzdu “pozdu”, qualıyır “qovalayır”, balğun
“balkon” (Qazax), doxdur “doktor” (Qazax, Naxçıvan, Muğan), buxça “boxça” (Quba, İraq,
Çəmbərək), buğça “boxça”, qupard “qopart”, turpağ “torpaq”, luqma “loxma”, sura “sonra”,
buğaz “boğaz” (İraq), çumax “çomaq” (Dmanisi), puzmaq “pozmaq” (Dmanisi), yurğan “yorğan”
(İraq, Zaqatala), suğan “soğan”, uba “oba”, urax “oraq” (Zaqatala), oxlux “oxlox” (Zaqatala,
Qax), busdan “bostan” (Qax), qunur “qonur”, yuğurmağ “yoğurmaq”, nuxda “noxta”, uniki “on
iki”, vağun “vaqon” (Muğan), faytun “fayton” (Qazax, Şəki, Tovuz, Qax), balxun “balkon”
(Ordubad, Muğan) və s.
o>ı. o səsini ı səsi əvəz etməsi Azərbaycan dili Ģivələri üçün xarakterik fonetik hadisə deyil.
Bu fonetik hadisə bir neçə alınma sözdə Muğan, Qax və Tovuz Ģivələrində müĢahidə olunur.
Məsələn: bıxça “boxça”, pamadır “pamidor”, padnıs “padnos”, traxdır//traxtır “traktor”, telfın
“telefon” (Muğan), matır “mator” (Qax), qıvırnat “qoburnat”<qubernator (Tovuz) (M.ġirəliyev,
1967, s. 54).
o>ü. Bu fonetik hadisə yalnız Zaqatala-Qax Ģivəsində müĢahidə olunur. Məsələn: büğəz
“boğaz”, züğal “zoğal” (Qax), sürağ “soraq” (Zaqatala) (M.ġirəliyev, 1967, 54).
ö>ü. ö səsini ü səsi əvəz etməsi Bakı, Quba, Dərbənd, Qazax Ģivələrində, Tovuz, Zaqatala,
Təbriz,Ġraq-türkman ləhcəsinin Altun körpü Ģivəsində, Qərbi Azərbaycanın Meğri, Çəmbərək,
Karvansaray Ģivələrində sözün əvvəlində və ortasında müĢahidə olunur.
Sözün əvvəlində: ürdeg “ördək” (Bakı, Quba), üzgə “özgə”, ümür “ömür”, ügid
“ögid”<öyüd, ügrənmək “öyrənmək”, ülkə “ölkə”, ütürmək “ötürmək”, ürkən “örkən”, ürüg
“hörük”, ügəc “ögəc” (Quba), üzgə “özgə”, ügəy “ögey”, ütürmağ “ötürmək”, ügrət “öyrət”, ülç
“ölç”, ürgət “öyrət”, ürdəg “ördək” (Dərbənd), ül “öl”, üküz “öküz” (Quba, Dərbənd), üzək
“özək” (İraq), üçəşmaəx “öçəşmək”, üngülüxʹ “önlük”, ürpəxxʹ “örpək” (Təbriz) və s.
Sözün ortasında: tük “tök”, düg “döy”, kümür “kömür”, süz “söz”, gür “gör”, güz “göz”,
üküz “öküz”, kük “kök”, kürpi “körpü” (Quba, Dərbənd), güg “göy”, gübələk “göbələk”,
gügərməx “göyərmək” (İraq), gügərçin “göyərçin” (Quba, Dərbənd, İraq), güzəl “gözəl”
(Dərbənd, İraq), zükaom “zökəm”, küfil “köhül”, hürmaət “hörmət”, çürəxʹ “çörək”, hükumət
“hökumət” (Meğri), çükdü “çökdü”, sündü “söndü” (Karvansaray), güəm “göyəm”, güərçin
“göyərçin”, düymənc “döymənc”<yağla çörəyin qarışığından hazırlanmış yemək, sərrühə
“sərlöhə”<sərlövhə, başlıq (Çəmbərək, Karvansaray), küərçin “göyərçin” (Qarabağ), türər
“törər” (Təbriz), hürmət “hörmət” (Təbriz, Meğri) və s.
ö>u. Bu fonetik hadisə Bakı, Təbriz, Muğan, Zaqatala, Qax Ģivələrində müĢahidə olunur.
Məsələn: xureg “xörək” (Bakı), numra “nömrə” (Bakı, Muğan), nuxsan “nöqsan”, nuxda “nöqtə”,
qunça “qönçə” (Muğan), çuraq “çörək” (Zaqatala), xurəxʹ “xörək”, qunçə “qönçə”, nukər
“nökər” (Təbriz).
e>i. Bu fonetik hadisəni M.ġirəliyev ―Qapalı saitlərin qapalı saitlərlə əvəzlənməsi‖ adı ilə
izah etmiĢdir (M.ġirəliyev, 1968,s. 57). Dialektologiya ilə bağlı yazılmıĢ əsərlərdə e saiti qapalı sait
kimi verildiyi üçün e>i səsəvəzlənməsi qapalı saitin qapalı saiti əvəz etməsi kimi izah edilir
(M.Ġslamov, 1968, s. 25; Azərbaycan dilinin qərb qrupu Ģivələri, 1967, s. 23; Naxçıvan qrupu
Ģivələri, 1962, s. 30). R.Rüstəmov e saitini qapalı sait götürərək e>i səsəvəzlənməsini qapalı saitin
qapalı saiti əvəz etməsi hesab edir (R.Rüstəmov, 1961, s. 43-44). Ümumiyyətlə, dialektoloji
ədəbiyyatlarda e saiti qapalı sait kimi izah edilir. Azərbaycan dilinin fonetikasına dair tədqiqatlarda,
dərslik və dərs vəsaitlərində e saiti açıq sait kimi göstərilir. Məhz buna görə də Ģivələrimizdə
təzahür edən səsəvəzlənmələrində e saiti açıq sait götürməlidir.
e>i səsəvəzlənməsi Ģivələrimizin Ģərq qrupuna xas fonetik hadisədir. Bu fonetik hadisə cənub,
qərb, Ģimal qrupu Ģivələrdə də müĢahidə olunur. e>i səsəvəzlənməsi sözün əvvəlində, ortasında və
axırında müĢahidə olunur.
Sözün əvvəlində: ilçi “elçi” (Quba, Dərbənd), iləmağ “eləmək” (Dərbənd), iləmax
“eləmək”, iləsi “eləsi” (Şəki), İldar “Eldar” (Şəki, Quba), ilim “elm” (Şəki, Quba) və s.
Sözün ortasında: kit “get”, nicə “necə”, giy “gey”, qiryət “qeyrət”, hisaf “hesab” , qəzit
“qəzet” (Şəki), git “get” (Şəki, Dərbənd), midal “medal” (Şəki, Qazax), yitəxʹ “yetək”< yetişək,
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çataq (çatmaq mənasında), (Qazax), rihaon “reyhan”, midaol “medal”, saənaoyi “sənaye” (Meğri)
və s.
Sözün axırında: di “de”, yi “ye” (Bakı, Quba, Şəki, Ordubad, Naxçıvan) və s.
6. Qapalı saitləri açıq saitlər əvəz etməsi
Azərbaycan dili Ģivələrində açıq saitlərin qapalı saitləri əvəz etməsi fonetik hadisəsi özünü göstərir.
ġivələrimizdə ı, i, u, ü qapalı saitləri a, ə, o, ö açıq saitləri əvəz edir.
ı>a. Bu fonetik hadisə əsas Ģərq qrupu Ģivələrində özünü göstərsə də, Ordubad, Naxçıvan,
ġəki, Dərbənd, Qazax, Muğan, Zaqatala, Qax, Qarabağ, Quba, Ġraq-türkman, Qərbi Azərbaycanın
Çəmbərək, Meğri Ģivələrində də müĢahidə olunur. ı>a səsəvəzlənməsinə sözün ortasında və
axırında rast gəlinir.
Sözün ortasında: kağaz “kağız” (Bakı, Ordubad, Naxçıvan, Şəki, Dərbənd, Qazax, Quba,
Muğan Meğri, İraq), xarman “xırman” (Naxçıvan, Dərbənd, İraq), sazağan “sızağan” (Naxçıvan),
siyaha “siyahı”, ahal “ahıl”, sayaxlamax “sayıqlamaq”, , sayraşmax “sayrışmaq”, çarp
“çırp”,carpi “çırpı”<ağac qırıntısı (Çəmbərək), cahal “cahıl”<gənc (Qarabağ, Çəmbərək),
yanaşa “yanaşı”, qarğadalı “qarğıdalı”, çallaş “çalış”, çağart “çığart (Şəki,Çəmbərək), k'ağaz
“kağız” (Dərbənd), qaşamax “qaşımaq”, qapqırmızı “qıpqırmızı”, sayax “sayıq”, sazlamax
“sızlamaq”, fırtana “fırtına”, ahaldamax “ahıldamaq” (İraq), şabalat “şabalıd” (Muğan), qazadı
“qazıdı” (Bakı) və s.
Sözün axırında: aşağa “aşağı” (Bakı, Ordubad, Naxçıvan, Şəki, Quba, Dərbənd, Muğan
Çəmbərək), siyaha “siyahı”, zaha “zahı”, balata “balatı”, başşağa “başı aşağı” (Çəmbərək),
qaysa “qaysı” (Qazax), yanaşa “yanaşı”, tana “tanı” (Şəki), buxara “buxarı”, puxara “buxarı”
(Muğan) və s.
i>ə. Bu səsəvəzlənməsi Quba, Naxçıvan, ġəki, Dərbənd, Muğan, Qərbi Azərbaycanın
Çəmbərək, Meğri Ģivələrində özünü göstərir. ı>a səsəvəzlənməsinə sözün əvvəlində, ortasında və
axırında rast gəlinir.
Sözün əvvəlində: əxtilat “ixtilat”, əşqırmağ “işqırmaq” (Quba), əyanə “iyanə” (Meğri),
ənnab “innab” (Naxçıvan, Meğri) və s.
Sözün ortasında: rəxşənd “rişxənd” (Quba), çələmsiz “çəlimsiz” (Dərbənd), həməşə
“həmişə” (Dərbənd, Naxçıvan, Çəmbərək), həmməşə “həmişə” (Şəki, Çəmbərək), xərtdəxʹ
“xirtdək”<qırtlaq, çərmələn “çirmələn”, vərənə “viranə”, bəyər “biyar”, həmən “həmin”,
müharəbə “müharibə” (Şəki), qəpəxʹ “qəpik” (Şəki, Çəmbərək), əmməşə “həmişə” (Naxçıvan,
Çəmbərək, Meğri), bəna “bina” (Naxçıvan), əyə “yiyə” (Dərbənd, Meğri), Çəngiz “Çingiz”
(Muğan, Meğri), həmən “həmin” (Meğri), nərdəfan “nərdivan”, qəbrəssanığ “qəbirstanlıq”
(Muğan) və s.
Sözün axırında: əmə ―əmi‖ (Dərbənd), Biləcərə ―Biləcəri‖ (Muğan) və s.
u>o. Azərbaycan dilinin Ģərq qrupu Ģivələri üçün xarakterik olan u>o fonetik hadisəsi qərb,
cənub, Ģimal Ģivələrində də özünü göstərir. u>o səsəvəzlənməsi sözün əvvəlində və ortasında
müĢahidə olunur.
Sözün əvvəlində: ocuz “ucuz” (Quba), otammax “utanmaq”, oduzmax “uduzmaq”,
oğummax “uğunmaq” < həddindən artıq gülmək, odqummax “udqunmaq”, (Meğri), oduzdum
“uduzdum”, oddum “uddum” (Naxçıvan), omac “umac” (Muğan, Çəmbərək), oysanımax
“usanmaq”, osanmax “usanmaq” (Çəmbərək), otan “utan” (Qazax, Ağstafa), otanır “utanır”, olax
“ulaq” (Təbriz), osanmağ “usanmaq”, otanmağ “utanmaq” (Bakı), oldız “ulduz” (Zaqatala) və s.
Sözün ortasında: bordə “burda”, dornə “durna”, xormə “xurma”, torp “turp” (Bakı), borun
“burun”, qoma “quma”, yo:mağ “yumaq”, qort “qurd” (Quba), qorum “qurum”, qolbağa
“qulbağa”<qurbağa (Meğri), qomral “qumral” (Quba, Şamaxı, Muğan, Meğri, Çəmbərək), yoxu
“yuxu”, qoyu “quyu”, qoymağ “quymaq”, tuloğ “tuluq”, yova “yuva”, qorut “qurut”, çoğundur
“çuğundur”, yomurta “yumurta”, qotu “qutu”, qordala “qurdala qorbağa “qurbağa”, armod
“armud”, qohom “qohum” (Dərbənd), qaraboğdayı “qarabuğdayı” (Lənkəran), qom “qum”
(Muğan), mahot “mahud”, sabon “sabun”, Qorban “Qurban” (Zaqatala) və s.
ü>ö. Bu fonetik hadisə Ģivələrimizdə geniĢ yayılmamıĢdır. Bakı, Quba, Dərbənd, Qarabağ,
Muğan, Qərbi Azərbaycanın Çəmbərək Ģivələrində müĢahidə olunur. Məsələn: ötü “ütü”, Ölkər
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“Ülkər”, körk “kürk”, sönbül “sünbül”, yögür “yügür”<yüyür (Dərbənd), özməxʹ “üzmək”
(Çəmbərək), öreg “ürək”, bügörtgən “böyürtkən” (Quba), öreg “ürək” (Bakı), örəy “ürək”, ölgüc
“ülgüc” (Qarabağ), köbrə “kübrə”, möhüm “mühüm” (Muğan).
7. Açıq saitlərin açıq saitləri əvəz etməsi.
ġivələrimizdə açıq saitlərin açıq saitləri əvəz etməsinə aĢağıdakı hallarda rast gəlinir.
e>ə. Azərbaycan dilinin Ģivələrində açıq saitlərin açıq saitləri əvəz etmə e25 saitini ə saiti əvəz
etməsi fonetik hadisəsində görmək olur. e>ə səsəvəzlənməsi Ģivələrimizin cənub qrupuna aid
fonetik hadisədir. e>ə səsəvəzlənməsi sözün əvvəlində və ortasında müĢahidə olunur.
―Naxçıvan MSSR-in dialekt və Ģivələri‖ əsərində e>ə səsəvəzlənməsi ―Qapalı səslilərin (saitlərin –
Ġ.B.) açıq səslilərlə (saitlərlə - Ġ.B.) əvəzlənməsi‖ adı altında izah edilmiĢdir (Naxçıvan qrupu
Ģivələri,1962, s. 29). Bununla yanaĢı bu fonetik hadisə qərb qrupu Ģivələrində, Ġraq-türkman
ləhcəsində də müĢahidə olunur.
Sözün əvvəlində: əyb “eyib”, əynən “eynən”, əyni “eyni”, əllər “ellər”, əlti “elti”, əniş
“eniş”, əndim “endim”, əninə “eninə”, ərkən “erkən”, ərkəc “erkəc” (İraq), əv “ev” (Naxçıvan,
Ordubad, İraq, Meğri), əşq “eşq” (Ordubad, Təbriz, İraq),”, əyip “eyib”, ən “en”, ərkeg “erkək”
(Bakı) və s.
Sözün ortasında: pəndir “pendir”, nəft “neft” (Naxçıvan, Ordubad), nəfit “neft”, qəyd
“qeyd”, çəşmə “çeşmə”, çəvirməxʹI “çevirmək”, həylə “heylə”<elə, də:l “deyil”, vərmək
“vermək” (Ordubad), həyvə “heyvə”<heybə (Qazax), bətər “betər”<pis, bəcərmə “becərmə”,
dəgil “deyil”, yadəlli “yadelli”, ögəy “ögey”, səvda “sevda”, həyvan “heyvan”, həyran “heyran”,
həsab “hesab”, çəvir “çevir”, nəcə “necə”, yəsin “yesin”, həkayə “hekayə”, həca “heca”, gəri
“geri” (İraq), bələ “belə” (İraq, Təbriz), vər “ver”, vədrə “vedrə”, vərs “vers” (Bakı) və s.
e>a. Bu fonetik hadisə Bakı, Quba Ģivələrində özünü göstərir. Məsələn: hayva “heyva” (Bakı,
Quba), hayvan “heyvan”, quzay “quzey” (Quba).
ə>e. e saitini ə saiti əvəz etməsi fonetik hadisə dialektoloji tədqiqatlarda açıq saitlərin qapalı
saitləri əvəz etməsi kimi verilmiĢdir (M.ġirəliyev, 1967,s. 52; Ġraq-türkman, 2004, s. 60; Ə.Əliyev,
2003, s 95; R.Rüstəmov,1961, s. 40-41; Naxçıvan qrupu Ģivələri, 1962, s. 28; ġ.Kərimov, 2004, s.
44; M.Ġslamov, 1968, s. 22). Əslində e saiti açıq saitdir. Məhz buna görə də ə>e səsəvəzlənməsi
açıq saitlərin qapalı saitləri əvəz etməsi kimi yox, açıq saitlərin açıq saitləri əvəz etməsi kimi izah
edilməlidir.
ə>e səsəvəzlənməsi Azərbaycan dilinin Bakı, Quba, Dərbənd, Naxçıvan, Ordubad, Muğan,
Zaqatala, Qax, Ağstafa, Qərbi Azərbaycanın Meğri, Çəmbərək Ģivələrində sözün əvvəlində və
ortasında özünü göstərir.
Sözün əvvəlində: Eşref “Əşrəf”, Ejdər “Əjdər” (Bakı), ezbər “əzbər”, eyləş “əyləş”,
(Quba), elexʹ “ələk”, eriyir “əriyir”, esir “əsir”, erkexʹ “erkək”, esmax “əsmək” (Şəki)), yekiz
“əkiz” (Naxçıvan), egri “əyri”, erük “ərik”, er “ər”, ek “ək”, erig “ərik” (Dərbənd), ekiz “əkiz”
(Naxçıvan, Çəmbərək), ekinçi “əkinçi” (Qax), eyri “əyri”, ekin “əkin”, ezgil “əzgil” (Şəki,
Dərbənd), ekmağ “əmək” (İraq), elli “əlli” (Quba, Şəki, Dərbənd), et “ət” (Quba, Dərbənd, İraq,
Şəki), el “əl” (Şəki, Dərbənd), yekiz “əkiz” (Naxçıvan), ezyat “əziyyət” (Çəmbərək) və s.
Sözün ortasında: deləmə “dələmə”, əleg “ələk”, gəreg “gərək”, üzeg “üzəg”, küreg
“kürək”, küleg “külək”, əppeg “əppək”<çörək, ördüg “ördək”, köyneg “köynək”, bileg “bilək”
(Dərbənd), belim “bəlim” (Karvansaray), ceza “cəza”, meçit “məscid”, genəşməxʹ “gənəşmək” <
məsləhətləşmək (Çəmbərək), pencərə “pəncərə” (İraq, Çəmbərək, Meğri), ineg “inək”, çöreg
“çörək”, ürey “ürək” (Quba, Dərbənd), çörək, devə “dəvə”, def “dəf”, dem “dəm”, Meyram
“Məryəm”, xet “xətt”, çəkdix “çəkdik” (İraq), şekər “şəkər” (Quba, Dərbənd, İraq), tezə “təzə”
(Dərbənd, İraq), yesir “əsir”, ekiz “əkiz” (Qubadlı, Çəmbərək) və s.
Qərbi Azərbaycanın Meğri Ģivəsində gələcək zaman Ģəkilçisinin Ģəxsə görə dəyiĢməsi zamanı
ə>e səsəvəzlənməsi müĢahidə olunur. Məsələn: gəlecem “gələcəyəm”, gəlecen “gələcəksən”,
gəlecexʹ “gələcək”.
Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat
25

e saiti bəzi dilçilik ədəbiyyatında yarımqapalı sait kimi verilir.
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ġAGĠRDLƏRĠN YARADICI TƏFƏKKÜRLƏRĠNĠN ĠNKĠġAF ETDĠRĠLMƏSĠNDƏ
EKSPERĠMENTAL TAPġIRIQLARIN ROLU
Cəlilova Sevinc Xazay qızı, Musayeva GülĢən Əli qızı
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Baş müəllim, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
XÜLASƏ
Məqalədə eksperimental tapĢırıqların Ģagirdlərin yaradıcı təfəkkürlərinin inkiĢafında mühüm rol
oynadığından bəhs edilir. Həmçinin kurikulum islahatının Ģagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının
inkiĢafında rolu məqalədə öz əksini tapır. Bu baxımdan məqalədə ―Eksperimental fizika və müasir
həyat‖ məzmun xətti üzrə Ģagirdlərdə fiziki hadisə və prosesləri müĢahidə etmək, onların elminəzəri əsaslarını dərk etmək bacarıq və vərdiĢləri formalaĢdırmaqla texniki qabiliyyətinin və
tədqiqatçılıq meylinin inkiĢafına müsbət təsiri göstərilmiĢdir. Eksperimental tapĢırıqların
fəal(interaktiv) dərsin müxtəlif mərhələrində verilməsinin effektivliyi məqalədə öz əksini tapmıĢdır.
Xüsusilə, eksperimental tapĢırıqların Ģagirdlərin praktik bacarıqlarının inkiĢafına xidmət etməsi ilə
bağlı aparılmıĢ tədqiqatlar məqalədə öz əksini tapıb.
Məqalədə eksperimental məsələlərin
keçirilməsinin təĢkili ilə bağlı tövsiyyələr verilmiĢdir. Eksperimental məsələlərin həllinin
müĢahidəsi, alınan nəticələrin təhlili müəllimdə, Ģagirdlərin konkret bilik, bacarıq və vərdiĢlərə
yiyələnməsi ilə bağlı fikirlər formalaĢdırmıĢdır. Orta məktəbdə bu cür tapĢırıqların aparılması
texnologiyası nümunələr əsasında verilir. Frontal eksperimental məsələlərin sistematik aparılmasına
hazırlaĢarkən müəllim əvvəlcədən Ģagirdləri həmin məsələlərin strukturu və həlli qaydaları ilə tanıĢ
etməlidir. Bu məqsədlə o, təchizatın təĢkili ardıcıllığını, məsələnin həll edilməsi, ölçmə və
müĢahidələrin nəticələrinin yazılma qaydalarını izah edir, eksperimentin aparılması haqqında
məlumat verir. sonda bunların əsasında Ģagirdlərin yalnız biliyi yox, həm də praktik bacarıq və
vərdiĢləri yoxlanılır. Apardığımız müĢahidələr göstərir ki, eksperimental məsələləri Ģagirdlər cütlər
və ya kiçik qruplarla həll edərkən daha yaxĢı nəticə verir. Tədqiqatlar göstərir ki, eksperimental
məsələləri Ģagirdlər cütlər və ya kiçik qruplarla həll edərkən daha yaxĢı nəticə verir.Eksperimental
məsələlər mühüm elmi ümumiləĢdirmələrə əsaslanan faktların toplanması məqsədilə həll edilir.
Verilən məsələ üzrə müĢahidələrə, nəticələrə və bir sıra nümayiĢlərə əsaslanaraq müəllim
Ģagirdlərdə maddənin quruluĢunun molekulyar kinetik nəzəriyyə haqqında ilkin təsəvvürlərini
formalaĢdırır. Eksperimental məsələlərin həlli zamanı Ģagirdlərin diqqətini elə təcrübə və ölçmələrə
yönəltmək lazımdır ki, onları cavablarında əks etdirə bilsinlər.
Açar sözlər: praktik bacarıqlar, qısamüddətli müĢahidə, hadisə, ağırlıq qüvvəsi, maqnit sahəsi,
elektrik.
ABSTRACT. The article discusses the important role of experimental tasks in the development of
students' creative thinking. The role of curriculum reform in the development of students' research
skills is also reflected in the article. From this point of view, the article has a positive effect on the
development of technical abilities and research tendencies in students on the content line
"Experimental Physics and Modern Life" by forming skills and habits to observe physical events
and processes, to understand their scientific and theoretical basis. The effectiveness of giving
experimental tasks at different stages of an active (interactive) lesson is reflected in the article. In
particular, research has shown that experimental tasks serve to develop students' practical skills.
The article gives recommendations on the organization of experimental problems. Observation of
the solution of experimental problems, analysis of the obtained results formed the teacher's opinion
on the acquisition of concrete knowledge, skills and habits by the students. The technology of
conducting such tasks in high school is given on the basis of examples. When preparing for the
systematic conduct of frontal experimental problems, the teacher should acquaint students in
advance with the structure and rules of solving these problems. For this purpose, it explains the
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sequence of supply organization, problem solving, rules for recording the results of measurements
and observations, and provides information about the experiment. In the end, not only the
knowledge of students, but also their practical skills and habits are tested on the basis of them. Our
observations show that experimental problems are better when students solve them in pairs or small
groups. Research shows that experimental problems work best when students solve them in pairs or
small groups. Experimental problems are solved in order to gather facts based on important
scientific generalizations. Based on observations, results, and a series of demonstrations, the teacher
forms students' initial ideas about the molecular kinetic theory of the structure of matter. When
solving experimental problems, students should focus on experiments and measurements that can be
reflected in their answers.
Key words: practical skills, short-term observation, event, gravity, magnetic field, electricity.
GIRIġ
Fizikanın tədrisində istifadə olunan eksperimental tapĢırıqlar Ģagirdlərdə fizikadan hərtərəfli və
dərin bilik əldə etmək bacarıqlarını, intellektual və praktik bacarıqları və vərdiĢləri qazanmağı
inkiĢaf etdirir; eyni zamanda belə tapĢırıqların yerinə yetirilməsi Ģagirdlərdə cihazlarla iĢləmək, ölçü
aparmaq, sadə müĢahidələr aparmaq, ölçmə zamanı xətaları hesablamaq, ümumiləĢdirmə və nəticə
çıxarmaq kimi xüsusiyyətləri formalaĢdırır.
Eksperimental tapĢırıqlar öz məzmununa görə dərsin mövzusu ilə bağlı olaraq qısamüddətli
müĢahidə, ölçmə və təcrübə aparmaq təsiri bağıĢlayır. Eksperimental tapĢırıqlara adətən 5-15 dəq
vaxt sərf olunur. Dərsin müxtəlif mərhələlərində müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur
(motivasiya yaratmaq, fiziki hadisələri izah etmək, dərsi möhkəmləndirmək və s. üçün).
Kurikulum islahatı Ģagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkiĢafına imkan yaradır. Fizika fənni
üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) Ģagirdlərin təfəkkürünün inkiĢafında və həyati bacarıqlarının
formalaĢdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. ―Eksperimental fizika və müasir həyat‖ məzmun
xətti Ģagirdlərdə fiziki hadisə və prosesləri müĢahidə etmək, onların elmi-nəzəri əsaslarını dərk
etmək bacarıq və vərdiĢləri formalaĢdırmaqla texniki qabiliyyətinin və tədqiqatçılıq meylinin
inkiĢafına zəmin yaradır.
AraĢdırma: Frontal eksperimental məsələlərin sistematik aparılmasına hazırlaĢarkən müəllim
əvvəlcədən Ģagirdləri həmin məsələlərin strukturu və həlli qaydaları ilə tanıĢ etməlidir. Bu məqsədlə
o, təchizatın təĢkili ardıcıllığını, məsələnin həll edilməsi, ölçmə və müĢahidələrin nəticələrinin
yazılma qaydalarını izah edir, eksperimentin aparılması haqqında məlumat verir. Sonda bunların
əsasında Ģagirdlərin yalnız biliyi yox, həm də praktik bacarıq və vərdiĢləri yoxlanılır.
Apardığımız müĢahidələr göstərir ki, eksperimental məsələləri Ģagirdlər cütlər və ya kiçik qruplarla
həll edərkən daha yaxĢı nəticə verir. Bu halda Ģagirdlər eksperimentin yerinə yetirilməsi qaydaları
haqda məsləhətləĢirlər, alınan nəticələri müzakirə edirlər, lazım gələrsə bir-birinə kömək edə
bilirlər. Məsələn, elektroliz zamanı ayrılan misin kütləsini təyin etmək üçün Ģagirdlərdən biri
dövrəni qurur, digəri zamanı ölçmək üçün saniyəölçəni iĢə salaraq ampermetrin göstəriĢini izləyir,
üçüncüsü cədvəl hazırlayaraq alınmıĢ ölçmələrin nəticələrini cədvələ yazır və birlikdə hesablama
aparırlar. Bu cür birgə iĢ zamanı Ģagirdlər o qədər də ciddi çətinlik çəkmirlər. Qrupda çox uĢaq
olduqda isə bir-iki Ģagird iĢləyir, digərləri isə müĢahidəçi kimi kənarda qalır.
Əgər eksperimental məsələlər üçün sadə avadanlıq tələb olunursa, onda onu fərdi olaraq iĢləmək
məqsədəuyğundur. Eksperimental məsələlərin həlli prosesini yüngülləĢdirmək üçün hər bir sinifdə
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4-5 nəfərdən ibarət Ģagird-lobarant qrupu yaratmaq olar ki, bu da avadanlıqları paylamaq və
yığmaq, yoxlamaq, idarə etmək, təmir etməkdə müəllimə kömək olar.
Təklif olunan məsələ dərsin müxtəlif mərhələlərində icra oluna bilər. Müəllim konkret bir dərsə
hazırlaĢarkən hər bir məsələnin məqsədi, dərsdə yeri haqqında ciddi düĢünməlidir, giriĢ və yekun
müsahibəni hazırlamalıdır, iĢin icra müddətini təyin etməlidir.
Eksperimental məsələlər yazılı təlimat əsasında icra olunur. Yazılı təlimat həm Ģagirdlərə, həm də
müəllimə kömək edir, Ģagirdlərə konkret fəaliyyət proqramı verir, fərdi halda iĢləməyə imkan
yaradır. Müəllimə isə təlimat məsələnin konkret məzmununu göstərir, onun izahına sərf olunan
müddəti azaldır, məsələnin həll olunması prosesinə nəzarəti həyata keçirməyə imkan verir.
məsələnin həlli zamanı Ģagirdlərin çətinliklərini, səhvlərini müəyyənləĢdirməyə Ģərait yaradır, həll
prosesində Ģagirdlərə lazımi köməyi göstərməyə imkan verir.
Ġlk vaxtlar Ģagirdlər eksperimental bacarıqlara malik olmadıqlarından müəllim praktik fəaliyyəti
ayrı-ayrı hissələrlə göstərməlidir. Bu halda dərs elə qurulmalıdır ki, Ģagirdlər tapĢırığı müəllimin
rəhbərliyi altında icra etsinlər. Məsələn, maqnit sahəsində cərəyanlı naqilin hərəkətini müəllim
əvvəlcdən göstərməlidir: elektrik dövrəsini yığmalıdır, maqniti yerləĢdirməlidir, dövrəni
qapamalıdır, relsin üzərindəki naqilin necə hərəkət etməsini göstərməlidir. Hər bir əməliyyat
göstərildikdən sonra Ģagirdlər iĢi icra edirlər.
Sadə eksperimental bacarıqlar inkiĢaf etdikcə artıq Ģagirdlər müstəqil olaraq tapĢırıqları həvəslə
yerinə yetirəcəklər. Əgər tapĢırıqlar sinifdə sistematik olaraq icra olunarsa, Ģagirdlər müstəqil
eksperiment aparmaq bacarıqlarına yiyələnəcək, təcrübənin planlaĢdırılmasında daha aktiv iĢtirak
edəcəklər. Bu halda müəllimin yazılı təlimat verməyindənsə, Ģagirdlər qarĢısında eksperimentin
aparılması ardıcıllığını özlərinin müəyyən etmələrini tələb etsə daha məqsədəuyğundur. ġagirdlər
təklif olunmuĢ avadanlıqlar əsasında təcrübənin aparılması planını qururlar. Bu zaman Ģagirdlər
maksimum müstəqillik əldə edirlər və ciddi-cəhdlə eksperiment aparırlar. ġagirdlərin diqqətini
müəyyən bir məsələnin həllində aktivləĢdirmək üçün bəzən eksperimental məsələləri dərsdə
problem situasiyası yaratmaq məqsədilə daxil etmək məqsədəuyğundur. Məsələn, atmosfer
təzyiqini öyrənməmiĢdən əvvəl Ģagirdlərə təklif etmək olar ki, porĢeni olan ĢüĢə borunu (və ya
Ģprisi) içərisində su olan stəkana salsınlar və porĢeni yuxarı çəksinlər. Suyun porĢenin ardınca
yuxarı qalxması Ģagirdlərdə maraq doğuracaq. MüĢahidə etdiklərini onlar izah edə bilməyəcəklər.
Müəllim Ģagirdlərdə bu çətinliyi hiss edincə onların bilik səviyyəsinə və bacarıqlarına uyğun Ģəkildə
hadisəyə izahat verməlidir. Belə yanaĢma Ģagirdlərdə yeni biliyi qazanmağa tələbkarlığı artırır,
onları yeni materialı öyrənməyə stimullaĢdırır.
Bəzi eksperimental məsələlər mühüm elmi ümumiləĢdirmələrə əsaslanan faktların toplanması
məqsədilə həll edilir. Bu cür məsələlərə ―Maddənin quruluĢu haqqında ilkin məlumat‖ mövzusuna
aid məsələləri aid etmək olar. Təklif olunmuĢ məsələ üzrə müĢahidələrə, nəticələrə və bir sıra
nümayiĢlərə əsaslanaraq müəllim Ģagirdlərdə maddənin quruluĢunun molekulyar kinetik nəzəriyyə
haqqında ilkin təsəvvürlərini formalaĢdırır.
Eksperimental məsələlər bir çox fiziki anlyıĢların daxil olunmasını asanlaĢdırır. Məsələn, ağırlıq
qüvvəsini öyrənən zaman Ģagirdlər ilk dəfə olaraq cisimlərin müəyyən məsafədən düĢmələrinin
cisimlərin yer tərəfindən cəzb olunması ilə əlaqələndirirlər. Konkret anlayıĢdan (cismin düĢməsi)
mücərrəd anlayıĢa (məsafədən qarĢılıqlı təsir) keçmək üçün müəllim Ģagirdlərə yükü rezin
qaytandan asaraq onun uzanmasını müĢahidə etməyi təklif edir. Rezin qaytanın deformasiyasının

24-25 May 2021

246

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
səbəbini araĢdıraraq Ģagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında ağırlıq qüvvəsinin mövcudluğu
nəticəsinə gəlirlər.
Bir çox məsələlər sinifdə fiziki kəmiyyətlər arasında asılılığı yaratmaq məqsədilə həll edilir. Fiziki
hadisələrin müĢahidəsi, fiziki qanunauyğunluqların müəyyən edilməsi, cisimlərin xassələrinin
öyrənilməsi və fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsinə aid olan eksperimental məsələlərin yeni dərs
materialının öyrənilməsi zamanı yerinə yetirilməsi məqsədəuyğundur. Bu halda Ģagirdlər nəinki
öyrənilən hadisələri və qanunauyğunluqları yaxĢı qavrayır, eyni zamanda elmi tədqiqatın
elementləri ilə tanıĢ olurlar.
Müəyyən eksperimental məsələlər dərs materialının möhkəmləndirilməsi və təkrarı məqsədilə həll
edilir. Belə məsələlərdə həll üçün lazım olan verilənləri Ģagirdlər təcrübə və ölçmələrdən alırlar. Bu
halda öyrənilmiĢ materialı sadəcə olaraq yadlarına salmaq yox, qazanılmıĢ biliyin, bacarıq və
vərdiĢlərin yeni situasiyada tətbiqi nəzərdə tutulur. Məsələn, mexaniki iĢ anlayıĢı öyrənildikdən
sonra Ģagirdlərə taxta tirciyin bərabərsürətlə yuxarı qalxması, sonra isə həmin tirciyin üfüqi səthdə
eyni məsafədə hərəkəti zamanı görülən iĢi hesablamaq tapĢırılır. Bu məsələni həll etməklə
Ģagirdlərdə iĢin vahidi, cismin müəyyən hündürlüyə qalxdığı, üfüqi müstəvidə hərəkəti zamanı iĢin
hesablanması barədə olan təsəvvürləri konkretləĢir. Bundan baĢqa, həmin məsələni həll etməklə
Ģagirdlər sonradan yaranan səhvlərdən qaçmıĢ olurlar: cismin üfüqi müstəvidə hərəkəti zamanı iĢi
hesablayan zaman onlar adətən dartı qüvvəsi əvəzinə sürüĢmə sürtünmə qüvvəsini qəbul edirlər.
Bütün eksperimental məsələlərdən praktik olaraq Ģagirdlərin qazandıqları bilik, bacarıq və
vərdiĢlərini yoxlamaq üçün istifadə etmək olar, belə ki, müəllim həmiĢə Ģagirdlərin fəaliyyətini
izləyir. Bu zaman müəllim Ģagirdlərin bilik, bacarıq və vərdiĢlərinin vəziyyəti haqqında informasiya
alır.
Müəllim yadda saxlamalıdır ki, eyni bir məsələ dərsin məqsədi və metodundan, həm də Ģagirdlərin
hazırlığından asılı olaraq müxtəlif funksiyalar daĢıya bilər.
ĠĢin nəticəsinin müzakirəsi frontal eksperimental məsələnin ən vacib mərhələlərindəndir və
öyrənilən hadisələr arasında mövcud olan asılılıqları açmağa imkan verir. Buna görə də məsələ həll
olunub qurtardıqdan sonra Ģagirdlərə alınmıĢ nəticə haqqında danıĢmağı təklif etmək vacibdir.
Təcrübənin mətnini və alınmıĢ nəticəni danıĢmaq Ģagirdlərin məntiqi təfəkkürünü inkiĢaf etdirir,
onları faktları təhlil etməyi öyrədir. ġagirdlər iĢin yekunu haqqında çıxartmamıĢdan əvvəl, onlardan
nəyi etmələrini və nəyi almalarının bilmələrinə nail olmaq lazımdır.
ġagirdlərin praktik və zehni fəaliyyətləri arasında sıx əlaqənin vacibliyini təmin etmək üçün
eksperimental məsələləri mərhələlərlə icra etmək lazımdır. Hər bir mərhələdə alınmıĢ nəticələr
həmin dərsdə də ümumiləĢdirilməlidir.
Məsələnin həlli prosesində Ģagirdlər dəftərlərində qeydlər aparırlar. Bu qeydlər qoyulmuĢ sualın
cavabı, ölçmələr qeyd olunan cədvəl, sadə Ģəkillər, nəticələr ola bilər. Bu qısa qeydlər Ģagirdlərə
məsələnin məzmununu, tapĢərəğın icra ardıcıllığını və alınmıĢ nəticələri anlamağa kömək edir.
Eksperimental məsələlərin həllinin müĢahidəsi, alınan nəticələrin təhlili müəllimə Ģagirdlərin
konkret bilik, bacarıq və vərdiĢlərinin (səriĢtələrinin) mənzərəsini yaradır. ĠĢin nəticələri haqqında
cavabı dinləyərək müəllim sorğu aparır və uyğun olaraq ayrı-ayrı Ģagirdlərin verilmiĢ dərs üzrə
iĢlərini qiymətləndirə bilir. Bu Ģagirdləri eksperimental məsələləri daha da məsuliyyətlə həll
etməyə stimullaĢdırır. Növbəti dərsdə Ģagirdlərlə sorğu apararkən onlardan hökmən bir neçə təcrübə
və ölçmələri yenidən yadlarına salmalarını tələb etmək lazımdır. Bu Ģagirdlərdə lazımi səriĢtələrin

24-25 May 2021

247

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
inkiĢafına və möhkəmlənməsinə imkan verir. çalıĢmaq lazımdır ki, Ģagirdlər öz cavablarını təcrübə
və ya cihazları göstərməklə üzvi surətdə bağlasınlar. Eksperimental məsələlərin həlli zamanı
Ģagirdlərin diqqətini elə təcrübə və ölçmələrə yönəltmək lazımdır ki, onları cavablarında əks etdirə
bilsinlər.
Misin elektrokimyəvi ekvivalentliyini təyin edin. Bunun üçün sizə mis kuporosu məhlulu,
ampermetr, elektrolitik vanna, iki elektrod, dinamometr, saniyəölçən, cərəyan mənbəyi, açar,
birləĢdirici naqillər verilmiĢdir.
Həlli: cərəyan mənbəyi, elektrolitik vanna, iki elektrod, ampermetr və açardan ibarət ardıcıl elektrik
dövrəsi yığmaq lazımdır. Elektrolitik vannaya mis kuporosu məhlulu tökülür və içərisinə iki yüngül
mis elektrod salınır. Elektrodlardan biri tərpənməz, digəri isə dinamometrə birləĢdirilir. Dövrə açıq
olduqda dinamometrin göstəriĢi qeyd olunur, dövrə qapanan kimi saniyəölçən iĢə salınır. Müəyyən
zamandan sonra dövrə açılır. Eksperiment zamanı ampermetrin, saniyəölçənin, dinamometrin dövrə
qapandıqda və açıldıqdan sonra göstəriĢləri qeyd olunur. Məsələnin həlli zamanı arximed qüvvəsi
nəzərə alınmır.
Məsələnin həlli üçün lazım olan məlumatlar:
– Faradey qanunu;
burada m- elektrod üzərində ayrılan maddənin kütləsi (kq);
I – elektrolitdən keçən cərəyan Ģiddəti (A);
– cərəyanın keçmə müddəti (san);
k– elektrokimyəvi ekvivalentlik (kq/kl).

NƏTĠCƏ
Yazdığımız məqalədən çıxan əsas nəticə Ģagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün, tədqiqatçılıq
bacarıqlarının inkiĢaf etdirilməsində eksperimental tapĢırıqların mühüm rol oynadığını müəyyən
etməkdir.Nəticə olaraq onu da qeyd etmək lazımdır ki, bütün eksperimental tapĢırıqlardan praktik
olaraq Ģagirdlərin qazandıqları bilik, bacarıq və vərdiĢlərini yoxlamaq üçün istifadə etmək olar.Belə
halda müəllim həmiĢə Ģagirdlərin fəaliyyətini izləyir və Ģagirdlərin bilik, bacarıq və vərdiĢlərinin
vəziyyəti haqqında informasiya alır. Sonda bunların əsasında Ģagirdlərin yalnız biliyi yox, həm də
praktik bacarıq və vərdiĢləri yoxlanılır. Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, kurikulum islahatı
Ģagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkiĢafına imkan yaradır.
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2.
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Usova A., Voloqodskaya Z. Orta məktəbdə Ģagirdlərin fizikadan müstəqil iĢi. Maarif. Bakı,
1989, 165s.
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9. Капица П.Л – Эксперимент-основа преподавания физики. Физика в школе. Баку, 1967. N-2, Səh 3-8.
10. WWW.hometrainingtools.com/Physics and Engineering
11. WWW.education.seattlepi.com/Lab Activities on Diffusion
3.
4.
5.
6.

24-25 May 2021

249

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
GƏLƏCƏK MÜƏLLĠMLƏRDƏ PEġƏ ġÜURUNUN FORMALAġMASININ
PSĠXOPEDAQOJĠ MƏSƏLƏLƏRĠ
(PSYCHOPEDAGOGICAL ISSUES OF FORMATION OF PROFESSIONAL
CONSCIOUSNESS IN FUTURE TEACHERS)
Xudazadə Könül
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Pedaqoji psixologiya kafedrası, müəllim
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XÜLASƏ
PeĢəyə münasibətin adekvatlığının təmini peĢə Ģüurunun formalaĢması ilə mümkündür. PeĢəyə dərk
olunmuĢ münasibət tələbənin özünün mümkün potensial imkanlarının qiymətləndirilməsi
kontekstində, həmçinin özünə münasibətin pozitiv qiymətləndirilməsi zamanı meydana çıxır. PeĢə
Ģüuru seçilmiĢ konkret peĢə haqqında və insanlar arasında peĢə münasibətlərinin tənzimlənməsinə
yönələn sosial tələblərin, idealların, sosial imperativlərin və təsəvvürlərin məcmusudur. PeĢə Ģüuru
və mənlik Ģüurunun arasında fərqlər mövcuddur. Ona görə ki, mənlik Ģüurunun formalaĢması
yeniyetməlik yaĢ dövründə daha da intensivləĢir, eyni zamanda peĢə haqqında təsəvvürlər də, peĢə
Ģüuru da bu yaĢ dövründən formalaĢmağa baĢlayır. Bu baxımdan peĢə Ģüuru Ģüur və mənlik
Ģüurunun əsasında formalaĢır və bu prosesə əhəmiyyətli təsir göstərir.
Tələbələrdə peĢə Ģüurunun formalaĢmasının istiqamətləri birmənalı Ģəkildə qəbul edilə bilməz. Bu
istiqamətlər ilk növbədə tələbənin seçdiyi ixtisasa münasibətindən, özünə münasibətindən və peĢə
sistemində qəbul edilən münasibətləri qavramasından çox asılıdır. PeĢə Ģüurunun formalaĢması
peĢəkar bilik, bacarıq və vərdiĢlərə əsaslanır, fərdin peĢəyə hazırlığında müvafiq fəaliyyət növünün
mənimsənilməsində, ictimai normalara, idellara, dəyərlərə münasibətdə təzahür edir. Tələbələrin
gələcək müəllim kimi formalaĢmasında zəruri olan açar komponentlərdən biri peĢəkar Ģüurun
formalaĢdırılmasıdır. Tələbənin özü, öz peĢəsi haqqında pozitiv təsəvvürləri onun bu peĢədə uğur
qazanması üçün zəruri Ģərtlər hesab edilə bilər. PeĢə hazırlığında bu cəhətlər diqqət mərkəzində
olmalıdır. Pedaqoji peĢə Ģüurunun formalaĢması pedaqoji baxımdan vacib keyfiyyətlərin dərk
olunmasını, həmçinin özünü inkiĢafa aparan motivlərin mövcudluğunu özündə ehtiva edir. Bununla
yanaĢı pedaqoji Ģüuru həm də özünə və öz peĢəsinə pozitiv emosional münasibət kimi, pedaqoji
fəaliyyətdə psixi vəziyyətlərə nəzarət mexanizmi kimi, məqsədəyönlülük, peĢəkar yönüm, refleksiyaya qabillik kimi səciyyələndirimək olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir pedaqoqun
peĢəkarlığının vacib göstəricisi pedaqoji Ģüurdur. Bu peĢə Ģüurunun tərkib hissədir. PeĢə Ģüurunun
formalaĢması üçün Ģəxsiyyətin özünü peĢə subyekti kimi dərk etməsi çox vacibdir. Dərketmə
prosesində peĢə haqqında təsəvvürlərlə yanaĢı onun bir sıra komponentləri təbii olaraq inkiĢaf edir.
PeĢə Ģüurunun inkiĢaf etdirilməsi, bir tərəfdən tələbəyə peĢə identikliyinin yüksəldilməsinə imkan
verir, digər tərəfdən isə ona seçdiyi peĢədə özünügerçəkləĢdirməyə, dərk etməyə, özünü bütöv qavramağa Ģərait yaradır. Məhz bu nöqteyi nəzərdən müəllim peĢəsinə hazırlanan tələbələrdə peĢə
Ģüurunun inkiĢaf etdirilməsinə çox böyük ehtiyac var.
ABSTRACT
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Ensuring the adequacy of the attitude to the profession is possible through the formation of
professional consciousness. Perceived attitudes to the profession emerge in the context of the
student's assessment of his or her potential, as well as in the context of a positive self-assessment.
Occupational consciousness is a set of social requirements, ideals, social imperatives and ideas
about a particular chosen profession and aimed at regulating professional relations between people.
There are differences between professional consciousness and self-consciousness. Because the
formation of self-consciousness intensifies during adolescence, at the same time, the perception of
the profession and professional consciousness begin to form at this age. From this point of view,
professional consciousness is formed on the basis of consciousness and self-consciousness and has
a significant impact on this process.
The directions of formation of professional consciousness in students cannot be accepted
unequivocally. These areas depend primarily on the student's attitude to the chosen profession, his
attitude and perception of the attitudes accepted in the professional system. The formation of
professional consciousness is based on professional knowledge, skills and habits, manifests itself in
the acquisition of the relevant type of activity in the preparation of the individual for the profession,
in relation to social norms, ideals and values. One of the key components in the formation of
students as future teachers is the formation of professional consciousness. The student's positive
perception of his profession can be considered a necessary condition for his success in this
profession. These aspects should be the focus of vocational training. The formation of the
pedagogical professional consciousness includes the understanding of important pedagogical
qualities, as well as the existence of motives for self-development. At the same time, pedagogical
consciousness can be characterized as a positive emotional attitude to oneself and one's profession,
as a mechanism of control over mental states in pedagogical activity, as purposefulness,
professional orientation, ability to reflect. It should be noted that an important indicator of the
professionalism of a modern teacher is pedagogical consciousness. This is an integral part of
professional consciousness. For the formation of professional consciousness, it is very important for
a person to understand himself as a professional subject. In the process of perception, along with
ideas about the profession, a number of its components naturally develop. The development of
professional consciousness, on the one hand, allows the student to increase his professional identity,
on the other hand, allows him to realize himself in the chosen profession, to understand, to perceive
himself as a whole. From this point of view, there is a great need for the development of
professional consciousness in students preparing for the teaching profession.
Key words: teacher, profession, consciousness, student
GIRIġ
PeĢə seçimi insan həyatında atılması vacib, zəruri və mürəkkəb olan adımlardan biridir. Düzgün
seçilmiĢ peĢə uğura aparan ən önəmli yoldur. PeĢəni seçmə motivləri, peĢəyə müsbət münasibət,
insanın peĢəyə yararlılığı və s. məsələlər peĢə Ģüurunun formalaĢmasına təsir edən amillərdəndir.
PeĢəyə münasibətin adekvatlığının təmini peĢə Ģüururnun formalaĢması ilə mümkündür. PeĢəyə
dərk olunmuĢ münasibət tələbənin özünün mümkün potensial imkanlarının qiymətləndirilməsi
kontekstində, həmçinin özünə münasibətin pozitiv qiymətləndirilməsi aspektində mümkündür.
―Mən bunu bacarıram, mən bunu edəcəyəm‖, ―Bu mənim imkanlarıma uyğundur‖ və s. kimi
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düĢüncə tərzinin özü elə motivasiya imkanları kimi çıxıĢ edir, emosional-iradi komponentlərin iĢini
fəallaĢdırır. PeĢə Ģüuru seçilmiĢ konkret peĢə haqqında və insanlar arasında peĢə münasibətlərinin
tənzimlənməsinə yönələn sosial tələblərin, idealların, sosial imperativlərin və təsəvvürlərin
məcmusudur. PeĢə Ģüuru analyıĢını baĢa düĢmək üçün Ģüur və pedaqoji Ģüur anlayıĢlarına aydınlıq
gətirməliyik. PeĢəyə münasibətin adekvatlığının təmini peĢə Ģüurunun formalaĢması ilə mümkündür. PeĢəyə dərk olunmuĢ münasibət tələbənin özünün mümkün potensial imkanlarının
qiymətləndirilməsi kontekstində, həmçinin özünə münasibətin pozitiv qiymətləndirilməsi zamanı
meydana çıxır. PeĢə Ģüuru və mənlik Ģüurunun arasında fərqlər mövcuddur. Mənlik Ģüurunun
formalaĢması yeniyetməlik yaĢ dövründə daha da intensivləĢir, eyni zamanda peĢə haqqında
təsəvvürlər də, peĢə Ģüuru da bu yaĢ dövründən formalaĢmağa baĢlayır. Bu baxımdan peĢə Ģüuru
Ģüur və mənlik Ģüurunun əsasında formalaĢır və bu prosesə əhəmiyyətli təsir göstərir.
Tələbələrdə peĢə Ģüurunun formalaĢmasının istiqamətləri birmənalı Ģəkildə qəbul edilə bilməz. Bu
istiqamətlər ilk növbədə tələbənin seçdiyi ixtisasa münasibətindən, özünə münasibətindən və peĢə
sistemində qəbul edilən münasibətləri qavramasından çox asılıdır. PeĢə Ģüurunun formalaĢması
peĢəkar bilik, bacarıq və vərdiĢlərə əsaslanır, fərdin peĢəyə hazırlığında müvafiq fəaliyyət növünün
mənimsənilməsində, ictimai normalara, idellara, dəyərlərə münasibətdə təzahür edir.
AraĢdırma
Pedaqoqun peĢəkar özünüdərk və peĢə Ģüuru problemləri Q.Ġ.Metelskin iĢlərində daha sistemli
tədqiq edilmiĢdir. Pedaqoji baxımdan peĢəkar özünüdərk peĢə Ģüurunun tərkib hissəsi olduğundan
bu məsələnin araĢdırılması peĢə Ģüurunun formalaĢmasına aydınlıq gətirməyə imkan verir.
Q.Ġ.Metelski göstərir ki, pedaqoqun özünüdərki- müəllimin öz Ģəxsiyyətinin və fəaliyyətinin
müxtəlif tərəflərini adekvat qavramağa və anlamağa imkan verən müəyyən məsələlərin
məcmusunun həlli prosesidir.
N.Q.RukaviĢnikova hesab edir ki, peĢəkar özünüdərk Ģəxsiyyətin özünü peĢə fəaliyyətinin subyekti
kimi dərk etməyə imkan verir və onun nəticəvi tərəfi ―Mən obraz‖ın peĢəkar aspektlərində ifadə
olunur. Bu fikirlərdən belə qənaətə gələ bilərik ki, peĢə Ģüuru peĢə haqqında təsəvvürlərdən
baĢlayır. Mövcud təsəvvürlərin mənbəyi cəmiyyət, peĢə haqqında mümkün reputasiyalar və s. ola
bilər. Ancaq bu zaman belə bir sual ortya çıxır. Görəsən peĢə haqqında təsəvvürlər, peĢə Ģüurunun
inkiĢafı fərdin özünüdərkindən baĢlanır, yoxsa cəmiyyət bu təsəvvürləri diktə edir?
Hesab olunur ki, peĢəkar özünüdərk nəinki konkret fəaliyyətin tələblərini, onun qəbul edilməsi
Ģərtlərini və onun baĢa düĢülməsini özündə ehtiva edir, həm də peĢəkar davranıĢ və münasibətlər
sistemi yaradır, sosial münasibətlər sferasında öz rolunun mənalandırılmasını və dərkini təmin edir.
C.B.Pazuxina və T.N.ġaydenkovanın
gələcək müəllimlərdə peĢə Ģüurunun formalaĢması
istiqamətlərinə həsr olunmuĢ eksperimental tədqiqat göstərdi ki, buraxılıĢ kursunun tələblərində
peĢə təsəvvürləri daha çox dərk olunmuĢ, konkret və differensasiya olnmuĢ səviyyədədir. Lakin bir
sıra hallarda onların Ģüurunda pedaqoji hərəkətlərin bütöv proqramı yoxdur. Onlar mürəkkəb,
konfliktli, birmənalı olmayan situasiyalarda müəllim davranıĢının modelini çətinliklə təsəvvür
edirlər. Özünütəyinetmə Ģəraitində onlarda eqosentrik peĢəkar mövqelər üstünlük təĢkil edir.
Onların peĢə bilikləri az opretaiv olur və abstrakt səciyyə daĢıyır.
Göründüyü kimi tələbələrdə peĢə Ģüurunun formalaĢması prosesi yalnız peĢə bilikləri səviyyəsində
təzahür edir. Bu tədqiqatın nəticəsini təhlil etsək belə bir qənaətə gələ bilərik ki, pedaqoji peĢə
seçimində və peĢəyə hazırlıqda peĢə Ģüurunun inkiĢafına birmənalı olaraq çalıĢmaq lazımdır. Çünki
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pedaqoji fəaliyyət situasiyaları birxətli deyil və əksər hallarda gənc müəllimdən kretaiv davranıĢ
tərzi, koqnitiv mənalandırma və dərketmə tələb edir ki, bu da yüksək özünütənzim Ģəraitində
mümkündür.
Tapıntılar
Tələbələrin gələcək müəllim kimi formalaĢmasında zəruri olan açar komponentlərdən biri peĢəkar
Ģüurun formalaĢdırılmasıdır. Tələbənin özü, öz peĢəsi haqqında pozitiv təsəvvürləri onun bu peĢədə
uğur qazanması üçün zəruri Ģərtlər hesab edilə bilər. PeĢə hazırlığında bu cəhətlər diqqət
mərkəzində olmalıdır. Pedaqoji peĢə Ģüurunun formalaĢması pedaqoji baxımdan vacib
keyfiyyətlərin dərk olunmasını, həmçinin inkiĢafa aparan motivlərin mövcudluğunu özündə ehtiva
edir. Bununla yanaĢı pedaqoji Ģüuru həm də özünə və öz peĢəsinə pozitiv emosional münasibət
kimi, pedaqoji fəaliyyətdə psixi vəziyyətlərə nəzarət mexanizmi kimi, məqsədəyönlülük, peĢəkar
yönüm, refleksiyaya qabillik kimi səciyyələndirimək olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir
pedaqoqun peĢəkarlığının vacib göstəricisi pedaqoji Ģüurdur. Bu peĢə Ģüurunun tərkib hissədir. PeĢə
Ģüurunun formalaĢması üçün Ģəxsiyyətin özünü peĢə subyekti kimi dərk etməsi çox vacibdir.
Dərketmə prosesində peĢə haqqında təsəvvürlərlə yanaĢı onun bir sıra komponentləri təbii olaraq
inkiĢaf edir. PeĢə Ģüurunun inkiĢaf etdirilməsi, bir tərəfdən tələbəyə peĢə identikliyinin
yüksəldilməsinə imkan verir, digər tərəfdən isə ona seçdiyi peĢədə özünügerçəkləĢdirməyə, dərk
etməyə, özünü bütöv qavramağa Ģərait yaradır. Məhz bu nöqteyi nəzərdən müəllim peĢəsinə
hazırlanan tələbələrdə peĢə Ģüurunun inkiĢaf etdirilməsinə çox böyük ehtiyac var. PeĢə Ģüurunun
formalaĢması prosesi yalnız peĢə bilikləri səviyyəsində təzahür edir. Çünki pedaqoji fəaliyyət
situasiyaları birxətli deyil və əksər hallarda gənc müəllimdən kretaiv davranıĢ tərzi, koqnitiv
mənalandırma və dərketmə tələb edir ki, bu da yüksək özünütənzim Ģəraitində mümkündür.
Həmçinin peĢənin məsuliyyətini dərk etmək, öz Ģəxsiyyət keyfiyyətlərini bu istiqamətə yönəltmək
də zəruri addımlardandır. BaĢqa bir tərəfdən peĢə Ģüurunun peĢənin tələbləri səviyyəsində olmaması
gənc müəllimlər üçün ünsiyyət çətinlikləri, peĢə fəaliyyətinin tələblərinə tam Ģəkildə riayət etməkdə
çətinliklər yaradır, ən əsası isə ―peĢəkar Mən obrazının‖ formalaĢmasını gecikdirir. PeĢə Ģüuru
peĢəkar identikliklə sıx bağlıdır. PeĢəkar identiklik mürəkkəb Ģəxsiyyət formulası olub, Ģəxsiyyət
və fəaliyyət arasında əlaqələndirici vasitə kimi çıxıĢ edir, bu fəaliyyətdə həm fərdi inkiĢaf
prosesində və peĢəkar fəaliyyətdə optimal nəticələrə nail olmağa imkan verir.
Gələcək müəllimdə bütöv peĢə Ģüurunun formalaĢması üçün necə deyərlər, yardımçı peĢələrin
olması vacibdir və bu peĢənin funksional aləti Ģəxsiyyətin peĢə subyekti olmasından qaynaqlanır.
PeĢə Ģüurunun formalaĢması üçün Ģəxsiyyətin özünün peĢə subyekti kimi dərk etməsi çox vacibdir.
Dərketmə prosesində peĢə haqqında təsəvvürlərlə yanaĢı onun bir sıra komponentləri təbii olaraq
inkiĢaf edir.
Nəticə
Ġnformasiyaları ümümiləĢdirsək aĢağıdakı nəticələrə gələ bilərik:
- Tələbələrdə peĢə Ģüurunun formalaĢmasının istiqamətləri birmənalı Ģəkildə qəbul edilə
bilməz. Bu istiqamətlər ilk növbədə tələbənin seçdiyi ixtisasa münasibətindən, özünə
münasibətindən və peĢə sistemində qəbul edilən münasibətləri qavramasından asılıdır.
- PeĢə Ģüurunun formalaĢması peĢəkar bilik, bacarıq və vərdiĢlərə əsaslanır, fərdin peĢəyə
hazırlığında müvafiq fəaliyyət növünün mənimsənilməsində, ictimai normalara, idellara,
dəyərlərə münasibətdə təzahür edir.
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PeĢə Ģüuru, mənlik Ģüuru, pedaqoji Ģüur və özündərk, özünüqiymətləndirmə ilə sıx
əlaqədədir. Özünü dərk edə bilməyən tələbə peĢənin özəlliklərini, onun sosial baxımdan
imperativliyini, ictimai əhəmiyyətini çətinliklə dərk edər.
Müəllim hazırlığında peĢə Ģüurunun formalaĢması istiqamətləri ―insan-insan‖ münasibətləri
sistemi üzərində qurulduğundan gələcək müəllimlər özü haqqında təsəvvürlərində təhsil
subyektlərinə humanist yanaĢmanı əsas götürməlidirlər.
Humanistik dəyərlərə malik olma müəllim peĢəsində peĢə Ģüurunun inkiĢafının yüksək
səviyyəsinə peĢəkarlığa gətirib çıxarır. ġübhəsiz tələbələrdə peĢə Ģüurunun formalaĢması
müəlim peĢəsinə hazırlıqda zəruri və nəzərə alınmalı komponentlərdən biridir.

-

-

-
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XX ƏSRĠN I YARISINDA ġƏKĠDƏ PEDAQOJĠ KADR HAZIRLIĞININ ĠNTELLEKTUAL
POTENSĠALA TƏSĠRĠ
(THE IMPACT OF PEDAGOGICAL STAFF TRAINING ON INTELLECTUAL
POTENTIAL IN SHAKI IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY)
Əliyeva Dürdanə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Cəlilabad filialı, müəllim
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, dissertant, Orcid: 0000-0003-2111-1247
XÜLASƏ
Məqalədə XX əsrin I yarısında ġəkidə pedaqoji kadr hazırlığı və bunun intellektual potensiala
göstərdiyi təsirlər araĢdırılımıĢdır. Qeyd edək ki, müəllim hazırlığı tarixin bütün mərhələlərində
cəmiyyəti düĢündürən əsas məsələlərdən olmuĢdur. Bu günümüzdə səriĢtəli müəllimlər yetiĢdirmək
üçün keçmiĢimizi öyrənmək və təcrübəsindən istifadə etmək vacib Ģərtdir. Bu səbəbdən XX əsrin I
yarısında ġəkidə pedaqoji kadr hazırlığının araĢdırılması aktualdır.
Bəhs etdiyimiz dövrdə pedaqoji kadr hazırlığı istiqamətində Azərbaycanın hər yerində, eləcə də
ġəkidə bir sıra mühüm addımlar atılmıĢdır. Tədqiqat iĢində ġəkidə pedaqoji kadr hazırlığının
inkiĢafına təsir edən amillər, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil quruculuğu, pedaqoji kadr
hazırlığı sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər və bunun ġəkidə pedaqoji kadr hazırlığına əsaslı təsiri,
seminariya, ġəki Pedaqoji Texnikumu, ġəki Müəllimlər Ġnstitutunda pedaqoji kadr hazırlığının
intellektual potensiala təsiri araĢdırılmıĢdır.
Həmçinin ġəkidə Abdulla Abdurrahmanov və müəllim Veysəl Mustafayevin təĢəbbüsü ilə
―Hürriyyət-maarif cəmiyyəti‖ təĢkil olunduqdan sonra, cəmiyyətin müəllim hazırlamaq üçün açdığı
kurslar haqqında tədqiqat məqalədə öz əksini tapmıĢdır.
1919-cu ildə qızlardan müəllimlər hazırlamaq üçün fəaliyyət göstərən kurslar, 1920-ci ilin
oktyabrında kiĢi pedaqoji kurslar, 1921-ci ildə RəĢid bəy Əfəndiyevin rəhbərliyi ilə qadın və kiĢi
müəllimlər üçün təĢkil edilən kurslar araĢdırılıb tədqiq edilmiĢdir. Müəyyən olunur ki, 1920-1923cü illərdə 2365 müəllim qısamüddətli kurslarda təkmilləĢmiĢ, onlardan 179 nəfəri qadın olmuĢdur.
Elmi-tədqiqat iĢində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Ġnstitutunun ġəkidə pedaqoji kadr hazırlığının
inkiĢafına təsiri məsələlərinə də yer verilmiĢdir. Qeyd edək ki, XX əsrin 30-cu illərində Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Ġnstitutunun pedaqoji fakültəsində ibtidai məktəblər üçün yüksək ixtisaslı
müəllimlər hazırlanırdı. 1931-1940-cı illərdə fakültəni 142 nəfər bitirdi. Bunun nəticəsində ali
təhsilli müəllimlərin sayında əsaslı kəmiyyət və keyfiyyət dəyiĢikliyi özünü göstərdi. Bu isə öz
növbəsində digər bölgələrdə olduğu kimi ġəkidə də təhsildə keyfiyyət dəyiĢikliyinə və pedaqoji
kadr hazırlığına müsbət təsirini göstərdi.
Nəticədə ġəkidə pedaqoji kadr hazırlığının intellektual potensiala göstərdiyi təsir öz əksini
tapmıĢdır.
Açar sözlər: pedaqoji kadr hazırlığı, intellektual potensial, seminariya, pedaqoji kurslar, pedaqoji
texnikum
ABSTRACT
The article examines the training of pedagogical and its impact on intellectual potential staff in
Sheki in the first half of the twentieth century. It should be noted that teacher training has been one
of the main issues on the minds of society at all stages of history. Today, it is important to study
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our past and use our experience to train competent teachers.For this reason, the study of
pedagogical staff training in Shaki in the first half of the 20th century is relevant.
During the period we are talking about, a number of important steps have been taken in the
direction of pedagogical staff training throughout Azerbaijan, as well as in Shaki. The study
examines the factors influencing the development of pedagogical staff training in Sheki, the
educational structure of the Azerbaijan Democratic Republic, the measures taken in the field of
teacher training and its impact on pedagogical training in Sheki, seminary, Sheki Pedagogical
College, Sheki Teachers' Institute.
Also, the research on the courses opened by the society for teacher training after the establishment
of the ―Hürriyyət-maarif cəmiyyəti‖ (―Freedom-Enlightenment Society‖) in Shaki on the initiative
of Abdulla Abdurrahmanov and teacher Veysal Mustafayev is reflected in the article.
Courses for training female teachers in 1919, pedagogical courses for men in October 1920,
courses organized for female and male teachers in 1921 under the leadership of Rashid bey
Efendiyev has been investigated. It was determined that in 1920-1923, 2365 teachers, 179 of which
were women, improved their skills in short-term courses.
In research work, the impact issues of the Azerbaijan State Pedagogical Institute on the
development of pedagogical staff training in Shaki were also covered. It should be noted that in the
30s of the 20th century, highly qualified teachers for primary schools were trained at the
pedagogical faculty of the Azerbaijan State Pedagogical Institute. In 1931-1940, 142 people
graduated from the faculty. As a result of this, there has been a significant quantitative and
qualitative change in the number of teachers with higher education. This, in turn, has had a positive
impact on quality change in education and pedagogical staff training in Shaki, as in other regions.
In the summary of the article the impact of pedagogical staff training in Shaki on intellectual
potential is reflected.
Keywords: pedagogical staff training, intellectual potential, seminary, pedagogical courses,
pedagogical college
GĠRĠġ
Xalqın təhsilə qovuĢması, onun dünyagörüĢünün artması üçün pedaqoji kadr hazırlığı hər dönəmdə
vacib məsələdir. XX əsrin I yarısında Azərbaycan ziyalıları təhsilin inkiĢafını təmin etmək üçün
pedaqoji kadr hazırlığı məsələsinə xüsusi diqqət yetirmiĢ, ġəkidə də bu istiqamətdə bir sıra mühüm
addımlar atılmıĢdır. ġəkidə XX əsrin I yarısında pedaqoji kadr hazırlığında göstərilən xidmətləri və
bu sahədə təcrübələri öyrənərək gənc nəslin elmi-pedaqoji biliyinin artırılmasında, onların
vətənpərvər ruhda tərbiyəsində istifadə etmək bu gün üçün də aktualdır. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin sözləri ilə desək: ―Azərbaycanın hər bir gənci öz xalqının, millətinin qədim zamanlardan
indiyə qədər olan tarixini gərək yaxĢı bilsin. Əgər bunu bilməsə, o, həqiqi vətəndaĢ ola bilməz.
Əgər bunu bilməsə, o, millətini qiymətləndirə bilməz‖.
Tədqiqat iĢinin əsas məqsədi XX əsrin I yarısında ġəkidə pedaqoji kadr hazırlığı məsələlərini
araĢdırmaq və mütərəqqi imkanlarını təhlil etməkdir.
Məqalə xülasə, açar sözləri, giriĢ, araĢdırma, tapıntı, nəticə və ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.
ARAġDIRMA
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XX əsrin əvvəllərində təhsil iĢində ən ciddi problem müəllim çatıĢmazlığı problemi və bu
probelmin həlli üçün pedaqoji kadr hazırlanması vacib vəzifələrdən biri idi. Azərbaycan
maarifpərvərləri müəllim kadrlarının hazırlanması keyfiyyətini yaxĢılaĢdırmaq, fəaliyyət göstərən
müəllimlərin öz üzərində iĢləməsi və təkmilləĢməsinə Ģərait yaratmaq üçün əlindən gələni
əsirgəməmiĢlər. Cəlil Məmmədquluzadə, Üzeyir Hacıbəyov, RəĢid bəy Əfəndiyev, Nəriman
Nərimanov, Firudin bəy Köçərli və bu kimi qabaqcıl maarifpərvərlər, ziyalılar xalqın inkiĢafı üçün
Qori və Ġrəvan Müəllimlər seminariyasının hazırladığı pedaqoji kadrların az olduğunu,
Azərbaycanda bu istiqamətdə mühüm addımlar atılmasını vacib bilirdilər. Bu zaman Respublikanın
hər yerində, eləcə də ġəkidə pedaqoji kadr hazırlığı istiqamətində mühüm addımlar atılmıĢdır.
ġəki XX yüzilliyin ilk onilliklərində sözün əsl mənasında intibah dövrünü yaĢayırdı. Ġqtisadi
yüksəliĢ zəncirvari olaraq arxasınca mənəvi tərəqqi gətirir, maarif və mədəniyyətin inkiĢafına təkan
verirdi. ġəkidə təhsil istiqamətində bir sıra səmərəli iĢlər həyata keçirilmiĢ, bunlardan biri də
pedaqoji kadr hazırlığı məsələsi idi.
1917-ci ilin mart ayının axırlarında ġəki maarifpərvərlərinin - Abdulla Abdurrahmanov və müəllim
Veysəl Mustafayevin təĢəbbüsü ilə ġəkidə ―Hüriyyəti Maarif Cəmiyyəti‖ təĢkil olunur. Cəmiyyətin
sədri Nurməhəmməd Əfəndi Ġmamzadə, sədr müavini və xəzinədar Abdulla Əbdülrəhmanzadə,
katibliyinə Veysəl Mustafazadə, RəĢid Əfəndizadə, Zahid Ġbrahimxəlilzadə, Əsgər
Ağaməhəmmədzadə, Mirhəsən Axundzadə, Rəcəb Əfəndizadə, təftiĢ komissiyasına Vahab
Sadıqzadə, Əbdülkərim Ġmamzadə, Həsən Əbdülrəhmanzadə, Cəfərqulu BəĢir oğlu, Ələkbər Hacı
Məhəmməd oğlu seçildi.
―Hüriyyəti Maarif Cəmiyyəti‖ ġəkidə maarifin, mədəniyyətin inkiĢafında mühüm rol oynadı. Bunun
üçün də pedaqoji kadrların hazırlanması qaçılmaz Ģərt idi. Birinci il ərzində ianədən və teatr
tamaĢalarından əldə edilən vəsait hesabına Cəmiyyət Ģəhərdə və Nuxa qəzasında məktəblərə
müəllimlər hazırlamaq üçün yay mövsümü kursları açır. Kursa RəĢid bəy Əfəndiyev, Abdulla bəy
Əfəndiyev, Rəcəb Əfəndiyev, Veysəl Mustafayev, Məmmədəli Xəlfəzadə, HaĢım əfəndi
Məmmədzadə müəllim kimi dəvət olunurlar. Cəmiyyət tərəfindən iyunun əvvəlində açılan bu kursa
Ģəhərdən, qəzanın hər yerindən, həmçinin ġamaxı və Füzuli kimi uzaq yerlərdən 60-a yaxın tələbə
gəlir. Üç ay davam edən kursun sonunda imtahanı uğurla keçən 35 nəfər tələbəyə diplom təqdim
edilir.
Bu cəmiyyətin əsas hədəflərində yer alan bir sıra məqsədlərindən biri də ibtidai məktəblərə
müəllimlər hazırlamaq üçün Türkiyə, Qafqaz və baĢqa yerlərə təhsil alması üçün müəllimləri
göndərməsi,
müəllimlər üçün tərbiyəyə dair müəllimlər Ģurası və müəllimlər qurultayı
hazırlanaması idi. Cəmiyyət 6 nəfər tələbənin təhsil aldığı ibtidai məktəblər üçün müəllimlər
hazırlayan kurslar açmıĢ, burada müxtəlif bölgələrdən gələn tələbələr (ġəki, ġamaxı, Cəbrayıl)
təhsil almıĢlar.
―Cəmiyyət‖in 1918-1919-cu illərdə topladığı 11 mindən çox vəsaitin hesabına yeni məktəblər, eləcə
də bu məktəblərdə iĢləmək üçün müəllimlər hazırlayan savad kursları, qız məktəbləri açıldı.
―Cəmiyyət‖in iĢində Ģəhərin keçmiĢ müəllimləri də fəal iĢtirak edirdilər.
ġəkidə xalq maarifinin, elm və mədəniyyətinin inkiĢafında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yaranması mühüm rol oynadı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk addımlarında biri elə Qori
Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan Ģöbəsinin Azərbaycana köçürülməsi haqqında 22 iyun
1918-ci il qərarı oldu. Bundan sonra mühüm addımlardan biri 1919-cu ildə Bakı Dövlət
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Universitetinin açılması oldu. Tədris müəssisələrinin milliləĢdirilməsini uğurla həyata keçirmək
üçün 1919-cu ilin yayında ibtidai və orta məktəblərin müəllim kadrlarına olan ehtiyacını ödəmək
məqsədilə Bakı, Gəncə və ġəkidə kiĢi və qadın, ġuĢa, Qazax, Salyan, Qusar və Zaqatalada kiĢi
pedaqoji kursları açıldı. Hər kursa ən az 50 müdavim cəlb edilirdi. Kursları bitirənlərə məktəblərdə
müəllim yeri verilirdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsilə göstərdiyi diqqətin təsiri nəticəsində 1919-cu ilin
yayında ġəkidəki 7 saylı qız məktəbinin binasında Abdulla bəy Əfəndiyevin təĢəbbüsü ilə qızlardan
müəllimlər hazırlamaq üçün 2 aylıq kurs təĢkil edildi. Kursun müəllimləri RəĢid bəy Əfəndiyev,
Ələkbər Mahmudov, Məmmədəli Xəlfəzadə, Əhməd Bayramov, Veysəl Mustafayev, HəĢim Əfəndi
Məmmədov və baĢqaları oldular.
Mais Əmrah ―ġəkidə təhsil: tarix, inkiĢaf yolu‖ kitabında qeyd edir ki, kursun müdavimləri
içərisində Cəmilə Əfəndiyeva, Siddiqə Əfəndiyeva, Dilarə Əmircanova, Rübabə Əmircanova,
Humay Əmircanova, Diləfruz Hacıyeva, Humay Hacıyeva, RəĢxəndə Naibova, Ruqiyyə
Nəbibəyova, Barat Məmmədova, ġəhrəbanu Əhmdəova, Sitarə Əhmədova, Bilqeyis HəĢimova var
idi.
1920-ci ildə ġəkidə pedaqoji məktəb açıldı. Həmin ilin oktyabrında bir sıra Ģəhərlərlə yanaĢı ġəkidə
də kiĢi pedaqoji kursları təĢkil edildi. Ümumilikdə, 1920-1923-cü illərdə 2365 müəllim
qısamüddətli kurslarda təkmilləĢdi ki, onlardan 179 nəfəri qadın idi.
1920-ci ildə ġəkidə iki seminariya – bir qız və bir oğlan seminariyaları açıldı. Bu iki seminariyaya
ġəki Ģəhərindən, Qəbələ, Göyçay, AğdaĢ, Qax və Zaqataladan qız və oğlanlar qəbul olunmuĢdur.
1926-cı ildə qız və oğlan seminariyaları birləĢərək ona ―Pedaqoji texnikum‖ adı verilmiĢdir. 19411945-ci illərdə ağır müharibə Ģəraitində ġəki Pedaqoji Texnikumu orta ixtisas pedaqoji kadr
hazırlığı sahəsində səmərəli fəalliyət göstərdi. Belə ki, Texnikumda
1940/1941-ci tədris ilində 185 nəfər,
1941/1942-ci tədris ilində 55 nəfər,
1942/1943-cü tədris ilində 36 nəfər,
1943/1944-cü tədris ilində 33 nəfər,
1944/1945-ci tədris ilində 75 nəfər orta ixtisas kadr hazırlandı.
1921-ci ildə rayon maarif Ģöbəsinin sərəncamına görə ġəkidə RəĢid bəy Əfəndiyevin rəhbərliyi
altında Ģəhər məktəbi binasında müəllimlər üçün kurs açılmıĢdır. Kursun müdavimləri sırasında
Dilarə, Xanım, Rübabə və Humay Əmircanovalar, Diləfruz və Humay Hacıyevalar, RəxĢəndə
Nəbiyeva, Barat Məmmədova, Əzizə Əbdürrəhmənova, Xanım Musabəyova, Yusif Qasımzadə,
Məmməd Lələzadə, ġirəli Səmədov, Saleh Əskərov, ġakir Ġmanzadə, Yusif Məmmədzadə və
baĢqaları var idi.
Qeyd edək ki, Respublikada azərbaycanlı müəllimlərin hazırlanmasında Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Ġnstitutunun böyük xidməti olmuĢdur. Bura Respublikanın hər yerindən, eləcə də ġəkidən
təhsil almağa gələnlər olmuĢdur. 1923-1924-cü tədris ilində 28 nəfərdən ibarət ilk məzunları
sırasında 2 nəfər ġəkidən olan gənclər var idi. Bunlar təbiət Ģöbəsinin məzunları olan Əfəndizadə
Əbdül-RəĢid və Bayramzadə Mahmuddur. Buranın məzunları Azərbaycan SSR Xalq Maarif
kollegiyasının 1924-cü il 24 may tarixli iclasının qərarına əsasən Bakı, Gəncə, ġuĢa, Qazax,
Naxçıvan müəllimlər seminariyalarına, qalanları digər maarif müəssisələrinə, o cümlədən ġəkiyə
göndərilmiĢlər.
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1930-1931-ci tədris ilində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Ġnstitutunun pedaqoji fakültəsi nəzdində
məktəbəqədər Ģöbə yaradıldı. 9 nəfər tələbə ilə fəaliyyətə baĢlayan Ģöbəyə 10 il ərzində (1931-1941)
120 nəfər tələbə qəbul olunmuĢdur. 30-cu illərdə ADPĠ-nin pedaqoji fakültəsində ibtidai məktəblər
üçün yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanır. 1931-1940-cı illərdə fakültəni 142 nəfər tələbə bitirmiĢdir.
Bunun nəticəsində ali təhsilli müəllimlərin sayında əsaslı kəmiyyət və keyfiyyət dəyiĢikliyi özünü
göstərdi. Digər bölgələrdə olduğu, ġəkidə də təhsilin keyfiyyətində dəyiĢikliklər oldu.
Ümumiyyətlə, 30-cu illərdə Respublikanın ali və orta ixtisas pedaqoji təhsil ocaqlarını 13 minə
yaxın müəllim bitirdi. Onun 12 500 nəfəri azərbaycanlı idi ki, onlardan 10 mini kiĢi, 2500 nəfəri
qadın idi.
1943-cü illərdə ali pedaqoji təhsilin inkiĢafına xüsusi diqqət artırılaraq ġəki, Qazax, Quba və
Ağdamda yeni müəllimlər institutları açıldı. 1939/1940-cı tədris ilində fəaliyyətə baĢlayan ġəki
Müəllimlər Ġnstitutunda 1944/1945-ci tədris ilində 197 nəfər tələbə təhsil alırdı.
TAPINTI
ġəkidə pedaqoji kadr hazırlığı Azərbaycan xalqının intellektual potensialının inkiĢafında müstəsna
rol oynamıĢ, Azərbaycanda elmi potensialı qorumaq və inkiĢaf etdirmək, mədəniyyəti
zənginləĢdirmək, xalqın milli mənafeyini qorumaq baxımından mühüm olmuĢdur. Davamlı
inkiĢafın təmin olunmasında kadr potensialının formalaĢması üçün pedaqoji kadr hazırlığı
əhəmiyyətli rol oynamıĢdır. Pedaqoji kadr hazırlığı yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasına,
elmin, təhsilin və istehsalın inteqrasiyasının təmin edilməsinə, təhsil sferasında keyfiyyətin
yüksəldilməsinə, elmi-tədqiqat iĢlərinin geniĢləndirilməsinə, elmin informasiya təminatının
gücləndirilməsinə, elmin inkiĢafı əsasında milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına, elmi potensialı
ölkənin sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi inkiĢafına təkan vermiĢdir.
NƏTĠCƏ
AraĢdırdığımız elmi-tədqiqat iĢindən aĢağıdakı nəticələr əldə olunur:
-AXC-nin pedaqoji kadr hazırlığı istiqamətində atdığı addımlar, eləcə də Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Ġnstitutu pedaqoji kadrların hazırlanmasında oynadığı mühüm rol nəticəsində ġəkidə və
eləcə də Respublikanın müxtəlif yerlərində pedaqoji kadr hazırlanmasında mühüm rol oynamıĢ,
intellektual potensialın inkiĢafına güclü təsir etmiĢdir.
-pedaqoji kadr hazırlığı istiqamətində ġəkidə atılan addımlar Azərbaycanda maarifçilik
ideyalarının inkiĢafını, yerli pedaqoji kadrların hazırlanması və ziyalılar ordusunun formalaĢmasını
gücləndirmiĢdir.
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COVID-19 PANDEMĠYASININ ALĠ TƏHSĠLƏ TƏSĠRĠ - AZƏRBAYCAN DÖVLƏT
PEDAQOJĠ UNIVERSĠTETĠ NÜMUNƏSĠNDƏ
(EFFECT OF COVID-19 PANDEMIA ON HIGHER EDUCATION – CASE STUDY IN
AZERBAIJAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY)
Turanə Fazil qızı Ġsmayılova, Abdulxaliq Qafar oğlu Məmmədli
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin müəllimi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil
İnstitutu,Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (tarixin tədrisi metodikası ) (5801.01)
ixtisası üzrə doktorant, https://orcid.org/0000-0003-0206-7455
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu,Təhsilin Təşkili və Planlaşdırılması (5802.01) ixtisası
üzrə doktorant, https://orcid.org/0000-0002-3602-590X
XÜLASƏ
2019-cu ilin sonlarında Çinin Vuhan vilayətində meydana gələn və 11 Mart 2020-ci il tarixində
Ümumdünya Səhiyyə TəĢkilatı (ÜST) tərəfindən pandemiya olaraq qəbul edilmiĢ (WHO, 2020)
Covid-19 epidemiyası sərhədləri aĢaraq millət, din, irq və cinsiyyət fərqi qoymadan dünyanı öz
təsiri altına aldı. Ümumdünya Səhiyyə TəĢkilatının (2021) verdiyi statistik məlumatlara əsaslanaraq
deyə bilərik ki, 7 May 2021 tarixində COVID-19 ilə əlaqəli 155,665,214 təsdiqlənmiĢ yoluxma baĢ
vermiĢ və təxminən 3,250,648 insan bu virusun öldürücü təsirindən qaça bilməmiĢdir. Təsdiqlənən
rəqəmlərin təsəvvürümüzü aĢacaq qədər çox olduğuna əsaslanaraq deyə bilərik ki, qlobal formada
yayılmıĢ bu virus həyatın bütün sahələrinə, iqtisadiyyat, mədəniyyət, sağlıq və ən əsası da üz-üzə
əlaqənin hava su kimi vacib olduğu təhsilə ciddi zərər vurmuĢdur. Cəmiyyətin tərəqqisində çox
əhəmiyyətli rola sahib olan ali təhsil müəssisələri də bu virusun dağıdıcı təsirindən qaça bilməmiĢ,
hətta çox güclü maddi texniki bazaya və ĠKT bacarıqlarına olan akademik heyətə sahib
universitetlər belə bu prosesin gətirdiyi dəyiĢiklikləri idarə etməkdə çətinlik yaĢamıĢdır.
Azərbaycanda 3 Mart 2020-ci il tarixində qəbul edilən xüsusi karantin rejimindən sonra təhsil
sahəsində yeni islahatlar hazırlanmıĢ və qabaqlayıcı tədbirlər görülmüĢdür. Azərbaycanın ən geniĢ
tələbə kontingentinə sahib Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində də bu qəbildən tədbirlər
planı hazırlanmıĢ və məsafədən təhsilin təĢkilində yeniliklər edilmiĢdir. Pandemiya Ģəraitində
müxtəlif sahələrdə olan axsamaları nəzərə alsaq mövcud vəziyyəti analiz etmək və problemi həll
edəcək strategiyaları formalaĢdırmaq çox çətindir. Bu səbəbdən də biz tədqiqat iĢimizi yazarkən
sənəd təhlili metodundan istifadə edərək müxtəlif tədqiqatçıların bu mövzuda yazdığı elmi
əsərlərini dərindən tədqiq etmiĢik.
Açar sözlər: Covid-19, ali təhsil, pandemiya, distant təhsil
SUMMARY
The Covid-19 epidemic, which occurred in late 2019 in China's Wuhan province and was
recognized as a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020 (WHO,
2020), has spread beyond the borders of nations, religions, races and genders. Based on statistics
provided by the World Health Organization (2021), we can say that on May 7, 2021, there were

24-25 May 2021

260

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
155,665,214 confirmed infections associated with COVID-19, and approximately 3,250,648 people
could not escape the deadly effects of the virus. Based on the confirmed figures, we can say that this
virus, which has spread globally, has seriously damaged all spheres of life, economy, culture, health
and, most importantly, education, where face-to-face communication is really crucial. Higher
education institutions, which play a vital role in the development of society, have not been able to
escape the devastating effects of the virus, and even universities with very strong facilities and
academic staff with computational skills have had difficulty managing the changes brought about
by this process. In Azerbaijan, after the special quarantine regime adopted on March 3, 2020, new
reforms in the field of education were developed and preventive measures were taken. The
Azerbaijan State Pedagogical University, which has the largest student body in Azerbaijan, has also
developed an action plan and innovated in the organization of distance education. Given the
disruptions in various areas of the pandemic, it is very difficult to analyze the current situation and
formulate strategies to solve the problem. For this reason, we have thoroughly researched the
scientific works of various researchers on this topic, using the method of document analysis when
writing our research work.
Keywords: Covid-19, higher education, pandemic, distance education
GIRIġ
Covid-19 virusunun qlobal səviyyədə yaratdığı narahatlıqlar və onun kütləvi Ģəkildə yayılmağa
baĢlaması dünyanın hər yerində ali təhsil müəssisələrinin qismi və ya tam olaraq bağlanması ilə
nəticələndi. Amma yaĢanan çətinliklərin dağıdıcı təsirləri ilə bərabər konstruktiv yönlərinin
olduğunu da qeyd etmək lazımdır. Pandemiya müddətində təhsil sisteminin bütün pillələrində
ənənəvi təhsildən məsafəli təhsilə keçid prosesi təhsil müəssisələrində mövcud əksiklikləri görmək
və onların praktiki yollarla aradan qaldırmağa kömək etdi. Dünyanın hər yerində, hətta çox güclü
maddi kapitala və iqtisadi gücə sahib ölkələrində belə virusun qarĢısının tam alına bilməməsi
mövcud vəziyyətdə çevik və davamlı təhsil sistemlərinə ehtiyacımız olduğunu ortaya qoydu.
Hal hazırda ali təhsil müəssisələrində təlim tədris prosesinin davamının təmin edilməsi üçün bütün
ölkələr təhsilin distant formada davam etməsi üçün müxtəlif addımlar atırlar. Ancaq ki,
müəllimlərin və Ģagirdlərin dərs yükünün düzgün müəyyən edilməsi, tədris edilməsi zəruri olan
mövzuların seçilməsi, tədrisin forma və üsullarının mövcud vəziyyətə uyğunlaĢdırılması,
qiymətləndirmə prosesinin hansı üsullarla tərtib edilməsi kimi çox vacib məsələlər hələ də fikir
ayrılıqları yaradır (Zhang, Wang, Yang, & Wang, 2020).
Azərbaycanda 2020-ci ilin Fevral ayında Covid-19 ilə bağlı ilk yoluxma halı qeydə alınmıĢ və virus
ölkəmizdə kütləvi Ģəkildə yayılmağa baĢlamıĢdır. Ġlk yoluxma halı ortaya çıxdıqdan sonra
respublikamızda kütləvi yoluxma hallarına qarĢı qabaqlayıcı tədbirlər alınmıĢ və bunun üçün də
Nazirlər Kabinetinin (NK) qərarı ilə 2 Mart 20200ci il tarixindən etibarən ölkə ərazisindəki bütün
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təhsil müəssisələrində tədris, təlim və təhsil prosesi müvəqqəti dayandırılmıĢdır (Abaslı və
Cəfərova, 2020). Sonradan müəssisələrin yenidən fəaliyyətə baĢlayacağı gözlənilsə də, infeksiyanın
yayılma arealının geniĢliyi bu planın reallaĢmasına imkan verməmiĢdir. UNESCO(2020) qürumu
tərəfindən təqdim edilən sənədə əsasən Azərbaycanda Covid-19 infeksiyasının yayılması
səbəbindən 1.983.999 nəfər Ģagird və tələbə öz təhsilini dayandırmaq məcburiyyətində qalmıĢdır.
Təhsilin müxtəlif pillələri üzrə aparılan tədqiqatların statistik məlumatları göstərir ki, məktəbəqədər
təhsil pilləsi üzrə təhsilinə ara verən Ģagirdlərin sayı 203.011, ümumi orta təhsil pilləsi üzrə isə
1.580.379 nəfər olmuĢdur. Ali təhsil müəssisələrində məsafədən təhsilə keçid zamanı təhsilinə
müxtəlif səbəblərdən ara vermək məcburiyyətində qalan tələbələrin sayı isə 200.609 nəfər
olmuĢdur. Ümumilikdə, xüsusi təyinatlı 7 təhsil müəssisələri istisna olmaqla respublikamızda
fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin təhsil pillələri, təhsilalan və təhsilverənlərin sayı üzrə
bölgüsü məlumat üçün Cədvəl-1-də göstərilmiĢdir (ARTĠ, 2020).

Cədvəl-1: Respublikamızda fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin təhsil pillələri, təhsilalan və
təhsilverənlərin sayı üzrə bölgüsü
Habelə, Azərbaycanın ən böyük tələbə birliyinə sahib universitetlərindən biri olan Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universiteti də Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən
yerində təlim-tədris prosesini dayandırmıĢ və artıq bir ildən çoxdur ki universitetdə ənənəvi təhsil
məsafədən təhsil ilə əvəzlənmiĢ və dərslər MS.Teams platforması vasitəsilə tədris edilir. Əlbəttə ki,
ənənəvi təhsilin qısa zaman dilimində məsafədən təhsil ilə məcburi əvəzlənməsi təhsilin bütün
pillələrində çətinlikləri də bərabərində gətirmiĢdir. Bu səbəbdən də Covid-19 pandemiyasının təhsil
sahəsində ortaya çıxardığı çətinlikləri müəyyənləĢdirmək, bu çətinliklərin aradan qaldırılması üçün
atılmıĢ addımları tədqiq etmək və ortaya çıxan problemin həlli üçün zəruri strategiyaları
müəyyənləĢdirmək vacibdir.
Ġqtisadi inkiĢaf prespektivinə sahib ölkələrdə Covid-19 pandemiyasının səhiyyə, biznes və digər
sahələrdə gətirdiyi çətinliklər və onun həll yolları ilə bağlı tədqiqat iĢləri aparılsa da, onun təhsil
sahəsində ortaya çıxardığı problemlərin analizi ilə bağlı hələ yetərli tədqiqat iĢləri aparılmamıĢdır
(Ju et al. 2020). Bu səbəbdən də bu sahədə aparılacaq tədqiqatlar həm qlobal səviyyədə, həm də
yerli kontekstdə yeni dönəmdə təhsilin inkiĢaf prespektivləri üçün faydalı olacaqdır.
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Bu məqaləmizdə biz ilk öncə qeyd olunan qlobal problemin Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin
fəaliyyətində yaratdığı dəyiĢiklikləri tədqiq edəcək və xüsusilə də Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
universitetində ənənəvi təhsildən distant təshilə keçidin gətirdiyi çətinlikləri, universitetdə distant
təhsilə keçidlə bağlı alınan tədbirləri və atılan addımları müzakirə edəcik. Sonra isə bu
dəyiĢikliklərin fonunda universitetdə təlim tədris prosesinin gələcək prespektivləri analiz ediləcək
və təkliflər veriləcək. Covid-19 təsirindən təhsildə yaranan problemlərin həlli üçün aparılan
tədqiqatlara əsaslanaraq etdiyimiz təklifləri elmi əsaslandırmağa çalıĢacağıq.
Pandemiyanın təhsil sistemində yaratdığı problemləri müəyyənləĢdirmək və onun yaratdığı
çətinlikləri aradan qaldırması və yeni strategiyaların müəyyənləĢdirilməsi üçün artıq müxtəlif elmi
tədqiqat iĢləri yazılmıĢdır. Məsələn, qrip epidemiyasını aradan qaldırmaq üçün məktəblərin
bağlanması (Lee və.b. 2010), Covid-19 pandemiyası müddətində təlim mühitində aparılan
dəyiĢikliklər

(Richmond

və.b.

2020),

Covid-19

müddətində

təhsil

prosesinin

məcburi

dayandırılması (Richmond və.b. 2020), Covid-19-un Elm, Texnologiya, Mühəndislik və Riyaziyyat
(STEM) təhsilinə təsiri (Sintema 2020) və onlayn təhsilin effektivliyi və maneələr (Adarkwah
2020) kimi elmi tədqiqat iĢləri bu mövzuda ətraflı məlumat əldə etməyə imkan tanıyır. Aparılan
tədqiqatları ümumiləĢdirsək, qeyd edə bilərik ki Covid-19 pandemiyası təsiri altına aldığı coğrafi
mühitin geniĢliyi yönündən digər pandemiyalardan fərqlənir.
Tədqiqat iĢimizdə verdiyimiz təkliflər və analizlər əsasən Ahsanullah Elm və Texnologiya
Universitetinin

Mexanika və Ġstehsalat Mühəndisliyi Fakultəsində (MPE) fəaliyyət göstərən

dossent Sayem Ahmed‘in ―Təhsil sektorunda Covid-19 Pandemiyasının Təsirlərinin idarə edilməsi
və qiymətləndirilməsi‖ mövzusunda apardığı kəmiyyət tədqiqatına və bu müddətdə müxtəlif
ölkələrdə məsələnin həlli yolunda aparılan iĢlərin nəticələrinə əsaslanılmıĢdır. Məqaləmizdə aĢağıda
qeyd olunan sualların cavabını araĢdırmıĢıq:
S1: Covid-19 pandemiyası təhsil sektoruna hansı çətinlikləri gətirdi?
S2: Əgər ənənəvi təhsildən məsafədən təhsilə keçid zəruri olarsa bu mövzuda hansı problemlərlə
qarĢılaĢmaq ehtimalımız var?
S3: Yaranan çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün hansı strategiyalara əsaslana bilərik?
Covid-19 pandemiyası Ģəraitində elektron təhsilin tətbiqindən qabaq mövcud problemlər
Mövcud vəziyyətdə dünyanın hər bir yerində ali təhsil müəssisələrində pandemiyanın gətirdiyi
çətinlikləri ortadan qaldırmaq üçün müxtəlif metodlar tətbiq edilməyə çalıĢılır. Əlbəttə ki, elektron
cihazlar və Zoom, MS.Teams və ya Google Meet kimi mövcud tətbiqetmələr vasitəsilə tədrisin
davam etdirilməsi mövcud halda ən sərfəli yol kimi özünü göstərir. Bu səbəbdən də, ali təhsil
müəssisələrinin demək olar ki hamısı bu proqramların istifadəsi ilə böhran vəziyyətini keçirməyə
çalıĢırlar. Amma bu tətbiqetmələrin istifadə müddətində ortaya çıxan problemlərin bilinməsi nə
qədər əhəmiyyətlidirsə, onların tətbiqindən öncə mövcud problemlərin təhlili də o qədər vacbdir.
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Təhsil proqramlarının elektron təhsil sisteminə uyğun olmaması yeni sistemə keçidin astanasında
yaĢanan ən böyük problem kimi düĢünülə bilər. Təhsil müəssisəsinin elektron təhsilə keçidindən
qabaq tədris proqramlarının məzmunu düzgün hazırlanmalı, məzmuna uyğun hədəflər və gözlənilən
nəticələr bilinməli, öyrənmə və öyrətmənin metodları və psixoloji əsasları müəyyən edilməli və bu
hazırlıqları tamamladıqdan sonra təhsil keyfiyyətini Ģərtləndirən plan və təlimatlar hazırlanmalıdır
(Alqahtani və Rajkhan 2020).
Ali təhsil müəssisələrində online təhsil platformalarının mövcud olmaması da elektron təhsilə keçid
dövründə əvvəlcədən mövcud olan problemlərdən biridir. Belə ki, xüsusilə də inkiĢaf etməkdə olan
ölkələrdə yerləĢən və çox güclü maddi texniki bazaya sahib olmayan universitetlərin bir çoxu uzun
illərdir ənənəvi tədris üsulları ilə fəaliyyət göstərirdilər. Bu səbəbdən də, bu gün universitetlərin bir
çoxunda internet imkanlarının, müəssisə daxilində müəllim və tələbələr arasında məlumat axıĢını
təmin edən elektron vasitələrin olmaması online təhsildə çətinliklər yardır (Martin və.b. 2020;
Sintema 2020).
Tələbələrin yaĢadıqları mühitin elektron təhsil formasına uyğun olmaması da mövcud
problemlərdən biri kimi göstərilə bilər. Orta və aĢağı gəlirə sahib ailələrin bir çoxunda öyrənənlərin
öz dərslərində iĢtirak etməsi üçün sakit mühit yoxdur. Xüsusilə də çox üzvlü ailələrdə qardaĢ bacı
sayının çoxluğu, onların da eyni mühitdə dərs keçmək məcburiyyətinin olması tələbələrin diqqətinin
dağılması ilə nəticələnə bilir. Bunun nəticəsində də tələbələrin tədris olunan fənndən yüksək qiymət
alması və dərsin hədəflədiyi nəticələrə çatması mümkün görünmür (Zar və.b. 2020).
Elektron tədrisə keçiddə yaranan bir baĢqa problem isə universitetdə təlim tədris prosesi ilə məĢğul
olan akademik heyətin bu dəyiĢiklikləri idarə edə biləcək hazırlığının olmamasıdır. Hazırlıq
səviyyəsi deyərkən sadəcə müəllimlərin informasiya texnologiyalarının istifadəsinə nə qədər bələd
olması və onların elektron vasitələri istifadə qabiliyyəti deyil, eyni zamanda onların bu
platformaları effektiv istifadəsini Ģərtləndirən metod və üsullarla tanıĢlığının olmaması nəzərdə
tutulur (König və.b. 2020;Sushil 2015). Qeyd edilən bu problemlərin hər ikisinin həlli çox uzun
çəkən periodun sonunda əldə edilə bilər. Bu isə böhran vəziyyətində iĢi iki qat çətinləĢdirir.
Nəzərə alsaq ki, hələ pandemiya müddəti gəlmədən qabaq təhsil müəssisələrinin bir çoxunda
müəllimlər arasında əməkdaĢlıq mühitinin qurulması təhsilin önündə duran çətinliklərdən biri idi,
pandemiya müddətində bu problemin necə kəskinləĢdiyini təsəvvür etmək çətin deyil. Pandemiya
müddətində təhsil müəssisələrinin bağlanması ilə, müəllimlərin bir biri ilə olan əlaqəsi daha da
çətinləĢdi. Əlbəttə ki, daha öncə də qeyd etdiyimiz elektron vasitələrin istifadəsində olan
çətinliklərdən dolayı onlar arasında yarana biləcək əməkdaĢlıqlar da risk altına düĢdü (Alqahtani və
Rajkhan 2020). Bu da öz növbəsində təhsilin keyfiyyətinə öz təsirini göstərdi.
Təhsil prosesində yaranan digər problem isə onların maddi texniki bazasının əksikliyi ilə əlaqəli
oldu. Xüsusilə də iqtisadi problemlərlə üzləĢən ölkələrdə ali təhsil müəssisələrində pandemiyadan
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qabaq mövcud olan maddi problemlər pandemiya ilə birgə daha da kəskinləĢməyə baĢladı. Modern
təhsil strategiyalarının tələbləri olan elektron təhsil portalının qurulması, interaktiv təlim
metodologiyasının formalaĢdırılması və gərəkli olduğunda təhsilin bütün iĢtirakçılarını texniki
vasitələrlə təmin etmək çox böyük miqdarda maddi resurs gərəkdirdiyi üçün bu keçid periodunu
düzgün idarə etmək heç də bütün ali təhsil müəssisələrində uğurlu olmur (Acharya 2019; Lewin
2020). Ölkə iqtisadiyyatının kasad olması ilə birlikdə, təhsil alanların və təhsil verənlərin də sosial
iqtisadi vəziyyətinin aĢağı olması, xüsusilə də ucqar kəndlərdə və internet bağlantısının belə
mümkün olmadığı mühitlərdə dərslərin tədrisində çox böyük problemlər yaratdı .
Pandemiya Ģəraitində bir çox ölkədə dövlətin maddi kapitalın bir çox hissəsini yaranan böhran
vəziyyətini aradan qaldırmaq üçün səhiyyə sektoruna yönləndirməsi, bir çox sektorda olduğu kimi
təhsil sektoruna ayrılan payın da azalmasına səbəb oldu. AĢağı iqtisadi gücə sahib ölkələrdə, yerli
və xarici donor Ģirkətlərdən maddi köməklik alan ali təhsil müəssisələrinin pandemiya Ģəraitində
aldığı yardımların azalması və bir çox hallarda onların hətta bu yardımlardan məhrum qalması
təhsildə ciddi problemləri özündə gətirir (Sintema 2020).
Covid-19 pandemiyası Ģəraitində elektron təhsilin tətbiqindən sonra ortaya çıxan problemlər
Bildiyimiz kimi, bir çox fənnlərin tədrisində tələbələrin teorik biliklərə yiyələnməsi, onların təlim
nəticələrinə və hədəflərinə çatması üçün yetərli olmur. Məsələn, incəsənət, mühəndislik və tibb
kimi sahələrdə əl bacarıqlarının inkiĢaf etməsi və parktikaya əsaslanan dərslərin zəruri olduğu
fənnlərin tədrisi elektron təhsil sisteminə keçiddən sonra ciddi problemləri də özü ilə gətirdi.
Tələbələrin bir çoxu oxuduqları teorik bilikləri labaratoriyalarda və digər təhsil mühitində praktiki
olaraq görə bilmədikləri üçün onlar həmin fənnin tədris etmək istədiyi əsas fikirləri dərindən
öyrənmədən tədris prosesini baĢa vurmaq məcburiyyətində qaldılar (Franchi 2020).
Ənənəvi təhsil sistemindən elektron təhsilə keçid təhsil sistemində qiymətləndirmə mövzusunda da
böyük çətinliklər gətirdi. Bir çox hallarda müəllimlərin fənnin tədrisini elektron formatda düzgün
apara bilməməsi, ali təhsil müəssisələrinin özünün maddi texniki bazasının yetərli olmaması və
baĢqa qeyd etdiyimiz problemlər tələbələrə qiymətləndirmə müddətində güzəĢtlər edilməsini
əsaslandırdı (Evans et al. 2020). Əlbəttə bu nöqtədə ənənəvi və elektron təhsilin qiymətləndirmə
üsullarının və meyarlarının da fərqliliklərini və o fərqliliklərlə əlaqəli yetərli biliyə sahib olmayan
akademik heyətin mövcudluğunu da qeyd etməliyik.
Təhsil müddətində mütəmadi olaraq verilən fasilələr və tədris edənlərin elektron təhsillə əlaqəli
yetərli bilik və bacarıqlara sahib olmaması tədrisin keyfiyyətinə təsir etdi və öyrənənlərin bir
çoxunun təhsilində sonradan tamamlanması çox çətin görünən boĢluqlar yaratnı. Pandemiya
Ģəraitinin növbəti təlim tədris ilində davam edəcəyinin öngörüldüyü və davam edən elektron tədrisin
mövcud problemlərinin üstünə günbəgün baĢqa problemlər gətirməsi həmin bu boĢluğu daha da
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çoxaldır və bu da gələcəkdə fənnlərin tədrisində təhsil verənlərin iĢlərinin nə qədər çətinləĢəcəyi
fikrini bildirməyi əsaslandırır (Franchi 2020).
Bu müddətdə müxtəlif səbəblərdən öz təhsilini dayandıran tələbələrin sayı da az deyil. Xüsusilə də
təhsilini xarici ölkələrdə davam etdirən tələbələr həmin ölkədə yaranan pandemiya vəziyyətindən,
yaĢanan maddi problemlərdən və oxuduqları ali təhsil müəssisələrinin bu keçid müddətini düzgün
idarə edə bilməməsindən dolayı öz təhsillərini dayandırmaq məcburiyyətində qalıblar. Bir digər
səbəb kimi, aĢağı gəlir səviyyəsinə sahib ailələrin öz övladlarını elektron cihazlarla təmin edə
bilməməsi, onların internet sürətinin çox aĢağı olduğu və ya heç olmadığı ərazilərdə yaĢamasını da
göstərmək olar (Drane et al. 2020).
Drane və.b.(2020) və Pikulski və.b (2020) pandemiya müddətində təhsil problemlərini tədqiq
edərkən tələbələrin emmosional problemlərlə qarĢılaĢdığını öz elmi əsərlərində iĢıqlandırmıĢdır.
Belə ki, öyrənənlərin bir çoxu, əvvəllər öyrəĢdikləri universitet mühitindən, öz qrup yoldaĢlarından
uzaq qalmaqla müxtəlif psixoloji problemlər yaĢadılar. Onlar tədris müddətində komputer və digər
elektron cihazların önündə uzun müddətli vaxt keçirdiyi üçün bu onların həm fiziki sağlıq
problemləri həm də depressiya yaĢama ehtimalını çoxaltdı. Eyni zamanda bu tələbələrin bir
çoxunda ünsiyyət problemlərini ortaya çıxardı (Evans et al. 2020).
Təhsil sahəsində Covid-19 pandemiyası ilə bağlı yaranan problemlərin həllinə dair təkliflər
Daha öncə qeyd etdiyimiz kimi, elektron təhsil mühitinə keçiddən sonra müəllimlər elektron
vasitələrin istifadəsində, təlim metodologiyasının düzgün müəyyən edilməsində və müəllim
yoldaĢları ilə olan əməkdaĢlıqların qurulmasında problemlər yaĢadılar. Gayithri və.b (2020) qeyd
edir ki, bu müddətdə müəllimlərin bir biri ilə görüĢməsi, təcrübələrini bölüĢməsi və fikir alıĢveriĢi
aparması üçün təhsil müəssisələri sosial öyrənmə mühiti formalaĢdırmalıdır. Bu onlara tədris
etdikləri fənnin tədrisində qabaqcıl təcrübələri öyrənməyə və öz müəllim yoldaĢlarının tətbiq
etdikləri metodologiyaları öyrənməklərinə imkan yaradacaq. Eyni zamanda, təhsilin bir digər
paydaĢı olan valideynlərlə ünsiyyətin çoxaldılması da bu müddətdə vacib məsələlərdən biridir
(Bokde və.b. 2020).
Təlim tədris prosesində yenilikçi kurrikulumların hazırlanması da zəruri məsələlərdəndir. Əvvəllər
ənənəvi təhsil sisteminin tələbələrinə uyğun qurulmuĢ kurrikulumlar bugün elektron təhsilin
tətbiqində öz funksionallığını itirir. Bu səbəbdən də kurrikulumların yeni dövrün tələblərinə və hətta
post pandemiya müddətinə keçid prosesini mümkün edəcək Ģəkildə hazırlanması məsafədən təhsilin
keyfiyyətini təmin edəcəkdir (Richmond et al. 2020).
Artıq bir ildən çoxdur ki elektron təhsil sisteminin tətbiq edilməsi və təhsilin müxtəlif
səviyyələrində müəllimlərin informasiya texnologiyalarını idarə etməklə bağlı bacarıqlarının
çoxaldılması üçün həm rəsmi həm də qeyri rəsmi qürumlar tərəfindən müxtəlif təlim proqramları
keçirilir. Pandemiya müddətinin davam etdiyini və məsafədən təhsilin gətirdiyi faydaları göz
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önündə tutaraq təlim materiallarının bütünlüklə elektronlaĢdırılması prosesin keyfiyyətini artıra
bilər (Evans et al. 2020). Bununla yanaĢı dövlət və özəl ali təhsil müəssisələri arasında əlaqələrin
gücləndirilməsi, məlumat axıĢının çoxaldılması və təcrübə mübadiləsinin artırılması yaĢanan
çətinliyin qarĢısında müəssisələrin çevikliyini artıra bilər (Bokde və.b. 2020).
Müəllimlərin interaktiv təlim metodologiyalarını öyrənməsi də çox vacib məsələlərdən biridir.
Onların ənənəvi bacarıqları distant təlimdə çox aparıcı rol oynamır və müasir təlim
metodologiyalarının tətbiqində müəllimin üzərinə düĢən vəzifə və məsuliyyət öz təlim bacarıqlarını
daima zənginləĢdirməsidir (Martin və Bolliger, 2018). Bununla yanaĢı müəllim fənnin məzmununda
seçim etməli və Ģagird üçün birinci dərəcəli əhəmiyyətli məsələləri online formada ona
çatdırmalıdır. Çünki ĠKT vasitələrinin mövcudluğu distant təhsil müddətində tələbələrə əlavə
məlumatları əlçatan edir. Bu vasitələr eyni zamanda tədris materiallarını, bilikləri yadda saxlamaq,
öyrnəmək və tətbiq etmək imkanı verir (Bunyatova və.b. 2014). Bu isə öyrənənlərin özünənəzarət
qabiliyyətini artıraraq onlara fərdi çalıĢma imkanı tanıyır.
Pandemiya müddətində təhsil prosesində yaĢanan problemlərdən biri kimi internet bağlantısının
mövcud olmaması, öyrənənlərin yetərli elektron vasitələrə sahib olmaması da qeyd olunur (Sadiq,
2020). Buna görə də, internetə alternativ olan baĢqa vasitələrin istifadəsi zəruri hal alır. Tədris
materiallarının çatdırılmasında televiziya və radio kimi kütləvi informasiya vasitələrində
yayımlanan proqramlarının da istifadəsi artıq zərurət kimi görünür (Reimers və Andreas 2020).
AĢağı gəlirli ailələrdən olan tələbələrin maddi resurslarla təmin edilməsi də çox böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Pandemiya zamanı xüsusilə ucqar bölgələrdə, internet və elektrik imkanlarının olmaması
təhsil prosesini oranın yerli əhalisi üçün çətinləĢdirir. Bu səbəbdən də istər dövlət, istərsə
beynəlxalq təĢkilatlar elektron təhsilə keçiddən sonra həmin bölgələrdə yaĢayan və risk qrupu kimi
bilinən əhaliyə maddi dəstək verərək onların dərslərdə iĢtirakını təmin etməlidir (Drane və.b. 2020).
Elektron təhsilə keçiddən sonra yaranmıĢ problemlərdən biri də tələbələrin imtahanlarda iĢtirakı və
onların Ģəffaf qiymətləndirilməsidir. Qiymətləndirmə təlim tədris prosesinin nəticəyönümlülüyünü
əsaslandırdığına görə onun düzgün aparılması və həssas perioddan keçən tələbələrin verdikləri
əməyin böyük diqqətlə dəyərləndirilməsi vacibdir. Xüsusilə də, elektron tədrisdə köçürmə hallarının
mümkünlüyünün yüksək olması bəzən tələbələr arasında çaĢqınlıq və eyni zamanda etriazlara gətirə
bilər. Ona görə də təhsil müəssisələrində tələbələrlə iĢləyərkən onlara layihə əsaslı, qruplar halında
iĢləyə biləcəkləri və əsasən düĢünmə və analiz aparmağa yönləndirən tapĢırıqların və imtahan
suallarnın hazırlanması çox vacib məqamdır (Evans və.b. 2020).
Komputer və digər elektron avadanlıqlarla uzun müddət məĢğul olmaq və dərs müddətində
hərəkətsiz qalmaq həm təhsil verənləri həm də tələbələri fiziki və mental olaraq yorğunluğa sövq
edir. Buna görə də ali təhsil müəssisələrinin üzərinə düĢən məsələlərdən biri də təhsilin bütün
iĢtirakçıları üçün mentorluq proqramları təĢkil etmək, onları psixoloji dəstəklə təmin etmək və
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mümkün qədər idarəçilərlə akademik kollektiv arasındakı ünsiyyəti və əlaqələri çoxaltmaqdır
(Bokde və.b. 2020). Bunun sayəsində həm verilən təhsilin keyfiyyətini, həm də müəllim və
tələbələrin əvvəlki qədər olmasa da psixolojik olaraq təhsil prosesinin içərisində olmasını təmin
etmək olar.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti: Pandemiya dönəmində təhsil və alınan tədbirlər
Azərbaycanda yüksəkixtisaslı pedaqoji və elmi-pedaqoji kadrlar yetiĢdirən Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti (ADPU) zəngin keçmiĢə və ənənələrə malik bir elm və təhsil müəssisəsidir.
Artıq 100 ilə yaxındır ki Azərbaycanda ali pedaqoji kadr hazırlığı ilə məĢğul olan ADPU-da hal
hazırda filiallar və Pedaqoji Kolleclə birlikdə təxminən 20 minə yaxın tələbə təhsil alır. Ali təhsil
ocağında (ADPU) bakalavriat səviyyəsində 22 ixtisas və magistratura səviyyəsində 18 ixtisas üzrə
pedaqoji kadr hazırlığı aparılır. Universitetdə aparılan təlim təhsil prosesinə 67 elmlər doktoru, 61
professor 273 dossent və 354 fəlsəfə doktoru ünvanına sahib heyət öz töhfəsini verir (Cəfərov.C,
2016). Azərbaycanın ən böyük tələbə kütləsinə sahib olan bu ali təhsil ocağında Pedaqoji kollecdə
orta ixtisas səviyyəsi üzrə 4040, bakalavriat səviyyəsi üzrə 12322, magistratura səviyyəsi üzrə 698,
doktorantura səviyyəsi üzrə 72 və əlavə təhsildə isə 87 tələbə təhsil alır (ADPU, 2020).
3 Mart 2020-ci il tarixində Azərbaycanda Covid-19 virusundan qorunmaq üçün rəsmi karantin
rejimi elan olunduqdan sonra universitetin bütün filiallarında və fakültələrində təhsilin məsafədən
formaya keçidi üçün adekvat addımlar atılmıĢdır. Həmin müddətdə dövlətin təhsildən məsul birinci
qurumu Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi təhsilin hansı formatda və hansı platformalar
üzrə davam etdiriləcəyi ilə əlaqəli heç bir məlumat paylaĢmadığına görə universitet rəhbərliyi öz
aldıqları daxili qərarlar əsasında dərslərin Zoom platforması üzərindən təĢkil edilməsinə qərar
vermiĢdir. Bu müddətdə həm müəllimlərin həm də tələbələrin bir qisminin ĠKT hazırlığının, maddi
resurslarının və distant təhsil üçün digər zəruri imkanlarının olmamasından dolayı universitetdə
tələbələrsin təxminən 30%-i dərslərə qoĢula bilmiĢdir. Problemin aradan qaldırılması üçün ilkin
mərhələdə Tələbə Həmkarlar Ġttifaqının köməyi ilə bəzi tələbələrə internet paketləri təqdim
olunmuĢ və paytaxt kənarında yerləĢən Heydər Əliyev mərkəzləri ilə əlaqə saxlayaraq texnoloji
vasitələri olmayan tələbələrin mərkəzin labaratoriyalarından istifadə edərək dərslərə qoĢulmasını
təmin etməyə çalıĢılmıĢdır.
Pandemiya müddətində təhsilin bütün pillələri üzrə təhsil müəssisələri müvəqqəti olaraq
bağlandığına görə universitetdə qarĢılaĢılan ən böyük çətinliklərdən biri də tələbələrin pedaqoji
təcrübə keçməsi ilə əlaqəli idi. Universitet rəhbərliyi həmin müddətdə tələbələrin pedaqoji təcrübəni
onlayn formatda keçməsinə qərar verdi. Belə ki, onlar artıq məktəblərdə Ģagirdlərə dərs keçmək
əvəzinə, əvvəlcədən hazırladıqları demo dərsləri öz tələbə yoldaĢlarına təqdim edir və bu Ģəkildə öz
pedaqoji təcrübələrini tamamlayırdılar.
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Universitetdə yaĢanan bir digər çətinlik labaratoriya praktikası gərəkdirən dərslərin tədrisi ilə bağlı
olurdu. Xüsusilə Kimya və Biologiya fənnləriinin tədrisində labarator dərslər çox mövcud olduğuna
görə məsafədən təhsil müddətində həmin ixtisasda təklif edilən dərslərdə çətinliklər yaĢandı.
Sonradan semestr sonuna doğru universitetdə virtual labaratoriya qurularaq öyrədiləmsi çox vacib
olan labarator eksperimentlərin bir çoxu video qeydiyyatlar vasitəsilə tələbələrə çatdırıldı. 20202021-ci tədris ilinin payız sessiyasında isə artıq bütün labaratoriya dərsləri komplektləĢdirildi və
video dərslər Ģəklində tələbələrə təqdim edildi.
Tədris ilinin sonunda, yay tətili müddətində növbəti tədris ilinə hazırlıq məqsədli universitetdə
Müasir Təhsil Texnologiyaları Mərkəzi və Microsoft ġirkətinin Təhsil Ģöbəsi ilə birgə əməkdaĢlıq
aparılaraq universitet müəllimlərinə MS Teams online platformasının istifadəsi ilə bağlı mütəmadi
təlimlər verildi. Bununla yanaĢı universitet rəhbərliyi MS Teams platformasının istifadəsi ilə əlaqəli
―Microsoft Teams: müəllimlər üçün metodik vəsait‖ adlı xüsusi kitabça hazırlayaraq universitet
kollektivinə təqdim etdi.
Sentyabrın 27-də baĢlayan , 44 gün davam edən və Azərbaycanın tam qələbəsi ilə baĢa çatan Ġkinci
Qarabağ müharibəsi zamanı ölkədə internet imkanları məhdudlaĢdırıldı və bu müddətdə təlim tədris
ali təhsil müəssisələrində yenidən müddətli olaraq dayandırıldı. Həmin müddətdə çox effektiv
nəticə əldə edilməsə də universitet rəhbərliyi dərs materiallarını tələbələrə e-mail vasitəsilə
göndərməyi qərara aldı. ADPU-da təhsil alan tələbələrin təxminən 75%-nin paytaxt xaricindən
olduğunu nəzərə alsaq bu müddətdə təlim tədris prosesində hansı çətinliklərin yaĢandığını xəyal
etmək çətin olmaz.
Müharibə bitdikdən sonra dərslər davam etdirilsə də, tələbələrin psixolojik vəziyyətini və tədrisdə
yaranan boĢluqları nəzərə alaraq universitet tələbələrin semestr sonu imtahanlarında onlara
müəyyən güzəĢtlər etdi və onlara dəstək olmağa çalıĢdı. Universitetdə pandemiya müddətində
imtahanlar online platformada və Ģifahi olaraq ilk öncə eksperimental Sabah
aparılmıĢdır.

qruplarında

Universitetdə mövcud olan 210 Sabah qrupu tələbələrinə online sinxron Ģifahi

imtahan keçirilmiĢdir. 2020-2021 tədris ilinin yaz imtahanlarının da bu qayda ilə keçirilməsi
planlaĢdırılır. Real vaxt rejimində müəyyən olunmuĢ cədvəl əsasında ən azı iki müəllim imtahana
qoĢularaq gediĢata nəzarət edəcək. Ġmtahan biletləri daha öncədən online formada hazırlanmıĢ 30
qutuya yerləĢdiriləcək və tələbələr hər qutuda hansı imtahan bileti olduğundan xəbərsiz formada
biletləri seçərək onlara təyin olunmuĢ suallar əsasında 15 dəqiqə düĢünüb sonra suallara cavab
verəcəklər. Bütün imtahanlar sonradan mövcud ola biləcək hər hansı etirazları nəzərə alınaraq video
qeydiyyat vasitəsilə yaddaĢda saxlanılacaq. Əgər tələbə imtahanın yekun qiymətindən narazılıq
edərsə müəllim ona əlavə bir sual da təqdim edir. Əgər bu da tələbəni qane etmirsə onlar
appelyasiyaya müraciət edərək imtahan videosunun izlənməsini tələb edə bilərlər. Ġmtahan
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müddətində tələbənin interneti kəsilərsə o 3 dəqiqə içərisində geri qayıda bildiyi halda onun
imtahanı davam etdirilir. Əksi təqdirdə isə tələbənin imtahanı semestr sonuna ertələnir.
Universitetdə hal hazırda 200-ə yaxın xarici vətəndaĢlığa sahib tələbə öz təhsilini davam etdirir. Bu
tələbələrin təxminən 90%-i qardaĢ ölkə Türkiyədən, 15 tələbə Çin Xalq Respublikasından və 5-6
tələbə isə Orta Asiya ölkələrindəndir. Xüsusi karantin rejimi baĢladığında ADPU Türkiyə
Respublikasının Ölkəmizdəki Səfirliyinin köməyi ilə türkiyəli tələbələri öz ölkəsinə göndərdi.
Amma Çinli tələbələr ölkədən çıxmaq istəmədikləri üçün universitet rəhbərliyi onlara universitetin
yataqxanasında qalmaq imkanlarını təĢkil etdi. Bununla yanaĢı həmin tələbələrə psixoloji xidmətlər
göstərildi.
ADPU-da məsafədən təhsilə keçiddən sonra atılan bir yeni addım da Moodle tədris platformasının
təlim tədris prosesində istifadəsi ilə bağlı oldu. Bu platforma çərçivəsində müəllimlər öyrənilən
materialın yerləĢdirilmə ardıcıllığını və qrafikini sərbəst seçə bilir, həmçinin materialın
mənimsənilməsi səviyyəsini yoxlaya bilirlər. Proqram eyni zamanda tələbələrə təlim tədris
prosesini izləyə biləcəyi bir vizual xəritə kimi xidmət göstərir. Hal-hazırda ADPU –da Moodle
platformasında yaradılan 78 elektron kursda qeydiyyatdan keçmiĢ 19574 istifadəçi mövcuddur.
Universitetdə məsafədən təhsil müddətində müĢahidə edilən ən böyük problemlərdən biri interatktiv
təlim metodologiyasının dərslərin təlimində istifadəsi ilə bağlıdır. Belə ki, ənənəvi təhsil
sistemindən məsafədən təhsilə doğru baĢ verən çox sürətli paradiqma dəyiĢikliyi əvvəllər heç
onlayn tədris təcrübəsi olmayan müəllimlərə əldə olan materialları elektronlaĢdırmağa çətinlik
yaratdı. Eyni zamanda, heç də müəllimlərin hamısı sinif daxilində göstərdikləri sinif idarəçiliyi
qabiliyyətlərini komputer vasitəsilə göstərə bilmədi. Bunun bir səbəbi də ümumilikdə məsafədən
təhsilin müəllimlərə sinif idarəçiliyində və dərslərin daha effektiv tədrisinə verdiyi məhdud
imkanlardır.
Hal hazırda universitet öz yeni missiyasına uyğun olaraq təlim tədris prosesi üçün məsafədən
təhsilin təĢkilində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin reallığa çevrilməsi üçün çalıĢır və yeni
tədris ili baĢlayana qədər elektron tədris sisteminin metodologiyasını və pedaqoji yanaĢmalarını
tədqiq edərək geniĢ təhsil ictimaiyyətinə təqdim etməyi hədəfləyir (AZƏRTAC, 2020).
Nəticə və təkliflər
Dünyanı öz qaranlıq kölgəsi altına almıĢ Covid-19 pandemiyası bu gün baĢda səhiyyə olmaqla
ictimaiyyətin bütün sahələrində axsamalar və məhdudiyyətlər əmələ gətirərək sosial-iqtisadi
prioritetlərə yenidən baxılmasını zəruri etmiĢdir. Bu dəhĢətli virusun ortaya çıxdığı gündən bəri
bütün ölkələr onun yayılma arealını azaltmaq üçün müxtəlif qabaqlayıcı tədbirlər görmüĢ və
strategiyalar hazırlamıĢdır. Ġnsan yetiĢdirməyi və cəmiyyətin tərəqqisini hədəf alan təhsil sahəsi isə
əlbəttəbu prosesdə ən çox ziyan çəkən sahələrdən biri kimi ön plandadır. Belə ki, bugün milyonlarla
insan bu virusun təhdidindən dolayı öz təhsil periodunu ya qismi olaraq ya da tamamilə
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dayandırmaq məcburiyyətində qalmıĢdır. Bütün ölkələr təhsil prosesi zamanı Ģagirdlərin,
tələbələrin, müəllimlərin, inzibati və texniki iĢçi heyətinin, eləcə də valideynlərin və digər ailə
üzvlərinin virusa yoluxma riskinin qarĢısının alınmasını əsas vəzifə kimi görür. Qlobal səviyyədə
təhsil siyasətinin hazırlanması və tətbiqindən birbaĢa cavabdeh olan Ümumdünya Səhiyyə TəĢkilatı
(ÜST), BMT UĢaq Fondu (UNĠCEF), BMT-nin Elm, Təhsil və Mədəniyyət üzrə TəĢkilatı
(UNESCO), Beynəlxalq Əmək TəĢkilatı (BƏT) və digər beynəlxalq və milli təĢkilatlar üzv
dövlətlərə bu qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı təlimat sənədləri və çağırıĢlar ünvanlamıĢdır.
Mövcud vəziyyətlə bağlı dünyanın müxtəlif bölgələrində yerləĢən ali təhsil ocaqlarında ənənəvi
təhsildən məsafədən təhsilə keçid müddətində problemlər ortaya çıxmıĢdır. Məsafədən təhsilə
keçidə qədərki müddətdə təhsildə ən çox aĢağıda qeyd olunan çətinliklər ilə üzləĢilmiĢdir:
-

Mövcud təhsil proqramlarının elektron təhsilə uyğun olmaması

-

Ali təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təĢkili üçün təhsil platformalarının mövcud
olmaması

-

Müəllimlərin və tələbələrin bir qisminin elektron təhsillə bağlı peĢəkarlıq səviyyəsinin
aĢağı olması və heç bir ön təcrübəsinin olmaması

-

Müəllimlər arasında əməkdaĢlıq səviyyəsinin istənilən səviyyədə olmaması

-

Ali təhsil müəssisələrinin maddi texniki bazasının elektron təhsilə keçid üçün yetərli
olmaması

-

Dövlət və beynəlxalq təĢkilatların təhsilə ayırdığı büdcənin azalması

Məsafədən təhsil müddətində də ali təhsil pilləsində ciddi əksikliklər ortaya çıxdı.Tələbələrin və
müəllimlərin hələ onlayn təhsil sisteminin tətbiqi ilə bağlı yetərli bilik və bacarıqlara sahib
olmaması və ümumilikdə təhsil sisteminin bu dəyiĢikliyin tempinə ayaq uydura bilməməsi
aĢağıdaki mövcud problemləri bərabərində gətirdi:
-

Ġncəsənət və mühəndislik ixtisaslarında praktiki dərslərin təĢkilində çətinliklər

-

Qiymətləndirmə sisteminin düzgün qurula bilməməsi və Ģəffaf qiymətləndirmə
praktikasının əksikliyi

-

Təhsilə mütəmadi Ģəkildə icbari ara verilməsi ilə tədris proqramlarının öyrədilməsində
yaranan boĢluqlar

-

Tələbələrin bir qisminin tədrisi yarıda saxlaması və təhsil müəssisələrindən öz istəkləri
ilə bağlı çıxması

-

Təhsilin bütün iĢtirakçılarının emmosional çətinliklərlə qarĢılaĢması

Həm yerli həm də beynəlxalq kontekstdə apardığımız tədqiqatın nəticəsi olaraq böhran dönəmində
təlim və tədris prosesinin keyfiyyətinin artırılması üçün müəyyən təkliflər irəli sürürük. Bu
təkliflərin bəziləri artıq bəzi ali təhsil müəssisələri tərəfindən icra olunsa da, onların təkliflər
arasında qeyd olunmasının zəruri olduğunu düĢünürük.
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-

Müəllimlər, tələbələr və ali təhsilin bütün paydaĢları arasında ünsiyyətin gücləndirilməsi

-

Təlim tədris üçün yenilikçi və nəticəyönümlü elektron tədris kurrikulumlarının
hazırlanması

-

Müəllimlərin, tələbələrin və ali təhsilin bütün iĢtirakçılarının ĠKT bacarıqlarının
çoxaldılması üçün tədbirlər planının hazırlanması

-

Ġnteraktiv təlim metodologiyasının elektron təhsildə istifadəsinin zəruriləĢdirilməsi

-

Alternativ təlim vasitələrinin fəaliyyətinin çoxaldılması və mümkünsə ali təhsil
müəssisələrində təhsil televiziyası və radiosunun formalaĢdırılması

-

Sosial həssas qrupa aid müəllim və tələbələrin maddi resurslarla təmin edilməsi üçün
yeni addımların atılması

-

Yenilikçi, Ģəffaf və nəticəyönümlü qiymətləndirmə meyarlarının və metodlarının
hazırlanması və təlim tədris prosesində tətbiqi

-

Ali təhsil müəsisisələrində müəllim və tələbələr üçün mentorluq proqramlarının
hazırlanması
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Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində təlim nəticələrinin qiymətləndirməsi
BALAYEVA GÜLARƏ.
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU.
XÜLASƏ
Qiymətləndirmə təhsilin qlobal problemlərindən biri hesab edilir. Dünya təhsil sisteminin
mükəmməl, yeni qiymətləndirmə iĢinin tam və əhatəli olması möhkəm elmi-pedaqoji əsaslar
üzərində qurulması ilə ölçülür. Azərbaycanda aparılan təhsil islahatlarında qiymətləndirmə amilinə
xüsusi əhəmiyyət verilir. Qiymətləndirmə dedikdə, bir qayda olaraq, Ģagirdlərin gündəlik (cari)
qiymətləndirilməsi baĢa düĢülmüĢdür. Belə qiymətləndirmə növü isə həddən artıq zərərlidir və
mahiyyət etibarı ilə heç bir əhəmiyyət kəsb etmir.
ġagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi, yeni sistemlə aparılması, yeni qiymətləndirmə sisteminin
hazırlanması Təhsilin ĠnkiĢaf Layihəsində prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən olunmuĢdur.
Təlim və tədris prosesinin təkmilləĢdirilməsi, ümumtəhsil məktəblərinin Ģagirdlərinin nailiyyətləri
haqqında obyektiv məlumatların əldə edilməsi və dövlət təhsil standartlarının monitorinqinin həyata
keçirilməsi üçün müasir qiymətləndirmə sisteminin yaradılması baĢlıca vəzifə kimi irəli sürülür.
Təhsilin keyfiyyətinin müəyyənləĢdirilməsində əsas göstərici öyrənənin, Ģagirdin təlim nəticələri
olduğundan, bu nəticələrin düzgün, obyektiv qiymətləndirilməsi də keyfiyyəti üzə çıxaran ən
etibarlı mənbə hesab olunur.Təhsilin keyfiyyətinin müəyyənləĢdirilməsində əsas göstərici
öyrənənin, Ģagirdin təlim nəticələri olduğundan, bu nəticələrin düzgün, obyektiv qiymətləndirilməsi
də keyfiyyəti üzə çıxaran ən etibarlı mənbə hesab olunur.
―Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası‖na görə
müasir qiymətləndirmə sistemi 3 səviyyədə aparılır.
1. Beynəlxalq səviyyədə qiymətləndirmə- bu səviyyə müxtəlif ölkələrin eyni yaĢlı
Ģagirdlərinin fəaliyyətinin qiymətləndirməyə imkan verir. Bu, ümumilikdə baĢqa ölkələrlə müqayisə
etməyə Ģərait yaradaraq inteqrasiyaya və sürətli inkiĢafa yol açır.
2. Milli səviyyədə qiymətləndirmə- təhsil prosesinin təĢkili, planlaĢdırılması haqqında
toplanmıĢ məlumatlar vasitəsilə kurikulumun keyfiyyətinin, təhsil keyfiyyətini və təhsil sistemində
baĢ verən dəyiĢiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə həyata keçirilir.
3. Məktəbdaxili qiymətləndirmə-bu qiymətləndirmə səviyyəsi bilavasitə məktəbin, konkret
sinif və Ģagirdlərin təlim-idrak fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilir.
Açar sözlər: qiymətləndirmə, nailiyyət, keyfiyyət, diaqnostik, formativ, summativ
Key words: evaluation, achievement, quality, diagnostic, formative, summative.
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Təlim-tərbiyə prosesinin yeni fənn proqramlarının (kurikulumların) tələbləri əsasında
qurulması
(Establishment of educational process based on the requirements of new subject programs
(curricula))
Mehdizadə GülĢən Kamal qızı
ADPU-nun kiçik elmi işçisi
XÜLASƏ
Ümummilli liderimiz H.Əliyevin müəyyənləĢdirdiyi strateji istiqamətə uyğun hazırlanmıĢ
Azərbaycan Respublikasının yeni ―Təhsil Qanunu‖ elmi-pedaqoji ictimaiyyətimiz qarĢısında çox
mühüm və geniĢmiqyaslı vəzifələr qoymuĢdur. Həmin Qanunda ölkəmizdə təhsilin əsas məqsədi
belə müəyyənləĢdirilmiĢdir: ―4.0.1. Azərbaycan dövləti qarĢısında öz məsuliyyətini dərk edən,
xalqın milli ənənələrinə və demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən,
vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düĢünən vətəndaĢ və
Ģəxsiyyət yetiĢdirmək; 4.0.2. milli-mənəvi və ümumbəĢəri dəyərləri qoruyan və inkiĢaf etdirən, geniĢ dünyagörüĢə malik olan, təĢəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki
biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis kadrlar hazırlamaq‖.
Xalqın milli ənənələrinə hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan,
milli-mənəvi və ümumbəĢəri dəyərləri qoruyan vətəndaĢ və Ģəxsiyyətlərin formalaĢdırılmasının
mühüm vasitələrindən biri xalqımızın zəngin tarixini, o cümlədən mədəniyyət tarixini dərindən
öyrənmək və öyrətməkdir.
Ümumtəhsil məktəblərində təlimin yeni texnologiyalar, o cümlədən interaktiv metodlar əsasında
qurulması elmin sürətli inkiĢafının və təhsilin cəmiyyətdəki rolunun getdikcə artmasının nəticəsidir.
Ġnteraktiv təlim metodlarının tədris prosesinə tətbiq edilməsi Ģagirdlərin təlim fəallığının onların
nitq və təfəkkürünün dialektik Ģəkildə gücləndirilməsi və təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
müsbət təsir göstərir. Bütün bunlar nəticə etibarilə, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Ġslahatı
proqramında göstərildiyi kimi, cəmiyyətə inteqrasiya yolu ilə demokratikləĢdirmə və humanitarlaĢdırma prinsiplərinin həyata keçirilməsi deməkdir.
Etiraf edilməlidir ki, yeni təlim texnologiyaları təlim prosesində Ģagirdlərin təlim fəallığını
sürətləndirən, biliklərin bacarıqlara və vərdiĢlərə dinamik çevrilməsini təmin edən yeni bir
sistemdir. Həmin sistemin əsasında müasir cəmiyyətin sifariĢi, yəni təhsil məqsədi dayanır. Bu
məqsəddən irəli gələn sifariĢi ĠKT daha səmərəli Ģəkildə həyata keçirir.
Yeni texnologiyalar forma, məzmun və tətbiqinə görə müxtəlifdir. Onlardan səmərəli istifadə
yollarını tapmaq lazımdır və son nəticələrin nəzəri və təcrübi inteqrasiya kimi əldə olunması
göstəricisi sayıla bilər. Bu, yeni yanaĢmadır.
Açar sözlər: insan hüququ, milli ənənə, ümumbəĢəri dəyərlər, yeni texnologiya, interaktiv
təlim.
SUMMARY
The new "Education Law" of the Republic of Azerbaijan, prepared in accordance with the strategic
direction defined by our national leader Heydar Aliyev, has set very important and large-scale tasks
for our scientific and pedagogical community. This law defines the main purpose of education in
our country as follows: ―4.0.1. To cultivate citizens and individuals who understand their
responsibility to the Azerbaijani state, respect the national traditions and principles of democracy,
human rights and freedoms, are committed to the ideas of patriotism and Azerbaijanism, and think
independently and creatively; 4.0.2. to train modern-minded and competitive specialists who protect
and develop national-moral and universal values, have a broad outlook, are able to evaluate
initiatives and innovations, have theoretical and practical knowledge ‖. One of the important means
of forming citizens and personalities who respect the national traditions of the people, are
committed to the ideas of patriotism and Azerbaijanism, protect national-moral and universal values
is to deeply study and teach the rich history of our people, including cultural history.
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The construction of education in secondary schools on the basis of new technologies, including
interactive methods, is the result of the rapid development of science and the growing role of
education in society. The application of interactive teaching methods in the teaching process has a
positive effect on the learning activity of students, the dialectical strengthening of their speech and
thinking, and the improvement of the quality of teaching. All this, in turn, means the
implementation of the principles of democratization and humanization through integration into
society, as indicated in the Education Reform Program of the Republic of Azerbaijan.
It must be acknowledged that new learning technologies are a new system that accelerates the
learning activity of students in the learning process, ensuring the dynamic transformation of
knowledge into skills and habits. At the heart of this system is the order of modern society, that is,
the purpose of education. ICT fulfills the order more effectively for this purpose.
New technologies vary in form, content and application. It is necessary to find ways to use them
effectively, and the final results can be considered as an indicator of theoretical and practical
integration. This is a new approach.
Key words: human rights, national traditions, universal values, new technologies, interactive
learning.
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ĠNNOVATĠV TƏLĠM FƏALĠYYƏTĠNĠN ĠNTELLEKTUAL ĠNKĠġAFA TƏSĠRĠNĠN
PEDAQOJĠ- PSĠXOLOJĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
(PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE EFFECT OF
INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF INNOVATIVE EDUCATIONAL ACTIVITY)
ƏHMƏDOVA GÜLNAZ XANLAR QIZI
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Fəlsəfə Proqrami Üzrə Doktorant
XÜLASƏ
Təhsil sahəsində yeniliklərin tətbiqi Ģagirdlərin psixoloji və pedaqoji – psixoloji xüsusiyyətlərin
nəzərə alınmasını tələb edir. Ġnnovativ fəaliyyətin psixoloji və pedaqoji əsaslarını nəzərdən
keçirərkən müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin inkiĢafı üçün zəruri olan özünüdərk, özünə hörmət və
özünü inkiĢaf etdirmə metodlarından ustalıqla istifadə edə bilməsi, kommunikativ səriĢtəsi,
psixoloji hazırlığı və psixoloji savadlılığı olması vacib amillərdəndir. Təlim Ģəraitində hər bir
Ģagirdin qabiliyyətlərinə, meyllərinə, maraqlarına, dəyər istiqamətlərinə və mənimsəmədə, təhsil
fəaliyyətində, öyrənmə prosesində özünü sübutu təmin etmək lazımdır. ġagirdlərin intellektual
inkiĢafı birbaĢa zehni inkiĢafla sıx əlaqədədir, intellektual inkiĢaf Ģagirdin özünü təsdiq etməsi,
qabiliyyət və bacarıqlarının müstəqil təzahürüdür. Ġbtidai sinif Ģagirdlərinin müəllimin rəhbərliyi
altında biliklərinin mənimsənilməsi prosesi mürəkkəb bir prosesdir yalnız əqli fəaliyyət deyil, eyni
zamanda Ģəxsiyyətin psixoloji xüsusiyyətləri - onların hissləri, iradəsini də əhatə edir. Biliklərə
yiyələnən məktəblilər yenidən qurmağı, yenidən düĢünməyi, həll yolu taparaq həyatlarında tətbiq
etməyi öyrənirlər və bu o deməkdir ki, müəllimin Ģagirdin Ģəxsiyyətinə həm pedaqoji həm də
psixoloji təsiri olmalıdır
Məqalədə Ģagirdlərin intellektual inkiĢafı prosesi ilə bağlı məsələlər vurğulanır, pedaqoji və
psixoloji Ģərtlər müəyyənləĢdirilir. Ġnnovativ təlim fəaliyyətinin intellektual inkiĢafa təsirinin
pedaqoji psixoloji Ģərtlərini aĢağıdakı Ģəkildə ümumiləĢdirmək olar:
Pedaqoji Ģərtlər: - Təhsilləndirici mühitin təĢkili;
- Təlim resurslarının olması;
- Müəllim və Ģagirdlərin hazırlıq səviyyəsinin yüksək olması və s.;
Psixoloji Ģərtlər: - ġagirdlərdə təlim marağının və motivlərinin formalaĢdırılması;
- Müəllim və Ģagird münasibətlərinin yüksək səviyyədə olması;
- Sağlam təhsil mühitinin yaradılması
Sadalanan və digər Ģərtlərin həlli, daha yüksək fəaliyyət səviyyələrinin formalaĢması yolu ilə baĢ
verir, nəticədə uĢaq inkiĢafının daha yüksək mərhələsinə keçir. Təhsil, sosial və iqtisadi inkiĢafın
aparıcı amilidir, çünki müasir cəmiyyətin ən vacib dəyəri yeni bilikləri axtarmağı, mənimsəməyi və
qərarlar qəbul etməyi bacaran bir insandır.
AÇAR SÖZLƏR: intellektual fəaliyyət, istedad ve qabiliyyət, yaradıcı təfəkkür, interaktiv təlim.
SUMMARY
The application of innovations in the field of education requires taking into account the
psychological and pedagogical-psychological characteristics of students. When considering the
psychological and pedagogical basis of innovative activity, it is important for a teacher to be able to
use the methods of self-awareness, self-respect and self-development necessary for the development
of pedagogical activity, to have communicative skills, psychological training and psychological
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literacy. In the learning environment, it is necessary to provide proof of each student's abilities,
tendencies, interests, values and mastery, educational activities, learning process. The intellectual
development of students is directly related to mental development, intellectual development is an
independent manifestation of the student's self-affirmation, abilities and skills. The process of
mastering the knowledge of primary school students under the guidance of a teacher is a complex
process that involves not only mental activity, but also the psychological characteristics of the
personality - their feelings and will. Students who acquire knowledge learn to rebuild, rethink, find
solutions and apply them in their lives, which means that the teacher must have both pedagogical
and psychological influence on the student's personality.
The article highlights issues related to the process of intellectual development of students, identifies
pedagogical and psychological conditions. The pedagogical psychological conditions of the impact
of innovative learning activities on intellectual development can be summarized as follows:
Pedagogical conditions: - Organization of educational environment;
- Availability of training resources;
- High level of training of teachers and students, etc .;
Psychological conditions: - Formation of learning interests and motives in students;
- High level of teacher-student relations;
- Creating a healthy educational environment
The solution of these and other conditions occurs through the formation of higher levels of activity,
resulting in a higher stage of child development. Education is a leading factor in social and
economic development, because the most important value of modern society is a person who is able
to seek, acquire and make new knowledge.
KEYWORDS: intellectual activity, talent and ability, creative thinking, interactive learning.
GĠRĠġ
Müasir dövrün tələblərinə uyğunlaĢmaq məqsədi ilə ilkin ibtidai təhsilə professional keyfiyyətli
müəllimləri cəlb olunması diqqət mərkəzindədir. Ġbtidai sinif müəlliminin pedaqoji istiqaməti onun
əsas fəaliyyəti ‒ pedaqoji ustalığı, öyrətməkdən daha çox Ģagirdlərə müstəqil öyrənməyi öyrətmək,
Ģagirdin tərbiyəsinə müdaxilədən daha çox onun özünütərbiyə prosesinə yönəlməsi məqsədi durur.
L.N.Tolstoyun təbirincə desək: ―Əgər müəllim yalnız iĢini sevirsə, o, yaxĢı müəllimdir. Əgər
müəllim yalnız Ģagirdi ata, ana kimi sevirsə, bütün kitabları oxuyan, lakin iĢə sevgisi olmayan
müəllimdən yaxĢıdır. Əgər müəllim özündə iĢə sevgi ilə Ģagirdə sevgini birləĢdirirsə, o, əsl
müəllimdir, həqiqi müəllimdir, kamil müəllimdir‖.(7)
Ġbtidai sinif müəllimi ixtisas etdiyi fənni mükəmməl, dərindən bilməlidir, əvvəl iĢini peĢəkarcasına
qurmalı, daha sonra isə layihəsini qurduğu, təĢkilatçılıq etdiyi fəaliyyəti göstərməlidir. Müəllimlik,
ancaq o demək deyildir ki, dərsi səviyyəli Ģəkildə qurasan. Müəllim eyni zamanda yüksək insani
dəyər və keyfiyyətlərə də sahib olmalıdır. Ġbtidai sinif müəllimi Ģagirdləri, ilk növbədə, təlim-tədris
prosesi zamanı öyrənməlidir. Təlim-tədris prosesi zamanı Ģagird Ģəxsiyyətinin bütün xüsusiyyətləri
meydana çıxır. ġagirdləri təlim əməyi
prosesində və dərsdənkənar asudə vaxtlarında tənəffüslərdə, yoldaĢları ilə qarĢılıqlı münasibətlərində, oyun oynayarkən də öyrənməyə nail olmaq
olar. Ġbtidai sinif müəllimi Ģagirdlərdə təlimə maraq və inam hissini yaratmaqla , zehni və fiziki
əmək fəaliyyətinə istiqamətləndirməklə, onları
tam cəmiyyətə gərəkli Ģəxsiyyət kimi
formalaĢmasına və inkiĢafına təsir göstərə bilər. Təlim - tərbiyə iĢini səmərəli aparmaq,
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məktəblilərdə yüksək mədəniyyət, vətənpərvərlik hissi, əməksevərlik, müstəqillik kimi keyfiyyətləri
formalaĢdırmaq hər bir müəllimin ən öndə vəzifəsi və sahib olduğu məsuliyyətidir.
V.A.Suxomlinski isə müəllimlik haqqında öz fikirlərini belə izah edir: ― O, ilk növbədə, uĢaqları
sevən insandır, onlarla ünsiyyətdən sevinc tapır, inanır ki, hər bir uĢaq yaxĢı adam ola bilər;
uĢaqlarla dostluq etməyi bacarır, uĢaqların sevincini və kədərini ürəyinə sala bilir, uĢağın qəlbini
oxuyur və heç vaxt unutmur ki, özü də vaxtilə uĢaq olub. Daha sonra, yaxĢı müəllim öz iĢinin ustası
olmalıdır‖.
Ġbtidai sinif müəllimi Ģagirdin orqanizminin funksional imkanları və zehni imkanları arasındakı
mövcud tarazlığı, sinif yoldaĢları ilə münasibətdə psixoloji və pedaqoji amilləri diqqət mərkəzində
saxlamalıdır. Ġbtidai sinif müəllimi hər bir Ģagirdin aktiv fəaliyyətə cəlb olunması, təlim zamanı
etnik, dini mənsubiyyəti, fərdiyyəti, intellektual inkiĢafı və öyrənmə bacarıqlarının nəzərə alınması,
həyati və tədris bacarıqlarının formalaĢması təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, Ģagirdlərin
bilik, bacarıq və vərdiĢlər əldə etməsinə, həmçinin inam, əqidə , dünyagörüĢü və zəruri davranıĢ
bacarıqları formalaĢmasına gətirib çıxarır.
Əslində, məktəblilərin sinifdə təhsil fəaliyyətinin təĢkilini planlaĢdırarkən, buna hazırlıq
səviyyələrini nəzərə alınaraq təlim fəaliyyəti müddətində Ģagirdlərin təlim vəzifələri elə bir Ģəkildə
paylanmalıdır ki, qarĢıya qoyulan hədəfə nail ola bilsin.
Ġnnovativ təlim fəaliyyətinin intellektual inkiĢafa təsir edən Ģərtlərdən biri Ģagirdlərin əqli və fiziki
fəaliyyətindən hərtərəfli istifadə etməkdir. Ġnnovativ təlim vasitəsilə qazanılan yaradıcı təfəkkürünü
inkiĢaf etdirir, eyni zamanda onun mənəvi həyatını zəngin edir. ġagirdlərin idrak müstəqilliyinin
inkiĢaf etdirilməsi onları gələcək həyatlarında faydalı öyrənmə və tətbiqetmə fəaliyyətə hazırlayır.
Sinifdə öyrənmə fəaliyyətinə hazırlıq dərəcəsini Ģərti olaraq dörd səviyyəyə ayırmaq olar:
I səviyyə (aĢağı) – Müəllimin tapĢırıqlarının həvəslə yerinə yetirməyə çalıĢan, lakin
maneələrlə qarçılaĢdığı zaman fəaliyyətin icrasını dayandırır;
II səviyyə (orta) - Təlim fəaliyyətinə böyük maraq və həvəslə yanaĢmasına baxmayaraq
lakin verilən tapĢırığı tamamlaya bilmir, tamamlanmayan iĢə laqeydlik göstərir və nəticəsi ilə
maraqlanmır;
III səviyyə (orta səviyyədən yuxarı) – Müəllimin göstəriĢ verdiyi tapĢırığı maraq,həvəslə və
inamla icra edir, nəticə əldə etdiyi zaman məmnunluq hiss edir və verilən tapĢırığın öhdəsindən
gəldiyini düĢünür;
IV səviyyə (yüksək)- ġagird verilən vəzifəni bacarıqla və həvəslə yerinə yetirir, yaxĢı
nailiyyətlər əldə edir, nəticələrinə tənqidi yanaĢması var və daha böyük uğur əldə etmək üçün
planlar qurur;
Müəllim təlim fəaliyyətində uĢaqların adları ilə müraciət etməli, Ģagirdlərlə sinif yoldaĢları arasında
səmimi münasibəti formalaĢdırmalıdır. Təlim üçün əlveriĢli mühit yaratmağa yönələn növbəti
mərhələ həm müəllim –Ģagird və həm də Ģagird-Ģagird arasında «tanıĢlıq»dır. Ġnteraktiv təlim yolu
ilə qurulan tanıĢlıq üsulları Ģagirdlərin birgə fəaliyyətinə, kollektiv birliyinə Ģərait yaradır. Aydındı
ki, uĢaqların fiziki və zehni inkiĢafı qeyri-bərabər inkiĢaf edir. Bunlar arasında birinin inkiĢaf
dinamikası digərinə nisbətdə güclü və ya əskinə zəif ola bilər. Ġbtidai sinif müəllimləri bunlara
istinad edərək təlim fəaliyyətini təĢkil etməlidirlər. Təbidir ki, yer üzündə heç zaman iki eyni
xasiyyətdə, xarakterdə və eyni zehni qabiliyyətlərə malik insan yoxdur, olmamıĢdır və
olmayacaqdır Türk ədəbiyyatçısı, dilçisi Mehmət Kaplan fərdilik haqqında bele demiĢdir: Fərdilik,
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heç kimin dəyiĢdirə və heç kimsə tərəfindən dəyiĢdirilə bilməyən, təməl quruluĢudur insanın. Hər
bir uĢağı baĢqalarından fərqləndirən fərdiliyi onun duyğu, hiss, qavrayıĢ, təfəkkür, hafizə, təxəyyül,
maraq, meyl, qabiliyyət, temperament, xarakteri və s. müxtəlifliyi heç kəsə oxĢamamasıdır.
Müəllim öz fəaliyyətini Ģagirdlərin sahib olduqları emosiya və hissiyyatlara uyğun olaraq qurur.
UĢaqlarla ünsiyyətdə olarkən onların tapĢırığı icra etmələri üçün həvəsləndirərək sinifdəki
psixoloji mühiti xeyli yaxĢılaĢdıra bilər. Əgər müəllim uĢağın əxlaqına, rəftarına dərindən nüfuz
etsə, onu düzgün qiymətləndirsə, vaxtında ona dəstək olsa, buraxılan yalnıĢ davranıĢları aradan
qaldırsa, istənilən halda ümumi nəticə yaxĢı olar.
Tədris olunan məkanı ibtidai sinif müəllimi elə qurulmalıdır ki, Ģagirdlərin birgə əməkdaĢlığı və
qarĢılıqlı ünsiyyətləri rahat və təbii olsun. Sinif otağında hər Ģey (avadanlıq, təlim üçün lazım olan
təhcizat, mebel və s.) Ģagirdlərin interaktiv fəaliyyəti üçün müəllimə kömək etməlidir. Həmçinin
didaktik materiallar, eksponatlar, cihaz və avadanlıqlar, xəritələr, əyani vəsaitlər, Ģagirdlərin
nümayiĢ etdirilən iĢlərinin nəticələri bu sinfin mühitinin əlveriĢli yaradılmasına kömək edir.
Ġnnovativ təlim fəaliyyətində yüksək nəticələrə əldə etmək müəllimdən tədris prosesinin təĢkilində
müəyyən Ģərtləri həyata keçirməyi tələb edir.
1) innovativ təlim fəaliyyətinin kollektiv, birgə amakdaĢlıq, intensiv davamlı ünsiyyət
prosesi kimi təĢkil olunması;
2) sinifdə təlim mühitinin pedaqoji, psixoloji , əlveriĢli, pozitiv atmosferin olması
3) təlim resurslarının olması, sağlam təhsil mühitinin yaradılması
TanınmıĢ tədqiqatçı Ç.ġerman bu məqam üzərində xüsusi dayanır: «ġagirdlərə tez-tez bir-biri ilə,
müəllim də daxil olmaqla daha təcrübəli adamlarla qarĢılıqlı əlaqədə olmaq imkanı vermək
lazımdır».(9)
Ġnnovativ təlim fəaliyyətinin intellektual inkiĢafa təsirinin pedaqoji psixoloji Ģərtlərini aĢağıdakı
Ģəkildə ümumiləĢdirmək olar:
Pedaqoji Ģərtlər: - Təhsilləndirici mühitin təĢkili;
- Təlim resurslarının olması;
- Müəllim və Ģagirdlərin hazırlıq səviyyəsinin yüksək olması və s.;
Psixoloji Ģərtlər: - ġagirdlərdə təlim marağının və motivlərinin formalaĢdırılması;
- Müəllim və Ģagird münasibətlərinin yüksək səviyyədə olması;
- Sağlam təhsil mühitinin yaradılması
Hər bir Ģagirdin fərqli pedaqoji-psixoloji xüsusiyyətləri olduğu kimi hər bir Ģagirdin də təlimə
münasibəti fərqlidir.
Bir növ Ģagirdlər‒yaxĢı icra etmək qabiliyyətinə malikdirlər (yəni dinləyənlər və cavab verənlər)
onlar çalıĢqandır, təĢəbbüskar deyillər, onların fəaliyyətinin əsas məqsədi valideynlərini razı
salmaq, sinif yoldaĢları arasında hörmət və müəllimin sevimli Ģagirdi olaraq tərifini qazanmaqdır.
Ġkinci növ‒ intellektli, təĢəbbüskar Ģagirdlərdir, onların özlərinə xas fikirləri olur, müstəqil,
sərbəst iĢləməyə həvəs göstərirlər, mürəkkəb tapĢırıqların öhdəsindən asanlıqla gəlirlər.
Üçüncü növ― təlim fəaliyyətinə xüsusi münasibət və maraq göstərən Ģagirdlərdir, onlar fəaldırlar,
iti zəkaya sahibdirlər, lakin ləngdirlər, ona görə də fərdi yanaĢma tələb edirlər.
Dördüncü növ‒ zəif zehni qabiliyyətli Ģagirdlərdir, onlar verilən tapĢırıqlarını müstəqil icra edə
bilmirlər, müəllimin onları görməməsinə çalıĢırlar.
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Təlim-tərbiyə prosesində yüksək nailiyyətlər uğur və yaxĢı nəticələr əldə etmək üçün ibtidai sinif
müəllimi Ģagirdlərin daxili və xarici motivlərini, xüsusilə onların maraq, tələbat və istəklərini daim
öyrənməli və bunu təlim fəaliyyətində tətbiq etməlidir.
Təlim prosesinin çoxlu maraqları və ümumi qanunauyğunluqları müəyyən edilmiĢdir.
Ģagirdlərin istək və maraqlarının onların bilik səviyyəsi və keyfiyyətindən asılılğı.
Ģagird – müəllim münasibətlərinin Ģagirdlərin inkiĢafına təsiri.
ġagirdin duyduğu, hiss etdiyi fəaliyyətin, hərəkətin, davranıĢın real səbəb idraki
maraqlarıdır. Onun fəaliyyət müddətində əldə etdiyi bilik, bacarıqları, əqli fəaliyyətinin
formalaĢdırılması, dərk etmə səviyyəsi, təlim keyfiyyəti, müəllimin dərsi necə təĢkilindən asılıdır.
Müəllimin vəzifəsi Ģagirdin maraqları, tələbatları, ehtiyaclarına əsaslanan təlim fəaiyyəti təĢkil
etməlidir.
ġagirdi dərsə motiv etmək və ya düzgün qulan motivasiya qarĢıya qoyulan məqsədə çatmağın ən
baĢlıca yollarından biridir. Dərsin giriĢ və əsas mərhələsi olaraq motivasiya fəal interaktiv təlimdə
mühüm yer tutur. Tərtibi Ģəkildə qurulan motivasiya Ģagirdləri mövzuya cəlb edir, onları mövzu ilə
maraqlanmağa təhrik edir.
Motivasiya qurarkən müəllim diqqət etməlidir:
ibtidai sinif Ģagirdlərinin hərtərəfli inkiĢafı üçün ilk öncə zehni qabiliyyətinin və
əxlaqi keyfiyyətlərini formalaĢdırmaq tədris yükünün çox da artıq olmasına yol verməmək;
- təlim əməyinə məsuliyyəti tərbiyə etmək;
- məktəblilərin təlimini və əməyini müəyyən olunmuĢ stansartlara uyğun olaraq təĢkil etmək
və təlimin təĢkilinə əlveriĢli Ģərait yaratmaq,
- Ģagirdin təlimdə öz inkiĢafını görə bilməsi üçün onun zehni və fiziki qabiliyyətlərinə uyğun
olan tapĢırıqlar vermək;
- Ģagidləri sinif yoldaĢları ilə müsbət, maraqlı münasibətini, ünsiyyətini təĢkil etmək;
- hər bir məktəblidə fəal özünüqiymətləndirmə və ədalətlilik hissini formalaĢdırmaq;
Yekun olaraq deməliyik ki, müəllimin qarĢısında öyrətməkdən daha çox öyrənmək, tərbiyə
etməkdən daha çox tərbiyə prosesinə istiqamətləndirmək məqsədi durur.
Təlim fəaliyyəti psixoloji və pedaqoji xüsusiyyətlər nəzərə alınaraq təĢkil edilməlidir. ġagirdlər
məktəbdə təhsil aldığı müddətdə sağlamlığını qorumasına, sağlam həyat tərzi üçün lazımi bilik,
bacarıq və bacarıqların formalaĢdırılmasına və həyat fəaliyyətində lazım olacaq biliklərə
yiyələnməlidirlər.
Dərs zamanı sağlamlığa qənaət edən texnologiyaların əsas tələblərini nəzərə alaraq təhsil
fəaliyyətini aĢağıdakı Ģəkildə qurmaq olar:
Sinif otağında təmiz hava , optimal istilik Ģəraiti, dərs otağının yaxĢı iĢıqlandırması,
estetik eyni anda temiz hava üçün dibçək güllərin istifadəsi və təhlükəsizlik qaydalarına əməl
olunması;
Sinifdə fiziki tərbiyəsi və oyun -əyləncəli fasilələrin aparılması;
Yüksək əhval-ruhiyyəli psixoloji iqlim, emosional sərbəstlik verilməsi;
Səhv etməkdən və səhv cavab almaqdan qorxmadan Ģagirdləri müxtəlif həllərdə
istifadə etməyə təĢviq etdiyi lövhədə birgə iĢlətmək və s.
Belə üsulların, texnologiyaların tətbiqi məktəblilərin sağlamlığının qorunmasına və
yaxĢılaĢdırılmasına kömək edir. Sinifdə Ģagirdlər arasında fərq qoyulmadan iĢlərinin bərabər
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bölüĢdürülməsi, onlar arasında psixoloji iqlimə və əməkdaĢlıq münasibətlərinə nəzarət, uĢağa
özünə inam, dərsə maraq , yeni informasiya mənbələrini tapmağa, biliklər əldə edərkən sərbəstlik və
məsuliyyət hissini tərbiyə etməyə imkan verir
Təlim zamanı ibtidai sinif Ģagirdlərinin psixoloji və pedaqoji xüsusiyyətlərini nəzərə alarkən yalnız
ənənəvi təlim yanaĢması ilə deyil, eyni zamanda müasir innovativ təlim metodlarından istifadə
etmək mütləqdir. Hazırda innovativ metodların tətbiqi müəllimin peĢəkar fəaliyyətində mühüm yer
tutur. Multimedia vasitələri təhsilin digər təlim resursları kimi ibtidai məktəbin təhsil həyatında
aparıcı yer tutur və tədrisin təĢkilini daha səmərəli edir. Ġbtidai sinif müəllimlərinin iĢində ĠKT
vasitələrinin tətbiqinin zəruriliyi Ģagirdlərin yaĢ xüsusiyyətlərinə, yəni tədris materialının,
proseslərin və hadisələrin əyani nümayiĢinə olan tələbatına əsaslanır. Deyə bilərik ki, multimedia
vasitələri dərslərin oyun formatında daha fəal və əyləncəli aparılmasını təmin edir. Ġnnovativ təlim
fəaliyyətinin pedaqoji- psixoloji xüsusiyyətləri gözlənilərək təlimin təĢkil olunduğu Ġbtidai
siniflərdə Ģagirdlərin idrak fəallığının, yaradıcılığının, kreativliyinin, informasiya ilə iĢləmək
bacarığının inkiĢafına, özünüqiymətləndirmənin artırılmasına kömək edir, ən baĢlıcası isə, tədrisin
keyfiyyətinin dinamikası artır.
Elm və texnikanın və sosial tərəqqinin inkiĢafı, hazırki cəmiyyətin nail olduğu iqtisadi imkanları,
pedaqoji elmi nəzəriyyə və təcrübə ilə qazanılan uğurların səviyyəsi, təhsil müəssisələrin yeni təlim
resursları ilə təmin olunması, tədris edənlərin əldə etdikləri keyfiyyətlər və yekun olaraq Ģəxsiyyətin
formalaĢdırılmasında qarĢıya qoyulan məqsədə təsir göstərən amillərdir. Təlim fəaliyyətində öz
əksini tapan pedaqoji və psixoloji yanaĢmalar, bir-biri ilə vəhdətdə və bir-birindən asılı olan
metodlar, mükəmməl sosial və psixoloji Ģəraitin təmin edilməsi ibtidai sinif Ģagirdlərinin tam,
ahəngdar inkiĢafı və formalaĢmasına zəmin yaradır.
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XÜLASA
Məktəb mühitində elmi biliklərin əsası anlayıĢların mənimsənilməsi ilə qoyulur. KiçikyaĢlı
məktəblilərin elmi bilikləri yaxĢı dərk еtməsi isə оnun öyrənmə və mənimsəmə imkаnlаrından
asılıdır. Əgər XX əsrin tədqiqatçıları kiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində, mənimsəmə
prosesində inkiĢafetdirici mühitə üstünlük verərək əsas fikirlərini bu mövzu üzərində vurğulayırdılarsa,
hazırda əsas diqqət təlim prosesində kompüter texnologiyalarından istifadə məsələlərinə, xüsusən Ģagirdlərin
idrak fəaliyyətinin inkiĢafı məsələsinə yönəlməkdədir.
KiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində kompüter texnologiyalarından istifadə xüsusən onların
idrak proseslərini fəallaĢdırmaq üçün vacibdir. Bu cəhəti nəzərə alaraq tədqiqatlarda məhz kompüter texnologiyalarından istifadə Ģəraitində keçirilən fəal dərsə verilən tələblər də irəli sürülür.
Tədqiqatlarda Ģagirdlərin Ģəxsiyyətinə ĠKT - nin təsirini əsaslandıraraq qeyd olunur ki, təhsildə və sosial
Ģüurda baĢ verən keyfiyyət dəyiĢmələri informasiya texnologiyaları, internet resurları, distant təhsil
və s. inkiĢafı üçün yaradılmıĢ ĠKT, elektron kitabxana, elektron lövhə və d. bu kimi vizual vasitələrin inkiĢafını da zəruri etmiĢdir. KiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində istifadə edilən
kompüter texnologiyalarının təsiri bu texnologiyaların hansı metodlarla qurulmasından, hansı
resuslardan necə istifadə edilməsindən də çox asılıdır.
KiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində istifadə edilən kompüter texnologiyalarının onlara təsiri ilə
bağlı olaraq psixologiya elmində bir sıra müddəalar irəli sürülür. Bir sıra tədqiqatçılar məsələyə yeni
təlim texnologiyaları baxımından yanaĢırlar. Kompüter tехnоlоgiyаlаrının psiхоlоji məzmunu
özündə mənimsəmə prоsеsi ilə bаğlı оlаnlаrı ifаdə еdir. Burаdа dаhа çох iki tеzis önə çəkilir.
Onlardan ən əsası, həm də müəllimin pеĢəkаrlığının artırılmasıdır: dünyаdа bаĢ vеrən yеnilikləri,
tеstоlоji məlumаtlаrı Ģаgirdlərə fаsiləsiz оlаrаq səmərəli yоllаrlа çаtdırmаq; kiçikyaĢlı məktəblilərdə
təlim mоtivаsiyаsı yаrаtmaq, onları özünüfəallaĢdırma yolları ilə tanıĢ etmək; təlim materiallarını
daha yaxĢı mənimsəmə yоllаrını axtarıb tapmaq; tapĢırıqların həlli ilə bağlı kiçikyaĢlı məktəblilərə
təkliflər irəli sürmək; öz fərdiyyətində münаsib inkiĢаfеtdirici yоllаrı müəyyənləĢdirə bilmək.
Keçirdiyimiz təcrübələr də göstərdi ki, kiçikyaĢlı məktəblilərin təhsil aldıqları ibtidai siniflərdə
kompüter texnologiyaları vasitəsi ilə müxtəlif informasiya mənbələrindən istifadə etmək təlimin
səmərəlliyini artırır və idrak proseslərini inkiĢaf etdirir.
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intellektual dayanıqlığını, əqli inkiĢaf səviyyələrini müəyyən etmək üçün psixodiaqnostika iĢi apardıq.
Bu məqsədlə B.Filipsin ―Məktəb həyəcanlılığı testi‖, ―7-10 yaĢlı uĢaqlarda əqli inkiĢaf səviyyəsini
müəyyənləĢdirmək üçün test-metodika‖, ―Ġntellektin labilliyi‖ testindən istifadə etdik.
Tədris fəaliyyətinin motivasiyalaĢdırılması və mövzuları mənimsəmə səviyyəsinin diaqnostikası
göstərdi ki, Ģagirdlərdə ən çox maraq kompüterdən istifadə edilən dərslərdir. Müxtəlif təlim
mərhələlərində kompüterdən istifadə edildikdə Ģagirdlərdə qavrayıĢ, ixtiyari diqqət və onun
mərkəzləĢməsi, məntiqi və əyani obrazlı təfəkkür, mənalı yaddasaxlama və s. kimi proseslərdə
nəzərə çarpan inkiĢaf özünü göstərir.
Açar sözlər: təlim texnologiyaları, idrak prosesləri, təfəkkür, əqli inkiĢaf, informasiya
texnologiyaları
SUMMARY
The basis of scientific knowledge in the school environment is laid by mastering concepts. Young
students' understanding of scientific knowledge depends on their ability to learn and master it. If
twentieth-century researchers focused on the learning process of young students, focusing on the
developmental environment in the learning process, now the main focus is on the use of computer
technology in the learning process, especially the development of students' cognitive activity.
The use of computer technology in the learning activities of young students is especially important
to activate their cognitive processes. Taking this aspect into account, the research also puts forward
the requirements for an active lesson conducted in the context of the use of computer technology.
Based on the impact of ICT on students' personalities, the research notes that the qualitative
changes in education and social consciousness are due to information technology, Internet
resources, distant education, etc. ICT, electronic library, electronic board, etc. created for
development. It also necessitated the development of such visual aids. The impact of computer
technology used in the educational activities of young students depends on the methods used to
build these technologies and the resources used.
A number of provisions are put forward in the science of psychology in connection with the impact
of computer technologies used in the educational activities of young students. A number of
researchers approach the issue in terms of new learning technologies. The psychological content of
computer technology refers to those related to the process of assimilation. Two more theses are put
forward here. The most important of them is to increase the professionalism of the teacher: to
continuously and effectively convey to students the latest developments and technological
information in the world; to create learning motivation in young schoolchildren, to acquaint them
with ways of self-activation; to find ways to better master the training materials; to make
suggestions to young students on the solution of tasks; to be able to identify appropriate ways of
development in their individuality.
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Our experiments have also shown that the use of various sources of information through computer
technology in the primary grades of young students increases the effectiveness of learning and
develops cognitive processes. First, we conducted psychodiagnostic work to determine the
emotional and intellectual resilience of students, their level of mental development. For this
purpose, we used B.Philip's "School Excitement Test", "Test-methodology to determine the level of
mental development in children aged 7-10", "Intelligence of intelligence" test.
Diagnosis of the motivation of teaching activities and the level of mastery of topics showed that the
most interesting for students are computer-based lessons. When using a computer at different stages
of learning, students develop perception, voluntary attention and its concentration, logical and
significant development is clearly seen in such processes as visual thinking, meaningful memory,
and so on
Key words: learning technologies, cognitive processes, thinking, mental development, information
technology
GIRIġ
Hal-hazırda, informasiya cəmiyyətinin inkiĢafı strategiyası həyata keçirilməkdədir ki, bu da ĠKTnin istifadəsini təhsilin prioritetlərindən birinə çevirmiĢdir Təhsil sisteminin informasiyalaĢdırılması
müəllim və səriĢtəliliyi qarĢısında yeni tələblər qoyur. Bilirik ki, müəllimin kommunikativ səriĢtəsi
müxtəlif formatlarda - Ģifahi, yazılı, müzakirə, əyani, kompüter, elektron ünsiyyət qurma
qabiliyyətini nəzərdə tutur. Müəllim yalnız bir kompüter və müasir multimedia avadanlıqlarından
istifadə etməməli, həm də təhsil mənbələri yaratmalı, onlardan tədris fəaliyyətində geniĢ istifadə
etməlidir. Adi texniki tədris vəsaitlərindən fərqli olaraq, informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları bir çox sayda hazır, ciddi seçilmiĢ, uyğun təĢkil olunmuĢ biliklərlə anlayıĢları, elmi
bilikləri mənimsətməklə yanaĢı, həm də intellektual, yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkiĢaf etdirməyə
imkan verir və bu da kiçik məktəb yaĢı dövründə çox vacibdir..
ARAġDIRMA
AraĢdırmamızda məqsəd təlim prosesində kompüter texnologiyalarından istifadə zamanı kiçikyaĢlı
məktəblilərin idrak fəaliyyətinin, təfəkkürünün, diqqətinin, hafizəsinin, təxəyyülünün, eləcə
də Ģagirdin emosional-iradi, xarakter, və d. tərəfdən inkiĢafına səbəb olan amilləri ortaya
çıxarmaqdır. Kompüter texnologiyalarının köməyi ilə keçirilən dərslərin xüsusiyyətlərini, belə dərslərin
kiçikyaĢlı məktəblilərə təsirini öyrənmək üçün tədqiqatın metodikasını iĢləyib hazırladıq. Metodikada
müasir tədqiqatların əsas cəhətlərinə diqqət yetirdik. Həmin tədqiqatlarda istifadə edilən metodikalardan
bir qismini modifikasiya edərək respublikanın təhsil mühitinə uyğunlaĢdırdıq. Onu mərhələlərə bölərək
ilk növbədə müəllimlərin texnoloji səriĢtələrinin səviyyəsinə, bu sahədəki bacarıqlarının inkiĢafına diqqət yetirdik. Daha sonra, eksperimentlər aparmaq məqsədi ilə tədqiqat müəssisələrini müəyyən etdik.
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Müəllimlərin texnoloji bacarıqlarının artırılması, təhsil mühitinə uyğunlaĢdırılmasının mühüm amil
olduğu məlum oldu.
Həmçinin ibtidai siniflərdə təlim prоsesinin müĢahidəsi, sinif müəllimləri və valideynlərlə keçirilən
müsahibələr, anket sоrğuları göstərdi ki, Ģagirdlərdə idrak fəaliyyətini, əyani obrazlı təfəkkürün
inkiĢafını zəruri edən bir sıra mühüm prоblemlər mövcuddur. Bu prоblemlər hər bir sinifdə
özünəməхsus səciyyə daĢıyır. Sinifdən-sinfə keçdikcə təfəkkür problemlərinin xüsusiyyətləri də
dəyiĢir:
1) müəllimlərin dərs prоsesində istifadə etdikləri vasitələr heç də həmiĢə təfəkkürün dinamik
inkiĢafını təmin edə bilmir, nəticədə, nəinki kiçikyaĢlı məktəblilərdə məntiqi, abstrakt və mücərrəd,
hətta əyani-obrazlı təfəkürün inkiĢafı belə zəif gedir;
2) kiçikyaĢlı məktəblilərin təlim çətinliklərini aradan qaldırılmasının səmərəli yоlu təlim
məĢğələlərinin əyaniliklərlə, hazırda isə kompüter etxnologiyaları ilə təĢkilidir. Belə məĢğələlərdə
əyanilikdən, müqayisədən istifadə оlunaraq tədrici fəallaĢdırma prinsipi gözlənilir.
Digər tərəfdən, B.H. Əliyev, R.K.Əliyeva və R.V.Cabbarovun qənaətinə görə, isə ―uĢağın nitqində
anlayıĢlardan, predmetin ümumiləĢmiĢ obrazlarından istifadə olunursa, bu halda sxem özünü aralıq
anlayıĢ kimi təqdim edir, abstrakt biliklərin uĢaqlar tərəfindən qavranılmasını asanlaĢdırır‖ (1, 22).
Məlum оlduğu kimi, I sinfə yeni qəbul оlunmuĢ uĢaqlarda məntiqi təfəkkür hələ zəif оlur. Bu amil nəzərə alınaraq оnlara həndəsi fiqurlar öyrədilərkən müхtəlif test хarakterli mümarisə materialları
əsasında iĢ aparılır. Materialın daha yaхĢı mənimsənilməsi üçün iĢ təsviri fəaliyyət dərslərində də
davam etdirilir. Bu zaman uĢaqlar həndəsi fоrmalardan istifadə edərək müxtəlif Ģəkillər çəkirlər.
―Nəzərə almaq lazımdır ki, Ģagird nəyi isə tapdığını dərk etdikdə, öz gücü ilə kəĢf etdiyini
duyduqda, bu, onların sonrakı fəaliyyəti üçün əsas motivlərdən birinə çevrilir. Eksperimentlər
göstərdi ki, hətta I və II sinif Ģagirdləri belə, əlveriĢli Ģərait yaradıldıqda, idrak obyektlərinin mahiyyətini anlaya bilir, oradan müəyyən nəticə çıxarmağa, səhvləri, uyğunsuzluqları tapmağa, onları törədən
səhvləri barədə müəyyən mülahizə söyləməyə qabil olurlar‖ (2, s. 337).
Aydın məsələdir ki, kiçik məktəb yaĢı dövründə Ģagird əyani-obrazlı obyekt və onun hissələri üzərində obrazlı əməliyyatları daha da geniĢləndirərək onlar arasında məntiqi əlaqələr qurmaq bacarığına
yiyələnir. Belə əməliyyatlar sayəsində uĢaq müxtəlif xarakterli obrazları ixtiyari surətdə
aktuallaĢdırmağa nail olur. Cisimlər və onların obrazları ilə aparılan əməliyyatlarda əyani göstərmə
ilə yanaĢı Ģagirdlərə Ģifahi izahatlar da verilməlidir. Məhz izahetmənin köməyi ilə obrazlarla aparılan əməliyyatlar dərketməni asanlaĢdırır. Digər tərəfdən, bu əsasda tədricən uĢaqlarda nəzəri
təfəkkür formalaĢır.
Burada digər mühüm məsələ verilmiĢ tapĢırıqlarda, mənimsədilən biliklərdə, bir sözlə Ģagirdə
təqdim olunan obrazlı vasitələrdə sistеmliliyin gözlənilməsidir. Psiхоlоgiyada prоblеmin mahiyyəti
bunlarla əlaqələndirilir:
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- məktəbəqədər təhsilin zəif olması səbəbindən uĢaqlarda obrazlar haqındakı təəssüratların
kifayət qədər zəngin olmaması, nəticədə əyani-obrazlı təfəkkürün məntiqi təfəkkürə keçməsi
prosesinin zəif getməsi;
- müəllimin Ģagirdlərlə müsbət еmоsiоnal əlaqələrinn zəifləməsi;
- təlimin Ģifahi infоrmasiyalarla mürəkkəbləĢdirilməsi.
Kompüter texnologiyaları ilə təĢkil edilən səmərəli təlim isə yalnız biliyin həcmini gеniĢləndirmir,
həm də ətraf aləmin dərki üçün uĢağın məntiqi imkanlarını da artırır. Məsələn, bеĢyaĢlı uĢaqlar üçün
Ģifahi vеrilmiĢ yеni tapĢırıqların həlli, хüsusilə оnun səbəb-nəticə əlaqələrinin müəyyənləĢdirilməsi
çətin olur. Halbuki, kiçikyaĢlı məktəblilər belə tapĢırıqları asanlıqla yerinə yetirirlər. Bu imkanlar
isə səmərəli Ģəkildə qurulan inkiĢafetdirici təlim fəaliyyətində yaranır. UĢaqlar ətraf aləmin müxtəlif
obraz və hadisələri ilə həyata keçirdikləri əməliyyatlardan məntiqi əlaqələrə keçməyə baĢlayırlar.
Təfəkkürün inkiĢafında əqli əməliyyatlar mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. 6-10 yaĢda bu əməliyyatlar
artıq хеyli mürəkkəbləĢir. Əqli əməliyyatların aparılmasında aĢağıdakı ardıcıllığı nəzərə almaq
lazım gəlir: ―hissə-bütöv‖, ―əĢya-əĢya‖, ―əĢya-əĢyalar sistеmi‖. Burada hər bir munasibət tipi uĢaq
təfəkkürünün əyani obrazlı və məntiqi təfəkkürün inkiĢafına zəmin yaradır. 6-10 yaĢlı uĢaqlar üçün
―əĢya-əĢyalar sistеmi‖ münasibət tipi хaraktеrikdir. Bəzən olur ki, uĢaq yazıb-oxumağı bacarır,
Ģifahi nitqi yaxĢılaĢır, lakin o, bir fəaliyyət növündən digərinə keçməkdə çətinlik çəkir.
Kiçik məktəblinin qavrayıĢı ilk dövrlər məktəbəqədər yaĢlıdan ciddi fərqlənmir. Obyektin adını,
əsas əlamətlərini qavrayırlar. Bəzən isə qavramanın bu xarakteri 9 yaĢa qədər davam edir.
Qavramanın hələ tam sistemləĢdirilmiĢ fəaliyyəti təlimdə əyani vasitələrin, kompüter vasitələrinin
istifadə zərurətini yaradır. Çünki perseptiv fəaliyyətin inkiĢafı üçün müĢahidəçilik qabiliyyətinin
formalaĢması zəruridir. MüĢahidə qavrayıĢı məqsədəmüvafiq qaydada inkiĢaf etdirir. (4, 263)
Müəllimin kompüter texnologiyasından səmərəli istifadəsi, qavrayıĢın xüsusiyyətlərini inkiĢaf
etdirə, bu dövrdə Ģagirdlərin qavrayıĢı üçün xarakterik cəhətlərdən biri olan oxĢar obyektləri
qavramalarındakı qeyri dəqiqliyi aradan qaldıra bilər. Kompüter proqramlarından istifadə, ekranda
görünən obyeklərin fərqləndirilməsi qavrayıĢı və anlamanı asanlaĢdırır.
Məlumdur ki, mənimsəmənin keyfiyyəti və idrak fəallığı çox zaman diqqət və hafizənin
inkiĢafından asılıdır. Diqqətin mərkəzləĢməsi, paylanması və həcmi həm mövzunun təqdimatının
texnologiyalar vasitəsilə həyata keçirilməsi, həm də tapĢırıqların həlli üçün motivasiyanın
formalaĢdırılmasını təmin edir. (3, 105)
Ġlk dövrlər mexaniki hafizə sonradan məntiqi hafizəyə keçir. Lakin məktəblinin bu mərhələni daha
az müddətə keçə bilməsi üçün ĠKT-dən istifadə geniĢ imkanlar açır. Göz yaddaĢı vasitəsilə
anlayıĢlar formalaĢdıqca, mücərrəd anlayıĢların yaddaĢda canlanması üçün zəmin rolunu oynayır.(5,
233)
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Təxəyyülün inkiĢafına gəldikdə isə multimedia vasitələri, videogörüntülətin nümayiĢi, konstruktiv
tapĢıqların tətbiqi bərpaedici təxəyyülün formalĢmasına xidmət edir. Tədqiqatımız zamanı,
mentorluq fəaliyyətimizdə bu kimi məsələlərə diqqət yetirərkən məlum oldu ki, təlim zamanı idraki
fəallığı təmin etmək üçün təlim texnologiyaları kompüter texnologiyaları ilə bərabər tətbiq
olunmalıdır.
Həmçinin Ģagirdlərlə keçirilən təcrübəyə əsasən, nümunə üçün III siniflərdə, ―Məktəb həyəcanlılığı
testi‖, ―7-10 yaĢlı uĢaqlarda əqli inkiĢaf səviyyəsini müəyyənləĢdirmək üçün test-metodika‖,
―Ġntellektin labilliyi‖ testindən III sinifdə yekun akademik qiymətlər və diaqnostik nəticələrin
müqayisəsini təqdim edə bilərik.
ġəkil
1.

III sinif - yekun nəticələr
16
14
12
10
8
6
4
2
0
AB

HB

ƏB

LB

Yekun nəticələr
III sinif – 22 nəfər
yüksək

yaxşı

kafi

zəif

Diaqramdan da göründüyü kimi, zəif göstəricilərdə də dinamika baĢ verib. 2 nəfər akademik
göstəriciyə görə zəif səviyyədən kafi səviyyəyə qalxıb. Həyacanlılıq (5 nəfər), əqli inkiĢaf (5 nəfər)
və labillik göstəricilərinin (5 nəfər) zəif səviyyələri kafiyə qalxıb.
TAPINTI
Dərslərdə kompüter texnologiyalarının tətbiqi təcrübəsini təhlil edərək əminliklə deyə bilərik ki,
ondan istifadə aĢağıdakıları təmin edir:
1. Kompüter texnologiyalarının tətbiqi bütövlükdə Ģagirdlərin dərketmə fəaliyyətini
intensivləĢdirir.
2. KiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində kompüter texnologiyalarının tətbiqi dərsləri
yüksək estetik və emosional səviyyədə keçirməyə imkan yaradır.
3. KiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində kompüter texnologiyalarından istifadə
edildikdə Ģagirdlərə fərdi yanaĢma asanlaĢır, onların yaradıcılıq qabiliyyətləri üzə çıxır və psixoloji
keyfiyyətlərinin yüksək dərəcədə fərqləndirilməsinə imkan yaranır.
4. Kompüter texnologiyalarından istifadə zamanı dərsdə yerinə yetirilən iĢlərin həcmi artır,
səmərəliliyini təmin edir, Ģagirddə öz fəaliyyətinin nəticələrini obyektiv qiymətləndirmə imkanları
geniĢlənir.
5. KiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində kompüter texnologiyalarının bilikləri
mənimsəməyə nəzarəti təkmilləĢdirir, bu prosesi optimallaĢdıraraq Ģagirdlərdə özünüfəallaĢdırmanı
təmin edir.
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6. Kompüter texnologiyalarının Ģagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarıqlarını inkiĢaf etdirir,
mənimsəmənin keyfiyyətini artırır.
7. KiçikyaĢlı məktəblilərin təlim fəaliyyətində kompüter texnologiyalarının müxtəlif istinad
mənbələrinə, elektron kitabxanalara və digər informasiyalara çıxıĢı təmin edir, Ģagirdlərə
mənimsədikləri bilikləri və bacarıqları alternaviv nümunələrlə müqayisə etməyə imkan verir.
8. Kompüterdən istifadənin əsaslarını Ģagirdlərin müxtəlif informasiya vasitələrini öyrənməsi
və istifadəsi təĢkil etmir. ġagirdlər sadə texnoloji alətlərlə iĢin xüsusiyyətlərinin mənimsəyərək
əməliyyatların inkiĢaf etdirilməsinə, özlərində texniki bacarıqların aĢılanmasına da nail olurlar.
Məsələn, elektron lövhə modelində sadə təlim tapĢırıqları ilə bağlı yaranmıĢ problemlərin qrupla
birgə həllini təĢkil etmək daha asandır. O cümlədən rəsm çəkərək ekranda yerlĢdirmək, əl iĢləri
böyüdərək-kiçildərək onların müqayisəsini aparmaq, qrafik xətlərlə sadə fiqurlar hazırlamaq və s.
NƏTĠCƏ.
KiçikyaĢlı məktəblilərin psixikasına kompüter texnologiyalarının təsirinə həsr edilmiĢ bu tədqiqatda
I-IV siniflərdə kompüter təliminin psixoloji və pedaqoji aspektləri nəzərdən keçirilmiĢ, tədris
prosesində informasiya texnologiyalarından istifadənin təcrübəsi təhlil edilmiĢdir. Ġstər nəzəri
təhlillərdə, istərsə də keçirdiyimiz təcrübələrdə diqqətimizi çəkən əsas cəhət kiçikyaĢlı
məktəblilərin emosional sahəsində, əqli inkiĢafında, diqqətin və intellektin davamlılığındakı
müsbət dəyiĢmələr olmuĢdur. Belə ki, kompüter texnologiyalarının kiçikyaĢlı məktəblilərə təsiri
nəticəsində onların bütövlükdə təlim motivləĢmə dinamikası artmıĢdır: Ģagirdlərdə təlim maraqları
yaranmıĢ, təlim fəaliyyətində motivasiya və məqsədyönlülük güclənmiĢ, özünüinkiĢaf və özünənəzarət imkanları geniĢlənmiĢdir. Kiçik məktəbli yaĢında kompüter oyunlarının aparıcı fəaliyyətlə,
eləcə də müxtəlif məhsuldar fəaliyyət növləri ilə (təsviri sənət, dizayn, əmək, ünsiyyət və s.)
əlaqələndirilməsi, kompüterin kommunikativ funksiyasının təsiri Ģagirdlərin dünyagörüĢündə də
müsbət dəyiĢmələr yaratmıĢdır. Beləliklə, kompüter texnologiyalarından istifadə zamanı kiçikyaĢlı
məktəblilərə axtarıcılıq, kəĢfetmə, özünüfəallaĢdırma imkanı yaradılır, onlara kompüterdən istifadə
üçün verilən tapĢırıqlarda texnoloji bacarıqları və qabiliyyətləri nəzərə alınır. Texnologiyaların
tətbiqi prosesində kiçikyaĢlı məktəblilərin idrak proseslərinin birindən-digərinə keçid,
əməliyyatların yadda saxlanılması və mənimsənilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır, kiçikyaĢlı
məktəblilərin müstəqil fəaliyyətinə imkan yaradılır, motivləĢmə gücləndirilir, emosional-iradi sahə
möhkəmləndirilir, obyektiv qiymətləndirilmə təmin edilir.
Ədəbiyyat siyahısı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya Bakı -2009.
Ə.S. Bаyrаmоv ġagirdlərdə əqli keyfiyyətlərin inkiĢaf xüsusiyyətləri. Bakı: Maarif, 1997
Ə.Əlizadə Psixi proseslər və hisslər. Bakı - 2006
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III SĠNĠFDƏ “AZƏRBAYCAN DĠLĠ” FƏNNĠNĠN MƏZMUNU VƏ ONUN TƏLĠMĠNĠN
TƏġKĠLĠ
Gültəkin Abdullayeva
p.ü.f.d., dosent, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
XÜLASƏ
YaĢadığımız XXI əsr ağlın, intellektin təntənəsi olan informasiya əsridir. Respublikamızın milli
mənafeyi Azərbaycan məktəbinin, ilk növbədə, məhz ağıl- intellekt məktəbi olmasını tələb edir.
Ġntellekt məktəbinin yaranması isə yalnız o zaman mümkündür ki, hər Ģeydən əvvəl, onun tədris
vəsaitləri, o cümlədən dərsliklər Ģagirdləri düĢünməyə, axtarıĢ aparmağa, öz yaradıcılıq
bacarıqlarını nümayiĢ etdirməyə sövq etsin. Fənn üzrə dərslik komplektləri (Dərslik, ĠĢ dəftəri,
Müəllim üçün metodik vəsait) təlim prosesində məzmun standartlarına nail olmaq üçün yaradılan
əsas və minumum resurslardır. Bunlar təlim fəaliyyətinin həyata keçirilməsi iĢində müəllim üçün
istiqamətverici sənəddir. III sinif üçün Azərbaycan dili dərsliyi Ana dili kurikulumu əsasında tərtib
olunmuĢdur. Dərsliyin hər bir bölməsində oxu və dinləmə mətnlərinə qoyulan qrammatik suallar
həmin bölmədə öyrədilən dil qaydaları ilə uzlaĢdırlmıĢ, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya təmin
olunmuĢdur.
Açar sözlər: ibtidai məktəb, təhsil sistemi, yeni biliklər, məktəb təcrübəsi, qlobal texnologiyalar
SUMMARY
The XXI century, in which we live, is the age of information, the triumph of reason, intelligence.
The national interests of our republic require that the Azerbaijani school, first of all, be a school of
reason and intelligence. And the creation of a school of intelligence is possible only when, first of
all, its textbooks, including textbooks, encourage students to think, search, and demonstrate their
creative abilities. Sets of textbooks on the subject (textbook, workbook, methodical aids for
teachers) are the main and minimum resources created to achieve the standards of content in the
learning process. These are the guiding documents for the teacher in the work on the
implementation of educational activities. The Azerbaijani language textbook for the third grade is
based on the curriculum for the native language. The grammar questions posed in the reading and
listening texts in each section of the textbook are aligned with the language rules taught in that
section, ensuring cross-disciplinary and interdisciplinary integration.
Keywords: primary school, education system, new knowledge, school experience, global
technologies
GĠRĠġ
Müasir ibtidai məktəb bilik və bacarıqların təlimin müəyyən edilmiĢ vəzifələrinə və məqsədinə
müvafiq tam və keyfiyyətli mənimsənilməsi tələbini irəli sürür. Buna görə də təlim prosesinin necə
getdiyini və nəticələrin nədən asılı olduğunu bilmək müəllim üçün olduqca vacibdir. Didaktikanın
əsas məsələsi olan ―nəyi öyrədək― sualının cavabı təlimin məzmunu məsələsini önə gətirir. Bu sual
altında ibtidai siniflərdə öyrənilən bilik və bacarıqların sistemi, Ģagirdin təfəkkür və fəaliyyətinin
inkiĢafı yolları baĢa düĢülür. Ġbtidai təhsilin məzmunu Ģagirdlərin hərtərəfli inkiĢafı, onların
təfəkkürünün, idrak maraqlarının formalaĢması, təhsili davam etdirmək və gələcək əmək fəaliyyəti
üçün əsas təĢkil edir.
Məlum olduğu kimi, təlim prosesinin məzmunu dövlət sənədləri olan tədris planları, fənn
proqramları (kurikulumları) ilə müəyyən olunan dərsliklərdə, elektron informasiya yığımlarında
(videodisk, videokasset, kompyuter proqramları) ifadə olunur. Ġbtidai siniflər üçün tədris planında
aĢağıdakılar müəyyənləĢdirilmiĢdir:
 tədris ilinin, yarımillərin və tətillərin müddəti;
 ibtidai məktəbdə tədris olunan fənlərin tam siyahısı;
 tədris illəri üzrə fənlərin bölgüsü;
 hər fənn üzrə və hər sinifdə fənnin öyrənilməsinə ayrılan saatların miqdarı;
 hər fənnin öyrənilməsinə ayrılan həftəlik dərs saatlarının miqdarı.
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Tədris planları əsasında hazırlanan fənn proqramında hər bir fənn üzrə Ģagirdlərə veriləcək bilik,
bacarıq və vərdiĢlərin həcmi, fənnin məzmununa daxil olan mövzuların, təcrübə və laborator
məĢğələlərin ardıcıllığı müəyyən edilir, tədris materialları siniflər üzrə bölünür. Fənn proqramları
çox əhəmiyyətli pedaqoji və didaktik sənəddir. Müəllimlər tədris etdiyi fənn üzrə perspektiv və cari
planlarını proqramın tələbləri əsasında tərtib edirlər.
Fənn kurikulumları məzmunca ənənəvi tədris plan - proqramlardan kəskin Ģəkildə fərqlənir. Fənn
kurikulumları fənn üzrə təhsilin məzmunu, onun təliminin təĢkili və təlim nailiyyətlərinin
qiymətləndirilməsini özündə əks etdirən konseptual sənəddir. Fənn üzrə dərslik komplektləri
(Dərslik, ĠĢ dəftəri, Müəllim üçün metodik vəsait) təlim prosesində məzmun standartlarına nail
olmaq üçün yaradılan əsas və minumum resurslardır. Bunlar təlim fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
iĢində müəllim üçün istiqamətverici sənəddir.
III sinif üçün ―Azərbaycan dili― dərslik komplekti mövzuların tədrisi və qiymətləndirilməsi
baxımından bir-birini tamamlayan 3 kitabdan ibarətdir: Dərslik, ġagird üçün iĢ dəftəri və Müəllim
üçün metodik vəsait (MMV). (Müəlliflər: Rafiq Ġsmayılov, GülĢən Orucova, Zahid Xəlilov, Dilruba
Cəfərova, Nərminə Qaragözova)
III sinifdə Azərbaycan dilinin 8 mərhələdə tədrisi nəzərdə tutulur. Hər 3 kitabda bu mərhələlər
aĢağıdakı bölmələr Ģəklində təqdim olunmuĢdur: 1-ci bölmə - Ailə və məktəb; 2-ci bölmə - Mənəvi
dəyərlər; 3-cü bölmə - Sirli dünya; 4-cü bölmə - Sevimli qəhrəmanlar; 5-ci bölmə - Tarixi
Ģəxsiyyətlər; 6-cı bölmə - Bayramlar və tarixi günlər; 7-ci bölmə - Hikmət xəzinəsi; 8-ci bölmə Mədəni irsimiz.
Hər bölmə həftədə 10 saat olmaqla, 40 saat-dərs üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Bu da bir dərs ayına
bərabərdir. Ġlk 7 bölmənin hər birində dil qaydaları üzrə dilçiliyin müəyyən sahəsi əhatə edilir. 1-ci
bölmə- Səs və hərf (fonetika); 2-ci bölmə-sözlərin deyiliĢi və yazılıĢı (orfoqrafiya və orfoepiya); 3сü bölmə- Sözün mənası (leksika); 4-cü bölmə-Sözün tərkibi (söz yaradıcılığı); 5-ci bölmə- Nitq
hissələri- isim, sifət, say (morfologiya); 6-cı bölmə- Nitq hissələri- fel, zərf, əvəzlik (morfologiya);
7-ci bölmə-Söz birləĢməsi və cümlə (sintaksis); 8-ci bölmədə dil qaydaları üzrə dərslər keçilmiĢ
mövzuların təkrarına və möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.
Hər mərhələnin 39-cu saatı dinləmə və yazı üzrə, 40-cı saatı oxu və dil qaydaları üzrə kiçik
summativ qiymətləndirmə üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Bunun üçün materiallar MMV-də və iĢ
dəftərində verilmiĢdir. Sonuncu həftə istisna olunmaqla, hər dərs həftəsində 9-cu dərs sinifdənxaric
oxu, 10-cu dərs, əsasən, imla üçün nəzərdə tutulmuĢdur.
Dərslik (Ģagird kitabı) - Dərslikdə, əsasən, oxu və dil qaydaları üzrə məzmun standartlarını əhatə
edən tədris materialları əks olunmuĢdur.
1. Oxu materialları (mətn və tapĢırıqlar) - Dərslikdəki mətnlər üzrə tapĢırıqlar müxtəlif rubrikalar
altında verilir: ―Sözlük‖, ―Söz ehtiyatı‖, ―ġüurlu oxu‖, ―DüĢün və cavab ver‖, ―Dil qaydaları‖ və s.
Hər bir rubrikada verilmiĢ tapĢırıqlar müəyyən bir məzmun standartının reallaĢmasına xidmət edir.
2. Dil qaydaları üzrə nəzəri material və çalıĢmalar. Dil qaydaları üzrə nəzəri material, ilk növbədə,
ədəbi dilin normalarının və zəruri dilçilik terminlərinin mənimsənilməsinə yönəlmiĢdir.
3. Nitq bacarıqları üzrə öyrədici dərslər. Əvvəlki siniflərlə müqayisədə III sinifdə Ģagirdlər sadə
nəzəri materialları dərk etmək iqtidarında olurlar. Məhz bu yaĢdan baĢlayaraq hər bir Ģagird hər bir
fənnin mahiyyəti və məqsədini dərk etməli, bu fənni nə üçün öyrəndiyini bilməlidir. Nitq
bacarıqları üzrə öyrədici dərslər bu məqsədə xidmət edir.
ĠĢ dəftəri. ĠĢ dəftərində təqdim olunan materiallar:
 Dərslikdə verilmiĢ materiallar üzrə çalıĢmalar;
 MMV-də verilmiĢ bəzi dinləmə mətnləri üzrə çalıĢmalar;
 Dil qaydaları üzrə praktik çalıĢmalar;
 Üzündənköçürmə mətnləri və yazı məzmun standartı üzrə baĢqa alt standartları reallaĢdıran
tapĢırıqlar;
 Qiymətləndirmə materialları.
Müəllim üçün Metodik Vəsaitdə bütün dərslər öz əksini tapır. MMV:
1. Hər bir dərs üçün məzmun standartlarından irəli gələn təlim məqsədlərini müəyyənləĢdirir.
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2. Dərslikdə və iĢ dəftərində verilmiĢ materiallardan səmərəli istifadə üçün müvafiq təlim
strategiyaları təklif edir.
3. Bütün məzmun standartlarını əhatə etmək üçün əlavə materiallar (dinləmə və imla mətnləri,
debat, məruzə, müzakirə, inĢa mövzuları və s.) təqdim edir.
Dərslərin Ģərhində aĢağıdakı məlumatlar təqdim olunur:
 Təlim məqsədi (müvafiq məzmun standartı gözlənilməklə);
 mətnin növü (oxu və dinləmə dərslərinə aiddir);
 fəndaxili inteqrasiya;
 fənlərarası inteqrasiya;
 resurslar;
 dərslik və iĢ dəftərində verilmiĢ bəzi materialların Ģərti;
 müəllim üçün tövsiyələr;
 təlim stregiyaları, forma və üsullar barədə məlumat.
III sinif üçün Azərbaycan dili dərsliyi Ana dili kurikulumu əsasında tərtib olunmuĢdur. Dərsliyin
hər bir bölməsində oxu və dinləmə mətnlərinə qoyulan qrammatik suallar həmin bölmədə öyrədilən
dil qaydaları ilə uzlaĢdırlmıĢ, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya təmin olunmuĢdur. Dil qaydaları
üzrə verilmiĢ elmi-nəzəri məlumatlar ədəbi dil normalarının və ən zəruri dilçilik terminlərinin
mənimsənilməsinə xidmət edir. Dil qaydalarının möhkəmləndiirlməsi və tətbiqi ilə bağlı tərtib
edilmiĢ test çalıĢmaları və tapĢırıqlar Ģagirdlərin təhlil qabiliyyətinin və müstəqil iĢləmək
bacarıqlarının formalaĢmasına yönəlmiĢdir.
Müəllim üçün metodik vəsaitdə Kurikulumda təsbit olunmuĢ məzmun standartlarının tədris
prosesində reallaĢdırılması yolları açıqlanır. Hər dərs bir və ya bir neçə standartın reallaĢmasına
xidmət edir. MMV-də məzmun xətləri üzrə (dinləyib-anlama və danıĢma, oxu, yazı, dil qaydaları)
məzmun standartları, habelə Ana dili kurikulumunda fənn üzrə təsbit olunmuĢ məzmun standartları
verilmiĢdir. MMV-də dinləmə, danıĢma, ifadəli, Ģüurlu oxu, nitq bacarıqlarının, qrup iĢinin
qiymətləndirilməsi, özünüqiymətləndirmə, yazı bacarıqları, dil qaydaları üzrə qiymətləndirmə və s.
məsələlər öz əksini tapmıĢdır.
Kurikulumda müəyyən olunmuĢ məzmun standartlarını reallaĢdrmaq üçün müasir dərsdə müxtəlif
təlim texnologiyaları və metodlarından istifadə olunur. III sinifdə tətbiq edilməsi lazım bilinən
müasir təlim metodları (beyin həmləsi, BĠBÖ, söz assosiasiyası, qruplarla araĢdırma, auksion,
akvarium, debat, söz-loto, klaster, ziqzaq, rollu oyunlar və s.) MMV-də öz əksini tapır.
MMV-də il ərzində keçirilən dərslərin saatlar üzrə bölgüsü verilmiĢdir. Materialların 320 saat
ərzində tədrisi nəzərdə tutulur. Bölgü üzrə hər bir dərs saatı bitkin və müəssəl xarakter daĢıyır, eyni
mövzuya həsr olunmuĢ dərslər fərqli məzmun xətləri və fəaliyyət modelləri üzərində qurulur.
Dərslərin saatlar üzrə bölgüsü cədvəlində saat-dərslərin sıra nömrəsi, əsas məzmun xətti, mövzu,
dərslik, iĢ dəftəri və MMV-də tədris materiallarının müvaiq səhifələri öz əksini tapır.
Bölgünün təhlili aĢağıdakları söyləməyə imkan verir:
Dərsliyin 8 bölməsində (tədris vahidində) 320 saat dərsi əhatə edən 156 mövzu verilmiĢdir.
Onlardan 86-sı oxu mətnləri, 70-i dil qaydalarına aiddir. Mövzular üzrə 582 sual, çalıĢma və
tapĢırıq təqdim olunur.
Bölmələr (tədris vahidləri) üzrə təlim materialları
Cədvəl 1
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tədris vahidini adı
Ailə və məktəb
Mənəvi dəyərlər
Sirli dünya
Sevimli qəhrəmanlarım
Tarixi Ģəxsiyyətlər
Bayramlar və tarixi günlər
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10
11
11
8
12
11
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Materialların növü
Dil qaydaları
Sual, tapĢırıq və
çalıĢma
10
82
12
81
9
71
8
64
8
71
8
69
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7.
8.

Hikmət xəzinəsi
Mədəni irsimiz
Yekun

11
12
86

6
7
70

67
77
582

Təlim materiallarının məzmun xətləri üzrə bölgüsü
Cədvəl 2
Cəm

S№

Tədris vahidləri

Oxu

DanıĢma

Dinləmə

Yazı

1.
2.
3.
4.

Ailə və məktəb
Mənəvi dəyərlər
Sirli dünya
Sevimli
qəhrəmanlarım
Tarixi Ģəxsiyyətlər
Bayramlar və
tarixi günlər
Hikmət xəzinəsi
Mədəni irsimiz
Yekun

14
19
15
14

2
1
3
7

6
2
4
2

8
9
8
8

Dil
qaydaları
8
7
8
7

18
15

2
3

6
5

4
7

8
8

38
38

16
14
125

2
4
24

4
3
32

8
9
61

8
8
62

38
38
304

5.
6.
7.
8.

38
38
38
38

Qeyd: Hər bir tədris vahidi üzrə dinləmə və yazı üzrə qiymətləndirməyə 1 saat, oxu və dil qaydaları
üzrə qiymətləndirməyə 1 saat (cəmi 2 saat) dərs nəzərdə tutulur.
Oxu materiallarının təsnifatı
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tədris vahidləri
Ailə və məktəb
Mənəvi dəyərlər
Sirli dünya
Sevimli
qəhrəmanlarım
Tarixi Ģəxsiyyətlər
Bayramlar və tarixi
günlər
Hikmət xəzinəsi
Mədəni irsimiz

2
_

Hekayə
8
11
9
7

Nağıl
_
_
_
1

Cədvəl 3
Təmsil
_
1
_
_

13
11

_
_

13
11

_
_

_
_

11
12

_
2

11
10

_
_

_
_

Cəmi
10
12
11
8

ġeir
2

Ayrı-ayrı rubrikalar üzrə çalıĢma və tapĢırıqlar
Cədvəl 4
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TapĢırıqların sayı
51
52
112
83
312
8
14
632

Rubrikalar
Sözlük
Söz ehtiyatı
ġüurlu oxu
DüĢün və cavab ver
Dil qaydaları
DanıĢma
Tətbiq
Cəmi

Dil qaydaları üzrə materiallar
Cədvəl 5
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№
1.

Tədris vahidləri
Ailə və məktəb

2.

Mənəvi dəyərlər

3.

Sirli dünya

4.

Sevimli qəhrəmanlarım

5.

Tarixi Ģəxsiyyətlər

6.

Bayramlar və tarixi günlər

7.

Hikmət xəzinəsi

8.

Mədəni irsimiz

Dil qaydaları
Fonetika: danıĢıq səsləri; danıĢıq üzvləri; saitlər; qalın və
incə saitlər; dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər; samitlər;
kar və cingiltili samitlər.
Orfoqrafiya və orfoepiya: sözlərin deyiliĢi və yazılıĢı;
saitlərin orfoqraiyası; qoĢasatli sözlər; vurğulu heca;
qoasamitli sözlər; söz sonunda bəzi samitlərin tələffüzü
Leksika: Eynimənalı və yaxınmənalı sözlər; əksmənalı
sözlər; sözün məcazi mənası; çoxmənalı sözlər; terminlər;
sözün mənasının izahı.
Sözün tərkibi: Kök və Ģəkilçi; sözdüzəldici və sözdəyiĢdirici
Ģəkilçilər; düzəltmə sözlər; eyniköklü sözlər; mürəkkəb
sözlər; mürəkkəb sözlərin yazılıĢı; sözlərin quruluĢca
növləri.
Nitq hissələri (morfologiya): isim-ad bildirən söz; xüsusi
isimlərin böyük hərlə yazılıĢı; sadə, düzəltmə və mürəkəb
isimlər; sifət-əlamət və keyfiyyət bildirən sözlər; sadə,
düzəltmə və mürəkkəb sifətlər; say-miqdar və sıra bildirən
sözlər; feil-hərəkət bildirən sözlər; feilin zamana görə
dəyiĢməsi; feilin Ģəxsə görə dəyiĢməsi; feilin quruluĢca
növləri; zərf-hərəkəti izah edən söz; əvəzlik-nitq hissələrini
əvəz edən söz; Ģəxs, iĢarə və sual əvəzlikləri
Sintaksis (söz birləĢməsi və cümlə): söz birləĢməsi; söz
birləĢməsinin növləri; cümlə və onun növləri; cümlə üzvləri;
cümlənin baĢ üzvləri-mübtəda və xəbər; cümlənin ikinci
dərəcəli üzvləri; dialoq; xitab; durğu iĢarələri.
Dil qaydaları üzrə təkrar: səs və hərf; sözlərin deyiliĢi və
yazılıĢı; sözün mənası; nitq hissələri; söz birləĢmələri;
cümlə; durğu iĢarələri.

Ümumiyyətlə, Fonetikaya 8, Oroqrafiya və orfoepiyaya 7, Leksikaya 8, Morfologiyaya 23,
Sintaksisə 8, mövzuların təkrarına və möhkəmləndirilməsinə 8 saat nəzərdə tutulur.
Müəllim üçün metodik vəsaitdə 320 saat dərsin planı və gediĢi öz əksini tapmıĢdır. Bunlardan 125-i
oxu, 61-i yazı, 62-si dil qaydaları, 32-si dinləmə, 24-ü danıĢma, 8-i dinləmə və yazı üzrə
qiymətləndirmə, 8-i oxu və dil qaydaları üzrə qiymərləndirməyə aiddir. Hər bir dərsin özünəməxsus
səciyyəvi xüsusiyyəti və təĢkili qaydası vardır. Belə ki əksər oxu materiallarının tədrisi prosesində
bütün məzmun xətləri inteqrasiya olunur, əlaqələndirilir. (―Məktəbdə bir gün‖, ―Otuz altı, altı‖, ―Üç
oğlan‖, ―Fitnə‖, ―ġahzadə və dilənçi‖, ―Göyçək Fatma‖, ―Qaraca qız‖, ―Qaraca çoban‖,
―Makedoniyalı Ġsgəndər‖, ―Siçan və dəvə‖ və s.)
Bəzi oxu materiallarında eyni mövzuda bir və bir neçə məzmun xətlərinə aid dərslər nəzərdə
tutulur. (―YaĢıl karandaĢ‖, ―Qənaətcillik‖, ―Qar dənəsi‖, ―Çay‖, ―Ali kiĢinin qisası‖, ―QavroĢ‖, ―Ata
sözünün qiyməti‖ və s.). Oxu materiallarının xeyli hissəsi eyni dərs saatında dərslik, iĢ dəftəri və
MMV-dən əlaqəli istifadə olunmasını tələb edir. (―Nəsirəddin Tusi‖, ―Rəqəmlərin tarixi‖, ―Üzeyir
Hacıbəyov‖, ―Tamahkar ağa ilə çoban‖ və s.) Ümumiyyətlə, hər bir dərs yaradıcı yanaĢma tələb
edir, standart dərslərə yer verilmir. Hər bir mövzunun məzmun standartları, təlim məqsədləri,
inteqrasiya imkanları, resursları təxmini müəyyənləĢdirilmiĢdir. Dərslərin əksəriyyəti fəal/interaktiv
üsullarla planlaĢdırılır (motivasiya, tədqiqat sualları, tədqiqatın aparılması (qruplarla iĢ), məlumatın
mübadiləsi, müzakirəsi, nəticələrin çıxarılması, qiymətləndirmə. Hər bölmənin sonunda
ümumiləĢdirici təkrar dərslər, dinləmə və yazı, oxu və dil qaydaları üzrə qiymətləndirmə (kiçik
summativ qiymətləndirmə), həmçinin imla, ifadə, inĢa (esse) yazılara həsr olunmuĢ xüsusi dərs
nümunələri verilir.
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Ġbtidai sinilərində ana dili dərslərini tədris edən müəllimlərin, həmçinin həmin məktəbdə pedaqoji
təcrübə keçən tələbələrin sınaq dərsləri, onların müzarikəsi və təhlili göstərdi ki, kurikulumun
tələbləri baxımından ana dili dərslərinin hazırlanması və keçirilməsində geniĢ imkanlar var və
müəllimlərin əksəriyyəti təlim prosesinə məsuliyyətli və yaradıcı yanaĢırlar.
Ibtidai sinif Ģagirdlərinin ətraf aləmlə, təbiət və cəmiyyətdə baĢ verən hadisələrlə tanıĢlıq üzrə
tələbatını yalnız sinif oxusu ilə təmin etmək mümkün deyil. Sinif oxusu prosesində Ģagirdləin əldə
etdikləri biliklər, məlumatlar sinidənxaric oxunun köməyi ilə tamamlanır. Bu mənada Ģagirdlərin
sinifdən kənarda, ailədə mütaliəsinin böyük əhəmiyyəti var. Bir qayda olaraq, III sinifdə həftədə bir
saat sinidənxaric oxuya verilir. Hər bir bölmənin sonunda iki dərs – 39-cu və 40-cı dərslər
mikrosummativ qiymətləndiməyə ayrıldığına görə hər dərs ayının dördüncü həftəsində
sinifdənxaric oxu dərsi nəzərdə tutulmur, ayda (bölmənin sonunda) 3 saat bu növ dərs keçirilir
(tədris ili ərzində 24 dərs-saat). Dərslik müəllifləri (R.Ġsmayılov, G.Orucova, N.Qaragözova) əlavə
uĢaq ədəbiyatının azlığını nəzərə alaraq müəllimlərə kömək məqsədilə ―Sinifdənxaic oxu‖ dərs
vəsaitini hazırlamıĢlar. ―Sinifdənxaric oxu‖ kitabı 24 mövzu və onlara aid sual və tapĢırıqlardan
ibarətdir. Həmin əsərlərin siyahısı müəllim üçün metodik vəsaitdə də verilmiĢdir.
Sinidənxaric oxunun yekunlaĢdırılmasına həsr olunan dərslərin təĢkili xüsusi metodika ilə həyata
keçirilir: mövzunun müəyyənləĢdirilməsi; oxunması məsləhət bilinən əsərlərin siyahısının sinifdən
asılması; məktəbin və sinfin kitabxanasından istifadə; müzakirə olunacaq əsər üzrə məruzəçinin
hazırlanması; məruzə və onun ətrafında çıxıĢlar; müzakirənin təĢkili; nəticələrin çıxarılması; əsər
üzrə suallar, tapĢırıq və çalıĢmaların icrası; məĢğələnin yekunlaĢdırılması və s. Bu növ dərslərin
təĢkili metodikası müvafiq ədəbiyyatlarda geniĢ Ģərh olunmuĢdur.
Cəlil Məmmədquluzadənin ―Quzu‖ hekayəsi müzakirə olunduqdan sonra sual və tapĢıırqların icrası
onun ideyasının açılmasına kömək edir:
1. Məmmədhüseyn sovqat göndərilmiĢ quzunu nə üçün kəsmədi?
2. Xan həyətinin təsviri ilə bağlı cümlələri tamamla.
3. Nə üçün Məmmədhüseyn xanı aldada bildi?
4. Hansı fikir mətnin məzmununa uyğun gəlmir? və s.
―Quzu‖ hekayəsinin müzakirəsi zamanı ―Qurbanəlibəy‖ adlı televiziya filmindən fraqmentlər
təqdim olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, ―Sinidənxaric oxu‖ dərs vəsaitinin nəĢri təqdirəlayiqdir. Fikrimizcə,
vəsaitdəki materialların xeyli hissəsinin (24-dən 9-nun 38% -nin) Qərbi Avropa ədəbiyyatı olması
məqsədəmüvafiq deyil. (Homer ―Odissey və təpəgöz‖, M.Tven -―Hiyləgər Tom Soyer‖; ġ.Perro ―Çəkməli piĢik‖; V.Hüqo -―Kozetta‖; R.Kiplinq -―Mauqli‖; Qrimm qardaĢları -―Bremen çalğıcıları‖
və s.) Vəsaitin gələcək nəĢrlərində bu vəziyyət nəzərə alınarsa yaxĢı olar. Müəllimlər özləri onları
baĢqa əsərlərlə əvəz edə bilərlər.
III sinfin ―Azərbaycan dili‖ dərsliyində bədii əsələrlə yanaĢı, elmi-kütləvi mətnlərin oxusu da
müəyyən yer tutur. Məlum olduğu kimi, ―elmi-kütləvi materiallar Ģagirdlərin təbiətdəki əĢya və
hadisələri, qanunları və qanunauyğunluqları, ölkəmizdə baĢ verən ictimai-siyasi hadisələri baĢa
düĢməyə kömək edir. ġagirdlər heyvanlar və bitkilər aləmi, iqlim, insanların əməyi üzərində
müĢahidə prosesində toplanan biliklərdən elmi-kütləvi mətnlərin oxusu prosesində istifadə edirlər‖.
Elmi-kütləvi mətnlərin məzmununun baĢa düĢülməsi üçün müəyyən hazırlıq iĢləri aparılır. Mətnin
oxusundan bir neçə gün əvvəl Ģagirdləri mövzu ilə bağlı obyektlərə, ekskursiyaya aparmaq, müvafiq
materialları əldə etmək lazım gəlir. Dərslikdə verilən elmi-kütləvi mətnlər: ―Təkər‖, ―Təkərin
tarixi‖, ―Qar dənəsi‖, ―Onluq say sistemi‖, ―Rəqəmlərin tarixi‖, ―18 oktyabr – Dövlət müstəqilliyi
günü‖, ―PeĢələr necə yaranıb‖, ―ġirvanĢahlar sarayı‖, ―Qədim kitablar‖, ―Balaban‖, ―Gəncə
darvazası‖ və s.
Qeyd etmək lazımdır ki, sinidənxaric oxunun yekunlaĢdırılmasına, elmi-kütləvi mətnlərin tədrisinə
həsr olunan dərslər qeyri-standart təlim forması hesab olunur. Bunlardan baĢqa ümumiləĢdirici
dərslər, əĢya dərsləri də bu qəbildən olan məĢğələlərdir.
Müəllim üçün metodik vəsaitdə müxtəli növdən olan bütün dərslərin qısa planları verilmiĢdir.
Həmin planlar müəllimlər üçün istiqamətverici vəzifəni yerinə yetirir.
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Ġbtidai siniflərdə təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üçün bölmələrin sonunda xüsusi dərs
saatları nəzərdə tutulur (summativ qiymətləndirmə). Summativ qiymətləndirmə oxu mətnləri və dil
qaydaları materialları əsasında aparılır. III sinifdə 8 bölmə üzrə yoxlamalar keçirilir. Materiallar
―ġagird üçün iĢ dəftəri‖ vəsaitində verilmiĢdir. Bölmələrin sonunda keçirilən kiçik summativi (KS)
müəllim tərəfindən tərtib olunmuĢ sual, tapĢırıq, testlər, yoxlama yazı mətnləri üzrə müəllim
tərəindən böyük summativləri (BS) isə məktəb rəhbərləri aparırlar. Təlim nəticələri Azərbaycan
Respublikasi Təhsil Nazirliyinin 5 oktyabr 2009-cu il tarixli əmrinə müvafiq həyata keçirilir.
Nəticələr sinif jurnalında və Ģagirdin gündəliyində qeyd olunur və əsas kimi qəbul edilir.
ĠSTĠFADƏ EDĠLMĠġ ƏDƏBĠYYAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün Ana dili kurikulumu. Bakı, 2007, 113 səh.
Abdullayev A.A., Nəbiyeva ġ.Z., Abdullayeva G.A. Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsində ―Ana dilinin tədrisi
metodikası‖ fənninin Kurikulumu. Bakı, ADPU, 2017, 72 səh.
Azərbaycan dili (3-cü sinif) Dərslik. Bakı, Altun Kitab, 2018, 210 s.
Azərbaycan dili (3-cü sinif) MMV. Bakı, Altun Kitab, 2018, 232 s.
Azərbaycan dili (3-cü sinif) ĠĢ dəftəri. Bakı, Altun Kitab, 2018, 144 s.
Azərbaycan dili (3-cü sinif) Sinifdənxaric oxu. Bakı, Altun Kitab, 2018, 128 s.
Kərimov Y.ġ. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı, 2013, 519 s.
Nəbiyeva ġ.Z., Abdullayeva G.A., Kərimova A.S. Ġbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisi metodikasından
mühazirələr. Bakı, ―Elm və təhsil‖, 2015, 283 s.

24-25 May 2021

296

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
MÜASĠR TƏLĠM TEXNOLOGĠYARI (KĠMYA ELMLƏRĠ ÜZRƏ) FƏNNĠNĠN
TƏDRĠSĠNĠN FORMA VƏ MƏZMUNCA TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ ĠSTĠQAMƏTĠNDƏ
ARAġDIRMALAR
(RESEARCH IN THE FIELD OF IMPROVEMENT OF FORM AND CONTENT OF
TEACHING MODERN EDUCATION TECHNOLOGY (ON CHEMICAL SCIENCES))
Dosent, k.ü.f.d. Rəhimə S. Məmmədova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
XÜLASƏ
Müasir təhsilin forma və məzmunu öyrənənin biliklərinin dəyərləndirilməsini və bacarıqlarının
inkiĢafını hədəfləməli, onun insan kapitalı kimi formalaĢmasını təmin etməlidir. Təqdim edilən iĢdə
öyrənənlərin Müasir təlim texnologiyarı (kimya elmləri üzrə) fənni üzrə əldə edilən bilik və
bacarıqlarının hədəfə uyğunlaĢdırılması üçün innovativ yanaĢmaların tədqiq edilməsi haqda
məlumat verilir. Tədqiqatın nəticələri kimyanın müxtəlif sahələrinin tədrisində, elmi-tədqiqat
iĢlərində və uyğun sahələrdə tətbiq edilə bilər.
Açar sözlər: kimyanın öyrənilməsində innovativ yanaĢmalar, öyrənənin tədqiqatçı kimi inkiĢafı,
müasir təhsilin hədəfləri, insan kapitalı, fəal təlim, biliklərin dinamik artması
ABSTRACT
The form and content of modern education should aim at the assessment of the learner's knowledge
and skills, and ensure its formation as human capital. The presented work provides information on
the study of innovative approaches to targeting the knowledge and skills acquired by learners in the
field of Modern Learning Technology (on chemical sciences). The results of the research can be
applied in the teaching of various fields of chemistry, research and related fields.
Keywords: innovative approaches to the study of chemistry, the development of the learner as a
researcher, the goals of modern education, human capital, active learning, the dynamic growth of
knowledge
GĠRĠġ.
Biliklərin dinamik artdığı və informasiya cəmiyyətinin formallaĢdığı müasir dünyamızda gənc
kadrların zamanın tələbinə uyğun hazırlanmasına nail olmaq üçün tədris materiallarının elmi
yeniliklər ilə müntəzəm Ģəkildə təkmilləĢdirilməsi, tələbat olduqda elmlərin yeni sahələrinin – yeni
fənnlərin yaradılması vacib məsələdir. Bu günkü təhsildə öyrənənin tədqiqatçı olmasının, eyni
zamanda yaĢayacağı zamanın tələblərinə uyğun ixtisaslaĢmasının vacibliyini nəzərə alsaq, onda elm
və təhsil sahələrinin inteqrasiyasının, müvafiq innovativ yanaĢmaların həssaslıqla təhlilinin və
tətbiqinin aktuallığı aĢkarlanar.
Müasir təhsilin forma və məzmunu öyrənənin biliklərinin dəyərləndirilməsini və bacarıqlarının
inkiĢafını hədəfləməli, onun insan kapitalı kimi formalaĢmasını təmin etməlidir. Ġlkin mənbələrin
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araĢdırılması müvafiq sahədə Ģoxsaylı tədqiqatların aparılmasını göstərir. Aparılan müqayisəli
təhlillər məsələnin kompleks dəyərləndirilməsini labüd edir. Belə ki, yüksək ixtisaslı kadrın – insan
kapitalının formalaĢmasına təsir edən amillərin kompleks dəyərləndirilməsi və idarə edilməsi
qarĢıya qoyulan hədəfin reallaĢmasını Ģərtləndirir.
Tədris prosesinin təĢkilinin forması - metod və texnikaları təsir effekti çox yüksək olan amillər
sırasındadır. Məhz dərs prosesinin metod və texnikalarının elmi əsaslandırılmıĢ Ģəkildə
müəyyənləĢdirilməsi, onların fənn üzrə bilik və bacarıqların mənimsənilməsi üçün effektivliyi və s.
kimi amillərin nəzərə alınması məqsədəuyğundur. Belə ki, fənnin (kimya) tədrisi üçün daha
səmərəli olan metodların mütamadi tətbiq edilməsi öyrənənin biliklərinin möhkəmləndirilməsinə,
mənimsəmə səviyyəsinin yüksəlməsinə, eyni zamanda tədqiqatçılıq göstəricilərinin – müstəqil
araĢdırma bacarığı, müĢahidə qabiliyyəti, analiz və sintez, müqayisəli təhlil, əqli nəticənin
çıxarılması və s. kimi göstəricilərin formalaĢmasına və inkiĢafına Ģərait yaradır. Qeyd edilənlər
tədrisin müasir tələbatlara - standartlara uyğunlaĢdırılması üçün aparılan tədqiqatların aktuallığını
aĢkarlayır.
Təqdim edilən iĢdə öyrənənlərin Müasir təlim texnologiyarı (kimya elmləri üzrə) fənni üzrə əldə
edilən bilik və bacarıqlarının hədəfə uyğunlaĢdırılması üçün tədqiq və tətbiq edilən innovativ
yanaĢmalar təhlil edilir.
Tədqiqat prosesində, həmçinin fənn üzrə nəzəri və praktiki biliklərin təkmilləĢdirilməsi prosesində
aĢağıdakı amillər nəzərə alınmıĢdır:
•

öyrənənlərin idrak fəaliyyətinin çevikliyinin hədəflənməsi;

•

müstəqil və ya birgə fəaliyyət üçün lazımı göstəricilərinin inkiĢafı;

•

öyrənənlərin öz tədqiqatçılıq bacarıqlarını dəyərləndirməsi;

•

tədqiqatçılıq bacarıqlarının inkiĢaf etdirilməsi yollarının müəyyənləĢdirilməsi;

•

kimyaçı

tələbələrin

fəaliyyət

göstərəcəkləri

gələcək

zamanın

tələblərinə

uyğun

hazırlanması;
•

fənn üzrə öyrənilən bilik və bacarıqların gələcək karyera üçün vacibliyini aĢkarlayan
proseslərin sınağı və s.

ARAġDIRMA. Ġlikn mənbələrin araĢdırılması göstərir ki, müasir təhsil standartlarına görə
«öyrədənin» «informasiyanı ötürəndən» bələdçiyə, «öyrənənin» isə «informasiyanı qəbul edəndən»
«tədqiqatçıya» çevrilməsi mənimsənilmə göstəricisinin yüksəlməsi üçün çox önəmlidir[1-3].Bu
səbəbdən də öyrənmə prosesinə tədqiqat xarakteri verən texnologiyaların tədqiqi və tətbiqi aktual
məsələdir.Ona görə də öyrənənin idrak fəaliyyətinin aktivləĢməsini hədəfləyən

müasir təlim

texnologiyaları həm intensiv Ģəkildə araĢdırılır və eyni zamanda uğurla tətbiq edilir
[1-6].
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Kimya elmlərinin tədrisində fəal/interaktiv təlimin metod və texnikalarının tətbiqi öyrənənlərin
mürəkkəb kimyəvi bilikləri həvəslə mənimsəməsinə Ģərait yaradır, öyrənilmiĢ biliklərin
möhkəmləndirilməsini təmin edir, mövcud biliklərin yeni biliyin əldə edilməsi üçün
dəyərləndirilməsinə Ģərait yaradır. Eyni zamanda öyrənənin idrakının çevik reaksiyasını və müstəqil
fəaliyyətini təmin edir. Bununla yanaĢı tədqiqatçılıq göstəricilərinin – müĢahidə və araĢdırma
bacarığının, analiz və sintez etmək, müqayisəli təhlillər aparmaq və nəticə çıxarmaq kimi
xüsusiyyətlərin formalaĢmasına, təfəkkür qabiliyyətinin inkiĢafına Ģərait yaradır[7].
Kimya elmlərinin öyrənməsində sosial-tənqidi və problemliyönümlü yanaĢmanın inteqrasiyasının
tələbələrin lazımı bacarıqlarının inkiĢafı üçün uğurla tətbiq edilməsinin mümkünlüyü araĢdırılmıĢdır
[Ridwan A, Rahmawati Y., 2017; 8]. Öyrənmə prosesinin layihə xarakterli olması, cəmiyyətdəki
müəyyən məsələlərin həllinin vacibliyi öyrənənlərin məsələnin mahiyyətini həvəslə tədqiq etməsini
stimullaĢdırır və bu prosesdə öyrənilməsi hədəflənən kimyəvi biliklərin daha asanlıqla
mənimsənilməsi Ģərtlənir[8-15].
Hal-hazırda STEAM (STEM) təbiət elmlərin öyrənilməsi məqsədilə geniĢ tətbiq edilir. Elm,
Texnologiya, Mühəndislik, Sənət və Riyaziyyat (STEAM) layihəsinə inteqrasiya edərək tələbələrin
kimyəvi mənimsəmə səviyyəsini yüksəltmək mükündür[ 16-20]
STEAM təhsil metodu ilə Azərbaycan dilində video dərslərin yayımlandığı saytlar mövcuddur[21].
Mədəni hassas və transformativ tədris modeli (CRTT-Culturally Responsive, Transformative
Teaching) modelindən istifadə edərək, Ģagirdlər təlim prosesi boyunca öz-özünə konsepsiyalar
inkiĢaf etdirərək kimyəvi bilikləri mənimsəmə çalıĢırlar. Bu metodun tətbiqi zamanı öyrənənlərin 5
mərhələdə öz-özünə konsepsiyaları təthlil edilir: uyğunlaĢdırma, mədəni anlaĢma, əməkdaĢlıq,
tənqidi təfəkkür, yenidən transformasiya. Öyrənənlərin nailiyyətləri Blum taksonomiyasının
mərhələlərinə görə dəyərləndirilməsi mümkündür. Tələbələrin gündəlik həyatda baĢ verən kimyəvi
prosesləri təhlil etməsi və əlaqələndirməsi üçün onların kimya anlayıĢlarının inkiĢaf etdirilməsi
vasitəçi rolunu oynaya bilər. Onlar öyrəndikəri kimyəvi bilikləri tətbiq edə bilər [22]; [23]. Bu üsul
özünü tanıma, mədəni anlaĢma, əməkdaĢlıq, tənqidi əks və bilik quruculuğundan ibarət olan öz
konsepsiyalarını inkiĢaf etdirən CRTT yanaĢmasının inteqrasiyası nəticəsində tələbələrin kimya
konsepsiyasını dərk etməsinə yönəlmiĢdir.
AraĢdırmalar elmlərin sinergetik öyrənilməsi, xüsusilə elmlərin tətbiqi riyaziyyatın köməyi ilə
öyrənilməsi sahəsindəki tədqiqatların dinamikasında artımın olduqunu göstərir. Bu yanaĢma ilə
aparılan tədqiqat prosesinin nəticələrinə, həmçinin təçkil edilən tədris prosesinin öyrənənin bilik və
bacarıqlarının inkiĢafına təsirləri mütəxəssislər tərəfindən dəyərləndirilir[ 24,25].
Elmlərin, o cümlədən kimya elmlərinin öyrənilməsi prosesində Etno Pedaqogika, eyni zamanda
Ethokimyadan istifadənin müsbət təsirləri araĢdırılmıĢdır[26-29] .Tənqidi düĢünmə qabiliyyətinin
standartlarından birinə görə tələbələrin öz dillərində suallar verə biləcəyi və suallarını cavablandıra
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biləcəyi yüksək səviyyəli düĢünmə bacarıqlarını inkiĢaf etdirməsi, səbəbləri aydın və inandırıcı
Ģəkildə təqdim etməsi realldır [Paul və Elder (2007),30].
Ġlkin mənbələrdə davamlı inkiĢaf üçün təhsil (ESD) / layihə əsaslı təlim (PBL)

və s. kimi

yanaĢmaların da tədqiq və tətbiq edilməsi haqqda və digər məlumatlara rast gəlmək
mümkündür[31].
TAPINTILAR. Kimya və digər fundamental təbiət elmlərinin öyrənilməsinin mürəkkəbliyini və
spesifik yanaĢma tələb etdiyini nəzərə alsaq, onda müvafiq fənnlərin tədrisi üçün istifadə edilən
müasir təlim texnologiyalarının həssaslıqla təhlil edilməsi, həmçinin fənn və ya hər hansı mövzu
üzrə mənimsəmə göstəricilərini artırmaq üçün seçilən yanaĢmaların kompleks dəyərləndirilməsi
məqsədəuyğundur[32].
AraĢdırmalar nəticəsində müəyyənləĢdirilən innovativ yanaĢmalar aĢağıda məlumat verilir.
Kimyəvi biliklərin tətbiqi riyaziyyatın köməyi ilə öyrənilməsini təmin edən modelləĢmə

•

metodu. Bu innovativ yanaĢma universal xarakterlidir, yəni kimyəvi biliklərin tədqiqi, tədrisi və
tətbiqi prosesində dəyərləndirilə bilər. Müasir dövrdə elmi-tədqiqat iĢlərinin aparılmasında
sinergetik yanaĢmaların, xüsusi ilə tətbiqi riyaziyyatın köməyilə elmlərin öyrənilməsi sahəsindəki
tendensiyaların dinamikasını nəzərə alsaq, onda təklif edilən innovativ yanaĢmanın sabahkı inkiĢafı
hədəflədiyini qeyd edə bilərik[33].
Kimyəvi biliklərin öyrənilməsi prosesində öyrənənlərin mənimsəmə qabiliyyətlərini

•

aĢkarlayan və inkiĢaf etdirən, müəllimin isə peĢəkar fəaliyyətinin inkiĢafını hədəfləyən innovativ
yanaĢma[34].
•

Yeni biliyin əldə edilməsi prosesini aydın Ģəkildə əks etdirən yanaĢma;

•

Yeni informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə etməklə kimyəvi biliyin

mənimsənilməsi prosesini optimallaĢdıran innovativ yanaĢma[35].
Qeyd etmək lazımdır ki, aparılan tədqiqatın nəticələri Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət
Agentliyi tərəfindən sertifikatlaĢdırılmıĢ və müvafiq dövlət qurumu tərəfindən müəllif hüquqları
qorunur.
NƏTĠCƏ.

Kimya və digər fundamental təbiət elmlərinin öyrədilməsinin spesifik yanaĢma tələb

etdiyini və bu elmlərin insanın yaĢamı – həyatı tələbatlarının ödənilməsi üçün çox əhəmiyyət kəsb
etdiyini nəzərə alsaq, onda bu sahədə aparılan tədqiqatların nəticələrini məqsədyönlü Ģəkildə
dəyərləndirmək olar.
AraĢdırmaların nəticəsində əldə edilən innovativ yanaĢmalar Müasir təlim texnologiyarı (kimya
elmləri üzrə) fənni üzrə tədris materiallarının təkmilləĢdirilməsi üçün istifadə edilmiĢdir. Tədqiqatın
nəticələri eyni zamanda kimyanın müxtəlif sahələrinin tədrisində, elmi-tədqiqat iĢlərində və uyğun
sahələrdə tətbiq edilə bilər.
Tədqiqatın nəticələri elmi, praktiki, o cümlədən pedaqoji əhəmiyyət kəsb edir.
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CLASSICAL EDUCATION VERSUS STUDENT-CENTERED EDUCATION. LIMITS OF
ONLINE TEACHING
Dr. Iosefina BLAZSANI-BATTO
Azerbaijan University of Languages, Faculty of ,International Relations and Regional Studies,
Foreign Languages,Department, Baku / Romanian Language Institute, Bucharest, Romania,
ORCID ID: 0000-0002-7975-3800
The orientation of education towards European standards requires, in the current context of the
reform and pandemic times, three priority directions of action: decentralization of the education
system, flowing mechanisms that ensure the quality of education and opening education and
training systems to the world. Thus, the educational institutions become a creator of identity and
image in the community.
Quality in education is multidimensional. In addition to the educational services, institutions should
provide activities to form the personality of the student in relation to the community in which one is
to integrate. For this reason, teaching strategies are to be adapted to the needs of everyday reality
and be always open to change in an efficient way to accomplish the mission regarding the abilities
to be developed.
Change is a natural process and occurs as a need for continuous adaptation to the societal,
technological and natural environment. Therefore, change occurs as a necessary process of organic
development of the organization or as a process of structural and functional adaptation to the
dynamics of the external environment. Organizations can be considered an open system,
characterized by a structure, a process and resources. The complexity of the variables involved,
students, teachers, study programs, educational technology, implies a good knowledge of the real
situation and a good staging of the organization of activities.
Methodologically, the diachronic perspective, used in this exegesis to illustrate comparatively the
classical strategies, is complemented by the synchronous one, through the description of the online
teaching methods in a well-defined spatial and temporal pandemic context. Thus, it can be observed
that online active learning can also provide new ways for students to interact, participate, and
collaborate. Moving the class sessions to a virtual space brings new opportunities for active learning
and student engagement and the active learning principles are combined with online tools so that
students can encounter and engage with information and ideas, and reflect on their learning.
In conclusion, we agree that the student-centered teaching process is a complex, adaptive one,
constantly supported by innovative theories that substantiate the act of learning and bring new
forms of developing and implementing the strategies and methods in order to make the
comprehension process easier.
Keywords: critical thinking, adaptation, flexibility, student-centered strategies, community
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TARĠXĠ YADDAġ PROBLEMĠNĠN ELMĠ-NƏZƏRĠ ARAġDIRMALARDA ĠNĠKASI
(INTRODUCTION OF HISTORICAL MEMORY PROBLEM IN SCIENTIFIC AND
THEORETICAL RESEARCH)
Nigar Aslanova
Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

XÜLASA
Müasirlik ənənələrindən söhbət açarkən müstəqillik illərində qələmə alınmıĢ nəsr nümunələri ilə
yanaĢı elmi-nəzəri araĢdırmalarda da bu problemə geniĢ yer ayrıldığını qeyd etmək lazım gəlir. Bu
mənada Anarın "YaĢamaq haqqı" traktatı xüsusilə diqqəti cəlb edir. Əsərdə tarixi yaddaĢ
probleminin təsvirinə geniĢ yer ayrılır, sözügedən məsələyə müasirlik mövqeyindən yanaĢılır.
Traktatın ideya-məzmun xəttinin əsasında həyatın bütün sahələrində irəli sürülən yaĢamaq haqqı
dayanır. Əsərin ilk səhifələrini müəllif xatirələri ilə baĢlayır, türkçülük məsələsinə toxunur,
yaĢamaq haqqına aydınlıq gətirir.
"YaĢamaq haqqı" Ģəxsi xatirə fraqmentlərindən ibarət tarixi-kulturoloji traktatında müasir həyat
hadisələri ilə tarixi yaddaĢ paralel təsvir olunur. Yazıçı son dövrlərdə yazdığı bədii əsərlərində,
xüsusilə "Ağ qoç, qara qoç"da qoyduğu ideyanı sözügedən traktatdakı esselərində bir qədər də
inkiĢaf etdirir.
Traktatın ideya-məzmun xəttinin əsasında − adından da göründüyü kimi, həyatın bütün sahələrində
irəli sürülən yaĢamaq haqqı dayanır. Əsərin ilk səhifələrini xatirələri ilə baĢlayan müəllif türkçülük
ideyası məsələsinə toxunur, yaĢamaq haqqına aydınlıq gətirir. Yazıçının qənaətinə görə, "Əgər milli
(türk) özünüdərkin mahiyyətini qısaca ifadə etsək, zənnimcə, bu, yaĢamaq haqqıdır. Bir millət kimi
xalqın yaĢamaq, ana dilini qorumaq haqqı milli özünüdərkin əsasıdır. Türk birliyinin
özünümühafizənin təminatçısı kimi müəyyənləĢdirilməsinə canatım da burdan irəli gəlir".
"YaĢamaq haqqı" traktatında xalqın milli-mənəvi yaddaĢı, siyasət, tarix və mədəniyyət baĢlıca yer
tutur. Traktatda Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcısı, mühacirətdə yaĢadığı bütün
həyatı boyu ölkəsinin azadlıq mücahidi kimi çıxıĢ edən, "Əsrimizin SəyavuĢu" əsərinin müəllifi
M.Ə.Rəsulzadənin Ġran və Türkiyədəki ictimai-siyasi fəaliyyətinə geniĢ yer ayrılır.
Müəllif "YaĢamaq haqqı" əsərində əhatəli tarixi ekskursu ilə qarĢıya qoyduğu əsas ideyanı oxucuya
çatdırmağa nail olur, milli-mənəvi, tarixi yaddaĢa iĢıq salır.
Tarixi yaddaĢ problemi keçmiĢi əks etdirməklə yanaĢı, müasirliklə səsləĢir, gələcəyə körpü salır.
Açar sözlər: yaddaş, ideologiya, ənənə, müstəqillik, tarixilik, mənəviyyat, müasirlik
SUMMARY
Speaking of modern traditions, it should be noted that along with the examples of prose written
during the years of independence, this problem is also given a wide place in scientific and
theoretical research. In this sense, Anar's treatise "The Right to Live" is particularly noteworthy.
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The work pays a lot of attention to the description of the problem of historical memory, approaches
this issue from the point of view of modernity. The idea-content line of the treatise is based on the
right to life in all spheres of life. The author begins the first pages of the work with his memoirs,
touches upon the issue of Turkism and clarifies the right to life.
The historical-cultural treatise "Right to Life", consisting of fragments of personal memoirs,
describes historical memory in parallel with the events of modern life. The writer develops the idea
in his recent works of art, especially in his essays in the treatise "White Ram, Black Ram".
At the heart of the treatise's line of ideas, as its name suggests, is the right to life in all spheres of
life. The author begins the first pages of the work with his memoirs, touches on the idea of Turkism
and clarifies the right to life. "If we summarize the essence of national (Turkish) self-consciousness,
I think it is the right to live. The right of the people to live as a nation, to protect their mother tongue
is the basis of national self-consciousness.
The national-spiritual memory, politics, history and culture of the people occupy the main place in
the treatise "Right to Life". The treatise focuses on the socio-political activities of MA Rasulzade,
the founder of the Democratic Republic of Azerbaijan, the author of "The Shadow of Our Century",
who acted as a freedom fighter for his country throughout his life in exile.
The author manages to convey to the reader the main idea of his work "Right to Life" with a
comprehensive historical excursion, sheds light on the national-spiritual, historical memory.
The problem of historical memory, in addition to reflecting the past, resonates with modernity and
bridges the future.
Keywords: memory, ideology, tradition, independence, history, spirituality, modernity

24-25 May 2021

305

Baku, Azerbaijan

3rd International NOVEMBER 24 Head Teacher
EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM
Ġbtidai sinif müəlliminin ĠKT sahəsində peĢə səriĢtəliyi
Lalə Rəhimova Kamal qızı
Gəncə Dövlət Universiteti doktorantı,
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7731-9728
Müəllimlərin peĢəkarlığı və səriĢtəliyi bu gün aktual pedaqoji problemlərdəndir. PeĢəkarlıq və
səriĢtəliliyin müəllimdə fokuslaĢması onun pedaqoji ustalığının və innovasion müəllim olmasının
əsas əlamətlərindəndir.
Fasiləsiz peĢə təhsilinin müasir inkiĢaf mərhələsi ənənəvi reproduktiv-illyustrativ tədrisdən peĢəkartətbiqi tədrisə keçidlə xarakterizə olunur. Təhsil nəzəriyyəçiləri və praktikləri peĢəkar pedaqoji
fəaliyyətdə tətbiq etmək qabiliyyətinə fokuslanan xüsusi ―səriĢtələrin‖ formalaĢdırılması
zəruriliyini qeyd edirlər. PeĢə səriĢtəliyi

mütəxəssisin peĢəkar fəaliyyətinə nəzəri və praktiki

hazırlığını əks etdirən, onun öz peĢəkar missiyasını uğurla yerinə yetirən, Ģəxsi və peĢə
qabiliyyətlərindən ibarət qarĢılıqlı əlaqəli kompetensiyaların cəmi kimi baxıla bilər.
Bir sıra tədqiqatlarda peĢə səriĢtəliyinə fəaliyyətdə təzahür edən bilik, bacarıq, peĢə vərdiĢləri və
peĢəkar hərəkətlərin mənimsənilmiĢ ümumiləĢdirilmiĢ üsulları kimi baxılır. PeĢə səriĢtəliyinə əsas,
baza və xüsusi peĢə kompetensiyaları sistemində ifadə olunan mühüm peĢə keyfiyyətlərinin cəminə
malik mütəxəssisin peĢə təhsilinin nəticəsi kimi də baxanlar var.
Əsas peĢə səriĢtələri– bütün peĢələrə lazım olan və baza peĢə kompetensiyalarının invariant
hissəsini təĢkil edən metapeĢə kompetensiyalarıdır. Onların əsasını müvafiq olaraq əsas bilik,
bacarıq, vərdiĢ və makro- və mikrosəviyyəli hərəkət üsulları təĢkil edir.
Baza peĢə səriĢtələri– müəyyən yaxın peĢələr qrupuna aid olan makropeĢə kompetensiyalarıdır. Bu
AR ali peĢə təhsili üzrə dövlət təhsil standartlarında konkret hazırlıq istiqaməti üzrə müəyyən
olunan xüsusi peĢə səriĢtələrinin invariant hissəsidir. Onların əsasını müvafiq baza bilik, bacarıq,
vərdiĢ, meta- və makrosəviyyəli hərəkət üsulları təĢkil edir.
ĠxtisaslaĢdırılmıĢ peĢə səriĢtələri – peĢə fəaliyyətinin konkret sahəsinə (istehsalat sahəsinə) təhkim
olunan, peĢə səriĢtələrinin variativ hissəsini təĢkil edən kompetensiyalardır. Onların əsasını xüsusi
bilik, bacarıq, vərdiĢ və mikrosəviyyəli hərəkət üsulları təĢkil edir.
Diqqəti həmçinin ĠKT- səriĢtəliyinin əsas tərkib hissələrinin nəzərdən keçirilməsinə yönəltmək
lazımdır: təhsil kontekstində qarĢılıqlı əlaqədə və qarĢılıqlı asılılıqda olan ―informasiya səriĢtəliyi‖
və ―kommunikativ səriĢtəlik‖ kimi tərkib hissələrini nəzərdə tuturuq.
―Ġnformasiya səriĢtəliyi‖ termini bizim təhsil sisteminə Rusiya təhsil sistemindən, onlara da
Amerika təhsil sistemindən gəlib. Amerika təhsil və elmi müəssisələrin kitabxanaları assosiasiyası
(ACRL) informasiya

səriĢtəliyini

belə izah edir: fərdin informasiya tələbatını, zəruri

informasiyanı tapmağa, qiymətləndirməyə və effektiv istifadə etməyə hazır olmasının müəyyən
edilməsi üçün tələb olunan qabiliyyətlər kompleksidir.
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―Ġnformasiya səriĢtəliyi‖ anlayıĢının Rusiya alimləri tərəfindən təhlilinə nəzər edək. Tədqiqatçılar
bu anlayıĢın məzmununu birmənalı Ģəkildə açıqlamır. Bəziləri informasiya səriĢtəliyini insanın
lazımi informasiyanın ĠKT vasitəsilə axtarıĢına, təhlilinə, seçilməsinə, emalına, ötürülməsinə və
saxlanılmasına yönəli bilik, bacarıq və qabiliyyətlərin sintezi kimi təqdim edir.
Psixoloji-pedaqoji ədəbiyyatın aparılan təhlili göstərir ki, müxtəlif müəlliflərin tədqiqatlarında
informasiya səriĢtəliyi bu sözün həm dar, həm də geniĢ mənasında nəzərdən keçirilir.
Sözün geniĢ mənasında ĠKT- səriĢtəliyi fərdin ĠKT-texnologiyaların köməyi ilə Ģəxsi, tədris və
peĢə xarakterli məsələləri həll etmək qabiliyyəti kimi müəyyən olunur. Dar mənada ĠKT- səriĢtəliyi
müəllimin tədris-tərbiyə fəaliyyətində tədris və praktiki məsələlərin həll üçün ĠKT-dən müstəqil
surətdə istifadəyə hazır olması ilə üzə çıxan Ģəxsi keyfiyyəti kimi baĢa düĢülür.
Bəzi müəlliflər informasiya səriĢtəliyinə müasir mütəxəssisin obyektiv və subyektiv tərəflərə malik
əsas səriĢtələrdən biri kimi baxırlar (A.V.Xutorski).

Obyektiv tərəfi müəllimin pedaqoji

fəaliyyətinə qarĢı irəli sürülən ictimai tələblərdə təzahür edir. Subyektiv tərəf – mütəxəssisin
fərdiliyi, öz informasiya səriĢtəliyi təkmilləĢdirilməsinə və inkiĢafına marağı kimi dəyiĢən obyektiv
tərəfi əks edir.
―Ġnformasiya səriĢtəliyi‖ anlayıĢının məzmununu konkretləĢdirərkən, bəzi tədqiqatçılar informasiya
mədəniyyətinin yaranmasını təhsilin nəticəsi kimi təqdim edir. Ġnformasiya mədəniyyəti insanın
təfəkkür, davranıĢ, fəaliyyət mədəniyyəti kateqoriyaları ilə əlaqəli olub, informasiyanın toplanması,
saxlanılması, emalı və ötürülməsi vasitə və metodlarını bilmə dərəcəsini əks etdirir və ümumi
mədəniyyətinin altsistemi kimi xarakterizə edilir.
B.S.GerĢunskinin fikrincə, insan təhsil nəticələrinə iyerarxik pillələrlə qalxır, burada informasiya
səriĢtəliyi – Ģəxsiyyətin informasiya inkiĢafının mərhələlərindən biridir.

Bu

iyerarxiya

informasiya savadlılığı – informasiya səriĢtəliyi – informasiya mədəniyyəti kimi təyin edilir.
Bəzi alimlər informasiya

səriĢtəliyinə

peĢə

səriĢtəliyinin tərkib hissəsi kimi baxırlar

(B.S.GerĢunski, Ġ.A.Zimnyaya, O.A.Kizik və s.). O.A.Kizik peĢə

səriĢtəliyinin hər bir tərkib

hissəsini (xüsusi, sosial, fərdi) informasiya səriĢtəliyinin bəzi növlərinin təzahürü kimi qeyd edir.
Hesab edir ki, onların bir-biri və mütəxəssisin Ģəxsi keyfiyyətləri ilə qarĢılıqlı əlaqəsi ―informasiya
səriĢtəliyi‖ anlayıĢının mahiyyətini təyin edir. O.A.Kizikə görə, informasiya səriĢtəliyi mahiyyətini
aĢağıdakılar təyin edir:


peĢə fəaliyyətində informasiyanın müstəqil axtarıĢını və emalını yerinə yetirmək

qabiliyyəti;


kollektiv peĢə fəaliyyətində müasir kommunikasiya vasitələrindən istifadə etmək

qabiliyyəti;


informasiya texnologiyaları sahəsində ixtisasın artırılmasına və Ģəxsi

özünütəkmilləĢdirməyə hazır olma.
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Müəllim peĢəsinə münasibətdə informasiya səriĢtəliyi, onun peĢə səriĢtəliyinin

tərkib hissəsi

olmaqla, pedaqoji fəaliyyətin vacib komponenti, elm-təhsil fəaliyyətinin informasiya yönümünün
keyfiyyət xarakteristikasıdır, informasiya-kommunikasiya sahəsində qarĢılıqlı əlaqə üçün lazım
olan bilik, bacarıq, vərdiĢ və refleksif göstəriĢlər sistemində təzahür edir.
O.V.SaliĢ müəllimin informasiya səriĢtəliyini təhsilin informasiyalaĢması Ģəraitində Ģəxsiyyətin
peĢə fəaliyyətində olacaq dəyiĢikliklərə adaptasiyası, ideyaları bir fəaliyyət sahəsindən digərinə
keçirmək qabiliyyəti, yaradıcı özünüifadəyə hazır olması kimi Ģəxsi keyfiyyətlərin cəmi olaraq izah
edir. Bu prosesə aĢağıdakılar daxildir:


pedaqoji fəaliyyətdə təhsil alanın koqnitiv bacarıqlarının, bilikləri müstəqil əldə etmək

qabiliyyətinin formalaĢdırılması, tədris, elmi-tədqiqat fəaliyyətinin yerinə yetirilməsi, tədris
müəssisənin və tədris-tərbiyə prosesinin avtomatlaĢdırılmıĢ idarə edilməsinə yönəldilən informasiya
prosesləri xüsusiyyətləri və inkiĢaf məntiqinin dərk edilməsi;


peĢə əhəmiyyətli informasiyanın xüsusiyyətləri və onun seçilməsi üçün ĠKT-dən istifadə

imkanlarının dərk edilməsi;


təhsil sahəsində tətbiq olunan əsas ĠKT-növlərini bilmək, onlarla iĢləmək bacarığı, ĠKT-

nin yeni imkanlarını öyrənməyə cəhd;


pedaqoji məsələlərin həlli üçün təhsil təyinatlı kommunikativ qarĢılıqlı əlaqə və

informasiya-texnologiya vasitələri, vərdiĢlərin Ģüurlu Ģəkildə mənimsənilməsinə əsaslanan ĠKTdən istifadəyə tələbat kimi baĢa düĢülür.
Ġnformasiya səriĢtəliyinin peĢəkar-pedaqoji səriĢtəliyin tərkibinə aid etmək üçün bir sıra əsaslar
mövcuddur. Gələcək müəllimlər öz peĢəkar inkiĢafı mərhələsində əsas təhsil səriĢtələrindən
peĢəkar-pedaqoji səriĢtəliyiyə keçidin sərhədində olur.
Bunu

sübut

etmək

üçün

S.A.Zaytsevanın

mövqeyini

qeyd

etmək

məqsədəuyğundur.

S.A.Zaytsevanın mövqeyinə əsasən, gələcək müəllimin informasiya səriĢtəliyinin bünövrəsi ali
təhsil müəssisəsində təhsil prosesində qoyulur və əsas informasiya səriĢtəliyinə əsaslanır. Müəllif
gələcək müəllimlərin informasiya səriĢtəliyini üç aspektdə nəzərdən keçirir:


universal Ģəxsi səriĢtəlik;



ümumi peĢəkar-pedaqoji səriĢtəliyin bir hissəsi;



metodiki səriĢtəlik – xüsusi peĢəkar-pedaqoji səriĢtəlik.

Beləliklə, informasiya səriĢtəliyi müəllimlərin zəruri keyfiyyətidir, onların öz ixtisaslarının nəzəri
və praktiki əsaslarını öyrənməyə, informasiyanın həcminin artması və texnologiyaların inkiĢafı
Ģəraitində Ģəxsi özünüinkiĢaf və özünü reallaĢdırmaya yönümlü olması ilə xarakterizə olunur.
Müəllimlərin informasiya səriĢtəliyinin formalaĢdırılması onlardan kommunikativ səriĢtəliyin
formalaĢması ilə eyni anda baĢ verməlidir.
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Kommunikativ səriĢtəlik dedikdə, mütəxəssisin kommunikativ səriĢtələr vasitəsilə kommunikativ
fəaliyyəti yüksək peĢəkar səviyyədə təmin edən kommunikativ fəaliyyətə nəzəri və praktiki
hazırlığının vəhdəti, onun komunnikativ yönümlülüyü ilə ifadə olunan inteqral keyfiyyəti baĢa
düĢəcəyik.
Müəllimlərin kommunikativ səriĢtəliyi, onların məlumata çıxıĢının təmin edilməsi, təĢkili, icrası
və müasir informasiya-təhsil məkanında səmərəli peĢəkar-pedaqoji fəaliyyətin həyata keçirilməsi
məqsədilə ötürülməsi üçün ĠKT-dən istifadə qabiliyyəti ilə sıx əlaqədədir.
Nəzərdən keçirdiyimiz problem üzrə elmi-pedaqoji tədqiqatların aparılan təhlili informasiya
səriĢtəliyinin müəllimin peĢə fəaliyyəti ilə əlaqəsinin mövcudluğunu göstərdi. ĠKT- səriĢtəlik
peĢəkar-pedaqoji səriĢtəliyin əsas tərkib hissəsidir.
ĠKT- səriĢtəliyi Ģəxsiyyətin həyat fəaliyyəti üsulunu əks edən və texniki bilik və bacarıqların real
həyatda məqsədyönlü effektiv tətbiqindən ibarət kompleks anlayıĢ kimi tərif oluna bilər. Bununla
yanaĢı onu insanın informasiyanı aktiv və müstəqil surətdə emal etmək, gözlənilməz vəziyyətlərdə
texnoloji vasitələrdən istifadə etməklə prinsipcə yeni qərarlar qəbul etmək bacarığından ibarət
müasir savadlılıq kimi qiymətləndirmək mümkündür.
Ġ.V.Robert müəllimin peĢə fəaliyyətinə münasibətdə ĠKT-səriĢtəliyinin əsas tərkib anlayıĢlarını
qeyd edib: fənnin tədrisində ĠKT-dən istifadə, qarĢılıqlı informasiya əlaqəsinin təĢkili, proqram
məhsulunun ekspertizası, ĠKT vasitələrində istifadənin neqativ nəticələrinin qarĢısının alınması,
təhsil prosesinin idarə edilməsinin avtomatlaĢdırılması.
Ġbtidai sinif müəllimlərinin peĢə fəaliyyətinin spesifikasına münasibətdə ĠKT- səriĢtəliyi anlayıĢı
S.A.Zaytsevanın öz tədqiqatında nəzərdən keçirib və onun tərəfindən ―müəllimin kiçik məktəb yaĢlı
uĢaqların informasiya-kommunikasiya təhsil mühitinə erkən daxil edilməsi Ģəraitində onlara təhsil
verməsi və inkiĢaf etdirməsi zamanı, çoxfənli və polifunksional propedevtik pedaqoji fəaliyyət
Ģəraitində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə etmək qabiliyyəti‖
kimi Ģərh olunur.
Ġstənilən səriĢtəliyə

motivasiya və həmin sahədə özünü inkiĢafa hazırlıq daxildir. Müasir

texnologiyaların, metodikaların və texniki vasitələrin tətbiqi müəllimin mütəxəssis kimi inkiĢafının
vacib Ģərtlərindən biridir. Beləliklə, ibtidai sinif müəllimlərinin peĢə fəaliyyətində ĠKTtexnologiyaların öyrənilməsi həm bu sahədə səriĢtəliyin formalaĢmasının göstəricisi, həm də bu
səriĢtəliyin səviyyəsinin artırılması amilidir.
Açar sözlər: peĢə, peĢəkarlıq, səriĢtəlik, peĢə səriĢtəliyi, ĠKT.
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Magistrlərin müstəqil təhsil fəaliyyəti təĢkilinin pedaqoji Ģərtləri.
MƏMMƏDOVA GÜNAY
(GDU)
Ali təhsil müəssisəsinin tədris prosesində təhsilalanların müstəqil fəaliyyətinin təĢkilinin pedaqoji
Ģərtlərindən danıĢmazdan əvvəl, bu terminin izahına nəzər yetirək. ġərt - "nəyinsə, hansısa baĢqa
bir əĢyadan, prosesdən asılılığını" müəyyən edən fəlsəfi kateqoriyadır. Yəni, Ģərt - tədqiq olunan
hadisə, yaxud prosesin baĢ verdiyi, həyata keçdiyi və inkiĢaf etdiyi mühiti, vəziyyəti əhatə edir. Bir
çox pedaqoji hadisələrin baĢa düĢülməsi müxtəlif faktorların gedıĢatı ilə Ģərtləndiyindən, bu
hadisələrin və pedoqoji proseslərin uğurlu idarə ediməsi yalnız onlar üçün pozitiv Ģəraitlərin
yaradılması zamanı mümkün olur. Pedaqoji ensiklopediyada pedaqoji Ģərt dedikdə, pedaqoji
sistemin effektiv fəaliyyətini, pedaqoji prosesin uğurlu olmasını təmin edən hallar baĢa düĢülür.
Elmi ədəbiyyatda pedaqoji Ģərt pedaqoji prosesin vacib bir komponenti kimi baĢa düĢülür və
müəyyən bir məqsədə nail olmaq üçün kompleks tədbirlərin məcmusunu özündə birləĢdirir.
Tədbirlər məcmusu dedikdə, alimlər pedaqoji prosesin xarici xüsusiyyətlərini - tələbənin daxili
dünyası ilə əlaqələrə yönəlmiĢ maddi-mənəvi məkan mühitində onun maraqları, təlabatları, dəyərlər
sisteminə münasibəti və s. ilə müəyyən qarĢılıqlı münasibətlərin məzmunu, forması, metodları,
pedaqoji üsulları və vasitələri baĢa düĢülür.
Pedaqoji Ģərait

məqsədəuyğun seçim, quruculuq və tərkib elementlərinin tətbiqi, metodlar

(üsullar), eləcə də məqsədlərə nail olmaq üçün təĢkilati təlim formalarının nəticəsini özündə əks
etdirən anlayıĢdır. Bizim tədqiqatımızda pedaqoji Ģərt dedikdə, pedaqoji prosesin gediĢatına
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən xarici səbəblər, müəyyən nəticəyə nail olmaq üçün nəzərdə
tutulan və pedaqoq tərəfindən bu və ya digər dərəcədə düĢünülmüĢ Ģəkildə qurulan vəziyyət baĢa
düĢülür. "ġərt" anlayıĢına verilən bu tərifdə, Ģərti məqsədəyönlü Ģəkildə yaradılmıĢ vəziyyət kimi
qəbul edirlər. Biz də bu yanaĢmanı qəbul edir və onu tələbələrin müstəqil fəaliyyətinin pedaqoji
Ģərtlərinin üzə çıxarılması zamanı aparılacaq tədqiqatlarımız üçün əsas hesab edirik. Pedoqojipsixoloji ədəbiyyatı öyrənərək, biz bunlara aĢağıdakıları aid etdik:
1. tələbələr və müəllimlər arasındakı subyekt-subyekt münasibətləri;
2. təhsilalanların müstəqil fəaliyyətə motivasiyasını artırması;
3. müstəqil fəaliyyətə tədris-metodiki dəstək;
4. müstəqil fəaliyyət növlərinin tədricən çətinləĢməsi;
5. təlimlərin fərdiləĢdirilməsinə əsaslanan müstəqil fəaliyyətin idarə edilməsi;
6. müxtəlif mürəkkəblik səviyyələrində tapĢıriqlar sisteminin yaradılması;
7. təhsilalanlarda müstəqil fəaliyyətin formalaĢma səviyyəsinin sistematik diaqnostikası.
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Bu Ģərtlər həm auditoriya məĢğələlərində, həm də auditoriyadan kənar fəaliyyət zamanı saxlanılır
və tətbiq olunur. Burada əsas Ģərt - tələbələr və müəllimlər arasındakı subyekt-subyekt
əlaqələridir. Təhsil prosesində tələbə və müəllim arasındakı subyekt-subyekt münasibətlərinin
reallaĢdırılması, onlar arasındakı münasibətlər sisteminin humanistləĢdirilməsi yaradıciliq
atmosferinin yaranmasına və gələcək mütəxəssislərdə iĢgüzarlıq qabiliyyətinin formalaĢdırilmasına
kömək edəcək. Müəllim auditoriya ilə məntiqi, psixoloji və mənəvi kontaktda olur.
Bu Ģərtlər həm auditoriya məĢğələlərində, həm də auditoriyadan kənar fəaliyyət zamanı saxlanılır
və tətbiq olunur. Seçdiyimiz Ģərtlərdən birincisini daha ətraflı nəzərdən keçirək. Digər Ģərtləri
gələcək məqalələrimizdə Ģərh edəcəyik.
Birinci Ģərt - tələbələr və müəllimlər arasındakı subyekt-subyekt əlaqələridir. Təhsil
prosesində tələbə və müəllim arasındakı subyekt-subyekt münasibətlərinin reallaĢdırılması, onlar
arasındakı münasibətlər sisteminin humanistləĢdirilməsi yaradıciliq atmosferinin yaranmasına və
gələcək mütəxəssislərdə iĢgüzarlıq qabiliyyətinin formalaĢdırilmasına kömək edəcək. Məlumdur ki,
müəllim auditoriya ilə məntiqi, psixoloji və mənəvi kontaktda olur.
Məntıqi kontakt - müəllim və tələbələr arasindakı fikir əlaqəsidir.
Psixoloji kontakt - auditoriyanın diqqətini toplamaqdan, təqdim olunan materialların qavranilması
və anlanılmasından, müəllimin hərəkətlərinə və ondan gələn məlumatlara cavab olaraq daxili ruhi
və emosional fəaliyyətə diqqət yetirməkdən ibarətdir.
Mənəvi kontakt - təhsilverən və təhsilalanlar arasında həmrəyliyi təmin edir.

Bu əlaqə olmadığı

halda, məsələn, münaqiĢə Ģəraitində, idrak prosesləri ya çətinləĢir, ya da ümumiyyətlə qeyrimümkün olur. Müəllimlərin və tələbələrin subyekt-subyekt qarĢılıqlı əlaqəsi təhsil prosesində aktiv
fəaliyyət subyekti kimi tələbənin mövqeyini müəyyən edir. ġəxsiyyətin hərtərəfli inkiĢafı təhsilin
uğurlu olması üçün zəruri Ģərtdir. Onun subyektiv xüsusiyyətlərinin formalaĢması səxsiyyətin
effektivliyinin ən yüksək göstəricisidir. Bu Ģərtin reallaĢması, təlim-tərbiyə prosesinin subyekti
kimi, tələbənin aktivliyinin yüksəldilməsinə və onun yaradıcılıq sferasının sərhədlərinin
geniĢlənməsinə imkan verir. Bir Ģəxsiyyət kimi inkiĢaf etdikcə, tələbə fəaliyyət subyekti, qavrayıĢ
subyekti, ünsiyyət subyekti, özünüdərk subyekti kimi formalaĢaraq, xarici tənzimləmədən
özünütənzimləməyə, özününəzarətə, özünütəĢkilə və aktiv özünüinkiĢafa keçidi həyata keçirir.
Subyektlik dedikdə biz tələbənin öyrənmə prosesində Ģüurlu və fəal iĢtirak etmək,

müstəqil

fəaliyyət üçün tapĢırıqları seçmək, təhsildə çətinlikləri yaradıcılıqla dəf etmək, peĢəkar vacib və
ictimai zəruri keyfiyyətləri məqsədəyönlü Ģəkildə özündə tərbiyə etmək qabiliyyətləri baĢa düĢülür.
Müəllimlərin və tələbələrin qarĢılıqlı əlaqəsinə biz birgə fəaliyyət kimi baxırıq. Belə ki, həmrəylik,
hörmət və müsbət münasibətdə olan tərəflər dialoq rejimində daha məhsuldar qarĢılıqlı təsirdə olur.
Tələbələrin

müstəqil

Ģəxsiyyətlərarası

fəaliyyətinin

ünsiyyətini,
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özünütərbiyəsini təmin edir. Dialoq vəziyyətinə giriĢ aĢağıdakı texnoloji elementlərin istifadə
edilməsini nəzərdə tutur:
1) tələbələrin dialoq ünsiyyətinə hazırlığının diaqnostikası - təməl bilikləri, kommunikativ təcrübə,
özünüifadə bacarığı və baĢqalarının nöqteyi-nəzərlərini qəbul etmə;
2) istinad motivlərini axtarmaq, yəni, öyrəniləsi mateialın mənasını səmərəli Ģəkildə
formalaĢdırmaqla tələbələri narahat edən sualları və problemləri araĢdırmaq;
3) tədris materialının problemli situasiya, sual və tapĢırıqlar sisteminə çevrilməsi - bu idraki
―qarĢıdurma‖nın (―toqquĢma‖ların) qəsdən ağırlaĢdırılmasını nəzərdə tutur;
4) dialoqun inkiĢafının müxtəlif süjet xətlərini düĢünüb hazırlamaq;
5) müzakirə iĢtirakçılarının qarĢılıqlı təsir usullarinin, onların mümkün rollarının və tələbələrin onu
qəbul etməsi Ģərtlərinin layihələndirilməsi;
6) improvizasiya zonalarının hipotetik aĢkarlanması, yəni - iĢtirakçıların davranıĢını qabaqcadan
müəyyənləĢdirmək üçün çətin görünən dialoq vəziyyətlərinin qurulması.
Tələbələrin müstəqil fəaliyyətinin təĢkili yalnız onların bilikləri mənimsəməsi və təcrübədə tətbiqi
deyil, bu həmçinin, hər bir tələbənin subyektiv təcrübəsini nəzərə alan yeni biliklərin yaradılması
üzrə fəaliyyətin təĢkilidir. Öyrənmə prosesi, öyrədənlə öyrənən arasındakı əlaqə üsulları - bu yalnız
biliklərin bir baĢdan ( beyindən) digərinə ötürülməsi, maariflənmə və hazır həqiqətləri təqdim
etmə deyil. Bu birbaĢa və əks əlaqənin açıq dialoq üçün adi vəziyyəti deyil, bu tələbənin öz gücü
və qabiliyyətinin oyanıĢı vəziyyətidir, onu öz inkiĢaf yollarından birinə çevirmək cəhdidir. Ġnsanı
təhsilləndirmək - onu mədəniyyətin, tarixi proseslərin, öz həyatının subyekti olmasına kömək
etmək, yaradıcı həyata öyətmək deməkdir. Təhsilin humanist paradiqması

(dəyiĢmiĢ forması)

yaradıciliq sferasını geniĢləndirir, elmi materialın kənardan müdəxilə olmadan seçilib
mənimsənməsi öyrənməni yaradıcılıq əməkdaĢlığına çevirir. Daha doğrusu, qarĢılıqlı pedaqoji
əlaqəni subyektlərin müĢtərək yaradıcılıq prosesinə çevirir. Bu konteksdə, subyekt-subyekt
münasibətlərinin yaranmasında müəllimin rolu vurğulanmalıdır. Subyekt-subyekt qarĢılıqlı
əlaqəsinin təcrübədə uğurla həyata keçirilməsi müəllimlərin tələbələrin Ģəxsi keyfiyyətlərini,
dəyərlərə münasibətinin istiqamətini əvvəlcədən görə bilmək bacarığından,

onlarin müstəqil

fəaliyyətinin təĢkili və təlim fəaliyyətinin subyektinə çevrilə bilmək problemlərinin həlli üçün bilik
və bacarıqlarından asılıdır.
Fikrimizcə, müəllimin tələbələri humanist dəyərlərə yönəltməsi də vacibdir: insan Ģəxsiyyətinə
hörmət; insan haqqında özlüyündə dəyərli, özü inkiĢafda olan, özünü idarə edən bir subyekt kimi
təsəvvür; bir Ģəxsin özünü dəyərli, özünü inkiĢaf etdirən, özünü idarə edən kimi düĢüncəsi; həyati
mövqelərin plüralizminin tanınması və hörmət edilməsi; təhsilin insanın həyat fəaliyyətinin bir
tərzi kimi baĢa düĢülməsi; təhsilalanların öyrənmə prosesində bərabərhüquqlu rolunun dərk
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edilməsi və tanınması; tələbələrin öyrənmə prosesinin təmin edilməsində və müstəqil fəaliyyətinin
təĢkilində konsultant və təĢkilatçı rolunuzun dərk edilməsi.
Subyekt-subyekt münasibətlərinin reallaşdırılması

təhsil prosesinin subyektlərinin Ģəxsi

funkiyalarının inkiĢafına və tam üzə çıxmasına Ģərait yaradır. Bu funksiyalar aĢağıdakılardan
ibarətdir:
- tənqidilik (kənardan təklif olunan dəyərlər və normalara münasibətdə);
- kolliziyalılıq/toqquĢmanı dəf etmək/(gizli ziddiyyətləri aĢkarlamaq və təhlil etmək, bir ziddiyyətin
digərindən üstünlüyünü təyin etmək);
- refleksivlik/çevik reaksiya/ (öz düĢüncələrini, Ģübhələrini öyrənmək və müqayisə etməklə nəyisə
anlamaq, baĢ verən hadisələr fonunda hər zaman öz "mənlik" obrazını yaratmaq, onu qorumaq, bir
Ģəxsiyyət kimi özünüqiymətləndirmə, özünəhörməti və ictimai əhəmiyyətini artırmağa cəhd etmək);
-vasitə ilə ifadə etmək (xarici təsirlərin daxili hərəki impulslara köçürülməsi prosesi);
- motivasiya (fəaliyyət və qərarların qəbul edilməsi, əsaslandırılması prosesi);
- istiqamətləndirmə (dünyanı təsəvvür etmək üçün özünəməxsus baxıĢ bucağını seçmək bacarığı fərdi dünyagörüĢü);
- öz potensialını aktuallaĢdırmaq (öz Ģəxsi imkanlarını tam müəyyən etmək və inkiĢaf etdirməyə
səy göstərmək, imkan vəziyyətindən reallıq vəziyyətinə keçmək, motivasiyanın aparıcı amillərindən
biri);
- özünü reallaĢdırmaq (özünün "mən" obrazını, imicini təsdiq etməyə cəhd, özünü baĢqalarına
tanıtmaq istəyi;
- məna axtarıĢı (həyatın mənalar sisteminin müəyyən olunması);
- dəyiĢmə/transformasiya (münasibət və ünsiyyət fəaliyyəti qismində çıxıĢ edən, bir düĢünmə və
yaradıcılıq fəaliyyəti kimi, istənılən Ģəxsi əhəmiyyət daĢıyan fəaliyyətin yaradıcı xarakterini təmin
etmək);
- muxtariyyət (xarici təsirlərdən azad olmaq, müstəqillik, onlara hümanizmin mənəvi-əxlaqi
qanunlarına söykənərək yanaĢmaq qabiliyyəti);
- mənəviyyat səviyyəsi ( həyat fəaliyyətnin yüksək mənəvi dəyərlərlə dəstəklənməsi, onun
mənfəətpərəstlik məqsədlərinə keçməsinin qarĢısını almaq).
Bu funksiyaların tamlığı, onların təhsil prosesində təmsil olunması, prosesin Ģəxsiyyət
səviyyəyəsinə çatdığını, fəaliyyətdə olmasını sübut edir. ġəxsiyyətyönümü təhsilin əsasını - əyani
təcrübəyə yiyələnən zaman subyektin özünüinkiĢafı, öyrəndiklərindən öz fikri nəticələrini çıxarması
və fərdi intellektinin inkiĢafı təĢkil edir. Buna yalnız müstəqil fəaliyyət prosesində nail olmaq olar.
ġəxsiyyət üçün ən qiymətlisi, onun özünüreallaĢdırmaq imkanı, yaxud onun özünəməxsus
xüsusiyyətlərinin təzahürü üçün imkandır. Vacib olanı biliyin özünüməqsədə yox, təhsil vasitəsinə
çevrilməsidir. Təhsilin məzmunu insanın həyati müvcudlunun ehtiyaclarnın ödənilməsinə - yəni,
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məiĢət təlabatları, Ģəxsi yaĢayıĢ(dolanıĢıq); azadlıq və özünü, öz dünyagörüĢünü, hərəkətlərini,
davranıĢını, müstəqilliyini, Ģəxsi məsuliyyətini, özünüinkiĢafı, yaradıcılığı və öz müqəddəratını
təyin etməyi sərbəst seçmə azadlığı.
Göründüyü kimi, tələbələr və müəllimlər arasındakı subyekt-subyekt əlaqələri

mühüm

xüsusiyyətləri özündə ehtiva edən əsas Ģərtdir.
Açar sözlər: müstəqil iĢ, magistr, pedaqoji Ģərt.
Ədəbiyyat
1. Садыкова, О.И. Педагогические условия развития познавательной самостоятельности студентов

технических вузов [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.И. Садыкова. - Тула, 2013. - 21
с.
2. Рыжов, В.А. Управление знаниями: работа с информацией - от источников, поиска, сбора и анализа к
представлению знаний / В.А. Рыжов, A.B. Корниенко. - М., 2015.
3. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] / Е.С.
Полат, М.Ю. Бухаркина. - М.: Академия, 2011. — 268 с.
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Təhsil sektorunda marketinq
Əliyeva Leyla Xudadat qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Unversiteti.
XÜLASƏ
Təhsil fərdi maraq və ya qabiliyyətlərin inkiĢafına Ģərait yaradan, eyni zamanda cəmiyyətin
inkiĢafına kömək edən vasitələrdən biridir. Nəticədə inkiĢaf təhsil sisteminin digər sistemlərlə
qarĢılıqlı əlaqəsinin bəhrəsidir. Bu baxımdan qiymətləndirildikdə təhsilin sosial inkiĢaf səviyyəsini
təyin edən mühüm bir amil olduğunu deyə bilərik. Günümüzdə təhsilə qoyulan investisiyalar digər
investisiya sahələrindən daha çox fərqlənir. Təhsilin digər sahələrin inkiĢafı üçün faydalarını
gözardı edə bilmərik. Çünki təhsillə əlaqəli olmayan bir sahə yoxdur və təhsilin əsas məqsədi
ixtisaslı Ģəxslərin yetiĢdirilməsidir.
Bu gün informasiya və texnologiya əsridir. Elm və texnologiya sahəsindəki sürətli inkiĢaflar bütün
təĢkilati sistemlərə və təbii olaraq təhsil sistemlərinə təsir göstərir. Bunun səbəbi, demək olar ki,
bütün ölkələrdə təhsil sistemlərində və dövlət xidmətlərində inkiĢaf və dəyiĢiklik ehtiyacının açıq
Ģəkildə özünü göstərməsidir.
Təhsilin sosial-mədəni funksiyası cəmiyyətin mədəni irsinin toplanması və digər nəsillərə
ötürülməsi ilə birlikdə, gənc nəslin sosiallaĢması fərdin sosial dəyiĢikliyə hazırlanmasını, eyni
zamanda sosial dəyiĢikliyi həyata keçirəcək innovative və ixtisaslı fərdlərin yetiĢdirilməsini nəzərdə
tutur. ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə ictimaiyyətin sosial-mədəni davranıĢ nümunələri, zamanzaman sosial və iqtisadi inkiĢafa təsirlərini maneə törədir və ya təxirə salır. Belə bir vəziyyətdə
dövlətin təhsil yolu ilə cəmiyyətin sosial-mədəni davranıĢ nümunələrini dəyiĢdirmək və inkiĢaf
etdirmək üçün əhəmiyyətli bir vəzifəsi var.
Digər tərəfdən təhsilin iqtisadi funksiyası təhsil sisteminin iqtisadi böyüməni sürətləndirəcək və
iqtisadi artım hədəflərinə xidmət edəcək Ģəkildə formalaĢdırılmasını nəzərdə tutur. Bunun səbəbi,
təhsilin inkiĢafında bir investisiya vasitəsidir. Bu səbəbdən iqtisadi inkiĢafın gözlədiyi bilik və
bacarıqlarla formalaĢmıĢ kifayət qədər iĢçi qüvvəsi yetiĢdirməklə sosial-iqtisadi ehtiyacların
ödənilməsi təhsilin iqtisadi funksiyaları arasındadır. Bunlardan baĢqa təhsilin "oriyentasiya" deyə
biləcəyimiz dördüncü bir funksiyası var. Ġzahat etmək üçün fərdin maraq və bacarıqlarını ən yüksək
səviyyədə dəstəkləmək və potensiallarını artırmaq üçün sistemə öhdəliklər əlavə edir. Təhsil
sisteminin hər bir tələbəni maraq və qabiliyyət səviyyəsində müəyyən proqramlara yönəldəcək bir
Ģəkildə tənzimlənməsi qeyd olunan funksiyanın tələbidir.
Təhsil sistemi və məktəblər bir tərəfdən dünyaya inteqrasiya edərkən, eyni zamanda Avropa Birliyi
təhsil sistemləri ilə uyğunlaĢma prosesi keçir. Bununla birlikdə meydana gələn yenilik və inkiĢaf
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təĢkilati inamı məcbur edir; Təhsil sisteminin son hədəfinə çatması üçün müəllimlərin
gözləniləndən daha çox səy sərf etmələri vacibdir.
Xidmət və təhsil sektorları eyni zamanda inkiĢaf və böyümə yaĢadı. Təhsil xidmətləri sektorundakı
ən vacib məsələlərdən biri də bütün digər sahələrdə olduğu kimi təhsil xidmətlərinin marketinqidir.
Marketinq təhsili xidmətlərində əhəmiyyət verilməli olan məsələlərdən biri də qəbul edilən xidmət
keyfiyyətini sabitləĢdirməkdir.
Təhsil sektorunda keyfiyyətin təmin edilməsi çox mürəkkəb bir məsələdir. Bu mürəkkəb vəziyyət
təhsil sektorunun və xidmət sektorunun quruluĢu səbəbindən meydana çıxır. YaĢadığmız
cəmiyyətdə bütün səviyyələrdə təklif olunan təhsilin keyfiyyətini yüksək səviyyədə saxlamaq üçün,
idarəetmədə keyfiyyət prinsiplərini bir sistem olaraq rəhbər tutmlı, daha effektiv və daha uğurlu
sistemlər yaratmağa çalıĢmalıdır. Buna görə təhsili idarə edənlər keyfiyyətli təhsil idarəçiliyinə nail
olmaq üçün bütövlükdə təhsil mühitinin həllinə yönəlmiĢ ümumi keyfiyyət idarəetmə yanaĢmasının
qəbul edilməsinin zəruriliyini anlamalıdırlar.
Təhsil xidmətlərinin keyfiyyəti tədqiqatlarının

məqsədi: müəyyən edilmiĢ xidmət keyfiyyətini

müəyyənləĢdirmək və təhsil xidmətlərinin marketinqi zamanı müĢtəri mövqelərində olan tələbələrin
bu təhsil xidmətlərindən gözləntilərini, bu iĢi necə həyata keçirəcəklərini və onların məmnunluğunu
müəyyənləĢdirməkdir. Tədqiqatın sonunda yaradılan və əldə edilən tapıntıların marketinq
strategiyaları hazırlayarkən təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə fayda gətirəcəkdir.
Açar söz: Təhsil, marketinq, təhsil xidmətləri, strateji plan.
Anahtar kelimeler: Eğitim, pazarlama, eğitim hizmetleri, stratejik plan.
Keywords: Education, marketing, educational services, strategic plan.
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Eksperimental hipotireoz Ģəraitində siçovullarda immobilizasiyalı stress zamanı lipid
peroksidləĢməsi və antioksidant müdafiə sisteminin vəziyyəti.
Rüstəmova Kamalə Təvəkkül qizi
Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, fiziologiya kafedrası, müəllim
XÜLASƏ:
Eksperimental hipotireoz zamanı immobilizasiyalı stressə məruz qalmıĢ siçovulların qanında lipid
peroksidləĢmə və antioksidant müdafiə sisteminin vəziyyəti tədqiq edilmiĢdir. Müəyyən edilmiĢdir
ki, hipotireoz orqanizmin stress amilinə qarĢı adekvat reaksiya vermək qabiliyyətini pozur. Eyni
zamanda, immobilizasiyalı stres zamanı eksperimental hipotireozlu siçovulların qanında lipidlərin
peroksidləĢməsi və antioksidant müdafiə sistemi fermentlərinin aktivliyində müxtəlif istiqamətli
dəyiĢikliklər müĢahidə olunur.
Açar sözlər: eksperimental hipotireoz, immobilizasiyalı stress, lipidlərin peroksidləĢməsi,
antioksidan status, katalaza, superoksiddismutaza.
ABSTRAKT:
Lipid peroxidation and antioxidant liver condition was investigated in mice subjected to
immobilisation stress in experimental hypothyroidism. Hypothyroidism has been found to impair
the body's ability to respond adequately to a stress factor. At the same time, various directional
changes in lipid peroxidation and enzyme activity of the antioxidant tissue protection system are
observed in the blood of experimental hypothyroidism mice under immobilizing stress.
Keywords: experimental hypothyroidism, immobilizosiyalı stress, peroxidation of lipids,
antioxidant status, katalaza, superoksiddismutaza.
GIRIġ.
Ədəbiyyat məlumatlarına görə [7], stress açıq Ģəkildə ifadə olunan adaptiv reaksiyadır və bir çox
patoloji proseslərin inkiĢafına səbəb ola bilər. Nəticədə stres insan və heyvan sağlamlığının
pozulmasına səbəb olur, xəstəliklərin yaranmasına sürətləndirir, yerli və sistem pozuntularının
mənbəyinə cevrilir. Stres insanın gündəlik həyatının vacib hissəsini təĢkil edir. Lakin həddindən cox
güclü və ya çox uzun sürən xroniki stress psixi və ya fiziki sağlamlıq üçün potensial təhlükədir.
Mexanizmlərdə stress reaksiyasının inkiĢafı tireoid hormonlara məxsusdur. Endokrin orqanlar
patologiyası qalxanabənzər xəstəliklərdə aparıcı yerlərdən birini tutur.
Endokrin patologiyanın mühüm və aktual problemlərindən biri tiroid xəstəlikləri və xüsusilə
hipotireozdur. Bu patologiyanın çox vacib aspekti onun stress təsirlərinin artması Ģəraitində təzahür
xüsusiyyətlərinin

öyrənilməsi

olmuĢdur.

Tiroid

oxu

təbii

olaraq

bədənin

fövqəladə

qıcıqlandırıcıların hərəkətinə uyğunlaĢma proseslərinə daxil edilir. Lakin stress və adaptasiya
zamanı tiroid funksiyasının dəyiĢməsi, tiroid hormonlarının əhəmiyyətini qiymətləndirməyə imkan
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vermir. Müxtəlif təbiətin əlavə stress təsirli Ģəraitində eksperimental heyvanların orqanizmində
hormonal mübadilənin və oksidləĢmə-reduksiya proseslərinin vəziyyətinin kompleks tədqiqi
lazımdır.
AraĢdırmamızın məqsədi eksperimental hipotireozlu siçovullarda immobilizasiya stress zamanı
lipidlərin peroksidləĢmə proseslərinin və toxumaların antioksidant müdafiə sistemi vəziyyətinin
öyrənilməsi idi.
AraĢdirma.
Eksperimental tədqiqatlar 32 baĢ xətti məlum olmayan 180-200 q kütləsi olan standart iĢıqlandırma
və qida rejimi Ģəraitində saxlanılan siçovulların üzərində həyata keçirilmiĢdir. Heyvanlar hərəsində
8 ədəd olmaqla 4 qrupa bölündü.
I (K) - təcrübə boyu (14 sutka) adi su alan intakt siçovullar;
II (H) - 14 sutka ərzində tirazol (5 mq/kq) məhlulu tətbiq etməklə yaradılan eksperimental
hipotireozlu siçovullar;
III (Ġ)-iki həftə ərzində adi su almıĢ siçovullar və 14-cü sutkada immobilizasiya stressinə
məruz qalmıĢ siçovullar( 3 saat ərzində ayağın arxa tərəfinə sərt təsbit olunmuĢ ligaturalar ilə)
[1,2,3];
IV (H + Ġ) - iki həftə ərzində tirazolun (5 mq/kq) tətbiqi ilə yaradılan eksperimental
hipotireozlu sicovullar 14-cü sutkada immobilizasiya stresinə məruz qalıblar.
III və IV qrup sicovullar stress təsiri baĢa çatdıqdan sonra təcrübədən çıxarılmıĢlar.
Heyvanları efir narkozu altında «Eksperimental heyvanlardan istifadə ilə iĢ aparmaq qaydalarına»
və «Heyvanların 11.01.1997-ci ildən sərt dövriyyədən qorunması» haqqında qanuna uyğun olaraq
eksperimentdən çıxarırdılar. Təcrübənin materialı siçovulların qan serumu idi.
Qalxanabənzər vəzi soyuq Ģəraitdə alınmıĢdır . Qalxanvari vəzinin kütləsi elektron tərəzidə
ölçülmüĢdür (Qosmetr, Rusiya). Nisbi kütləni-orqanın mütləq kütləsinin bədən kütləsinə nisbəti ilə
hesablanmıĢ və heyvan kütləsinin mq/kq olduğunu ifadə edilmiĢdir. Lipidlərin oksidləĢmə
proseslərinin intensivliyi qanda malon dialdehidinin [9] və dien konyugatlarının səviyyəsinə görə
[5] qiymətləndirilirdi. Superoksiddismutaza fermentinin aktivliyi V.N.Çumakov və
L.P.Osinskayanın modifikasiyasında [8] NiĢikimi [11] üsulu ilə, katalazanın aktivliyi
M.A.Korolyuk üsulu ilə müəyyən edilmiĢdir [4,10]. Qlutationreduktaza fermentinin aktivliyi
modifikasiya edilmiĢ Wendell P.Z. metodu ilə təyin edilmiĢdir [6,12]. Əldə edilən nəticələr
Stüdentin t-kriteriyasından istifadə etməklə variasiya statistikası üsulları ilə iĢlənilmiĢdir.
Tapıntılar.
14-cü sutkada siçovulların tirozol məhlulunu içki kimi qəbul etmələri zamanı еksperimental
hipotireoz modeli müəyyən edilmiĢdir . Bununla yanaĢı tiroksin səviyyəsinin 54%, triyodtironinin
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91% və tireotrop hormon səviyyəsinin nəzarət qrupu ilə müqayisədə 65% artması müĢahidə
edilmiĢdir (p < 0,05). Hipotireozun inkiĢafı siçovullarda qalxanvari vəzinin ağırlıq əmsalının 1,8
dəfə (p < 0,02) etibarlı artması ilə təsdiqlənmiĢdir. Belə ki, qalxanvari vəzinin nisbi kütləsi 0,10 ±
0,01 mq/kq-dan (nəzarət qrupu) 0,18 ± 0,02 mq/kq-a (eksperimental hipotireozlu qrup) qədər
artmıĢdır. Qanda lipidlərin oksidləĢmə proseslərinin (POL) öyrənilməsi üzrə eksperimental
məlumatlar göstərir ki, (cədvəl 1) hipotireoz malon dialdehid (MDA) səviyyəsinin 32% * və dien
konyugatlarının (DK) səviyyəsinin 10% (nəzarət qrupu ilə müqayisədə) azalmasına səbəb olur.
Əlavə stres təsiri (3 saat ərzində immobilizasiya stresi) MDA-in səviyyəsinin 17% artmasına və
DK-ın səviyyəsinin 16% azalmasına səbəb olur («hipotireoz» qrupu ilə müqayisədə). Eyni zamanda
immobilizasiya stresinə məruz qalmıĢ normal tiroid statuslu siçovullarda MDA-nın miqdarında
etibarlı dəyiĢikliklər tapılmamıĢdır.
Cədvəl 1. Hipotireoz və immobilizasiyalı stress zamanı siçovulların qanında lipid
peroksidləĢmə prosesinin vəziyyəti

Heyvanlar qrupu

Diyenkonyuqatlar, D²³²/ml

Malondialdeqidlər, mkmol/l

Nəzarət

2,31±0,94

0,62±0,02

Hipotireoz

1,62± 0,89

0,56± 0,04

Stress

2,32± 0,91²

0,59± 0,02²

Hipotireoz+stress

1,89± 0,93

0,47± 0,03

1) - fərqlər nəzarətlə müqayisədə, əhəmiyyət səviyyəsi p < 0,05 olduqda etibarlıdır.
2) - fərqlər hipotireoz + stress qrupu ilə müqayisədə p < 0,05 əhəmiyyət səviyyəsində etibarlıdır.
Eksperimental

heyvanların

orqanizmində

oksidləĢmə-reduksiya

proseslərinin

vəziyyətini

antioksidant müdafiə sisteminin fermentlərinin fəaliyyətini araĢdırmadan tam mühakimə etmək
mümkün

deyil.

Siçovulların

qanında

superoksiddismutaza

fermentinin

aktivliyi

(SOD)

eksperimental hipotireoz zamanı 7% artırdı (nəzarət qrupu ilə müqayisədə) və əlavə stresin təsirində
daha 10% * («hipotireoz» qrupu ilə müqayisədə). Eksperimental hipotireoz zamanı katalazanin
(KAT) aktivliyi 24% azalırdı (nəzarət qrupu ilə müqayisədə); stres zamanı, eutireoidlu siçovullarda
olduğu kimi, KAT aktivliyində etibarlı dəyiĢikliklər tapılmamıĢdır. Eksperimental hipotireozlu
siçovullarda

qlutationreduktazanın

artırdı.Ġmmobilizasiya stresi

(GR)

aktivliyi

nəzarət

qrupu

ilə

müqayisədə

24%

hipotiroid siçovullarda bu fermentin aktivliyinin 16% azalmasına

səbəb olmuĢdur * (hipotireoz qrupu ilə müqayisədə). Bunu demək lazimdi ki, normal tireoid
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statuslu siçovullarda immobilizasiya stresi

qanda glutationreduktazanın aktivliyi nəzarətlə

müqayisədə 28% * aktivləĢməsinə səbəb olmuĢdur.
Cədvəl 2. Qanda antioksidan müdafiə fermentlərinin gostəriciləri

Heyvanlar qrupu

SOD

Katalaza,mkat/l

Qlutationreduktaza,V/ml

K(I)

1,82± 0,18

10,7±1,62

2,63±0,42

H(II)

1,94± 0,17

8,13±1,55

3,26±0,40

Ġ(III)

2,05 ±0,19²

10,9±1,51²

3,36±0,44²

H+Ġ (IV)

2,18± 0,16

7,9±1,61

2,73±0,42

1) - fərqlər nəzarətlə müqayisədə, əhəmiyyət səviyyəsi p < 0,05 olduqda etibarlıdır.
2) - fərqlər hipotireoz + stress qrupu ilə müqayisədə p < 0,05 əhəmiyyət səviyyəsində etibarlıdır
Qanda POL proseslərinin tədqiqi (cədv.1) göstərdi ki, hipotireoz MDA-nın miqdarini etibarlı
Ģəkildə 12% * azalmasına və DK-rin səviyyəsinin 92% * (nəzarət qrupu ilə müqayisədə) artmasına
səbəb olub.
Ġmmobilizasiyalı stres eksperimental hipotireozlu siçovulların qanında MDA -nın səviyyəsinin
23,2% artmasına və DK-nın səviyyəsinin 14% azalmasına səbəb olmuĢdur («hipotireoz» qrupu ilə
müqayisədə). Üç saatlıq stresə məruz qalan eutireoid siçovullarda MDA və DK səviyyələri müvafiq
olaraq 24% * və 2,5% azalmıĢdır (nəzarət qrupu ilə müqayisədə). Antioksidant müdafiə sisteminin
fermentlərinin fəaliyyətini araĢdırarkən aĢkar edilmiĢdir ki, superoksiddismutaza fermentinin
aktivliyi nəzarət qrupu ilə müqayisədə 2 dəfə azalmıĢdır (48% *) (cədv.2), əlavə stres təsirindən isə
daha 14% («hipotireoz» qrupu ilə müqayisədə) azalma müĢahidə edilmiĢdir. Normal tiroid statuslu
siçovullarda isə üç saatlıq immobilizasiya stresindən sonra qanda superoksiddismutaza fermentinin
aktivliyi 13% artmıĢdı (nəzarət qrupu ilə müqayisədə). Eksperimental hipotireoz olan siçovullarda
QR aktivliyi 13% azalmıĢdır (nəzarət qrupu ilə müqayisədə). Hipotireoid siçovullarda
immobilizasiya stresi GR-nın aktivliyində etibarlı dəyiĢikliklərə səbəb olmurdu. Normal tiroid
statusuna malik siçovullarda 3 saatlıq immobilizasiya (nəzarət qrupu ilə müqayisədə) qanda GR
aktivliyinin yanlıĢ artmasına səbəb olmuĢdur (6%).
Alınan məlumatlar göstərir ki, hipotireoz zamanı orqanizmin immobilizasiya stresi kimi stres
amilinə adekvat cavab vermə qabiliyyəti pozulur, bu da eutireoidlu siçovullarda immobilizasiya
stres və eksperimental hipotireoz zamanı antioksidant mudafiə sistemi və lipid peroksidləĢmə
proseslərinin müxtəlif istiqamətdə dəyiĢdirdiyini göstərir
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Nəticələr:
1. Ġmmobilizasiyalı stres eksperimental heyvanların qanında lipid peroksidləĢmə proses
intensivliyinin azalmasına səbəb olur, bu da metabolik aktivliyin azalması fonunda antioksidant
müdafiə sistemi fermentlərinin səmərəli iĢləməsi ilə izah olunur.
2. Eksperimental hipotireoz qanda lipid peroksidləĢmə proseslərinin aktivliyinin azalmasına səbəb
olur ki, bu da superoksiddismutaza, qlutationreduktaza və katalaza fermentlərinin aktivliyinin
azalması ilə müĢayiət olunur.
3. Ġmmobilizasiyalı stres hipotireoz fonunda eksperimental heyvanların qanında lipid
peroksidləĢməsi proseslərinin aktivləĢməsinə səbəb olur, bu da süperoksiddismutaza fermentinin
aktivliyinin artması ilə müĢayiət olunur.
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ÖZET
Kapsayıcı eğitim, eğitim sürecinde öğrencilerin farklı özelliklerine ve ihtiyaçlarına cevap veren, her
türlü ayrımcılığı azaltmayı amaçlayan uygulamaları içerir. Bu uygulamaların daha verimli bir
Ģekilde yürütülebilmesinde eğitsel oyunların önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Ayrıca bütün
eğitim kademelerinde kapsayıcı eğitim uygulamaları kapsamında eğitsel oyunlar kullanılabilir. Bu
bağlamda, öncelikle öğretmenlerin kapsayıcı eğitim uygulamaları, eğitsel oyunlar ve kapsayıcı
eğitim uygulamaları kapsamında eğitsel oyunların kullanılmasına yönelik aldıkları eğitimler, buna
iliĢkin yeterlik seviyeleri ve görüĢleri oldukça önemlidir. AraĢtırmanın amacı, kapsayıcı eğitim
uygulamaları kapsamında eğitsel oyunların kullanılmasına yönelik öğretmenlerin görüĢlerinin
incelenmesidir. Bu bağlamda, betimsel araĢtırma modellerinden biri olan tarama modeli
kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini seçkisiz örnekleme tekniklerinden biri olan basit seçkisiz
örnekleme tekniğine göre çeĢitli branĢlardan seçilen 80 öğretmen oluĢturmaktadır. Veri toplama
aracı olarak yapılandırılmıĢ anket kullanılmıĢtır. Anketin hazırlanması sürecinde taslak maddeler
oluĢturulmuĢ, uzman incelemesine baĢvurulmuĢ ve uzmanlardan gelen dönütlere göre ankete son
Ģekli verilmiĢtir. Verilerin analiz edilmesi noktasında, betimsel istatistiki teknikler kullanılmıĢ ve
bunun sonucunda bazı bulgulara ulaĢılmıĢtır. Öncelikle katılımcıların çoğu, kapsayıcı eğitime
iliĢkin yeterli bir eğitim almadığını belirtmelerine rağmen, kendilerini bu konuda bilgili ve yeterli
gördüklerini ifade etmiĢtir.

Katılımcıların eğitsel oyunlara yönelik eğitim durumları, bilgi ve

yeterlik seviyeleri ile ilgili görüĢleri kapsayıcı eğitime iliĢkin görüĢleri ile benzerdir. Bu durumda,
katılımcıların ilgili konularda kendilerini teorik bilgiden çok deneyimsel öğrenme ile geliĢtirdiği
düĢünülebilir. Fakat kapsayıcı eğitim uygulamaları kapsamında eğitsel oyunların kullanılması
noktasında katılımcıların çoğu bu konuda yeterli bir eğitim almadığını ve ilgili konuda bilgi ve
yeterlik eksikliklerinin olduğunu ifade etmiĢtir. Buna göre, deneyimsel öğrenme için öğretmenlerin
ilgili konularda teorik bilgiye de ihtiyaçları olduğu anlaĢılmaktadır. Nitekim katılımcıların büyük
çoğunluğu kapsayıcı eğitim uygulamaları, eğitsel oyunlar ve kapsayıcı eğitim uygulamaları
kapsamında eğitsel oyunların kullanılmasına yönelik eğitim ihtiyaçlarının olduğunu belirtmiĢtir. Bu
ihtiyaçların giderilmesi hususunda ise öğretmenlere lisans ve hizmet içi eğitim süreçlerinde gerekli
olan nitelikli eğitimler verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kapsayıcı eğitim, eğitsel oyun, öğretmen eğitimi
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ORAL SKUAMOZ HÜCRELĠ KARSĠNOM: OLGU SUNUMU
Dt. Mehmet Barbaros ÖZEL
Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Diş Hekimliği, Orcid:0000-0002-4662-4885
GĠRĠġ
Ağız kanserleri baĢ-boyun bölgesi kanserlerinin önemli bir grubunu oluĢturmaktadır. Ağız
kanserlerinin %90'dan fazlasını ağız ve orofarenksin müköz membranından kaynak alan oral
skuamöz hücreli karsinom (OSHK) oluĢturmaktadır. Genellikle, OSHK oral kaviteyi döĢeyen çok
katlı yassı epitelde displazi ile baĢlayan ve neoplazik hücrelerin bazal membranı aĢarak subepitelyal
alana invaze olması ile geliĢen malign bir tümördür. Hastalık etyopatogenezinde ultraviyole
radyasyonu, sigara, tütün, betel çiğnenmesi, oral HPV enfeksiyonu, kronik alkol tüketimi, meyve ve
sebzelerden fakir diyet, ağız içi hijyen bozukluğu ve diĢ protezleri risk faktörleridir. OSHK, sıklıkla
mukozada geliĢir ve zamanla daha derin dokulara, komĢu yumuĢak dokulara, sinirlere, lenf
bezlerine, kemiğe ve kan damarlarına yayılabilmektedir. Klinik olarak ilk bulgu ağrısız ülserlerdir.
Lezyonlar büyüdükçe ağrı, parestezi, ĢiĢlik gibi semptolar izlenebilmektedir. Kemiğe invaze olan
lezyonlar radyografik olarak sınırları düzensiz, litik lezyonlar Ģeklinde görüntü verebilmektedir. Bu
tümörler histopatolojik olarak az-orta veya iyi differansiye olarak derecelendirilir. Tedavi
seçenekleri kanserin evresine, tümörün boyutlarına, yerleĢim yerine, hastanın yaĢına, genel sağlık
durumuna göre değiĢebilir. Temel tedavi yöntemi genelde cerrahi ve radyasyon tedavisidir. Bazı
hastalarda kemoterapi gerekli olabilir.
Bu olguda kliniğimizde tanısı konan oral skuamöz hücreli karsinom olgusu literatür bilgileri
doğrultusunda sunulmuĢtur.
OLGU SUNUMU
Kliniğimize sol yanak 1/3 orta kısmında, ısırma hattına denk gelen, palpasyonda ağrısız, dokununca
acı hissi olan lezyon nedeni ile baĢvuran 71 yaĢındaki kadın hasta yaklaĢık 6 aydır aynı Ģikayetlerle
dıĢ merkezde dermatoloji ve diĢ hekimliği kliniklerine baĢvurduğunu ve her seferinde steroidli
pomad (kenacord orabase) ile klorheksidinli gargara reçete edildiğini bildirmiĢtir. Alınan
anamnezde yoğun sigara kullanımı olduğu saptanan hastanın, herhangi bir sistemik hastalığı
bulunmadığı ve ilaç tedavisi görmediği öğrenilmiĢtir.
Hastanın ekstraoral muayenesinde palpasyonda lenfadenopati ya da herhangi baĢka bir patolojik
bulguya rastlanmamıĢtır. Ġntraoral muayenede yaklaĢık 1.5 cm çapında tabanında pigmentasyon
izlenen sınırları belirgin hiperplazik beyaz plaklar arasında atrofik alanlar saptanmıĢtır. Radyolojik
olarak herhangi bir bulgu tespit edilmemiĢtir. Hastadan lokal anestezi altında insizyonel biyopsi ile
iki ayrı doku örneği alınmıĢ ve Ufuk Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'na histopatolojik
değerlendirme amacıyla gönderilmiĢtir. Ġncelenen doku örneklerinde malign epitelyal tümör
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gözlenmiĢ ve tümörün "iyi diferansiye skuamöz hücreli karsinoma" morfolojisinde olduğu rapor
edilmiĢtir. Hasta opere edilmek üzere Ufuk Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'na
yönlendirilmiĢtir. Operasyonda lezyonun tamamı eksize edilmiĢtir. Hasta 6 kür radyoterapi aldıktan
sonra rutin takipleri devam etmektedir.
KAYNAKLAR
1.
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Oral and Oropharyngeal squamous cell carcinoma: prognostic and predictive parameters in the
etiopathogenetic route. Panarese I, Aquino G, Ronchi A, Longo F, Montella M, Cozzolino I, Roccuzzo G,
Colella G, Caraglia M, Franco R. Expert Rev Anticancer Ther. 2019 Feb;19(2):105-119.
Squamous cell carcinoma confused with denture-related traumatic ulcer: A Case Report. Ölmez D, Akkaya
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AĞCĠYƏR XƏSTƏLĠKLƏRĠ:VƏRƏMĠN TƏSNĠFATI VƏ NÖVLƏRĠ
(LUNG DISEASES: CLASSIFICATION AND TYPES OF TB)
Xuraman Səfərova
Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti
ÖZET
Məqalədə tənəffüs sistemi xəstəliklərindən geniĢ bəhs edilir.
Tənəffüs prosesində tənəffüsü requlyasiya edən serebral mərkəz, ürək qan damar sistemi, burun,
udlaq,döĢ qəfəsi skeleti və əzələləri, diafraqma və s. ilə yanaĢı ağ ciyərlər də yaxından iĢtirak edir.
Ağ ciyərlər xarici atmosferin qazları və xüsusi hissəcikləri ilə bədən arasında sədd rolu oynayır,
beləliklə ağ ciyərlər atmosferin zəhərli maddələrini zərərsizləĢdirməlidir.
Ağ ciyər hüceyrələri təkcə ağ ciyərin respirator və sirkulyator funksiyalarında deyil, həmçinin
ekstrapulmonal proseslərdə də, məsələn qan təzyiqinə angiotenzin çevirən ferment vasitəsi ilə
nəzarət etmədə iĢtirak edir.
Belə ki, bu ferment ağ ciyər endoteliumunda mövcud olur.
Tənəffüs sistemi xəstəliklərinin yaranmasında: papirosçəkmə, atmosfer pollyutantları (asbest, gil,
silikat tozu), sənaye prosesləri, heyvanat tullantıları ilə təmas, allergiyanın, immuniteti zəiflədən
yanaĢı xəstəliklərin olması, soyuqlama və s. əsas rol oynayır.
Xəstələrin əsas Ģikayətləri: öskürək (bəlğəmli və bəlğəmsiz), təngnəfəslik, döĢ qəfəsində ağrı,
qanhayxırma və s. olur.
Tənəffüs sistemi xəstəliklərindən: bronxial astma, bronxektaziya xəstəliyi, pnevmoniya. Ağciyər
vərəmi və s. geniĢ yayılmıĢdır. Məqalədə bu xəstəliklər haqqında ümumi, ağciyər vərəmi haqqında
isə geniĢ məlumat verilmiĢdir.
Bronxial astma tənəffüs yollarının bronx keçiriciliyinin müxtəlif dərəcədə və müddətli
pozulmasından əmələ gələn xronik iltihabi xəstəliyidir. Bu xəstəlik əsasən təngnəfəslik, öskürək və
boğulma tutmaları ilə müĢayiət olunur.
Bronxial astmanın əsasında bronxların iltihabı durur ki, bu da allergik (müxtəlif qrup allergenlərin
təsiri), infeksion və ya nevrogen ola bilər. Bronxial astmanın gediĢi boğulma tutmaları ilə meydana
çıxa bilər və ya tutmasız ola bilər.
Bu xəstələr üçün müalicə prosesi nəticəsində obstruksiya tam və ya hissəvi olaraq keçib gedə bilər.
Bronxekstazlar – bronx divarının irinli iltihabı distruksiyası nəticəsində bronxların geri dönməz
patoloji geniĢlənməsidir. Bu müxtəlif proseslərin nəticələri və ya müstəqil bronxektaziya
xəstəliyinin təzahürü ola bilər. Bu xəstələr, baĢlıca olaraq bronxların uĢaq yaĢlarında baĢ verən
xronik endobronxial irinləmə ilə təzahür edən lokal geniĢlənməsidir. Əsasən anadan gəlmə və
qazamılma forması var.
Pnevmaniya – ağ ciyərlərin kəskin infeksion xəstəliyidir. Əsasən bakterial etiologiyalı olur.
Ahılların pnevmaniyasında ölüm 30% təĢkil edir. 30% hallarda xəstəliyin birinci 3günü ərzində
pnevmaniya diaqnozu dəqiqləĢir.
Kinik təsnifatı: ocaqlı (və ya bronxopnevmoniya), krupoz və interstisial olur.
Əsas Ģikayətlər: zəiflik, iĢtahın itməsi, titrəmə, təngnəfərslik, döĢ qəfəsində ağrı, öskürək
baĢlanğıcda quru, əziyyətverici, 3-4 cü gün bəlğəm ə/g, öskürək yumĢalır. Bəlğəm selikli irinli,
irinli, bəzən onda qan laxtaları olur, ―paslı bəlğəm əsasən krupoz pnevmaniyada olur.
Xəstəliyin klinikası ağ ciyər toxumasınin zədələnmə həcmindən, xəstəliyin gediĢinin ağırlığından,
törədicinin virulentliyindən, makroorqanizmin rezistentliyindən, yanaĢı gedən xəstəliklərdən,
pasiyentin yaĢından və digər faktlardan asılıdır.
Virus mənĢəli pnevmoniyalar da son illər geniĢ yayılmıĢdır. Biz bununla Covid-19 pandemiyası
zamanı da qarĢılaĢdıq.
Məqalədə həm də ağciyər vərəmi (tuberkulyoz) haqqında geniĢ bəhs olunur. Bu xəstəlik bəĢəriyyətə
çox qədim zamanlardan məlumdur. Hələ Hippokrat (e.ə.460-370), Qalen (130-201), Əbu Əli Ġbn
Sina (Avisenna, 980-1037) və baĢqa həkimlər vərəm xəstəliyi haqqında müəyyən məlumatlar
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vermiĢdir. Vərəm xəstəliyinin əsas əlamətlərindən biri xəstənin ümumi arıqlaması idi. Yunanca
arıqlama sözü (―ftiz‖) kimi tərcümə olunduğundan xəstəliyi belə adlandırıdılar. Ağciyər vərəmi
haqqında məqalədə geniĢ məlumat verilir.
Açar sözlər: Ağciyər xəstəlikləri ,astma , bronxit, xroniki xəstəlik ,tənəffüs yolu xəstəliyi,
tüberküloz
ABSTRACT
Respiratory diseases are mentioned in detail in this article.
The cerebral center, which regulates respiration, cardiovascular system, nose, pharynx, the thoracic
skeleton and muscles, the diaphragm, including lungs closely involved in the process of respiration.
The lungs act as a barrier between the gases and special particles of the external atmosphere and the
body, so the lungs must neutralize the toxins of the atmosphere.
Lung cells are involved not only in the respiratory and circulatory functions of the lungs, but also in
extrapulmonary processes, such as the control of blood pressure by an enzyme that converts
angiotensin.
Thus, this enzyme is present in the lung endothelium.
In the development of diseases of the respiratory system: smoking, atmospheric pollutants
(asbestos, clay, silicate dust), industrial processes, contact with animal waste, allergies, the presence
of diseases that weaken the immune system, colds, etc. plays a key role.
Main complaints of patients: cough (with and without sputum), shortness of breath, chest pain,
homoptyisis, etc. occur.
From diseases of the respiratory system: bronchial asthma, bronchiectasis, pneumonia. Pulmonary
tuberculosis, etc. widespread. The article provides general information about these diseases and
extensive information about pulmonary tuberculosis.
Bronchial asthma is a chronic inflammatory disease of the respiratory tract caused by varying
degrees and duration of bronchial permeability. The disease is mainly accompanied by shortness of
breath, cough and suffocation.
At the heart of bronchial asthma is inflammation of the bronchi, which can be allergic (effects of
different groups of allergens), infectious or neurogenic. The course of bronchial asthma may occur
with or without seizures.
The obstruction may be completely or partially removed as a result of the treatment process for
these patients,.
Bronchiectasis - is an irreversible pathological enlargement of the bronchi as a result of purulent
inflammation of the bronchial wall. This may be the result of various processes or a manifestation
of independent bronchiectasis. These patients are mainly local enlargement of the bronchi,
manifested by chronic endobronchial abscess in childhood. It is mainly in the form of birth and
digging.
Pneumonia - is an acute infectious disease of the lungs. It is mainly of bacterial etiology. Mortality
from pneumonia in the elderly is 30%. In 30% of cases, the diagnosis of pneumonia is confirmed
within the first 3 days of illness.
Cynical classification: focal (or bronchopneumonia), croupous and interstitial.
Main complaints: weakness, loss of appetite, tremors, shortness of breath, chest pain, cough initially
dry, painful, 3-4 days sputum a / g, cough softens. The sputum is mucous, purulent, purulent,
sometimes with blood clots, ―rusty sputum occurs mainly in croupous pneumonia.
Clinic of the disease depends on the extent of damage to the lung tissue, the severity of the disease,
the virulence of the pathogen, the resistance of the macroorganism, concomitant diseases, the age of
the patient and other factors.
Viral pneumonia has also become widespread in recent years. We also encountered this during the
Covid-19 pandemic.
The article also discusses tuberculosis (TB), a lung disease.
is a disease known two thousand years before the beginning of our era. For the first time, the
symptoms of tuberculosis were described by Hippocrates and Avicenna. From the old name of this
disease - consumption (Greek ftis) - the concept of "phthisiology" was formed. Tuberculosis is a
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contagious disease. The causative agent of tuberculosis was discovered in 1882 by German scientist
Robert Koch and was called "Koch's rod" or mycobacterial tuberculosis. In most cases, TB affects
lung tissue, but it is also known that the disease can spread to other organs and tissues.
GĠRĠġ
Tənəffüs prosesində tənəffüsü requlyasiya edən serebral mərkəz, ürək qan damar sistemi, burun,
udlaq,döĢ qəfəsi skeleti və əzələləri, diafraqma və s. ilə yanaĢı ağ ciyərlər də yaxından iĢtirak edir.
Ağ ciyərlər xarici atmosferin qazları və xüsusi hissəcikləri ilə bədən arasında sədd rolu oynayır,
beləliklə ağ ciyərlər atmosferin zəhərli maddələrini zərərsizləĢdirməlidir.
Ağ ciyər hüceyrələri təkcə ağ ciyərin respirator və sirkulyator funksiyalarında deyil, həmçinin
ekstrapulmonal proseslərdə də, məsələn qan təzyiqinə angiotenzin çevirən ferment vasitəsi ilə
nəzarət etmədə iĢtirak edir.
Belə ki, bu ferment ağ ciyər endoteliumunda mövcud olur.
Ağ ciyər xəstəliklərinin yaranmasında: papirosçəkmə, atmosfer pollyutantları (asbest, gil, silikat
tozu), sənaye prosesləri, heyvanat tullantıları ilə təmas, allergiyanın, immuniteti zəiflədən yanaĢı
xəstəliklərin olması, soyuqlama və s. əsas rol oynayır.
Xəstələrin əsas Ģikayətləri: öskürək (bəlğəmli və bəlğəmsiz), təngnəfəslik, döĢ qəfəsində ağrı, qan
hayxırma və s. olur.
Bronxial astma tənəffüs yollarının bronx keçiriciliyinin müxtəlif dərəcədə və müddətli
pozulmasından əmələ gələn xronik iltihabi xəstəliyidir. Bu xəstəlik əsasən təngnəfəslik, öskürək və
boğulma tutmaları ilə müĢayiət olunur.
Bronxial astmanın əsasında bronxların iltihabı durur ki, bu da allergik (müxtəlif qrup allergenlərin
təsiri), infeksion və ya nevrogen ola bilər. Bronxial astmanın gediĢi boğulma tutmaları ilə meydana
çıxa bilər və ya tutmasız ola bilər.
Bu xəstələr üçün müalicə prosesi nəticəsində obstruksiya tam və ya hissəvi olaraq keçib gedə bilər.
Ağır gediĢli bronxial astma, xronik obstruktiv bronxit, ağ ciyərlərin emfizeması nəticəsində ağ
ciyərlərin xronik obstruktiv xəstəlikləri yaranır. Bu da bronx ağacının geri dönməyən və ya hissəsi
geri dönən obstruksiyası ilə xarakterizə olunur. Bu da ağ ciyər hipertenziyası ilə fəsadlaĢır ki,
nəticədə tənəffüs çatıĢmazlığı və ağ ciyər ürəyi əlamətləri yaranır.
Bronxekstazlar – bronx divarının irinli iltihabı distruksiyası nəticəsində bronxların geri dönməz
patoloji geniĢlənməsidir. Bu müxtəlif proseslərin nəticələri və ya müstəqil bronxektaziya
xəstəliyinin təzahürü ola bilər. Bu xəstələr, baĢlıca olaraq bronxların uĢaq yaĢlarında baĢ verən
xronik endobronxial irinləmə ilə təzahür edən lokal geniĢlənməsidir. Əsasən anadan gəlmə və
qazamılma forması var.
Xəstənin əsas Ģikayətləri: səhərlər ayılanda və gecələr yatana yaxın baĢ verən irinli bəlğəmli
öskürək,38-390C temperatur, hər 2-3 xəstədən birində qan hayxırma, döĢ qəfəsində ağrı olur.
Xəstəliyin proqnozu onu yaradan səbəblərdən və həkim nəzarətinin keyfiyyətindən asılır.
Pnevmaniya – ağ ciyərlərin kəskin infeksion xəstəliyidir. Əsasən bakterial etiologiyalı olur.
Ahılların pnevmaniyasında ölüm 30% təĢkil edir. 30% hallarda xəstəliyin birinci 3günü ərzində
pnevmaniya diaqnozu dəqiqləĢir.
Kinik təsnifatı: ocaqlı (və ya bronxopnevmoniya), krupoz və interstisial olur.
Ocaqlı pnevmaniyada iltihab prosesi ağ ciyər toxumasının ayrı-ayrı hissələrini –alveolları
və onlara açılan bronxları əhatə edir.
Krupoz pnevmaniya ağ ciyərin bir payının və plevranın yanaĢı sahəsinin sürətlə prosesə
qoĢulması və alveolyar ekssudatda fibrinin yüksək miqdarı ilə xarakterizə olunur.
Ġnterstisial pnevmaniya
baĢlıca olaraq ağ ciyərin aralıq birləĢdirici toxumasının
zədələnmələri ilə Ģərtlənir.
Əsas Ģikayətlər: zəiflik, iĢtahın itməsi, titrəmə, təngnəfərslik, döĢ qəfəsində ağrı, öskürək
baĢlanğıcda quru, əziyyətverici, 3-4 cü gün bəlğəm ə/g, öskürək yumĢalır. Bəlğəmə selikli irinli,
irinli, bəzən onda qan laxtaları olur, ―paslı bəlğəm əsasən krupoz pnevmaniyada olur.
Xəstəliyin klinikası ağ ciyər toxumasınin zədələnmə həcmindən, xəstəliyin gediĢinin ağırlığından,
törədicinin virulentliyindən, makroorqanizmin rezistentliyindən, yanaĢı gedən xəstəliklərdən,
pasiyentin yaĢından və digər faktlardan asılıdır.
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Covid-19 Koronovirus pandemiyasında pnevnaniyalı pasientlərdə bütün bu əlamətləri aydın Ģəkildə
müĢahidə etdik.
Ağ ciyər vərəmi
Ağ ciyər infiltrativ vərəmi çox vaxt ağ ciyərlərin S; S2; S6 seqmentlərində yerləĢir, poliseqmentlər
zədələnmədə tezliklə destruksiya ilə fəsadlaĢır. Vərəm üçün səpələnmiĢ ocaqların olması
xarakterdir. Bəlğəmin və bronxların yuyuntu suyunun çoxsaylı müayinəsi vərəmin
mikrobakteriyarını tapmağa kömək edir. Anamnez toplanması da az əhəmiyyətli deyil: uzun müddət
ailəvi və ya iĢ yerində bakteriya ifraz edənlərlə kontakt xarakterkdir. Uzun müddətli sistemli
qlükokortikoid olan xəstələrin müayinəsində ftiziatrik ehtiyatlılıq vacibdir.
Tarixən vərəm xəstəliyi həm sülh, həm də münaqiĢə dövründə hərbi kollektivlər arasında yayılmıĢ
xəstəlik olmuĢdur. Müasir dövrdə də tibbi-sosial problem olaraq qalır. Ġlkin hərbi qeydiyyata qədər
yeniyetmələrin profilaktik müayinələrin təĢkilini optimallaĢdırmaq aktual məsələlərdəndir.
AparılmıĢ təhlillərin nəticələrinə əsasən deyə bilərik ki, həm infiltrativ, həm də ocaqlı ağciyər
vərəmi, eyni zamanda vərəm mənĢəli plevritlər ağciyərdən kənar vərəmin digər klinik formaları ilə
müqayisədər üstünlük təĢkil edir. Ona görə də mənim fikrimcə ağciyər vərəmini epidemioloji
sayıqlıq tələb edən bir xəstəlik hesab etmək olar.
Məqalədə həm də ağciyər vərəmi (tuberkulyoz) haqqında geniĢ bəhs olunur. Bu xəstəlik bəĢəriyyətə
çox qədim zamanlardan məlumdur. Hələ Hippokrat (e.ə.460-370), Qalen (130-201), Əbu Əli Ġbn
Sina (Avisenna, 980-1037) və baĢqa həkimlər vərəm xəstəliyi haqqında müəyyən məlumatlar
vermiĢdir. Vərəm xəstəliyinin əsas əlamətlərindən biri xəstənin ümumi arıqlaması idi. Yunanca
arıqlama sözü (―ftiz‖) kimi tərcümə olunduğundan xəstəliyi belə adlandırıdılar.
Fransız alimi R.Laennek (1781-1823) ilk dəfə olaraq tibb elminə ―tuberkulyoz‖ terminini daxil
etmiĢdir ki, buda beynəlxalq termin kimi indiyədək iĢlənir. O, vərəmin izalə edilmiĢ tuberkulalardan
ibarət ocaqlı və onların birləĢməsindən əmələ gələn intensiv formalarını göstərir.
Vərəm xəstəliyinin yoluxuculuq xüsusiyyətləri XVI-XVII əsrlərdə öyrənilib 1882-ci ildə alman
alimi Robert Kox çöpcükləri kəĢf etdiyi üçün onların adı ixtisarla ―BK‖ (Kox bakteriyaları) kimi
ifadə olunur.
R.Koxdan sonra bir çox tədqiqatçılar müəyyən edirlər ki, bir neçə mikrobakteriya növü məlumdur
və onların bəziləri quĢlarda baĢqaları isə məməli heyvanlarda xəstəlik törədir. Öküz tipi qaramalda
olduğuna görə, xəstə heyvanın südünü, yaxĢı qaynatmadan içdikdə yoluxma ola bilər.
Vərəmin yoluxma yolları, təmas vasitəsilə, toz vasitəsilə, qida və hava-damcı yolu ilə olur.

"Vərəm" sözü bir çox insanda narahatlıq yaradır, baxmayaraq ki, bəziləri bu xəstəliyin keçmiĢdə
qaldığına inanır. Vərəm həqiqətən bir müddət özünü büruzə vermədi: 1960-1980-ci illərdə yox
olduğu düĢünülürdü. Ancaq 90-cı illərdə xəstəlik yenidən özünü xatırlatdı və bu gün bir növ dalğanı
müĢahidə edə bilərsiniz. Bu qismən Kox çubuqlarının fövqəladə canlılığı ilə əlaqədardır. Doğrudan
günəĢ iĢığı (uzun müddətə məruz qalmaq Ģərti ilə), xlor tərkibli maddələr və yüksək temperaturlara
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məruz qalmaqla məhv edilə bilər. Zəif mikobakteriyalar əksinə toxunulmazlığımızı gücləndirir və
bizi vərəmdən qoruyur. Belə mikroorqanizmlərə basil Calmette-Guerin və ya BCG deyilir. Xəstəlik,
bir qayda olaraq, aktiv vərəmli insanlardan havada damcı yolu ilə və ya vərəmə yoluxmuĢ
heyvanlardan alınan süd məhsullarının qəbulu yolu ilə yoluxur.
Vərəmin törədicisi necə iĢləyir? Bəs Kox çubuğu tam olaraq necə təsir edir? Ġnsan bədəninə daxil
olduqda, vərəm xəstəliyini törədən maddə immunitet sisteminin iĢini pozur. Ağciyərlərdə və limfa
düyünlərində kiçik lezyonlar meydana gəlməyə baĢlayır. Birincili vərəm özünü belə göstərir.
Bundan əlavə, bu fokusların yerində yara izləri əmələ gəlir, lakin bakteriyaların özü ölmür, əksinə
"hərəkətsiz" bir vulkana bənzəyir. Kox çubuqları üçün əlveriĢli hər hansı bir Ģərait yarandıqda,
onlar oyanır və bədənə yeni bir qüvvə ilə hücum edir, orijinal fokusdan kənara çıxırlar. Aktiv
vəziyyətdə, vərəmin törədiciləri ağciyər toxumasında yaxĢıca çoxalır, ağciyərləri özləri məhv edir
və bütövlükdə bütün bədəni zəhərləyirlər. Qanda və limfada olduqda, infeksiya bütün bədənə yayıla
bilər. Belə hallarda, ikinci dərəcəli vərəmdən danıĢırıq.
Vərəmin təsnifatı və növləri
Tüberkülozun təsnifatı xəstəliyin klinik formalarının klinik və radioloji xüsusiyyətlərinə əsaslanır:
onun fazası, bakterial ifrazı, həmçinin yayılma yeri və inkiĢaf müddəti. Xəstəliyin klinik təsnifatına
xəstəliyin forması, gediĢatın xüsusiyyətləri, ağırlaĢmaların siyahısı və müalicə olunan vərəmin
nəticələri daxildir. Xəstəliyin klinik formaları xəstəliyin yerləĢdiyi yerə və klinik və radioloji
tədqiqat əlamətlərinə görə fərqlənir. Onlar üç növə bölünür:
 uĢaqlıqda və yeniyetmələrdə vərəmli intoksikasiya;
 tənəffüs sisteminin vərəmi;
 ağciyərdən kənar sistemin (bədənin digər sistemləri) vərəmi.
Tüberkülozun inkiĢafının xüsusiyyətləri aĢağıdakı amillərə əsaslanır: patologiyanın yeri, MBT
(mikobakterium tüberküloz) varlığı və ya olmaması və klinik və radioloji göstəricilər. Xəstəliyin
yayılma yeri ağciyərlər, onların seqmentləri və ya digər təsirlənmiĢ orqanlar hesab olunur.
Tüberkülozun fazalarına infiltrasiya, çürümə, toxumlama, indurasiya, yara izi, rezorbsiya və
kalsifikasiya daxildir. Bakteriyaların atılması, vərəm patogenlərinin ətrafa atılmasının (MBT +) və
ya olmaması (MBT-) olaraq baĢa düĢülür. Tüberkülozun ən məĢhur komplikasiyası hemoptizin
yanında ağciyərlərdə qanaxmadır. Bu Ģərtlərə əlavə olaraq komplikasiyalar spontan pnevmotoraks,
atelektaz və fistula əmələ gələ bilər. Sağaldıqdan sonra bədəndə vərəm izləri qalır: bunlar
orqanlardakı qalan yara izləri, ağciyər toxuması və limfa sisteminin düyünlərindəki kalsifikasiyalar
və fibrotik dəyiĢikliklər ola bilər.
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Tüberkülozun formaları müxtəlifdir və hər birini ətraflı nəzərdən keçirməyə dəyər. Tənəffüs
sisteminin vərəmindən baĢlayaq:
Bir xəstədə vərəm üçün xarakterik olan bədənin ümumi zəhərlənmə sindromu olduqda, lakin yerli
əlamətlər olmadıqda, vərəm intoksikasiyasından danıĢırıq. Bir qayda olaraq, intoksikasiya
mediastinin limfa düyünlərini təsir edir, lakin bunu aĢkarlamaq həmiĢə asan olmur, çünki Ģiddətli
iltihab olmadığı təqdirdə praktik olaraq artmırlar. Birincili vərəm tez-tez vərəm intoksikasiyasının
səbəbi ola bilər. Müasir tədqiqat metodları vərəmli intoksikasiyanın morfologiyasını aĢkar etməyə
imkan verir, lakin adi bir xəstə üçün onlara çatmaq çətindir. Bu diaqnoz 18 yaĢın altındakı
xəstələrdə qoyulur.
Birincili tüberküloz kompleksində, mediastinin və ağciyərlərin limfa düyünləri də təsirlənir. Bu
forma ən çox uĢaqlarda və yeniyetmələrdə olur. Bu iki növ vərəm forması bir sıra xəstəliklərlə
müĢayiət olunur (plevrit, bronxoadenit). Mediastinal limfa düyünlərinin tüberkülozu ilə, limfa
düyünlərinin özlərinə zərər verməsi fonunda bronxial lezyonlar və interlobar plevrada dəyiĢikliklər
tez-tez müĢahidə olunur. Bir qayda olaraq, bu Ģərtlər yaĢlılar üçün tipikdir. Ağciyər tüberkülozunun
yayılmıĢ forması xəstəliyin hematogen yayılması üçün ən tipikdir (kəskin, o cümlədən miliar
tüberküloz, kəskin və xroniki formalarda davam edir), lakin ağciyərlərin orta və alt hissələrinə
qədər uzanan fokuslarla lenfobonkonogen yayılma da tapılır. . Xəstəliyin hematogen yayılması,
xəstəliyin ekstratorasik sahələrə keçmə riskinin artması səbəbindən diqqətli müayinə tələb olunur.
Fokal ağciyər tüberküloz, ağciyər ucunda köhnə infeksiya ocaqlarının oyanması, superinfeksiya,
lenfobrononogenik proses səbəbiylə infeksiyanın böyüməsi, qan yolu ilə və ya kavernoz iltihab və
tüberküloma nəticəsində inkiĢaf edə bilər. Ağciyər tüberkülozunun infiltrativ-pnevmonik bir
forması ilə boĢluğun əmələ gəlməməsi üçün müalicəyə vaxtında baĢlamaq lazımdır. Ağciyər
tüberkülozunun yaxınlarda kəĢf edilən bəzi formaları tüberküloma və kavernoz tüberkülozdur.
Tüberküloma xroniki bir gediĢlə xarakterizə olunur: illərlə vəziyyətini dəyiĢdirə bilməz. Xəstəliyin
kavernoz forması, çürümə fazı ilə fibro-kavernoz forması arasında keçid vəziyyətidir. Kavernoz
tüberkülozda əsas rolu boĢluq və onun mümkün nəticələri oynayır. Beləliklə, lifli-kavernoz bir
forma ilə, yaxınlıqdakı toxuma fibrozunun təzahürü ilə lifli tip bir boĢluq meydana gəlir. Ağciyər
sirozu və ya sirotik pulmoner tüberküloz, bronxoektatik boĢluqlar da daxil olmaqla, iltihablı vərəm
dəyiĢikliklərinin fonunda sirotik pulmoner dəyiĢikliklər olduqda diaqnoz qoyulur. Bu vəziyyətdə,
periodik alovlanan aktiv bir xəstəlikdən bəhs edirik. Buna vərəmli plevrit və empiyem daxildir.
Əvvəllər bu patoloji plevral tüberküloz adlanırdı. Yuxarı tənəffüs yollarının, nəfəs borusunun və
bronxların vərəmi ağciyər toxumasına ziyan olmaması ilə xarakterizə olunur. Əksər hallarda bu
vərəm xəstəliyin baĢqa bir forması ilə müĢayiət olunur. Koniotuberkuloz peĢə ağciyər patologiyaları
ilə əlaqəli tənəffüs tüberkülozunun bir növüdür.
Ağciyərdən kənar vərəm aĢağıdakı orqanlara təsir göstərir: onurğa beyni, mərkəzi sinir sistemi. Bu
vərəmə vərəm menengiti deyilir və ən təhlükəli formalardan biri hesab olunur. Bu vəziyyətdə
onurğa beyni və beyin zədələnir, bu da xəstədə nevroloji xəstəliklərə səbəb olur; bağırsaqlar,
periton və mezenterik limfa düyünləri. Bu vərəm forması Kox çubuqları olan qidaları yedikdən
sonra inkiĢaf edir və özünü bağırsaq divarları, limfa düyünləri və mezenteriyada iltihablı bir proses
kimi göstərir; sümüklər və oynaqlar. Bu cür vərəm zamanı əsasən onurğa və borulu sümüklər
zədələnir. Sümük və oynaq vərəmi xəstəliyin digər fokuslardan yayılmasının nəticəsidir; sidikcinsiyyət sisteminin orqanları. Böyrəklər ümumi bir ifrazat orqanıdır. Vərəmdən təsirlənən
böyrəklər funksiyasını tamamilə itirə bilər. Vərəmin sidik kisəsinə, və sidik kanalına yayılması
ümumiyyətlə böyrək zədələnməsindən sonra baĢ verir. Bu vərəm forması orqanların
deformasiyasına
və
cinsi
və
sidik
funksiyalarının
pozulmasına
səbəb
olur.
Dəri və dərialtı toxuma: dəri tüberkülozu, patogenlə təmas nəticəsində inkiĢaf edir; periferik limfa
düyünləri. Bu forma lenfoid toxumasının qranulomatöz iltihabı ilə xarakterizə olunur; görmə
orqanları. Oftalmotuberküloz görmə qabiliyyətinin qalıcı azalması və vaxtında müalicə olunmaması
halında - əlilliyə qədər ağır nəticələrlə xarakterizə olunur. Tüberkülozun klinik təsnifatı xəstəlik
haqqında çox məlumat verir, lakin bu, vərəmli xəstələr üçün lazım olan dispanser təcrübəsi üçün
kifayət deyil. Buna görə vərəm üçün ayrıca klinik və dispanser təsnifatlar mövcuddur.
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Vərəm formaları- Tibbdə açıq və qapalı vərəm formaları və ya elmi dildə vərəm BK + və vərəm
BK- (Kox bakteriyaları) fərqlənir. Açıq vərəm yoluxucudur, bu səbəbdən bu diaqnozu olan xəstələr
sağlam insanlarda infeksiya riski aradan qaldırılana qədər xəstəxanada qalmalıdırlar. Açıq formada
və ya bakteriya xaric olması hallarında xəstənin bəlğəmində Kox çubuqları tapılır və nekrotik
dəyiĢikliklər müĢahidə olunur. Bəlğəmdə kazeoz - vərəmli irin var. Qapalı bir formada, lokal məhv
və bronxlarla ünsiyyət olmadığına görə bu müĢahidə edilmir. Tüberkülozun "açıq" və ya "qapalı"
formalarının diaqnozları ağciyər toxumasına ziyan miqdarı, məhv edilmiĢ sahələrin olması, bronxial
keçid və sinə əzələlərinin inkiĢafı əsasında qoyulur. Qapalı vərəm xəstəliyini təyin etmək asan
deyil, spesifik diaqnostika tələb edir. Bu forma baĢqaları üçün zərərsizdir və erkən aĢkar edildiyi
təqdirdə müalicəyə yaxĢı cavab verir. Vərəmin açıq forması ilə insanlar həmiĢə öskürək, qızdırma,
halsızlıq və tərləmədən Ģikayət edirlər. Vərəmin açıq forması həkimin tövsiyələrinə ciddi riayət
etmək və müalicəyə vaxtında baĢlamaqla müalicə edilə bilər.
Vərəm yoluxuculuğu:
Sağlam insanlarda əsas infeksiya mənbəyi MBT yayan xəstələr - xəstəliyin açıq forması olan
xəstələrdir. Bu, sağlam bir insanla yoluxmuĢ Ģəxs arasında birbaĢa və uzun müddət təmasda olur.
Vərəm yoluxur: hava damcıları ilə: mikobakteriya tüberküloz, bir xəstə açıq bir vərəm forması ilə
öskürəndə, danıĢarkən və ya asqırdıqda havaya düĢür. Bundan əlavə, bəlğəm damlaları çökə bilər və
toz hissəciklərinə çevrilə bilər ki, bu da infeksiyaya səbəb olur və sonra toz infeksiyasından
danıĢacağıq. Ġnfeksiya üçün 1-2 bakteriya kifayətdir ki, yemək yolu vsitəsilə yoluxdursun. Ġnfeksiya
çirklənmiĢ qida yeyildikdə meydana gəlir və infeksiya üçün hava damcılarına nisbətən daha çox
bakteriya tələb olunur. Vərəm bakteriyaları bağırsaqlara nüfuz edir və vərəmli bir xəstə öz
çirklənmiĢ bəlğəmini udanda; əlaqə ilə yoluxa bilər. Bu yoluxma yolu geniĢ yayılmamıĢdır, lakin
gözün konyunktivasından və zədələnmiĢ dəridən vərəmə yoluxma halları olmuĢdur. Dölün
vərəminə yoluxma plasentanın yoluxması yolu ilə baĢ verir. Belə hallara nadir hallarda rast gəlinir.
Vərəmin inkubasiya dövrü:
Tüberkülozun inkubasiya dövrü, Kox bacillusunun bədənə nüfuz etməsindən ilk simptomları
görünənə qədər keçən müddətdir. Tüberkülozun inkubasiya müddəti üç aydan bir ilə qədər, bəzən
daha da uzana bilər. Ġnkubasiya dövrünün sonunu təyin etmək çətindir, çünki dərhal vərəm
diaqnozunu qoymaq asan deyil: oxĢar xəstəlikləri istisna etmək biraz vaxt tələb edir. Bundan əlavə,
vərəm basillusu orqanizmə daxil olduqda immunitet sistemi iĢə düĢür və yaxĢı vəziyyətdədirsə
infeksiya ilə mübarizə apararaq xəstəliyin inkiĢafına maneə ola bilər. Zəif toxunulmazlıq ilə Kox
bacillusu qanla ağciyərlərə keçir və dağıdıcı iĢinə baĢlayır. Ġnkubasiya dövründə bir insan yoluxucu
deyilsə və hətta ilk mərhələdə Mantu testi də müsbət nəticə vermir. Ağciyərdən kənar vərəmin
inkubasiya müddəti ağciyər vərəmindən daha uzundur. Ġnkubasiya dövründə vərəm xəstəliyini
təkbaĢına müəyyənləĢdirmək demək olar ki, mümkün deyil.
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Vərəmin mərhələləri və simptomları:
Vərəmin mərhələlərə görə təsnif edilməsinə dair bir neçə fikir var. Əvvəllər həkimlər ilkin
mərhələni (xəstəliyin özü) və reinfeksiya mərhələsini (müalicə olunmamıĢ bir xəstəliyin relapsı)
müəyyənləĢdirdilər. Ġyirminci əsrin ortalarında həkimlər üç mərhələni ayırmanın daha məntiqli
olduğu qənaətinə gəldilər: ilkin, sonradan və plevrit. Bəzi mütəxəssislər vərəmin mərhələlərinin
birincil vərəm infeksiyası, gizli (gizli) infeksiya və təkrarlanan vərəmə bölünməsini qəbul etdilər.
Bu mərhələləri daha ətraflı nəzərdən keçirək: Birincil infeksiya ilə vərəm infeksiyasının nüfuz
etdiyi ərazidə lokal iltihab müĢahidə olunur. QonĢu limfa düyünlərinə daha da yayılır, bakteriyalar
birincil vərəm kompleksi meydana gətirir. Gizli infeksiya mərhələsində zəifləmiĢ immunitet sistemi
ilə vərəmin yayılması və digər orqanlarda fokus meydana gəlməsi mümkündür. Təkrarlanan vərəm
çoxsaylı orqan zədələnməsi, ümumi sağlamlıq vəziyyətində nəzərəçarpacaq dərəcədə pisləĢmə,
bədən istiliyində dəyiĢikliklər və ağciyərdə boĢluqların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Yəqin
ki, bütün xəstələr bu formulanı xəstəliyin son mərhələsi kimi qəbul edərək "parçalanan vərəm"
diaqnozunu eĢitməkdən qorxurlar. Bu, ağciyər toxumasının parçalanması və boĢluqların əmələ
gəlməsi ilə xarakterizə olunan həqiqətən ciddi bir vəziyyətdir. Belə bir diaqnoz tibb
mütəxəssislərinin ciddi müdaxiləsini tələb edir və xəstəxanaya vaxtında müraciət etməyin
vacibliyini təsdiqləyir.

Açıq və qapalı ağciyər tüberkülozunun təzahürlərinin xüsusiyyətlərini araĢdıraq. Ağciyər
tüberkülozunun qapalı forması, açıq formadan fərqli olaraq, praktik olaraq heç bir xarici təzahürə
malik deyil və Mantu analizi ilə aĢkar edilir. Vərəmin ilk əlamətlərini vaxtında necə görmək olar?
Bunu etmək o qədər də asan deyil, çünki ilk simptomlar çətinliklə nəzərə çarpır və yalnız zamanla
güclənməyə baĢlayır. Tüberküloz üçün, tənəffüs yollarının digər xəstəliklərini istisna etmək üçün
vacib olan gecə və axĢam tərləməsi xarakterikdir. Tüberkülozun ən parlaq əlaməti öskürəkdir
(əvvəlcə quru, sonra 3 həftədən çox bəlğəm ilə). Öskürək bədən çəkisində azalma (ümumiyyətlə
kəskin), dərinin solğunluğu, davamlı zəiflik və aĢağı effektivlik ilə müĢayiət olunur. Bütün bu
əlamətlər insanı gözümüzün qabağında dəyiĢdirir. AtəĢ görünür, lakin temperatur 38 ° -dən çox
deyil. Vərəmin ən məĢhur əlamətlərindən biri Ģiddətli bir öskürək hücumundan sonra meydana
gələn hemoptizdir. Hemoptizi, ağciyərlərdə qanaxmaya, ölümlə nəticələnə bilər. Vərəm əlamətləri
uĢaqlarda yetkinlərə nisbətən daha sürətli görünür. Bunun səbəbi immunitet sisteminin inkiĢaf
etməməsidir. UĢaqlarda vərəm sürətlə inkiĢaf etdiyi üçün çox təhlükəlidir. Ən çox risk altında
olanlar antisanitariya Ģəraitində yaĢayan, qidalanmamıĢ və vitaminləri çatmayan uĢaqlardır. Əgər
övladınız tez-tez və tez yorulursa, yeməkdən imtina edirsə, arıqlayırsa, eləcə də diqqəti azalır və
temperatur vaxtaĢırı yüksəlirsə, xəstəliyin daha da inkiĢaf etməməsi üçün ftiziatr müayinəsinə
tələsilməlidir.
Vərəm diaqnozu
Günümüzdə tibbdə vərəm diaqnozuna xüsusi diqqət yetirilir. Xəstəliyi təyin etmək üçün
ümumiyyətlə qəbul edilmiĢ və tanınmıĢ metod tüberkülin diaqnozu və ya sadə bir Ģəkildə Mantu
testidir. Dərinin altına tüberkülin vurmaqla həyata keçirilir və nəticələr 72 saatdan sonra yoxlanılır.
Bu metod, məsələn, məktəblərdə kütləvi diaqnostika üçün əlveriĢlidir. Tüberküloz üçün diaskintest
ən müasir müasir diaqnostik metodlardan biri halına gəldi. Mantu testinə bənzərliyi var: nəticə də
72 saatdan sonra qiymətləndirilir. Mantu testindən üstünlüyü ondadır ki, Kox bakteriyalarına
yoluxmayan və allergiyası olan uĢaqlar buna reaksiya göstərmirlər. Diaskintest norması,
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inyeksiyadan qalan izlər xaricində heç bir izin olmamasıdır. Mantu testi və Diaskintest-in əks
göstəriĢlərinin olduğunu xatırlamaq vacibdir: tüberkülinə dözümsüzlük (yanlıĢ müsbət nəticə verə
bilər), infeksion xəstəliklər və ya somatik olanların alovlanması, həmçinin karantin.

Digər bir vacib diaqnostik metod vərəmin laborator diaqnozudur. Bəlğəmin tərkibindəki
mikobakteriyaların məzmunu, bakteriyaların dərmanlara qarĢı müqaviməti və kəmiyyət göstəricisi
üçün müayinə etməyə imkan verir.
Qan və sidik testləri digər vacib bir diaqnostik metod kimi tanınır. Vərəm ilə ESR-də bir artım
müĢahidə olunur, göstəricilər 80 mm / s-ə qədər böyüyə bilər və bərpa prosesində azalır. Böyrək və
sidik yollarının vərəmi halları xaricində sidik analizi vərəmdə çox dəyiĢmir.
UĢaqlarda vərəmin diaqnozu üçün müasir metod PCR-dir. Bu iĢ, uĢaqların biomaterialında bəlğəmdə və məsələn, bronxial yuyulma suyunda Kox çubuqlarının DNT-sini aĢkar etməyə imkan
verir. Bundan əlavə, PCR mikobakteriyaların dərmanlara həssaslığını təyin edir.
Digər bir müasir laboratoriya sınağı da kvanterondur. Bu test MTB zülallarına cavab olaraq Tlimfositlərin ifraz etdiyi interferon qammasının mövcudluğunu təyin edir. Bu testin üstünlüyü, əks
göstəriĢlərin olmamasıdır.
Bəlğəm analizi, ağciyər tüberkülozunun diaqnozu üçün ən doğru üsullardan biri hesab olunur, lakin
bu, nəticələrini bir neçə həftə ərzində hazırlamaq mümkün olan uzun bir tədqiqatdır. Alınan bəlğəm
mikobakteriya vərəminin böyüməsini təĢviq edən spesifik tərkibli bir su anbarına yerləĢdirilir.
Lazımi müddətdən sonra mütəxəssislər mikobakteriyaların böyüməsini aĢkar edərlərsə, nəticə
müsbətdir. Mənfi bir nəticə ilə, mikobakteriyaların böyüməsi müĢahidə edilmir.
Ağciyər vərəmində rentgen tədqiqatları vacibdir: floroskopiya. Bu metod xəstələrin ilkin müayinəsi
üçün geniĢ istifadə olunur və real vaxtda tibbi tədqiqatlardan ibarətdir; X-ray günümüzdə rentgen
diaqnostikasının əsas metodudur. Bədən kölgələrinin rentgen filmindəki proyeksiyasıdır və
floroskopiya ilə müqayisədə xəstəliyin daha dolğun bir mənzərəsini verir; tomoqrafiya ağciyərlərin ayrı-ayrı təbəqələrinin Ģəkillərinin çəkildiyi bir üsul, lezyonun təbiətini və sərhədlərini
təyin etmək üçün uğurla istifadə olunur; fluorografi kütləvi diaqnostika üçün fəal Ģəkildə istifadə
olunan və gizli ağciyər xəstəliklərinin müəyyənləĢdirilməsinə yönəlmiĢ bir üsuldur.
Vərəm müalicəsi:
Bu xəstəliklə qarĢılaĢan insanları bir çox sual narahat edir, əsas suallar: "Vərəm müalicə edilə
bilərmi?", "Ağciyər vərəmini necə və nə ilə müalicə etmək olar?" və "bu müalicə nə qədər davam
edir?" Erkən mərhələlərdə aĢkar edilən vərəm müvəffəqiyyətlə müalicə olunur, buna görə də
pulmonoloq və ya ftiziatr baxıĢını təxirə salmamaq vacibdir. Müalicə zamanı bir neçə vərəm
əleyhinə dərman istifadə olunur (eyni zamanda 4-5). Altı aylıq terapiya müddətində həkimlər uğurlu
nəticələr əldə edirlər.
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Dərman müalicəsi ilə yanaĢı xəstələrə nəfəs alması, immunitet sistemini gücləndirmə və
fizioterapiya məsləhət görülür. Müalicə dövründə yaxĢı bir bəslənmə əhəmiyyətli bir rol oynayır:
pəhrizdə ət, meyvə, tərəvəz olmalı və alkoqoldan imtina edilməlidir. Süd məhsulları dərmanların
yan təsirlərini azaldır. Bərpa mərhələsində kurort müalicəsi faydalıdır. Vərəmlə mübarizəyə
vaxtında baĢlamaq vacibdir, sonra xəstəlik məğlub olacaqdır. Müalicə yaxĢı planlaĢdırılmalıdır,
buna görə özünü müalicə etməyə ehtiyac yoxdur - bu əks nəticəyə gətirib çıxara bilər və o zaman
həkimlər onsuz da köməksiz olacaqlar. Ağır hallarda həkimlər ağciyərin bir hissəsini çıxarmaq üçün
əməliyyata müraciət edə bilərlər. Tüberkülozu müalicə olunmasa, iki il müddətinə ölüm baĢ verə
bilər (halların 50% -i) və ya sağlam insanlara bu xəstələyin yoluxması baĢ verə bilər (halların 50%
-i).
Hamiləlik zamanı vərəm
Vərəm və hamiləlik bir araya sığmayan Ģeylərdir, çünki əksər hallarda bir qadında vərəm
hamiləliyin əks göstəriĢidir. Hamiləliyin özü vərəmin Ģiddətlənməsinə səbəb ola bilər və müalicə
döl üçün təhlükəlidir. Bundan əlavə, fetus intrauterin infeksiya yolu ilə vərəmə yoluxa bilər.
Vərəmin hamiləliyin dayandırılması üçün bir göstərici olmadığı hallar var. Hamiləlik dövründə
müalicəyə ehtiyac olarsa, ən incə dərman "Ġzoniazid" olacaqdır. Tüberkülozdan sonra hamiləlik ən
yaxĢı iki-üç ildə planlaĢdırılır.
UĢaqlarda vərəm
UĢaq tüberkülozu, bir yetkindən daha az yoluxucudur, yalnız uĢaqlarda zəif immunitet səbəbiylə
daha ağır bir Ģəkildə inkiĢaf edir. Ümumiyyətlə vərəmin mərhələləri və simptomlarına həsr olunan
hissədə uĢaq vərəminin simptomlarını və səbəblərini izah etdik. UĢaqlarda yayılmıĢ vərəm
formasına daha çox rast gəlinir. UĢaqlarda pulmoner tüberküloz, böyüklərdəki kimi eyni Ģəkildə
müalicə olunur. Erkən müalicə ilə bu xəstəlik müalicə olunur. Sistemli lupus eritematozu ağciyər
vərəmi ilə qarıĢdırıla bilər. Bu simptomların bənzərliyi ilə əlaqədardır, lakin açıq fərqlər də var qanda və ya sümük iliyində lupus üçün xarakterik olan Hargrace hüceyrələrinin olmasıdır.
Vərəmə qarĢı peyvənd
UĢaqlar vərəmə qarĢı profilaktik tədbir olaraq BCG peyvəndi ilə aĢılanır. UĢağı ağır vərəmdən
qoruya bilir.

Ġlk BCG peyvəndi hələ xəstəxanada ikən həyatının 4-cü günü yeni doğulmuĢ bir uĢağa verilir.
Vaksin sol çiyinə vurulur. Belə bir erkən peyvənd vərəmin yüksək yayılması ilə izah olunur və bu
səbəbdən bir uĢaqda toxunulmazlığın ən erkən inkiĢafına ehtiyac var. BCG peyvəndi immunitet
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yaratmağa kömək edir. Erkən və zəif uĢaqlar üçün, BCG-M peyvəndinin bir analoqu icad
edilmiĢdir, tərkibindəki mikrobların miqdarı standart BCG-nin yarısıdır.
Vərəmin qarĢısının alınması
Tüberkülozun qarĢısının alınması bütün fəaliyyət və sosial iĢlərdən ibarətdir. Bu tədbirlər əhalinin
həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılmasına, peĢə ağciyər xəstəliklərinin inkiĢafının qarĢısının
alınmasına, ekoloji vəziyyətin monitorinqinə, pis vərdiĢlərə qarĢı mübarizəyə və qidalanmanın
normallaĢdırılmasına yönəldilmiĢdir. Vərəmin sabit qarĢısının alınması üçün dövlət əhalini kifayət
qədər sayda sanatoriya ilə təmin etməli, vaxtında peyvənd etməli və xəstəliyin mütəmadi
diaqnostikasını aparmalıdır. Bütün bu hərəkətlər artan vərəm riskini azaldır. Vərəmli xəstələrlə
iĢləyən insanlar daha tez-tez profilaktika almalıdırlar. QarĢısının alınması tədbirləri spesifik və
qeyri-spesifik olaraq bölünür. Birincisi, BCG-nin aĢılanması və revaksinasiyasını, həmçinin
kemoprofilaktikanı əhatə edir. SəriĢtəli gündəlik rejim, sağlam həyat tərzi və bədəni gücləndirməyə
yönəlmiĢ digər hərəkətlər qeyri-spesifik hesab olunur.
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BAġ BEYNĠN BƏZĠ STRUKTURLARINDA PĠRUVATKĠNAZANIN AKTĠVLĠYĠNƏ
STRES FAKTORLARIN TƏSĠRĠ
(EFFECT OF STRESS FACTORS ON THE ACTIVITY OF PYRUVATE KINASE IN
SOME STRUCTURES OF THE BRAIN)
Prof.Dr.Ədalət Fərəcov ,Dr.Leyla Hüseynova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Fiziologiya kafedrası
XÜLASƏ
Müasir texniki, sənaye və sosial durum sayəsində sakinlərin böyük əksəriyyəti yaĢadığı mühitin
müxtəlif əlveriĢsiz və zədələyici faktorlaının təsirinə məruz qalırlar. Bu təsirlər sırasında ətraf
mühitin ekoloji baxımdan hədsiz çirklənməsi, oksigen çatıĢmazlığından yaranan müxtəlif dərəcəli
hipoksiya, ionlaĢdırıcı və qeyri-ionlaĢdırıcı Ģüaların bütöv orqanizmin təĢkil və hüceyrədaxili
subfraksiya səviyyələrində təsiri aktual məsələlərdir və ən çox öyrəniən elm sahələrindəndir. Belə
faktorların orqanizmin böyümə və inkiĢafına, həyat fəaliyyətinə, davranıĢına, fizioloji
funksiyalarına və mübadilə

proseslərinə göstərdikləri effektlərin öyrənilməsi çox aktual elmi

problemləndən biridir. Hipoksiya problemi indiki dövrdə daha çox narahatçılıq doğurur.
Orqanizmdə hipoksiyanın yaranmasının əsas səbəbi toxuma və orqanlarda oksigenin səviyyəsinin
eyni olmaması və ya onlarda oksigenin utilizasiyasının pozulmasıdır. Hipoksiya faktoru ilə yanaĢı
ətraf mühitin elektromaqnit fonunun yüksəlməsi, elektromaqnit sahələrini, həmçinin mikrodalğalı
Ģüalanmanı mühüm ekoloji amillər cərgəsinə çıxarmıĢdır.
Orqanizmin ətraf mühitin stres amilərinə uyğun adaptasiyasını, bionergetik prosesləri və təkamül
proseslərini

təmin

edən

fermentlər

sırasında

pirivatkinazanın

(PK)

əhəmiyyəti

daha

yüksəkdir.Aparılan tədqiqat iĢinin məqsədi qlükoliz prosesinin əsas fermenti olan PK-nin
aktivliyinin 3-, 6- və 12-aylıq erkək ağ siçovulların uzunsov beyin, orta beyin və baĢ beynin
yarımkürələrinin toxuma homogenatında, mitoxondri və sitozol subraksiyalarında hipoksiya və
qeyri-ionlaĢdırıcı elektromaqnit Ģüalanmasının (EMġ) təsirindən sonra mümkün olan hüceyrədaxili
cavab reaksiyası mexanizminin akĢar edilməsi və öyrənilməsindən ibarət olmuĢdur.Tədqiqatlar
Helsinki bəyannaməsinin sənədləri əsasında Vistar xəttindən olan 3-, 6- və 12-aylıq siçovulların
baĢ beynində aparılmıĢdır. Hipoksiya modeli Y.N.Xvatova üsulu ilə yaradılmıĢdır. Mühitin stres
amillərindən biri kimi qeyri-ionlaĢdırıcı elektromaqnit Ģüalanmadan istifadə olunmuĢdur.
Kontrol (nəzarət) və təcrübə heyvanlarında baĢ beynin öyrənilən strukturları V.M.Svetukina atlası
üzrə identifikasiya edilmiĢdir. PK-nın aktivliyini təyin etmək üçün M.U.Berqmeyerin (1976)
spektrofotometrik üsulundan istifadə olunmuĢdur. Nəticələrin statistik analizi parametrik t-testi ilə
iĢlənilmĢidir. Alınan göstəricilər üç cədvəldə verilmĢidir. Aparılan tədiqqatlar nəticəsində aĢkar
olunmĢudur ki, PK-nın aktivliyi toxuma homogenatında və hüceyrə subfraksiyasında postnatal
ontogenezin müxtəlif mərhələlərində bir-birindən əsaslı Ģəkildə müxtəlifliyinə görə fərqlənir.
Hipoksiya və EMġ zamanı PK-nın aktivliyində ən kəskin fərq baĢ beynin öyrənilən
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strukturlarından baĢ beynin yarımkürələrinin qabığında qeydə alınmıĢdır. PK aktivliyinə aĢkar
olunan dəyiĢilmələrin səbəbi müasir elmi mənbələrə əsasən təhlil olunmuĢdur.
Açar sözlər: piruvatkinaza,stress,hipoksiya,adaptasiya, bioenergetika,ekologiya.
ABSTRACT
Owing to the modern technical, industrial and social situation, the vast majority of residents are
exposed to various unfavorable and damaging environmental factors. Among these effects,
excessive environmental pollution, various degrees of hypoxia due to lack of oxygen, the effects of
ionizing and non-ionizing radiation on the organizational and intracellular sub-fraction levels of the
whole organism are topical issues and are the most studied disciplines. The study of the effects of
such factors on the growth and development of the organism, life activities, behavior, physiological
functions and exchange processes is one of the most pressing scientific problems. Today, the
problem of hypoxia is of greater concern. The main reason for hypoxia in the body is the unequal
level of oxygen in the tissues and organs, or a violation of their utilization of oxygen. Along with
the hypoxia factor, the increase in the electromagnetic background of the environment has made
electromagnetic fields, as well as microwave radiation, in the line of an important environmental
factors.
Pyruvate kinase (PK) is one of the most important enzymes enabling the body to adapt
environmental stressors, bioenergetic processes and evolutionary processes. The goal of the study
was to identify and study the activity of PK, the main enzyme of the glycolysis process, the
mechanism of possible intracellular response after exposure of hypoxia and non-ionizing
electromagnetic radiation (ER) in the tissue homogenate, mitochondrial and cytosol subtractions of
the medulla oblongata, midbrain and cerebral hemispheres of 3-, 6- and 12-month white male
wistars. The studies were performed on the brains of 3-, 6- and 12-month-old wistars, based on
documents from the Helsinki Declaration. The hypoxia model was created by YN Khvatova's
method. Non-ionizing electromagnetic radiation has been used as one of the environmental
stressors.
The studied brain structures in control and experimental animals were identified on the V.M.
Svetukina‘s atlas. The spectrophotometric method of M.U. Bergmeyer (1976) was used to uncover
the activity of PC. Statistical analysis of the results was performed by parametric t-test. The
obtained figures are given in three tables. Studies have shown that the activity of PK is different in
tissue homogenate and cell sub-fraction at significantly different stages of postnatal ontogeny. The
most significant difference in PK activity during hypoxia and EMS was recorded in the cortex of
the cerebral hemispheres from the studied structures of the brain. The reasons for the changes in PK
activity have been analyzed based on modern scientific sources.
Keywords: pyruvate kinase, stress, hypoxia, adaptation, bioenergetics, ecology.
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DISTANT VƏ ONLAYN TƏHSILIN MÜƏLLIMLƏRIN PEġƏKAR INKIġAFINDA ROLU
Aygül YAQUBOVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Hazırda dünya ölkələrinin çoxunda müəllimin peĢəkar inkiĢafına dəstək verən təhsil müəssisələri,
qurumları və mərkəzləri tərəfindən distant təhsil yüksək dəyərləndirilir. Həm inkiĢaf etmiĢ
ölkələrdə, həm də inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə bu məqsədlə distant təhsil Ģəbəkəsi getdikcə
geniĢlənir. Açıq Universitetlər bu istiqamətdə geniĢ populyarlıq əldə etmiĢdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev 2004-cü il 21 avqust tarixində ―Azərbaycan
Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə
təminatı (2005-2007-ci illər) Proqramının təsdiq edilməsi haqqında‖ Sərəncam imzalamıĢdır.
Proqramın məqsədi ölkə təhsil informasiya sisteminin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasına imkan
verən vahid təhsil informasiya mühitini yaratmaq və əhalini informasiyalaĢdırılmıĢ cəmiyyətə
hazırlamaqdır.
Proqram təsdiq edildikdən sonra məktəblər yeni avadanlıqlarla təchiz edildi və təhsilalanlara
komputer biliklərinin öyrədilməsi məqsədi ilə lazımi tədbirlər həyata keçirildi.
Bu proqramda göstərilən vəzifələrin həyata keçirilməsini distant təhsilə keçid üçün ilkin hazırlıq
hesab etmək olar.
Ġnformasiya texnologiyaları müəllimlərin peĢəkar inkiĢafını təmin etmək üçün unikal imkanlar
yaradır. Ġlk növbədə qeyd etməliyik ki, veb əsaslı informasiya texnologiyaları müəllimlərə peĢəkar
inkiĢaf imkanlarını artırmaq üçün inanılmaz dərəcədə zəngin təlimat və məlumat mənbələri təqdim
edir. Müəllimlər bu gün internet vasitəsi ilə onların peĢəkar inkiĢaflarını təmin edə biləcək
məlumatları müstəqil olaraq əldə edib, özlərini inkiĢaf etdirə bilərlər. Lakin burada bir məqama
diqqət etmək lazımdır. Ġnternetdə məlumatlar çoxdur. Təbii ki, müəyyən müddət müəllim iĢləmiĢ
mütəxəssis ona hansı məlumatların daha zəruri olduğunu ayırd edə bilir. Amma onlayn kurslar
həmin məlumatları daha sistemli Ģəkildə müəllimlərə təqdim edə bilər ki, bu da pedaqoji cəhətdən
daha faydalı əhəmiyyət daĢıyar. Belə hallarda Açıq Universitetlərin müəllimlərin peĢəkar
inkiĢafında rolu önə çıxır. Onsuz da müəllimlər müəyyən müddətdən bir təkmilləĢdirmə kurslarında
təhsil alırlar. Bu zaman onlar iĢdən ayrılmalı olurlar. Amma müəllimlərin peĢəkar inkiĢafını distant
formada hər il müəllimlər iĢdən ayrılmamaqla təĢkil etmək olar. Belə təhsilin kənd yerlərində
yaĢayan və ali təhsil müəssisələri ilə hər an əlaqə yaratmaq imkanı olmayan və təcrübəli
müəllimlərin çatıĢmadığı yerlərdə əhəmiyyəti daha da artır.
Açar sözlər: Distant təhsil, onlayn təhsil, peĢəkar inkiĢaf, Açıq Universitet
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Afad Qurbanov və “Azərbaycan məktəbi” jurnalı
Elnarə Məmmədova
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,ADPU-nin elmlər doktoru hazırlığı üzrə dissertantı.
XÜLASƏ
Məqalədə Görkəmli dilçi alim, türkoloq, elm və təhsil təĢkilatçısı, ictimai xadimi, Azərbaycan
dilçiliyində onomologiya məktəbini yaratmıĢ alim kimi tanınan akademik Afad Qurbanovun
yaradıcılıq illərinin

―Azərbaycan məktəbi‖ ilə əməkdaĢlıq Ģəraitində keçməsi fikri önə

çəkilir..Müəllif onun mütəmadi olaraq bu jurnal vasitəsilə özünün dilimiz haqqında fikirlərini
oxucularla bölüĢməsindən söz açır, alimin ―Azərbaycan məktəbi‖ndə dərc olunan ən yaxĢı
məqalələrindən biri ―Xalq Ģairi Səməd Vurğun haqqında‖ məqaləsi haqda məlumat verərək Ģairin
ana dilimizi nə qədər dərindən bilməklə yanaĢı ondan əsərlərində çox ustalıqla istifadə cəhdlərindən
söz açır ki,bu da görkəmli alimin özünün dilimizə olan dərin sevgisindən və biliklərinin
zənginliyindən irəli gəlirdi.Müəllif ―Azərbaycan məktəbi‖ jurnalının tarixinin respublikamızın ali
və orta ümumtəhsil məktəblərinin tarixi ilə üzvü surətdə bağlı olduğunu qeyd edərək ,jurnalın
Azərbaycanın alim pedaqoqlarının, təcrübəli müəllimlərinin, qabaqcıl məktəblərinin tribunasına,
yaradıcılıq aiditoriyasına çevrildiyindən söz açaraq , xalq maarifi, fənlərin ayrı-ayrı mövzuların
tədrisi ilə əlaqəadar qabaqcıl təcrübənin ümumiləĢdirilib geniĢ yayılmasında nəcib, xeyirxah rol
oynaması haqda Afad Qurbanovun maraqlı fikirləri ilə oxucunu tanlĢ edir.
SUMMARY
The article emphasizes the idea that the creative years of Afad Gurbanov, a prominent linguist,
turkologist, organizer of science and education, public figure, founder of the School of Onomology
in Azerbaijani Linguistics, were spent in collaboration with the "Azerbaijan School". One of the
best articles of the scientist published in the "Azerbaijan School" about the article "About the
People's Poet Samad Vurgun" speaks about the poet's deep knowledge of our native language and
his skillful use of it in his works. The author noted that the history of the "Azerbaijan School"
magazine is inextricably linked with the history of higher and secondary schools of the country.
Speaking about the fact that it has become a tribune of creative schools, the audience is acquainted
with the interesting views of Afad Gurbanov on the noble and benevolent role of public education
in the generalization and dissemination of best practices in the teaching of various subjects.
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DĠSTANT TƏHSĠLDƏ ġAGĠRDLƏRĠN WEB2.TEXNOLOGĠYALARI ĠLƏ HAZIRLANAN
TAPġIRIQLARDAN ĠSTĠFADƏSĠNĠN BĠOLOGĠYA DƏRSLƏRĠNĠN
MƏNĠMSƏNĠLMƏSĠNƏ TƏSĠRĠ.
Gülər Novruzova Nurəli qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin doktorantı,
https://orcid.org/0000-0001-6882-1225
XÜLASƏ
Tədqiqat iĢinin hədəfi distant təhsil zamanı ümumtəhsil məktəblərinin altıncı sinif biologiyasının
tədrisində təlim texnologiyalarından düzgün istifadəni təmin etmək eyni zamanda web2
texnologiyalarından istifadə olunaraq tapĢırıqların müəyyən qanunauyğunluqla hazırlanmasını
təmin etmək, bununla da ümumtəhsil
olunmasına nail olmaqdır. Müasir

məktəblərində biologiyanın tədrisinin effektiv idarə

təlim texnologiyalarından istifadə olunaraq distant təhsilin

həyata keçirilməsini bizim dövrümüz üçün innovasiya hesab etmək olar. Məhz hər dövr üçün
innovasiyaların həyata keçirilməsində müəyyən maneələrin olacağını və distant təhsilin heç də
asanlıqla qəbul olunmayacağını nəzərə alaraq öyrənmənin həyata keçirilməsi zamanı hər hansısa
bir təlim texnologiyasından istifadə etməzdən əvvəl bir çox suallara cavab tapmaq lazımdır: ―Bu
üsuldan və yaxud təlim texnolgiyasından istifadə mənim dərsimin keyfiyyətini necə artıracaq?
ġagirdlərimin dərsi mənimsəməsinə necə kömək edəcək?‖
Ümumtəhsil

məktəblərinin

vı

sinflərində

bioloji

biliklərin

mənimsənilməsində

təlim

texnologiyalarının istifadəsindən çox texnologiyalardan düzgün istifadəyə önəm verilməlidir, çünki
dərslərdə texnologiyalardan düzgün istifadə ilk növbədə dərsin keyfiyətinin artmasına, Ģagirdlərin
bilik və bacarıqlarının inkiĢafına xidmət edəcəkdir.
Ümumtəhsil məktəblərinin altıncı siniflərində təhsilalma formasının distant formada həyata
keçirilməsində əsas problemlərdən baĢlıcası Ģagirdlərin biologiya üzrə öyrəndikləri biliklərin
bacarığa çevrilməsində web2 texnologiyalarından istifadə olunaraq tərtib olunmuĢ tapĢırıqların
yetərli olmaması eyni zamanda web2 texnologiyalarından düzgün istifadəyə önəm verilməməsidir.
Məhz bu problemdən yola çıxaraq tədqiqat iĢi aparılmıĢdır. Müasir dövrdə distant təhsilin səmərəli
təĢkilində mühüm mərhələ öyrənmə texnologiyasının düzgün seçilməsidir. Bu məqsədlə tədqiqat
iĢində

distant

təhsilin

ölkəmizdə

inkiĢafı

üçün

ümumtəhsil

məktəblərində

web.2

texnologiyalarından düzgün istifadənin vacibliyi vurğulanır. Tədqiqat zamanı aĢkar olunmuĢdur ki,
Azərbaycan məktəblərində bir sıra səbəblərdən biologiya dərslərində web.2 texnologiyalarından
geniĢ istifadə olunmur. Problemi araĢdırmaq üçün müəllimlərlə strukturlanmıĢ müsahibə aparılmıĢ
və

nəticədə səbəblər araĢdırılmıĢdır. Problemin həlli məqsədilə biologiya dərslərində

docs.google.com/form proqramı vasitəsilə Ģagirdlərlə ilkin diaqnostik qiymətləndirmə aparılmıĢdır.
―Çiçək‖, ―Çiçək qrupları‖ mövzularına uyğun olaraq yeni pedaqoji texnologiyaların prinsiplərinə:
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tərbiyəedici təlim prinsipi, inkiĢafetdirici təlim prinsipi, təlimdə müvəffəqiyyət əldə etmək prinsipi,
müntəzəm olaraq təkraretmə prinsipi,optimal psixi gərginlik
prinsipi,təlimdə yaxın inkiĢaf zonasına yönəltmə prinsipi

nəzərə

alınmaqla

LearningApps.org

texnologiyası ilə tapĢırıq nümunələri hazırlanmıĢ, tapĢırıq linkləri wapsat qruplarına göndərilərək
Ģagirdlərin isifadəsi təmin olunmuĢdur. Yekun nəticələr sorğu anketi ilə müəyyən olunduqdan
sonra tapĢırıqlarda Ģagirdlərin marağına səbəb olan məqamlar diqqətdə saxlanılmıĢdır. Tədqiqat
nəticəsində müəyyən olunmuĢdur ki, web2 texnologiyalarından istifadəni səmərəli etmək üçün bu
texnologiyalardan istifadə olunaraq tapĢırıqlar hazırlanarkən vizual effektlərin seçilməsini,
motivasiyaların əlavə olunmasını, tapĢırıqların asanlıq və çətinlik səviyyələrini, tapĢırıqların
düzgünlüyünü təmin etmək üçün müəllimlərdən yaradıcı düĢünmə və innovativ yanaĢma tələb
olunur.
Tədqiqat iĢi nəticələrindən istifadə olunaraq ümumtəhsil məktəblərinin biologiya dərslərində
təlim texnologiyalarından o cümlədən web 2. texnologiyalarından həm distant, həm də əyani
təhsil zamanı

intensiv istifadəsi daha əlveriĢli vəziyyətə gətirilmiĢ olacaq. Tədqiqat iĢi

ümumtəhsil məktəblərinin altıncı sinif biologiya kurslarının tədrisində təlimin idarə
olunmasında web2

texnologiyalarından geniĢ istifadayə töhfələr verəcək və gənc

tədqiqatçıların, magistranların eyni zamanda biologiyanı tədris edən müəllimlər üçün faydalı
olacaqdır.
Açar sözlər: distant, metod, web.2 texnologiya, təlim texnologiyası, Learningaps. Org
GiriĢ
Təlim texnologiyasının tarixi XX əsrin ikinci yarısında bilikləri yoxlamaq üçün texniki
qurğuların meydana gəlməsindən baĢlanır. Bir müddət təlim texnologiyası təlimdə texniki
vasitələrdən istifadə kimi baĢa düĢülürdü. [ARTPĠ], (2011) Müasir dövrümüzdə
təlim texnologiyası dedikdə öz-özünə öyrənmə texnologiyası eləcə də bilik, bacarıq və
vərdiĢləri formalaĢdırmaq üçün əməliyyatlar komplekti baĢa düĢülür. Məhz bu baxımdan
təlim prosesinə əhatəli bir sistem kimi baxılmalıdır. Ümumtəhsil məktəblərinin biologiya
dərslərində təlim prosesi həyata keçirilərkən yalnız bioloji biliklərin mənimsənilməsi deyil,
həmçinin idrak fəaliyyətinin inkiĢafı göz önündə tutulmalı və mövzuya uyğun tapĢırıqlar
Ģagirdlərdə təfəkkürün inkiĢafı istiqamətində hazırlanmalıdır. Bu baxımdan öyrənmə
prosesində səmərəli texnologiyadan istifadə çox önəmlidir.

Öyrənmə prosesi beyində

gerçəkləĢdiyi üçün təlim texnologiyalarından istifadə zamanı beynin iĢləmə prinsipləri də
nəzərə alınmalıdır.
Beyin cazibədar bir orqandır (Schunk, 2012) "Ətraf mühiti müĢahidə edərək baĢ verənləri
öyrənmək və sonrakı istifadəsi üçün aldığı məlumatları toplamaq bu cazibədar orqanın ən
vacib vəzifələrindən biridir." (Dolu,2015)
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Beyin inkiĢafı tək baĢına maraqlı bir mövzu olsa da, tədris və öyrənmə proseslərinin beynin
inkiĢaf səviyyəsi ilə əlaqəli olması mövzunu təhsil baxımından daha cəlbedici edir. Bu
baxımdan qiymətləndirildikdə beyin tədqiqatı nəticələrinin təhsil və təlim üçün istifadə
edildiyi zaman təhsildə yeni istiqamətlər verəcəyi düĢünülür (Dündar ve diğ., 2014). Bu
vəziyyəti əks etdirən bu gün bir çox kitablar yazıldı və seminarlar təĢkil edildi (De Smedt ve
diğ., 2010).. Öyrənmə prosesində və davranıĢın formalaĢmasında beynin rolu yeni bir mövzu
olmasa da, son zamanlar müəllimlər arasında əhəmiyyətini artıran bir məsələdir (Schunk,
2012).
Texnologiyanın əlçatanlığı onun müəyyən edilməsində əsas amillərdən biri hesab edilir. O, seçilən
hədəf qrupuna və öyrənmə Ģəraitinə (öyrənənlər evdə, iĢ yerində, universitetdə yaxud təlim
mərkəzindədir) bağlıdır. Texnologiya hədəf qrupunun bütün nümayəndələrinə çatdırılmalıdır və
seçilmiĢlər üçün əlavə bir vasitə ola bilməz. Adətən, texnologiya yer və vaxta məhdudiyyətlər ilə
tamamlanır. Çap materiallarının, audio, video kasetlərin, telefon, televiziya, kompüter və internetin
sizin Ģəraitiniz üçün əlçatanlığının müstəqil formada təhlil edilməsinə xüsusi imkan yaranır.
(Əlizadə T.2019)
Təhsildə texnologiyanı müəyyənləĢdirərkən və istifadə edərkən Beytsin 12 qızıl qaydasını bilmək
faydalı ola bilər [Самари Ш.М. 2009, c. 86]:
• YaxĢı tədris çox Ģey deməkdir.
• Hər bir texnologiyanın cəlbedici tərəfləri var.
• Təhsil texnologiyaları çevikdir.
• Super texnologiya yoxdur.
• Bütün vasitələri müəllimlər üçün əlçatan edin.
• Fərqliliyi, əsasən, iqtisadiyyatla əlaqələndirin.
• QarĢılıqlı əlaqə zəruridir.
• Tələbələrin sayı kritik bir ünsürdür.
• Müasir texnologiyalar köhnədən yaxĢı deyil.
• Müəllimlərin texnologiyadan əlveriĢli Ģəkildə istifadə etmək üçün təlimə ehtiyacları vardır.
• Komanda üzvü olmaq vacibdir.
• Texnologiya sual deyil.
Texnoloji proses yalnız bir vasitənin köməyi ilə həyata keçirilmir. Bu zaman bəzi vasitələr sistemi
istifadə edilir, məsələn, televiziya kursu poçtla göndərilən çap materialları ilə birgə istifadə olunur.
Distant təhsildə bu cür sistem, qarıĢıq yanaĢma zamanı qeyd edilən bütün vasitələrin
xüsusiyyətlərini birləĢdirən və Ģəkillər, səs, mətn, axtarıĢ və real ünsiyyətdən faydalanan internet
çox uğurla istifadə olunur. Distant təhsil üçün internetdən istifadə baĢqa təhsil növlərindən daha çox
planlaĢdırma və hazırlıq istəyir. Bu materiallardan faydalanan materialların və proqramların tərtib
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olunması təhsilin əsas tərkib hissəsidir. Bu zaman tədris materialı əyani Ģəkildə təqdim olunur ki,
nəticədə, bu da tələbələrin onu daha yaxĢı mənimsəməsinə kömək edir, eyni zamanda tələbəyə
tədris prosesinin və informasiya axınının idarə olunmasının iĢtirakçısı olmağa zəmin yaradır. Əsas
vurğu tələbələrin tədris materialı ilə sərbəst iĢinə edilsə də, bununla müəllimin yükü azalmır, bunun
əksinə, idarəetmə və nəzarət funksiyalarının çoxalması, tapĢırıqların qabaqcadan təĢkili, distant
təhsil üzrə əlavə konsultasiyaların həyata keçirilməsi hesabına artmıĢdır. [Абдуллаев С.Г. 2007, c.
96]
Təlim texnologiyalarından istifadə zamanı nəzərə alınmalıdır ki, beyin müəyyən davranıĢları
və ya idrak proseslərini həyata keçirmək üçün

bir-birinə bağlanan fərqli zonaları

aktivləĢdirərək iĢləyir. Bu baxımdan Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq və ĠnkiĢaf TəĢkilatı, sözdə Neyromitin
sürətlə yayılmasına diqqət çəkdi. Neyromitlər, beyin tədqiqatlarının nəticələri ilə yaradılan elmi
həqiqətlərin səhv baĢa düĢülməsi, səhv oxunması və ya səhv sorğu-sual yolu ilə meydana gəlir
(OECD, 2002). Neromidlər beynin öyrənmə prosesi ilə bağlı tamamilə sübut edilmiĢ iddialar
olmasa da, mənbələri elmi araĢdırmalar nəticəsində aĢkarlanan məlumatlara əsaslanır. UĢaqlar
üstünlük verdikləri öyrənmə tərzlərinə görə təsnif edilirsə və öyrədilirsə, öyrənmənin daha çox
inkiĢaf edəcəyi fikri neyromit nümunəsi kimi göstərilə bilər. Bununla birlikdə, fərdlər məlumat əldə
etmək üçün bir metod seçsələr də (görmə, eĢitmə və ya kinestetik), araĢdırmalar göstərir ki,
tələbələrin üstünlük verdiyi öyrənmə tərzinə görə təhsil alması daha təsirli bir məlumat iĢləmə
prosesi deyil. Bənzər Ģəkildə, beynin yalnız 10% -inin istifadə edildiyi ifadəsi (OECD, 2002)
tərəfindən neyromid olaraq təyin edilmiĢ və insanlar arasında ən çox istifadə olunan neyromiddir.
Schunk (2012) müəyyən bir iĢi öyrənməyin beyindəki bu iĢlə əlaqəli bölgələrdə yerli dəyiĢikliklərə
səbəb olacağını və bu dəyiĢikliklərin beyində yeni bir nizam yaradacağını bildirmiĢdir.
Learnings.Apps proqramı ilə hazırlanan tapĢırırqlar beyninin müəyyən biliklərə yiyələnməsi və ya
idrak proseslərini həyata keçirmək üçün bir-birinə bağlanan fərqli zonaları aktivləĢdirərək
iĢləməsinə səbəb olacağı düĢünülür.
Nə üçün LearningApps? Piaje və Vıqotskinin fikirlərinə diqqət edək. Piaje kimi Vıqotski də
uĢaqlarda öyrənmənin daha çox oyun oynayarkən baĢ verdiyini düĢünürdü. (Həsənov Ġ.və
dig.2020)
Məhz LearningApps web.2 təlim texnologiyasının imkanları Ģagirdlərə Ģərait yaradır ki, səhvlər
edərkən düzəliĢ etsinlər, eyni zamanda bilmədikləri bir sualla qarĢılaĢdıqda açıqlama hissəsindən
düzgün cavabı oxusunlar həmçinin yeni bilikləri oyunlar oynayaraq öyrənmiĢ olsunlar.
AraĢdırma
Tədqiqat iĢi üçün Azərbaycan Respublikası üzrə Ģəhər, rayon və kənd məktəbləri müəllimləri
ilə strukturlanmıĢ müsahibə aparılmıĢ və LearningApps web.2 təlim texnologiyasının biologiya
dərslərinə tətbiqinin vəziyyəti müəyyən olunmuĢdur və nəticədə məlum olmuĢdur ki, sorğu aparılan
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müəllimlərin 71,4%-i dərsi fəal təlimə əsasən, 28,6%-i isə həm fəal, həm ənənəvi təhsilin
prinsiplərinə əsasən qururlar. Fəaliyyət göstərdikləri məktəbin maddi texniki bazasının vəziyyətini
müəllimlər 50% orta, 14.3% yaxĢı, 21,% pis və 14,3% çox pis qiymətləndirmiĢlər. ―Web 2
texnologiyaları nədir və bilikləri Ģagirdlərə ötürmək üçün hər bir Ģagird üçün səmərəli olan Web 2
texnologiyanız varmı? Əgər varsa zəhmət olmasa bizimlə paylaĢın‖ sualını cavablandırarkən
məlum oldu ki, sorğu aparılan müəllimlər Web.2 texnologiyalarını tanıyır, lakin VI sinif
biologiya üzrə Web.2 texnologiyaları ilə hazırlanan tapĢırıqların yetərsiz olduğunu bildirdilər.
―VI sinifdə biologiyanın tədrisində learningapps.org web 2 texnikasından istifadə edirsinizmi və
əgər etmirsinizsə səbəb?‖ sorğusuna müəllimlərin 50%-i istifadə etmək istədiklərini, ancaq bu
tipli tapĢırıqların olmadığını bildirdilər. Web 2 təlim texnikalarından istifadə necə nəticə verə
bilər ? sualını cavablandırarkən

müəllimlərin 85,7%-i dərsin mənimsənilməsini artıracağını

düĢündüklərini söylədilər.
Diaqnostik

qiymətləndirmə

Ģagirdlərin

bilik

və

bacarıqlarının

ilkin

səviyyəsini

müəyyənləĢdirməklə, birbaĢa müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə xidmət edir.
Diaqnostik qiymətləndirmə təhsilalanların güclü, yaxud zəif cəhətlərinin müəyyənləĢdirilməsi və
təhlili üçün tətbiq olunan qiymətləndirmədir. Bu qiymətləndirmə Ģəraitə görə təlim məqsədləri və
strategiyalarında çevik dəyiĢikliklər aparılmasına imkan yaradır. ġagirdlərin maraq dairəsi,
dünyagörüĢü, yaĢadığı mühit haqqında məlumat almağa imkan verir. Diaqnostik qiymətləndirmə
dərs ilinin, tədris vahidinin və dərsin əvvəlində təhsilalanların bilik və bacarıqlarının ilkin
səviyyəsini müəyyənləĢdirmək məqsədilə aparılır. (Aranlı M., Yusifova C.2017)
Problemin həlli məqsədilə 76 Ģagirddən ibarət təcrübə və sınaq qrupları yaradılmıĢdır.
Həmçinin bu Ģagirdlərin daxil olduğu whatpsat qrupları yaradılaraq docs.google.com/form
proqramı vasitəsilə hazırladığımız form qruplara göndərilmiĢ və Ģagirdlərlə ilkin diaqnostik
qiymətləndirmə aparılmıĢdır.
ġəkil 1. də Eksperimental qrupdakı Ģagirdlərin docs.google.com/form proqramı vasitəsilə
ilkin diaqnostik qiymətləndirmə nəticəsi göstərilmiĢdir.
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EKSPERIMENTAL QRUPUN DIAQNOSTIK
QIYMƏTLƏNDIRILMƏ NƏTICƏSI
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ġəkil 1. Eksperimental qrupun diaqnostik qiymətləndirilmə nəticəsi
ġəkil 2. də sınaq qrupun Ģagirdlərlərinin docs.google.com/form proqramı vasitəsilə ilkin
diaqnostik qiymətləndirmə nəticəsi göstərilmiĢdir.

Sınaq qrupun diaqnostik qiymətləndirilmə
nəticəsi
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ġəkil 2. Sınaq qrupun diaqnostik qiymətləndirilmə nəticəsi.
VI sinif biologiya kursunun Mövzu 24 ―Çiçək‖ və Mövzu 25 ―Çiçək qrupları‖ (Seyidli Y. və
dig.2017) mövzularına uyğun olaraq yeni

pedaqoji texnologiyaların prinsiplərinə:

tərbiyəedici təlim prinsipi, inkiĢafetdirici təlim prinsipi, təlimdə müvəffəqiyyət əldə

etmək

prinsipi, müntəzəm olaraq təkraretmə prinsipi, optimal psixi gərginlik prinsipi, təlimdə yaxın
inkiĢaf zonasına oriyentasiya prinsipi ( PaĢayev Ə., Rüstəmov F. 2010) nəzərə alınmaqla
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LearningApps.org texnologiyası ilə qruplara doğru yerləĢdirmə, boĢluk doldurmalı mətn,
eyniləĢdirmə oyunu, kim milyoner olmaq istəyir?, test, rəsim üstündə eyniləĢdirmə kimi
təlimatlara uyğun olaraq 21 tapĢırıq nümunələri hazırlanmıĢ, tapĢırıq linkləri wapsat
qruplarına göndərilərək Ģagirdlərin isifadəsi təmin olunmuĢdur. VI sinif biologiya kursunun
―Çiçək‖, ―Çiçək qrupları‖ mövzularına uyğun LearningApps.org web.2 texnologiyası ilə
hazırlanan tapĢırıqların yerinə yetirilməsində fəallıq göstərən Ģagirdlər Sertifikata layiq
görülmüĢlər. ġagirdlərin Yekun nəticələr

sorğu anketi ilə müəyyən olunduqdan sonra

tapĢırıqlarda Ģagirdlərin marağına səbəb olan məqamlar diqqətdə saxlanılmıĢdır. Müəyyən
edildi ki, Ģagirdlərin ilk baxıĢda nəzər diqqəti cəlb edən ön izləmə Ģəkilləri olan tapĢırıqlara
daha çox maraq göstərdilər. Eyni zamanda tapĢırıq bitdikdən sonra motivasiyaedici
geribildirim yazılan tapĢırıqları daha çox bəyəndiklərini bildirdilər.
ġəkil 3 də Sınaq qrupun yekun qiymətləndirilmə nəticəsinə nəzər saldıqda görmək olur ki,
LearningApps.org

web.2 texnologiyası ilə hazırlanan tapĢırıqların göndərilmədiyi sınaq

qrupunda Ģagirdlərin təlim nəticələrində nəzərəçarpacaq dəyiĢiklik müĢahidə olunmur.

Sınaq qrupunun yekun qiymətləndirilməsi
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ġəkil 3. Sınaq qrupun yekun qiymətləndirilmə nəticəsi
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Eksperimental qrupun yekun qiymətləndirmə
nəticəsi
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ġəkil 4. Eksperimental qrupun yekun qiymətləndirilmə nəticəsi.
Biz öyrənmə prosesinin idarə edilməsindən danıĢırıqsa və təbii ki, öyrənmə prosesini reallaĢdıran
insan faktorunun necə daha yaxĢı öyrənə biləcəyi məsələlərinə də önəm verməliyik. Prof.dok.
Doğan Cüceloğlu əsərlərində ünsiyyətin insan həyatında çox mühüm rol oynadığını altını cızaraq
söyləyir. ġagirdlərin bir mühitdə yeni və keyfiyyətli bir sual soruĢması, hər hansı bir sualıncavabını
bilməsi qədər önəmli görülür. Bu səbəbdəb Ģagirdlər yeni və keyfiyyətli suallar soruĢmağa
həvəsləndirilir. Bunun üçün bir çox yöntəmlərin istifadə olunması, məsələn yaxĢı bir
sualageribildirim edildikdə hətta yaxĢı sualı soruĢan Ģagirdin alqıĢlanması belə düĢünüləbilər.(
Cüceloğlu D., Erdoğan Ġ. 2019). Məhz bu fikirlərə dayanaraq distant təhsil zamanı whatpsat
qruplarının yaradılması həm tapĢırıq linklərinin rahatlıqla Ģagirdlərə çatdırılmasına nail olundu.
Təlim prosesində yeni texnologiyaların mühüm vəzifələrindən biri bütün Ģagirdlərə öz
müvəffəqiyyətləri barədə məlumat vermək imkanı yaratmaqdır. Bütün Ģagirdlərlə əks əlaqə prinsipi
Ģagirdi hər dərsə hazır gəlməyə stimullaĢdırır.(PaĢayev Ə., Rüstəmov F.2010) Həmçinin whatpsat
qruplarının müəllimin Ģagirdlə ünsiyyət qurulmasında mühüm rol oynadığını müĢahidə etdik. Bu
ġagirdlər qruplarda və ya Ģəxsi yazıĢmalarda öz fikirlərini rahatlıqla müəllimlərərə çatdıra bilmiĢ və
dinlənilən Ģagirdlərin tapĢırıqları həvəslə yerinə yetirdiyi izlənilmiĢdir.
ġəkil 4. də eksperimental qrupun yekun qiymətləndirilmə nəticəsinə nəzər saldıqda görmək
olur VI sinif biologiya kursunun Mövzu 24 ―Çiçək‖ və Mövzu 25 ―Çiçək qrupları‖ (Seyidli
Y. və dig.2017) mövzularına uyğun olaraq yeni

pedaqoji texnologiyaların prinsipləri:

tərbiyəedici təlim prinsipi, inkiĢafetdirici təlim prinsipi, təlimdə müvəffəqiyyət əldə etmək
prinsipi,

müntəzəm olaraq təkraretmə prinsipi,

optimal psixi gərginlik prinsipi,

təlimdə yaxın inkiĢaf zonasına oriyentasiya prinsipi nəzərə alınmaqla LearningApps.org
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texnologiyası ilə qruplara doğru yerləĢdirmə, boĢluk doldurmalı mətn, eyniləĢdirmə oyunu,
kim milyoner olmaq istəyir?, test, rəsim üstündə eyniləĢdirmə kimi təlimatlara uyğun olaraq
hazırlanmıĢ tapĢırıqların göndərildiyi və mütəmadi olaraq əks- əlaqə prinsipinin həyata
keçirildiyi eksperimental qrupda Ģagirdlərin təlim nəticələrində nəzərəçarpacaq dəyiĢiklik
yaranmıĢdır.
Tapıntılar
Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuĢdur ki, web2 texnologiyalarından istifadəni səmərəli
etmək üçün bu texnologiyalardan istifadə olunaraq hazırlanan tapĢırıqları Ģagirdlərin maraq və
istəklərinə uyğunlaĢdırmaq lazımdır. Bunun üçün aĢağıdakılara diqqət etmək lazımdır:
Yeni

pedaqoji

texnologiyaların

inkiĢafetdirici təlim prinsipi,

prinsiplərinə:

tərbiyəedici təlim prinsipi,

təlimdə müvəffəqiyyət əldə

etmək

prinsipi,

müntəzəm olara təkraretmə
prinsipi, optimal psixi gərginlik prinsipi, təlimdə yaxın inkiĢaf zonasına oriyentasiya prinsipi
nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır.
Ön izləmədə vizual effektlər Ģagirdlərin diqqətini cəlb etməlidir.
TapĢırıqlar bitdikdən sonra motivasiyalar əlavə olunmalıdır.
TapĢırıqların asandan və çətinə doğru hazırlanmalıdır.
TapĢırıqları yerinə yetirdikdən sonra fəal Ģagirdlər Sertifikata layiq görülməlidir.
Nəticə
Tədqiqat iĢi bu nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, web2 texnologiyalarından istifadə olunaraq
tapĢırıqların

Ģagirdlərin

texnologiyaların

maraq

prinsiplərinə:

təlimdə müvəffəqiyyət əldə

və

istəklərinə

uyğunlaĢdırılması,

tərbiyəedici təlim prinsipi,

etmək

prinsipi,

optimal psixi gərginlik prinsipi, təlimdə yaxın

yeni

pedaqoji

inkiĢafetdirici təlim prinsipi,

müntəzəm olaraq təkraretmə prinsipi,

inkiĢaf zonasına oriyentasiya prinsiplərinə

əməl olunması, ön izləmədə düzgün vizual effektn seçilməsi, tapĢırıqlar bitdikdən sonra
motivasiyaların əlavə olunması, tapĢırıqların asanlıq və çətinlik səviyyələrinə diqqət olunaraq
hazırlanması, tapĢırıqları yerinə yetirərkən fəal Ģagirdlərin Sertifikata layiq görülməsi təlim
nəticələrinin yüksəlməsinə gətirib çıxaracaqdır.
Tədqiqat iĢinin nəticələri distant təhsil zamanı ümumtəhsil məktəblərində VI sinif biologiya
kursunun tədrisində bilik və bacarıqların mənimsənilməsində təlim texnologiyalarından o cümlədən
LearningApps web2 texnologiyasından istifadəyə geniĢ töhvələr verəcək.
Tədqiqat iĢi ümumtəhsil məktəblərinin altıncı sinif biologiya kurslarının tədrisində təlimin
idarə olunmasında web2

texnologiyalarından geniĢ istifadayə töhfələr verəcək və gənc

tədqiqatçıların, magistranların eyni zamanda biologiyanı tədris edən müəllimlər üçün faydalı
olacaqdır.
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