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Giriş 
 
Müstəqillik qazandığımız hazırkı şəraitdə, yetişən nəslin bir şəxsiyyət kimi 

formalaşmasından, təlim-tərbiyə, təhsil, habelə, məktəbin idarə olunmasından 

bəhs edən “Pedaqogika” adlı dərs vəsaiti pedaqoji kadr hazırlığı işilə məşğul 
olanlar üçün ən zəruri mənbələrdən biri hesab olunur. Yeni üslubda 
hazırladığımız bu dərs vəsaiti əsasən çoxballı qiymətləndirmə, kredit bal 
sistemi və transfer цsulu ilə işləyən ali məktəblərin tələbələri üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Sadəliyi, konkretliyi, lakonikliyi və elmi sambalı ilə seçilən 
mövzuların hər biri sanballı qiymətləndirmə sistemi üçün nəzərdə tutulan 
testləşdirmə mətnlərinin suallarına cavab vermək üçün tələblərə kömək etmək 
baxımdan önəmli sayılan dərs vəsaitini həm də tələbələrə “ESSE” yazmağa 

istiqamət vermək baxımından dəyərli hesab etmək olar. 
Dərs vəsaitinin hazırlanması prosesində milli pedaqogikanın ideyalarından 

istifdə edilmiş, Milli Pedaqogika Məktəbi İdarə Heyətinin xəttilə çap edilən 
elmi-tədqiqat materiallarına istinad edilmişdir. Ona görə də bakalavr 
pilləsində mühazirə oxuyan və məşğələ aparanlar həmin materialların əldə 
olunması ilə bağlı bizə müraciət edə bilərlər. 

«Педагоэика» ады алтында тягдим олунан бу китаб педагоъи елмляр 
системиня дахил олан бир сыра сащяляри юзцндя якс етдирир. Кюмякчи тядрис вясаити 
кими щазырланан бу китабда мяктяб педагоэикасы, дидактика, pedaqoji 
texnologiyalar, pedaqoji innovasiyalar тярбийя нязяриййяси ады алтында верилмиш 
тядгигат материаллары али мяктяблярин педагоъи факцлтяляринин бакалавр pilləsilə 
yanaşı маэистр пиляляриндя тящсил алан тялябяляр, üçün, habelə аспирантлар, 
диссертантар,  мцяллимляр вя  диэяр мцтяхяссисляр цчцн нязярдя тутулмушдур. 
Ясяря дахил едилмиш интерактив тялим цсуллары, дистант тящсил, pedaqoji 
innovasiyalar, yeni pedaqoji texnologiyalar педагоэика кими йени мясяляляр 
Азярбайжан тящсилинин Гярб тящсилиня интеграсийа едилдийи индики шяраитдя юнямли 
сайылдыьы кими, мцбащисяляр дя доьура биляр. Бу мясялялярля баьлы тянгиди фикир-
лярини бизя билдирян охужулара габагжадан миннятдарлыьымызы билдиририк. Dərs 
vəsaitinin “Pedaqoji texnologiyalar” “Təhsilin demokratikləşdirilməsi” 
yarımfəsli T.Məmmədovla, “Təhsilin humanistləşdirilməsi” G.Həsənova ilə, 
“Əxlaq tərbiyəsi”, H.Məhərrəmova ilə, “Əmək tərbiyəsi” yarımfəsli 

F.Babayeva ilə, “Ekoloji tərbiyə” yarımfəsli G.Əliyeva ilə, “Mərhələli tərbiyə 
nəzəriyyəsi” yarımfəsli isə A.Mollayeva ilə müştərək hazırlanmışdır. 

Dərs vəsaitindəki hər hansı bir mövzu ilə bağlı mülahizələrini, xüsusilə 
tənqidi fikirlərini bizə göndərənlərə qabaqcadan öz dərin təşəkkürümüzü 
bildiririk. 
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Birinci bölmə:  

Pedaqoji elmin nəzəri-metodoloji məsələləri. 
Ы ФЯСИЛ:  ПЕДАГОЭИКАНЫН ЦМУМИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
1.1. Педагоэика бир елм кими. Мялум олдуğу кими, педагоэика бир елм кими 

ХВЫЫ ясрдя бюйцк чех маарифчиси, ижтимаи хадими Йан Амос Коменски (1592-
1670) тяряфиндян йарадылмышдыр. Йан Амос «Бюйцк Дидактика» ясярини 
йазмагла садядян мцряккябя олмагла пилляли тящсилин инкишаф хцсусиййятлярини, 
тялим етмянин, йяни юйрятмянин мащиййяти, ганунауйьунлуглары, цсуллары, йол-
лары, принсипляри вя тяшкилати формаларыны мцяййянляшдирмишдир. О, «Бюйцк Ди-
дактика» ясяриндя  ардыжыллыг, систематиклик, яйанилик, шцурлулуг, мцвафиглик, би-
ликлярин мющкямляндирилмяси, тябиятварислик принсипляриниn елми-педагоjи ясас-
лара сюйкянян  жящятлярини айдынлашдырмыш, тялимин ясас тяшкилати формасы олан 
дярсин структуру, мярщяляляри, типляри, формалары, тярбийяви ящямиййяти барядя 
ятрафлы мялумат вермякля йени бир елми-педагоъи систем йаратмышдыр. 
Коменскинин  бу системи бу эцн дя дцнйа тящсил системинин ясасы вя бцнювряси 
щесаб олунур. Й.А.Коменски чех педагогу сайылса да, о, Чехийада чох аз бир 
мцддят йашамыш вя ясярляринин жцзи бир щиссясини Чехийада йазса да, онларын 
бюйцк яксяриййятини Авропанын диэяр юлкяляриндя щазырламыш вя чап етдирмишдир. 
Бунун ися ян башлыжа сябябляриндян бири онун Щернборн академийасында 
охумасы Алманийа Федерасийасынын Баден Вцртемберг Университетини битирмя-
сидирся, икинжи башлыжа сябяби isə Чехийадан говулмасы иля баьлыдыр. Чехийада 
узун мцддят йашайыб ишляйя билмямясинин сябяби ися Й.А.Коменскинин 
Чехийадакы Протестант Чех Гардашлары Сектасынын (мязщябинин) цзвц олмасы, бу 
мязщябин мяняви дяйярлярини тялим-тярбийя ишинин артодоксал 
ганунауйьунлуглары вя принсипляри кими тягдим етмяси нятижясиндя католик 
килсянин вя сийаси даирялярин тянгидиня мяруз галараг юлкядян сцрэцн 
едилмясидир. Ики бюйцк мязщябин, ики нящянэ дини гурумун йаратдыьы 
гаршыдурмалар, ихтишашлар юлкядяки сийаси дурума мянфи тясир эюстярдийиндян 
Йан Амосун мянсуб олдуьу Чех Гардашлары Сектасы дармадаьын едилмиш, 
онун цзвляриндян бир гисми щябс  едилмиш, бир гисми едам олунмуш, бир гисми 
ися юлкядян сцрэцн едилмишдир. Й.А.Коменски дя сцрэцн олунанлар сырасында  
олмушдур. Эцман етмяк олар ки, юлкянин сийаси даиряляри онун маарифчи 
олдуьуну, тялим нязяриййясинин  йарадыжысы олмасыны, зийалылыьыны нязяря алараг 
она ян йцнэцл жяза тятбиг етмишляр. Бюйцк педагог юмрцнцн ахырына гядяр 
Алманийада, Австрийада, Франсада, Щолландийада йашайыб ишлямяйя мяжбур ол-
муш вя Щолландийанын (Нидерландийанын) пайтахты Амстердамда вяфат етмиш-
дир. Бу сятирлярин мцяллифи Амстердамда оларкян шящярин эиряжяйиндя Щоллан-
дийанын ижтимаи, сийаси, игтисади вя мядяни щяйатында бюйцк хидмятляри олан 
Нидерландын (Бу бюйцк хадимин шяряфиня юлкянин ады Нидерландийа адлан-
дырылмышдыр - Ф.С.) абидясини зийарят едяркян йерли алимлярдян биринин Комен-
скинин Щолландийанын тящсилинин инкишафындакы ролу иля баьлы сющбятини вя она 
итщаф олунан хатиря лювщясини мцшащидя етдикдян сонра Й.А.Коменски иля баьлы 
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педагоэика тарихиня мялум олмайан йени информасийа вя мялуматлары ялдя 
етмяйя мцйяссяр олмушдур. 

Й.А.Коменски Авропанын демяк олар ки, бцтцн юлкялярини долашмышдыр. О, 
Балкан юлкяляриндя, Инэилтяря, Франса, Алманийа, Италийа, Австрийа, Белчика, 
Исвечрядя юз педагоъи идейаларыны йаймагла мяшьул олмуш, ян чох Алманийа вя 
Щолландийада юз «Бюйцк Дидактика»сынын тятбигиня чалышмышдыр. Алманийада,  
Франсада, Инэилтярядя, Италийада, Белчикада, Щолландийада бир сыра алимлярля, 
маарифчилярля, педагогларла кечирдийимиз эюрцшлярдян, Й.А.Коменски иля баьлы 
няшр олунмуш тядгигат ясярляриндян, щабеля, Педагоэика дярсликляриндян, дярс  
вясаитляриндян, педагоъи лцьятлярдян, енсиклопедик няшрлярдян ялдя етдийимиз 
информасийалара, мялуматлара истинад етмякля беля бир гянаятя эялмяк олар ки, 
Йан Амос юз «Бюйцк Дидактика»сыны Пансофийа мяктяби адландырмаг истямиш 
вя доьурдан да яксяр йазыларында Пансофийа идейасынын реаллашмасына жидди жящд 
эюстярмишдир. Щеч бир ядябиййатда Коменскиниn Пансофийа идейасы барядя 
ятрафлы мялумат олмамасыны нязяря алараг онун бир гядяр ятрафлы изащ олунмасы 
бурада йериня дцшярди. 

Пансофийа сюзцнцн «Пан» сюзцндян йаранмасына щеч бир шцбщя йохдур. 
«Пан» сюзц ися йунан сюзцдцр. Гядим йунан мифалоэийасына эюря çəmənliklər 
allahı  Пан мешя аллащы Щермонун oğludur. Гядим йунан мифолоэийасынданкы 
яски вя мцтляг идейалара эюря бцтцн жанлылар кими инсанлар да мешялярдя 
йашамышдыр. Щермонун оьлу Панын кюмяйи вя щимайячилийи сайясиндя эуйа 
инсанлара «щяр шейи» юйрятмяк мцмкцн олмуш вя онлар мешялярдян чыхараг 
чямянликлярдя гябиля вя ижма шяклиндя йашамаьа мцйяссяр олмушлар. Гядим 
йунанлардан ирсян кечян «Пан» сюзц мцасир йунан дилчилийинин орфографийа 
лцьятиндя дя «Пан» шяклиндя ишлядилир. Мянасы ися «Щяр шейи юйрянирям» 
демякдир. «Пан» сюзц щям кечмиш ССРИ, бу эцнкц Русийа вя Азярбайжан  
мяканында щазырланан бцтцн енсиклопедик няшрлярдя «щяр шейи юйрянян» 
мянасында шярщ едилир. АСЕ-дя Пан- (йун. Пан-щяр шей)- «щяр шейи ещтива едян», 
«щяр шейя аидлик» мяналарыны билдирян мцряккяб сюзлярин тяркиб щиссяси кими изащ 
едилир (бах: АСЕ-нин баш редаксийасы, Бакы, 1983, сящ. 444). Коменскинин 
«Пасофийа мяктяби» ясярини нязярдян кечирсяк эюрярик ки, бюйцк педагог тякжя 
бу ясяри йох, еля «Бюйцк дидактика» да дахил олмагла бцтцн ясярлярини 
«Пансофийа идейасы» ясасында йазмышдыр. Пансофийа идейасы сюзцнцн щям 
йунанжа, щям дя Коменскинин ясярляриндя эюстярилян йозуму ися «Щяр шейи 
юйрянмяк  идейасы» мянасында ишлянмишдир. Бу идейайа уйьун олараг йаздыьы 
«Ана мяктяб», «Диллярин ачыг гапысы», «Бцтцн яшйаларын театры», «Дуйулан 
ашйалар алями шякиллярдя» ясярляриндя бирмяналы шякилдя Коменскинин «Щамыйа 
щяр шейи юйрятмяк» арзусуну эюрцрцк. Бцтцн енсиклопедик няшрлярдя Коменски 
йарадыжылыьы цчцн сяжиййяви олан фикир щеч бир морфолоъи-грамматик дяйишикликляря 
уьрамадан беля йазылыр: «Коменскинин педагоъи эюрцшляринин ясасында пансо-
фийа  (щамыйа щяр шейи юйрятмяк) идейасы дурур». Бу фикир щям дя ян эюркямли 
коменскишцнас алимлярдян олан А.А.Красновский (Русийа), Д.Лордкипанидзе 
(Эцржцстан) вя Я.Сейидов (Азярбайжан) кими бянзярсиз педагогларымызын 
ясярляриндя олдуьу кими верилир. Эюрцнцр щямин енсиклопедиk няшрлярдя 
Коменски щаггында верилян бу фикри онун йарадыжылыьына аид олан мятня дахил 
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едяркян ады чякилян алимлярин ясярляриндяки ейни формалы фикря истинад олун-
мушдур. 

Й.А.Коменскинин «Пансофийа идейасы» фикринин ян мараглы жящяти онун бу 
сюзцн икинжи тяряфинə «софийа» сюзцнц ялавя етмясидир. Бурада бир мясяляйя дя 
айдынлыг эятирсяк фикримизи даща дцрцст мянтигя сюйкянян мяжрайа йюнялтмиш 
олуруг. Бу, «Пан» сюзцнцн щамымыза йахшы мялум олан тяряфидир. Йягин 
щамымызын йахшы йадындадыр ки, кечмиш ССРИ мяканынында коммунист идео-
лоэийасынын ян гаты тянгид щядяфляриндян бири дя «Панисламизм», «Пантцркизм» 
иди. Коммунист идеологлары «Панисламизм»и, «Пантцркизм»и ачыгламасалар да 
бизя айдын иди ки, панисламизмин, пантцркизмин ващид мянсяби щамыйа «Гура-
ни-Кярим»дян эялян елми, мяняви, яхлаги дяйярляри юйрятмяк идейасы иди. Ко-
менскийя дя бу аnlayış,  щеч шцбщясиз ки, мялум иди. Коменски дя бу идейанын 
сонунда юзцнцн пансофийа идейасыны иряли сцрмяк вя щамыйа щяр шейи юйрятмяк 
истяйирди. Яэяр панисламизм «Гурани-Кяним»дян эялян идейалар ясасында щамы-
йа щяр шейи юйрятмяйя цстцнлцк верирдися, Коменскинин пансофийа идейасында 
протестанчылыьын дини идеолоэийасы хяттиня цстцнлцк верилирди (Йухарыда гейд ет-
дийимиз кими Коменскинин Чехийада гябул едилмямяси вя орадан говулма-
сынын сябябляриндян бири дя бу иди). Нязяря алmаг lazımdır  ки, «Софийа» сюзц дя 
гядим йунан мифолоэийасындан эялир. Гядим йунан яски мифолоъи фикриня эюря,  
мцгяддяс Софийа щяр фянди билян мифдир. Йунаныстанда йаранан «Софизм 
жяряйаны» да щямин юлкядяки Сифистикайа ясасланыр. Сифистика ися йунанжа 
«Сопщистике»-мцбаризяни фяндэирликля апармаг бажарыьы мянасында шярщ едилир 
(Бах: АСЕ, Бакы, АСЕ-нин баш редаксийасы, сящ. 394). Йунан Софистляри 
(йунанжа «сопщистес») ихтирачылар, мцдрикляр, агилляр щесаб олунурду. 

Бцтцн бу мяна чаларларыны нязяря алан Коменски «пансофийа идейасы» 
дейяндя схоластик вя доqматик фярди тялимдян имтина етмякля, щамыйа щяр шейи 
айры-айры елмляр васитясиля синиф шяраитиндя, мцяллимин рящбярлийи алтында, тялимин 
тяшкилати формасы олан дярс заманы юйрятмяйя цстцнлцк верирди вя буна да наил 
олду. Беляликля, елми педагоэиканын бцнювряси гойулду. «Педагоэика» сюзц дя 
йунан сюзцдцр вя сюзцн кюкц олан «педагог» сюзцндяндир. Педагог (йунанжа 
«Pаидагогос»-тярбийячи; паиз, паидос-ушаг+аго-йюнялдирям, тярбийя едирям),  
йахуд педагоэика сюзцня Коменскинин ясярляриндя раст эялмирик. Гейд 
етдийимиз кими, елми педагоэика Коменски тяряфиндян ясасы гойулан елми 
дидактика (Бюйцк Дидактика) ясасында йарадылмышдыр. Коменски елми дидактика 
сащясиндя йаратдыьы консепсийаларыны ясасян Алманийада, Австрийада вя 
Щолландийада тятбиг етмяйя башламышдыр. Щямин дюврдя Чехийада вя ады 
чякилян юлкялярдя дювлят дили алман дили олдуьу цчцн Й.А.Коменски  елми-
дидактика сащясиндяки  («дидактика» йунан сюзц олуб «дидактикос» сюзцндян-
дир, мянасы «ибрятамиз» демякдир. Ушаглара ян ибрятаmиз билик, бажарыг və 
вярдишлярин ашыланмасы мянасыны верир) кяшфлярини щям Алманийада, щям 
Австрийада, щям дя Щолландийада практик щяллиня наил олмагда щеч бир чятинлик 
чякмямишдир. Алманлар Коменски ирсиндян бящряляняряк юзляри цчцн дидактик 
систем (тялим вя тящсил системи) йаратмышлар. Русийада чар империйасынын 
щакимиййяtиня сон гойулдугдан сонра йаранан совет щюкумяти алман тящсил 
системини новатор тящсил системи кими бяйяняряк совет тящсил системини  «Тящсил 
системинин Алман Макети» ясасында йарадараг формалашдырды. Бурaдан беля 
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гянаятя эялмяк олар ки, дцнйа мигйасында мювжуд олан ики фювгялтябии юлкянин 
уьурлу тящсил системи Йан Амос Коменскнин йаратдыьы елми педагоэиканын 
ясаслары цзяриндя гурулмушдур. 

Ясасы Коменски тяряфиндян гойулан елми педагоэика сонралар Алманийа 
(А.Дистерверг, И.Г.Чейдер, И.П.Брикман, М.А.Ъулиан, Ф.А.Щекта, 
С.А.Куренин, Тирс вя б.),  Франсада (Ъ.Ъ.Руссо, В.Кузенин, К.А.Щелветси, 
Д.Дидро вя б.),   İsveçrədə  (И.Г.Песталотси), Исвечрядя  (Е.А.Ехес), Инэилтярядя 
(Ф.Маилинсон, М.Себлер, Б.Щолрус вя б.), Америкада (Р.Киг-Щол, Д.Вередей, 
И.Кендл, Д.Гис вя б.), Болгарыстанда (Н.Сакиров), Чехийада (Сингуле), Полшада 
(Б.Сухадолски), Русийада (Л.Н.Толстой, Н.И.Пирагов, К.Д.Ушински, 
Н.Симбрийев, А.Каиров, Н.К.Гончаров, Н.И.Болдырев, Б.И.Есипов, 
Ф.Ф.Королйов, С.П.Баранов, Л.П.Болотина, Т.В.Воликова, Б.А.Сластенин, 
Б.Б.Краевский, И.Ф.Харламов, Т.А.Илина, Й.Бабански, П.Пидкасистий, Падласий 
вя в), Эцржцстанда (Лордкипанидзе), Азярбайжанда (М.Мещдизадя, 
М.Мурадханов, Я.Сейидов, Н.Казымов, Я.Щяшимов, З.Гаралов, Й.Талыбов, 
Я.Аьайев, Щ.Ящмядов вя б.) мцтяфяккирляри вя педагоглары тяряфиндян инкишаф 
етдириляряк формалашдырылмышдыр. 

Азярбайжанда вцсят алан елми педагоэиканын дидактика (тялим вя тящсил  
нязяриййяси), тярбийя нязяриййяси, мяктябшцнаслыг, али мяктябдя педагоъи про-
сеся хидмят кими бюлмяляри бир сыра сяриштяли тядгигатчы-педагоглар (Фяращим 
Садыгов, Акиф Аббасов, Ямрулла Пашайев, Фяррух Рцстямов, Аьащцсейн 
Щясянов, Ряфигя Мустафайева, Нцбар Мухтарова, Сцряййя Ялийева, Сярдар 
Гулийев, Щикмят Ялизадя, Фикрят Сейидов, Балаш Аббасзадя, Видади Хялилов, 
Огтай Ряжябов, Миржяфяр Щясянов вя б.) тяряфиндян тякмилляшдирилир. Йахшы щал 
кими гейд олунмалыдыр ки, Азярбайжанда йаранан милли педагоэика юз милли вя 
цмумбяшяри дяйярляря ясасланан мязмуну вя структуру иля диггяти жялб едир. 
Милли педагоэикадакы педагоъи елм вя педагоъи просес, педагоъи елмин 
категорийалары, зиддиййятляри, ганунауйьунлуглары вя диэяр структур бюлмяляри 
милли вя бяшяри идейалары юзцндя якс етдирмяк бахымындан диггяти жялб едир. 

Нуряддин Казымов, Ялищейдяр Щяшимов, Йусиф Талыбов, Яъдяр Аьайев, 
Аллащверди Еминов, Ирамин Исайев, Акиф Аббасов, Щикмят Ялизадя, Фяращим 
Садыгов, Ямрулла Пашайев, Фяррух Рцстямов, Аьащцсейн Щясянов, Лязифя Га-
сымова, Рящимя Мащмудова тяряфиндян щазырланан али вя орта ихтисас мяк-
тябляриндя истифадяси мцмкцн сайылан «Педагоэика», «Мяктяб педагоэикасы», 
«Али мяктяб педагоэикасы», «Мяктябягядяр педагоэика», «Мцгайисяли педа-
гоэика», «Азярбайжан халг педагоэикасы», «Азербайдjанскаya народнаya пе-
дагогика» адлы дярслик вя дярс вясаитляри бу бахымдан мцщцм ящямиййят кясб 
едир. Милли педагоэикада педагоъи елм, педагоъи просес вя онларын категори-
йалары барядя иряли сцрцлян йени педагоъи консепсийалары барядя бир гядяр ятрафлы 
данышмаьа ещтийаж дуйулур. 

1.2. Педагоъи елмин башлыжа категорийалары. «Категорийа» сюзцнцн йунанжа 
йозуму «мцлащизя», «иттищам», «яламят» мяналарыны билдирир. Фялсяфядя 
эерчяклик щадисяляринин, идракын цмуми вя мцщцм хассялярини, тяряфлярини, 
мцнасибятлярини якс етдирян ясас анлайышдыр. Инсан ону ящатя едян алями кате-
горийа васитясиля дярк едир. Категорийа елми билийин дцйцн нюгтяляри, инсанын 
юзцнц тябиятдян айырмасынын, йяни дярк етмясинин пилляляридир (Бах: АСЕ, сящ. 
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297). Педагоэикада да категорийа педагоъи елмин цмуми вя мцщцм хас-
сялярини, тяряфлярини, мцнасибятлярини вя тяркиб щиссялярини юзцндя якс етдирир. Бу 
сюзц илк дяфя елми педагоэикайа эятирян ямякдар елм хадими, профессор Нуряд-
дин Казымов олмушдур. О, елми мягаля вя чыхышларында «Милли педагоэика 
йолларында» китабына,  ян  нящайят 2002-жи илдя дярж етдирдийи «Мяктяб педаго-
эикасы» дярслийиня йени бир «Милли педагоэикада башлыжа категорийалар: педагоъи 
просесин тамлыьыны тямин едян амилляр» фяслини дахил етмишдир. 

Щямин китабда охуйуруг: «Беш башлыжа педагоъи категорийа вар: педагоъи 
просес, тярбийя, тялим, тящсил вя психолоъи инкишаф. Педагоъи просес дейяндя, 
тялим, тярбийя, тящсил вя бунлардан айрылмаз олан психолоъи инкишаф категорийа-
ларынын вящдяти нязярдя тутулур. Чцнки тялим, тярбийя вя тящсил категорийаларында 
охшарлыг яламятляри фяргли яламятляря нисбятян хейли цстцнлцк тяшкил едир; цчцндя 
дя ики тяряф (юйрядян вя юйрянян) иштирак едир; цчцндя дя бир тяряф диэяр тяряфя 
тясир эюстярир; цчцндя дя эюстярилян тясирляр педагоъи-психолоъи сяжиййяли олур; 
цчцндя дя педагоъи-психолоъи тясирляр мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил олур; 
цчцндя дя халг цчцн файдалы олан системляшдирилмиш биликляр, бажарыг вя вярдишляр, 
щабеля мяняви кейфиййятляр мянимсянилир. 

Педагоъи просесин ящатя етдийи башлыжа категорийалара хас олан цмуми 
жящятляри нязяря алараг милли педагоэика онун мащиййятини беля ифадя едир: сис-
темляшдирилмиш биликлярин, бажарыг вя вярдишлярин, щабеля мяняви кейфиййятлярин 
адамлар тяряфиндян мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил мянимсянилмяси педа-
гоъи просесдир» (Бах, Педагоэика, Чашыоьлу, 2002, сящ. 32). 

Бяс педагоъи просесин категорийалара бюлцнмяси щансы зярурятдян йаран-
мышдыр. Ялбяття ки, педагоъи просесин категорийалара бюлцнмяси зярурятинин йа-
ранмасынын амилляри чохдур. Онларын бир нечясини диггят юнцня чякяк. 

Биринжиси, педагоъи просесин конкрет категорийалара бюлцнмяси педаго-
эиканын мювзусу иля баьлы мювжуд олан бцтцн фикир айрылыьына сон гойа биляр. 
Икинжиси, педагоэиканын тядгигат мювзусу вя сащяляринин дцзэцн мцяййян-
ляшдирилмяси цчцн зямин йаранар, цчцнжцсц «тялим», «тярбийя», «тящсил» анла-
йышларынын охшар вя фяргли жящятляринин сярщядляри дцзэцн мцяййянляшяр вя беля-
ликля педагоэиканы юйрянян эянж няслин айры-айры дярсликлярдя (дярс вясаитля-
риндя) бу мясялялярля ялагядар растлашдыглары бири-бириня дабан-дабана зидд 
олан фикирлярин, бири-бирини тякзиб  едян мцлащизялярин, бири-бириндян кюклц сурят-
дя фярглянян тяряфлярин арадан галдырылмасына зямин йаранмыш олар. 

Узун иллярдир бцтцн дилчиляр сюзя, жцмляйя, нитг щиссяляринə верилян тярифлярдя 
йекдил фикря эялмишляр. Щямчинин, физикляр, биологлар, философлар вя с. кимдян 
сорушсан ки, «битмиш бир фикри ифадя едян бир вя йа бир нечя сюз бирляшмясиня ня 
дейилир?», шцбщясиз жаваб веряжяк ки, «жцмля» йахуд, кимдян сорушсан ки, «тясир 
якс тясиря бярабярдир» физика ганунунун формуласы нежядир, фикирляшмядян жаваб 
веряжяк ки, «Ф=-Ф». Кимдян сорушсалар ки, «шаэирдлярин елми техники биликляря 
йийяляндирилмяси нядир?» Йягин ки, фикирляшмяли олажаг (Ихтисаса эириш, сящ. 
38).Кимдян сорушсан ки, «Шаэирдлярин елми вя техники биликляр системиня вя 
бунларла ялагядар олан зещни, ямяли бажарыглар вя вярдишляр системиня йийялян-
мяси, бу биликляр ясасында онларда дцнйаэюрцшцнцн тяшяккцл етмяси» нядир?  
Шцбщясиз, хейли фикирляшмяли олажаг, йахуд «системляшдирилмиш билик, бажарыг вя 
вярдишлярин мяжмусу» нядир, йягин, йеня дцшцнмяли олажаг; йахуд, «инсанын 
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билик, бажарыг вя вярдишлярля силащландырылмасы»на ня дейилир?» Йеня фикирляшмяк 
лазым эяляжяк. Йахуд, «Тялим просесиндя шаэирдляря верилян билик, бажарыг вя 
вярдишляр системинин мяжмусуна ня дейилир? Йягин йеня фикирляшмяли олажаьыг. 
Дярслик вя дярс вясаитляриндян  эютцрцлмцш бу беш тярифин беши дя «тящсиля» Вери-
лян тярифлярдир. Тялимин вя тярбийянин тярифлярини мцгайисяли шякилдя тящлил етдик-
дян сонра буна бянзяр, щятта бундан да зиддиййятли йанашмаларын шащиди олу-
руг. Арашдырдыьымыз 50-дян артыг тярифин 10 фаизи цст-цстя дцшдцйц щалда 90 фаизи 
бири-бириндян фярглянир, йа бири-бирини инкар едир, йа тякзиб едир, йа да тящсилин 
мащиййятини юзцндя якс етдирмир. 

Педагоъи просес анлайышы иля баьлы бир нечя жящятя диггят йетирмяйя ещтийаж 
дуйулур. Биринжиси, бу вахта гядяр елми педагоэикада педагоъи просес анла-
йышына йа аз йер верилмиш, йа да щеч верилмямишдир. Азярбайжанда Мещди Мещ-
дизадя, Мярдан Мурадханов, Тялят Яфяндийев вя Исфяндийар Вялиханлы тяряфин-
дян 1958-жи илдя В.И.Ленин адына АПИ тяряфиндян чап олунан «Педагоэика» адлы 
тядрис вясаитиндя, 1964-жи илдя М.Мурадхановун редакторлуьу иля дярж едилмиш  
«Педагоэика» дярслийиндя вя ондан сонра Й.Талыбов, Я.Аьайев, И.Исайев, 
А.Еминов, А.Аббасов, Щ.Ялизадя, Ф.Садыгов, Я.Щяшимов, Л.Гасымова, 
Р.Мащмудова тяряфиндян щазырланмыш дярс вясаитляринин щеч бириндя  педагоъи 
просесин мащиййяти вя мязмуну иля баьлы фясил вя йа параграф йохдур. Цстялик 
мцяллифлярин демяк олар ки, щамысы педагоъи просес дейяндя йалныз тялим-
тярбийя мцяссисяляриндя щяйата кечирилян просеси нязярдя тутурлар. Педагоъи 
просесин тядгигат сащяси, щабеля педагоэиканын мювзусу иля баьлы фикирляр дя 
мцбащися доьурур. Бцтцн бунлар ися бизим педагоэикалара рус тясириндян эялир, 
кечмиш ССРИ мяканында мцяллифи М.Шимбрийев олан илк педагоэика 
дярслийиндян тутмуш ондан сонра Каиров, Петухов, Б.П.Есипов, Т.А.Илина, 
Шукина, Щ.И.Болдрев, В.И.Ъуравлйов, А.Щ.Алексйук, Н.Б.Савин, К.Б.Белски, 
С.И.Риновски, М.А.Маленков, А.Н.Алексейев, О.С.Богданов, 
А.А.Гончаров, Н.С.Ликин, Т.В.Беликов, В.М.Кончашкин, Ф.Н.Гоноболин, 
Й.К.Бабански, Н.А.Сарокин, Т.Н.Малковскайа, Д.М.Гришин, Е.П.Белозерчев, 
В.А.Сластйонин, Баранов, Лордкипанидзе,  Подласый, В.В.Краевский, 
А.Ф.Менйайев, В.М.Полонский, П.И.Пидкасистий, Н.Е.Шуркова, Гончаров вя 
башга мцяллифляр тяряфиндян дярслик вя дярс вясаитляриндя истяр педагоъи просес, 
истярся дя педагоэиканын мювзусу вя тядгигат сащяси щаггында дейилянляри 
нязярдян кечирсяк фикримизи сцбут етмяк цчцн истянилян гядяр nümunələr 
эятирмяк олар. 

Истяр кечмиш ССРИ, истярся дя МДБ вя Русийа мяканында щазырланмыш 
«Педагоэика»ларда педагоэиканын мювзусу ушагларын, йенийетмя вя эянжлярин 
ясасян тярбийяси, бязи щалларда ися тялим-тярбийясиндян бящс едян елм адлан-
дырылдыьы, педагоэиканын тядгигат сащясинин, тялим, тярбийя вя тядрис просеси 
щесаб олундуьу цчцн педагоъи просесин мащиййяти, мязмуну щаггында мцфяс-
сял мялумат верилмямишдир. Яслиндя, ады чякилян мцяллифлярдян йалныз бир-neçəси 
истисна олмагла онларын бюйцк яксяриййяти педагоъи просес анлайышына кичик бир 
мцнасибят беля билдирмямишляр. Ады чякилян вя чякилмяйян мцяллифляр ичярисиндя 
Й.Б.Бабанскинин редактору вя щяммцяллифлярinдян бири олдуьу «Педагоэика» 
адлы дярс вясаитиндя (Москва, Просвещение, 1983,с. 73-90) дюрдцнжц фясил 
«Педагоъи просес» адланыр. Цч параграфдан ибарят олан щямин фяслин биринжи 
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параграфы «Педагоъи просесин структуру вя ганунауйьунлуглары» адланыр. 
Щямин параграфын икинжи абзасында П.Ф.Каптеров, Н.К.Крупскайа, А.П.Пин-
кевичин ясярляриндя тягдим едилян педагоъи просесин ики тяряфи олан тялим – 
тярбийя просесинин спесифик жящятляринин дяриндян юйрянилмяси вя тящлил олунмасы 
эюстярилир (сящ. 73). Мцяллиф параграфын «Педагоъи просесин ясас компонентляри» 
йарымбашлыьы алтында верилмиш шярщинин биринжи абзасында ися йазыр: «Педагоъи 
просесин ян бюйцк компонентляри тялим вя тярбийя просесидир» (сящ. 75). 
Эюрцндцйц кими Каптеров да, Пинкевски дя, щятта Бабанскинин юзц дя педа-
гоъи просеси тялим-тярбийя иля мящдудлашдырмышлар. Педагоъи elmin мащиййяти, 
мязмуну, мягсяд вя вязифяляри, онун категорийалары да илк дяфя Азярбайжан 
педагоглары тяряфиндян даща дягиг, сялист, даща зянэин елми дялиллярля изащ 
едилмишдир. Педагоъи просес щаггында Я.Пашайев вя Ф.Рцстямовун мцяллиф ол-
дуглары «Педагоэика» адлы дярс вясаитиндя (Бах, Чашыоьлу, 2002, сящ. 105)  
«Педагоъи просес» адлы фяслин олмасы тягдирялайиг щадисядир. Мцяллифляр 
педагоъи просесин мащиййятини, мязмунуну, системини, ганунауйьунлугларыны, 
мярщялялярини вя технолоъи ясасларыны шярщ етмякля милли педагоэиканын 
йениляшмяси, дцнйа стандартларына уйьунлашдырылараг формалашдырылмасы 
бахымындан ирялийя доьру мцсбят вя уьурлу бир аддым атмышлар. Лакин 
педагоъи просеси мцяллим вя шаэирдин гаршылыглы тясири иля мящдудлашдыран 
мцяллифляр «Гаршыйа гойулан мягсядя чатмаг цчцн мцяллимлярля шаэирдлярин 
гаршылыглы тясириня педагоъи просес дейилир» демякдя бу просесин сярщяддини 
дцзэцн мцяййянляшдиря билмямиш вя онdaн bir категорийа kimi  сющбят 
ачмамышлар. 

Мцстягиллик газандыьымыз ilk илlərdə 50-дян артыг елми мягаляlərilə, «Милли 
педагоэика йолларында», «Педагоэика», «Али мяктяб педагоэикасы», «Мяктяб 
педагоэикасы» кими китаб вя дярсликляриля, «Мяктяб педагоэикасы схемлярдя» 
адлы тядрис вясаити иля Тящсил ислащатларынын эедишиня явязсиз хидмятляр эюстярян 
педагоъи елмляр доктору, ямякдар елм хадими, профессор, Азярбайжан Дилляр 
Университетинин кафедра мцдири Нуряддин Казымов илк дяфя олараг педагоъи 
еlmин категорийаларыны дцзэцн мцяййянляшдирмяйя мцйяссяр олмушдур. 

Педагоъи elmин категорийаларындан бири дя тярбийядир. Тярбийя шцурлу инсан 
жямиййяти йарандыьы эцндян мювжуд олмушдур. Профессор Ялищейдяр Щяшимов 
йазыр ки, тярбийянин тарихи инсан жямиййятинин тарихи гядяр гядимдир. Инсан 
жямиййятинин инкишафы тарихиндя еля бир дювр олмамышдыр ки, орада йашлы няслин 
нцмайяндяляри эянж няслин тярбийяси гайьысына галмамыш олсун. Лакин мцхтялиф 
заманларда, мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя тярбийянин мащиййяти, характери вя 
ушаглара ашыланмасы йоллары ейни сявиййядя олмамышдыр. Ян гядим заманларда 
тярбийя иши садя, тярбийя мясяляляри цзря билик, бажарыг вя бахышлар мящдуд 
олмушдур… Заман кечдикжя инсанларын билийи вя щяйат тяжрцбяси артыр, 
дцнйаэюрцшц эенишлянирди. Тярбийя сащясиндяки тяжрцбя вя биликляр дя артыр, зян-
эинляширди. Ону сяляфлярдян хяляфляря вермяк иши хцсуси усталыг, гайда-ганун, 
адят вя яняня тяляб едирди.Бу йолла халг педагоэикасы йаранмышдыр 
(Я.Щяшимов, Ф.Садыгов. Азярбайжан Халг Педагоэикасы, Бакы, Цнсиййят, 2000, 
сящ. 6). Профессор Йусиф Талыбов йазыр ки, «Азярбайжан мяктяби вя педагоъи 
фикир тарихинин чох зянэин, гиймятли бир инжиси халгын фолклор нцмуняляриндя иряли 
сцрцлян тярбийя щаггында фикирляр»диr. 
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Аьыларда, лайлаларда, аталар сюзляриндя, тапмажаларда, дейимлярдя, дцзцм-
лярдя, дцзэцлярдя, öcяшмялярдя, чашдырмаларда, няьмялярдя, муьамларда, 
назламаларда, сынамаларда, йанылтмажларда, вижуднамялярдя, нясищятлярдя, вя-
сиййятлярдя, лятифялярдя, яфсанялярдя, рявайятлярдя, байатыларда, гошмаларда, 
додагдяймязлярдя дилтярпянмязлярдя, наьылларда, дастанларда, ясатирлярдя 
истянилян сайда тярбийяви фикирляр вардыр. 

Классикляримизин ясярляриндян кифайят гядяр тярбийяви фикирляр эятирмяк олар. 
Тярбийя нязяриййясинин баниси ися мяним фикримжя, Азярбайжан халгынын ХЫЫЫ 

ясрдя йашамыш бюйцк мцтяфяккири Нясиряддин Тусидир. Нясиряддин Туси юзцнцн 
«Яхлаги-Насири» ясяриндя тярбийянин бцтюв бир системини йаратмышдыр. Туси йазыр 
ки, «ушаг сцддян айрылдыгдан сонра щяля яхлаг корланмаьа вахт тапмамыш ону 
тярбийя етмяйя, низам – интизама  юйрятмяйя башламаг лазымдыр». Ушаг 
тябиятиндя олан фитри нюгсанлара эюря пис адятляря мейл едя биляжяйиндян 
вахтындан яввял онун гаршысыны алмаг, тябиятини нязярдя тутмагла яхлагыны 
сафлашдырмаг эярякдир. Тусийя эюря тярбийянин бцнювряси беля бир ясаса сюй-
кянярся ушаьы фязилятли инсан сявиййясиня йцксялтмяк олар. Туси фязилятлярин яса-
сында ися щикмятин дайандыьыны сюйляйяряк йазыр ки, «Щикмят жинсиня дахил олан 
нювлярин» мигдары йеддидир: биринжиси, зяка, икинжиси, дярк жцряти, цчцнжцсц, зещн 
айдынлыьы, дюрдцнжцсц, юйрянмя асанлыьы, бешинжиси, аьыл эюзяллийи, алтынжысы, щафизя, 
йеддинжиси, щазыржаваблыгдыр». 

Эюрцндцйц кими, халгымызын мяишятиня дахил олан (Милли) тярбийямизин чох 
зянэин тяжрцби вя нязяри ясаслары вардыр. 

Бяс, бу эцн елми педагоэикада тярбийя нязяриййясинин гойулушу нежядир? 
Ачыьыны етираф етмяк лазымдыр ки, проблемин елми-педагоъи ядябиййатда 

гойулушу щеч дя црякачан дейил. Бунун цчцн тярбийяйя верилян бир нечя тярифи 
нязярдян кечирмяк кифайятдир. 

«Коммунист тярбийяси ушагларын физики вя зещни габилиййятлярини мягсядя-
йюнялмиш, планлы вя мцтяшяккил бир сурятдя инкишаф етдирмяк, онлары билик, бажа-
рыг вя вярдишлярля силащландырмаг, онларда елми-материалист дцнйаэюрцшц тяшяк-
кцл етдирмяк вя коммунист яхлагы сифятляри инкишаф етдирмякдян ибарятдир» 
(Бах, Педагоэика, АПИ-нин няшри, 1958, сящ. 9). 

Щямин тяриф В.И.Ленин адына АПИ тяряфиндян 1973-жц илдя няшр олунмуш 
«Педагоэикайа эириш» адлы дярс вясаитиндя тякрар олунмушдур (Бах, сящ. 38). 

1964-жц илдя Азярбайжан Дювлят Тядрис-Педагоъи Ядябиййаты Няшриййаты 
тяряфиндян няшр едилян «Педагоэика» дярслийинин 5-жи сящифясиндя охуйуруг: 
«Эениш мянада тярбийя-эянж няслин физики вя ягли габилиййятини инкишаф етдирмяк, 
ушаглары билик, бажарыг вя вярдишлярля силащландырмаг вя мцяййян дцнйаэюрц-
шцня, яхлаги сифятляря йийяляндирмякдян ютрц онлара мягсядя -йюнялмиш, планлы 
вя мцтяшяккил сурятдя тясир эюстярмякдир» (Бах, сящ. 6). Щямин дярслийин 253-жц 
сящифясиндя «Тярбийя нязяриййяси» адланан бюлмянин биринжи абзасыны нязярдян 
кечиряк: «Педагоэиканын ясас анлайышлары олан тярбийя, тящсил вя тялимин мянасы 
айдынлашдырыларкян тярбийянин ики мянада – эениш вя дар мянада ишлядилдийи 
гейд олунду. Эениш мянада тярбийя мяфщумуна  дахил олан тящсил, тялимдян, 
тялим нязяриййясиндян бящс едилди». Мцяллифляр  тярбийяйя дар мянада «Тярбийя 
ушаьа едилян бцтцн мягсядяуйьун вя мцтяшяккил тясирляр демякдир» кими тяриф 
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вермиш, эениш мянада ися башга бир тяриф вермишляр. Башга бир бюлмядя ися 
тящсиля дя, тялимя дя ейни мянада йанашмышлар. 

«Педагоэикадан мцщазиря конспектляри» адланан дярс вясаитиндя беля бир 
тярифля цзляширик: «Тярбийя тярбийячи иля тярбийя олунанлар арасында еля гаршылыглы 
фяалиййят просесидир ки, бу просесдя тярбийя олунанларын щяйата дцзэцн 
мцнасибятляри формалашыр, адятляр тяшяккцл тапыр» (Бакы, Маариф, 1983, сящ. 
206). 

«Тярбийя шяхсиййятин мягсядйюнлц формалашдырылмасы просесидир» (Бах: 
Педагоэика, Бакы, Тябиб, 1994, сящ. 6). 

«Тярбийя дедикдя бу вя йа диэяр кейфиййяти инкишаф етдирмяк, давраныш 
тяжрцбясини формалашдырмаг цчцн тярбийячинин тярбийя олунана мцтяшяккил 
мягсядйюнлц, планлы, системли вя фасилясиз тясир эюстярмяси просеси баша дцшцлцр» 
(Бах: Педагоэика, Ренесанс, 2000, сящ. 79). 

«Тярбийя просеси шяхсиййятин инкишафы вя формалашдырылмасы просесидир» (Бах: 
Педагоэика, Бакы, Чашыоьлу, 2002, сящ. 312). 

Бу сонунжу тяриф ися Я.Щяшимов, Ф.Садыгов, А.Аббасов, Щ.Ялизадя, Я.Па-
шайев вя Ф.Рцстямов тяряфиндян щазырланмыш «Педагоэика» адлы дярс 
вясаитляриндян эютцрцлмцшдцр. 

Бу тярифляри диггятля нязярдян кечирдикдян сонра беля гянаятя эялмяк олур 
ки, мцяллифляр тярбийянин айры-айры яламят вя кейфиййятляриня, хцсусиййят вя 
компонентляриня мцхтялиф жцр йанашсалар да онун мягсядйюнлц, планлы вя мц-
тяшяккил тясир васитяси олдуьуну щамысы гябул етмишляр. 

Бцтцн бу мцяллифлярдян фяргли олараг Н.М.Казымов йазыр: «Тарихян дя, 
мцасир дюврдя дя тярбийя бирмяналы баша дцшцлмямишдир. Бязиляри педагоэиканы 
тярбийя кими, тярбийяни дя педагоэика кими баша дцшмцшляр. Тярбийянин гану-
науйьунлуглары вя педагоэиканын ганунауйьунлуглары арасында фярг гой-
майанлар да вар. Инсан шяхсиййятиня тярбийяви тясирлярля мцщит амилляринин тясир-
лярини ейниляшдирянляр дя аз дейил. Щалбуки педагоъи просес, о жцмлядян тярбийя 
обйектив просесдир, айры-айры шяхслярдян асылы олмур; педагоэика ися елмдир, юзц 
дя педагоъи просес щаггында, щям дя тярбийя щаггында елмдир. Инсана мцщит 
вя тярбийянин тясирлярини фяргляндирмяк эярякдир. Мцщитин тясири мягсядйюнлц 
дейил, кортябиидир. Тярбийянин тясири ися адятян, мягсядйюнлц, планлы вя мц-
тяшяккил олур. Демяли, милли педагоэикайа эюря тярбийя категорийасы илкин олараг 
беля мяналандырылыр: давранышла ялагядар олан мяняви кейфиййятлярин адамларда 
мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил сурятдя формалашдырылмасы просесидир» (Бах: 
Н.Казымов. Мяктяб педагоэикасы, Бакы, Чашыоьлу, 2002, сящ. 33).  

Мяним фикримжя,  тярбийянин бу сонунжу тярифини гябул етмяк даща мягбул 
сайылмалыдыр. Чцнки бир категорийа олараг тярбийянин мягсяди мящз Н.Казымов 
тяряфиндян даща мцфяссял шякилдя мцяййянляшдирилмишдир. Эялин щямин мягсяди 
нязярдян кечиряк: «Суал олунур: Азярбайжан Республикасынын дювлят 
мцстягиллийи шяраитиндя тярбийя ишинин мягсяди нядян идарят олмалыдыр? Суала 
милли педагоэикада беля жаваб верилмишдир: давранышла ялагядар олан милли вя 
цмумбяшяри дяйярляря эянж нясли мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил йийялян-
дирмяк йолу иля республикамызын дювлят мцстягиллийини, сярщядляринин тохунул-
мазлыьыны, ярази бцтювлцйцнц горумаьа, юлкямизи инкишаф етмиш демократик 
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дювлятляр сявиййясиня галдырмаьа гадир олан вятяндашлар кими йетишдирмяйя 
кюмяк етмяк тярбийянин башлыжа мягсядидир» (сящ. 250). 

Яэяр тярбийячи гаршысына беля мягсяд гойарса о, ясл Азярбайжан вятяндашы 
тярбийя етмиш олар. Педагоъи мянтигя эюря тярбийянин нятижяси саьлам рущлу вя-
тяндаш йетишдирмякдян ибарятдир. Мянжя,  изаща щеч бир ещтийаж галмыр. 

Тярбийянин вязифяляри дя бу мягсядя уйьун олараг мцяййянляшдирилмялидир. 
Юзц дя формал шякилдя йох. 

Республикамызда щяр ил тярбийяни айры-айры тяркиб щиссяляри, компонентляриля 
баьлы галаг-галаг тядгигатлар апарылыр, онларла диссертасийалар мцдафия едилир. 

Тяжрцбя вя мцшащидяляр эюстярир ки, тярбийянин йухарыда эюстярилян мягся-
диня мцвафиг олараг чохсайлы вязифяляр мцяййянляшдирилир. 

Суал олунур: бу вязифялярин практик щяллиня наил олмаг цчцн ишчи прог-
рамларын щазырланмасы вя тятбигиня наил ола билярикми? Тярбийя профилактикасы иля 
баьлы дювлят вя ижтимаи тяшкилатлар гаршысында мясяля галдырырыгмы? Фикримжя, йох. 
Сон 10 илин статистикасына диггят едяк: Щяр ил орта цмумтящсил мяктяблярини 90-
100 мин ятрафында шаэирд гуртарыр, онларын тяхминян 20-25, бязян ися 28-30 фаизи 
али мяктябляря, 15-20 фаизи ися пешя вя орта ихтисас мяктябляриня гябул едилирляр. 
Галан 50 фаиздян артыг ися Аллащын цмидиня бурахылыр. Тядгигатлар эюстярир ки, 
мцстягиллик газандыьымыз 13 ил ярзиндя орта тящсилли эянжляримизин тяхминян 
йарым милyондан артыьы тящсилдян вя тярбийя профилактикасындан кянарда галдыьы 
цчцн онларын тярбийяси дя щеч шцбщясиз тящсил мцяссисяляринин, ижтимаи тяшки-
латларын диггятиндян кянарда галыр. Нятижядя, онларын бир гисми Ирана, Тцрки-
йяйя, Русийайа, Дцбайа иш далынжа эетмяйя мяжбур олур. Бир гисми наркобиз-
неслярин тясири алтына дцшцр, бир  гисми кцчялярдя, базарларда хырда алверля 
мяшьул олур, бир гисми ися сяфил щяйат тярзи кечирирляр. Совет мяканында фяалиййят 
эюстярян пионер евляри, пионерляр сарайлары, мядяниййят евляри вя мядяниййят са-
райлары индии юзялляшдирилиб. Онларын алтернативляринин йарадылмасы барядя щеч кяс 
дцшцнмцр. Беля олдуьу тягдирдя тярбийянин мягсядиндян, вязифяляриндян формал 
шякилдя данышмаьа щеч биримизин щаггы йохдур. 

Биз тярбийянин али мягсядини вя ондан доьан вязифялярин щялли йолларыны да 
дцшцнмялийик. 

Тяклиф едирям ки, тярбийя нязяриййяси иля мяшьул олан мцтяхяссисляр мящз бу 
вязифялярин щялли йолларыны мцяййянляшдирмяли, дювлятин вя ижтимаи мцщитин 
диггятиня чатдырмалыдыр. 

Башлыжа педагоъи категорийалардан бири дя тялимдир. Ясас педагоъи анлайыш-
лардан бири олан тялим мялум олдуьу кими ики тяряфли педагоъи просесдир. Башга 
сюзля десяк, тялим юйрядянля юйрянянин гаршылыглы фяалиййятидир. Бу фяалиййят 
просеси бахчада да, орта цмумтящсил мяктябляриндя дя, литсейлярдя дя, орта 
ихтисас коллеж вя техникумларында да, али мяктяблярдя дя, пилотлар, матрослар, 
мичманлар, усталар, сяняткарлар, сцрцжцляр щазырлайан пешя курсларында, щятта 
сиркдя дя жяряйан едир. Демяли,  тялими мяктябля мящдудлашдырмаг дцзэцн са-
йыла билмяз. 

Тяяссцфляр олсун ки, педагоэика дярслик вя дярс вясаитляринин бюйцк якся-
риййятиндя тялим йалныз мяктябя шамил едилир. 

Фактлара мцражият едяк: 
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«Тялим-мцяллимин рящбярлийи алтында мягсядя йюнялдилмиш, планлы вя 
мцтяшяккил бир сурятдя тящсил алмаг просесидир ки, бу просесдя шаэирдляря билик-
ляр систематик шярщ едилир, иш гайдалары эюстярилир, онларын билик, бажарыг вя вярдиш-
ляри шцурлу вя мющкям мянимсямяси, идрак габилиййятляринин инкишаф етдирилмяси 
мягсядиля фяалиййятляри тяшкил олунур» (Мещдизадя М. вя б. Педагоэика, Bakı, 
1958, сящ. 9). 

"Тялим - мцяллимин рящбярлийи алтында мягсядя йюнялдилмиш, планлы вя 
мцтяшяккил бир сурятдя тящсил алмаг просесидир (Педагоэикайа эириш. В.И.Ленин 
адына АПИ-нин няшри,Бакы, 1973, сящ. 38). 

"Тялим - мцяллимин рящбярлийи вя мцвафиг васитялярин кюмяйиля шаэирдлярин 
щяйаты дярк етмяси просесидир" (Педагоэикадан мцщазиря конспектляри. Бакы, 
Маариф, 1983, сящ. 114). 

"Тялим - мцяллим вя шаэирдлярин гаршылыглы шякилдя мягсядйюнлц фяалиййятидир" 
(Й.Талыбов, Я.Аьайев, А.Еминов, И.Исайев. Педагоэика. Бакы, Адилоьлу, 2003, 
сящ. 5). 

"Тялим - мцяллимля шаэирдин арасында еля гаршылыглы мцнасибятляр системи 
нязярдя тутулур ки, бунун нятижясиндя шаэирд мцяййян билик, бажарыг вя вярдишляр 
системитня йийялянир, онда яхлаги-мяняви кейфиййятляр формалашыр" (А.Аббасов, 
Щ.Ялизадя. Педагоэика. Бакы, Ренесанс, 2000, сящ. 6). 

"Тялим- мцяллим вя шаэирдлярин хцсуси тяшкил олунмуш просесдя мягсядли вя 
идаряолунан гаршылыглы фяалиййятидир"(Я.Пашайев, Ф.Рцстямов. Педагоэика, Ба-
кы, Чашыоьлу, 2002, сящ. 18). 

"Тялим- мцяллимин рящбярлийи алтында планлы вя мцтяшяккил сурятдя щяйата 
кечирилян тящсил алмаг просесиня дейилир" (Педагоэика, АДТПЯН, Бакы, 1964, 
сящ. 6). 

Эюрцндцйц кими, бир-бириндян кюклц сурятдя (икиси истисна олмагла-Ф.С.) 
фярглянян бу тярифлярдя орта цмумтящсил мяктябляриндяки тялимдян сющбят эедир. 
Йухарыда тялимин жяряйан етдийи цнванларын щеч бириндяки тялим фяалиййяти нязяря 
алынмыр. Бу тярифлярдян фяргли олараг "Милли педагоэика йолларында" китабында 
охуйуруг: "Тялим категорийасынын милли педагоэика анламы: Системляшдирилмиш 
милли вя цмумбяшяри биликляря, бажарыг вя вярдишляря адамларын мягсядйюнлц, 
планлы вя мцтяшяккил йийялянмяси вя бу заман онларын щям дя мяняви, психолоъи 
кейфиййятлярля силащланмалары тялимдир (Бах: Милли педагоэика йолларында. Бакы, 
Аьрыдаь, 2001, сящ. 142). 

Москвада дярж едилмиш "Педагоэика" дярсликляри ичярисиндя "Просвешение" 
няшриййаты тяряфиндян бурахылан вя мцяллифляр щейяти тяряфиндян щазырланан 
"Педагоэика" адлы дярсликдя тялимя верилян тярифя дя диггят едяк: "Тялим юйря-
дянлярля юйрянянлярин бирэя фяалиййятидир ки, бу заман биринжиляр билик, бажарыг 
верир, онларын мянимсянилмясиня бу вя йа диэяр дяряжядя рящбярлик едир, икинжиляр 
ися бу биликляри, бажарыг вя вярдишляри мянимсяйирляр" (Педагогика. Москва, 
Просвешение, 1968, с. 26). 

Мящз бу ики тярифдя тялимин бизим нязярдя тутдуьумуз бцтцн цнванлары, 
обйектляри нязяря алыныр. 

Бу жящятдян профессор Н.М.Казымовун "Али мяктяб педагоэикасы" дярс-
лийиндя тялим цчцн даща сяжиййяви олан тярифи даща юнямли щесаб едирик: "Юйря-
дянин мягсядйюнлц вя планлы рящбярлийи алтында милли вя цмумбяшяри дяйярлярля 
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ялагядар олан биликлярин, бажарыг вя вярдишлярин юйрянянляр тяряфиндян мцтяшяккил 
мянимсянилмяси вя бу заман онларын тярбийя олунмалары вя инкишаф етмяляри 
просеси тялимдир" (Н.М.Казымов. Али мяктяб педагоэикасы. Бакы, Нижат, 1999, 
сящ. 21). 

Фикримизжя, бу тяриф тялимин бцтцн елми-педагоъи жящятлярини юзцндя ещтива 
едир. 

Педагоъи елмин башлыжа категорийаларындан бири дя тящсилдир. Тящсил халг 
тясяррцфатынын ян апарыжы сащяляриндян, башга сюзля десяк, ян мцщцм тяркиб щис-
сяляриндян биридир. Лакин узун илляр тящсил ящалинин, адамларын маарифлянмяси 
кими изащ олунуб. Кечмиш совет мяканында дювлят идаряетмя системиндя орта 
тящсиля Маариф Назирлийи, пешя тящсилиnə  Пешя Тящсили Комитяси, али вя орта ихтисас 
тящсилиня ися Али вя Орта Ихтисас Тящсил Назирлийи рящбярлик едирди. 

Яняняви педагоэикаларда ися тящсил педагоъи елмин тядгигат сащяляриндян 
бири кими нязяря алынмырды. Ясасян тярбийя педагоъи елмин тядгигат сащяси 
сайылыр, тящсил ися онун тяркибиндя нязярдян кечирилирди.А.Аббасов вя Щ.Ялизадя 
тяряфиндян щазырланмыш "Педагоэика"да охуйуруг: "Тярбийя" сюзц сон дяряжя 
эениш анлайышдыр. Чох заман "тящсил" вя "тялим" дя онун тяркибиндя нязярдян 
кечирилир, щятта педагоэикайа тяриф веряркян она "тярбийя" щаггында елм кими 
йанашырлар. Бу, эюрцнцр, тящсил вя тялим анлайышларына нисбятян тярбийя анла-
йышынын даща еркян мейдана эялмясиля баьлыдыр. Илк инсанлар мящз тярбийя едя-
едя ювладларына билик, бажарыг, вярдиш газандырырдылар. Инэилис дилиндя "едижатион" 
сюзц вар. О, ейни заманда щям тярбийя, щям тящсил, тялим, маариф, щям дя ян 
ясасы "педагоэика" мянасыны верир (Бах: А.Аббасов, Щ.Ялизадя. Педагоэика. 
Б., Ренесанс, 2000, сящ. 79-80). 

Сон он илдя апарылан тядгигатларда ися тящсиля олан мцнасибят дяйишмишдир. 
Сон ядябиййатдарда педагоъи елмин башлыжа категорийаларындан бири олан 
тящсилин билик, бажарыг, вярдишляр системини ящатя етмяси, мцвафиг тядрис мцяс-
сисяляриндя мцяййян мцддятдя щяйата кечирилмяси, тялимля цзвц сурятдя ялагядя 
олмасы тярбийя вя инкишаф имканларыны юзцндя ещтива етмяси юз яксини тапыр. 
2003-жц илдя Москванын "Педагогическое обшество России" няшриййаты 
тяряфиндян П.И.Пiдкосистi8йiн редакторлуьу иля няшр олунан "Педагоэика" 
дярслийиндя "Тящсилин мязмуну" адланан 8 фяслин биринжи параграфынын йарым-
башлыьы "Содерjание образованиya как дидактическаya категориya педагоги-
ческой науки" адланыр. Елми педагоэикада тящсил дидактиканын категорийа-
ларындан бири кими тягдим едилмякля йанашы онун билик, бажарыг вя вярдишляр 
системини ящатя етмяси, мцвафиг тядрис мцяссисяляриндя йцксяк дцнйаэюрцшя 
малик олан шяхсиййятлярин йетишдирилмясини тямин етмяси, юйрятмя, тялим-тярби-
йяетмя имканларына малик олмасы эюстярилир. 

Н.Казымов истисна олмагла педагогларымызын щеч бири тящсилин бу хцсуси-
ййятлярини онун мащиййятиндя, щятта тярифиндя нязяря алмамышлар. Йухарыда 
тящсилля ялагядар бир нечя тярифля баьлы фикир сюйлядийимизи нязяря алараг бу 
мясялянин цзяриндя ятрафлы дайанмаьы мягсядя uyğun  щесаб етмирик. Биржя ону 
гейд етмяйи важиб сайырыг ки, профессор Н.М.Казымов тящсил категорийасы иля 
баьлы мцфяссял фикирлярля, консептуал идейаларла чыхыш едяряк тящсиля беля бир тяриф 
вермишдир: 
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"Тящсил халг тясяррцфатынын тяркиб щиссяси олуб, мцвафиг тядрис мцясси-
сяляриндя мцяййян мцддятя юйрянилян, тярбийя вя психолоъи инкишаф имканларына 
малик олан, тялимин щям зярури шярти, щям дя нятижяси кими юзцнц эюстярян, милли 
вя цмумбяшяри дяйярляря ясасланан билик, бажарыг вя вярдишлярин мяжмуsудур" 
(Мяктяб педагоэикасы. сящ. 34). 

Биз бу тярифи тящсил цчцн мягбул сайырыг. 
Инди дя педагоъи елмин сонунжу категорийасы олан психолоъи инкишаф 

щаггында да бир нечя сюз дейяк. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, тялим-тярбийя сащясиндя тядгигат апаранлар, хц-

сусиля эюркямли педагогларымыз ушагларын, йенийетмя вя эянжлярин ягли, яхлаги, 
мяняви, еколоъи, естетик, етик, физики инкишафында, еляжя дя онларын идрак фяа-
лиййятинин йцксялмясиндя, тялимя марагларынын артмасында, тялимдя эеридя гал-
маларынын арадан галдырылмасында психолоъи йанашмалара бюйцк цстцнлцк 
вермиш, мящз бу бахымдан онларын психолоъи жящятдян юйрянилмясини важиб 
саймышлар. М.Мещдизадянин, М.Мурадхановун, Я.Щяшимовун, Й.Талыбовун, 
Б.Ящмядовун, Я.Аьайевин, Р.Мустафайеванын ясярляриндя беля йанашмалар 
щаггыда мараглы фикирляр вардыр. Н.М.Казымов ися психолоъи инкишафы педагоъи 
елмин категорийалары сырасына дахил етмишдир. Мящз онун сайясиндя педагоъи 
елмин категорийалары бцтюв бир систем щалында тягдим олунмушдур. Н.М.Ка-
зымов психолоъи инкишаф категорийасындан данышаркян эюстярир ки, инкишаф 
цмуми фялсяфи анлайышдыр. Педагоэикада ися шяхсиййятин психолоъи инкишафы 
дейяндя тясяввцрцн, тяфяккцрцн, ирадянин, диггятин вя с. психолоъи хцсусий-
йятлярин инкишафы нязярдя тутулур (Мяктяб педагоэикасы. сящ. 35). Мясяляйя 
даща диггятля варанда айдын олур ки, психолоэийа бир елм кими илкин олараг 
"Шяхсиййят вя фяалиййят" проблеми ахарында шяхсиййятин психолоъи характе-
ристикасыны, шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярин психолоэийасыны, шяхсиййятин фяалий-
йятинин цмуми характеристикасыны (бу контексдя диггяти, нитг вя цнсиййяти); 
икинжиси, "шяхсиййятин идрак просесляри" фонунда онларын дуйьусуну, гаврайышыны, 
щафизясини, тяфяккцрцнц, тяхяййцлцнц; цчцнжцсц, шяхсиййятин фяалиййятинин емоси-
онал иради жящятлярини, о жцмлядян, щиссляри, ирадяни вя ян нящайят, шяхсиййятин 
психолоъи хцсусиййятлярини, йяни онларын темпераментини, характерини вя габилий-
йятлярини юйрянир вя бцтцн бунлар ися педагоъи ппросесдя щяйата кечирилир. 
Демяли, педагоъи елмin педагоъи просеси, тярбийяни, тялими, тящсили və psixoloji 
inkişafı бир категорийа кими юзцндя ещтива етмяси тябии сайылыр. 

Сюзцн ясл мянасында педагоъи просесдя цшаьы юйрянмяк цчцн онун психи-
касыны, хцсусиля дуйьусуну, гаврайышыны, щафизясини, тяхяййцлцнц, тяфяккцрцнц, 
щисслярини, ирадясини, диггятини, темперамент типини, характерини, габилиййятлярини 
мцяййянляшдирмядян она дцзэцн йанашмаг мцмкцн дейил. Йалныз беля йанаш-
ма заманы шяхсиййятин дцзэцн тярбийясиня, тялим фяалиййятинин стимуллашмасына, 
елми дцнйаэюрцшцнцн формалашдырылмасына наил олмаг мцмкцндцр. 

Авропада бу эцн "Феминист психолоэийа", "Феминист педагоэика", "Жент-
лимен психолоэийасы"да бу зярурятдян иряли эялир. Авропа педагоглары вя психо-
логлары бу гянаятя эялмишляр ки, жинсляр арасы яхлаги мцнасибятлярдя йаранан 
учурум йетишян нясля психолоъи жящятдян дцзэцн йанашылмамасынын нятижясидир. 
Йенийетмя вя эянж гызларын эежя барларына, фащишяханалара, казинолара, фазен-
далара, гырмызы кцчяляря (a ред стрит, йяни гызларын вя гадынларын лисензийалаш-
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дырылмыш сатышы вя интим истисмарыны нцмайиш етдирян кцчя) дявят олунараг чылпаг 
нцмайиш етдирilмяляри, йарлыглар йаpышдырылмыш кабинəлярдя чылпаг гадынларын 
сексолоъи ъестляр нцмайиш етдиряряк мцштяриляри юзляриня жялб етмяляри кими 
ийрянжликлярин арадан галдырылмасы йолуну гадынлара лап кичик йашдан психолоъи 
жящятдян дцзэцн йанашылмамасында эюрцрляр. Онлар гадыны физики, физиолоъи вя 
мяняви - яхлаги жящятдян шикяст едян бу ийрянжликлярин психолоэийасыны ишляйяряк 
"Феминист педагоэика"да онларын арадан галдырылмасы йолларыны эюстярирляр. 
"Жентлимен педагоэикасы"нда да тяхминян ейни мязмунлу йанашмалар вардыр. 
Фярг ондадыр ки, бу педагоэикада киши сяbатсызлыьынын арадан галдырылмасы 
психолоэийасы даща эениш шякилдя юз яксини тапыр. Бу эцн Авропа алимлярини 
наращат едян проблемлярдян бири мящз Авропада "мавиляри" юзцндя бирляшдирян 
гурум вя тяшкилатларын эцнц-эцндян артмасы вя йенийетмя вя эянж оьланларын да 
бу гурум вя тяшкилатлара жялб олунмасыдыр. 

Эюрцндцйц кими, педагоъи просесдя ушагларын тялими, тярбийяси вя тящсили 
цчцн онлара щям дя психолоъи жящятдян дцзэцн йанашылмасына зярури ещтийаж 
вардыр. Мящз она эюря дя педагоэикада психолоъи инкишаф проблеми мцфяссял 
бир фясил кими юз яксини тапмалыдыр. 

Мян тяклиф едирям ки, психолоъи инкишаф категорийасы "психолоъи йанашма вя 
психолоъи инкишаф категорийасы" кими ифадя олунсун. Чцнки педагоъи просесдя 
ушаьын психолоъи инкишафынын тямин олунмасы цчцн она илк юнжя психолоъи жящят-
дян дцзэцн йанашылмасыны тяляб едир. 

Дцнйанын ян бюйцк кюрпцляри Америка вя Йапонийада салынмышдыр. Аме-
рикадакы "Жорж Вашингтон" кюрпцсцнцн узунлуьу 4 км, Йапонийадакы "Акаси-
Ваикри" кюрпцсцнцн узунлуьу ися 6 км-дир. Бу кюрпцляр дцнйанын ян мющтяшям 
кюрпцляри щесаб едилир. Америкада бу эцня гядяр салынмыш йарым милйондан 
артыг кюрпцлярин тяхминян 40%-и учмуш вя минлярля инсан тяляфатына сябяб 
олмушдур. Мян ня цчцн кюрпцнц мисал эятирирям? Чцнки "Педагоэика" елми 
инсанларла елм-тящсил вя тярбийя арасында ясл кюрпц ролуну ойнайыр. Бу кюрпц еля 
мющтяшям гурулмалыдыр ки, йцз илляр бойу инсанларын тялими, тярбийяси вя 
тящсилиня хидмят едя билсин. Бу эцн кюрпц мцщяндислийи сяняти еля бир зирвяйя 
йцксялмишдир ки, адам о зирвяйя тамаша едяндя щейрятдян уьунур. Кюрпц 
мцщяндисляри Йапонийа иля Алйасканы, Италийа иля Сижилийаны бирляшдиряжяк кюрпц 
лайищяси щазырламышлыр. Жябяллцтарих боьазыны бирляшдиряжяк кюрпцнцн тикилмясиня 
йахын заманларда башланылажаьы ещтимал олунур. Бу няйин сайясиндя баш верир? 
Дцнйа мцщяндислик сянятинин карифейляринин бирляшмяси сайясиндя. Биз дя педа-
гоэика елмини йцксяк зирвяляря ужалтмаг цчцн беляжя бирляшмялийик. Республика 
Тящсил Шурасынын педагогларымыз арасында бирлик йаратмаг тяшяббцсцнц йалныз 
алгышламаг лазымдыр. 

Ямрулла Пашайев вя Фяррух Рцстямов тяряфиндян щазырланмыш вя али мяктяб 
tялябяляринин истифадясиня верилмиш "Педагоэика" адлы дярс вясаитиндя (Бах: Бакы, 
Чашыоьлу, 2002, 552 сящ.) йени мясяляляр, о жцмлядян "педагоъи аксиолоэийанын 
ясаслары", "педагоъи инновасийалар", "тярбийя технолоэийасы", "йени тялим 
технолоэийалары", "юйрянянин мотивизасийасы", "тялимин диагностикасы", "сосиал 
йюнцмлц ишлярин мащиййяти", "ижтимаи тярбийя вя аиля тярбийяси" проблемляри 
Азярбайжан тящсилинин Авропа вя дцнйа тящсилиня интеграсийасы шяраитиндя 
йениликляр кими тягдирялайиг щесаб олунмалыдыр. 
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Профессор Нуряддин Казымов тяряфиндян чап етдирилян "Мяктяб педаго-
эикасы" адлы дярсликдя дя бир сыра йениликляр вардыр. Педагоъи али мяктяб тялябя-
ляринин истифадясиндя олан щямин дярсликдяки йениликлярин щяжми ися даща эенишдир. 
Щансы ки, бу йениликляр юлкямиздя щяйата кечирилян ислащатларын тялябляриля даща 
чох сясляшир. 

Унутмаг олмаз ки, Тящсил Ислащаты илк нювбядя тящсилин нязяри мянбяляринин 
йениляшмясини, онун милли вя бяшяри дяйярляри юзцндя якс етдирилмясини тяляб едир. 
Чцнки кечмиш ССРИ мяканындакы 70 илдя тящсил Сов.ИКП Програмынын тяляб-
ляриня, марксизм, ленинизм идейаларына, сосиализм принсипляриня, коммунизм 
гуружулуьунун ясас истигамятляриня уйьун шякилдя гурулмуш, онун бцтцн 
нязяри мянбяляри мящз бу директивляря истинад едиляряк щазырланмышдыр. 

Она эюря дя Тящсил Ислащатынын гаршыйа гойдуьу ян башлыжа вязифялярдян бири 
тящсиля даир бцтцн нязяри мянбялярин йенидян щазырланмасыдыр. Онлардан бири дя 
"Педагоэика" дярсликляридир. 

Яслиндя дярсликляри дювлят юзц назирликлярин, баш идарялярин, институтларын, 
университетлярин васитясиля мцтяхяссисляря сифариш верир вя планлы шякилдя щазыр-
латдырараг няшр етдирир. Лакин еля мцтяхяссис вар ки, ичиндя жювлан едян вятян-
дашлыг гейряти о гядяр эцжлцдцр ки, о, щеч бир сифариш вя тяклиф эюзлямядян ялини -
голуну щамыдан яввял чырмалайараг ясл вятянпярвяр тядгигатчы-алим кими щя-
вясля ишя эиришир вя бязян бир институтун щазырлайажаьı мящсулу юзц тякбашына 
щазырлайыр. Беляляриндян бири педагоъи елмляр доктору, профессор, ямякдар елм 
хадими, Азярбайжан Дилляр Университетинин "Педагоэика" кафедрасынын мцдири 
Нуряддин Казымовдур. О, мцстягиллик газандыьымыз илк  иллярдян башлайараг 
50-дян артыг мягаля, "Педагоэика" (1996), "Али мяктяб педагоэикасы" (1999) 
дярсликляри, "Милли педагоэика йолларында" (2000)  дярс вясаитини орталыьа гойа-
раг Тящсил Ислащатынын тядгигатчы-алимляримизин гаршысында гойдуьу вязифялярин 
щялли ишиндя ян уьурлу аддым атды. Онун бу сащядя эюрдцйц шяряфли ишлярдян бири 
дя юлкямиздя илк дяфя олараг "Мяктяб педагоэикасы" йаратмасыдыр.  "Чашыоьлу" 
няшриййаты Н.М.Казымовун "Мяктяб педагоэикасы" адлы дярслийини няфис полиг-
рафийа цслубунда чапдан бурахмышдыр. Дярслик али педагоъи мяктяблярин бака-
лавр пиллясиндя тящсил алан тялябяляр, щабеля аспирантлар, диссертантлар вя мцял-
лимляр цчцн нязярдя тутулмушдур. 

"Мяктяб педагоэикасы" дярслийи бу эцня гядяр истяр юлкямиздя, истярся дя 
юлкямиздян кянарда чап олунан бцтцн яняняви дярсликлярдян кюклц сурятдя 
фярглянир. Юзц дя бу фярг юзцнц щяр шейдян яввял бу эцнцмцзцн актуаллыьыны 
юзцндя бариз якс етдирян йениликлярдян ибарятдир. Мящз она эюря дя дярслийин 
тящлилиня щямин йениликлярдян башламаг истярдик. 

Бу йениликлярдян биринжиси вя ян бащлыжасы ясярин "Милли педагоэика" кими 
тягдим едилмясидир. Мцхтялиф милли дяйярляря сюйкяняряк кечмиш педагоъи ирси-
миздян, классикляримизин, мцтяфяккирляримизин педагоъи фикирляриндян истифадя 
едяряк, диэяр юлкялярин педагоъи янянялярини, нязяриййя вя тяжрцбяляриня, щабеля 
республикамызда мювжуд олан габагжыл педагоъи тяжрцбяйя истинад едяряк 
фундаментал бир мяктяб педагоэикасы йаратмышдыр. Мцяллифин мянявиййатча бю-
йцклцйц щямин ясяри юз миллятиня, юз халгына, юз мямлякятинин тялиминя, 
тярбийясиня, тящсилиня, психолоъи инкишафына щяср олунмасына вадар етмишдир. 
Ясяри охуйан щяр бир кяс беля гянаятя эяля биляр ки, мцяллифин милли мянафейи 
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шяхси мянафедян цстцн тутараг юз тяфяккцрцнцн вя тяхяййцлцнцн мящсулуну 
миллятиня шамил етмяси ясл вятянпярвярликдир. 

"Милли педагоэиканын ящатя етдийи елми йениликляр щяр щансы диэяр юлкянин вя 
йа юлкялярин дейил, мящз Азярбайжанын мящсулудур, Азярбайжан халгынын милли 
мяняви сярвятидир вя йеэаня мягсяди республикамызда тящсил ислащатынын уьурла 
щяйата кечирилмясиня, нятижя олараг, дювлят мцстягиллийимизин мющкямляндирил-
мясиня хидмят етмякдир"(сящ. 5) дейян мцяллифин фикриндян дедикляримизи эюр-
мяк чятин дейил. 

Дярслийин икинжи йенилийи  педагоъи анлайышларын йени педагоъи тяфяккцр 
сцзэяжиндян кечириляряк айдынлашдырылмасы, онларын сярщядляринин дцзэцн мцяй-
йянляшдирилмяси, онларын абстракт вя мцштяряк функсийаларынын мцстягилляшдирил-
мяси вя конкретляшдирилмясидир. Н.М.Казымов "Мяктяб педагоэикасы" дярс-
лийиндя илк дяфя олараг "педагоъи просес категорийасы"ны, "тярбийя катего-
рийасы"ны, "тялим категорийасы"ны, "тящсил категорийасы"ны бярабяр щцгуглу ка-
тегорийалар кими вермиш вя бу категорийаларын педагоъи просес категорийасынын 
тяркибиндя нязярдян кечирмяйи мягсядямцвафиг щесаб етмишдир. Бу катего-
рийаларын мащиййятини юзцнямяхсус бир шякилдя айдынлашдыран мцяллиф онларын 
охшар вя фяргли жящятляринин дя айдынлашдырылмасыны унутмамышдыр. 

Дярсликдя цчцнжц йенилик тялим, тярбийя вя тящсил цчцн психолоъи инкишафын 
цмуми олмасыдыр. Яэяр педагоъи психолоэийадан аьыздолусу данышырыгса педа-
гоъи просесдя психолоъи инкишафын цзяриндян сцкутла кечя билмярик. Яэяр щяр 
щансы бир педагог вя йа мцяллим педагоъи просесдя шяхсиййятин психолоъи ха-
рактеристикасыны, шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярин психолоэийасыны, диггяти, нитг 
вя цнсиййяти, шяхсиййятин идрак просесляринин психолоэийасыны (дуйьулар, qав-
раyыш, щафизя, тяфяккцр, тяхяййцл), шяхсиййятин фяалиййятинин емосионал иради 
жящятлярини (щиссляр, ирадя), шяхсиййятин психолоъи хцсусиййятлярини (темперамент, 
характер, габилиййят) бир нязяри стимул кими гябул едирлярся, демяли, онлар буну 
педагоъи просесдя, йяни тяжрцбядя дя нязяря алмалыдырлар. 

Мцяллифин тябиринжя десяк психолоъи просеслярин формалашмасында тялим вя 
тярбийя функсийаларыны фяргляндирмякля кифайятлянмяк олмаз. Бязи педагоглар 
эцман едирляр ки, тялим шаэирдлярдя йалныз елми анлайышлары-мяфщумлары форма-
лашдырыр вя буна эюря дя онларда нязяри тяфяккцрц инкишаф етдирир. Бу фикри ясас 
эютцрян фянн мцяллимляри тялим заманы шаэирдлярин психолоъи инкишафына жидди 
зийан вурурлар. Чцнки онлар дярси анлайышлар зямининдя гурмаьа чалышыр, тянгиди 
мцщакимяляря уйур, тяхяййцлцн емосионаллыьыны, диэяр психолоъи кейфиййятлярин 
зярурилийини ися унудурлар. Щалбуки, тялим мцвяффягиййяти цчцн психолоъи инкишаф 
мянтиги тяфяккцрцн формалашмасында да важибдир. Нязяря алынмалыдыр ки, мян-
тиги тяфяккцр диэяр психолоъи просеслярдян айрылыгда жяряйан едян мцстягил 
просес дейил. Бир чох елми кяшфляр образлы тяфяккцрсцз, жанлы тяхяййцлсцз ачыла 
билмяз. Эюзя эюрцнмяйян микроалямин образы мящз хяйалда йарадылыр вя ня-
зяри тяфяккцр сцзэяжиндян кечирилир: тялимдя буну унутмаг олмаз" (сящ. 43). 
Мящз она эюря дя проф. Н.М.Казымов щаглы олараг йазыр ки, «…тярбийя иля 
йанашы тялим, тящсил вя психолоъи инкишаф категорийалары да Милли педагоэиканын 
тядгигат сащясиня педагоъи просес категорийасына дахилдир» (сящ. 10). 
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Дярсликдя дюрдцнжц йенилик дя психолоъи йанашма проблеми иля баьлыдыр. 
Лакин бу йанашма мцяллимин психолоъи вязиййятинин тянзимлянмясиня хидмят 
едир. 

Бцтцн педагоъи ижтимаиййятя мялумдур ки, проф. Н.М.Казымов щям рес-
публикамызда, щям кечмиш иттифаг-индики МДБ мяканында, мян дейярдим ки, 
щазырки дцнйамызда илк дяфя олараг мцгайисянин елми мащиййятини бянзярсиз бир 
шякилдя дяриндян айдынлашдырмыш, онун физиолоъи, мянтиги, педагоъи вя психолоъи 
ясасларыны ачмыш вя сцбута йетирмишдир ки, ихтисасындан асылы олмайараг щяр бир 
мцяллимя елми фикирляри, мараглы фактлары, ижтимаи-сийаси-игтисади просесляри, бц-
тювлцкдя тябиятя, жямиййятя, инсанын  давраныш вя фяалиййятиня аид олан щяр жцр 
мцнасибятляри шярщ едяркян аьыллы цмумиляшдирмяляр апармаг вя мянтиги няти-
жяйя эялмяк цчцн мцгайися бажарыьына йийялянмялидир. Чцнки алимин юз сюз-
ляринжя десяк «мцгайися аьылын кясярини, шцурун итилийини артыран, идрак просесиня 
дцзэцн истигамят верян сюнмяз мяшялдир. Бу сюнмяз мяшял юйрянилян мате-
риалын дяриндян дярк олунмасына вя мющкям йадда галмасына вя демяли лазым 
эялдикдя йада салынмасына мцнасиб психолоъи шяраит йарадыр» (Бах: Аьылын 
сюнмяз мяшяли, сящ. 84). «Тялим заманы мцяллимин юз психолоъи вязиййятини 
тянзимлямяси» (сящ. 220-240) идейасы иля чыхыш едян алим мцяллимин  фяалиййятиндя 
актйорлуг вя реъиссорлуг яламятлярини мцгайисяли шякилдя юзцнямяхсус мараглы 
бир цслубда шярщ едир. Мцяллимин фяалиййятини актйорун фяалиййятиня бянзядян 
яламятляри, актйор вя мцяллимин фяалиййятиндяки фяргли жящятлярини тягдим етмякля 
йанашы, мцяллимин фяалиййятиндяки реъиссорлуг яламятлярини, реъиссорлуг вя 
мцяллимлик арасындакы фярги изащ едир. Эяляжяк мцяллимляря бир нюв давраныш 
гайдалары юйрядир. Онун «мцяллимдя актйор гядяр юз щярякятляриня: цзцнцн, 
ялляринин вя бядянинин  щярякятляриня щаким кясилмялидир. О, щансы мягамда яли 
щярякятя эятиряжяйиня, щансы мягамда отуражаьына, нежя эюркям алажаьына 
нязарят etməйi бажармалыдыр» (сящ. 227) кими тювсийяляри мцяллимляр цчцн, 
хцсусиля, эянж мцяллимляр цчцн чох файдалыдыр. Чцнки, бу тювсийяляр мцяллимя юз 
цзяриндя мясулиййятля ишлямяйя чаьырыр. Бу чаьырышын фонунда мцяллимин 
емосионаллыьынын разылыг, наразылыг, пешиманчылыг, севинмяк, кядярлянмяк, мц-
лайимлик, сяртлик кими тязащцрцнцн вя бу емосионаллыьы идаря етмяйин цсул-
ларынын ачыгланмасы чох ориъинал сяслянир. Бурада мцяллим бир тяряфдян юз 
давранышына нязарят етмяйи, диэяр тяряфдян юзцнцмцшащидяни (сящ. 237), юзцнц 
рущландырманы (сящ. 238) юйрянир. 

Дярслийин бу йенилийи ону диэяр дярсликлярдян фяргляндирян  ян мцщцм амил-
лярдяндир. 

Дярслийин бешинжи йенилийи  тялим-тярбийя вя тящсилин принсипинин вя мягсяд-
ляриндя цмумилийин олмасыны елми дялилляр вя мянтиги цмумиляшдирмялярля сцбута 
йетирмякдядир. 

Мцяллиф илк дяфя олараг тялим-тярбийя вя тящсилин мягсядляриндяки цмумилийи; 
тялим вя тярбийянин цсулларында онларын тяшкили формаларындакы цмумилийи вя 
тялим, тярбийя вя тящсил цчцн психолоъи инкишафын цмуми олмасыны мянтиги арды-
жыллыгла айдынлашдырыр. 

Проф. Н.М.Казымов зиддиййятляр анлайышына да дягиг айдынлыг эятирир. О, 
зиддиййятляри защири вя дахили зиддиййятляр кими тягдим етмякля онларын бир нюв 
сярщядлярини мцяййянляшдирир. Бу ися фикримизжя дярслийин алтынжы йенилийидир. 
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Дярслийин педагоъи просесин ганунауйьунлугларынын вя ганунларынын пара-
метрляри дя сялигяйя салынмышдыр. Мцяллиф щяр щансы бир ганунауйьунлуьу  мцяй-
йянляшдирир вя ганунауйьунлуьун ганун компонентини дя бир меййар кими 
онун ардынжа локоник шякилдя ифадя едир. 

Мясялян, «…Милли педагоэика беля бир ганунауйьунлуг мцяййянляшдир-
мишдир: тялим, тярбийя, тящсил вя психолоъи инкишафын тамлыьыны мцяллимин билмяси 
вя фяалиййят заманы нязяря алмасы шаэирдлярдя тярбийялилик сявиййясини, билик вя 
психолоъи инкишаф сявиййясини артырыр. 

Бу ганунауйьунлуьун ганун формасы белядяр: тялим, тярбийя, тящсил vя 
психолоъи инкишафын тамлыьы гануну» (сящ. 57). 

Педагоъи просесин ондан артыг ганунауйьунлуьунун йенидян тянзимлян-
мяси, онларын ганун формасынын стимуллашдырылмасы дярслийин йеддинжи йенилийи  
щесаб олунмалыдыр. Бу йенилийин диггяти  чякян диэяр тяряфlərinдян бири дя ондан 
ибарятдир ки, проф. Н.М.Казымов илк дяфя олараг мцяййянляшдирмишдир ки, 
яняняви дярсликлярдя тялим-тярбийянин принсипляринин щансы ясаса сюйкянмяси  
мясяляси ачыг галмышдыр. Буну нязяря алараг о, сцбута йетирмишдир ки, тялим-
тярбийя принсипляринин ясасында педагоъи просесин ганунауйьунлуглары дайаныр. 

Дярсликдя тялимин мярщяляляри йени тядрис мювзуларынын ясасян гавранылмасы; 
билик, бажарыг və вярдишлярин баша дцшцлмяси вя мющкямляндирилмяси; 
мцвяффягиййятя нязарят, онун гиймятляндирилмяси вя щесаба алынмасы кими сис-
темляшдирилир (сящ. 161-171), сонра ися тялим цсуллары беля бир ардыжыллыгла груп-
лашдырылыр: Йяни тядрис мювзусунун ясасян гавранылмасына хидмят едян цсуллар;  
билик, бажарыг вя вярдишлярин ясасян мющкямляндирилмясиня вя тятбигиня хидмят 
едян цсуллар (171-188).  Бу мянтиги ардыжыллыьы щяр мцтяхяссис эцман едя биляр 
ки, тялимин мярщяляляри тялимин цсулларыны доьурмушдур. Демяли, тялим цсуллары 
мцяййян бир ясасдан йаранмышдыр. Башга сюзля ифадя етсяк, дярсликдя илк дяфя 
олараг исбат едилмишдир ки, тялимин цсуллары тялимин мярщяляляриндян тюрямядир. 
Бу, дярслийин сяккизинжи йенилийидир. Яняняви дярсликлярдя шяхсиййятин 
формалашмасы, ирсиййят, мцщит, тярбийя вя инкишаф амилляриля мящдуд шякилдя изащ 
олунмушдур. Н.М.Казымов ися илк дяфя олараг бу проблеми глобал шякилдя 
ачмыш, шяхсиййятин формалашмасында педагоъи просесин вя ямяйин ролуну 
тутарлы дялиллярля изащ етмяйя мцйяссяр олмушдур. Мараглы бурасыдыр ки, бу 
амилляр барядя мювжуд олан бцтцн нязяриййяляри, о жцмлядян ирсиййятя цстцнлцк 
верянляри; мцщитя цстцнлцк верянляри; тярбийяйя цстцнлцк верянляри; ирсиййятля 
мцщитин йанашы тясириня цстцнлцк верянляри; ирсиййят, мцщит, тярбийя вя фяалиййят 
амилляринин гаршылыглы тясириня цстцнлцк верянляри айры-айрылыгда тящлил едяряк 
дярсликдян истифадя едянляря тягдим етмишдир. Доьрудур, Н.М.Казымов айрыжа 
бир монографийасында бу барядя ятрафлы сющбят ачмышдыр. Лакин проблемин 
лаконик шякилдя дярслийя эятирилмяси доггузунжу йенилик кими 
гиймятляндирилмəliдир. 

Бу вахта гядяр йазылан «Педагоэика» дярсликляри ясасян ики вя йа цч щиссядя 
(тярбийяшцнаслыг, дидактика вя мяктябшцнаслыг) ибарят олмушдур. Н.М.Ка-
зымов ися илк дяфя олараг «Мяктяб педагоэикасы» корпусуну беш щиссядян иба-
рят олмагла щазырламышдыр. Бу, дярслийин онунжу йенилийидир. 
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Инди ися «Мяктяб педагоэикасы» дярслийинин щямин беш бюлмяси щаггында 
айрылыгда сющбят ачаг вя онун диэяр мцсбят мязиййятляри вя йениликляри барядя 
фикирляримизи ачыглайаг. 

Отуз ики фясил, эириш, истифадя олунан ядябиййат вя мцндярижатдан ибарят олан 
«Мяктяб педагоэикасы» адлы китаб бир нечя жящятдян мцщцм актуаллыг кясб 
едир. Биринжиси, ясярдя мцяллифин бцтцн мясяляляря плцралист мювгедян йанашмасы, 
сон дяряжя демократик рущда цмумиляшдирмяляр апармасы дярслийин эцнцн 
реаллыьы иля, эцнцн ян важиб тялябляриля сясляшмясиня сябяб олмуш вя бу да она 
там йени бир эюркям вермишдир. 

Икинжиси, диэяр дярсликлярдян фяргли олараг «Мяктяб педагоэика»sınда илк 
дяфя олараг тярбийя, тялим вя тящсил мясяляляри, дцнйа тяжрцбясиля мцасир 
педагоъи тяжрцбянин мцгайися едиляряк йени педагоъи тяфяккцр бахымындан 
тящлил едилмясидир. 

Цчцнжцсц ися, тящсил, тялим вя тярбийя иля баьлы педагоъи фикир тарихимиздян 
эятирилян игтибасларын, милли колоритмизя аид олан нцмунялярин мцасир педагоъи 
тяжрцбя иля мцгайисяли шякилдя верилмəsiдир. Дярслийин биринжи бюлмясиндя педа-
гоэиканын нязяри-методолоъи мясяляляри ишыгландырылмыш; педагоъи елмин 
сащяляри, диэяр елмлярля ялагяси, мянбяляри вя педагоъи цсуллары ящатяли шякилдя 
верилмиш; педагоэиканын башлыжа категорийалары системя салынмыш;  педагоъи 
просесдяки зиддиййятляр, ганунлар, ганунауйьунлуглар елми шякилдя шярщ 
едилмиш; шяхсиййятин формалашмасы мясяляси щям гнoсeолоъи, щям дя мцгайисяли 
шярщ yolu ilə  диггятя чатдырылмышдыр. 

«Тящсил вя тялим педагоъи просесин тяркиб щиссяляри кими» адланан ди-
дактиканын мащиййяти, мязмуну, ганунлары, ганунауйьунлуглары, щяйата ке-
чирилмяси цсуллары, тятбиги принсипляри барядя дяруни бир тярздя хронолоъи 
ардыжыллыгла, давамлы педагоъи мянтигя сюйкянян цмумиляшдирмялярля изащ 
етмишдир. Бюлмядя диггяти жялб едян ян цмдя жящятлярдян бири дя «Милли педа-
гоэикада дидактика мясяляляри» вя «Азярбайжан тящсили системи вя онун яса-
сында дуран принсипляр»  щаггында верилмиш мювзулардыр. Фикримизжя, 
Азярбайжан педагоъи фикир тарихиндя,   мцяллиф илк дяфя олараг Азярбайжан 
тящсилинин ян зярури мясялялярини дцнйа тящсил системиня интеграсийа олунмасына 
тяшяббцс эюстярмишдир. Щалбуки, мцстягил дювлятимизин  маариф сащясиндя олан 
директив вя програм сянядляриндя Азярбайжан тящсилинин дцнйа тящсил системиня 
интеграсийа олунмасы иля баьлы мцхтялиф характерли тювсийяляр, эюстяришляр вя 
сярянжамлар вардыр. Фикримизжя, Н.Казымовун бу тяшяббцсцнц щям 
дювлятимизин щяр бир педагогун гаршысында гойдуьу вязифя боржунун йериня 
йетирилмяси, щям дя «Азярбайжан тящсилинин дцнйа тящсилиня интеграсийа 
едилмяси» сащясиндя сюздян ишя кечилмяси кими гиймятляндирilмялидир. 

Цчцнжц бюлмядя тярбийянин бцтцн нязяри вя практик мясяляляри, о жцмлядян, 
ганунлары, ганунауйьунлуглары, зиддиййятляри, методлары, принсипляри, тятбиги 
йоллары,  башлыжа мянбяляри, мярщяляляри юз яксини тапмышдыр. Бу бюлмядя бцтцн 
мювзуларда иряли сцрцлян йени фикирляр педагоъи елмин инкишафы цчцн ясас 
щярякятверижи гцввя кими юзцнц эюстярир. Бурада тярбийянин приnсiпляри йени тя-
фяккцр сцзэяжиндян кечирилир, онун тяснифаты заманы бу эцня кими юзцнц эюс-
тярян стериотипляр ислащ олунур, тякрарлар арадан галдырылыр вя нящайят илк дяфя 
олараг принсипляр юз обйектив тярифини «газаныр». 
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Тярбийянин мярщяляляриндян данышан мцяллиф щаглы олараг,  онун Милли вя 
цмумбяшяри дяйярляря сюйкянмясини (мясялян, халгын сойкюкцндян эялян ща-
лаллыгдан гидаланмасы нцмуня кими верилир) иддиа едир. Мцяллифин консептуал 
идейасына эюря тярбийянин бцтцн мярщяляляриндя милли дяйярлярин ашыланмасы иде-
йасы Милли педагоэиканын башлыжа вязифяляриндян щесаб олунур. Бизжя бу йанаш-
ма щяр шейдян юнжя Азярбайжан тярбийяшцнаслыьынын чох гядим тарихя малик 
олмасына вя диэяр халглардан яввял йаранмасына дялалят едян шяртлярдяндир. 
Доьрудан да гядим Шумер гайнагларына сюйкянян, «Билгамус» дастанла-
рындан майаланан, «Авеста» вя «Дядя Горгуд»дакы тярбийя мясяляляринин 
кюкц ерамыздан яввял икинжи, цчцнжц минилликляря эедиб чыхыр. Йахуд Ябцлщясян 
Бящмянйарын, Гятран Тябризинин, Низами Эянжявинин, Сяфиййяддин Урмявинин, 
Нясиряддин Тусинин  ясярляриндяки зянэин тярбийя компонентляринин милли яня-
няви сяжиййяси демяйя ясас верир ки, проф. Н.Казымовун иряли сцрдцйц фикирлярин 
щамысынын елми ясасы вардыр вя онлар тягдирялайигдир. 

Дюрдцнжц бюлмядя мцяллиф тярбийянин айры-айры сащялярини мян дейярдим ки, 
йенидян тядгиг едяряк системя салмышдыр. Бу бюлмя дя дцнйаэюрцшцнцн 
формалашмасы мясяляляриндян башлайыр. Диэяр мцяллифлярдян фяргли олараг Н.Ка-
зымов дцнйаэюрцш анлайышыны айдынлашдырыр, она тяриф верир, сонра онун фор-
малары, йаранмасы вя инкишафы барядя мялумат верир. Бурада диалектик -матери-
алист дцнйаэюрцшц, идеалист дцнйаэюрцшц, дини дцнйаэюрцшц, щцrufi дцнйаэюрцшц 
тящлил олунур, дцнйаэюрцшцн елми-тарихи инкишаф мярщяляляринин шярщи верилир вя 
нящайят, дцнйаэюрцшцн формалашмасында педагоъи просесин апарыжы ролу 
айдынлашдырылыр вя елми дцнйаэюрцшцнцн мащиййяти ачылыр. 

Н.Казымов педагоэикамыза илк дяфя олараг «аьыл тярбийяси» ифадяси эя-
тирмишдiр. Бу йенилик дя милли-мяняви дяйярляря вя елми фактлара сюйкянир. 

Ел арасында «аьылы башында олан адам», «аьлы башындан чыхыб», «аьлыны башына 
гой», «онун башына аьыл гойун» кими ифадяляр ишлянир. Бу о демякдир ки, инсана 
щансы тярбийяви форма иля тясир эюстярирсянся бу тясир онун аьлында юз яксини 
тапыр. «Аьыллы отур», «аьыллы дур», «аьыллы йе», «аьыллы ич», «аьыллы ишля», «аьыллы 
щярякят ет», «аьыллы даныш» ифадяляриня эюря ися ушаьын бцтцн щярякятлярини дцз-
эцн тянзимлямяк цчцн онун аьлыны тярбийя етмяк лазымдыр. Она эюря дя аьыл 
тярбийясинин педагоэикайа эятирилмяси мягсядямцвафиг сайылмалы, ону дюврцн 
хцсусиййятляринин  мювжуд  сябябlərиндян йаранмасы (мцяллиф мясялянин йаран-
ма зярурятини ики сябябля изащ едир) тягдир едилмялидир. 

Мцяллиф илк дяфя олараг аьыл тярбийясинин мащиййятини айдынлашдырмыш, аьыла 
тяриф вермиш, аьыл тярбийясинин мязмунуну, мягсядини, вязифялярини шярщ етмиш вя 
тятбиги йолларыны эюстярмишдир. Бурада «Аьыллы щесаб едилян шяхслярля эюрцшляр», 
«Ишя башламаздан яввял нятижялярини эюря билмяк» кими тювсийяляр (аьыл 
тярбийясинин йоллары) аьыл тярбийясинин формалашдырылмасы цчцн чох мцнасиб 
йоллардыр. Мясялянин беля гойулушу эцман ки, аьыл тярбийяси иля мяшьул олажаг 
эяляжяк мцтяхяссисляря истигамят вермяк цчцн чох файдалыдыр. Бу бюлмядя 
тярбийянин башлыжа сащяляри щесаб олунан идейа-сийаси тярбийя, яхлаг тярбийяси, 
ямяк тярбийяси, физики тярбийя, естетик тярбийя, еколоъи тярбийя, игтисади тярбийя, 
щцгуг тярбийяси юз елми тящлил вя педагоъи тяснифатына эюря диггяти жялб едир. 
Бунларын ичярисиндя игтисади тярбийя мясяляляри даща мцщцм актуаллыг кясб едир. 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя йетишян няслин нцмайяндяляриня «игтисади мц-
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насибятляр», «игтисади цнсиййятляр», «игтисади давранышлар» барядя биликлярин ве-
рилмяси даща мягсядямцвафигдир. Она эюря ки, бу мцнасибятлярдян даща ящя-
миййятли кейфиййят цзя чыхажаг. Игтисади цнсиййят нятижясиндя «ялиачыглыг», «гяна-
ятчилик», «антиисрафчылыг», «шцкцрлцлцк», «кяримлилик» (кярамят) вя бу кими кей-
фиййятлярин цзя чыхмасына сябяб олажагдыр. 

Бу мянада Н.М.Казымовун игтисади тярбийянин системя салмасы, онун орта 
цмумтящсил вя али мяктяблярдяки тяблиьи йоллары барядяки фикирляри мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Сонунжу, бешинcи бюлмядя педагоъи хидмятин методикасы 
вя дярсдянkənar вя мяктябдянкянар ишин спесифик хцсусиййятляри 
системляшдирилмишдир. Бурада щямчинин мяктябя рящбярлийин мязмуну лаконик 
шякилдя цмумиляшдирилмишдир.  Бязи тяклифляримизи дя билдирмяк истярдик: Арзу 
едярдик ки, китабын  сонракы няшрляриндя-педагоjи елмин сащяляри сырасына «Тибби 
педагоэика» да ялавя едилсин. Тярбийянин башлыcа сащяляри сырасында «ишэцзарлыг 
тярбийяси» вя «сащибкарлыг щисси тярбийяси» дя юз яксини тапсын. 

Фикримизи йекунлашдырараг беля гянаятя эялмяк олар ки, «Мяктяб пе-
дагоэикасы» дярслийи щям монографийа кими бцтцн тялябляря жаваб верир, щям дя 
дярслик кими елми-нязяри-практик cящятдян чох йарарлыдыр. 

 

Sual və tapşırıqlar 
 

1. Elmi pedaqogika nə vaxt yaranmışdır? 
2. Elmi pedaqogika yaranmamışdan qabaq təlim, tərbiyə və təhsil haqqında 

pedaqoji fakir tarixində mövcud olanlara münasibət bildirin. 
3. Yan Amos Komenski kimdir?  “Pansofiya ideyası” nədir? 
4. Pedaqoji elmin başlıca kateqoriyaları hansılardır? 
5. Azərbaycanda pedaqoji elmin yaranması hansı illərə təsadüf edir? 
6. Azərbaycanın pedaqoq alimlərinin adlarını sadalayın və onların sizə 

məlum olan əsərləri haqqında fakir söyləyin. 
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1.3. PEDAQOJİ ELMLƏR SİSTEMİ 

 
 

Pedaqoji elmlər sistemi pedaqoji elmin bütün sahələrini əhatə edir. 30-cu 
illərin pedaqogika dərsliyində pedaqogikanın cəmi bir neçə sahəsi göstərilsə 
də, 50-60-cı illərin dərsliklərində onların sayı 3 qat artmışdır. Müstəqillik 
qazandığımız hazırkı şəraitdə pedaqoji elmlər sistemi daha da genişlənmişdir. 

Günü-gündən genişlənən əhatəli şəbəkə halını alan bu sistemə aşağıdakılar 
daxildir:  

 
“Məktəbəqədər pedaqogika”  
Keçmiş SSRİ məkanında  istər Moskvada, istərsə də müttəfiq 

respublikalarda hazırlanan “Pedaqogika” adlı dərslik və dərs vəsaitlərində 
məktəbəqədər pedaqogika müxtəlif formalarda təqdim olunmuşdur.  Yəni bir 

qisim müəlliflər “Çağalıq pedaqogikası”nı “Məktəbəqədər pedaqogika”nın 
tərkibinə daxil etmiş, bəziləri isə onların hər birini müstəqil pedaqogikalar 
kimi təqdim etmişdir. Bizim fikrimizcə məktəbəqədər yaş dövrünün bütün 
mərhələləri üzrə aparılan tədqiqatların nəticələri  “Məktəbəqədər 
pedaqogika”da öz əksini tapmalıdır. Hələ ki, ölkəmizdə istər çağalıq dövrü, 
istərsə də körpəlik dövrü üçün müstəqil pedaqogikalar yaradılmadığı üçün 
onların hər ikisi “Məktəbəqədər pedaqogika”nın tərkibində nəzərdən 
keçirilməlidir. 

Ölkəmizdə “Məktəbəqədər pedaqogika”nın yaradıcısı pedaqoji elmlər 
doktoru, professor Ağahüseyn Həsənov hesab olunur. Ağahüseyn müəllim 
məktəbəqədər dövr üçün, onların bütün mərhələləri üçün səciyyəvi olan, elmi-
pedaqoji-metodik istiqamətləri özündə əks etdirən məktəbəqədər pedaqogika 
sistemi yaratmışdır. O,  əsərdə məktəb yaşına çatmamış uşaqların fizioloji, 
psixoloji və pedaqoji əsaslara söykənən inkişafını, formalaşmasını sistemə 
salmış, uşaqların təlimi, tərbiyəsi və inkişafı üçün zəruri sayılan tövsiyyələrin, 
məsləhətlərin və elmi müddəaların şərhinə nail olmuşdur. Ağahüseyn Həsənov 

tərəfindən respublikamızda ilk dəfə olaraq hazırlanan “Məktəbəqədər 
pedaqogika” 90-cı illərin sonunda pedaqoji elmlər sistemimizin sırasına daxil 
olmuş, ali və orta ixtisas məktəblərinin pedaqoji təmayüllü fakültələrində dərs 
vəsaiti kimi istifadə olunur. 

 
“Məktəb pedaqogikası”  
Məktəb pedaqogikası pedaqoji elmlər sistemində ən aparıcı sahələrdən 

birini özündə əks etdirir. Məktəb pedaqogikası ibtidai sinif (ibtidai məktəb), 

natamam orta (yəni IX sinifləri bitirənlər natamam orta təhsilli hesab olunur) 
və orta ümumtəhsil məktəblərində təlim, tərbiyə, təhsil və məktəbşünaslıq 
məsələlərini öyrənir. Bu zaman yeni tipli orta məktəblərdə, o cümlədən, litsey, 
gimnaziya, “Dünya məktəbi”, “XXI əsr məktəbi” kimi müasir tədris 
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müəssisələrindəki təlim, tərbiyə, təhsil və məktəbin idarə olunması kimi 

məsələləri də “Məktəb pedaqogikası” müvafiq ardıcıllıqla öyrənərək sistemə 
salır. Ölkəmizdə “Məktəb pedaqogikası”nın yaradıcısı professor Nurəddin 
Kazımov hesab olunur. N.Kazımov “Məktəb pedaqogikası”nın ilkin 
ideyalarını “Milli pedaqogika yollarında” adlı monoqrafiyasında irəli sürmüş, 
2002-ci ildə isə məktəb pedaqogikası kursunu hazırlayıb “Məktəb 
pedaqogikası” adı ilə çap etdirmişdir. “Pedaqoji proses”, “Təlim”, “Tərbiyə”, 
“Təhsil” və “Psixoloji inkişaf” kimi 5 əsas kateqoriyanı pedaqoji elmin başlıca 
kateqoriyaları kimi təqdim edən “Məktəb pedaqogikası” hər bir kateqoriyanın 

elmi pedaqoji əsaslarını geniş şəkildə işləyib sistemə salmışdır. 
 
Texniki peşə məktəbi pedaqogikası.  

Müxtəlif ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı ilə (bənna, suvaqçı, montajçı, 
elektrik, dərzi, zərgər, musiqiçi, teatr işçisi, klub işçisi, kitabxanaçı, bədii 
özfəaliyyət rəhbəri və s.) məşğul olan texniki peşə məktəblərində təlim, tərbiyə, 
təhsil və məktəbşünaslığın əsaslarını sistemə salan pedaqogikanın bu sahəsi 

Rusiyada daha müfəssəl şəkildə tədqiq edilib, hazırlanmışdır. Ölkəmizdə isə 
texniki peşə məktəbi pedaqogikası problemi üzrə ən geniş tədqiqatlar aparan 
pedaqoji elmləri doktoru Ziyəddin Orucovdur. Z.Orucov doktorluq 
dissertasiyasını da bu sahəyə, yəni texniki peşə məktəblərində kadr hazırlığının 
nəzəri və praktik məsələlərinin həllinə həsr etmişdir. Məhz onun rəhbərliyi 
altında “Texniki peşə məktəbi pedaqogikası” kursu hazırlanmaqdadır. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, artıq Rusiyada hər bir peşə texniki məktəbin təmayülünə 
uyğun texniki peşə məktəbi pedaqogikası yaradılmış və ildən ilə 

formalaşmaqdadır.  
 
Orta ixtisas məktəbi pedaqogikası.  
Pedaqogikanın ən mühüm sahələrindən biri olan orta ixtisas pedaqogikası 

hətta inkişaf etmiş ölkələrdə daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Amerika və 
Avropada “Assosiasiya təhsili” adı altında təşkil olunan orta ixtisası təhsili 
üçün “Orta ixtisas məktəbi pedaqogikası” məzmununda elmi-pedaqoji-
metodik mənbələr hazırlayırlar. Ölkəmizdə də belə mənbələrin yaradılmasına 

xüsusi ehtiyac vardır. Çünki Respublikamızda yol hərəkətinin təşkili, 
avtomobillərin istismarı, biznes fəaliyyəti, rabitəçi, tibb bacısı, sinif müəllimi, 
musiqi müəllimi və sair bu kimi ixtisasların bir qismi orta ixtisas məktəblərində 
hazırlandığı halda və pedaqogika kursu tədris olunduğu təqdirdə “Orta ixtisas 
pedaqogikası”nın yaradılmasına zəruri ehtiyac duyulur. 

 
Xüsusi pedaqogikalar.  
Bir sıra ədəbiyyatda əlahiddə pedaqogikalar adı altında təqdim edilən 

xüsusi pedaqogikaların bir neçə növü də vardır. Görmə, eşitmə, nitq (danışma) 
və ağıl qüsurlarına malik olan uşaqların təlimi tərbiyəsi, təhsili və psixoloji 
inkişafını öyərnib sistemə salan pedaqoji elmlər sisteminin bir sahəsi olan 
“Xüsusi pedaqogika”ların aşağıdakı növləri vardır: 
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1. “Surdopedaqogika” Kar, lal və azeşidən uşaqların təlimi, tərbiyəsi, 

təhsili, psixoloji inkişafı və psixofizioloji xüsusiyyətlərini öyrənir 
“Surdopedaqogika”nın “Surdodidaktika” adlı bölməsi də vardır. Bir sıra 
ölkələrdə (Rusiya, Belarusiya, Ukraina və s.) artıq “Surdodidaktika” adlı dərs 
vəsaitləri hazırlanaraq xüsusi məktəblərin istifadəsinə verilmişdir. Ölkəmizdə 
mövcud olan belə xüsusi məktəblər üçün SSRİ məkanında hazırlanmış fənn 
dərsliklərinin də təkmilləşdirilməsinə xüsusi ehtiyac duyulur. Professor Nizami 
Xudiyev, Fərahim Sadıqov, Akif Abbasov, Səməd Qasımov kimi görkəmli 
alimlər tərəfindən hazırlanan “Azərbaycan dili”, “Ana dili”, “Oxu” adlı 

dərsliklər kar, lal və azeşidən uşaqlar üçün ən dəyərli dərsliklər hesab olunsa 
da, onların tədrisində xüsusi məktəblərdə çalışan müəllim və tərbiyəçilərə 
istiqamət vermək üçün “Surdopedaqogika”nın yaradılması faydalı olardı. 
Eyni sözləri “Tiflopedaqogika” və “Aliqofrenpedaqogika” haqqında da demək 
olar. Bundan başqa “Loqopediya”nın haqqında da düşünməyin vaxtıdır. 
Çünki əgər surdopedaqogika kar, lal və az eşidən; tiflopedaqogika kor və 
görmə qabiliyyəti az olan, ağıldan kəm və ya ağıldan zəif olan uşaqların; 
loqopediya isə nitqində qüsur olan uşaqların təlimi, tərbiyəsi, təhsili və 

psixofizioloji inkişafını öyrənən və pedaqoji elmlər sistemində yer alan 
sahələrdir.  

 
Ümumi pedaqogika   
Ümumi pedaqogika adı altında buraxılan dərslik və dərs vəsaitlərində 

adətən təlim, tərbiyə və təhsilin ümumi pedaqoji qanunauyğunluqlarına 
istinad edən əsasları şərh edilir. Yəni ümumi pedaqogikada əsasən bu 

məsələlərdən bəhs olunur. Yeri gəlmişkən deməliyik ki, Respublikamızda dərc 
olunan pedaqoji ədəbiyyatın bəzilərində “Ümumi pedaqogika” anlayışına 
birtərəfli yanaşılır və hətta bəzən “Məktəb pedaqogikası” ilə eyniləşdirilir. 
Fikrimizcə “Ümumi pedaqogika” anlayışı haqqında qəti hökm verməyin özü 
düzgün sayıla bilməz. Niyə? Birincisi ona görə ki, istər keçmiş SSRİ 
məkanında, istərsə də hazırki dövrdə ölkəmizdən kənarda hazırlanmış 
“Ümumi pedaqogika”adlı dərsliklər və dərs vəsaitlərinə demək olar ki, şərti 
olaraq “Ümumi pedaqogika” adı verilib. Əgər araşdırılan yüzlərlə 

“Pedaqogika”, “Ümumi pedaqogika”, “Pedaqogikanın əsasları” (yeri 
gəlmişkən Azərbaycanın istedadlı pedaqoq-alimlərdən biri olan Məcid 
İsmixanov haqlı olaraq hazırladığı dərs vəsaitini “Pedaqogikanın əsasları” 
adlandırıb), “Pedaqogikanın ümumi əsasları”, “Məktəb pedaqogikası”, “Ali 
məktəb pedaqogikası” adlı dərslik və dərs vəsaitlərinin demək olar ki, 
hamısında tərbiyə, didaktika və məktəbşünaslıq bölmələri vardırsa, onlardan 
birinin şagirdə, digərinin tələbəyə, başqa birisinin hər iksinə aid edilməsi 
həqiqətdirsə, deməli, bu adların şərti olması və hətta bəzilərinin nisbi sinonim 
kimi qəbul edilməsi haqqında mübahisə etməyə dəyməz. İkincisi, təhlil 

etdiyimiz həmin yüzlərlə müxtəlif adlı pedaqogikaların demək olar ki, 
hamısında “Pedaqoji elmlər sistemi” adlı yarımfəsil (və ya fəsil) vardır. Orada 
aparılan təsnifatları nəzərdən keçirərkən görürük ki, onların bir qismi “Ümumi 
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pedaqogika”nı pedaqoji elmlər sisteminə daxil etmiş, bir qismi onu pedaqoji 

elmin müstəqil sahəsi kimi təqdim etmiş; bir qismi isə pedaqogikaların bir sıra 
sahələrini onun tərkibində nəzərdən keçirmişlər (V.A.Slastyonin, İ.F.İsayev, 
A.İ.Mişşenki, E.N.Siyanov) Heç uzağa getməyək 2006-cı ildə Moskvada 
“Daskov İK” nəşriyyatında çap olunan E.N.Komenskaya adlı müəllifə məxsus 
olan “Pedaqogika” adlı dərs vəsaitində “Məktəb pedaqogikası”  “Ümumi 
pedaqogika”nın yox, “Yaş pedaqogikası”nın tərkibində nəzərdən keçirilib. 
Deməli, “Ümumi pedaqogika” ilə bağlı qəti hökm vermək məqsədəuyğun 
hesab edilə bilməz. Üçüncüsü,  Müstəqil dövlətimizin Prezidentinin yanında 

fəaliyyət göstərən Ali Attestasiya Komissiyası pedaqoji elmləri sistemə 
salarkən onun sahələrindən birini “Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və 
təhsilin tarixi” (13.00.01) adlandırıb. (Bax. AAK-ın bülleteni, Bakı, “Elm” 
nəşriyyatı, 2004, səh. 131) Deməli, təlimin, tərbiyənin, təhsilin nəzəri, praktik 
əsasları və tarixi haqqında söhbət açılan pedaqoji elmin sahələrindən birinin 
“Ümumi pedaqogika” adlandırılması məqsədəuyğun hesab edilməlidir.  

 

Ali məktəb pedaqogikası. 
Pedaqoji elmin bu sahəsi ali məktəblərdə təlimin, təhsilin, tərbiyənin, ali 

məktəbdə pedaqoji prosesə xidmətin, ali məktəbə rəhbərlik və pedaqoji 
nəzarətin ümumi məsələlərini öyrənir. Ölkəmizdə “Ali məktəb pedaqogikası” 
kursunun ilk yaradıcısı professor Nurəddin Kazımov hesab olunur. 
N.Kazımov ali məktəb pedaqogikasını dörd bölmədən ibarət tərtib edərək 
müvafiq bölmələrdə pedaqogikanın nəzəri metodoloji məsələləri, pedaqoji 
prosesin təşkili məsələləri, vahid pedaqoji prosesdə tərbiyə məsələləri,  ali 

məktəbdə pedaqoji xidmət məsələlərini sistemə salmışdır.  
2007-ci ildə isə ölkəmizdə daha bir “Ali məktəb pedaqogikası” işıq üzü 

görmüşdür. Fərrux Rüstəmov və Tamilla Dadaşova tərəfindən hazırlanan, ali 
məktəblərin magistratura pilləsi üçün nəzərdə tutulan “Ali məktəb 
pedaqogikası”da dörd bölmədən ibarətdir. Birinci bölmədə ali məktəb 
pedaqogikasının əsasları, ikinci bölmədə ali məktəb didaktikasının əsasları, 
üçüncü bölmədə ali məktəblərdə tərbiyə prosesi, dördüncü bölmədə ali 
məktəbə rəhbərlik və idarəetmə məsələlərindən bəhs edən bu əsər sistemli, 

ardıcıl aparılan fundamental tədqiqatların nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.  
Bunlardan başqa respublikamızda ali məktəb pedaqogikası ilə bağlı 

aparılan məqsədyönlü və səmərəli tədqiqatların nəticəsi kimi professor 
Mərdan Muradxanovun “Ali məktəbdə mühazirə” (1976), pedaqoq-alim 
Əkbər Tağıyevin “Ali məktəbdə seminar məşğələlərinin aparılmasına dair 
metodik göstəriş”, pedaqoq –alim Bəşir Bəşirovun “ Ali məktəb pedaqogikası” 
(1992), “Ali məktəb didaktikası” adlı əsərlərini də göstərmək lazımdır.  

 

Müqayisəli pedaqogika. 
Elmi pedaqogikanın bu sahəsi beynəlxalq miqyasda mövcud olan elmi 

pedaqogikaların, xüsusilə, təlim, tərbiyə, və təhsil nəzəriyyələrinin öyrənilməsi 
və müqayisəli şəkildə şərh edilməsi funksiyasını daşıyır. Ümumiyyətlə desək 
təlim, tərbiyə və təhsil məsələlərinin, habelə, problem məsələlərin müqayisəsi 
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ilə bağlı fundamental tədqiqatların aparılması azərbaycanli alim, professor 

Nurəddin Kazımovun adı ilə bağlıdır. O, həm respublikamızda, həm də 
beynəlxalq miqyasda ilk dəfə olaraq müqayisənin nəzəri və praktik əsaslarını 
(psixoloji, fizioloji, pedaqoji əsaslarını) əhatəli şəkildə tədqiq etmişdir. 
Ölkəmizdə “Müqayisəli pedaqogika”nı ərsəyə gətirən isə bu sətirlərin 
müəllifidir. Bizim  2001-ci ildə nəşr etdirdiyimiz ”Müqayisəli pedaqogika”da 
müqayisəli pedaqogikanın mahiyyəti, predmeti, əsas vəzifələri, tədqiqat 
sahələri və üsulları öz əksini tapmış; müxtəlif ölkələrdə məktəb siyasəti və xalq 
təhsil sisteminin təşkilinin əsas prinsipləri; müxtəlif ölkələrdə təhsilin məzmunu 

və islahatlar; müəllim kadrlarının hazırlanması probleminin müqayisəli şərhi; 
Amerika təhsilinin Azərbaycan təhsili ilə müqayisəsi; Azərbaycanın yeni təhsil 
müəssisələri barədə ətraflı məlumat verilmişdir.  

 
Hərbi pedaqogika.  
Hərbi pedaqogika hərbi hissələr, ədliyyə, polis və digər inzibati orqanlar 

üçün mütəxəssis hazırlayan orta, orta ixtisas və ali məktəblərdə təlim, tərbiyə, 

təhsilin məzmununu və tədrisin pedaqoji əsaslarını tədqiq edir və sistemə salır.  
 
İstehsalat pedaqogikası.  
Müxtəlif tipli fabriklərdə, zavodlarda, birliklərdə, Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyətlərin (MMC-lərin) nəzdində fəaliyyət göstərən təşkilat, idarə və 
sexlərin fəhlələri, texniki işçilərilə aparılan tərbiyə işlərinin məzmununu 
öyrənən pedaqogika istehsalat pedaqogikası adlanır. İstehsalat pedaqogikası 
həm də göstərilən müəssisələrin rəhbərlərinin fəhlə və texniki işçilərlə 

davranmalarının pedaqoji-psixoloji əsaslarını öyrənib ümumiləşdirir. 
Bu tipli müəssisələrdə əməkdaşlara ideya-siyasi, işgüzarlıq (əmək), bədii 

zövq (estetik), ağıl (görülən işin müvəffəqiyyətlə nəticələnməsinə dair 
tövsiyyələr) ekoloji (ətraf aləmi çirklənmədən qorumaq), iqtisadi 
(qənaətcilliyin səmərəsi) tərbiyə ilə bağlı söhbətlərin aparılması çox faydalıdır. 
Bu məsələlərin elmi-pedaqoji cəhətdən sistemə salınaraq metodik tövsiyyələr 
və monoqrafik ədəbiyyat şəklinə salınması “İstehsalat pedaqogikası”nın 
qarşısında duran təxirəsalınmaz vəzifələrdəndir. Hələ ki, bu vəzifələr öz həllini 

gözləyir.  
 
Mədəni-maarif pedaqogikası. 
Müxtəlif tipli muzeylərdə (tarix, diyarşünaslıq, maarif muzeyləri; ayrı-ayrı 

ictimai-siyasi xadimlərə həsr olunmuş muzeylər və s), mədəniyyət 
saraylarında, teatrlarda (kukla, gənclər, dram, musiqili-komediya, opera 
teatrları və s.), kitabxanalarda və digər mədəni-maarif müəssisələrində 
çalışanlara, habelə mədəni-maarif müəssisələri üçün mütəxəssislər hazırlayan 

orta-ixtisas və ali məktəb tələbələrinə istiqamət verən təlim-tərbiyə işlərinin 
məzmununu tədqiq edib ümumiləşdirən pedaqogika “Mədəni-maarif 
pedaqogikası” adlanır. Ölkəmizdə bu sahədə aparılan tədqiqatların təşəkkül 
tapmasını təqdirəlayiq hal hesab etmək olar. Bu baxımdan pedaqoji elmlər 
namizədi, dosent Sabir Əmirxanovun, pedaqoji elmlər namizədi, dosent Zərifə 
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Əliyevanın və rejissor-publisist-yazıçı Ağalar İdrisoğlunun tədqiqatlarını 

xüsusi qeyd etmək lazımdır. Dosent Sabir Əmirxanovun hazırlayıb çap 
etdirdiyi “Muzüy pedaqogikası” monoqrafiyasında muzey pedaqogikasının 
mövzusu, predmeti, mahiyyəti, məzmunu açıqlanmaqla yanaşı muzeylərdə 
məktəblilərlə aparılan işlərin pedaqoji-psixoloji əsasları; muzeylərin 
təhsilvericilik fəaliyyəti; məktəb muzeyləri və tədris prosesi; muzeylərlə orta 
ümumtəhsil məktəblərinin qarşılıqlı əlaqəsinin tərbiyəvi əhəmiyyəti; ailə və 
məktəblərin muzeylərlə birgə fəaliyyətinin tərbiyə işlərinə təsiri məsələləri öz 
əksini təqdirəlayiq bir şəkildə tapmışdır.  

Dosent Zərifə Əliyeva mədəni fəaliyyət pedaqogikasını hazırlamaqla 
(təəssüf ki, müəllif dərs vəsaitini “Pedaqogika” adlandırmışdır.) İncəsənət 
universitetində təhsil alan tələbələrin mədəni fəaliyyət pedaqogikası 
sahəsindəki bütün ehtiyaclarını ödəmişdir. Zərifə Əliyevanın “Kultroloji 
pedaqogika”üzərində işləməsini də qeyd etmək lazımdır. Əsər çap olunacağı 
təqdirdə mədəni-maarif işlərinin pedaqogikası sahəsində daha bir uğura imza 
atılacaqdır. Rejissor-publisist-yazıçı Ağalar İdrisoğlunun “Teatr 
pedaqogikası” hazırlaması ideyası da irəliyə doğru atılan addımlardan hesab 

olunmalıdır. 
 
Sosial pedaqogika 
Sosial pedaqogika haqqında XX əsrin 50-ci illərinə qədər epizodik qeydlər 

aparılırdısa, 50-ci illərdən sonra mütəmadi qeydlərin aparıldığı müşahidə 
olundu.  

2000-ci ildən etibarən isə rus pedaqoqları Y.V.Vasilkova, T.A.Vasilkova, 

E.İ. Tixamirova, A.V. Mudrik, N.İ. Nikitina, M.F.Qluxova, L.V. Mardaxayev 
və başqaları tərəfindən “Sosial pedaqogika” adı altında dəyərli dərs vəsaitləri 
və monoqrafiyalar çap etdirildi. Hətta sosial pedaqogikanın texnologiya və 
metodikasını özündə əks etdirən kitablar da işıq üzü gördü. Sosial 
pedaqogikanı pedaqoji elmlər sistemində şərh edən rus pedaqoqu 
S.N.Komenskaya pedaqogikanın digər sahələrini də geniş şəkildə şərh 
etmişdir. Biz ona istinad edərək sosial pedaqogika ilə yanaşı pedaqogikanın 
digər sahələrinin də şərhini verməyi məqsədəmüvafiq hesab etdik. Sosial 

pedaqogika özündə uşaqların və böyüklərin məktəbdənkənar tərbiyə işlərinin 
nəzəri və praktik əsaslarını birləşdirir. Sosial mühitdə, o cümlədən klublarda,  
maraq kurslarında, gənc texniklər stansiyalarında, uşaqların bədii yaradıcılıq 
evlərində, idman bazalarında, musiqi və teatr sənəti studiyalarında uşaqlar və 
gənclər bədii, fiziki və texniki yaradıcılıq qabiliyyətlərinə yiyələnir. Bu 
sahədəki tələbatlarını ödəyir, eyni zamanda asudə vaxtlarını səmərəli 
keçirirlər. Məhz belə bir şəraitdə sosial pedaqogika üçün geniş üfüqlər açılır. 
Əgər belə bir sosial şəraitdə tərbiyə işi düzgün qurulursa uşaqların və 

böyüklərin məktəbdənkənar məşğulluq səviyyəsi effektiv şəkildə inkişaf edir, 
cəmiyyətin mədəni səviyyəsinin mənbəyinə çevrilir.  

 
İslah-əmək pedaqogikası 
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Buraya törətdiyi cinayət əməlinə görə həbs olunmuş şəxslərin yenidən 

tərbiyə olunması üçün pedaqoji və psixoloji yanaşmaların nəzəri və praktik 
əsaslarının işlənməsi daxildir. Pedaqogikanın bu sahəsini “Pentensiar 
müəssisələrin pedaqogikası” da adlandırırlar. Cəzasını çəkən uşaqların, 
böyüklərin yenidən tərbiyə olunması üçün islah əmək pedaqogikasının ayrı-
ayrı bölmələri mövcuddur. İslah-əmək pedaqogikası hüquqşünaslıq və hüquq 
elmləri ilə qarşılıqlı əlaqədədir.  

 

Humanistlik pedaqogikası 
Pedaqogikanın bu sahəsi 1950-ci illərin sonu 1960-cı illərin əvvəllərində 

ABŞ-da meydana gəlmişdir. Humanistlik pedaqogikası əvvəlcə humanistlik 
ideyalarının ifadəsi kimi meydana gəlmiş və müasir tərbiyə metodlarının nəzəri 
və praktik istiqamətlərini özündə əks etdirmişdir. Qərbdə onun ən fəal 
nümayəndələri kimi  K.Rodjere, R.Bart, Ç.Ratboun və başqalarını göstərmək 
olar. Humanistlik pedaqogikasının əsas qayəsi təhsilə, şəxsiyyətə qayğılı 
istinad xarakteri vermək, təhsildə və təlimdə avtoritarizmi dəf etmək, 

şagirdlərin bilikləri, bacarıq və vərdişləri mənimsəmə prosesinə emosional rəng 
qatmaqdır. Bu emosionallığın fonunda təmənnasız yardım etmə, payvermə, 
bağışlama, həvəsləndirmə və rəğbətləndirmə formaları daxildir.  

Humanistlik pedaqogikası adından göründüyü kimi qayğılı münasibətin 
emosional stimullaşdırıcı forması olub həm təlim, həm tərbiyə, həm də təhsil 
prosesi üçün şəxsiyyətlərarası münasibətlərin konstruktiv, kommunikativ 
fəaliyyətlərinin düzgün tənzimlənməsini məqsədəuyğun hesab edir. 
Humanistlik pedaqogikası qabiliyyətli, istedadlı, talantlı uşaqların üzə 

çıxarılması, inkişaf etdirilməsi, formalaşdırılması ilə məşğul olmaqla yanaşı, 
sahibsiz, kimsəsiz və şikəst uşaqlara da yardım edilməsini həyata keçirdiyi 
işlərin ən mühüm tərkib hissələrindən biri hesab edir.  

 
İnformatika-kibernetika pedaqigikası 
Elmi- texniki tərəqqi dövründə informasiya axınının idarə olunması və 

yetişən nəslin nümayəndələrinin informasiya aləminə daxil edilməsi məqsədilə 
yaradılan pedaqogikaya informatika-kibernetika pedaqogikası deyilir. 

 
Antropedaqoqika  
İnsanın bütün həyatı boyu təhsil, tərbiyə və inkişafı prosesidir. 
 
Konduktiv pedaqogika 
Pedaqogikanın bu sahəsi öz fəaliyyətini qüsurlu uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı 

işə yönəldir. Bu sahənin əsas müəllifi venqer proqramı üzrə alim A. Petodur. 

Konduktiv pedaqogika əsas diqqətini tibbi-pedaqoji korreksiyaya yönəldir. 
Məqsəd uşaqların sərbəst aktivliyi və asılılığının olmamasıdır. 6-7 nəfərlik 
qruplarda məşğələləri tibbi biliklərə, pedaqogikaya, müalicəvi gimnastikaya, 
psixologiya, psixoterapiyaya dair baza biliklərinə malik olan şəxs aparır. 
Difektologiyaya yaxın sahədir.  

Feminist pedaqogika  
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Avropada azyaşlı qızların, həddi-buluğa çatmayan qız uşaqlarının tərbiyəsi 

ilə məşğul olan pedaqogikadır.  
Avropada, xüsusilə Hollandiyada, Fransada, Almaniyada azyaşlı, 

yeniyetmə və gənc qızların bəzi ictimai qurumların təsiri altına düşərək əxlaqa 
zidd olan hərəkətlərə yol vermələri, əyləncə saatlarında, seanslarda və sair bu 
kimi mənəviyyatı ləkələyən tədbirlərdə iştirak etmələri ailə-övlad tərbiyəsi 
sahəsində ciddi qüsurlar yaradır. Bunu nəzərə alan mütəxəssislər qızların, öz 
ismətini, ləyaqətini, mənəvi-əxlaqi hisslərini qorumağa xidmət edən həyat 
tərzinə istiqamətləndirilməsini və əxlaqa zidd olan ənənələrin zərərli 

nəticələrini özündə əks etdirən pedaqogika – yəni “Feminist pedaqogika” 
yaradırlar. 

Centlimen pedaqogikası 

Əgər feminist pedaqogika qızların əsasən mənəvi-əxlaqi normalarının 
saflaşdırılmasına xidmət edirsə, centlimen pedaqogikası oğlanların əsasən 
əxlaqi-mənəvi normalarının saflaşdırılmasına xidmət edir. 

Reabilitasiya pedaqogikası 
Reabilitasiya təşəkkül, bərpa, əmələ gəlmə mənasını verir. Adından məlum 

olduğu kimi bu pedaqogika tibbi, psixoloji, defektoloji biliklərə əsaslanan, 
xəstə, çətin öyrədilən, çətin tərbiyə olunan uşaq və yeniyetmənin 
hərəkətlərinin, emosional vəziyyətlərinin məzmununu açıqlayır. Bərpa 
pedaqogikası uşaqların intelektual fəaliyyətinə mane  olan amillərin aradan 
qaldırılmasını öyrənir. Bunun üçün reabilitasiya (bərpa) pedaqogikası 
uşaqların normal inkişafına mane olan ünsürlərin aradan qaldırılması ilə 
yanaşı normal mexanizmlərin bərpa edilməsini qarşıya əsas vəzifə kimi qoyur. 

    Gender pedaqogikası 

Pedaqogikanın yeni bir sahəsi olan Gender pedaqogikasının əsas məqsədi 
cinsindən asılı olaraq şəxsiyyətin potensial inkişafını təmin etmək, pedaqoji 
qaydaları göstərməklə oğlan və qızların qarşılıqlı əlaqəsi fonunda onların 
bacarıqlarının ortaya çıxarılması üçün şəraitin yaradılmasına nail olmaqdır. 
(Bax. E.N.Kamenskaya “Pedaqogika” dərs vəsaiti, Moskva, “Daşkov I K”, 
2006, 8-11). 

 

Sual və tapşırıqlar. 
 

1. Pedaqoji elmlər sistemi deyəndə nə başa düşülür? 
2. Bəs “Pedaqoji elmin qolları” deyəndə nə başa düşülür? 
3. Orta, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrilə bağlı olan və pedaqoji elmlər 

sisteminə daxil olan müəssisələri sadalayın. 
4. “Gender” və “Feminist” pedaqogikaları müqayisəli təhlil edin. 
5. Centlimen pedaqogikası haqqında müqayisəli fikir söyləyin. 
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İKINCI BÖLMƏ:  

Təlimin və təhsilin ümumi məsələləri. 
II ФЯСИЛ: ДИДАКТИКА.  

 
 Тягдим едилян «Дидактика»  адлы фясил щазырланаркян мцхтялиф дюврлярдя 

дцнйа вя Азярбайжан педагоъи фикир нцмайяндяляринин дидактик фикирляриня 
истинад едилмиш дяйярли жящятляр нязяря алынмышдыр. Хцсусиля республикамызда 
мцхтяляиф вахтларда эюркямли алим – педагоглар тяряфиндян няшр олунан 
педагоэика дярсликляриндяки  «Дидактика» бюлмяси эениш тящлил сцзэяжиндян кечи-
рилмиш, орада дидактик проблемлярин гойулушу ятрафлы юйрянилмишдир. 

 Мялумдур ки, Азярбайжанын мцстягил инкишаф йолу  иля ирялилямяси тящсил вя 
елм сащясиндя мцстягил дювлят сийасятинин  щяйата кечирилмясини тяляб едир. 
Тящсил  Гануну милли зяминя, цмцмбяшяри дяйярляря ясасланмагла фасилясиз 
тящсил системи йаратмаьы иряли сцрцр. Бцтцн бунлар тящсилин бцтцн пилляляриндя 
тялимин ганун вя ганунауйьунлугларына, принсипляриня, методларына, тяшкили 
формаларына, бцтювлцкдя дидактика проблемляринин гойулушуна йени мювгедян 
йанашмаьы тяляб едир. 

 Aydın məsələdir  ки, мцасир мяктяб дидактикасы яняняви йолла инкишаф едя 
билмяз. Цмумтящсил мяктябинин щяр бир мярщяляси, орада тялим просесинин 
гурулушу юзцнцн спесификлийи иля характеризя олунур. Она эюря дя бурада тядрис   
просесинин чохсащяли инкишафыны, мягсяд вя вязифялярини щяйата кечирмяк цчцн 
орта мяктябин спесифик тялим нязяриййяси олмалыдыр. Бу нязяриййянин дя ясасыны 
орта мяктяб дидактикасы тяшкил едир. 

 Орта мяктябдя елмлярин ясаслары юйрядилир, эянжляря орта тящсил  верилир вя 
бу он бир иллик тящсил мцддятини ящатя едир. Орта мяктябдя тядрис просессинин 
тяшкили, тящсилин мязмуну, форма вя цсулларынын гойулушунда да ясаслы фярг 
олдуьундан орта мяктяб дидактикасынын йаранмасы зяруряти мейдана чыхыр. 
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 Диэяр тяряфдян индийя гядяр няшр олунан «Педагоэика» дярсликляриндя 
верилян «Дидактика» бюлмяси чох да бюйцк олмайан щяжмдя верилмишдир. 
Тялимин ясас мясяляляринин шярщи гыса шякилдя тягдим едилир, тялимин цсул вя 
принсипляринин тятбигиндя орта мяктябин спесификасы нязяря алынмыр, мяктяб 
тяжрцбясиндян нцмуняляря, мцяллимлярин иш тяжрцбясиня чох аз щалларда мцражият 
олунур. 

 Фясилдя тялимин мащиййяти, мязмуну, методлары, принсипляри вя тяшкили 
формалары щаггында мясялялярин ятрафлы, системли шякилдя ишыгландырылмасына 
имкан верян материаллар топланмышдыр. 

 Габагжыл тяжрцбядян истифадя едяряк биз шаэирдлярин тящсил алмаг цчцн 
зярури олан биликлярин, бажарыг вя вярдишлярин мянимсянилмясиндя уьурлу нятижя-
ляря эятириб чыхара билян дидактик ишин системини мцяййянляшдирмяйя чалышмышыг. 
Бунун цчцн узун илляр ярзиндя апарылан елми  ахтарышлар вя тядгигатлар, мцща-
зиря вя семинар, конфранс вя елми семинарлардакы чыхышлар, цмумтящсил мяктяб-
ляриндя шяхси мцшащидяляр нятижясиндя топланылан мялуматлардан бир мянбя кими 
истифадя олунмушдур. 

Бу эцня гядяр республикамызда эюркямли алимляримиз: М.Мещдизадя,     
(М.Мурадханов, Т.Яфяндийев, И.Вялиханлы иля бирэя), М.Мурадханов             
(Я.Щяшимов, И.Вялиханлы, Е.Яфяндийев, А.Кяримов, Б.Ахундов вя                   
М.Мяммядовла бирэя), Й. Талыбов, Я. Аьайев (И. Исайев вя А. Еминовля 
бирэя), Н. Казымов (бир дярслийи  Я. Щяшимовла, икисини мцстягил мцяллиф кими),                
Я. Щяшимов (Ф. Садыговла бирэя), А.Аббасов, Щ.Ялизадя, Я.Пашайев,               
Ф. Рцстямов  кими мцяллифляр тяряфiндян щазырланан «Педагоэика», «Мяктяб 
педагоэикасы», «Али мяктяб педагоэикасы» адлы  дярслик вя дярс вясаитляриндя 
верилмиш дидактика бюлмяляринин  щям охшар, щям дя фяргли жящятляри  вардыр. 
ССРИ мяканында щазырланмыш дидактикалары нязяря  алмасаг, галанларынын ща-
мысы мцстягиллик газандыьымыз  дюврлярдя щазырландыьы  цчцн онларын щамысы ме-
тодолоэийасына, милли колоритиня, милли вя бяшяри дяйярляри юзцндя якс етдирмя-
синя, Азярбайжан тящсилинин дцнйа тящсил системиня интеграсийа тялябляриня жаваб 
вермясиня вя республикамызын реаллыьына ясасланмасы бахымындан тяртиб едил-
мяси йахшы тясир баьышлайыр. Бу  мцяллифлярин ичярисиндя профессор Нуряддин Ка-
зымовун дидактикасы щям щяжминя, щям дя мязмунуна эюря диггяти даща чох 
жялб едир. Мцяллифин дидактиканын цсуллары, принсипляри, ганунауйьунлуглары ба-
рядя иряли сцрдцйц йени консепсийалар Азярбайжан дидактикасы иля йанашы бей-
нялхалг мцщитдя мювжуд олан елми  дидактикаларын зянэинляшмясиня юз мцсбят 
тясирини эюстярмяк бахымындан тягdирялайигдир. 

Биз дидактика бюлмясини щазырлайаркян йухарыда адлары чякилян эюркямли 
педагогларымызын ян файдалы дидактик яняняляриня кюлэя салмадан проблемин 
цмуми мясяляляри барядя сющбят ачмаьы мягсядяуйьун щесаб етмишик. Дидак-
тика бюлмясинин щазырланмасында мянимля бирликдя педагоъи елмляр намизяди 
Шикар Щцсейнов да йахындан иштирак етмишдир. 

 
                           
 
                        2.1.  Дидактиканын цмуми мясяляляри 
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«Дидактика» термини педагоъи ядябиййатда илк дяфя ХЙЫЫ ясрдя В.Ратке 
(Ратхийа)  вя Й.А. Коменски  (1592-1670)  тяряфиндян ишлянмишдир. Онлар бу  
ад  алтында «юйрянмяк мящаряти»ни  «дидактика»  (йунан сюзц олуб 
«юйрядирям»  демякдир)  кими баша дцшцрдцляр. Мцхтялиф мцяллифляр дидактика-
нын мязмунуну мцхтялиф  жцр изащ етмишляр. Яэяр Ратке юзцнцн дидактик фикир-
ляриндя йалныз елмлярин, диллярин вя инжясянятин тялим олунмасы мящаряти барядя 
данышырса, Йан Амос Коменски юзцнцн мяшщур «Бюйцк дидактика»  китабында 
щамыйа щяр шейи юйрятмяйин «цмуми мядяниййяти» барядя фикир иряли сцрмцшдцр. 
Мящз педагоъи фикир тарихиндя Коменски бир алим кими дидактиканын ясасыны 
гоймушдур. Коменскинин « Бюйцк дидактика»сы  педагоэика курсунун 
мязмунуну тяшкил едян тялимин принсипляри вя гайдаларыны мцяййянляшдирмиш, 
системя салмыш, бцтцн бунлары  юзцнцн тябиятямцвафиглик вя пансофийа идейасына 
уйьун шякилдя ясасландырмышдыр. Тялими обйектив ганунауйьунлуглар ясасында 
гурмаьа чалышан Коменски идейалары дидактиканын сонракы инкишафына да юз 
эцжлц тясирини эюстярмишдир. 

Тярбийя, тящсил, тялим мясялялярини системли шякилдя якс етдирян педагоэика 
цзря хцсуси ясярляр Авропада ХЫХ ясрин биринжи йарысында (Нимейер, Шлейер-
махер, Щербарт вя башгалары) мейдана чыхмышдыр. Бу ясярлярдя тялим нязярий-
йяси бюлмяси ян мцщцм бюлмялярдян бири кими верилмишдир. Бу бюлмя дидактика 
адландырылмышдыр. Дидактиканын тярифиндя фярг ондан ибарят олмушдур ки, бязи 
мцяллифляр дидактиканы тящсил нязяриййяси, бязиляри ися тялим нязяриййяси адлан-
дырмышлар. Яэяр ХЫХ ясрин ахырлары ХХ ясрин яввялляриндя пеадагоэика курсла-
рына вя дидактика цзря ясярляря мцражият етсяк, онда эюрярик ки, бир чох 
мцяллифляр юз ясярлярини мящз дидактика мясяляляриня щяср етмишдир. Алманийада  
О. Вилман (1839-1920) дидактика цзря юз ясярини « Дидактика тящсил нязяриййяси 
кими» адландырмыш, рус педагогу Каптеров (1849-1921) «Дидактика щаггында 
очерк» ясяриндя «Тящсил нязяриййяси» йарымбашлыьыны вермишдир. Русийада         
М.И. Демков, Алманийада Ф. Паулсен ися дидактика дедикдя тялим нязяриййя-
сини баша дцшмцшляр. Лакин дидактик мясялялярин шярщи щяля гядим дюврляря эе-
диб чыхыр. Дидактиканын няйи, нежя, юйрятмяли кими башлыжа суалларына илк жавабы 
щяля фолклор нцмуняляриндя, аталар сюзляриндя, зярб-мясяллярдя, наьыл вя дас-
танларда тапмаг мцмкндцр. 

Дидакттик мясяляляря Платон, Аристотел, Сенека, Сисерон, Низами , Рабле, 
Моитен, Ябцлщясян Бящмянйар, Я. Тябризи, Я. Мaраьаи, Н. Туси, И. Щ. Пес-
талотси, Ъ. Ъ. Руссо, Л. Толстой, К. Д. Ушински,  М. Ф. Ахундов, Зярдаби вя 
бир чох башгалары диггят йетиряряк, файдалы фикир вя мцлащизяляр сюйлямишляр. 

Кечмиш Совет мцяллифляри тяряфиндян педагоэикайа аид йазылмыш тядрис 
вясаитляриндя дя щямчинин дидактика мцхтялиф жцр шярщ олунур. Бязиляри ону тялим 
нязяриййяси кими, бязиляри ися ону тящсил вя тялим нязяриййяси кими  мцяййян 
етмишляр. Лакин бу тярифлярдяки фяргляря бахмайараг, бцтцн мцяллифляр дидактика 
бюлмясиндя ейни мясяляляри нязярдян кечирирляр. 

Дидактика айрыжа мцстягил елм дейилдир. Дидактика педагоэика  елминin бир 
щиссясидир. Сон дюврдя йазылан педагоэика дярсликляринин дидактика бюлмясиндя 
адятян дидактиканын цмуми ясаслары верилир, онун мювзусу, мягсяди, 
мащиййяти, методолоъи ясаслары вя дидактик мягсядляри изащ едилир. Лакин 
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айрылыгда эютцрдцкдя дидактика мясяляляри мювжуд дярсликлярин щеч бириндя 
эениш вя ящатяли тядгиг едилмямишдир. 

Дидактика тялим вя тящсилля ялагядар ашаьыдакы мясяляляри юйрянир: айры-айры 
тядрис мцяссисяляриндя тящсилин мязмуну нядян ибарят олмалыдыр, тящсил системи 
вя онун принсипляри, тядрис мцяссисяляри арасында гаршылыглы ялагянин тямин 
олунмасы, тялимин мащиййяти, мярщяляляри, ганунауйьунлуглары, тялимин башлыжа 
анлайышлары, онун функсийалары, тялимин тяшкили формалары вя цсуллары, принсипляри, 
тялим мцвяффягиййятиня нязарят, онун гиймятляндирилмяси, дярс жядвяли, онун 
тяртиби, дидактика иля айры-айры фянлярин тядриси методикасы арасында ялагянин 
тямин олунмасы вя с. 

Бцтцн бунлар эюсятрир ки, дидактиканын тящсил вя тялим мясяляляри даиряси 
олдугжа ящатяли вя эенишдир вя о юз вязифясинин йериня йетирилмяси эедишиндя ша-
эирдлярдя билик, бажарыг вя вярдишляр формалашдырыр. Бурадан беля нятижя чыхыр ки, 
елми биликляря мцвафиг бажарыг вя вярдишлря йийялянмяк, елми дцнйаэюрцшцнцн 
формалашмасы вя идракы гцввялярин вя габилиййятлярин инкишафы тящсил , ону 
алмаьын ясас йолу ися тялимдир. 

Тялимin вязифяляри ики тяряфин-мцяллим вя шаэирдлярин бирэя фяалиййяти заманы 
щяйата кечирилир. Бу ися юйрятмя вя юйрянмя просесляринин бирлийи шяраитиндя 
мцмкцндцр. Тялим просесиндя фяалиййяти якс етдирян жящятляр бунлардыр: шаэир-
дин идрак фяалиййятинин тяшкили вя она рящбярлик, шаэирдин тярбиййясиня вя 
инкишафына йюнялян фяалиййят; шаэирдлярдя фяаллыьа щявяс йаратмаг, онларын 
фяалиййятиня нязарят етмяк вя истигамят вермяк, фяалиййятин нятижялярини тящлил ет-
мяк, нятижя чыхармаг вя йекунлашдырмаг. Тялимдя шаэирдин юйрянмя фяалий-
йятини якс етдирян жящятляря эялинжя бунлара ашаьыдакылары аид етмяк олар: юйрян-
мядя идрак  ямялиййатларынын формалары, юйрянмядя мотивлярин, идрак марагла-
рынын, цнсиййятин, шаэирдлярин мцстягиллийи, фяаллыьы вя с. 

Тящсил шяхсиййятин хцсусиййятлярини формалашдырма просеси кими тярбийядян 
щеч вахт тяжрид олунмур. Тящсил алмаг ушагларын мяктяб дюврцндя инкишаф 
фяалиййятинин башлыжа нювцдцр. Бу фяалиййятин нежя тяшкил олунмасындан, нежя эет-
мясинидян, щансы кейфиййятя малик олмасындан асылы олараг ушагларда ирадя вя 
характерин бу вя йа диэяр жящятляри, бу вя йа диэяр яхлаги кейфиййятляри форма-
лашыр, ямяк мядяниййяти инкишаф едир. Тялим просесиндя тящсил алан шяхсиййятин 
дцнйаэюрцшцнц тяшкил едян бахышлар системини, идейалар алямини юзцндя 
бирляшдирир. 

 Тялимдян данышаркян бир мясяляйя бир гядяр ятрафлы мцнасибят билдирмяк 
лазым эялир (Щярчянд бу мясяляйя ютяри йанашылмышдыр). 

Педагоэика дярсликляриндя və дярс вясаитляриндя, алимлярин яксяриййяти тялими 
синиф-дярс шяраитиля, тядрис просесиля мящдудлашдырырлар. Щямин мцяллифляр «тялим» 
дейяндя йалныз цмумтящсил мяктябляриндяки юйрятмя вя юйрянмя просесини 
нязярдя тутурлар. Лакин унутмаг олмаз ки, тялим цмумтящсил мяктябляриндяки 
синиф, дярс шяраитиндян кянарда да мювжуддур. 

Йяни баьчада, пешя мяктябиндя, орта ихтисас мяктябиндя, мусиги мяктя-
биндя, идман мяктябиндя, щярби мяктяблярдя, пешя-ихтисас курсларында да, 
щятта сиркдя дя тялiметмя мювжуддур. Бунлардан башга, заводларда, фабрик-
лярдя, мейданчаларда, кортларда, бярялярдя, радио-телевизийада, сехлярдя, що-
вузларда, мцхтялиф типли ареналарда, жыдырларда, мотодромларда, велотреклярдя 
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вя с.-дя дя тялиметмя вардыр. Дярзилярин, дулусчуларын, папагчыларын, яйрижилярин, 
эюн-дяри мямулатлары, чини габлар, зярэярлик мямулатлары, сувенирляр вя саир 
кими сянят нювляри иля мяшьул олан усталарын йанында пешя вя сянятляря йийялян-
мяк цчцн тящким олунан шаэирдляр дя юз усталарындан алдыглары тялим ясасында 
формалашыб, пцхтяляшибляр. Щятта зоопаркларда, сирклярдя вя бу типли диэяр йер-
лярдя гушлара, сцрцнянляря (хцсусиля иланлара мусигиля рягс етмяйи юйрядирляр), 
итляря, пишикляря, атлара, щятта вящши щейванлара (филляря, ширляря, пялянэляря, айыла-
ра вя с.) тялим вермякля бир сыра гейри-ади вярдишляр ашыланыр. 

Демяли,  тялимин нювляря  айрылмасына вя онларын щяр биринин айры-айрылыгда 
тядгиг олунмасына зярури ещтийаж дуйулур. Бунун цчцн ялимиздя тутарлы аргу-
мент дя вардыр. Бу нядир? Бу, дидактиканын юзцнцн хцсуси дидактика, цмуми 
дидактика, ялащиддя дидактика, пешя-ихтисас дидактикасы вя саир кими нювляря 
айрылмасы иля изащ едилмялидир. Унутмаг олмаз ки, педагоэика сащяляринин, йяни 
педагоъи елмляр системиня дахил олан сащяляринин демяк олар ки, щамысынын ди-
дактикалары вардыр. Мясялян, мяктябягядяр дидактика, мяктяб дидактикасы, орта 
ихтисас дидактикасы, пешя тящсили дидактикасы, али мяктяб дидактикасы, мусиги ди-
дактикасы, идман дидактикасы, мцгайисяли дидактика, сурдодидактика, тифлоди-
дактика, олигофрenдидактика, анtрoдидактика вя с. Садаланан дидактикаларын 
тящсилляндирижи, инкифетдирижи вя тярбийяляндирижи функсийалары да спесифик характер 
дашыйыр.  

Цмумиййятля, демялийик ки, мяктяб  дидактикасы тярбийянин еля мясялялярини 
нязярдян кечирмякля мящдудлашыр ки, бу да тябии олараг, тящсил вя тялим 
мясяляляри даирясиндя бирляшир. Бу, дидактиканын ясас мягсяди тялим просесинин 
ганунауйьунлугларынын ясасында тящсилин мязмунунун шаэирдляр тяряфиндян 
максимум сямяряли мянимсянилмясини, онларын тярбийя олунмасыны вя инкишафыны 
тямин едян йолларын вя шяртлярин мцяййянляшдирилмясидир1. Дидактиканын тядги-
гат обйекти ися тящсил просесидир, pредмети дидактик мцнасибятлярдян, бу мцна-
сибятлярин  абстракт сявиййядя моделляшдирилмясиндян ибарятдир. (Bax. Kazımov 
N. Həşimov Ə. Pedaqogika. B., 1996 səh. 69) 

Мялумдур ки, ушаглар мяктябягядяр йашларда, ушаг баьчаларында вя аилядя 
бязи биликляр вя онунла баьлы олан бажарыг вя вярдишляр алырлар, онларла идракы 
габилиййятляринин инкишафына кюмяк едян мягсядйюнлц иш апарырлар. Ялбяття бу 
мягсядляр цчцн бурада ушагларын йаш хцсусиййятляри нязяря алынмагла мцвафиг 
формаларда тялим тятбиг едирляр.  

Цмумтящсил  мяктябляриндя шаэирдлярин елмин ясаслары цзря биликляр системиня 
йийялянмяси вязифяси ушагларын вя эянжлярин тярбийяси сащясиндя башлыжа амил 
олараг галыр. 

Тящсил вя тялим щям ибтидаи, щям дя али  тящсил мяктябляринин ишиндя башлыжа 
йер тутур, бурада тящсил вя тялимин юз хцсусиййятляри олдуьуна эюря дидак-
тиканын ишляниб щазырланмасы вя халг тящсили системиндя бу бюлмяляря тятбиг 
олунмасы зяруридир. 

Дидактика цмумтящсил мяктябляриндя тящсил вя тялим мясяляляринин ишыг-
ландырылмасыны нязярдя тутур. Ялбяття, щазырда цмумтящсил мяктябляриндя ди-
дактиканын бир чох мцддяалары фянлярин тядрисиндя эениш тятбиг олунур. 
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Беляликля, дидактика педагоэиканын бир щиссяси олуб, тялим просесинин ма-
щиййятини, мязмунуну, принсиплярини, методларыны, имканларыны, йолларыны, васи-
тялярини  вя тяшкилат формаларыны юйрянян елмдир.  Дидактиканын ящатя даиряси бу-
нунла мящдудлашмайыб, о, тялим просесинин ганунауйьунлугларына, йухарыда 
гейд етдийимиз мцяллим вя шаэирд фяалиййятиня дя мцнжяр едилир. 

Мялумдур ки, шаэирдляр тящсил алмаг цчцн мцхтялиф фянляри юйрянирляр. Бу 
фянлярдя ися мцвафиг елмлярин ясаслары якс олунур. Щяр бир тядрис фянни цзря 
методика мювжуддур. Щяр фяннин тядриси методикасынын мцддяаларыны щямин 
фяння тятбиг етмяйин йолларыны арашдырыр, диэяр тяряфдян ися аид олдуьу фяннин 
тядрисиндяки спесифик ганунлары, методлары, вязифяляри юйрянир. Методика цмуми 
мягсядя, тящсилин вязифяляриня вя шаэирдлярин йаш хцсусиййятляриня мцвафиг ола-
раг мювжуд тядрис фянни цзря тялимин вязифяляри, мязмуну, методлары вя тяшкилати 
формалары щаггында елмдир. Щяр бир тядрис фяннинин методикасы юзцнямцвафиг 
елмин спесификлийини, онун мязмунуну вя  методларыны якс етдирир. Бязи 
ядябиййатлар да эюстярир ки, методика щям дя педагоъи елм демякдир, о мюв-
жуд сащядя шаэирдлярин уьурла тящсил алмасы ганунауйьунлугларыны юйрянир. Беля 
ки, мясялян, ядябиййатын тядриси методикасынын мязмуну ядябиййат тарихиня аид 
материалларла мцяййян олунур. Бу фяннин методикасынын башлыжа вязифяси мяктяб 
тящсилинин бцтцн мярщяляляриндя фяннин тядрисинин гаршысында дуран мягсяд вя 
вязифялярин мцяййян едилмяси, йаш хцсусиййятляриня мцвафиг олараг шаэирдлярин 
милли-мяняви, цмумбяшяри дяйярляр рущунда тярбийя еdilмяsi, фяннин ролунун 
мцяййянляшдирилмяси вя тядрис просесиндя истифадя олунан методларын тятбигиня 
наил олмагдыр. 

 Бу мясяляйя профессор Н.М. Казымов даща мцфяссял шякилдя айдынлыг 
эятирмишдир. О, дидактиканын сащялриня мцнасибят билдиряркян, онун сярщядлярини 
цмуми вя хцсуси дидактикалар шяклиндя даща дцзэцн мцяйянляшдирмишдир. О, 
эюстярир ки, «цмуми» дидактика  щяйата  кечирилдийи  шяраитдян аслы  олараг тялим 
просесинин обйектив ганунауйьунluqлары, онлары  шяртляндирян амилляри  цзя 
чыхарыр: ... хцсуси дидактика, бир груп  гощум фянлярин (мясялян биолоэийа 
фянляри) тядрис проблемлярини  цмумиляшдирилмиш  шякилдя ящатя едир. Бу фикир 
физиканын айры – айры сащяляринин тядрис методикасыны ящатя едян физика цзря 
хцсуси дидактикайа да аиддир. Цмуми дидактика бцтцн хцсуси дидактикалары  
цмумиляшдирмиш шякилдя юзцндя бирляшдирир вя онларын юзяйиня чевриliр, фянлярин 
тядрисиня ващид мювгедян йанашылмасына имкан верир.  (Bax. N.Kazımov. 
Məktəb pedaqogikası. B., Çaşıoğlu 2002. səh. 83). 

Мцяллимин  вя мяктяб рящбяринин практик фяалиййятиня рящбярлик кими дидак-
тика вя айры – айры фянляр цзря методикаларын бюйцк ящямиййяти вардыр. 
Дидактика елми жящятдян мцяййян олунмуш нязяри мцддяалар ясасында тящсилин 
тякмилляшдирилмяси, мяктябдя тядрис ишинин кейфиййятинин йцксялдилмяси исти-
гамятиндя конкрет эюстяришляр, гайдалар, методлар, цсуллар, тяшкилати формалар 
системини иряли сцрцр. 

Гядим дюврлярдян бу эцня кими тящсил вя тялим мясяляляри айры – айры  пе-
дагоэика вя дидактика дярсликляриндя ишыгландырылмыш, бу мцддят ярзиндя мц-
вафиг ядябиййатлар няшр олунмуш вя она мцнасибят билдирилмишдир. 

Тягдим олунан бу бюлмядя дидактиканын бцтцн тарихини шярщ етмяк вязи-
фясини гаршымыза мягсяд гоймасаг да, биз онун инкишафында йалныз башлыжа 



 42 

жящятляри нязярдян кечиряжяйик. Бу мянада дидактиканын ишляниб щазырланмасын-
да даща габаьа эетмяк, ону йени сявиййяйя галдырмаг мягсядиля щям кечмиш 
ирси, щям дя хцсусиля мцтярягги ящямиййят  кясб едян  мясяляляри нязяря алмаг 
олдугжа важибдир. Буна эюря дя башлыжа олараг габагжыл нязяриййялярин бязиляри-
нин ишыгландырылмасы цзяриндя дайанмаьы зярури щесаб едирик. Гейд етдийимиз 
кими дидактиканын баниси щесаб олунан Йан Амос Каменски  «Бюйцк дидак-
тика»  ясярини йазмагла дидактиканын мющтяшян бир елми – педагоъи – методик 
системини йаратмышдыр. Чехийадан говуландан сонра 1632 жи илдя щямин ясяри чех 
дилиндя йазса да, ону Амстердамда (Щолландийа) няшр етдирмишдир. Ясярин 
йазылмасындан тяхминян 25 ил сонра онун няшриня наил олан (1657) Комен-
скинин «Бюйцк Дидактика» ясяри йалныз онун юлцмцндян сонра Авропа юлкяля-
риндя вя Русийада няшр олунмушдур. 1957 – жи илдя щямин ясярин 300 иллик 
йубилейини гейд едян кечмиш Чехословакийа Халг Республикасы Маариф вя 
Мядяниййят Назирлийи вя Елмляр Академийасы  Коменскинин  педагоъи  кцллий-
йатынын няшр олунмасы тяклифиля чыхыш етмиш вя буна наил олмушлар. Мящз бу ил-
лярдян сонра Русийада вя Азярбайжанда онун ясярляри чап олунмаьа баш-
ланмышдыр. 

1632 –жи илдя чех дилиндя йазылмыш вя илк дяфя олараг 1657–жи илдя Амс-
тердамда латын дилиндя чап олунмуш «Бюйцк дидактика» еля бир тарихи шяраитдя 
йазылмышдыр ки, бу заман феодализм жямиййятиндя мяктяблярин бюйцк яксярий-
йяти монастыр вя килсяляря мяхсус иди. Бу мяктяблярдя башлыжа олараг дин юй-
рядилирди, диэяр фянлярин (граматика, риторика, диалектика, щесаб, жоьрафийа, аст-
рономийа, мусиги) материаллары ися дини аспектдя тядрис олунурду. Бцтцн елмляр 
илащиййатчылар тяряфиндян юйрядилирди. Феодалларын щюкмранлыьына табе олан тялим 
методлары ещкам характери дашыйырды. О,  йалныз йаддашын кюмяйи иля биликлярин 
мянимсянилмясиня вя онларын шаэирдляр тяряфиндян мцстягил мцщакимялярсиз 
гябул едилмясиня ясасланырды. Биликлярин беля мянимсянилмяси язбярчилик адла-
нырды.  Юйрянянляр  кился  китабларынын мятнлярини баша дцшмядян, онлары дяфяляр-
ля тякрарламаг йолу иля механики гайдада юйрянмяйя чалышырдылар. Бу заман 
шаэирдляр щеч ня баша дцшмцрдцляр, чцнки бцтцн тящсил latın  дилиндя апарылырды. 
Юйрянянин жавабы китабын мятни вя мцяллимин изащы иля там цст – цстя дцшмцрдц. 

Шаэирдлярин мцстягил фикринин тязащцрü няинки гиймятляндирилмирди, щям дя 
кцфр кими гяддаржасына жязаландырылырды. Шаэирдлярдя тялимя мараг ойадылма-
сында башлыжа васитя мяжбурилик иди. Тящсилин, тялимин беля схоластик формасы 
щаким даирялярин идеолоэийасына хидмят едирди. Она эюря дя кцтляви тящсил фор-
масы щеч жцря тяшяккцл тапа билмирди. Чцнки тящсил бир груп варлыларын мяна-
фейиня хидмят едирди. Феодализмдя беля зиддиййятлярин артмасы йени буръуази-
йанын йаранмасына тякан верди. Беля бир кечид дюврц цчцн ися йени тящсил фор-
масы, йяни дцнйяви тящсилин йаранмасыны зярурятя чевирди. 

 Бюйцк чех педагогу Йан Амос Коменскинин «Бюйцк дидактикасы» мящз 
бу мювгедян чыхыш етди. Коменскинин идейалары орта ясрляря мяхсус мяктябдя 
схоластиканы  инкар едяряк, йени типли мяктябин йаранма зярурятини иряли атды. Бу 
идейалар иргиндян, жинсиндян асылы олмайараг  бцтцн ушагларын эениш цмуми 
тящсил алмасы щаггында мясяляни юзцндя якс етдирирди. Коменскийя эюря тящсил 
универсал олмалы, юйрянянляр ися  бцтцн елмлярин енсиклопедийасыны билмялидир,  
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эяляжякдя щяр щансы бир сащядя камил мцтяхяссис олмаг цчцн  мющкям елми 
ясаслара йийялянмялидир. 

Й.А.Коменски мювжуд олан бцтцн сянят гайдалары иля таныш олмаьы да 
тящсилин мязмунуна дахил едирди. Бюйцк педагог  шаэирдлярин цмуми тящсилиндя 
онларын мараг вя мейлляриня мцвафиг олараг истякляринин тямин олунмасында 
бу мяшьялялярин ящямиййятини хцсуси гейд едирди.  Коменски шаэирдлярдя 
габилиййятлярин инкишафыны тямин едян бцтцн елмлярин вя сянятлярин тядрис 
олунмасыны  зярури сайырды. «Щиссляримиздя щеч ня олмадыьы кими, интеллектдя дя 
щеч ня йохдур» дейян Коменски эюстярирди ки, яэяр биликляр инсанын щиссляри 
васитяси иля гавранылырса, онда ушаглары да еля юйрятмяк лазымдыр ки, онлар 
имкан дахилиндя биликляри ятрафларындакы яшйалары мцшащидя етмякля мяним-
сясинляр. 

 Коменски щяр щансы  анлайышы, предмети юйрятмякдян ютрц юнжя яйанилийя 
цстцнлцк верди вя «Бюйцк дикдактика»да буну яйанилик принсипи адландырды. 
Тящсилин яйани гайдада апарылмасы принсипи башлыжа амиллярдян бири кими иряли 
сцрцлдц. Коменскинин бу принсипиня эюря яйани гайдада гаврайан шаэирд йахшы 
йадда сахламаьы, ян башлыжасы ися сюзляри дярк етмяйи вя ифадя етмяйи бажар-
малыдыр. Цмумини баша дцшмяк ващиди цмумиляшдирмяк васитясиля ямяля эялир. 

 Коменски «Бюйцк дидактика»нын 30 фяслиндя тялимин мязмунуна дахил 
олан ясас истигамятлярини, диэяр фясилляриндя ися онун цмуми мясялялярини шярщ 
етмишдир. Коменски синиф шяраитиндя дярс просесиндя биликлярин мянимсянилмяси  
ямялиййaтлары заманы щансы фянлярин нежя вя щансы заман дахилиндя ким тяря-
финдян юйрядилмясинин елми педагоъи ясасларыны системя салмышдыр. Бу систем ися 
бцтцн Авропа юлкяляриндя тятбиг олунмаьа башламышдыр. «Бюйцк дидактика» 
Щолландийада латын дилиндя чап едилдийи цчцн латын графикалы бцтцн Авропа 
юлкяляри Коменскинин дидактика системиндян асанлыгла истифадя етмишляр. Алма-
нийа, Балкан юлкяляри, Щолландийа, Испанийа (Яндялцс), Франса, Италийа, Инэил-
тяря маaрифчиляри бу системя цстцнлцк вермиш онун юз юлкяляри цчцн тятбиqи им-
канларыны мцяййянляшдирмишляр. Франсыз маарифчиси  Ъ.Ъ. Руссо (1712 – 1778)  
Коменски системиня цстцнлцк верян демократ педагог  кими дцнйа педагоъи 
фикир тарихиндя юзцня хцсуси йер тутмушдур. Руссонун алтымыш алты иллик юмрцнцн 
шанлы сящифяляри маарифчиликля баьлыдыр. ХВЫЫЫ ясрдя бцтцн Авропада олдуьу 
кими Франсада да бир-бириня бянзяйян мцщарибялярля йанашы дювлят вя бялядиййя 
мяктябляри дя вар иди. Щямин мяктяблярин яксяриййятиндя фярди тящсиля цстцнлцк 
верилдийи цчцн тящсилин кцтлявиляшдирилмяси ишиня бюйцк янэял йаранырды. 

Руссонун тялим нязяриййяси дя бу янэяллярин арадан галдырылмасында мцщцм 
ящямиййят кясб едирди. Руссонун тялим нязяриййяси барядя педагоъи фикир 
тарихиндя кифайят гядяр мялуматларын олдуьуну нязяря алараг биз Азярбайжан 
педагоэикасында бу эцня гядяр ады чякилмяйян диэяр франсыз маарифчиляринин бу 
сащядяки хидмятляри щаггында сющбят ачмаьы мягсядяуйьун щесаб едирик. 
Онлардан бири Франсада  Ъ.Ъ. Руссонун давамчыларындан бири олан, Франса 
педагоъи фикир тарихиндя юзцнямяхсус йери олан, лакин бейнялхалг мигйасда бир 
о гядяр дя танынмайан Ъулиен Париъскидир. Маркт Антуан Ъулиен Париъски 
(1775- 1848) тякжя  Франсада дейил Авропа вя дцнйа мигйасында мювжуд олан 
дидактик системлярин мцгайисяли  шярщини вермяйя мцyяссяр олмушдур. О, 1817 – 
жи илдя Парисдя дярж етдирдийи «Мцгайисяли педагоэикайа даир арашдырма 
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щаггында очерк вя илкин гейдляр» адлы елми ясяриндя илк дяфя олараг мцгайися 
прийому щаггында мялумат верир. Йери эялмишкян гейд етмяк лазымдыр ки, 
мцгайися прийомуну (мцгайися цсулуну – Ф.С.) елми – дидактикайа  Ъулийен 
Париъски эятирмишся, бюйцк рус педагогу Ушински вя русийа маарифчилийи 
тарихиндя хцсуси хидмятляри олан эюркямли йазычы  Л. Н. Толстой   тяряфиндян щя-
мин цсулун тятбиги имканлары барядя мцяййян фикирляр сюйлянился дя, щямин цсул 
Азярбайжан педагогу Нцряддин Казымов тяряфиндян фундаментал шякилдя 
тядгиг олунмушдур. 

Ъ. Париъскинин мцгайисяли дидактика сащясиндя апардыьы тядгигатларда ян 
юнямли йер тутан мясялялярдян бири дя франсыз ушагларынын щансы йаш  дювр-
ляриндян тящсиля башламасыны дцзэцн мцяййянляшдирилмясиля баэлы иряли сцрдцэц 
педагоъи идейалардыр. О, илк дяфя олараг Франсада «ибтидаи ижбари тящсил щцгу-
гу» консепсийасыны иряли сцрянлярдян щесаб олунур. Бунун цчцн Ъ. Париъски бир 
сыра габагжыл юлкялярин ибтидаи – ижбари  тящсилиндя мювжуд олан йаш дюврлярини 
мцгайися етдикдян сонра франсызларын тящсили цчцн сяжиййяви олан ибтидаи – ижбари 
тящсил щцгугу консепсийасыны иряли сцрмцшдцр. Ъ. Париъски мцяййянляшдирмишдир 
ки ушагларын ибтидаи – ижбари тящсил мцддяти  Прусийада ( Алманийада) 7 – 14; 
Австралийада 6 – 14; Чехийада 6 – 12; Исвеçдя 7 – 12; Инэилтярядя 5-11;  Италийа-
да 6-10; Йапонийада 6 – 14; Испанийада 8 – 14; Щолландийада 8 – 12; 
Австрийада 8 -14; йаш  дюврлярини ящатя едир. Она эюря дя Ъ. Париъски Франсада 
ушаглары ибтидаи – ижбари тящсил  цчцн 6 – 12 йашларыны мяqбул щесаб етмишдир. 
Мараглыдыр ки,  Ъ. Париъскинин тяклифи сонралар Франсада ибтидаи – ижбари тящсил 
щцгугу щаггында гярар гябул едиляркян нязяря алынмышдыр. Щятта 1882– жи илдя 
Франсада дювлят сявиййясиндя ибтидаи – ижбари  тящсил щаггында гярар гябуд 
едиляндя  Ъ. Париъскинин идейасына цстцнлцк верилмишдир вя ибтидаи – ижбари тящсил 
дюврц 6 – 12 йаш дюврляри кими нязярдя тутулмушдур. 

Коменски  идейаларына садиг галараг дидактика сащясиндя чох дяйярли фи-
кирляр сюйляйян Песталотси, Щербарт, Ушински, Дистерверг кими педагог–дидакт-
лары хцсуси гейд етмяк  лазымдыр.  Юмрцнцн 50 иллини ушагларын тялим–тярбийясиня 
сярф едян, тялими ямякля бирляшдирмяйя цстцнлцк веряряк, хцсуси типли орта 
цмумтящсил мяктяби вя институт йарадан  И. Песталотси (1746 – 1827) ян нцму-
няви ибтидаи мяктябляр цчцн елементар тящсил нязяриййясини ишляйиб щазырламышдыр. 

Песталотсинин  дидакткасындакы ян файдалы елми–педагоъи идейалары беля сяжий-
йяляндирмяк олар:  

- мцяллимин ян башлыжа вязифяси ушаьын юзцнцн нцмуняви фяалиййятинин ясасы 
кими, онун ягли фяалиййятини инкишаф етдириб мющкямляндирмяк; 

- тялимин тярбийяедижи характериня цстцнлцк вермяк; 
- щяр жцр тящсил формаларыны ябяди ганунлара (мцтярягги гайда вя ганунлара) 

табе етмяк; 
- аьлын кюмяйиля предметин дярк едилмясиня наил олмаг; 
- юйрятмя просесиндя мцшащиdяйя (ади мцшащиdə, илкин мцшащидя, мцтяшяккил 

мцшащидя, сабит мцшащидя) цстцнлцк верилмяси; 
- Билик, щярякят етмяк бажарыьы иля мцшащидя олунмалы; 
- Тялимин схоластик методикаларындан ваз кечмяк; 
- Тялим просесиндя яйанилийя цстцнлцк верилмяси. 
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Щям  философ, щям  психолог, щям дя педагог кими танынан, дидактика са-
щясиндя бюйцк ямяк сярф едян И. Щербарт (1776 - 1841) «Педагоэикадан биринжи 
мцщазиряляр», «Тярбийянин мягсядиндян доьан цмуми педагоэика» адлы 
ясярляриндя дидактиканын цмуми щиссяляриня вя тялимин тярбийяедижи характериня 
даир чох дяйярли фикирляр сюйлямишдир. 

Щербартын дидактикасынын ясас мцддяаларындан данышаркян ашаьыдакылары 
хцсуси гейд етмяк лазымдыр: 

- Тящсил системиндя гядим дилляря цстцнлцк верилмяси; 
- Биликлярин верилмяси, мянимсяdилмяси вя мющкямляндирилмясиндя психолоъи 

йанашмалара цстцнлцйцн верилмяси; 
- Биликлярин дяринляшдирилмяси цчцн ващидлярин мцяййянляшдирилмяси; 
- Дярк етмянин мцгайися йолу иля идрак васитясиня чеврилмяси; 
- Ардыжылыьын, системлилийин, айдынлыьын, ассосийасийанын метод кими гябул 

едилмяси. 
 Щербарт юйрятмянин пилляляриндя тящсилляндирижи, тярбийяляндирижи вя инки-

шафедижи амилляря бюйцк цстцнлцк вермишдир. О, щяр пиллянин юзцнямяхсус дяйяри 
олдуьуну да юз педагоъи идейалары иля нязярə чатдырмышдыр. 

 Щербарт айдынлыьы, ассосийасийаны, систем вя методу эащ юйрятмянин 
пилляляри, gащ да юйрятмянин мцхтялиф цсуллары адландырмышдыр,лакин о сон щалда 
бириндян диэяриня ардыжыл кечиди нязярдя тутмушдур.   

Щербартын юйрятмя просеси консепсийасында анлайышлар барядя  тясяввцрлярин 
йарадылмасында мцгайисяетмядян истифадянин цстцнлцкляри барядя дя дяйярли 
фикирляр вардыр.  

Елми дидактиканын инкишафында, формалашмасында вя зянэинляшмясиндя 
мцщцм ролу олан, хцсусиля, тящсил вя тялимин тярбийяедижи характериля баьлы 
дяйярли фактлар сюйляйян бюйцк рус педагогу, мцяллими, ижтимаи хадими  К.Д. 
Ушински (1824 – 1871) педагоэика елминя чох бюйцк тювсийяляр вермиш  вя 
дяйярли консепсийалар эятирмишдир. Ушинскинин 11 жилдлик сечилмиш ясярлярини 
нязярдян кечиряряк орада елми дидактиканын бюйцк бир системини эюрярик. 

Онун «Вятян дили», «Ушаг алями» дярсликляри ян дяйярли дидактика мате-
риаллары щесаб олунур. Ушинскинин  Санкт- Петербург йахынлыьындакы Готчина йе-
тимляр институтунда, Смолни няжиб гызлар институтундакы педагоъи фяалиййяти дюв-
рцндя елми – дидактиканын нязярийясиня, практик ясасларына даир йаздыьы ясярляр 
педагоэиканын ян дяйярли ясярляри щесаб олунур. 

 Ушинскийя эюря идрак просесиндя фактики материаллара йийялянмяйин ящя-
миййяти  чох бюйцкдцр. Ушински Й.А.Коменскинин яйанилик принсипини мцдафия 
едяряк тялим просесиндя яйани мцшащидянин тяшкилиня бюйцк цстцнлцк вермишдир. 
Ушински ушаглара елми-нязяри мялуматлары жанлы мцшащидяляр ясасында вермяйин 
цстцнлцкляриндян даща чох бящс етмишдир. Ушинскинин ян бюйцк педагоъи кон-
сепсийаларындан да бири мящз яйани мцшащидянин мцгайисяли шярщиня аиддир. 
Бюйцк педагог иддиа едирди ки, щяр щансы бир предмети, материалы мцшащидя 
едяряк дярк етмяк цчцн она мцгайисяли шякилдя йанашылмасы важибдир. Ушинскийя 
эюря яэяр шаэирд щяр щансы бир яшйаны, предмети мцшащидя едяряк ону башга 
яшйа вя предметля тутушдурмаьы бажарырса, онларын охшар вя фяргли жящятлярини 
шярщ етмяйи бажарырса, демяли, щямин шаэирд щямин яшйа вя предмет щаггында 
юзцнцн саьлам мцлащизясини сюйляйя биляжякдир. Ушински эюстярирди ки,  мцгайися  
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щяр жцр анлайышын вя щяр жцр тяфяккцрцн ясасыны тяшкил едир. Тялимдя мцгайися 
цсулундан эениш истифадя олунмалыдыр.   

 Н. М. Казымов  (Мцгайисяли тялим-тящсил цсулу щаггында К.Д.Ушински-
нин фикирляри вя мяктяб  тялиминдя бунун ящямиййяти  Б.,1957), К. Лордкипа-
нидзе (Ушинскинин педагоъи  системи. М. 1974) кими эюркямли педагоглар 
Ушинскинин дидактика сащясиндяки ирсиня мцражият едяряк дяйярли ясярляр 
йаратмышлар. 

 Н.Ф. Бинаковун, Ф.А. Дистервергин, А. Лайин, Е. Френдйакин, С. Дуйи-
нин  вя башгаларынын да дидактика саhясиндя файдалы фикирляри олмушдур. 

 Азярбайжанда дидактиканын инкишафы, тяшяккцлцндя йухарыда адлары чя-
килян педагог-алимлярин, мцфяккцрлярин идейаларынын, мцддяаилларынын, тювсийя-
ляринин вя консепсийаларынын мцщцм ролу олса да, онун  бир мцстягил елм кими 
формалашмасы щаггында конкрет бир фикир сюйлямяк олмаз. Чцнки республи-
камызда дидактика щямишя педагоэиканын бир бюлмяси кими тягдим  едилмишдир.  
Бахмайараг ки, 70-90 жы иллярдя, йени башламыш ясримизин яввялиндя рус алимляри 
мяктяб дидактикасыны, али мяктяб дидактикасыны мцстягил елм сащяси кими фор-
малашдырмаьа жидди сяй эюстярмиш, щяр ики сащяйя даир дярслик вя дярс вясаитляри 
щазрламышлар. Мараглысы одур ки, Москвада дидактика сащясиндя чап олунан 
ясярляр ичярисиндя сурдодидактика, тифлодидактика вя олигофрен дидактикаларына 
да раст эялмяк олар. 

 Азярбайжанда ися Бяшир Бяшировун «Али мяктяб дидактикасы» адлы дярс 
вясаити истисна олмагла дидактика  ады алтында щеч бир дярслик  щазырланмамышдыр. 

 Эюрцндцйц кими, кечмишин эюркямли педагогларынын ахтарышлары тялимин 
ясаслы тяряфляринин ачылмасына кюмяк етмишдир. Педагоъи фикрин инкишафы эюстяр-
мишдир ки, тялим бюйцк няслин кичик нясля садяжя олараг ютцрдцйц биликляр актын-
дан ибарят дейилдир. 

Истяр юлкямиздя, истяр юлкямиздян кянарда щямишя мцтярягги дидактик фикрин 
нцмайяндяляри тялимин тящлилинин мцтямади олараг давам етдирilмясинин      
бюйцк ящямиййятя малик олдуьу гянаятиня эялмишляр.   

Беляликля, дидактика сащясиндя кечмиш ирс  бизим  дидактик биликляримзин ян 
мцщцм мянбяляриня хидмят едир вя эянж   няслин тялиминдя бизя лазымы йолларын 
вя  бир чох мясялялярин щяллиндя кюмяк едир. 

 Педагоъи тяжрцбяnin pedaqoji nəzəriyyəyə мцвафиг олмамасы дидактик 
фикрин эяляжяк инкишафына вя мягсядйюнлц консепсийаларын ишляниб 
щазырланмасына кюмяк едя билмязди, чцнки бу консепсийаларын бцтцн щиссяляри 
елми методун ващидлийи иля ялагядар олмалы иди. 

 Щяр бир педагог, истяйиндян асылы олмайараг, тярбийя, тящсил, тялим мя-
сяляляринин юйрянилмясиндя вя щяллиндя бу сащядя вязифялярин практик шякилдя 
щяйата кечирилмясиндя дювлятин мянафейини тямсил едир. 

 Мухтялиф дюврлярдя няшр олунмуш педагоэика дярсликляриндя дидактик 
проблемлярин гойулушу Азярбайжан педагоъи  фикир тарихини  тядгиг едян тядги-
гатчылырын да диггятини жялб етмишдир. 

 Тялим просесинин мащиййятини, мязмунуну,Ş онун айры – айры тяряфлярини 
якс етдирян мцхтялиф сяпкили йазылар нязяря алынмагла, дидактика айрыжа бир 
бюлмя кими индийя гядяр йалныз няшр олунмуш педагоэика дярсликляриндя шярщ 
едилмишдир. Республикамызда илк дяфя  «Педагоэика» адлы дярсликлярдя, о жцмля-
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дян, 1964–жц илдя проф. М. Мурадхановун рящбярлийи алтында няшр едилмиш  
дярсликдя дидактика бир бюлмя кими верилмишдир.  Вя бу эцн дя бу дярсликдя юз 
ящямиййятини сахлайан дидактик мцддяалардан истифадя едилир. Лакин бцтювлцкдя 
китабын йазылыш дюврцнц  характеризя  етсяк  эюрярик ки, ялбяття  бу дюврдя 
тящсилин вязифяляри, мязмуну, кечмиш совет тящсил системинин мягсядиня вя сийаси 
тялябляриня уйьун шякилдя гурулмушдур. Совет педагоэикасынын тящсил нязярий-
йяси марксизм, ленинизм классикляринин коммунист  идеолоэийасы щаггындакы 
фикирляриня вя коммунизм гуружулуьу дюврцндя мяктябин гаршысында гойулан 
вязифяляря ясасланмыш, коммунизм жямиййятинин щяртяряфли инкишаф етмиш  шяхсий-
йятини щазырламаг мягсядиня хидмят етмишдир. 

 Тящсилин мязмунуна, о жцмлядян, тядрис планынын програмларына, дярс-
ликляря верилян тялябляр, онларын тядрис – тярбийя вязифяси совет жямиййятинин щяйа-
тында фяал иштирак едян вятяндашлар йетишдирмяйи гаршысына мягсяд гойурду. 

 Дярсликдя тядрис фянляринин тящсил вя тярбийяви ящямиййяти дя мящз бу 
истгамятя йюнялдилмишди. 

 Бир мцддят сонра, 1983 – жц идлдя проф. Б.Ящмядов вя А. Рзайев 
тяряфиндян тяртиб едилмиш «Педагоэикадан мцщазиря конспектляри» адлы дярс вя-
саити няшр олунур. Мцяллифляр дярс вясаитиндя «Дидактика» бюлмясиня айрыжа йер 
айырмышдыр. Китабда дидактиканын обйекти вя предмети, дидактиканын анлайышлар 
системи, голлары, дидактика вя идрак нязяриййяси, буръуа дидактик нязяриййяля-
ринин мащийяти, совет мяктябиндя тящсилин мязмуну, тялим просесинин мащийяти, 
тялим принсипляринин системи, тялимин методлары, тяшкили формалары вя цсуллары 
барядя шярщляр верилмишдир. Ялбяття, китабда ориъиналлыг даща чох диггяти жялб 
едир. Китабда мцяллифляр дидактиканын мязмунуну йени фикир вя идейаларла зян-
эинляшдирмиш вя ону ясасландырмышлар. Бу китабда да дидактик мязмун, мяся-
лялярин гойулушу чох да ящатя олунмамыш, гыса, конкрет шякилдя  шярh  едилмиш-
дир. Тялимин принсипи анлайышына алимлярин мцхтялиф  тяряфдян йанашмасыны да 
нязярдян кечиряк. В.И. Загвйазински, Л.И. Гргетснека, М.Я. Мурадханов 
принсипи рящбяр чыхыш мцддяалар, тювсийя, рящбяр педагоъи фяалиййят адлан-
дырмышlaр. И.И.Воблйатски принсипи дидактиканын цмуми  мясялялярини  щялл етмяк 
цчцн цмуми  тялябляр,  М.А. Данилов тялимиn норматив ясаслары, М.Т.Гарунов 
ися цмуми  истигамятверижи  ориентасийасы  кими   вермишдир. 

Й. А. Коменски принсипляри тябият – варлыг идейасы ясасында мцяййянляшдир-
мяйя сяй эюстярмишдир. 

Кечмиш иттифаг мяканында щазырланмыш педагоgикаларда (Симбирийeв, 
Йесипов, Илина, Гончаров вя б), беля бир йекдил фикир вар ки, инсанда беш дуйьу 
цзвц вар, онларын беши дя идрак просесиня хидмят едир. Она эюря дя шаэирдлярдя 
идрак просесинин дцзэцн тянзимлянмяси онларын тялимя олан марагларыны артырыр. 
Онлар тялим просесиндя алдыглары биликляри тяфяккцр сцзэяжиндян кечиряряк нитг 
васитясиля айдын шярщ едя билирляр. Бу заман шаэирдлярдя мцщакимя йцрцтмяк 
габилиййяти формалашмаьа башлайыр. 

Эюстярилян дюврдя чап олунан педагоэикаларда мцяллифляр бу мясялянин 
шярщиндя Ушинскинин фикирляриня дя истинад едирляр. Чцнки бу мясяля иля баьлы 
Ушински бир чох ясярляриндя мцхтялиф идейалар иряли сцрмцшдцр.  
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К.Д.Ушински тяфяккцрцн вя нитгин мцшащидячилийи вящдяти принсипиндян чыхыш 
едяряк эюстярирди ки,  шаэирддя дил габлиййяти вя тяфяккцр габлиййяти бирэя инкишаф 
етмялидир.   

  К.Д.Ушински идрак просесиня щям дя   гнесиолоъи  сферадан йанашырды. О, 
эюстярирди ки, елми-тарихи фактлары ушаглара юйрятмяк цчцн щяр шейдян яввял 
гаршыйа конкрет мягсяд гоймаг лазымдыр. Буна тялим мягсяди дейилир. Бу 
мягсяд олмаса шаэирдляр бяшяриййятин тарихи тяжрцбясиндя топланмыш биликляри 
мянимсяйя билмяз. Она эюря дя беля фактлары тялимин конкрет мягсядляриля 
уйьунлашдырдыгдан сонра шаэирдляря юйрятмяк олар. Бунун цчцн щямин фактлары 
педагоъи просесин мягсядляриня уйьун олараг  ишлямяк, педагоъи жящятдян 
ясасландырмаг вя сонра шаэирдляря вермяк лазымдыр. Ушински иддиа едирди ки,  
мцяллим гнесиолоъи мязмун кясб едян фактларын вя биликлярин зирвясиндя 
дайанырса, шаэирд онун бцнюврясиндя, тямялиндя дайаныр. Она эюря дя бцнювря 
еля гойулмалыдыр ки, шаэирдляр щямин бцнювря, тямял цзяриндя мющкям 
дайанараг зирвяйя эедян йолу асанлыгла дяф едя билсинляр.  

 К. Д. Ушински ибтидаи тялимин мязмуну вя методикасы мясялялярини ишляйиб 
щазырламышдыр. О, тялиммин бу пиллясиня хцсусиля бюйцк ящямиййят верирди, беля 
щесаб едирди ки, билик вя идейаларын тямяли ня гядяр мющкям оларса, сонра онун 
цзяриндя бир о гядяр мющкям бина ужалтмаг мцмкцндцр. 

Ана дили вя доьма тябийятин, тарихин  юйрянилмяси ибтидаи мяктябдя щяйата 
кечирилян тялим ишинин  ясасыны тяшкил едир. К.Д. Ушински тящсил системиндя ана дилини 
юйрянмяйин ящямиййятини йцксякляря галдырараг, ейни  заманда гейд етмишдир ки, 

дил бирбаша мüшащидя вя тяжрцбялярдян иряли эялян биликляри юзлцйцндя явяз едя 
билмяз. Дил бу жцр биликлярин газанылмасыны сцрятляндирир вя асанлашдырыр, лакин 
яэяр,  ушаьын диггятини эюрцлян ишин мязмунуна йюнялтсяк бу заман биз онун 
щяртяряфли инкишафыны тямин етмиш оларыг.   

 Тялим материалынын нормал мянимсянилмясиндя тялим принсипляринин 
мцяййянляшдирилмясинин вя она истинад едилмясинин чох мцщцм ящямиййяти 
вардыр. Тялим просеси цчцн  стимул ролуну ойнайан бу обйектив щягигят щаг-
гында да педагогларын, хцсусиля дярслик мцяллифляринин фикирляриндя дя мцяййян 
зиддиййятляр вардыр. Арашдырдыьымыз йцзлярля дярслик вя дярс вясаитляринин бир qис-
миндя дидактик принсиплярин мцяййянляшдирилмяси щаггында щеч бир сюз 
дейилмядийи щалда, бир гисминдя бу принсиплярин ясасында мцвафиг pedaqoji 
ганунларын вя ганунауйьунлугларын дайандыьы иддиа едилир. Проф. Н.М.Казы-
мов дидактик принсиплярин ясасында мцвафиг ганунауйьунлугларын дайандыьыны 
иддиа едир. 

 И. Ф. Харламов  да ясасландырмаьа чалышыр ки, дидактик принсипляр тялимин 
ганунауйьунлуглары ясасында ишлянмялидир. Т. А. Илйина 1984-жц илдя чап етдир-
дийи «Педагоэика» китабында  ися гейд едир ки, дидактик принсипляр тялимин мяг-
сяди вя шаэирдлярин дяркетмя фяалиййяти иля сых баьлыдыр. Й.К. Бабански « Педа-
гоэика» китабында йазыр ки, «Дидактика» тядрис просесинин ясас компонент-
лярини мцяййянляшдирмяк üçün  ясас сябябдирся, вязифя, мязмун, мягсяд тялим 
фяалиййятинин тяшкили, нязарят, васитя, форма ися тялимин нятижясидир.  

 Тялимин принсиплярини онун ганунлары ясасында мцяйянляшдирмяк фикрини 
иряли сцрян М. Данилов ися бу пинсиплярин системини  йаратмаьа жящд кюстярмиш-
дир. О, тялимин 7 принсипини гейд едир. 
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 Йери эялмишкян гейд етмяк лазымдыр ки, тялимин принсипляринин мцяййян-
ляшдирилмясиндя вя тясниф едилмясиндя дя алимлярин фикирляриндя мцхтялифлик 
вардыр. Мясялян, Б. Бяширов «Али мяктяб дидактикасын»да тялим принсиплярини 
ашаьыдакы систем цзря тягдим едир: 

 1. Елмлик принсипи. 
 2. Варислик принсипи. 
 3. Системлилик принсипи. 
 4. Нязяриййянин практикасы вя ялагяси принсипи. 
 5. Шцурлуluг принсипи. 
 6. Нцмайиш принсипи (яйанилик). 
 7. Тялимля мющкямлятмя принспи. 
 К. А. Биктоэиров,  С. И. Арханэелски, В.И. Загвйазински али мяктябдя тя-

лим  принсипляринин 8 адда адландырмасыны иряли сцрцр. 
 Тялимин принсипляриндян данышаркян М. Мещдизадя, Н. Казымов, Я.Аьа-

йев, Б. Ящмядов, З. Гаралов вя башгаларынын хидмятлярини дя гейд етмяк ла-
зымдыр. 

 Проф. Н. Казымов тялимин 13 принсипини мцяййянляшдирир. 
1. Тялимин щяйатла ялагяляндирилмяси принсипи. 
2. Тялим цчцн мцнасиб шяраитин йарадылмасы принсипи. 
3. Тялимдя фярди хцсусиййятлярин нязяря алынмасы вя мцвафиглик принсипи. 
4. Тялимдя ямякдашлыг принсипи. 
5. Тялимдя дцзцня вя яксиня ялагянин  бирлийи принсипи. 
6. Тялимдя шüурлуluг вя фяаллыг принсипи. 
7. Тялимдя елмлик  принсипи. 
8. Тялимин тящсилверижи принсипи. 
9. Тялимин тярбийяляндирижи принсипи. 

10.  Тялимин  инкишафетдирижи принсипи. 
11. Тялимин анлайыша хидмят етмяси принсипи. 
12. Мцхтялиф цсуллардан истифадя принсипи. 
13.  Тялимдя билик вя бажарыгларын мющкямляндирилмяси принсипи. 

Профессор Б.А. Ящмядов тялимин  принсипляриня ашаьыдакылары дахил едир: 
1. Тялимин жямиййят  гуружулуьу ишляриня хидмят етмяси; 
2. Тялим  материалынын  онун  мягсяд зямининдя сечилмяси; 
3. Тялим васитяляринин  онун мязмуну зямининдя сечилмяси; 
4. Тялимдя шаэирдин имканынын нязяря алнмасы; 
5. Тялим методларынын онун васитяляри зямининдя сечилмяси; 
6. Елмлик; 
7. Шüурлуluг, фяаллыг вя мцстягиллик;  
8. Системлилик; 
9. Фяннин дахили мянтигинин эюзлянилмяси; 
10.  Биликлярин мющкям мянимсянилмяси; 
11.  Яйаниликля цмумиляшдирмянин вəhдяти; 
12.  Репродуктив вя продуктив тяфякцрцн вəщдяти; 
13.  Биликля фяалиййятин бирлийи вя с. 
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Али педагоъи мяктябляр цчцн 1993 –жц илдя няшр олунан «Педагоэика» 
дярслийиндя ися (мцяллифляр Й. Талыбов, Я. Аьайев, И.Исайев, А.Еминов)  бцтцн 
тяснифат вариантларыны  цмумиляшдириляряк ашаьыдакы принсипляр мцяййянляшдирилир. 

1. Тялимин тярбийяедижи вя инкишафетдирижи принсипи. 
2. Тялимин щяйатла, инкишафла ялагяляндирилмяси принсипи; 
3. Тялимин елмлийи принсипи; 
4. Тялимдя системлилик вя ардыжыллыг принсипи; 
5. Тялимдя шüурлуluг вя фяаллыг принсипи;  
6. Тялимин яйанилик принсипи. 
Эюрцндцйц кими тялим принсипляринин бюлэцсцндя охшарлыг даща чох нязяря 

чарпыр. Орта мяктябдя истифадя олунан тялимин принсиплярини олдуьу кими али 
мяктябя кючцрцлцр вя йахуд яксиня. Айры-айрылыгда истяр орта,истярся дя али 
мяктябин спесифликлийи нязяря алыныр. Дцздцр ола биляр ки, щяр икиси цчцн дидактик 
принсипляр ейни олсун, амма мязмун етибари иля, щяйата кечирилмяси бахымындан 
бунлар ейни дейилдир. Ялбяття, орта мяктяб дидактикасында тялимин принсиплярини 
мцяййянляшдиряркян бу спесификлик нязяря алынмалыдыр. 

 

2.2.  Дидактиканын тядгигат  цсуллары 

 
Педагоэика дярсликляриндя юз яксини тапан дидактика бюлмяляринин бюйцк 

яксяриййятиндя дидактиканын тядгигат цсуллары барядя мялумат верилмир. Бу 
онунла  изащ едилмялидир ки, педагоэика дярсликляриндя, дярс вясаитляриндя мцял-
лифляр педагоэиканын тядгигат методлары ады алтында верилян фясиллярдя, йарым-
фясиллярдя щямин тядгигат методларыны щям тялимя, щям тярбийяйя аид едирляр.  
Щятта мцяллифлярин бязиляри щямин цсуллары педагоэиканын елми – тядгигат 
методлары (А. Аббасов, Ф. Рцстямов), педагоъи elmin тядгигат цсуллары   (Н. 
Казымов) адландырырлар. Фикримизжя, дидактиканын тядгигат цсулларынын педаго-
эиканын тядгигат цсулларындан тяжрид едiləряк мцстягил шякилдя шярщ олунмасы 
даща  мягсядяуйьундур. Бир щалда ки, бир сыра Авропа юлкяляриндя, щятта Ру-
сийада дидактика мцстягил елм сащяси кими тягдим едилир, щямин мцстягил елм 
сащясинин тядгигат цсуллары иля баьлы фикир йцрцтмяк шцбщясиз китляви щал кими 
гиймятляндирилмишдир. Бцтцн бунлары нязяря алыб бу йарымфясилдя дидактиканын 
тядгигат цсуллары барядя йыьжам шякилдя мялумaт веряжяйик. 

Нязярдян кечирдийимз дидактика адлы алтында няшр олунан материалларда 
цмуми дидактиканын тядгигат цсуллары дейяндя ясасян мцшащидя, мцсащибя, 
анкетляшдирмя, мяктяб сянядляринин вя шаэирдлярин йарадыжы мящсулларынын юря-
нилмяси,  педагоъи  експеримент вя с. беля  цсуллардан щесаб олунур. 

Бир сра мцяллифляр (А.Аббасов, Щ.Ялизадя) нязяри тядгигат цсуллары дейяндя 
тящлил, тяркиб, индуксийа, дедуксийаны, практик тядгигат цсуллары дейяндя ися мц-
шащидя, мцсащибя, анкетляшдирмя, фяалиййят мящсулларынын вя мяктяб сяняд-
ляринин юйрянилмясини нязярдя тутур (Я.Пашайев, Ф.Рцстямов), сосиал тядгигат 
методларыны моделляшдирмяни, тестляшдирмяни, индуктивлийи вя дедуктивлийи, бязи-
ляри ися (Н.Казымов) рийази  цсуллары,  йяни гейдяалманы, низамлама вя гиймят-
ляндирмяни дя педагоэиканын тядгигат цсуллары щесаб едирляр. Биз дя ади чякилян 
цсулларын щамысыны мцтярягги цсуллар кими, щям дя дидактиканын тядгигат цсул-
лары кими гиймятляндиририк. 
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Бцтцн бунларыла йанашы дидактиканын тядгигат цсулларындан олан мцшащидя, 
мцсащибя, анкетляшдирмя, мяктяб сянядлярин юйрядилмяси, тялим мониторингинин 
моделляшдирилмяси вя експеримент   щаггында гыса мялумат вермяйи лазым 
билирик. 

Мцшащидя.  Дидактикада мцшащидя цсулу планлы, мцтяшяккил вя мягсядйюнлц 
апарылан цсулдур. Бцтцн фянлярин тядриси просесиндя мцхтялиф характерли 
мцшащидяляр апарыла биляр. Мцшащидя заманы тядгигатчы гаршыйа гойдуьу мяг-
сядля ялагядар фактлар топлайыр, онлары тящлил едир,  тутушдурур, гаршылашдырыр, 
мцгайися едяряк мцвафиг нятижя чыхарыр. Мцшащидя  гыса вя узун мцддятдя 
апарыла биляр. Мясялян, дярслярдя шаэирдлярин мцстягил ишляринин тяшкилинин юйря-
нилмяси иля ялагядар тядрис или мцддятиндя мцшащидя апарылыр. Бу вахт мцшащидя 
заманы ялдя едилмиш мялуматлар ашаьыдакы ясас мясяляляри юзцндя якс етдир-
мялидир: дярсдя шаэирдлярин мцстягил ишляри щансы мягсядляря эюря гурулур, ишя 
башламаздан яввял вя онун йериня йетирилмяси эедишиндя мцяллим ушаглары нежя 
тялиматландырыр, онлар щансы чятинликлярля гаршылашырлар, бу ишляр нежя йохланыlıр вя 
гиймятляндирилир, ушагларын биликляри, bacarıqları вя вярдишляри мянимсямясиндя 
вя онларын идракi гцввяляринин инкишафында щансы нятижяляр ялдя едилир. 

Конкрет материалын тящлили ясасында нятижяляр ялдя еtмяк вя юйрянилян 
дидактик мювзу цзря гойулмуш мягсядляря жаваб вермяк мягсядиля мцша-
щидянин мялуматлары гейд олунур вя сонра цмумиляшдирилир. Бу нюв тядгигатлар 
практикада юзцнц доьрулдан гиймятли методларын вя иш цсулларынын йарадыл-
масына да имкан верир. Системли мцшащидячилик йолу иля щям елми ишчиляр, тядги-
гатчылар, щям дя мяктябин рящбяр ишчиляри, щабеля педагоъи коллективин цзвляри, 
мцяллимляр мцсбят тяжрцбяни юйряня билярляр. Мцййян уьурлар ялдя едян мцяллим 
мцнтязям олараг юз тяжрцбясини бу цсулла тякмилляшдиря биляр. 

Мцсащибя. Дидактикада тятбиг олунан тядгигат цсуллары ичярисиндя бу цсул 
мцщцм йер тутур вя бу цсулдан тез – тез истифадя едирляр. Мцсащибя цсулунун 
ящямиййяти ондан ибарятдир ки, бу цсул  васитяси иля арашдырылмасы нязярдя 
тутулан фактлар, щадисяляр щаггында даща мязмунлу, ящатяли мялумат топла-
маг мцмкцндцр. Бу заман тядгигатчы мцсащиби иля сых цнсиййятдя олур, 
бирбаша мялумат ялдя едир. Просес жанлы вя тябии характер дашыйыр. 

Мцсащибя просесинин юзц дя планлашдырма тяляб едир. Беля ки мцсащибянин 
щарада, киминля, щансы мягсядля апарылмасы, щятта суалларын характери 
габагжадан мцяййянляшдирилир. Мцсащибя методундан истифадя тядгигатын араш-
дырмаг истядийи проблем щаггындакы мялуматы эенишляндирир вя бу сащядя ся-
мяряли фяалиййят эюстярмясиня имкан верир. 

Анкетляшдирмя. Бу методун мащиййяти ондан ибарятдир ки, тяртиб олунмуш 
анкетя хцсуси суаллар йазылыр вя жаваблар алыныр. Анкетляшдирмя кцтляви характер 
дашыйр. Бу метода о заман мцражият олунур ки, юйрянилян обyект цзря даща чох 
мцяллимин, шаэирдин вя с. фикрини юйрянмяк лазым эялир. Анкетин тяртибиндян чох 
шей асылыдыр. Верилян суаллар бир –бирини тамамламалы вя ардыжыллыгла систем 
шяклиндя тяртиб едилмялидир. 

Експеримент. Дидактиканын бу цсулу педагоъи идейанын, щипотезин тяшкил 
едилмиш хцсуси шяраитдя юйрянилмяси вя йохланылмасына хидмят едир. Експеримент 
тялим просесиня йени мязмунун, методларын вя методик цсулларын, тядрис ишинин 
тяшкили формаларынын вя с. дцшцнцлмцш шякилдя тяжрцбяйя дахил едилмясини нязярдя 
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тутур. Експеримент гойулмуш мясялянин щяллини, сонра ися бу щипотезин 
йохланылмасыны нязярдя тутан ясасландырылмыш фярзиййянин тятбигидир. Ясас мяг-
сяд дидактик идейаларын, щипотезин файдалылыьыны юйряниб ашкара чыхармагдыр. 

Мцшащидядян, мцсащибядян вя диэяр тядгигат цсулларындан чыхарылан ня-
тижялярин доьру олдуьуну йохламаг мягсядиля експеримент тяшкил  едилир. 

Дидактик тядгигатларда тятбиг олунан експериментлярин мязмуну ясасян 
ашагыдакы  кими олур: 

- мцяллимин, мяктябин иш планына тяdqигатчылары марагландыран йени цсул-
ларын, материалларын дахил едилмяси вя онларын тятбиги, сямярялилийинин йохла-
нылмасы; 

- ейни шяраитдя тятбиг олунан мцхтялиф методларын, цсулларын вя материалларын 
мцгайисяси; 

- мцхтялиф шяраитдян асылы олараг, ишдя щансы вариантларын тятбиг олунмасынын 
айдынлашдырылмасы; 

-  узун дювр мцддятиндя ишин  йени гайдада ( мясялян, йени  програмын, йени 
дярслийин, тядрис ишини тяшкилин йени формасынын йохланылмасы) гойулушу. 

Експеримент цч мярщяля цзря щяйата кечирилир: Мцяййянедижи, юйрядижи, 
йохлайыжы. 

1. Мцяййянедижи експеримент мярщялясиндя тядрис просесиндя мцяййян 
мягсядля мцяййянляшдирилмяси нязярдя тутулан проблемля баьлы ясасян 
гусурлар, чатышмазлыглар цзя чыхарылыр вя онларын арадан галдырылмасы цчцн 
мцвафиг тювсийяляр щазырланыр. Щямин тювсиййяляря уйьун олараг юйрядижи 
материаллар щазырланыр. 

2  –   Юйрядижи мярщялядя щямин юйрядижи материаллар тятбиг олунур.  
3. Нятижяси ися  йохлайыжы мярщялядя  йохланараг сынагдан кечирилир. Бязи 

ядябиййатда експериментин йухарыда садаладыьымыз мярщяляляри онун нювляри 
кими дя тягдим едилир. Фикримизжя експериментин мярщяляляр цзря апарылмасы еля 
онун юзлцйцндя нювлярини дя мцяййянляшдирир. 

Бир груп шаэирди, синфи,  бцтюв бир тядрис мцяссисяни ящатя етмяси, есперимент 
апармаг цчцн планлашдырма апарылмасы, експериментин йекунлашдырылмасы  
онун мярщяляляриндян щесаб едилир. 

Експеримент щямишя йени елми идейаларын мейдана чыхарылмасына хидмят 
едир. Експеримент нятижясиндя ялдя едилян йени идейа тəжрцбядя, тялим просесиндя 
мцяййян дяйишикликляр щяйата кечирмяйя эятириб чыхарыр. 

Юз- юзлцйцндя мялумдур ки, експериментин тятбиги иля щяр бир тядгигат иши 
алынмыш бцтцн материалын юзцнямяхсус тярздя ишлянилмяси, тядгигат мювзусу 
цзря обйектив нятижяляри алмаг йчцн тяжрцбяни дяриндян вя щяртяряфли тящлил ет-
мяйи тяляб едир. 

Експеримент  йенилийин ады иля, йахуд йенилийин мцхтялиф вариантлары арасында 
мцгайисяни нязярдя тутур. 

Синифдя апарıлан експеримент айры – айры шаэирдлярин експериментя гядяр 
дярсляринин лабораторийа гайдасында юйрянилмяси вя бундан сонра йохланылан 
материалларын шаэирдляр тяряфиндян биликлярин, bacarıqların вя вярдишлярин мяним-
сянилмясиня тясирини дяриндян айдынлашдырмаг, чятинликляри вя нюгсанлары тап-
маг, ушаглара фярди йанашма йоллары ахтармаг цчцн ялагяляндириля биляр. 
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Мяктяб сянядляринин юйрянилмяси.  Бязян тядгигатчы цчцн шаэирдлярин йазы 
ишляринин, онларын каллиграфийа гайдаларына нежя ямял етмясини юйрянмяк, щансы 
сящвляря йол вердийини, щансы сащялярдя чятинлик чякдийини, билийиндяки чатышмаз-
лыглары ашкара чыхармаг зяруряти йараныр. Бу заман мяктяб сянядляринин вя ша-
эирдлярин йарадыжылыг мящсулларынын юйрянилмяси бу сащядяки вязиййяти ашкара 
чыхармаьа имкан верир. 

Шаэирд ишляринин юйрянилмяси щям шаэирдлярля апарылан мцстягил ишлярин 
системинин юйрянилмяси цчцн, бу вя йа диэяр тядрис вясаитляринин тятбиг олун-
масына аид  нятижялярин йохланылмасы цчцн зяруридир. 

Дидактик тядгигатларда кюмякчи цсуллар кими педагоглар, валидейнляр,  
йахуд шаэирдлярля мягсядли сющбятляр тяшкил олунур, бу сющбятлярин мязмуну 
вязифялярдян асылы олараг мцяййян едилир. Бязи щалларда йазылы сорьу да (анкет) 
тябиг олунур. Бу заман зярури сайылыр ки, кцтляви материал топланмыш олсун. Беля 
сорьу йалныз елми – тядгигат мцяссисяляринин рящбярлийи алтында тятбиг едилир. 
Щям шифащи сющбятляр, щям дя йазылы сорьу чятин, мцряккяб вя гялиз  олмамалы-
дыр. Бунлар айдын, садя, мцяййян мязмуна жаваб вермялидир. 

Мювзу цзря тядгигат ишляринин планлашдырылмасы заманы мцхтялиф методлар 
даща мягсядйюнлц гайдада сечилир. 

Бир чох мцяллимлярдя вя мяктяблярдя мцсбят тяжрцбянин дцшцнцлмцш шякилдя 
вя диггятля юйрянилмяси онларын ишиндя еля хцсусиййятляри ашкара чыхарыр ки, бу 
хцсусиййятляр онлар цчцн цмуми мащиййят кясб едир, бу ялагяляр тялимин 
методларынын, васитяляринин вязифяляри вя нятижяляри арасында тякрарланан ялагяляр-
дир. Бу, уьурлу тялимин ганунауйьунлугларыны мцяййянляшдирмяйя имкан верир. 
Демяли габагчыл педагоъи тяжрцбянин юйрянилмяси вя цмумиляшдирилмяси 
сащясиндя дцзэцн гурулмуш иш педагоъи нязяриййяни зянэинляшдирир. Диэяр тяряф-
дян, педагоъи нязяриййя практик сащядя ишляйянляри  иш принсипляри вя гануна-
уйьунлугларla  силащландырыр, юлкядя эянж няслин гаршысында тящсил вя тялимин 
инкишаф перспективлярини ачыр, бу иши иряли апармаьа, онун сявийясини йцксялтмяйя 
кюмяк едир. 

Елми тящлил вя цмумиляшдирмяляр мягсядиля мяктяблярин вя мцяллимлярин 
тяжрцбясинин юйрянилмяси ики истигамятдя апарыла биляр. 

Тяжрцбянин юйрянилмяси мцхтялиф жцр щяйата кечирилир: мцяййян план цзря 
тядгигатчынын шяхси мцшащидяляр апармасы йолу иля; мяктяблярдя,  мцяллимлярдя, 
педагоъи вя методик кабинетлярдя олан материалларла таныш олмаг йолу иля вя 
хцсуси тапшырыглар цзря (хцсуси ишляр, дярслярин мягсядли йазылышы, шаэирдлярин 
иншасы,  мяктяб ишчиляри, шаэирдляр вя валидейнлярля сющбятляр вя с.) материалларын 
топланмасы йолу иля. Бцтцн бу васитяляр бир тядгигатда бирляшя биляр. Топланылан 
бу материаллар ичярисиндя билаваситя шаэирдлярин йарадыжы фяалиййятини юзцндя якс 
етдирир. Демяли,  шаэирдлярин фяалиййят мящсулларынын юйрянилмяси цсулу иля 
шаэирдлярин тялимя мцнасибятинин  мязмуну иля таныш олмаг мцмкцндцр. Проф. 
Н.М. Казымовун тябиринжя  десяк,  шаgирдлярин мцхтялиф формалы ишляринин 
нятижясини нязярдян кечирян тядгигатчы, няинки шаэирдлярин габилиййяти барядя,  бу 
вя йа диэяр фянн цзря програм материалынын ня дяряжядя мянимсядикляри барядя,  
щабеля,  онлара педагоъи рящбярлийин вязиййяти барядя мцяййян мялумат ялдя 
едир.  
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Тялим мониторингинин моделляшдирилмяси цсулу цч  мярщяля цзря щяйата 
кечирилiр. Яслиндя бу цсулла щяйата кечирилян мониторингин моделини биринжи диаг-
ностика мярщяляси, икинжи прогнозлашдырма мярщяляси, цчцнжцсц ися коррексийа 
мярщяляси тяшкил едир. Йяни диагностика мярщялясиндя мювжуд гусурлар цзя 
чыхарылыр. Икинжи мярщялядя гусурлары арадан галдырмасынын йоллары вя йени 
новатор тяжрцбянин  моделинин прогнозу верилир, сонунжу мярщялядя алынан 
мцсбят нятижя корректя олунур сафлашдырылыр, дурулур. 

 

2.3.  Тящсилин мязмуну 
 Фасилясиз тящсил системи. 
 
Яввялки йарымфясиллярин бириндя  тящсилин мащиййяти , тярифиля баьлы бир сыра 

мцлащизяляр сюйлядийимизи нязяря алараг биз бурада тящсилин мязуну барядя 
мялумат вермяйи даща мягсядяуйьун щесаб едирик. Яввялжя тящсил системи 
анлайышы щаггында бир нечя сюз демяк  лазым эялир. Она эюря ки, мювжуд 
педагоъи ядябиййатlarда, щятта дювлят директивляриндя  «тящсил системи» анлайышы 
«Маариф системи», «Халг маариф системи», « Халг маарифи системи», «Халг тящсили 
системи», «Дювлят тящсил системи» шяклиндя ишлянилмишдир. Бу мясяляйя мцхтялиф 
ясярляриндя хцсусиля сон 10 иллярдя чап етдирдийи мягаля, китаб, дярслик  вя дярс  
вясаитляриндя айдынлыг эятирмиш Н. Казымов «Тящсил системи» анлайышыны щям 
республикамыз, щям дя диэяр юлкяляр цчцн дя мяьбул сайараг она беля бир тяриф 
верилмишдир: «бу вя йа диэяр юлкядя гаршылыглы ялагя шяраитиндя ялагя эюстярян 
тядрис мцяссисяляр шябякяси тящсил системидир» . (Bax. N.Kazımov. Məktəb 
pedaqogikası. B., Çaşıoğlu 2002, səh. 114). 

Юлкямиздя вя юлкямиздян  канарда чап олунмуш педагоэикаларда тящсилин 
фасилясиз щяйата кечирилмяси тювсийя олунур. Йяни бу эцн бцтцн юлкялярин  
фасилясиз тящсил системи мювжуддур. Щансыки, беля бир тящсил системи адамларын 
бцтцн юмрц бойу мцвафиг тядрис мцяссисясиндя тящсил алмасыны, юзцнцтящсиля 
жящд эюстярмясини вя тякмилляшдирмясини зярури щесаб едир. 

Мцсягиллик газандьымыз илк иллярдян башлайараг дювлят директивляриндя 
фасилясиз тящсил системинин йарадылмасы, инкишаф етдирилмяси вя тякмилляшдирилмяси 
нязярдя тутулур. Щямин директивлярин тялябиня мцвафиг олараг фасилясиз тящсил сис-
теминин шябякясиндя тярбийя мцяссисяляри дя дахилдир. Н. Казымова эюря щятта 
аиля  Азярбайжанда фасилясиз тящсил системинин  юзцлц щесаб едилир.1 

Фасилясиз тящсил системи ашаьыдакылары юзцндя ещтива едир: 
 1. Мяктябягядяр  тящсил.   Бурайа аилядя, кюрпяляр еви, ушаг баьчаларында 

щяйата кечирилян тялим, тярбийя вя тящсил ишляри дахилдир. Ушаг баьчаларынын  щазыр-
лыг групларында щяйата  кечирилян илкин тящсил иши  фасилясиз тящсил системинин баш-
ланьыжы щесаб олунур. Фярящли щал кими гейд олунмалыдыр ки сон онилликдя  мцх-
тялиф назирликлярин  идаря  вя тяшкилатларынын табелийиндя фяалиййят эюстярян ушаг 
баьчалары иля йанашы, гейри – дювлят  секторунун, йяни юзял мцяссисялярин няз-
диндя дя тяшкил олунан мяктябягядяр тярбийя мцяссисяляриндя щазырлыг груп-
ларында ушагларын фасилясиз тящсиля башламасы сащясиндя файдалы ишляр эюрцлцр. 

 2.  Ибтидаи тящсил вя натамам  орта тящсил.   Бир  сыра юлкялярдя  ибтидаи тящсил 
Ы – ЫЫЫ;  Ы – ЫВ;  Ы – В;  щятта Ы – ВЫ синифляри, натамам орта тящсил ися Ы – ВЫЫ; Ы – 
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ВЫЫЫ  вя Ы – ЫХ  синифляри ящатя ется дя юлкямиздя  ибтидаи тящсил  Ы – ЫВ синифляри; 
натамам орта  тящсил ися  Ы – ЫХ  синифляри ящатя едир.  

 3. Цмуми орта тящсил.  Ы – ХЫ синифляри ящатя едян цмуми орта тящсил фа-
силясиз тящсил системинин база мярщялясини тяшкил едир. 

 4. Техники пешя тящсили. Цмуми орта тящсил базасы ясасында фяалиййят эюс-
тярян техники пешя  тящсили мцяссисяляри (пешя мяктяби, пешя литсейи вя с.) халг 
тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляри цчцн ихтисаслы фящляляр вя усталар щазырлайыр. 

 5. Орта ихтисас тящсили.  Фасилясиз тящсил системинин апарыжы тяркиб щиссялярин-
дян бири олан орта ихтисас  тящсили али тящсилин  ясас базасы щесаб олунур. Амери-
када вя Авропанын бир сыра юлкясиндя буна  ассосиасийа  тящсили  дя дейилир. Мя-
сялян АБШ-ын бир нечя штат университетляриндя баьча, мяктяб, орта ихтисас вя али 
тящсил системи мювжуддур. Щямин университетлярин орта ихтисас мяктяблярини бити-
рянляря ассосиасийа  диплому верилир. 

Юлкямиздя ися орта ихтисас тящсили системи, техники, игтисади вя сосиал сащяляри 
цзря кичик мцтяхяссис щазырлыьыны ящатя едир. Техникумлар, коллежляр, семина-
рийалар, эимназийалар вя саир бу системя дахилдир. 

 6. Али  тящсил. Фасилясиз тящсил системиндя  мцщцм йер тутан али билик чохпил-
ляли тящсил  шябякялярини юзундя якс етдирир. Юлкямиздя али тибб тящсили истисна 
олмагла университетлярдя, институтларда, академийаларда, елм вя тящсил мяркяз-
ляриндя али тящсил  бакалавр вя маэистр  (тибб тящсили верян али тящсил мцясси-
сяляриндя  маэистр пиллялярини ординатура  явяз едир ) пилляляриндя щяйата кечирилир. 

 7. Ихтисасартырма  тящсили.  Фасилясиз тящсил системиня дахил олан ихтисасартыр-
ма тящсили халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя чалышан мцтяхяссислярин 
(мцяллим, щяким, мцщяндис, технолог, кянд тясяррцфаты  мцтяхяссиси вя с.) ихти-
сасларынын артырлмасы вя йенидян  щазырланмасы иля мяшьул олур. 

 8. Аспирантура тящсили. Юлкямиздя фяалиййят эюстярян университетлярдя, 
акдемийаларда, елми – тядгигат институтларда, щабеля  юзял  университетлярдя  ас-
пирантура тящсили (щям дя диссертантура йолу иля там али тящсилли мцтяхяссисляр 
елми дяряжяляр алмаьа  истигамятляндирилир, щяйата кечирилир. Аспирантура тящсили-
нин яйани формасында тящсил мцддяти 3, гийаби тящсил формасында ися 4 илдир. 
Диссертантура тящсили  5 илликдир. 

 9. Докторантура тящсили.  Фасилясиз  тящсил системинин зирвяси щесаб олунан 
докторантура тящсили университетлярдя, академийаларда, сащя елми тядгигат инсти-
тутларында мцтяхяссислярин ян али елми дяряжя алмаларына истигамят верир.  

 10. Юзцнцтящсил.  Юзцнцтящсил  щяр бир адамын юз арзусу, мараьы, мейли вя 
шяхси тяшяббцсц иля мцталия вя кцтляви информасийалар (радио, телевизийа, гязет, 
ъурнал вя с.) васитяляри ялдя етдийи тящсилдир. Елми техники тярягги  дюврцнцн сон 
наилиййятляри щесаб олунан компцтер технолоэийалары, интернет шябякяляри вя саир 
васитясиля ялдя едилян тящсил юзцнцтящсилин ян популйар нювц щесаб олунур. 

 11. Мяктябдянкянар тярбийя вя тящсил мцяссисяляриндя, о жцмлядян бирлик, 
стансийа, мяркяз, клуб, лекторийа, парк, сарай, дярняк, жямиййят, биро вя саир  
бу кими  адлар алтында фяалиййят эюстярян мцяссисяляр дя фасилясиз тящсил шябякя-
ляриня  дахилдирляр. 

 12. Дистант тящсил, мясафядян тящсил. Щазырда  бир сыра юлкялярдя, о 
жцмлядян АБШ-да, Авропанын бир сыра юлкяляриндя, Русийада тятбиг олунан 
дистант тящсил тящсилалынан тящсил мцяссисясиня  эялмядян почт рабитяси, интернет 
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шябякяси йолу иля алдыьы тящсил формасыдыр – Гярб юлкяляриндя щям орта,щям дя али 
тящсил мцяссисяляриндя дистант тящсил формасы фяалиййят эюстярир. 

 Фасилясиз тящсил системинин шябякясиня дахил олан яксяр формалары ясасында 
щяйата кечирилян ишляр барядя кифайят гядяр ядявиййатын олмасыны нязяря алараг 
биз йалныз маэистратура тящсилинин вя дистант тящсилинин тяшкили иля баьлы бязи 
тювсийяляримизи, вя тящсилин баклавр вя маэистр пилляляриндя тяжрцбялярин тяшкили вя 
кечирилмясиля баьлы бязи методик эюстяришлярин верилмясини даща мягсядяуйьун 
щесаб етдик. Фикримизжя, бу эцн али тящсил мцяссисяляриндя тящсилин маэистратура 
пиллясиндя щям мцяллимляря, щям дя маэистрантлара  маэистр програмлаына го-
йулан тялябляр, маэистр диссертасийаларынын щазырланмасы, тящсилин щям бакалавр, 
щям дя маэистр пилляляриндя  тяжрцбялярин тяшкили вя кечирилмясиля баьлы бир сыра 
тювсиййялярин вя методик эюстяришлярин верилмясиня даща чох ещтийаж вардыр. 

 Щямчинин, юлкямизин вятяндашларына дистант тящсил щаггында да мялумат 
верилмясини мягсядяуйьун щесаб едирик. Республикамызда тящсилин бу формасы 
щяляки тятбиг едилмяся дя Азярбайжан тящсилинин дцнйа тящсилиня интеграсийа  
олундуьу щазырки шяраитдя дистант тящсил барядя педагоъи ядябиййатда мялумат 
верилмясиня ещтийаж дуйулур. Бу ещтийажы йарадан зярури жящятляр  чохдур. Он-
лардан бири яэяр юлкямизин вятяндашларынын артыг Русийада, Авропада мювжуд 
олан ачыг университетлярдя дистант  йолла тящсил алмаьа  мараг эюстярмяляридирся, 
диэяри ися  эяляжякдя республикамызда да дистант тящсил формасынын 
йарадылмасына эюстярилян тяшяббцслярин реаллашмасы иля баьлы  прогнозларын 
юзцнц бариз шякилдя эюстярмясидир. 

 
 

2.4. Фасилясиз тящсил системинин ясасында дуран принсипляр 

 
 

Мялум олдуьу кими, щяр бир юлкянин фасилясиз тящсил системинин ясасында 
мцяййян принсипляр дурур. Йяни щяр бир юлкя юз ижтимаи-сийаси гурулушуна вя со-
сиал-игтисади мювгейиня уйьун олан тящсил системини йарадаркян конкрет  прин-
сипляря истинад едир. Щямин принсипляр ися щямин юлкянин дювлят тяряфиндян тясдиг 
етдийи тящсил ганунунда тясбит олунан мцвафиг мцддяаларда ифадя олунур. 
Нязярдян кечирдийимиз дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин тящсил ганунларында 
мцяййян охшарлыглар олса да жидди фяргляр дя вардыр. АБШ-ын, Авропанын вя 
Асийа юлкяляринин ялимиздя олан тящсил ганунларындакы цмуми охшарлыг бу га-
нунларын щамысында тящсилин мцвафиг принсипляря истинад олунараг гурулмасы, юз 
яксини тапмасыдыр. Фяргли жящят ися бу ганунлардакы тящсил гуружулуьу прин-
сипляри арасында жидди фярглярин олмасыдыр. 

Щятта еля юлкяляр вар ки, онларын ики тящсил гануну вардыр. Мясялян, АБШ –da 
щюкумят тяряфиндян ики тящсил гануну гябул едилмишдир. Онлардан бириндя йалныз 
дювлятя мяхсус олан тялим-тярбийя, тядрис мцяссисяляринин тяшкили, фяалиййяти вя 
идаря олунмасыны ифадя едян принсипляр мювжуддур, икинжисиндя ися юзял тящсил 
мцяссисяляринин йарадылмасы вя фяалиййятини юзцндя якс етдирян тящсил принсипляри 
юз тяжяссцмцнц тапыр. Биринжи тящсил ганунунда тящсил мцяссисяляринин йалныз 
дювлят бцджясиндян малиййяляшдирилмяси конкрет принсип кими эюстярилирся, 
икинжисиндя ися физики шяхсляр тяряфиндян йарадылан  тящсил мцяссисяляринин 
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малиййяляшдирилмясинин 45-50 фаизини дювлят юз цзяриня эютцрцр. Башга бир 
принсипя эюря юзял тящсил мцяссисяляриня тящсилиn дювлят стандартларына уйьун 
гурулмасы тювсийя олунур. Йахуд Алманийанын тящсил ганунунда тясбит олунан 
принсипляря эюря юлкядя мцяллим, щяким вя щцгугшцнас щазырлыьы йалныз дювлят 
инщисарына мяхсусдур вя бу кадрларын щазырланмасына диэяр сащялярдян фяргли 
олараг дювлят бцджясиндян даща чох вясаит айрылыр. 

Йухарыда адлары чякилян юлкялярин тящсил ганунларыны арашдырдыгдан сонра 
беля гянаятя эялмяк олар ки, дцнйа тяжрцбясиндя тящсилин дювлят вя ижтимаи 
сяжиййяли олмасы конкрет принсип кими бирмяналы шякилдя гябул олунур. 

Бизим юлкямиздя ващид тящсил гануну ясасында щяйата кечирилян тящсил 
гуружулуьу zamanı фасилясиз тящсил системинин ясасында дуран конкрет 
принсипляря истинад олунур. Тясадцфи дейил ки, республикамызда щяйата кечирилян 
тящсил ислащатына даир директив вя програм сянядлярдя дя тящсил гуружулуьу 
щямин принсипляря müvafiq  олараг мцяййянляшдирилир. Сон иллярдя щазырланан 
педагоэика дярсликляриндя щаглы олараг мцяллифляр (Н.Казымов, Я.Пашайев, 
Ф.Рцстямов вя б.) фасилясиз тящсил системинин принсиплярини шярщ  едирляр. Биз дя  
щямин тенденсийаны сахламаг шяртиля фасилясиз тящсил системинин ясасында 
дайанан принсипляри ашаьыдакы ардыжыллыгла изащ едяжяйик: 

1. Тящсилин дювлят щимайясиндя олмасы вя ижтимаи характер дашымасы. 
Юлкямиздя тящсил бцтювлцкдя дювлят щимайясиндядир. Тящсил гуружулуьуна 
дювлят юз бцджясиндян мцяййян пай айырыр. Юлкямиздя тясис олунан бцтцн тящсил 
мцяссисяляринин фяалиййятиня дювлят ижазя (лисензийа) верир. Республикада 
фяалиййят эюстярян бцтцн тядрис ожагларында тящсил дювлятин тясдиг етдийи дювлят 
стандартлары ясасында гурулур, истифадя олунан бцтцн тядрис планлары, прог-
рамлар, дярсликляр мцвафиг дювлят органлары тяряфиндян тясдиг едилир. 

Тящсилин идаря олунмасында ижтимаи тяшкилатлар да йахындан иштирак едир. 
2. Тящсилин милли вя цмумбяшяри дяйярляря ясасланмасы. Азярбайжан дювлятинин 

атрибутларында - онун Конститусийасында, щимниндя, байраьында вя эербиндя 
миллилик вя бяшярилик идейалары юз яксини тапыр. Ясас Ганунумузда щяр бир 
вятяндашын тящсил щцгугуна маик олмасы, байраьымызда тцркчцлцйцн, ислам-
чылыьын, мцасирлийин, демократиклийин ифадя едилмяси, эербимиздяки  галхан-
варилийин одлар йурдунун мцдафиясинин бир мяналы гябул олунмасыны, боллуг 
йарадылмасынын, узунюмцрлцлцйцн тямин олунмасынын символик, рямзи ишаряляри 
вя бцтцн бунларын щимнимизин сюз вя мелодийасында юз яксини тапмасы щяр бир 
вятян ювладынын, хцсусиля йетишян няслин милли вя цмумбяшяри дяйярляря ясасланан 
билик, бажарыг вя вярдишляря йийяляндирилмясини тяляб едир. Бцтцн бунлары йетишян 
нясля тящсил гуружулуьу просесиндя ашыламаг мцмкцндцр. Она эюря дя 
Азярбайжан тящсил системинин ясасында дайанан ясас принсиплярдян бири мящз 
онун милли вя цмумбяшяри дяйярляря  ясасланмасыны конкрет бир принсип  кими 
эютцрмяк зярурятини йарадыр. Тящсилдя милли дилин, мусигинин, инжясянятин, тари-
хин, жоьрафийанын юйрядилмясиля йанашы, дцнйяви  (бяшяри) диллярин, инжясянят нц-
муняляринин, ижтимаи, сийаси, игтисади биликляр верян елмлярин юйрядилмяси бу прин-
сипин ясас гайясини тяшкил едир. 

3. Тящсилин щуманитарлашдырылмасы. Тящсилин щуманитарлашдырылмасы тядрис 
планларында щуманитар фянляря цстцнлцк верилмяси кими дя изащ едиля биляр. 
Тясадцфи дейил ки, 1988-жи иля гядяр Азярбайжан мяктябляриндя тядрис олунан 
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фянлярин йалныз 40 фаизи щуманитар фянляр idisə, щямин илдян сонра  вя щал-
щазырда юлкямиздя щяйата кечирилян тящсил ислащатларынын тялябляриня мцвафиг 
олараг щямин фянлярин сайы артырылмышдыр. Щазырда тядрис планларында щуманитар 
фянляринин щяжми диэяр фянляря нисбятян цстцнлцк тяшкил едяряк 50 фаиздян дя бир 
гядяр артыгдыр. Тящсилин  щуманитарлашдырылмасы педагоъи кадр щазырлыьы ишиндя 
дя конкрет принсип кими гябул едилмишдир. Мящз она эюря дя 
щуманитарлашдырма щям дя щуманистляшдирмя принсипи ясасында фяалиййят 
эюстярмяйя хцсуси шяраит йарадыр. 

4. Тящсилин щуманистляшдирилмяси. Бу принсип тякжя щуманитар фянлярин 
тядрисиндя йох, диэяр фянлярин тядрисиндя, щятта дярсдян вя тядрисдянкянар тяд-
бирлярдя дя йетишян няслин нцмайяндяляриня щуманист яхлагын ашыланмасыны 
зярури щесаб едир. Бу эцн мцяллимин дя, щякимин дя, мцщяндисин дя, щцгуг-
шцнасын да, бизнесменин дя, ширкят сащибинин дя, сащибкарын да, фермерин дя, 
мямурун да жямиййят цзвляриня щуманист мювгедян йанашмасы, гачгына, кюч-
кцня, хястяйя, ялсиз-айагсыза, шикястя, имкансыза пай вермяси, ял тутмасы, кю-
мяклик эюстярмяси, мадди вя мяняви жящятдян онлара дайаг дурмасы даща чох 
важиб сайылыр. Бцтцн бу щуманист кейфиййятлярин ашыланмасы просеси ися тящсилдян 
кечир. Башга сюзля десяк, садаладыьымыз  бцтцн пешя сащибляринин щяйат мейда-
нына, ямяк фяалиййятиня эедян йоллары мяктябдян, тящсил мцяссисяляриндян баш-
ладыьы цчцн тящсил мцяссисяляриндяки ишин щуманистляшдирмя принсипиня уйьун 
гурулмасы чох важибдир. 

5. Тящсилин демократикляшдирилмяси. Тящсили идаря едянлярля онларын 
табечилийиндя оланларын; тялим-тярбийя просесиндя юйрядянлярля юйрянянлярин, 
тярбийя едянлярля тярбийя олунанларын давранышында, цнсиййятиндя, мцнасибя-
тиндя айдын, саф, саьлам демократик мцщитин йарадылмасы бу принсипин ясасыны 
тяшкил едир. Щяр щансы бир тящсил мцяссисясиндя ушагларын, шаэирдлярин, тялябялярин, 
мцяллимлярин, тярбийячилярин мцстягил йарадыжы фяалиййяти наминя бирликляр, 
жямиййятляр, тяшкилатлар, дярнякляр, клублар, лекторийалар йарадылмасы идейасынын 
дястяклянмяси, хцсуси шяраитин йарадылмасы, мцстягил сюз демяк, сярбяст 
топланмаг, сярбяст дцшцнжя тярзиля чыхыш етмяк, азад давраныш вя фяалиййят цчцн 
(сийаси фяалиййят истисна олмагла) ряваж вермяк демократик мцщитин, абı-
щaванын бяргярар олмасы цчцн башлыжа шяртляр щесаб олунур. 

Тящсилдя демократийанын тямин едилмяси, щям дя тящсiлдя халгларын щцгуг 
бярабярлийинин горунмасына зямин йарадыр. 

6. Тящсилдя халгларын щцгуг бярабярлийи. Ясас Ганунумузда тясбит олунан 
халгларын щцгуг бярабярлийи мясяляси Тящсил Ганунунда  юзцнц конкрет принсип 
кими бирузя верир. Азярбайжанда 4 мин йарымдан чох цмумтящсил və  орта 
ихтисас мяктябляриндя, 50-йя йахын али тящсил мцяссисяляриндя йетяринжя гейри 
азярбайжанлылар тящсил алыр. Сон ики ониллийин статистикасына ясаслансаг демялийик 
ки, Азярбайжанын 4 миндян артыг орта цмумтящсил  мяктябляриндя щяр ил 
тягрибян 1 милйон йарыма гядяр шаэирд тящсил алмышдыр ки, онларын да тягрибян 
йцз миндян чоху гейри азярбайжанлы олмушдур. Бу рягямляри йуварлашдырсаг 
демяйя ясасымыз вар ки, сон 20 илдя Азярбайжан мяктябляриндя bir  милйондан 
артыг гейри азярбайжанлы тящсил алмышдыр ки, бунларын ичярисиндя рус, хахол, 
беларус, йящуди, латыш, естон, лязэи, talış,  татар, кцрд, эцржц, енэилой, тцрк 
(месхет тцркляри нязярдя тутулур), авар, чечен вя саир бу кими миллятлярин вя 
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азсайлы халгларын нцмайяндяляри вардыр. Азярбайжанда диэяр миллятлярин вя 
халгларын дилиндя мяктяблярин ачылмасы, онлар цчцн юз дилляриндя (хцсусиля рус 
дилиндя) тядрис  материалларынын няшр олунмасы фаsилясиз тящсил системинин щям дя 
халгларын щцгуг бярабярлийи принсипи ясасында гурулмасына дялалят едир. 

7. Тящсилин диференсиаллашдырылмасы вя интеграсийасы. Диференсиасийа сюзц 
«диференсиал» сюзцндян олуб,  дилимизя латын дилиндян эялмиш «дифферентиа» 
сюзцндян əmələ gəlmiş фярглянмя мянасыны верир.  Диференсиаллашдырма ися 
фяргляри, фяргли жящятляри мцяййянляшдириб комплектляшдирмя кими başa 
düşülməlidir. Азярбайжан тящсил системиндя дифференсиаллашдырма апармадан 
ону дцнйа тящсил системиня дя интеграсийа едя билмярик. Юлкямиздя 
диференсиаллашдырмайа кюмяк едян тямайцллц мяктяблярин олмасы йахшы щал олса 
да бу мяктяблярдяки континэентин ясасян валидейнлярин арзу вя истяйи ясасында 
комплекtляшдирилмяси бу ишя бир нюв мане олур. 

Бурада бир мясяля цзяриндя бир гядяр ятрафлы дайанмаьа ещтийаж дуйулур. Бу 
нядир? 

Мялум олдуьу кими, юлкямиздя щяйата кечирилян тящсил гуружулуьу дювлятин 
щяйата кечирдийи тящсил сийасятинин ясас принсипляриня истинад едир. 

Лакин бу бир щягигятдир ки, адамларын тящсиля жялб едилмяси шяхси мараглара, 
мейлляря, валидейнлярин арзу-истякляриня ясасян щяйата кечирилир. Дцнйанын 
инкишаф етмиш юлкяляриндя ися беля артодоксал мейлляря тясадцф етмяк мцмкцн 
дейил. Мясялян, Йапонийада тящсил гуружулуьу цмумхалг марагларына, халгын 
мянафейи наминя  щяйата кечирилир. Бурада айры-айры фярдлярин арзулары 
йолверилмяздир. Бунун цчцн Йапонийада орта мяктяблярдя тящсилин айры-айры 
пилляляриндя диференсасийанын дцзэцн щяйата кечирилмяси беля артодоксал 
мейллярин йаранмасы ещтималларыны сыфра ендирир, йяни дювлят тящсилин илкин 
пилляляриндян башлайараг тящсилин диференсасийасыны цмумхалг мянафейи 
цзяриндя гурур вя сонунжу мярщялядя артыг шаэирдлярин щансы ихтисаслар цчцн 
йарарлы олмасыны мцяййянляшдирир. Шаэирдляр орта тящсили баша вуранда артыг 
онларын щансы сащядя мцтяхяссис олажаьы мцяййянляшир вя онлар топладыглары 
кредит балларына уйьун олараг али мяктяблярин мцвафиг факцлтяляриня гябул 
олунурлар. Нятижядя щям халга, щям дя дювлятя лазым олан эцжлц кадр потенсиалы 
йараныр. Бизим юлкямиздя яксиня олараг кадр потенсиалы йухарыда гейд етдийим 
кими валидейнлярин истяк вя арзулары ясасында «мцяййянляшир». Бизим 
валидейнлярин бир гисми ювладларынын щцгуг тящсили алмасына жидди жящд 
эюстярирляр. Истяйирляр ки, ювладлары щцгуг мцщафизя органларында, прократура 
системиндя, ядлиййя сащясиндя чалышсын вя щямишя имканлы олсун. Бир гисми ися 
истяйирляр ки, ювладлары щяким олсун-йа жярращ, йа да эинеколог кими фяалиййят 
эюстярсин, яли щямишя пулла ойнасын. Нятижядя юлкямиз цчцн лайигли кадр 
потенсиалы йетишмяси ишиндя янэялляр йараныр вя беляликля шяхси мянафе дювлят 
мянафейиня цстцн эялир вя стимул позулур. Она эюря дя биз тящсил ишчиляри, хц-
сусиля елми педагоэика иля мяшьул оланлар орта тящсил пиллясиндя тящсилин диффе-
ренсасийасы иля баьлы елми системи щазырламалы, онун дярсликляря, дярс вясаитляриня 
эятирилмясиня наил олмалыйыг. 

Бу эцн валидейнляр ювладларына харижи дилин вя компцтер технолоэийасынын 
юйрядилмясиня жидди жящд эюстярирляр. Бу йахшы щалдыр. Лакин диференсасийанын 
тяркиб щиссяси кими бу мясяляни орта тящсил пиллясиндя щяйата кечирмяк лазымдыр. 
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Тящсилдя киши вя гадынларын щцгуг бярабярлийинин, йарадыжы шяхсиййятин 
формалашдырылмасынын, йени информасийа технолоэийаларынын эениш тятбиг олун-
масынын, сийаси фяалиййятин йолверилмязлийинин тямин олунмасы принсипляриня 
истинад олунмасы фасилясиз тящсил системинин мязмунунун йахшылашмасына кюмяк 
едян амиллярдяндир. 

Бурада тящсилин мязмунунун йахшылашдырылмасына кюмяк едян диэяр 
амиллярдян дя сющбят ачмаг йериня дцшярди. 

Мяктябдя тялимин мярщяляляр цзря щяйата кечирилмясиндя варислийин 
эюзлянилмяси; тящсилин мязмунунун шяхсиййятин щяртяряфли инкишафыны тямин ет-
мяси; тящсилин мязмунунда милли яняня вя хцсусиййятлярин, системлилийин, арды-
жыллыьын нязяря алынмасы, фянлярарасы ялагянин йарадылмасы, нязяриййя вя тяжрц-
бянин вящдятдя эютцрцлмяси, ушагларын щазырлыг вя психолоъи инкишаф сявиййяля-
ринин тящсилин мязмунуна уйьун эялмяси, тядрис планлары цчцн тядрис фянляринин 
сечилмяси вя саир щямин амиллярдяндир. 

Мяктяб тялиминин мярщяляляри цзря тящсилин мязмунунун варислийи. Тящсил 
системинин мцхтялиф васитяляри арасында гаршылыглы ялагя мювжуддур. Бу заман 
щяр бир мярщяля юз ишини яввялки мярщяля цзяриндя гурур. Ибтидаи мяктябдян ясас 
мяктябя, ясас мяктябдян орта мяктябя, ортадан алийя манеясиз кечмяк, ща-
беля цмумтящсил мяктябляриндян бцтцн пешя тядрис мцяссисяляриня азад вя ма-
неясиз дахил олмаг имканы тямин олунур. 

Тящсилин мязмунунун шяхсиййятин щяртяряфли инкишафыны тямин етмяси. 
Азярбайжан Республикасынын Тящсил Ганунунда мцтярягги дцнйаэюрцшя малик 
олан вя ону даим инкишаф етдирмяйя чалышан шяхсиййят формалашдырмаг башлыжа 
вязифя кими иряли сцрцлцр. Цмумтящсил мяктябляриндя шаэирдляря верилян тящсил 
милли-мяняви, яхлаги вя цмумбяшяри дяйярляри юзцндя ещтива едир. Бу жцр нор-
малар тящсилин мязмунунда системя салыныр, шяхсиййятин щяртяряфли инкишафына 
шяраит йарадылыр. 

Тящсилин мязмунунда варислик олдуьундан орта тящсилин бцтцн пиляляриндя 
шяхсиййятин щяртяряфли инкишафы диггят мяркязиндя олур. 

Тящсилин мязмунунда милли янянялярин нязяря алынмасы. Тящсилин  мязмуну 
тяртиб едиляркян милли янянялярин хцсусиййятляринин нязяря алынмасы олдугжа 
зяруридир. Бу заман халгымызын щяйатı, онун тарихи, мядяниййяти, милли адят вя 
яняняляри иля баьлы зянэин мяняви ирси юн плана чякилир. Цмумбяшяри дяйярляря 
истинад едилир. Орта тящсил илляриндя тядрис олунан Азярбайжан дилиня, 
ядябиййатына, мусигисиня вя с. фянлярин имканларына диггят артырылыр. 

Тящсилин мязмунунун системлилийи вя ардыжыллыьы. Тядрис планы айры-айры тядрис 
фянляринин мяжмусундан ибарятдир вя онларын щяр бири мцвафиг елмлярин 
ясасларыны системли шякилдя изащ едир.  

Тящсилин мязмуну щазырланаркян шаблончулуьа, пяракяндялийя йол верил-
мямялидир. Шаэирдлярин тялим фяалиййяти тядрижян, ардыжыллыгла щяйата кечирилир. 

Тядрис материалынын юйрянилмясинин системи вя ардыжыллыьы елми, щям дя ян 
мцщцм дидактик гайдаларла, йяни мялумдан мяжщула, садядян мцряккябя, 
йахындан узаьа, асандан чятиня кечмяйи юйрятмякля шяртлянир. 

Тарихи ардыжыллыгда вятян тарихи, ядябиййат юйрянилир, орта мяктябин йухары 
синифляриндя тарихи анлайышлар вя диэяр фянляр тятбиг олунур; биолоэийа курсунда 
цзви алямин инкишафынын ясас мярщяляляри ишыгландырылыр вя с. 
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Тядрис фянляри арасында гаршылыглы ялагя. Обйектив алямин вящдяти, щадисялярин 
гаршылыглы ялагяляри тящсилин мязмунунун вящдятини, тядрис фянляри арасында 
гаршылыглы ялагяни мцяййян едир. 

Мяктябдя юйрянилян тядрис фянни бу вя йа диэяр елмин ясасларыны юзцндя 
бирляшдирир. Мялум олдуьу кими, елмлярин щяр бири обйектив алямин, тябиятин, 
жямиййятин, тяфяккцрцн мцяййян тязащцретмя сащяляринин ганунауйьунлуг-
ларыны юйрянир. Лакин бир щалда ки, обйектив алямдя баш верян щадисяляр тяжрид 
олунмадан мювжуддур вя бир-бириндян асылы олмайараг йашайыр, онлар вящдят 
щалында вя гаршылыглы ялагя вязиййятиндядир, онда мцвафиг елмлярин дидактик 
жящятдян щазырланмыш ясаслары тядрис фянляринин мязмунунда ващид вя гаршылыглы 
ялагядя тямин олунмалыдыр. 

Мцхтялиф фянляр цзря програмлар арасындакы ялагяляр тярбийянин ващид 
мягсяд вя вязифяляринин щяйата кечирилмясиндя ифадя олунур. Айры-айры тядрис 
фянляри тяряфиндян щадисялярин мцхтялиф тяряфляринин юйряниляряк шярщ олунмасы 
цмуми принсипиал мювгедян верилир. Тядрис фянляринин мязмунундакы ялагя 
ондан ибарятдир ки, гарышыг фянлярин програмында тядрис материаллары разылаш-
дырылмыш щалда йерляшдирилир. 

Фянляр арасында ялагя сцни олмамалыдыр, юйрянилян щадисяляр арасында 
обйектив ялагяйя уйьун эялмялидир, щяр бир фяннин дахили мянтигини позма-
малыдыр. 

Юйрянилян фянляр арасындакы ялагянин позулмасы шаэирдлярин биликляринин 
кейфиййятиня зийан вурур, тябият щадисяляринин мащиййятини вя ижтимаи щяйаты баша 
дцшмяйи, бцтюв елми дцнйаэюрцшц ишляйиб щазырламаьы чятинляшдирир. 

Нязяриййя вя практиканын ялагяси. Тящсилин мязмунундакы мювжуд 
хцсусиййят идрак просесинин мащиййятини баша дцшмякдян иряли эялир. Нязяриййя 
вя практиканын арасында ялагя олмадан ясл елми идрак, демяли,  уьурлу тялим 
мцмкцн дейил. 

Елм, нязяриййя-тябият, жямиййят вя тяфяккцр, онларын инкишафына даир ганунлар 
щаггында биликляр мяжмусу демякдир, ижтимаи щяйат просесиндя бяшяр 
жямиййятинин минилликляр бойу топладыьы зянэин тяжрцбянин дярк олунмасы вя 
цмумиляшдирилмяси демякдир. 

Тяжрцбя мадди вя мяняви немятлярин йарадылмасына истещсал просесиндя 
тябиятин вя ижтимаи мцнасибятлярин дяйишмясиня йюнялдилян инсанларын чохтяряфли 
фяалиййятини юзцндя тяжяссцм етдирир. Инсан тяжрцбя просесиндя эетдикжя даща чох 
мювжуд мадди алями обйектив шякилдя дярк едир, ону дяйишдирир вя йенидян 
гурур, бунунла да юз шяхси тябиятини дяйишдирир вя йенидян гурур. 

Тяжрцбя биликляримизин мянбяйидир, елмлярин ясасыдыр. Тяжрцбя ясасында 
йаранан елм юз нювбясиндя nəzəriyйяyə хидмят едир. 

Тяжрцбя нязяриййянин щягигят мейары кими чыхыш едир. Тяжрцбядя нязяри 
мцддяаларын уьурлу тятбиги, елми цмумиляшдирмяляр вя нятижялярин тяжрцбядя 
йохланылмасы онларын дцзэцнлцйцнц, щяйатилийини, щягигилийини тясдиг едир. 
Дцзэцн о шейдир ки, о практикададыр, тяжрцбя иля тясдиг олунур. Нязяриййя вя 
практиканын вящдяти идрак ганунудур. 

Тялимин мязмунунда нязяриййя вя практиканын ялагяси тямин олунмалыдыр. 
Шаэирдлярин щазырлыг вя инкишаф сявиййяляринин тящсилин мязмунуна уйьун 

эялмяси. Тялимин мювжуд пиллясиндя шаэирдлярин щазырлыьына вя инкишафына тясир 
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эюстярян вя ушагларын йаш хцсусиййятляриня уйьун билик, бажарыг вя вярдишляря 
йийялянмяк тялимин обйектив ганунларындан биридир. Щяр кяся мялумдур ки, 
кичик мяктяб йашлы ушаглар рийазиййат, физика, кимйа кими системли курсларын 
мязмунуну мянимсямяйя гадир дейилдир. Мялумдур ки, ясас мяктяби гурта-
ран шаэирдлярин мясялян, «дарвинизмин ясаслары» кими цмумиляшдирижи курсларын 
тядрис материалыны мянимсямяйя гцввяси чатмаз. Тялимин щяр бир мярщялясиндя 
(Ы-ЫВ, В-ЫХ, Х-ХЫ) онун мязмуну, тялимин щяр бир илиндя вя мювжуд тядрис 
илиндя шаэирдлярин яввялляр топладыьы биликляр, онларын яввялки тялим пиллясиндя 
газандыьы щяйат тяжрцбяси, цмуми инкишаф сявиййяси (ягли вя физики инкишаф) нязяря 
алынмагла гурулур. 

Юйрянилян тядрис материалынын мязмунунун (характер, щяжм, дяринлик) 
шаэирдлярин щазырлыг вя инкишаф сявиййяляриня уйьун олмамасы мянфи нятижяляря 
эятириб чыхарыр. Мяктяб програмлары вя дярсликляри мювжуд йашда ушаглар цчцн 
нязярдя тутулмайан материалларла йцкляндикдя тядрис материалы шаэирдляр 
тяряфиндян мянимсянилмир, йахуд формал мянимсянилир. Бу вя йа диэяр йашда 
олан мяктяблилярин идрак имканларынын гиймятляндирилмямяси мяктяб тящсилиня 
дя зийан вурур. Беля щалларда ушагларын цмуми инкишафы сцни шякилдя дайанды-
рылыр, онларın юйрянмя мараьы, иради сяй эюстярмя габилиййятляри, чятинликляри ара-
дан галдырмалары инкишаф етмир. 

Тядрис вя синифдянхариж ишлярин мязмунунда ялагя. Истяр тядрис просеси, истярся 
дя синифдянхариж ишляр педагоъи просесин зярури тяркиб щиссясидир. Тядрис 
просесиндя юйряdилян материаллар тящсилин (програмлар, дярсликляр) мязмунуна 
дахил едилир вя бунлар синифдянхариж ишлярля тамамланыр. Синифдянхариж ишляр шаэирд-
лярин тядрис просесиндя ялдя етдикляри билик, бажарыг вя вярдишляри дяринляшдирир вя 
онун тятбигиня имкан верир. Шаэирдлярин (дярнякляр, синифдянхариж охулар вя с.) 
чохжящятли синифдянхариж вя мяктябдянкянар ишляри дя политехник тящсилин 
мягсядляриня хидмят едир. 

Щяр бир мяктябдя синифдянхариж ишлярин конкрет мязмуну шаэирдлярин иш 
шяраити, мейл вя мараглары нязяря алынмагла мцяййян едилир. 

Мяктябин тядрис планы ясас сяняддир, бу сяняддя тядрис фянляринин адлары, 
онларын синифляр цзря тядрисолунма ардыжыллыьы, щяр синифдя щяр фяння вя бцтцн 
фянляря айрылан саатларын мигдары, тящсилин мцддяти, шаэирдин фяалиййят формалары 
вя с. эюстярилир. Тядрис фянляри ады алтында шаэирдлярин йаш хцсусиййятляри нязяря 
алынмагла вя онларын тярбийясинин вя тящсилинин мягсядляриня мцвафиг олараг 
сечилмиш бу вя йа диэяр елмин, йахуд инжясянятин ясасларынын юйрядилмяси нязярдя 
тутулур. 

Цмумтящсил мяктябляринин тядрис планлары цчцн тядрис фянляринин сечилмяси. 
Мяктяб бяшяриййятин топладыьы  чохсайлы вя мцхтялиф елмлярин системляшдирдийи 
щяйат щаггында бцтцн биликляр системиндян юйрянмяк цчцн ясасы сечир. Бунсуз, 
пешясиндян асылы олмайараг, мцасир,  тящсилли инсаны тясяввцр етмяк олмаз. 

Щяртяряфли тящсилин мязмунуну ня тяшкил етмялидир? Мцяййян олунмушдур ки, 
елмлярин дцзэцн, методолоъи жящятдян  ясасландырылмыш тяснифатынын нязярдян 
кечирилмяси беля бир мязмуна хидмят едя биляр. 

Мялумдур ки, елм сащяляри цч шюбяйя айрылыр. Жансыз тябияти юйрянян елмляря 
рийазиййат, астрономийа, механика, физика, кимйа вя с.  аиддир. 
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Жанлы организми юйрянян елмляр икинжийя аиддир. Тарихи варислийи, инсанларын 
мювжудлуг шяртлярини ижтимаи мцнасибятляр, онларын идеолоъи цстгуруму иля 
щцгуги вя дювлят формаларыны юйрянян елмляр цчцнжцйя аиддир. 

Бяшяр жямиййятинин инкишафынын мцасир мярщялясиндя йухарыда эюстярилян щяр 
бир елм групунда бюйцк дифференсасийа мювжуддур. Айдындыр ки, цмумтящсил 
мяктябляри цчцн чохлу елмляр арасындан йалныз даща чох цмуми, жямиййятин 
бцтцн цзвляри цчцн зярури олан о елмляр сечилир ки, цмуми тящсили баша 
вурдугдан сонра онлар щямин елмляр цзря ихтисаслашсынлар. Бунунла беля мяк-
тябин тядрис планында бцтцн адлары чякилян груплар тямсил олунмалыдыр ки, шаэирд-
лярин щяртяряфли инкишафыны мяктяб тямин етмиш олсун. 

Буна эюря дя мяктябин тядрис планында тядрис фянляри еля бюлцнмялидир ки, 
физика, рийазиййат, биолоэийа вя щуманитар тяйинатлы диэяр фянляря кифайят гядяр 
вахт айрылсын. 

Бу елмлярин ясасларынын юйрянлмяси тящсили давам етдирмяк, баш верян 
щадисяляри дярк етмяк вя юлкянин ижтимаи щяйатында шцурлу иштирак етмяк цчцн 
щяр бир инсана тамамиля зяруридир.  Цмумтящсил мяктябинин тядрис планына ижти-
маи елмлярдян етнографийа, археолоэийа, етика, сянятшцнаслыг, сийаси игтисад вя 
бир чох башгалары дахил едилмир.  Онларын бир чоху тядрис планына она эюря дахил 
едилмир ки, щямин елмляр хцсуси характер дашыйыр вя йалныз мцтяхяссис цчцн 
зяруридир, диэярляри ися цмумтящсил мяктябиндя (мясялян, сийаси игтисад, фялсяфя) 
системли вя дяриндян юйрянмяк цчцн чятин вя мцряккябдир. 

Цмумтящсил мяктябляриндя тядрис планында даща чох саатларын мигдары ана 
дилиня айрылыр. Ана дилинин йахшы юйрянилмяси диэяр фянляри дя мянимсямяк цчцн 
зярури шяртдир. 

Дил инсанларын бир-бириля цнсиййят сахладыьы васитядир, силащдыр. Онун 
кюмяйиля фикир мцбадиляси апарылыр вя гаршылыглы етимада наил олунур. 

Фикир реаллыьы дилдя  тязащцр едир. Дилсиз жямиййятин мювжудлуьу мцмкцн 
дейил. Дил инсанларын цнсиййят васитяси олараг жямиййятин мцбаризя вя инкишаф 
алятидир. 

Дил юзлцйцндя обйектив алями дярк етмякдя мцщцм васитядир. 
Бцтцн бунлар дилин мяктябдя бир фянн кими тядрисинин ня гядяр ящямиййятли 

олдуьуну сцбут едир. 
Политехник тящсилин мягсядляри цчцн, хцсусиля, физика, кимйа, биолоэийа, 

рийазиййат вя рясмхят кими фянлярин бюйцк ящямиййяти вардыр. Лакин онлар зярури 
истещсал-техники биликляри веря билмяз. 

Естетик тярбийя вязифяляринин щяйата кечирилмяси мягсядиля ики тядрис фянни-
тясвири инжясянят вя мусиги тядрис планына дахилдир. Бундан ялавя, ядябиййатын вя 
диэяр фянлярин тядриси просесиндя естетик тярбийя вязифяляри дя щяйата кечирилир. 

Бядян тярбийяси фянни физики тярбийя мягсядиня хидмят едир. 
 
                  Тядрис планында фянлярин йерляшдирилмяси системи. 

 

 Мяктябдя шаэирдлярин мцвяффягиййятли тялими цчцн тядрис фянляринин синифляр 
цзря дцзэцн бюлцнмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Бцтцн фянляр ейни вахтда 
юйряниля билмяз, чцнки онларын щяр бири башгаларыны юйрянмядян мянимсяниля 
билмяз. Лакин диэяр тяряфдян, щяр щансы бир фянн там мянимсянилмяйяня гядяр 
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бу вя йа диэяр фяннин юйрянилмясини кянара гоймаг да дцзэцн дейилдир. 
Арашдырдыьымыз педагоэика дярсликляриндя бу гябилдян олан тяклифляря раст 
эялмяк олур. Яввялжя рийазиййат курсуну там юйрянмяк, сонра ися физикайа 
кечмяк тяклиф олунурду. Физиканы баша вурдугдан сонра, кимйайа башламаг, 
кимйаны гуртардыгдан сонра ися жоьрафийа вя тарихи юйрянмяк тяклиф олунурду. 

Индики тядрис планларында цмуми, политехник вя шаэирдлярин пешяйюнцмц 
арасындакы гаршылыглы ялагя юз яксини тапыр. Тябият-рийазиййат силсиляли фянляр Ы 
синифдян ХЫ синфя кими щуманитар фянлярля паралел юйрянилир. Бу педагоъи жящят-
дян даща мягсядяуйьундур. 

Демяли, тялим илляри цзря тядрис бюлэцсц тюрямя вя тясадцфи ола билмяз. О, 
мцяййян педагоъи тялябляри тямин етмялидир. Тялимин вязифяляри онун щяр пиля-
синя уйьун эялмялидир. 

Шаэирдлярин йаш хцсусиййятляринин учоту, онларын инкишаф сявиййяси тялимин щяр 
бир пиллясиндя нязяря алынмалыдыр.  

          

2.5. Тядрис илинин структуру вя тядрис йцкц. 

 

 Дярс илиндя рцблярин, дярс щяфтясинин вя дярс эцнляринин дцзэцн мцяй-
йянляшдирилмяси, тялим ишляринин мцвяффягиййяти шаэирдлярин физики инкишафы цчцн 
ясас шяртлярдян бири олуб, мяктябдя тядрис мяшьяляляринин уьурлу апарылмасына 
ясаслы тясир эюстярир. 

Тядрис илинин структуру мцяллимлярин, шаэирдлярин фяалиййят нювляри тярдис 
рцбляри вя тятиллярин мцддяти иля тямин олунур. 

Тядрис илинин тяшкили тядрис-тярбийя просесиндя йцксяк нятижялярин газанылмасы  
шаэирдлярин физики вя мяняви гцввяляринин нормал инкишафынын тямин едилмяси 
вязифяляриня табе едилир. 

Мяктябдя тядрис илинин мцддяти 213 тядрис эцнцндян (ашаьы синифлярдя) 230 
эцня гядярдир (йухары синифлярдя). 

 Азярбайжан Республикасы Президентинин сярянжамына ясасян 2004-жц илдян 
етибарян орта цмумтящсил мяктябляриндя дярслярин 15 сентйабрдан башланмасы 
тювсийя олунмушдур. Яввялки тядрис илиндяки бюлэцляр беля иди: I рцб - 1 
сентйабрдан 4 нойабра, II рцб - 10 нойабрдан 29 декабра, III рцб - 11 
йанвардан 23 марта, IV рцб 1 апрелдян йай тятилиня кимидир. Дярс или мцд-
дятиндя ашаьыдакы тятилляр кечирилир: пайыз тятили 5 эцн (нойабрын 5-дян 9-дяк); гыш 
тятили 12 эцн (декабрын 30-дан йанварын 10-дяк); йаз тятили 8 эцн (мартын 24-дян 
31-дяк). 
 Щазырки тядрис илинин бюлэцсц ися белядир: Ы йарым ил 15 сентйабрдан 30 
декабра гядяр (1-6 нойабр пайыз тятилидир). ЫЫ йарым ил 10 йанвардан 30 майа 
гядяр (30 декабрдан йанварын 10-на гядяр гыш тятилидир).         

Тядрис планында щуманитар, тябият-рийазиййат, ямяк тялими, тясвири инжясянят, 
мусиги, бядян тярбийяси арасында дцрцст ялагя вя нисбят йарадылмышдыр. Беля ки, 



 65 

щуманитар фянляря бцтцн дярс саатларынын тягрибян 40%, тябият-рийазиййат 
фянляриня 32%, ямяк тялиминя 15%, тясвири инжясянят, мусиги, бядян тярбийясиня 
ися 13% айрылыр. 

Тядрис планы тящсилин мязмунуну якс етдирян ян башлыжа сяняддир. Тядрис 
планында тядрис мцяссисянин типиндян асылы олараг юйрядилян фянляр, онларын синиф-
ляр цзря тядрис ардыжыллыьы, щяр фяння верилян саатларын мигдары якс олунур. 
 Щяр бир тядрис мцяссисянин юзцнямяхсус тядрис планы олур вя бунлар 
арасында мцхтялифлик вар. Лакин цмуми жящятляри дя нязярдян гачырмаг олмаз 
(Тядрис планынын ясас сяняд олмасы, фянлярин ады, тядриси, ардыжыллыьы, щяр фяння 
айрылан вахт, тящсилин мцддяти вя с.). 

Тядрис планы бир сыра хцсусиййятляря маликдир. Биринжиси, тядрис планы шях-
сиййятин щяртяряфли инкишафыны тямин едир. Она эюря дя щямин планларда истяр 
тябият-рийазиййат, истярся дя щуманитар фянляря ейни мигдарда саат верилир. 

Икинжиси, мцхтялиф типли мяктябляр цчцн тядрис планынын хцсусиййяти тящсилин 
мязмунжа ващидлийи вя варислийидир. 

Цчцнжц хцсусиййят ондан ибарятдир ки, тядрис планларында цмуми, политехник 
вя пешя тящсили арасында гаршылыглы ялагя юз яксини тапыр. I синифдян ХI синфя кими 
бцтцн фянляр паралел юйряdилир. Тядрис планына эюря орта цмумтящсил 
мяктябlərиндя тящсил мцддяти 11 илдир. 

Дюрдцнжц хцсусиййят, тядрис планларында щяр бир тядрис фяннинин йери, саатларын 
мигдары, ардыжыллыьынын мцяййян едилмясидир. 

Тядрис планында фянляр юзцнцн елми, тярбийяви вя практик ящямиййятиня эюря 
мцяййян йер тутур. 

Тядрис планында ана дили вя рийазиййат бцтцн фянлярин тядрисинин ясасыны тяшкил 
едир вя онларын тялиминя ян чох йер верилир. Хцсусиля ибтидаи синифлярдя дярс 
саатларынын яксяриййяти ана дили вя рийазиййат фянляринин юйрядилмясиня сярф едилир. 

Тящсил ислащаты иля баьлы тядрис планында баш верян дяйишикликляр иш системинин 
йенидян гурулмасыны тяляб едир. Ана дилиня верилян саатларын артырылмасы ялифба 
тялиминин бир ай тез баша чатдырылмасына имкан верир. 

 Рус дили вя ятраф алямля танышлыг фянляринин тядрис планындан чыхарылмасы, 
ана дилинин тядрисиня 2 саатын артырылмасы мягсядяуйьун сайылыр. Рийазиййат цзря 
щяфтялик саатларын мигдары 5 саатдан 4 саата ендирилир. 
 Ы синифляр ашаьыдакы йени тядрис планы иля фяалиййят эюстярир. 
 Ы синфин тядрис планында факултатив, фярди вя груп мяшьяляляри дя нязярдя 
тутулур вя бунлара 2 саат вахт айрылыр. 
 Ибтидаи синифлярдя ана дилинин, рийазиййатын беля юйрянилмяси йухары синиф-
лярдя ана дилинин елми ясасларынын систематик кечилмясиндя, шаэирдляря жоьрафи-
йадан, тарихдян, тябиятшцнаслыгдан ибтидаи мялуматларын верилмяси ботаника, 
жоьрафийа вя тарих фянляринин юйрянилмясиня шяраит йарадыр. Шаэирдлярин рийазий-
йатдан алдыглары биликляр физиканын тядрисини итямин едир вя бу курсун мцнтязям 
кечилмясиня имкан верир. 
 Ясас мяктябин V синфиндян башлайараг мцнтязям тядрис фянляри кечилир, 
биликлярин щяжми эенишлянир, фянлярин сайы артыр. Бир сыра фянляр дцз хятт, бязиляри ися 
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консентр програмлары иля юйрядилир. Яэяр физика, кимйа, биолоэийа консентрляр 
цзря кечирилярся, рийазиййат дцз хятля кечилир. Бу ися елмин даща мющкям вя 
шцурлу мянимсянилмясиня зямин йарадыр. 
  Яввялки  иллярдя рус дилинин тядрис олундуьуну нязяря алараг, щямин фян-
нин юйрянилмяси цчцн ayrılan  саатлар факултатив, фярди вя груп мяшьяляляри 
arasında bölünhür.    
  Сечмя фянляр цзря саатлар шаэирдлярин мараг, мейл вя габилиййятляри нязяря 
алынмагла мцвафиг фянляря верилир вя бу мяктябин сялащиййятиня аид едилир. 
 

2.6. База тядрис планы 

 

Елми биликлярин, информасийаларын, техники тяряггинин йцксякдя дайандыьы бир 
дюврдя тядрис планларына щяр бир елм сащясини дахил етмяк имкан харижиндядир. 
Она эюря дя тялимин диfференсиаллашдырылмасы, тящсилин мязмунуну интегратив 
гурмаг зяруряти мейдана чыхыр. 

Орта цмумтящсил мяктябинин база тядрис планы жямиййятин инкишафынын йени 
сийаси консепсийасыны нязяря алыр. База тядрис планына дювлят вя мяктяб 
компоненти дахилдир. База тядрис планынын дювлят компоненти Республика  
Тящсили Назирлийи вя йерли идаряетмя органлары иля бирликдя мцяййянляшдирилир. 
Тялим просесинин мцвяффягиййятли тяшкили тядрис планында щяр ики компонентин 
цзви сурятдя бир-бири иля ялагяляндирилмясиндян чох асылыдыр. 

Тядрис планынын фянн структуру вариантларынын тяйини ися тящсили идаря едян 
республика органларынын сялащиййятиня дахилдир. 

Мяктяб компонентинин айрылмасы заманы мяктябин конкрет хцсусиййятляри, 
кадр вя мадди-техники базасы, онун коллективинин спесифик хцсусиййятляри нязяря 
алыныр.  

Факултатив, фярди вя груп мяшьяляляри мяктябин компонентинин ясас 
щиссясиндян биридир. Бу, мяктяб шурасынын сялащиййятиндя олан тялимин фярди-
ляшдирилмяси цчцн айрылмышдыр. Бу мяшьяляляря айрылмыш тядрис вахтындан синиф вя 
йа груп иля, щятта бир шаэирдля дя ишлямяк цчцн истифадя едиля биляр. 

База тядрис планында шаэирдлярин мейли, мараьы, габилиййяти нязяря алыныр. 
Тядрис планы цмуми орта тящсилин ясасыны тяшкил едян мяжбури фянляр, шаэирдлярин 
юзляри тяряфиндян сечилян мяжбури фянляр вя мараьа эюря гурулан факултатив 
мяшьяляляр ады алтында 3 група бюлцнцр. 

Интегратив база тядрис планында фянляр дахил олдуьу блок цзря верилир. Щяр бир 
мяктяб бу тядрис планы ясасында тядрис планы щазырлайаркян реэионал шяраити, 
мяктябин хцсусиййятини нязяря алыр, шаэирдлярин мараьы вя мейли ясас эютцрцлцр. 

Тядрис планында щяр бир блока дахил олан фянлярин конкрет ады эюстярилир. 
Мяс. дилляр, ядябиййат, тябият фянляри, ижтимаи фянляр блоку вя с. 

Базa тядрис планы 1999-2000-жи дярс илиндян етибарян цмумтящсил мяк-
тяблярində интернат мяктяблярин, эимназийалар, мяктяб-литсей, литсей вя диэяр 
йени типли тящсил мцяссисяляринdə  тятбиг едилир. 
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Цмумтящсил  мяктябляринин базa тядрис планына мцвафиг олараг Х синифлярин 
нцмуняви тядрис планы 

                                     (тялим Азярбайжан дилиндя) 

№ Тящсил сащяляри       (тядрис фянляри) Щяфтялик саатларын 
мигдары 

Ы Дилляр вя ядябиййат 7 

 Азярбайжан дили 2 

 Ядябиййат 3 

 Харижи дил 2 

Ы
Ы 

Рийазиййат вя информатика 4 

 Рийазиййат 2 

 Информатика 2 

Ы
ЫЫ 

Ижтимаи  фянляр 4 

 Тарих  

 Азярбайжан тарихи 2/1 

 Инсан вя жямиййят 1 

Ы
В 

Тябият фянляри 5 

 Физика 2 

 Кимйа 1 

 Биолоэийа 1 

 Жоьрафийа (йершцнаслыг) 1 

В  Физики тярбийя вя эянжлярин чаьырыша гядяр щазырлыьы 4 

 Физики тярбийя 2 

 Эянжлярин чаьырыша гядяр щазырлыьы 2 

 Жями: 24 

 Сечмя фянляр 8 

 Азярбайжан дили 3 

 Ядябиййат 2 

 Харижи дил 3 

 Шаэирдлярин мяжбури максимум дярс йцкц 32 

 Факултатив, фярди мяшьяляляри 4 

 

Тядрис планынын бу вариантында "Дилляр вя ядябиййат"  тящсил сащясиня 
цстцнлцк верилир вя бу блока 15 саат вахт айрылыр. 
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Шаэирдлярин индийядяк рус дилини юйрянмяляри нязяря алынараг рус дили цчцн 
саатлар факултатив, фярди мяшьяляляря айрылан саатлара верилир. 

Сечмя фянляря айрылмыш саатларын бюлэцсц ися шяртидир вя мяктяб ону дяйишдиря 
биляр, бу шяртля ки, дяйишиклик 8 саат чярчивясиндя олсун. 

Факултатив, фярди мяшьяляляря айрылмыш саатлардан бири игтисадиййатын ясаслары 
цчцн нязярдя тутулур. 

Х синифляр цчцн нцмуняви база тядрис 
планынын диэяр вариантындан "Тябият 
фянляри" тящсил сащясиня цстцнлцк 
верилир вя бура 13 саат айрылыр (сечмя 
фянляр дя дахил олмагла).№ 

Тящсил сащяляри   (тядрис фянляри) Саатларын 
мигдары 

Ы Дилляр вя ядябиййат 7 

 Азярбайжан дили 2 

 Ядябиййат 3 

 Харижи дил 2 

ЫЫ Рийазиййат вя информатика 4 

 Рийазиййат 3 

 Информатика 1 

ЫЫЫ Ижтимаи  фянляр 4 

 Тарих 12 

 Азярбайжан тарихи 21 

 Инсан вя жямиййят 1 

ЫВ Тябият фянляри 5 

 Физика 1 

 Кимйа 1 

 Биолоэийа 2 

 Жоьрафийа (йершцнаслыг) 1 

В  Физики тярбийя вя эянжлярин 
чаьырыша гядяр щазырлыьы 

4 

 Физики тярбийя 2 

 Эянжлярин чаьырыша гядяр щазырлыьы 2 

 Жями: 24 

 Сечмя фянляр 8 

  Жоьрафийа  1 

  Физика 3 

  Кимйа 2 

 Биолоэийа 2 

 Шаэирдлярин мяжбури максимум 32 



 69 

дярс йцкц 

 Факултатив, фярди мяшьяляляри 4 

  

Х синифляр цчцн база тядрис планынын диэяр ики вариантында ижтимаи фянляр вя 
"рийазиййат вя информатика"  тядрис сащяляриня цстцнлцк верилир. Щяр ики тящсил 
сащясиня 12 саат айрылыр. Х синифляр цчцн щазырланмыш мцхтялиф вариант тядрис 
планларынын щансындан истифадя олунмасы мяктябин юзцнцн сялащиййятиня дахил 
едилир. Мяктябляр шаэирдлярин мараг, мейл вя габилиййятлярини нязяря алараг 
мцвафиг вариант сечя биляр. Йени типли тядрис мцяссисяляриндя тядрис планлары фярди 
гайдада щазырлана биляр. 

Индийя гядяр олан дяйишикликляр дя нязяря алынмагла тялимi Азярбайжан 
дилиндя олан цмумтящсил мяктябляринин ЫЫ-IV, VI-ЫХ вя ХЫ синифляри ашаьыдакы 
тядрис планы иля фяалиййят эюстярир. Тядрис планына 24 фянн дахил едилмишдир. Тядрис 
планында щяр синиф цзря мараг цзря курслар да нязярдя тутулмушдур. Тарих вя 
Азярбайжан тарихи саатларында едилмиш дяйишикликляр йени дярс илиндя истифадяйя 
вериляжяк тякмилляшдирилмиш програмларда юз əkсини тапыр. 

 

Тялими Азярбайжан дилиндя олан орта цмумтящсил 

мяктябляринин тядрис планы 

 

№ Tədris fənləri  Siniflər 

          

1. Azərbaycan dili 10 10 10 4 4 3 2 1 

2. Ədəbiyyat   2 2 2 3 3 3 

3. Rus dili 3 3 3 3 3 2 2 2 

4. Riyaziyyat 5 5 5 5 5 5 5 4 

5. İnformatika və 
HM əsasları 

- - - - - - - 2 

6. Tarix - - - 12 21 2 21 32 

7. Azərbaycan 
tarixi 

- - - 1 1 12 12 2 

8. İnsan və 
cəmiyyət 

- - - - - 2 1 1 

9. Təbiətşünaslıq - 1 1 - - - - - 

10. Ətraf aləmlə 
tanışlıq 

1 - - - - - - - 

11. Coğrafiya - - - 2 3 3 3 1 



 70 

12. Biologiya - - - 2 2 2 2 2 

13. Fizika - - - - 2 32 4 4 

14. Astronomiya - - - - - - - 1 

15. Kimya - - - - - 3 3 3 

16. Rəsmxət - - - - - - 1 1 

17. Xarici dil - - - 3 3 2 2 2 

18. Təsviri 
incəsənət 

1 1 1 1 1 - - - 

19. Musiqi və 
nəğmə  

1 1 1 1 1 1 - - 

20. Bədən tərbiyəsi 2 2 2 2 2 2 2 2 

21. İbtidai hərbi 
hazırlıq 

- - - - - - - 2 

22. Əmək təlimi 2 2 2 2 2 2 2 - 

23. Azərbaycan 

Respublikasının 
Konstitusiyası 

- - - - - - 1 - 

24. İqtisadiyyatın 
əsasları 

- - - - - - 1 1 

 Yekun 25 25 25 29,5 32,5 34,5 37 36,5 

 Maraq üzrə 
kurs 

1 1 1 3 4 4 2 4 

 

 

                                          2.7. Тядрис фянляринин мязмуну 

 
Мцстягил дювлятимизин тящсил ганунуна эюря цмумтящсил мяктябляриндя 

шаэирдляря йалныз елмин ясаслары, йяни мцяййян йаша гядяр дярк етмясиня  имкан 
верян елмлярин башлыжа мцддяалары вериля биляр вя  щансы ки, бу, ейни заманда   
тябият вя жямиййятин ян мцщцм инкишаф ганунларынын дцзэцн мянимсянилмясини 
тямин едир. 

 Тящсил директивляринин тялябляриня уйьун олараг щяр бир фянн цзря програм 
материалларынын сечилмяси заманы ян яввял мцвафиг елмлярин цзяриндя дуран 
рящбяр идейалар, анлайышлар, ганунлар, ганунауйьунлуглар вя нязяриййяляр 
чохлу хцсуси фактларын вя щадисялярин дярк олунмасында ачар ролуну ойнамалы 
вя шаэирдлярин  елми дцнйаэюрцшцнцн тямялини гурмаьы тямин  етмялидир. 

Щяр бир мяктябин тядрис фянни цчцн елми материаллар сечиляркян бу вя ya  
диэяр фактын, анлайышын йахуд елм системиндя ганунун хцсуси чякиси вя йери, 
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практика цчцн ящямиййяти, щяйатда тятбиги, тярбийяви ящямиййяти диггят мяр-
кязиндя сахланылмалыдыр. 

Щяр бир тядрис фянни гарышыг фянлярля мцнасибятдя кюмякчи функсийалары да 
йериня йетирир. Буна эюря дя програм тяртиб едяркян тякжя мювжуд елмин тяляб-
ляри дейил, щям дя гарышыг фянлярин ещтийажлары да нязяря алыныр (мясялян, физика 
юйряниляркян рийази биликляр нязярдя тутулур). 

Мцасир елми нязяриййяляри йахшы дярк етмяк цчцн шаэирдляри онларын мейдана 
эялмяси вя инкишафы тарихиля таныш  етмяк лазымдыр. Буна эюря дя мяктяб 
програмларына елмин, хцсусиля вятянин тарихиня аид  дяйярли фактлар дахил едилир. 
Мяктяб щяр шейдян яввял, вятянин тарихини, жоьрафийасыны, игтисадиййатыны, кянд 
тясяррцфатыны, мядяниййятини, инжясянятини вя с. юйрятмяйя боржлудур.   

Елм, инжясянят корифейляри вя эюркямли дювлят хадимляринин биографийалары иля 
танышлыг тярбийя ишиндя бюйцк ящямиййятя маликдир. Буна эюря дя елмин вя 
инжясянятин ясаслары програмларда юз эениш щяллини тапмалыдыр. Програм мате-
риалларында бядии   ясярлярин, ахтарышларын вя ихтираларын мцяллифляри щаггында гыса 
биографик мялуматлара мцяййян йер айрылмалыдыр. 

 Азярбайжан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра юз Али Ганунуна 
уйьун олараг  Тящсил Ганунуну гябул етди. Тящсил Ганунуна вя сонракы 
иллярдя юлкя президентинин сярянжамlarына ясасян щяйата кечирилмяси зярури 
сайылан тящсил ислащатларынын директив вя програм  сянядляринin тялябляриня уйьун 
олараг Азярбайжан  Республикасы юз тящсил системини йаратды. Тящсил ислащатынын 
сянядляриня  эюря республиканын цмумтящсил мяктядляри цчцн йени тядрис прог-
ламларынын вя дярсликлярин йениляшмяси гаршыйа конкрет вязифя кими гойулду. 

90-жи илляря гядяр програм вя дярсликдяки марксизм, ленинизм идейалары, 
коммунист идеолоэийасынын мяфкуря мясяляляриндян имтина едилди. Тядрис 
фянляринин мязмуну йениляшди. Щямин  мязмуна  юлкямизин тарихини,  жоьра-
фийасыны, игтисадиййатыны, кянд тясяррцфатыны, сянайесини, мядяниййятини, милли ях-
лагыны  якс етдирян мювзуларла йанашы цмумбяшяри дяйярляр дя дахил едилди. Тяд-
рис фянляринин  кямиййят вя кейфиййятиндя йениликляр юз яксини тапды.  

Тялим фянляринин ян башлыжа функсийасы шаэирдляри эяляжяк щяйата щазыр-
ламагдыр. Бу фянлярдян бящрялянян шаэирдлярин бир гисми истещсалатда 
чалышмаьа, бир гисми орта ихтисас мяктябляриндя пешяляря йийялянмяйя, бир гисми 
ися али тящсил алмаьа цстцнлцк верирляр. 1992-жи илдян шаэирдлярин али мяктябя 
qəbulu  функсийасыны Азярбайжан Республикасы Президентинин мцвафиг фярманы 
вя  Азярбайжан Республикасы Назирляр  Кабинетинин мцвафиг гярарына  уйьун 
олараг Тялябя Гябулу Цзря Дювлят Комиссийасы (TQDK) щяйата кечирир. 
ТГДК тядрис фянлярини груплар цзря (5 груп цзря)  системляшдирмиш вя йухары 
синиф шаэирдлярини, мязунлары( абитурийентляри)  щямин груплар цзря али мяктябя 
щазырлайыр  вя онларын али мяктябя гябулу цчцн имтащанлар тяшкил едир. ТГДК –
нын бюлэцсцня  ясасян Азянбайжан дили вя харижи диллярдян щяр щансы бири дахил 
олмагла шаэирдляр  вя мязунлар (абитурийентляр)  Ы групда техники фянляр цзря, ЫЫ  
групда игтисадиййат фянляри цзря, ЫЫЫ  групда щуманитар фянляр цзря, ЫВ  групда 
биолоэийа фянляри цзря, В групда ибтидаи синиф мцяллими, мяктябягядяр мцяс-
сисялярдя тярбийячи пешяляриня, щабеля, хцсуси истедад вя габилиййят тяляб едян 
пешяляря щазырлайан фянляр цзря гябул имтащанларына щазырлашмалы вя гябул 
имтащанлары вермялидирляр. Бунун цчцн ТГДК мцвафиг тестляр щазырлайыр, няшр 
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етдирдийи  «Абитурийент» ъурналында йухары синиф шаэирдляринин али мяктябляря 
щазырлашмасы цчцн материаллар чап едир, мяшьяля саатлары тяшкил едир, сынаг 
имтащанлары кечирир вя бу типли диэяр ишляри эюрдцкдян сонра гябул имтащанларыны 
(тест имтащанларыны) щяйата кечирир. Имтащанлара щазырлыг мцддятиндя йухары 
синиф шаэирдляри, мязунлар (абiтурийентляр) ихтисас фянляриля йанашы цмуми фянн 
блокуна дахил олан диэяр тядрис фянляриня дя щазырлашыр вя имтащан верирляр.   
 

  

2.8. Фянн програмлары вя дярсликляр 
 

Гейд етдийимиз кими, тядрис материаллары тящсиля даир дювлят директивляринин 
тялябляриня уйьун олараг tərtib olunur. Йяни юнжя тящсилин дювлят стандартлары, 
дювлят стандартларына уйьун база планлары, база планларына уйьун тядрис 
планлары тядрис планларына уйьун тядрис програмлары вя нящайят тядрис 
програмлары (фянн програмлары) ясасында дярсликляр щазырланыр. 

Програмлар щям Тящсил Назирлийинин сифаришиля, щям дя мцстягил мцяллифляр 
тяряфиндян щазырланыр, мцхтялиф мярщялялярдя  мцзакиря едилиб бяйянилдикдян,   
назирлийин коллеэийасы тяряфиндян тясдиг олундугдан сонра тятбиг олунмасы тюв-
сийя едилир. Бир сыра харижи юлкялярдя ися програм вя дярсликлярин щазырланмасында 
рянэарянэлик вардыр. Bəzi Авропа юлкяляриндя щяр бир тялим-тярбийя мцясис-
сяsiнин куррикулуму (тящсил програмы)  олур. Щямин куррикулумдан тялим-тяр-
бийя мцясsисяляринин идаря олунмасынын  бцтцн принсипляри, тялябляри, истигамят-
ляри, иш формалары, цсуллары вя с. юз яксини тапыр. Програм və дярсликляр дя щямин 
куррикулумун тялябляриня мцвафиг олараг мцстягил мцяллифляр тяряфиндян щазыр-
ланыр. 

Азярбайжанда да мцстягил дювлят гуружулуьу дюврцндя  щям фянн прог-
рамлары, щям дя дярсликлярин мцстягил мцяллифляр тяряфиндян щазырланмасы щаллары 
артыг мцшащидя олунмаьа башланмышдыр. Азярбайжан Республикасында   щяйата   
кечирилян Тящсил ислащатларына даир директив сянядлярин  тялябляриня мцвафиг ола-
раг алтернатив фянн програмлары вя щямин програмлара уйьун дярсликляр щазыр-
ланмышдыр. Мясялян, сон 10 илликдя «Ялифба» програмы вя дярслийи алтернатив 
олараг бир нечя мцяллифляр тяряфиндян щазырланараг истифадяйя верилмишдир. 
Профессор Йящйа Кяримов (педагоъи елмляр доктору, ТПИ-нин директор 
мцавини, проф. Й.Кяримов республикамызда 30 илдян артыг бир мцддятдя бу 
сащянин ян эюркямли мцтяхяссиси кими таныныр), профессор Ряфаел Щцсейнов 
(филолоэийа елмляри доктору, проф. Р.Щцсейнов щям алим, публисист, тянгидчи, 
щям дя Миллят Вякили кими республикамызын ижтимаи сийаси щяйатында файдалы ишляр 
эюрцр), Атяш Абдуллайев (педагоъи елмляр намизяди, досент Атяш Абдуллайев 
Азярбайжан Мцяллимляр Институтунун проректорудур) «Ялифба»нын щям алтер-
натив програмларыны вя дярсликлярини щазырламышлар. Щямин програм вя дярс-
ликляр тяляб олунан мярщялялярдя мцзакиря едилиб бяйянилдикдян,  Тящсил 
Назирлийинин коллеэийасы тяряфиндян алтернатив програм вя дярслик кими тясдиг 
едилдикдян сонра истифадя олунмасы мяслящят билинмишдир. Орта цмумтящсил 
мяктябляриндя чалышан синиф мцяллимляри ися щазырда мцвафиг олараг онларын щяр 
цчцндян истифадя едирляр.  
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Йери эялмишкян, програм материалларындакы мювзуларын дярсликлярдя ишлян-
мяси технолоэийасынын елми-педагоъи системи щаггында да бир нечя сюз демяйя 
ещтийаж дуйулур. 

Кечмиш советляр мяканында  фянн програмлары Сов.ИКП МК-нын мцвафиг 
гярарларына уйьун тяртиб олунур вя бу заман коммунист идеолоэийасынын 
мяфкуря хятти ясас эютцрцлцрдц. Програм материалларындакы мювзулара уйьун 
мятнляр щазырлайан мцяллифляр бу мятнляри щазырлайаркян марксизм-ленинизм 
идейаларыны вя Сов. ИКП МК-нын мцвафиг гярарларынын тяляблярини ясас 
эютцрцрдцляр. Нятижядя щямин мятнлярин мязмунунда милли вя бяшяри идейалар 
тящсилин бейнялхалг стандартлары эюзя дяймирди. Она эюря дя тящсил дцнйа 
сивилизасийасынын аренасына дахил ола билмирди. Унудулурду ки, щяр бир ясрин 
сивилизасийа просеси вя мягамы вардыр. Сивилизасийанын ися ян мцщцм щярякят-
верижи гцввяси нцмуняви тящсил гуружулуьудур.  

Тящсилин мязмунунун йахшылашдырылмасы сивилизасийа просесинин йаранмасына 
тякан верирся, сивилизасийанын инкишафы тящсилин динамик сцрятиня кюмяк едир. 
Проф. Айдын Ширинов «Азярбайжан мяктяби» ъурналында дярж етдирдийи «Тящсилин 
мащиййяти вя башлыжа истигамятляри щаггында» адлы мягалясиндя эюстярир ки, 
«Сивилизасийанын башланьыжы, онун мязмун вя мащиййятинин формалашмасы, 
тарихян дяйишмяси вя инкишаф етмяси, бу дяйишкянлик вя инкишафын мцхтялиф 
мярщяляляри, билаваситя тящсилдя вя елмдя баш верян йениликлярля баьлы олмушдур. 
Бу бахымдан сивилизасийаны тящсил вя елмля баьлы олан сосиал щадися адландырмаг 
олар. Тарихи вя фялсяфи арашдырмалар эюстярир ки, щяр щансы бир дюврдя, щяр щансы 
бир юлкядя вя халгда тящсил вя елм ня сявиййядя олубса, сивилизасийа да она 
адекват сявиййядя олуб. Беля бир вязиййят юзлцйцндя сивилизасийа иля тящсил вя елм 
арасындакы гаршылыглы диалектик ялагяни эюстярир. Беля ки, тящсил вя елм 
сивилизасийаны инкишаф етдирир, инкишаф етмякдя, йени мязмун вя мащиййят кясб 
етмякдя олан сивилизасийа ися жямиййят васитясиля тящсилин вя елмин гаршысында 
йени-йени тялябляр, сосиал сифаришляр гойур. 

 Интеллектуал вя ижтимаи-сийаси елита айдын сурятдя дярк едир ки, тящсилин вя 
елмин жямиййят щяйатында ойнадыьы ролун вя онун ящямиййятинин баша дцшцл-
мяси вя она эюстярилян гайьынын дяряжясиндян асылы олараг жямиййятин мцяййян 
инкишаф сявиййясиня наил олмаг олар. Эюрцндцйц кими, сосиаллашма просеси била-
васитя тарихин эедиши вя бу эедишин ганунауйьунлугларыны ачмагла ону сцрятлян-
дирмяйя сяй эюстярян инсан шцурунун юзцнцн сосиаллашмасы иля баьлыдыр. Еля 
вятяндаш жямиййятинин ясасларынын йаранмасы вя формалашмасы да аьлын,  кама-
лын, мянявиййатын, ишэцзарлыьын артмасы иля, онларын бир вящдят щалында бирляшмяси 
иля баьлыдыр вя бунлар илк нювбядя тящсилин ювладларыдыр. Тясадцфи дейилдир ки, 
мцхтялиф дюврлярдя истяр юлкя, истярся дя дцнйа мигйаслы зякайа малик адамлар 
тящсиля вя елмя бюйцк ящямиййят вермиш, юзляринин билаваситя мяшьул олдуглары 
конкрет пешя, ихтисас сащясиндян асылы олмайараг тящсил алмаьы, елми билик, 
бажарыглары юйрянмяйи инсан вя жямиййят щяйаты цчцн ян ящямиййятли иш щесаб 
етмишляр»

 
 ( Бах, «Азярбайжан мяктяби» ъурналы, 2005, №3, сящ. 34). 

Демяли тящсилин инкишафыны бир жямиййятин дахилиндяки формал мцнасибятляр 
чярчивясиндя сахламаг олмаз. Бунун цчцн тящсилин инкишафыны юзцндя якс етди-
рян ян башлыжа амиллярини нязяря алмаг важибдир. Тящсилин бцнювряси илкин олараг 
програм вя дярсликлярин дцзэцн тяртибиндян асылы олдуьу цчцн щямин тядрис 
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материалларынын щазырланмасында милли, бяшяри идейаларла йанашы сивилизасийанын 
да инкишафы иля баьлы олан амилляри нязярдян гачырмаг олмаз. Она эюря дя 
програм материалларына дахил едилмиш мювзуларын ишлянмяси вя дярсликляря дахил 
едилмяси заманы бу амилляри диггят мяркязиндя сахламаг лазым эялир. 

Мювжуд педагоъи ядябиййатlarда цмумтящсил мяктябляри цчцн дярсликлярин 
щазырланмасына верилян тяляблярдян, бу дярсликлярин щазырланмасы заманы истинад 
олунан принсиплярдян чох йазылыб. Арашдырдыьымыз щямин ядябиййатларын бир гис-
миндя тялябляр принсип кими, бязиляриндя ися принсипляр тяляб кими тягдим олунур. 
Унутмаг олмаз ки, дярсликлярин щазырланмасына верилян тялябляр вя дярсликлярин 
щазырланмасы заманы мцвафиг принсипляря истинад олунмасы айры-айры 
мясялялярдир. Бу мясялялярин щяр бири дярслийин щазырланмасы заманы нязяря алын-
малыдыр. Мцасир дцнйа тяжрцбясиня, юлкямиздя щяйата кечирилян тящсил ислащатына 
даир директив сянядляря, щабеля мювжуд цмумпедагоъи тяляб вя принсипляря 
истинад едяряк онлары ашаьыдакы шякилдя системляшдиря билярик: 

 Орта цмумтящсил мяктябляри цчцн дярсликлярин щазырланмасына верилян 
тялябляр: 

- дярслик програм материаллары ясасында щазырланмалыдыр; 
- дярсликляр сырф мцтяхяссис вя йа мцтяхяссисляр тяряфиндян щазырланмалыдыр 

(дярслийин бир вя йа бир нечя мцяллифи ола биляр); 
- дярслийин щазырланмасы цчцн редаксийа щейяти мцяййянляшдирилмялидир. 

Щейятя мцяллифля (мцяллифлярля) йанашы елми редактор, цмуми редактор, техники 
редактор вя ряссам дахил едилмялидир; 

- редаксийа щейяти бу сащядя сяриштяси олан мцтяхяссислярдян сечилмяли, онлар 
дярслийин щазырланмасы вя чап олунмасы ишиндя бирэя ишлямялидирляр; 

- дярслийя дахил едилмиш щяр щансы бир мювзунун щяжми, мязмуну вя диэяр 
кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляри шаэирдлярин йаш сявиййясиня вя гаврама 
габилиййятляриня уйьун олмалыдыр; 

- дярслийин дили садя вя анлашыглы олмалыдыр; 
- айры-айры мювзулар цчцн верилян суал вя тапшырыглар, тярифлярин, 

диограмларын, схемлярин, ганунларын, тяснифатларын, шякиллярин, иллцстрасийаларын, 
тясвири сянят нцмуняляринин, мусиги парчаларынын вя с. шаэирдляр тяряфиндян 
дяриндян дярк олунмасына вя йадда сахланылмасына хидмят етмялидир; 

- дярслийин тящсилляндирижи, тярбийяляндирижи вя инкишафетдирижи характеря малик 
олмасы зяруридир; 

- дярсликляря сивилизасийанын, глобаллашдырманын мцтярягги идейа вя информа-
сийаларын, щабеля йени кяшфлярин дахил едилмяси цчцн онларын мцтямади олараг 
тякмилляшдирилмяси зяруридир. 

Бу тяляблярля йанашы, цмумтящсил мяктябляри цчцн нязярдя тутулан дярс-
ликляря дахил едилян мювзуларын ишлянилмяси заманы бир сыра принсипляря дя истинад 
олунмасы важибдир. Щямин принсипляри тяхмини олараг ашаьыдакы шякилдя систем-
ляшдирмяк олар: 

- дярслийин дювлят сийасятиня уйьун тяртиб олунмасы; 
- дярслийя дахил едилмиш мювзуларын милли вя цмумбяшяри дяйярляря ясас-

ланмасы; 
- елмилийин, ардыжыллыьын, системлилийин вя конкретлийин нязяря алынмасы; 
- дярслийин тяртибиндя варислийин эюзлянилмяси; 
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- мцвафиг мювзуларын шярщиндя щуманитарлашдырма, щуманистляшдирмя вя 
демократикляшдирмя принсипляринин эюзлянилмяси; 

- бир сыра мювзуларын шярщиндя халгларын щцгуг бярабярлийинин ачыгланмасы; 
- щяр бир мювзунун шяхсиййятин щяртяряфли инкишафынa xidmət  етмяси; 
- тяляб олунан мягамда дярслийя фянлярарасы вя фяндахили интеграсийа вя 

диференсасийа имканларына малик олан мювзуларын дахил едилмяси; 
- нязяри материалларын мцасир щяйат щадисяляриля ялагяляндирилмяси; 
- мювзуларын шаэирдлярин щазырлыг вя инкишаф сявиййясиня уйьунлашдырылмасы; 
- айры-айры мювзуларын синифдянхариж вя мяктябдянкянар ишлярин мязмуну иля 

ялагяляндирилмяси. 
Дярсликлярин эюстярилян тяляб вя принсипляр ясасында щазырланмасы мцяллим-

лярин дя ишини асанлашдырыр вя онларын фяалиййят истигамятляринин дцзэцн мцяййян-
ляшмясиня кюмяк едир. 

Мцасир педагоъи ядябиййатда «мцяллимин фяалиййят истигамятляринин ясаслары» 
дейяндя ашаьыдакылар нязярдя тутулур: 

- мцяллимин коммуникатив фяалиййяти; 
- мцяллимин конструктив фяалиййяти; 
- мцяллимин идраки (гностик) фяалиййяти; 
- мцяллимин интеллектуал фяалиййяти; 
- мцяллимин фяалиййятиндя ексклйузивлик; 
- мцяллимин фяалиййятиндя интерактивлик вя с. 
Мцяллим юзцнцн щяр бир фяалиййят нювцнц тяtбиг едян заман онун моделини 

мцяййянляшдирир. Мцасир бейнялхалг тяжрцбядя буна юйрянмя модели дейилир. 
Нцмуня тяригиля онлардан бириня мцражият едяк. 

 
Мцяллимин конструктив юйрятмя модели 

 
Бу модел тялим просесиндя мцяллим цчцн «юйрятмя модели»дирся, шаэирд 

цчцн «юйрянмя модели» щесаб олунур. Щяр ики щалда бу юйрянмя фяал юйрянмя 
модели сайылыр. Бязи алимляр «фяал юйрянмя»ни  нязяриййя кими дя тягдим едирляр. 

Бу хцсусда профессор Абдулла Мещрабов йазыр: «Фяал юйрянмя нязярий-
йяляриндян олан конструктивлик, мцасир дюврдя файдалы, бюйцк тяжрцби вя щяйати 
ящямиййяти олан бир нязяриййя кими гябул олунмушдур. Юз мащиййятиня эюря 
конструктивлик  юйрянмя, билик ялдя етмя щаггында еля нязяриййяляр групуна 
аиддир ки, онун щялледижи ясасыны билийин, йени идейаларын яввялки биликлярля син-
тезинин йарадылмасы тяшкил едир, йяни биликляр системи пассив шякилдя дейил, инсанын 
фяал щяйат тяжрцбяси ясасында йараныр. Щяр бир инсан билийи башгаларындан 
алмагдан даща чох, ону юзц ялдя едир, гурур вя инкишаф етдирир. Конструктив 
юйрянмядя мцжярряd анлайышлары арашдырмалар, мцщакимяляр вя мцзакиряляр 
васитясиля дярк olunur. Онларын бейни аь лювщя олмадыьындан, щяр бир юйрянян 
юзцнцн дцнйаэюрцшцня тясир эюстярян мцяййян щяйат тяжрцбяси иля тялимя 
башлайыр. Бунлар юйрядян тяряфиндян диггятля планлашдырылмыш, системли вя мцва-
фиг гайдада тяшкил едилмиш тялим просесиндя щяйата кечириир, юйряняня юзцнц 
дяркетмянин мцщцм амилиня чеврилмяйя кюмяк едир. Бу просес яняняви тялим 
тяжрцбяси иля бирляшдикдя, конструктив принсипляр билийин дяриндян дярк едилмясиня 
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вя даща узун мцддят йадда сахланмасына, габилиййятляря вя вярдишя чеврил-
мясиня кюмяк эюстярир. 

Билик «гурулур, кяшф едилир, йарадылыр» анламы цзяриндя бяргярар олан, билийин 
вя юйрянмянин тябияти, мащиййяти щаггында фялсяфи фикирляр системи – еписта-
молоэийаны юз фялсяфи ясасы щесаб едян конструктивлийин ясас принсипи ондан 
ибарятдир ки, билик пассив шякилдя алына билмяз вя шаэирдляр юйрянмя просесиндя 
фяал олмалыдырлар. Она эюря дя азйашлы  ушаглара мцвафиг гайдада, йаша уйьун 
сярбястлик верилмяли, онлар юйрянмя просесиндя фяал иштирак етмялидирляр. Юйрян-
мя идракы акт кими мянимсямя (ассимилйасийа), уйьунлашдырма (акомодасийа) 
ня низамлама (еквилибрасийа) просесляриндян ибарят олуб, ашаьыдакы мярщяляляр-
дян кечмялидир: 

 кечмиш биликляр ясасында йени билийин ялдя едилмяси вя мянимсянил-
мяси; 

 фярди биликляр системинин, йени вя даща файдалы биликляря уйьунлашдырыл-
магла дяйишдирилмяси; 

 биликляр системинин мцхтялифлийи вя зиддиййятиндян ямяля эялян психи эяр-
эинлийин низамланмасы нятижясиндя, проблемля баьлы йени, файдалы дяркетмянин 
ямяля эялмяси. 

 Юйрянмянин щансы формасына (ассимилйасийа, акомодасийа,  еквилибраси-
йа) щазыр олмаг ушаьын идраки инкишаф мярщялясиндян асылыдыр» (Бах, «Азярбай-
жан мяктяби» ъурналы, 2005, №3, сящ. 26). Эюрцндцйц кими конструктивлик фяал 
юйрянмя нязяриййяси кими мцасир дцнйамызын алимляринин диггят 
мяркязиндядир. 

Мцяллимин  коммуникатиv, конструктив, гnостик (идраки) ексклйузив вя с. 
йанашмаларынын щамысынын бир али мягсяди вардыр ки, онлар да щамысы шаэирдлярин 
сон дяряжя фяаллашмасына хидмят едир. Башга сюзля ифадя етсяк демялийик ки, 
мцяллимин бцтцн фяалиййят нювляринин сон мягсяди интерактивлийя хидмят едир. Бу 
мянада конструктив юйрянмя модели дя тялим просесиндя шаэирдлярин сон дяряжя 
активляшдирилмяси цчцн сяжиййяви сайылыр. Бу моделин цстцнлцкляриндян вя 
характерик хцсусиййятляриндян бири дя шаэирдлярин активлийинин дяряжяляринин 
мцяййянляшдирилмясиндян ютрц онлара «фяал фярд», «сосиал фярд» вя «йарадыжы 
фярд» кими йанашылмасындан ибарятдир. Яэяр мцяллим шаэирдя шяхсиййят кими 
бахырса, демяли, о, шаэирдляря щям «фяал фярд», щям «сосиал фярд», щям дя «йара-
дыжы фярд кими» йанашмаьа боржлудур. 

Профессор Ябдцл Ялизадяйя эюря шяхсиййят (щяр бир ушаг) ижтимаи мцнасибят-
лярдя иштирак едян, ижтимаи инкишафын тажы олан сосиал фярддир. Демяли, шяхсиййят 
кими гябул етдийимиз шаэирдя «фяал фярд», «йарадыжы фярд» кими йанашмагла 
бярабяр, она  щям дя «сосиал фярд кими» йанашмаьымыз да педагоъи мянтигя 
там уйьундур. 

Ушаьын (шаэирдин) ижтимаи мцнасибятляря дахил олмасы онларын ижтимаи 
инкишафыны тямин едир. Мясяляйя педагоъи контексдян йанашсаг вя бу фикри 
педагоъи жящятдян ясасландырмаг истясяк, демялийик ки, ушаьын ижтимаи 
мцнасибятляря дахил олмасы онун педагоъи просеся дахил олмасы демякдир. 
Педагоъи просеся дахил олан ушаг ися бц просесдя билик, бажарыг вя вярдишляр 
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газаныр вя йалныз бунларын сайясиндя инкишаф едир. Бу инкишафын ися щяртяряфли 
тямин едилмясиндян ютрц тялим просесиндя конструктив юйрянмя моделинин 
дцзэцн тяртиб олунмасы чох важибдир. Юзц дя бу моделдя шаэирдляря фяал, сосиал 
вя йарадыжы фярдляр кими йанашылмасы онларын бир шяхсиййят кими елми 
дцнйаэюрцшляринин формалашдырылмасы ишиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Проф. 
Абдулла Мещрабов йазыр ки, «Конструктив  юйрянмя модели ясасында тялим 
просесиндя фяал шаэирд, сосиал шаэирд вя йарадыжы шаэирд кими цч фяргли рол 
мцяййянляшдирилмишдир: 

- фяал шаэирдлярдя билик фяал формада мянимсянилир вя дярк едилир, шаэирд 
механики динлямяк вя юйрянмяк, шаблон характерли тапшырыглар цзяриндя ишлямяк 
явязиня, юзляри цчцн щяйати ящямиййят кясб едян проблемляри фяал шякилдя 
мцзакиря едир, фярзиййяляр иряли сцрцр, дискуссийайа эирир, онлары ясасландырмаьа 
сяй эюстярир вя нятижядя проблеми юз интеллектуал имканына уйьун щялл едир; 

- сосиал шаэирдлярдя билик вя дяркетмя сосиал жящятдян шяртляндирилир, билик вя 
мянимсямя йцксяк сявиййяли сосиал фяалиййят кими гиймятляндирилир вя биликляр 
фярди гайдада дейил, башгалары иля гаршылыглы мцнасибятляр ясасында, обйектив 
реаллыьы шяртляндирян жидди сосиал просесляр нятижясиндя газанылыр; 

- йарадыжы шаэирдлярдя билик вя дяркетмя просеси йарадыжы мцнасибят ясасында 
формалашыр вя йа йенидян йарадылыр. Тялим просесиндя еля мцщит формалашдырылыр 
ки, шаэирдляр елми нязяриййяляря, тарихи перспективляря, сосиал вя игтисади 
парадигмалара мцнасибятдя йарадыжы йанашмалар ясасында йени габилиййятляр, 
бажарыглар вя вярдишляр газанырлар»  (Бах, йеня орада, сящ. 28). 

А.Мещрабов конструктив юйрянмя модели ясасында тялим просесиндя фяал 
шаэирд, сосиал шаэирд вя йарадыжы шаэирд кими фяргли голларын кимлярин тяряфиндян 
мцяййянляшдирилмясини конкрет факт вя дялиллярля эюстярмядийи цчцн биз дя 
мясялянин беля бир тярздя гойулушунун кимляря мяхсус олмасыны иддиа едя 
билмярик. Лакин бу фикря юз мцнасибятимизи билдиряркян демялийик ки, биз «сосиал 
шаэирд» ифадясини гябул едя билмярик. Яввяла она эюря ки, щеч бир педагоъи 
ядябиййатда, хцсусиля дярсликлярдя, дярс вясаитляриндя «сосиал шаэирд» ифадяси пе-
дагоъи термин кими юз яксини тапмамышдыр. Икинжиси, яэяр бу ифадя педагоъи ядя-
биййатларда юзцнц тясдиг етмямишдирся, бу терминин педагоъи термин кими 
гябул едилмясиня лцзум йохдур. 

Бизим фикримизжя, «сосиал шаэирд» ифадясинин «сосиал фярд» кими ишлядилмяси 
даща мягсядяуйьун оларды. А.Мещрабовун дедикляриля баьлы фикримизи 
цмумиляшдирсяк демялийик ки, А.Мещрабовун конструктив юйрянмя модели иля 
баьлы деyиляnləр юйрянмя иля баьлы мцяллимляря истигамят вермяк бахымындан 
чох файдалыдырса, дярслик мцяллифляриня дидактик йанашмаларла баьлы методик 
кюмяклик эюстярмяк, нязяри истигамятляр вермяк бахымындан даща файдалыдыр. 
Чцнки дярсликлярин тяртиби заманы, мювзуларын шярщиндя дярслик мцяллифляринин 
конструктив юйрянмя моделини билмяляри щямин мювзуларын елми-педагоъи-ме-
тодик жящятдян дцзэцн гурулмасына бир нюв дцзэцн истигамят вермиш олар. Яэяр 
беля оларса,  цмумтящсил мяктябляримиз цчцн щазырланан бцтцн фянн дярсликляри 
дцнйа стандартларына жаваб вермиш олар. 
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2.9.  Ибтидаи тящсилин ящямиййяти 

                (Ы-IV синифляр) 
Ибтидаи тялим цмумтящсил мяктябинин чятин вя мясул бир дюврцдцр. Бу 

дюврдя шаэирдляря бир сыра садяляшдирилмиш биликляр,  цмумпедагоъи бажарыглар   
ашыланыр. Онлар тябиятдя,  жямиййятдя баш верян щадисялярля таныш олур,  мяняви-
яхлаги, ямяк, физики, естетик, игтисади, еколоъи тярбийя сащясиндя илкин  вярдишляр 
газанырлар. 

Ушагларын ягли вя физики габилиййятляринин щяртяряфли инкишафы, онларын 
дцнйаэюрцшцнцн, щабеля, давранышла баьлы бцтцн мяняви кейфиййятляринин   фор-
малашдырылмасынын ясасы мящз ибтидаи синифлярдя гойулур. 

Ана дили ибтидаи синифлярдя тядрис фянляринин ясасы щесаб едилир. Ана дили 
дярсляриндя шаэирдляр оху вя йазы вярдишляриня йийялянирляр. Бу вярдишляр олмадан 
диэяр тялим фянлярини баша дцшмяк, дилимизин инжяликляриня бяляд олмаг, мцстягил  
дцшцнмяк мцмкцн дейил. 

Ибтидаи синифлярдя рийазиййатын тядриси шаэирдляря кямиййят фярглярини мцяййян 
етмяйя имкан верир, онлар щесаблама, юлчмя, бичмя вярдишляриня йийялянирляр. 
Бу синифлярдя шаэирдляр ижтимаи мцщит, щяйат щадисяляри, тябият щаггында илк 
тясяввцрляря, анлайышлара йийялянир, Вятянимиз, онун тарихи, адят-яняняляри 
щаггында садя биликляр ялдя едирляр. 

Тябиятшцнаслыг дярсляриндя шаэирдляр Вятянимиз, онун тябияти, тябиятдя баш 
верян дяйишикликлярля, айры-айры фясиллярин яламятляри иля таныш олурлар. Мцша-
щидяляр, екскурсийалар, яшйа дярсляри, тядрис-тяжрцбя сащясиндя практик ишляр, щей-
ванлар вя биткиляря гуллуг едилмяси бу фяннин даща жанлы, мараглы тядрисиня 
сябяб олур. Бу ися ушагларда мцшащидячилик, тядгигатчылыг бажарыьыны инкишаф ет-
дирир. Шаэирдляр тябиятин горунмасы, она гайьы иля йанашмаг барядя мялумата,   
мящз бу фяннин васитяси иля наил олурлар. 

Ямяк тялими васитясиля шаэирдляр юзцняхидмят вя мяишят ямяйи, кянд тясяр-
рцфаты ямяйи, каьыз, картон вя пластилин цзяриндя ишляйир, ямяк вярдишляри газа-
нырлар. Онларда ямяйя, харцгяляр йарадан ямяк адамларына щюрмят, мящяббят 
щисси формалашыр. 

Тялимин ибтидаи пиллясиндя ушагларын естетик тярбийясиня бюйцк диггят йетирилир. 
Ибтидаи  синифлярдя кечилян тясвири инжясянят, мцсиги вя няьмя дярсляриндя 
шаэирдлярдя Вятян тябиятинин эюзяллийиня севэи щиссляри ойадылыр, онлара мусигини 
дярк етмяк, гиймятляндирмяк цзря бажарыг вя вярдишляр ашыланыр. 

Ибтидаи тялим ушагларда биликляря гаршы мцнтязям мараг вя севэи йарадыр, 
онларын ягли габилиййятлярини инкишаф етдирир. Ушаглар предметляри вя ятраф алямдя 
баш верян щадисяляри мцшащидя етмяйи, бу предмет вя щадисялярдя охшарлыьы вя 
фяргляри тапмаğы, предметляри характерик яламятляриня эюря груплашдырмаьы, ща-
дисяляр арасында ади ялагяляри мцяййянляшдирмяйи, йашларына уйьун олараг 
мцшащидя елядийи фактлардан нятижяляр çıxarmağı вя цмумиляшдирмяляр апармаьы 
юйрянир. 

Ибтидаи синиф шаэирдляри иля апарылан тялим иши онларын диггятинин, тяхяййцлцнцн, 
мянтиги тяфяккцрцнцн, йаддашынын инкишафына кюмяк едир. 
 I-IV синиф шаэирдляри тялим просесиндя яхлагi вя мядяни  давраныш вярдишляри 
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сайясиндя ади анлайышлары мянимсяйирляр, онларда вятяня гаршы севэи, онун дцш-
мянляриня гаршы нифрят щисси, достлуг вя йолдашлыг, коллективчилик, вижданлылыг вя 
дцзэцнлцк, интизам вярдишляри тярбийя олунур. 

Ибтидаи синифлярдя шаэирдлярин мяняви тярбийяси диггят мяркязиндя олур. Онлар 
Азярбайжан халгынын дюйцш вя ямяк яняняляри иля таныш олур вя бу рущда тярбийя 
алырлар. 

Шаэирдляр дярсликлярдя чохлу ядяби-мятнлярля таныш олурлар. Бу материалларда 
Вятянимизин кечмиши, йаделли ишьалчылара гаршы мцбаризяси, Вятян ювладларынын юз 
азадлыг вя мцстягиллийи уьрунда мцбаризяси якс олунур. Дярсликлярдя верилян 
беля мятнляр, ядяби-бядии парчалар ушаглары бирлийя, коллективчилийя чаьырыр. 

Ибтидаи тялим ушагларын физики габилиййятлярини инкишаф етдиряряк, онларын саь-
ламлыьыны мющкямляндирир, кичик йашлы мяктяблиляри эимнастика иля мцнтязям 
мяшьул олмасы, онлара дцзэцн отурмаьы, эязмяйи, гачмаьы, тулланмаьы, ади 
эимнастика мяшьялялярини йериня йетирмяйи юйрядир, ушаглары ади санитарийа-
эиэийеник биликляр вя вярдишлярля силащландырыр. Ибтидаи тялимин гаршысында дуран 
бу вязифяляр онларын бир вятяндаш-шяхсиййят кими йетишмясиня эцжлц тясир эюстярир. 
 

                2.10.  Ясас тящсилин тядрис вя тярбийяви ящямиййяти 
                                                         (V-IX синифляр)  

 
Ясас вя орта мяктябин V-VЫЫ синифляриндя шаэирдляр цмумтящсил фянляринин 

системли курсуну юйрянирляр. Бу курсларда шаэирдляр тябият вя жямиййят щаггында 
мялуматларла таныш олур, обйектив алямин мцщцм щадисяляринин мащиййятини 
даща дяриндян юйрянирляр. Бир сюзля, шаэирдляр тялимин бу пиллясиндя артыг 
цмумтящсил мяктябиндя, щабеля орта пешя тядрис мцяссисяляринин йухары синифля-
риндя тящсили давам етдирмяк цчцн мцяййян биликляр, габилиййятляр вя вярдишляр 
системиня йийялянмяк йолу иля лазыми щазырлыг кечирляр. 

Тябиятин вя ижтимаи щяйат щадисяляринин системли вя даща дяриндян юйрянилмяси 
ясасында йенийетмялярдя елми-материалист дцнйаэюрцшцнцн формалашдырылмасы 
сащясиндя бцтцн ишлярин сявиййяси йцксялдилир. 

V-ЫХ синифлярдя Азярбайжан дили вя ядябиййатын мцнтязям курсу юйрянилир. 
Шифащи вя йазылы нитг сащясиндя мющкям биликляр вя вярдишлярля силащланмыш там 
савадлы инсанларын щазырланмасы бу мярщялядя щяйата кечирилир. Ядяби гираят 
курсу шаэирдляри ядяби ясярлярин ясас нювляри вя онларын баша дцшдцйц классик вя 
мцасир Азярбайжан ядябиййаты нцмуняляри иля таныш едир, шаэирдлярдя шифащи вя 
йазылы нитгин, шцурлу вя ифадяли гираят вярдишляринин даща да инкишафыны тямин едир. 

Елми биликлярдя бир чох минилликлярдя бяшяриййятин топладыьы тяжрцбя якс 
олунмушдур. Бу тяжрцбя дяфялярля praktikada  йохланмышдыр вя елми анлайышлар, 
ганунлар системиндя цмумиляшдирилмишдир. Шаэирдляр биликляри мянимсяйяряк 
няинки мцяййян мялумат даирясини ялдя едирляр, щям дя инсанын тябияти дярк 
етмяси методлары, инсанларын ещтийаж вя тялябатларыны тямин етмяк мягсядиля 
тябиятя тясир эюстярмяк цсулу иля таныш олурлар. Шаэирдлярин гаршысында инсан идра-
кынын эцжц вя гцдряти бцтцнлцкля нязяря чарпыр, бу идрак тябиятин йени-йени 
сирлярини тядрижян ачыр. Тядрис просесиндя  ятраф алямин даща дяриндян дярк олун-
масы вя юз практик ишиндя биликлярдян истифадя едилмяси истяйи баш галдырыр. 
Мцяллимин вязифяси ижтимаи щяйатда шаэирдляря елми биликлярин ролуну баша 
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дцшмяйи юйрятмякдян ибарятдир. Артыг ибтидаи синифлярдя тябиятшцнаслыг вя оху 
дярсляриндя шаэирдляр беля бир садя идейаны мянимсяйирляр ки, инсанлар ярзаğа, 
мянзиля вя палтара олан тялябатларын тясири алтында тябияти юйрянирляр, онун 
ганунларыны дярк едирляр вя газандыглары биликляри тябиятдян бцтцн зярури олан-
лары алмаг цчцн истифадя едирляр. 

Ибтидаи синифлярдя илк эцнлярдян башлайараг шаэирдлярдя яхлаги кейфиййятляр 
формалашмаьа башлайыр. Онларда достлуг, йолдашлыг, дцзлцк, доьручулуг, вя-
тянпярвярлик, ямяйя, ямяк адамларына щюрмят щисси йараныр. Шаэирдляр оху, тя-
биятшцнаслыг, мусиги вя диэяр дярсликлярдя чохлу ядяби-бядии мятнлярля таныш 
олурлар. Бу мятнляр, еляжя дя дярсликлярдя верилян еtнопедагоъи нцмуняляр, ата-
лар сюзляри, тапмажалар, байатылар, лайлалар, мяняви тярбийя бахымындан шаэирд-
лярдя бюйцйя щюрмят, ямяксевярлик, хейирхащлыг, нязакятлилик кими кейфиййятляр 
тярбийя едир. Шаэирдляр танынмыш шяхсиййятлярин щяйат вя фяалиййяти, Азярбайжан 
халгынын дюйцш вя ямяк яняняляри иля мящз фянлярин тядриси просесиндя таныш 
олурлар. 

Щуманитар фянлярин тядриси просесиндя шаэирдляр дюврцн ижтимаи - сийаси 
щадисяляри иля таныш олурлар. Бу фянляр онларда ян щуманист идеаллар тярбийя едир, 
шаэирдляр республикада, дцнйада баш верян ян мцщцм просесляри юйрянир, она 
юз мцнасибятини билдирир. Нятижядя онларын дцнйаэюрцшц формалашыр. Бу бахым-
дан тарих, жоьрафийа, ядябиййат, рус дили, Азярбайжан дили, харижи диллярин имкан-
лары даща эенишдир. 

“Тарих”, “Азярбайжан тарихи”, “Инсан вя жямиййят” фянляринин тядриси 
просесиндя шаэирдлярдя инсан вя жямиййят, аиля, коллектив вя шяхсиййят, халг 
кцтляси, мадди истещсал, яхлаги категорийалар кими анлайышлар формалашыр. Шаэирд-
ляр халгымызын гящряманлыг тарихи, фядакарлыьы, мярдлийи рущунда тярбийя олу-
нурлар. Тарих дярсляриндя динлярин йаранмасы, дцнйа мядяниййятинин ян мющ-
тяшям абидяляриндян бири кими мцгяддяс “Гурани-Кярим” китабы щаггында мя-
лумат ялдя едирляр. Онлар щямин китабдан ясил няжиблийи, ядаляти, дцзлцйц, щюрмят 
вя ещтирамы юйрянирляр. Мяктяблиляр ейни заманда игтисадиййатын, сосиал вя 
мядяни щяйатын инкишафында фяал иштирак етмяйя жан атыр. 

Азярбайжан дили вя ядябиййат дярсляриндя шаэирдляр Азярбайжан ядябиййа-
тынын, дцнйа халглары ядябиййатынын инкишаф хцсусиййятлярини дярк едирляр. Вятян, 
айры-айры халглар, яхлаги, мяняви, естетик кейфиййятляр щаггында биликлярини 
эенишляндирирляр. Йазычыларын, шаирлярин ясярляри иля таныш олмагла гящряманларын 
йцксяк мяняви кейфиййятляриндян нцмуня эютцрцрляр. 

Тябият-рийазиййат фянляринин тядриси просесиндя шаэирдлярин елми дцнйаэюрцшц, 
мяняви ягидяси формалашыр, онлар тябиятин ежазкар сирлярини юйрянирляр. 

 Тялим просесиндя мцяллимин шяхсиййятинин, онун идейалылыьынын, ишэцзар-
лыьынын вя яхлаги кейфиййятинин шаэирдляря бюйцк тярбийяви тясири вардыр. Шаэирдляр 
арасында мцяллимин педагоъи нцфузу ня гядяр йцксяк оларса, мцяллимин 
шаэирдляря тясири  даща эцжлц олар. Тярбийячинин нцфузу тярбийячиляр вя тярбийя 
едилянляр арасында нормал мцнасибятлярин эюстярижисидир. Мцяллимин нцфузу  
тярбийячинин уьурлу вя мящсулдар фяалиййятинин тамамиля зярури шяртидир. Ушаг-
лар цчцн нцфуз сащиби олмаг ади арзу дейилдир, мцяллим цчцн ганундур, чцнки 
нцфуз йохдурса, демяли, мцяллим вя şagird  арасында нормал мцнасибят дя, 
мящсулдар тядрис вя тярбийя фяалиййяти цчцн münbit  шяраит də йохдур. 
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Нцфуз - мцяллим цчцн зярури сайылан  тядрис етдийи  фянни вя ихтисасыны эюзял 
билмяк, йцксяк педагоъи усталыьа малик олмагла газанылыр. Нцфуз мцяллим-
шаэирд мцнасибятляринин йцксяк сявиййядя гурулмасы, мяктябдя сямими вя 
ишэцзар мцщитин олмасы иля йараныр. Тярбийячинин нцфузу бцтцн тярбийя просе-
синин мяркязиндя дурур. 

Тярбийя ишиндя мцяллим шяхсиййятинин бюйцклцйц ондадыр ки, о, шаэирд шях-
сиййятинин дя бюйцклцйцнц эюря билир. Мялумдур ки, ушагларын, йенийетмялярин, 
эянжлярин онлары даим рущландыран нцмуняляря ещтийажлары олур. Онлар чох вахт 
мцяллими тяглид едирляр, мцяллим шаэирдлярин идейа щамисидир. Идейа тясири ися о 
вахт эцжлц олур ки, шаэирдляр юз мцяллимляриндя габагжыл идейаларын тяжяссцмцнц 
эюрцрляр. 

Демяли, мцяллим даим юз цзяриндя ишлямяли, юз елми-нязяри, педагоъи вя 
методики усталыг сявиййясини йцксялтмяк гайьысына галмалыдыр. 
 

 
 

                      2.11. Тялим просесиня мцяллимин нязаряти 

 
      Мялумдур ки, тялим вязифяляринин щяйата кечирилмяси мцяллим вя шаэирдин 
бирэя фяалиййяти просесиндя баш верир. Бу вязифялярин йериня йетирилмяси сявиййяси, 
тядрисин сямярялилийи мцяллимин тядрис просесиня нежя нязарят етмясиндян чох 
асылыдыр. 

Ону да гейд едяк ки,  поссовет мяканындакы тящсил системиндя мцяллим вя 
шаэирд арасындакы мцнасибятляр формал, шаэирдлярин кор-кораня мцяллимлярин 
табелийиня ясасланырды. Онларын бюйцк яксяриййяти шаэирдлярля мцнасибятлярини 
тядрисин ещкам характериня уйьун олараг гурурдулар. Мцяллим изащ едирди-
шаэирд динляйирди, мцяллим ямр едирди, шаэирд онун сярянжамыны йериня йетирирди, 
мцяллим сорушурду-шаэирд жаваб верирди. Тящсилин йениляшдирилмяси артыг бу эцн 
мцяллим-шаэирд мцнасибятляриня йени мязмун эятирмишдир. Ясасы будур ки, 
шаэирдлярин щюрмятини газанан, онлара нявазиш, гайьы эюстярян, шяхсиййятляриня 
щюрмят едян, шаэирдлярля мунасибятляри щуманист принсипляр ясасында гурмаьа 
чалышан мцяллим шаэирдлярин ян йахын йолдашына чеврилир. Бу жцр мцяллимляри ися 
шаэирдляр даща чох севир, онларла ямякдашлыьа щазыр олурлар. 

Тялим просесиндя мцяллимин рящбярлийинин ясас жящятляриндян бирини ша-
эирдлярин тярбийясиня вя инкишафына йюнялян фяалиййят тяшкил едир. Мцяллим шаэирд-
ляр гаршысында сяйля охумаг вязифясини гойур вя ейни заманда онларын тядрися 
мараьыны артырыр, шаэирди фяаллыьа щявясляндирир. Щявясляндирмя ися шаэирдлярин 
идрак мараьыны эцжляндирмякля, валидейн, аиля, дост, йолдаш, халг гаршысында 
борж, мясулиййят щисси йаратмагла, шаэирдин юйряндийи билийин эяляжякдя жямий-
йятдя файда веряжяйини баша салмагла вя с. иля йарадыла биляр.  

Мцяллим тялим просесиндя шаэирдлярин фяалиййяти иля онларын газандыьы 
мцвяффягиййятляря чятинлик чякдикляри мясяляляря дя диггят йетирир. Чцнки тялим 
материалынын мянимсянилмясиня нязарят етмядян мцяллим сонракы просеслярдя 
уьур газана билмяз. Тапшырыгларын йериня йетирилмяси эедишини мцнтязям изля-
мяк, мцстягил ишлямяк цчцн тямринляр тяшкил етмяк, шаэирдлярля тялим характерли 
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гысамцддятли сющбятляр кечирмяк вя с. тядбирляр тядрис просесиндя мцяллимин 
ясас фяалиййят сащяляри щесаб едилир. 

Мцяллим фяалиййятиндя, ейни заманда шаэирдляри бир коллектив кими тяшкил едир 
вя бу коллективин ижтимаи ряйини формалашдырыр. Коллективин тяшяккцл тапмасы, 
формалашмасы вя инкишаф етмяси, ушагларын мараг вя мейлляри, арзу вя истякляри 
мящз мцяллимин фяалиййяти просесиндя мцяййян олунур. 
 Тялим  просесиня мцяллимин нязарятиндян данышаркян ону да гейд етмя-
лийик ки, Азярбайжан Республикасынын цмумтящсил мяктябляриндя мцяллимин 
тялим просесиня нязаряти юзцндя якс етдирян йени мцтярягги гайдаларын, цсул вя 
прийомларын щазырланмасына вя тятбигиня хцсуси ещтийаж вардыр. Чцнки мцасир 
дцнйада бу мясяля артыг юз тякмил щяллини тапмагдадыр. 

Гярб юлкяляриндя мцяллимин нязаряти тялим просеси иля мящдудлашмыр. 
Мцяллим тялимягядярки вя тялимдянсонракы вахтларда да шаэирдя мягсядйюнлц, 
планлы вя мцтяшяккил нязарят етмяйи юзцнцн ян цмдя вязифяси щесаб едир. Мцша-
щидя апардыьымыз Гярб юлкяляриндя (Алманийада, Италийада, Франсада, Испании-
йада, Инэилтярядя, Белчикада, Скандинавийа юлкяляриндя вя с.) мцяллимин тялим 
просесиня нязарятинин сивилл гайдалара уйьунлашдырылмасы йени педагоъи яняня-
лярин йаранмасына бир нюв ряваж верир. Бир сыра юлкялярдя «мцяллимин нязаряти» 
ифадяси шярти характер дашыйыр. Чцнки шаэирд юзцнянязаряти йцксяк инкишаф мярщя-
лясиня гядям гоймушдур. Бу мярщялядя ися мцяллимин нязаряти глобал бир 
мязмун кясб едир. Йяни шаэирдин юзц-юзцня олан фактик нязаряти, мцяллимин 
нязарятини символик вя рямзи нязарят характери дашымаьа йюнялдир. 

Гярб юлкяляринин яксяриййятиндя ибтидаи синифлярдя мцяллимин тялим про-
сесиндяки нязаряти бир нечя жящятдян диггяти жялб едир. Мясялян, Ы синифлярдя 
шаэирдляр там мцстягилдирляр. Щяр жцр технолоэийаларла тяжщиз олунмуш беля синиф-
лярдя мцяллим дя юйрятмя ишиндя юз фярди вя мцстягил методуну тятбиг едир, 
юйрянянляря дя мящз о, юзц там мцстягиллик верир. Беля мцстягиллик ися шаэирди 
дарыхмагдан, психолоъи эярэинлик кечирмякдян, йцклянмякдян, йорулмагдан 
хилас едир. Ы синиф шаэирди она верилян тапшырыьа ямял едя-едя бцтцн мадди-
мяняви-психолоъи ещтийажлары щисс етдикдя мцстягил олараг синфин щяндявяриндя 
иашя хидмятини хатырладан йеря эедир, юзц цчцн йа кофе сцзцр, йа сярин ичкиляр 
эятирир, йа ширниййат мящсулларындан бящрялянир вя с. Щятта биринжиляр цчцн 
мяхсуси щазырланмыш синиф отагларындакы ялцзйуйандан, айагйолундан сярбяст 
истифадя едир. Бу заман мцяллимин нязарятиня йох, синиф хидмятчиляринин кюмя-
йиня ещтийаж дуйулур. 

Инкишаф етмиш яксяр юлкялярдя шаэирдлярин, хцсусиля ибтидаи синиф шаэирдляринин 
дярся эялмясиня вя дярсдян эетмясиня синиф мцяллими вя мяктяб рящбярлийи юзляри 
бирбаша нязарят едирляр. Беля нязарят ися нязарятин сивилл  формасы щесаб олунур. 
Йяни щяр эцн хцсуси «окул няглиййат васитяляри» ушаглары юз евляриндян эютцрцб 
дярся эятирир, дярс гуртардыгдан сонра ися бир нечя саат мцддятиндя 
репититорларын кюмяйиля дярслярини, тапшырыгларыны щазырладыгдан сонра йеня юз 
евляриня апарыр. Она эюря валидейн цчцн ушаьын дярся давамиййяти, дярся 
щазырлашмасы, бош вахтындан сямяряли истифадя етмясиля баьлы щеч бир проблеми 
олмур. Чцнки бцтцн бунлары мяктяб рящбярлийи вя синиф мцяллими юз ющдясиня 
эютцрцр. Ашаьы синифлярдя мцяллимин нязаряти йахшы гурулдуьу цчцн йухары 
синифлярдя дя тялим просесиндя мцяллимин нязаряти  символик вя рямзи характер 
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дашыйыр, чцнки ашаьы синифлярдя шаэирдлярин юзцнянязарятинин бцнювряси еля бир 
мющтяшям шякилдя гойулур ки, йухары синифлярдя бу мцстягиллик юз мцтярягги 
жящятляриля юзцнц даща нцмуняви шякилдя бирузя верир.  

 

 

2.12. Шаэирдляря  биликлярин верилмяси, бажарыг вя вярдишлярин 

ашыланмасы просеси 
` 

 Билик нядир? Билик елми ядябиййатlarда мцхтялиф жцр йозулур вя мцхтялиф нюв-
ляр цзря тясниф олунур. Мясялян, фялсяфи билик, рийази билик, биолоъи билик, физиолоъи 
билик, техники билик, бядии билик вя с. Билик щяр щансы бир нязяриййя вя тяжрцбянин 
вящдятиндян йараныр. Газанылан нязяри биликляр ялдя едилян практик мялуматлар 
вя вярдишляр ясасында зянэинляшдирилир. Бир сыра аталар сюзляриндя, зярбцл-мясял-
лярдя вя диэяр бядии йарадыжылыг нцмуняляриндя буна ишаря едилир. «Чох охуйан 
чох билмяз, чох эязян чох биляр», «Аьыл йашда дейил,  башдадыр», «Билик аьлын 
жювщяридир», «Алим юлдц, алям юлдц», «Елм нурдур, билик дцрр», «Биликсиз инсан 
дянсиз-сусуз дяйирмана бянзяр», «Биликли адам ядябли олар» вя с. 

Эюрцндцйц кими халг щикмятляриндя билик инсан щяйатынын ян башлыжа амили вя 
мейары щесаб олунур. 

Педагоъи елмин дя ян али мягсяди тящсилляндирмя, тярбийяляндирмя вя инкишаф 
етдирмякдир. Тящсилляндирмянин ися ян али мягсяди йахшы тялим етмядир. Йахшы 
тялим етмянин сон нятижяси ися ушаглары елми дцнйаэюрцшя йийяляндирмякля 
йанашы, онлары тярбийяляндириб щяртяряфли инкишаф етдирмякдир. Бунун цчцн щяр 
шейдян яввял шаэирдляря мцвафиг биликляр вермяк вя верилмиш биликляр ясасында 
онлара мцяййян бажарыг вя вярдишляр ашыланмалыдыр. 

Билик тябиятя, жямиййятя вя идрака даир щадисяляр, просесляр вя информа-
сийалардан йараныр. Фолклор материалларында, Сямави китабялярдя (Инжил, Тюврат, 
Зябур, Гуран), яски  астролоъи мянбялярдя, ислам дяйярляриндя инсанын йаран-
масында рол ойнайан дюрд цнсцрцн (од, торпаг, су, щава) истяр мцсбят, истярся 
дя мянфи тязащцрляринин йалныз Аллащын инсана бяхш етдийи идракын гцввясиля 
тянзимлянмяси юз яксини тапыр. Йяни торпаьы севян, ондан бящрялянян инсанлар 
бир сыра щалларда торпагда баш верян тябии щадисялярин (зялзялянин, вулкан 
пцскцрмяляринin вя с.) фялакятлярин тясириня мяруз галыр. Йахуд су инсан щяйаты 
цчцн ня гядяр файдалыдырса аьыр су кцтлясиндян (селдян, лейсандан, дашгындан 
вя с.) инсан зяряр чякир. Щава инсан щяйатынын ян башлыжа амилидирся гейри-ади 
щава сыхлыьындан йаранан щава сели (туфан, гасырьа вя с.) инсанын щяйаты цчцн 
чох тящлцкяли олур. Еляжя дя од инсанын сосиал мяишятиндя ня гядяр дяйярлидирся 
одун тюрятдийи фялакятляр (йаньынлар, партлайышлар вя с.) инсан мяскянлярини 
харабалыьа дюндярир. Бунларын гаршысыны алмаг цчцн инсанын аьлы, дярракяси, 
зякасы, идракы щямин амиллярин гаршысыны алмаг цчцн ахтарышлар, кяшфляр etməli, 
йениликляри цзя чыхарmalı, нязяриййяляр, ганунлар йараtmalı. Демяли, инсанларын 
илк билик мянбяйи тябиятдирся, щямин билийи онлар тябият вя жямиййят щадисяляринин 
тянзимлянмясиня йюнялтмяк цчцн илк нювбядя идракын гцввясиня güvənməlidir. 
Бu zaman билик анлайышына ашаьыдакы тярифи вермяк лазым эялир: 
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Билик – тябиятин, жямиййятин, идракын цмуминкишаф ганунауйьунлугларыna, 
ганунларына даир фактларын, рягямлярин, мялуматларын вя информасийаларын мяж-
муsудур. 

Бажарыг – биликлярин тятбиг олунмасы, вярдиш ися бажарыгларын авто-
матлашдырылмасы кими баша дцшцлцр.       

Щяр бир тядрис фянниндя биликляр реал предметляри, просесляри, мадди алямин 
тязащцрлярини юзцндя якс етдирян вя мцяййян системдя верилян фактларда, ан-
лайышларда, ганунларда вя елми нязяриййялярдя ифадя олунур. 

Биликляр щям дя практикада тятбиголунма просесиндя бажарыгла баьлыдыр. 
Бажарыг - бу мянимсянилмиш биликляр ясасында шцурлу сурятдя йериня йетирилян 
практик фяалиййятя инсанын бир нюв щазыр олмасыдыр. Бажарыг биликлярин мязмуну 
иля бир баша ялагядардыр. Бажарыгларын щяр бири мцяййян нязяриййяйя ясасланыр.  
Мясялян, рийази ганунларын дярк олунмаг бажарыьы,  йахуд охунмуш мятнин 
планыны тутмаг бажарыьы, мясяляляри щялл етмяк бажарыьы, мцяййян дяряжядя 
мцряккяб иншалар йазмаг бажарыьы, кимйа цзря мцшащидя вя йа тяжрцбя апарма-
q, мусиги алятиндя чалмаг бажарыьы, рясм çəkмяк бажарыьы вя с. бу жцр 
бажарыглардыр.   

Вярдиш-бажарыгларын дяфялярля тякрары нятижясиндя автоматлашмыш формасыдыр. 
Вярдиш о гядяр автоматлашмалыдыр ки, о, сцрятли вя нюгсансыз фяалиййятя чеврилsin. 
Мясялян, гираят, мяктуб йазмаг, шифащи щесаблама вярдиши, алятлярдя сярбяст 
чалмаг, рясми тяхяййцлдян каьыза кючцрмя, топу дяфялярля чилямя, турникдя 
сярбяст йеллянмя, ашма, фырланма вя с.   

  Бцтцн фянлярин тядриси просесиндя шаэирдляр газандыглары биликляри мя-
нимсямяйи бажармаг цчцн жидди сяй эюстярмялидирляр. Йалныз бу жидди сяйин 
сайясиндя шаэирдляр юйряндиклярини дюня-дюня тякрар етмяйя алышырлар. Бу алыш-
ганлыг бир нюв вярдишя чеврилир. Башга сюзля десяк, шаэирдляри юйрянмяйя алыш-
дыран бир систем йараныр. Щансы ки, педагоъи просесдя буна билик, бажарыг вя 
вярдишляр системи дейилир. Бу системин йарадылмасы ися мцяллимин сявиййясиндян 
вя сяришtясиндян чох асылыдыр.  

Шаэирдлярин биликляри мянимсямяси заманы шцурларында мадди алямин 
дцзэцн, тящриф олунмамыш шякилдя яксини нежя тямин етмяк гайдаларыны да, 
онлара нежя дярк вя тятбиг етмяйи də  мящз мцяллим юйрядир. 

Мялум олдуьу кими инсан юзцнцн бцтцн щяйаты вя практик фяалиййяти 
просесиндя обйектив алями, йяни эерчяклийи дярк едир. Бу заман она идрак 
просесляри кюмяк едир. Инсанда 5 дуйьу  вардыр ки, онларын да щамысы идрак 
просесиня хидмят едир. Она эюря дя тялим просеси биликсизликдян билийя,  гейри-
дягиг вя натамам биликлярдян даща дягиг вя даща там биликлярə doğru  
щярякятидир. 

 Шаэирдлярин идрак просесинин фяалиййят динамикасыны еля тянзимлямяк 
лазымдыр ки, онлар дуйдуглары предмет вя щадисяляри, йяни елми-нязяри фактлары 
дяриндян мянимсяйиб гаврасын, щафизясиндя сахласын, щифз етсин, сонра тяфяккцр 
сцзэяжиндян кечиряряк нитг васитясиля ону ифадя едя билсин. 

Тяфяккцр сцзэяжиндян кечирилян елми дялилляр йалныз нитг васитясиля ашкарланыр. 
Чцнки биз тяфяккцр дейяндя щяр щансы щадисянин, фактын, ганунауйьунлуьун вя 
с. кяшфиня йюнялдилмиш, сосиал жящятдян шяртлянян вя нитг васитясиля ифадясини 
тапан  психи просеси нязярдя тутуруг. 
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 Унутмаг олмаз ки, тяфяккцр дил иля айрылмаз шякилдя баьлыдыр. Дил идракда 
мцщцм рол ойнайыр. Инсанлар дил васитясиля юз араларында цнсиййят сахлайыр, 
юзляринин дяркетмя фяалиййятляринин нятижялярини ифадя едирляр. Йени нясил бунун 
сайясиндя яввялки нясиллярин тяжрцбяляриня йийялянирляр. 

Шаэирдляр биликляри мянимсядикляри, обйектив алями дярк етдикляри щалда 
онларын биликляри мянимсямяси идрак мцхтялифлийи иля баьлыдыр. Буна эюря дя 
идракын цмуми ганунауйьунлуглары бу просеся аид едилир. 

 Эянж нясил тяряфиндян биликлярин мянимсянилмяси жямиййятин инкишафында ян 
мцщцм вя ян зярури шяртдир. Лакин тядрисин ижтимаи ролу щеч дя щямишя  юзцнц 
бирузя вермир. Чцнки  тядрися стимул йалныз тядрис просесиндя  йараныр. Мцяллим 
ушасгларда мараьы артырыр, онларда мяктябдя тядрис олунан биликляря тялябат 
йарадыр, тядрис мяшьяляляриня мараг тярбийя едир, онлары тядрися щявясляндирир. 
Йалныз бу заман ушаглар бяшяриййятин ялдя етдийи биликляри мянимсямяйя 
башлайырлар. Бу шяртля ки, тялим просесиндя механики язбярлямяйя байаьы, дайаз 
цмумиляшдирмяляр апарылмасына йол верилмясин. Бязян мцяллим щяр щансы бир 
ганунун, тярифин язбярлянмясини тяляб едир. Шаэирдляр язбяр сюйлядикляри тяриф 
цчцн тяшяккцр дя алыр. Беляликля шаэирдляр механики язбярлямяйя мейл етмяйя 
башлайырлар. Тяжрцбя вя мцшащидяляр эюстярир ки, механики язбярлямя васитясиля 
ялдя едилян формал билик тез дя унудулур. Йяни гавранылмыр, идрак вярдишинин 
мящсулуна чеврилмир. Башга сюзля десяк, шаэирд щямин билийи мянимсямир, юз 
малы етмир, чцнки ону тезликля унудур. Она эюря дя тялим  просесиндя механики 
язбярлямяйя йол вермяк олмаз. Суал олунур, бяс шеiрлярин язбярлянмясиня нежя 
йанашылмалыдыр. Жаваб бирмяналыдыр. Шерин дя механики язбярлянмяси онун уну-
дулмасы иля нятижялянир. Она эюря дя шерин мащиййяти, мязмуну, тярбийяви ящя-
миййяти ятрафлы шярщ едилдикдян,  онун идейасы дяриндян мянимсядилдикдян сонра 
язбярлянмяси файдалы олур.   

 Щяр бир тядрис предмети цзря шаэирдлярин биликляри мянимсямяси бязи 
хцсусиййятлярля характеризя олунур. Мясялян,  ибтидаи  синифлярдя сяс, сюз, жцмля 
щаггында  шаэирдляря верилян илкин мялуматлар В-ВЫЫЫ синифлярдя фонетика, мор-
фолоэийа вя синтаксис бюлмяляриндя верилян ятрафлы мялуматлар васитясиля даща да 
мющкямляндирилир. Адятян мянимсямя мцяллимин юйрянмяк цчцн нязярдя туту-
лан мювзунун елан олунмасындан башланыр вя онлар шаэирдляри йени материалын 
фяал вя шцурлу сурятдя гавранылмасына щазырлайырлар. Ейни заманда шаэирдлярин 
шцурунда йени материалларын тядриси заманы архаландыьы биликляр вя тяжрцбяляр 
бярпа олунур. Бязян мцяллим бу мягсядля шаэирдляря бу вя йа диэяр 
мцшащидялярин апарылмасы цчцн тапшырыг верир. Мясялян, ибтидаи синифлярдя чайлар, 
эюлляр щаггында верилян садя мялуматлар заманы шаэирдляря суйун бухарлан-
масы, йерля атмосфер арасында дювр етмяси, булудун вя йаьышын йаранмасы кими 
кимйяви вя биолоъи просесляр юйрядилир. Йухары синифлярдя ися шаэирдлярин оксиэен 
вя щидроэен мювзуларыны дяриндян юйрянмясиня мящз ибтидаи синифлярдя юйря-
дилян щямин биликляр стимул ролуну ойнайыр. Садядян мцряккябя, ибтидаидян 
алийя доьру биликлярин юйрядилмяси санки бцтюв бир систем щалында, конкрет бир 
заман    ярзиндя баш вермир, шаэирдлярин тяфяккцрцндя конкрет тясяввцрлярдян 
анлайышлара кечид кими садя анлайышлардан даща мцряккяб анлайышлара, ан-
лайышлар системиня кечид кими баш верир. Бу заман щяр аддымда яввялляр ялдя 
едилмиш йени биликлярин бирляшдирилмяси, онлар арасында дахили бир ялагянин йа-
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ранмасы баш верир. Башга сюзля десяк, кющнянин йени иля явязлянмяси баш верир. 
Кющнянин йени иля беля даими ялагяси бцтцн тядрис просесини ящатя едир. 

Биликлярин мянимсянилмяси просесинин дцзэцн гойулушу онунла характеризя 
олунур ки, шаэирдляр юйрянилян материалы дяриндян дярк едир, бажарыг вя 
вярдишлярини тякмилляшдирирляр. Биликлярин верилмясинин, бажарыг вя вярдишлярин ашы-
ланмасынын систем щалында щяйата кечирилмяси шаэирдлярин елми дцнйаэюрцшлярини 
инкишаф етдирир, тярбийялилик сявиййясини йцксялдир вя онларын щяртяряфли инкишафыны 
тямин едир. 

 

2.13 Биликлярин мющкямляндирилмяси 

 
Шаэирдляря биликлярин верилмяси илкин дидактик шяртлярдян щесаб олунурса 

онларын мющкямляндирилмяси ян башлыжа дидактик шяртлярдян сайылыр. Мялум 
олдуьу кими, биликлярин верилмясинин йоллары, васитяляри, имканлары, цсуллары, фор-
малары чохдур. Бцтцн щалларда биликлярин верилмясинин нязяри вя практик ясас-
ларыны мцяййянляшдирдикдян сонра, щямин биликлярин мющкямляндирилмясиля баьлы 
бир сыра идейаларын вя нязяри мцддяаларын верилмяси  мцяллимляр цчцн чох файдалы 
щесаб олунур. Дцнйанын бир сыра классик педагоглары, Азярбайжанын эюркямли 
мцтяфяккирляри, алимляри, методистляри бу барядя чох дяйярли фикирляр сюйлямишляр. 
Йан Амос Коменски, Константин Ушински, Бящмянйар Ял Азярбайжани, 
Мещди Мещдизадя, Мярдан Мурадханов, Ящмяд Сейидов, Нуряддин 
Казымов, Ялищейдяр Щяшимов, Яъдяр Аьайев, Йусиф Талыбов, Ряфигя Мус-
тафайева, Акиф Аббасов, Щикмят Ялизадя, Ямрулла Пашайев,  Фяррух 
Рцстямов, Сярдар Гулийев вя башгалары мцхтялиф типли мяшьялялярдя шаэирдляря 
верилян биликлярин мющкямляндирилмяси иля баьлы бу эцн цчцн, мян дейярдим ки, 
бцтцн дюврляр цчцн щямишя актуал ола биляжяк файдалы мцлащизяляр сюйлямишляр. 

Биз  онларын бу барядя дедиклярини тякрар етмямяк шяртиля биликлярин мющ-
кямляндирилмясиля баьлы мцяййян консептуал идейаларын иряли сцрцлмясини 
мягсядяуйьун щесаб едирик. 

Цмумиййятля десяк, классик дюврлярдян тутмуш бу эцня гядяр Азярбайжанын 
бир сыра мцтяфяккирлярини бу мясяля даим дцшцндцрмцшдцр. Щятта биликлярин 
верилмяси вя мющкямляндирилмясинин нязяри ясасларыны ишляйянляр дя олмушдур. 
Онлардан бири Азярбайжан  философу, педагогу, орта яср мцсялманларынын, Шярг 
перипатетизминин нцмайяндяси, эюркямли мцтяфяккир Ябу Яли Ибни-Синанын 
шаэирди Ябцлщясян Бящмянйар Ял-Азярбайжанидир (  - 1065). О, «Ят-Тящсил» 
(«Дяркетмя») адлы ясяриндя биликлярин верилмяси, онларын дярк едилмяси, йадда 
сахланылмасы, сонрадан йада салынмасы (щафизядя) вя мющкямляндирилмяси иля 
баьлы бир сыра дяйярли фикирляр сюйлямишдир. Мцасир Азярбайжан педагоэикасынын 
корифейляриндян сайылан профессор Яъдяр Аьайев вя Ялищейдяр Щяшимов щямин 
ясярин Азярбайжан дилиня тяржцмя олунмуш вариантынын бир щиссясини Москвада 
чап етдирдикляри «Азярбайжан ССР-нин педагоъи фикир антолоэийасы» ясяриня 
дахил етмишляр. Щямин ясярдяки нцмуняляря (Ят-Тящсилин фясилляриня) истинад 
едяряк биз Бящмянйарын мясяля иля баьлы фикирлярини тящлил едяжяйик. 

Ябцлщясян Бящмянар «Ят-Тящсил» ясяриндя нязяри биликлярин газанылмасынын 
фялсяфи мащиййятини айдынлашдыраркян ону щям нязяри жящятдян, щям дя практик 
жящятдян мянтиги шякилдя шярщ едир. Онун шярщиня эюря инсанын газандыьы 
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биликляр яввялжя онун хяйалында жанланыр, сонра тяфяккцр сцзэяжиндян кечиb  нитг 
васитясиля шярщ олунур. Шярщ олунаны Бящмянйар шцур материалы щесаб едир. 
Щямин шцур материалы о заман йадда сахланылыр ки, о, йахшы дярк олунур. Йахшы 
дярк олунан, щафизядя дя сахланылан щямин шцур материалы щягиги билийя 
чевриляндян сонра йаддашда мющкямлянир. Бящмянйарын фикринжя сейретмя 
материалы щягиги билик олмадыьы цчцн онун дярк олунараг йаддашда мющкям 
сахланылмасы мцмкцн дейилдир. 

Бящмянйар  йазыр:  «Дярк едилян яшйаларын тясяввцрц жцрбяжцр щяйата кечи-
рилир; о щям мцжярряд цслла алына биляр, щям дя бялли цсулла, йяни илкин мялуматлар 
ясасында. Щяр ики щалда дярк едилян яшйаларын тясяввцрц юз нювляриня бюлцнцр» 

Биринжи, бу рущ бюлцнмяни актуал сцрятдя щяйата кечириб вя гайдайа саланда  
алыныр. Бюлцнмяляр вя гайда бязян лцзумсуз олур вя дяйишкянлийя мяруз гала 
билирляр. Мясялян, «щяр бир инсан жанлы мяхлугдур»  идейасыны ейни тясяввцр 
етмяк олар, истяр бир жцр сясляня, истярся дя башга жцр, мясялян, «жанлы мяхлуг щяр 
бир инсанда юзцнц бирузя верир». Ахырынжы щалда  дярк едилян щяр ики щалда 
ейнидир. Чцнкц, тяйинетмя щиссляри тяйин едилянин айрылмаз яламятляриндян 
ибарятдир, бу ися ейни демякдир. Эюндярмялярин  дя щалы тяхминян  белядир, 
щансы ки, айрылмаз яламятлярдян ибарятдир, юзляри дя сонлуьа аиддир. 

Икинжи, бу артыг тяссявцр йарананда, лакин бизим рущумуз ондан йараныр, 
чцнкц о ейни вахта бир нечя шей барядя фикирляшя билмир, нежя ки, биз ня барядяся 
фикирляшяндя хяйалымызы да,  бурада иштирак етмяйя вадар едирик,  хяйал ися щяр 
шейи бирдян жанландыра билмир. Мялумдур ки, биз ня барядяся фикирляшяндя щюк-
мян хяйалымызы иштирак етмяйя вадар едирик вя хяйалымызда ону еля tясяввцр еди-
рик ки, ики дяркетмя  бюлцнмяз ващид бир дяркетмя олур. Ейниликля биз бир шейи 
эюряндя вя цмуми щиссийатымызда  йени бир форма олур, лакин  щяр ики дяркетмя 
бирляшиб олур ващид, беля ки, биз сечя билмирик ки, эюрмя цзвцмцздя ня жанланыб, 
цмуми щиссийатымызда ня; беля сечмяни биз васитя иля ифадя етмяklə  апара 
билярик вя беляликля билярик ки,  цмуми щисиййат йолу иля дяркетмя йолу  йанашы 
эюрмя йолу да вар. 

Мян щеч дя етираф етмирям ки, дярк едилян юзц-юзлцйцндя тяфяккцрцн 
предметидир. Лакин биз тясяввцр едирик ки, хяйалымызда ня ися имагинативя бян-
зяр бир шей вар, мясялян, щяндяси бир фцгур. Биз хяйалымыза да  эятиририк ки,  щеч 
онун имагинативя  бянзяри ола да билмяз, мясялян, лцзумлу щадисянин 
юзлцйцндя ады. Яэяр шцур зяифляйиб фяалиййятдян дцшцрся вя биз артыг хяйалымызда 
ня ися бир яшйа жанландына билмирикся, биз дяркетмя бажарыьыны итиририк. Лакин  бу 
ня шцурун зяифлямясиндян  ня дя  ки, щиссийатымызын юз фяалиййятини Итирмясиндян 
иряли эялмир. 

Бязян еля адамлара раст эялирик ки, онлар яшйаларын адыны хатырлайа билмирляр, 
лакин щямин яшйаларын суряти онларын йадларындадыр. Еляжя дя  гожалыгдан шцурл 
зяифлямиш адам яшйанын адыны, йахуд онун имагинатив сурятини йаддан чыхара 
биляр, лакин онун ня ися дярк едилян бир шей олдуьуну хатырлайа биляр. Беля ки, 
гожалыг аьыл зяифлийи, шцурун вя зещнин гусурудур, она эюря беля адамлар яввялжя 
таныдыгларыны инди таныйа билмирляр, щяр шей тез йадларындан чыхыр, онлар йалныз 
фикир мцлащизяси иряли сцрцрляр. Лакин бунлар щамысы  рущла йох,  шцурла баьлыдыр. 
Беля йабанчы сябябляр синя-мядя сятялжями вя гыздырмалы, титрямяли хястялярдя 
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олур, сонра ися йох олур-бунларын щамысы йалныз дахили щиссиййатын 
корланмасындан йараныр. 

Цчцнжц, мясялян, сяндя беля бир суал йаранан заман, сян таныдыьына 
мцражият едяряк тящлил едирсян вя щямин ан суалын жавабы аьлына эялир; сян 
яминсян, еля жаваб веря билярсян ки, щямин жаваб щиссяляря бюлцнмясин вя бун-
дан сонра ямяля эялян тяяссцраты щадисяляря бюлцрсян. Садя билик, щансы ки, щям 
дя шцурун щямишя активляшдирилмяси  щесабына йаранан щалдыр вя о, бизим шцуру-
музу еля вязиййятя эятирир ки, бу щалдан сонра мцтляг щиссяляря бюлцнмцш тясяв-
вцр йараныр. 

Шцур материйасындан айры дцшмцш сuбстансийаларла билаваситя ялагядя олан 
вя дярк едилян тясяввцрляр категорийасына аиддир. Лакин щансыса бир тяжрид 
олунан космик руща баьлыдыр вя она эюря дя о, юзц дярк олунанла шяртлянян вя 
щиссяляря бюлцнмцш категорийасына аиддир. Шцур материйасындан тяжрид олунан-
ларын бизим рущумуза мцнасибяти олмасайды, щиссяляря бюлцнмцш билик дя ол-
мазды. 

Шцур йа мадди, йа да бажарыьына эюря шцур олур, йяни илк дярк едилян яшйалары 
тапмыш олур вя юзцндя мцяййян шейи сахлайыр; щансы ки, ики щиссяйя бюлцнцр: 
биринжи, ян садя дярк едиляня малик олан шцур, икинжи, щиссяляря бюлцнянляри дярк 
етмяйя малик олан шцур, - щяр икиси ялбяття мцяййян шейдян ибарятдир, йа да 
дахилиндя актуал дярк едилян яшйалары йарадан шцур вя щансы ки, о гаврадыьыны 
дярк едир – бу ялдя олунмуш шцур адланыр. 

Шцурун бцтцн бу функсийаларыны нязяр алараг ашаьыдакылары демяк олар: 
щягигят ондан ибарятдир ки, бизим рущумуз там мейллиliйя чатана гядяр 
тяфяккцр вя онда йаранан актуал шцурун щесабына истядийи вахт ону потенсиал 
вязиййятдян актуал вязиййятя чыхартмыш олур. Бу заман о, материйадан тяжрид 
олунмуш шцура йахынлаша билир вя онда жисим вя предметлярин  формалары она йа 
тяжрид едилян вя йа дярк едилян шякилдя ахыр. Мейл тящсиля гядяр там олмур, 
тящсилдян сонра ися там олур. Илкин тящсил эюзлярин саьалмасына бянзяйир: эюзляр 
саьаланда истядикляри вахт мцяййян форма алдыглары яшйалары эюрцрляр, яшйалар-
дан айрыланда ися ахырынжы билик яшйасына вя йахуд актуаллыьа йахын иппотен-
сийада щиссиййат гябул етмясиня чеврилир. 

О ки галды  дярк едилянин инсанын зещниндя галмасына, бу белядир: Щяр щансы 
бир яшйа барядя фикирляшяндя адамын йадына яшйа иля йанашы онун ады, йа да 
йаддашда галан имаqинатив образы дцшцр. Сян дя билирсян ки, бу дярк едилян 
щямин яшйа бир вя йа диэяри нязярдя олан, дярк едилян яшйадыр. Яэяр сянин 
йадына онунла йанашы диэяр дярк едилян яшйа, йа да башга дярк едилян яшйанын 
ады дцшсяйди, онда сян билярдин ки, о сянин фикирляшдийин дейил. Еляжя дя яэяр 
сянин йадына мцяййян яшйанын ады (щям дя онун башга ады ола биляр) дцшся вя 
яэяр сян щяр ики ады хатырласан, онда сян билярсян ки, бу щямин яшйадыр, лакин 
йадына башга ад дцшся, онда билярсян ки, бу башга яшйадыр. 

Бу жцр йадда сахлама хяйалын кюмяйи  вя зещнин эцжц иля алыныр: дярк едилян 
идейалар йаддашда она эюря галыр ки, онлар бу ики гцввядя щякк олунурлар. 

Рущ бу гцввяляря цз тутанда дярк олунанларын формалары вя мязмуну 
конкретляшир. Нежя ки, тящсил вахты дяркетмянин щцдудлары эенишлянир. Инсан оху-
дугларыны яввял гаврайыр, сонра дярк едир. Дярк етдиклярини узун мцддят щафи-
зясиндя сахламаьа мцвяффяг олур. Инсан билик тяжрцбясини (вя йа тяжрцбядя 
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газандыглары биликляри) тез-тез йада салдыгда ону бирдяфялик йадда сахлайа билир. 
Буна биликлярин мющкямляндирилмяси дя дейилир» (Бах. Ят-Тящсил, ВЫЫЫ, ЫХ, ХЫЫ 
фясилляр). 

Эюрцндцйц кими щяля ХЫ ясрдя Ябцлщясян Бящмянйар ялдя едилмиш биликлярин 
гавранылмасы, дярк едилмяси, щафизядя сахланылмасы, йада салынмасы, йадда 
сахланылараг мющкямляндирилмясинин фялсяфи мащиййятини вя мянтиги ясасларыны 
айдынлашдырмышдыр. Беля йанашма педагоъи жящятдян дя сяжиййяви сайыла биляр. 

Педагоъи просесдя биликлярин мющкямляндирилмяси тялиминин ясас цнсцр-
ляриндян бири щесаб олунур. Мющкямлятмянин ясас мягсяди гаврама вя анлама 
просесиндя ялдя едилмиш биликлярин узун мцддят йадда сахланмасыны тямин 
етмякдир. Тяжрцбя вя мцшащидяляр эюстярир ки, шаэирдляр щяр щансы бир тядрис 
материалыны яввялжя асанлыгла анлайырлар. Лакин сонра щямин материалы тядрижян 
унудурлар. Бу заман щямин тядрис материалына уйьун шаэирдлярин ялдя етдикляри 
биликлярин мющкямляндирилмяси зярурятя чеврилир. Бязи мцяллимляр бунун цчцн 
суал-жаваб апармагла мющкямляндирмяни тямин етмяк истяйирляр. Унутмаг 
олмаз ки, суал-жаваб йалныз шаэирдин газандыьы биликляри бир нюв йада салмада 
даща чох кюмяк едир. Мющкямляндирмянин ян ясас амилляри тякраретмя, йада 
салмадыр. 

Билийин мющкямляндирилмясинин бир нечя формасы дярк олунмуш биликлярин 
йаддан чыхарылмасынын гаршысынын алынмасы мягсядиля гавранылан материалын 
шaэирдляр тяряфиндян тякрар истещсалыдыр. 

Биликлярин илкин мющкямлянмяси щяля сон дяряжя гейри-сабит олан вя 
мющкямлянмяйя ещтийажы олан йени ялагялярин йаранмасынын ардынжа баш верир. 
Бу о демякдир ки, ашаьы синифлярдя шаэирдлярин биликляринин илкин олараг мющ-
кямляндирилмяси хейли мигдарда тякрарламалар тяляб едир. Йухары синифляря кеч-
дикcя вязиййят бир гядяр башга шякил алыр, чцнки бурада шаэирдлярин ягли фяалий-
йятинин характери дяйишир. Бундан ялавя, йени гябул едилмиш билийин там  тяк-
рарланмасы юйрянилян материалын щяжминин кяскин шякилдя азалмасына эятириб 
чыхара биляр. Буна эюря дя шаэирдлярин гаврадыглары йалныз башлыжа биликляр мющ-
кямляндирилир. Тяжрцбяляр, мцшащидяляр вя хцсуси тядгигатлар эюстярмишдир ки, В-
ВЫЫ синифлярдя кечилян дярслярдя алынан биликлярин илкин мющкямляндирилмяси ясас 
ян йени фактларын, тясяввцрлярин тякрар олунмасы иля баш верир. Тякрарлар планлы, 
мягсядйюнлц апарылмалыдыр. Тядгигатлар эюстярир ки, гыса мцддятли, узун 
мцддятли вя жари тякрарлардан истифадя едилмяси мющкямляндирмянин сямярясини 
артырыр. 

Тядрис материалынын мющкямляндирилмяси цзяриндя апарылан ишин нятижяси 
щямин материалын шаэирдляр цчцн щансы дяряжядя мараглы олмасындан чох 
асылыдыр. Бу заман мцяллимин проблем-ситуасийа йаратмасы даща файдалыдыр. 
Чцнки мящз проблем-ситуасийа тякрар цчцн зямин йаратмыш олур. 

Тядрис материалынын илкин мющкямляндирилмяси заманы орта вя йухары синиф-
лярдя шаэирдляри мцстягил олмаьа дащ чох жан атырлар. Онлар мцяллимин вердийи 
тапшырыглар цзря гавранылмыш мцщцм материаллары тякрар етмяйи севирляр. Бу 
заман щям фяал, щям дя жари тякрарлардан истифадя олунмасы йахшы нятижя верир. 

Дедикляримизя йекун вураркян ону да гейд етмялийик ки, тякрарлама иши 
мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил сурятдя апарылдыгда, ялдя олунан биликлярин 
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мющкямляндирилмяси иши даща бюйцк сямяря верир. Биликлярин мющкямляндирилмя-
си ися шаэирдлярин эяляжяк щяйата щазырланмасында явязсиз рол ойнайыр. 

 
 
 

2.14. Müqayisə ağlın sönməz məşəlidir. 
 

Müqayisə elmi pedaqogikada təlimin üsullarından biri kimi təqdim 
olunmuşdur. Bu üsulu Avropada ilk dəfə olaraq J.Parijski (Mark Antuan 
Juliyen Parijski. 1775-1848) tədqiq etməyə cəhd göstərmiş, müqayisəli təlim, 
müqayisəli  tərbiyə terminlərini işlətmiş və bu barədə bir neçə məqalə 
yazmışdır. 

Rusiyada isə K.D.Uşinski və L.N.Tolstoy müqayisə priyomu barədə 
ideyalar irəli sürmüşlər. Müqayisənin elmi, nəzəri və əməli problemlərini ilk 
dəfə olaraq fundamental şəkildə tədqiq edən əməkdar elm xadimi, Prezident 

təqaüdçüsü, professor Nurəddin Kazımov olmuşdur. 
N.M.Kazımov müqayisənin tarixi, məntiqi, obyektiv, fizioloji, psixoloji və 

pedaqoji əsaslarını ilk dəfə olaraq üzə çıxararaq elmi şəkildə sistemə salmışdır. 
M.M.Kazımov müqayisəni ağlın sönməz məşəli hesab edir. N.Kazımova görə 
müqayisə etməklə fikri daha müfəssəl, daha konkret, daha obyektiv və məntiqi 
şəkildə söyləməklə başqalarından fərqlənmək olar. N.Kazımov müqayisə ilə 
bağlı tədqiqata başlayarkən müqayisənin elmi, bədii, texniki ədəbiyyatda 
səpələndiyi fikrini irəli sürmüş və onun fundamental həlli ilə bağlı vəzifələr 

müəyyənləşdirmişdir. Həmin vəzifələrdən biri müqayisənin tarixi köklərini 
öyrənmək olmuşdur. Doğrudan da müqayisənin ilk nümunələri şifahi xalq 
yaradıcılığı materiallarında və aşıq yaradıcılığındadır. “Atı atın yanında 
bağlayanda həm rəng olmasa, həm xasiyyət olar”. Bir atın digərilə müqayisəsi 
insanların mühitdə bir-birlərinə təsiri nəticəsində xasiyyətlərinin dəyişməsi də 
müqayisəli şərhin nəticəsində ortaya qoyulur. Bir folklor nümunəsində deyilir.  

 
Adam var çölləri gəzər kəllahı, 

Adam var tanımaz gözəl allahı. 
Adam var ki, bilməz o, bismillahı, 
Adam var ki, yilərkənan bəyənməz! 
 
Burada bir neçə adamın biri-birilə müqayisəsi nəticəsində örnək insan 

meyarının üzə çıxarılması ideyası ortaya çıxır. Klassiklərin əsərlərində və digər 
elm sahələrində mövcud müqayisəli fikirlərindən ibarət təhlillər aparan 
N.Kazımov müqayisənin qaydalarını müəyyənləşdirmiş onun həyata 

keçirilməsi yollarını üzə çıxarmışdır. N.Kazımov müqayisənin məktəbdən 
başlanması ideyası ilə çıxış edərək müqayisənin təlim-tərbiyə prosesində 
aparılmasının elmi-pedaqoji-metodik imkanlarını müəyynələşdirmişdir. 

Professor Nurəddin Kazımov müqayisə aparmağın qaydalarını 
müəyyənləşdirərkən oraya aşağıdakıları daxil etmişdir: 
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- müqayisə üçün müqayisəyə gələn obyektlər seçilir; 

- müqayisə obyektlərinin qoşalığı təmin olunur; 
- müqayisə zamanı qoşa obyektlərdən biri istinad obyekti kimi götürülür; 
- müqayisədə obyektlərin oxşarlığı və ya fərqi eyni əsaslar üzrə 

müəyyənləşdirilir; 
- müqayisə qarşısında qoyulacaq vəzifə qabaqcadan dəqiqləşdirilir; 
- müqayisə zamanı əlamətlərin üzə çıxarılmasında müəyyən ardıcıllıq 

gözlənilir; 
- müqayisənin hər növünün tətbiqindən müvafiq nəticə çıxarılır; 

- müqayisədən çıxarılan nəticə izah olunur. 
Orta ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərindən başlayaraq şagirdlərə 

müqayisə aparmağın qaydalarını öyrətmək vacibdir. Müqayisə aparmaqla 
öyrənilən fikir göydəndüşmə fikir hesab olunur. 

          Щяр бир фикри сюйлямяздян габаг мцяййян мцгайисяляр апармагла 
щямин фикри мянтиги жящятдян мцфяссял şəkildə əsaslandırmaq olar. . 

Орта цмцмтящсил мяктябляриндя шаэирдляря мцгайисяли фикир сюйлямяйин чох 
бюйцк цстцнлцкляри вардыр. Беля ки, мцгайися шаэирдин дуйьуларыны, гаврайышыны, 
щафизясини, тяхяййцлцнц вя тяфяккцр тярзини инкишаф етдирир. Республикамызда илк 
дяфя олараг мцгайисянин елми, нязяри вя практик ясасларыны фундаментал шякилдя 
ишляйян вя мцгайисяни аьлын сюнмяз мяшяли адландыран Азярбайжанын эюркямли 
алими, əməkdar elm xadimi, prezident təqaüdçüsü профессор Нуряддин 
Казымов йазыр ки, мцгайисяйя эялян тяряфлярдян бириня истинад едяряк, диэяриндя 
мцвафиг яламятлярин олуб олмамасынын мцтяхяссис тяряфиндян мцяййян 
ардыжыллыгла цзя чыхарылмасы вя бу ясасда цмумиляшдирилмяси мцгайисядир.  

Мцгайисяни анлайышлар щаггында тясяввцрцн йаранмасына хидмят едян цсул 
кими тягдим едянляр дя сящв етмирляр. Чцнки щяр щансы бир шаэирдя йени анлайышы 
мцгайися апармагла даща тез юйрятмяк олур. 

Мялум олан анлайыш мцяййян бир тяфяккцр формасыдыр. Тяфяккцр формасы 
олан анлайыш обйектив эерчякликдяки предмет вя щадисяляр щяр щансы бир фикир 
кими сюзлярдя ифадя олунур. 

Истяр дилчиликдя, истяр бядии ядябиййат материалларында, истяр психолоэийада, 
истярся дя педагоэикада анлайышлар мцяййян тясяввцрлярин мящсулу щесаб 
олунур. Шаэирдя щяр щансы бир анлайыш щаггында мялумат верилир вя bu andan  о, 
щямин анлайышы тясяввцр етмяйя башлайыр. Она эюря педагоъи ядябиййатда иддиа 
едилир ки,  анлайышлар юз-юзлцйцндя тясяввцрлярдян йаранмырлар. Бу вя йа диэяр 
предметляр барядя бир чох тясяввцрлярин мювжудлуьу щяля онун щаггында 
анлайышын олмасы демяк дейилдир. 

Анлайыш чохлу фярди щадисялярин мцщцм яламятляринин цмумиляшдирилмяси 
кими мейдана чыхыр. 

Анлайышларын йаранмасы мцжярряд тяфяккцр просесидир, бу просес нитгля сых 
баьлыдыр. Мцяллим анлайышлары формалашдырараг шаэирдлярин тяфяккцр фяалиййятини 
истигамятляндирир. Бурада ян яввял мцгайисяни тятбиг етмяк лазымдыр. Мцга-
йисяетмя вя тутушдурма просесляри тялимин бцтцн мярщяляляриндя даим мцшайият 
олунан тядрис просесидир. Йалныз мцгайисяетмя сайясиндя шаэирдляр ятраф алямин 
предметляр вя щадисялярини, онларын яламятлярини вя хассялярини дярк едирляр. Саит 
сясляр самит сяслярля мцгайисядя мянимсянилир. Жцмлянин нювляринин 
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мянимсянилмяси, йалныз онларын тутушдурулмасы, мцгайися олунмасы нятижясиндя 
мцмкцндцр. Проф. Н.Казымов щаглы олараг эюстярир ки, мцгайися аьлын сюнмяз 
мяшялидир. 

Шаэирдлярдя юйрянилян предметляр вя щадисяляр барядя дцзэцн тясяввцрлярин 
вя анлайышларын йаранмасы бир ан ичиндя баш вермир. Шаэирдлярдя дягиг тясяввцр 
йаранмасы вя онларда дцзэцн анлайышларын формалашмасы цчцн предметя 
бахмалары, щямин предмети диггятля мцшащидя едя билмяlərи кифайятдир. 

Шаэирдлярдя анлайышларын формалашмасы просеси тядрис фянляринин мязму-
нундан асылыдыр. Щяр бир елм мадди алямин щадисяляринин юзцнямяхсус ялагя-
лярини, мцнасибятлярини вя асылылыгларыны жидди шякилдя якс етдирир. Физика цзря 
фактлар системини вя елми анлайышлары мянимсямяк щеч дя Азярбайжан дилинин 
грамматикасы цзря фактлары вя анлайышлар системини мянимсямяк дейилдир. Щяр 
бир предметдя фактларын, анлайышларын, ганунауйьунлугларын характери спесифик-
дир, чцнки мадди алямин щярякятинин мцхтялиф формалары бурада кейфиййятжя якс 
етдирилир. 

Жари тякрарламалар щям дя яввялляр юйрянилмиш вя йадданчыхма яряфясиндя 
олан материалларын тякрарламаларындан ибарятдир. Беля тякрарламалар йа 
мцяллимин суаллары, йа да тапшырыгларыны йериня йетирилмяси ясасында баш верир. 

Дцзэцн гурулмуш тякрарлама биликдя мцхтялиф ялагялярин мющкямлянмяси, 
шаэирдлярин мянимсядийи биликляр системинин йаранмасы вя цмумиляшдирмялярин 
изащы иля характеризя олунур. 
 Материалын фяал вя системли мющкямлянмяси, юйрянилмяси вя тякрарланмасы 
просеси мяктяблилярин ягли ишинин фяаллыьында вя онларын йаддашынын инкишафында 
якс олунур. Яэяр мяктяблиляр тялим просесиндя мцяллимин сюзцнц вя дярслийин 
мятнини пассив шякилдя юйрянирся, онларын щеч бири гаврайыш вя цмумиляшдирмя-
лярля баьлы дейился, онда шаэирдлярдя йаддаш механики шякилдя инкишаф едяжякдир. 
Юйрянилян предметляр фяал шякилдя гавранылдыгда, фактлар вя   анлайышлар 
цмумиляшдирилдикдя, бу анлайышлар дярк олунмуш щалда тятбиг олундугда 
мяктяблилярин йаддашы инкишаф едир. Беля шяраитдя биликлярин мющкямляндирилмяси  
дярк олунмуш щесаб едилир, шаэирдляр материалы йадда сахламаг вязифясини 
гаршыларына гойурлар, башлыжа фикирляри айырырлар, онларын мянтиги ялагялярини тапыр 
вя бу вязиййятдя онлары юйрянирляр. Бу щалда фикир йаддашы инкишаф едир ки, бу да 
биликлярин мянимсянилмяси сащясиндя эяляжяк иш цчцн топланмыш тяжрцбядян, ялдя 
едилмиш  биликдян сямяряли истифадя етмяйя кюмяк едир. 

Демяли, щям материалын йадда сахланмасы, щям дя шаэирдлярин йаддашынын 
инкишафы мцяллимин тяшкил етдийи гаврама, шаэирдлярин биликляри мющкям-
ляндирмяси вя юйрянмяси просесиндян асылыдыр. 
 

                                          2.15.  Тялимин принсипляри 
 
Индийя гядяр няшр олунан “Педагоэика” дярсликляриндя вя диэяр педагоъи 

ядябиййатларда тялимин принсипляри анлайышына мцхтялиф тяряфлярдян йанашмышлар. 
М.Мурадхановун редактяси иля 1964-жц илдя няшр олунан “Педагоэика” 
дярслийиндя тялимин принсипляри тялимин мцвяффягиййятля нятижялянмясини тямин 
етмяк цчцн иряли сцрцлян ясас тяляб кими гябул едилир. 1993-жц илдя няшр олунан 
“Педагоэика” дярслийиндя (мцяллифляри Й.Р.Талыбов, Я.А.Аьайев, И.Н.Исайев вя 
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А.И.Еминов) ися тялим принсипляри тядрис просесиндя сямяряли вя кейфиййятли 
фяалиййяти тямин едян важиб тялябляр системи адландырылыр. Н.Казымов вя Я. Щяшы-
мовун бирэя йаздыглары “Педагоэика” (1996)  дярслийиндя тялим принсипляриня 
беля тяриф верилир: “Тялимин ганунауйьунлугларындан иряли эялян, онун мязму-
нуна, цсулларына, тяшкили формаларына тясир эюстярян, мцяллим вя шаэирдлярин бирэя 
фяалиййятини сямяряли гурмаьа имкан верян дидактик гайдалара тялим принсипляри 
дейилир”. Бир груп педагоглар ися тялим принсипиня дярк олунмуш ганунлардан 
истифадя етмяк, диэяр груп ися ясаслы фундаментал идейа мянасында йанашмышлар. 

Тялим принсипляри щаггында сюйлянилян бу фикирляр мащиййят етибары иля ейни 
мягсядя-мцяллим вя шаэирдлярин бирэя фяалиййятини сямяряли гурмаьа, тялимин 
кейфиййятинин йцксялдилмясиня хидмят едир. 

Тялим принсипляри тярбийя вя тящсилин мягсядляри иля мцяййян олундуьундан 
мцхтялиф дюврлярдя дяйишикликляря мяруз галмышдыр. Бязи принсипляр юз 
ящямиййятини итирмиш, педагоъи сящнядян узаглашмышдыр. Мясялян ХVII ясрдя 
Кoменски тяряфиндяn иряли сцрцлмцш тядрисин тябиятварилик принсипи артыг ХЫХ 
ясрдя вя сонракы дюврлярдя йарамамышдыр. Диэяр принсипляр сосиал шяраитин 
тялябиня уйьун олараг юз ящямиййят вя мязмунуну гисмян дяйишмишдир. Беля 
ки, XVIII - XIX ясрлярдя иряли сцрцлян вя инкишаф етдирилян тядрисдя шцурлулуг 
принсипи инди дя педагоэика дярсликляриндя юз актуаллыьыны сахлайыр, мязмуну 
эетдикжя тякмилляшир. 

Тялим принсиплярини тясниф етмяк бахымындан да фикир мцхтялифлийи мювжуд-
дур. Мяс. М.А.Данилов “Орта мяктяб дидактикасы” адлы ясяриндя (М.1975)  7 
принсипин, Й.К.Бабански “Педагоэика” (М.1983) дярс вясаитиндя 10 принсипин 
адыны чякир. 1988-жи илдя няшр олунан “Педагоэика” дярслийиндя ися 13 
принсипинин олдуьу эюстярилир (мцяллиф бунлары педагоъи принсип адландырыр). 
Н.И.Болдырев və  Н.К.Гончаровун редактяси иля 1968-жи илдя бурахылмыш “Педа-
гоэика” дярслийиндя ися 7, Г.И.Шукинанын редакторлуьу иля чапдан чыхмыш (1970 
“Педагоэика школы” адлы дярс вясаитиндя вя Д.О.Лоrдкипанидзенин 1985-жи илдя 
няшр едилмиш “Дидактика”сында 5 принсипин ады эюстярилир. Азярбайжанда 1964-жц 
илдя няшр олунан “Педагоэика” дярслийиндя 7, 1983-жц ил няшриндя ися 13 
принсипин ады эюстярилир. 

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, айры-айры педагоглар мяктябин хцсусиййят-
лярини якс етдирмякля тялим принсипляринин системини йаратмаьа чалышмышлар. 

Тялимин принсипляри ися ижтимаи тялябат, елми-техники тяряггинин наилиййятляри, 
тящсилдя баш верян ислащатлар, мцяллимлярин тяжрцбяси иля ялагядар дяйишир, 
йениляшир. 

Тялим принсипляри тялим просеси иля бирэя инкишаф едир, онун компонентляринин 
башлыжа тяляблярини вя цмуми истигамятини, тялим просесинин мязмунуну, 
цсулларыны, тяшкили формаларыны мцяййян едир. 

Тящсил ислащаты вя мяктябин гаршысында дуран мцряккяб вязифяляр тялимин 
принсипляринин системини елми сурятдя ишляйиб щазырламаьы тяляб едир. 

Мцяллим тялимин принсипляринин щяр бириндян дярс просесиндя  сямяряли 
истифадя етмяйи бажармалыдыр. Тялим принсипляри о заман оптимал характер 
дашыйыр ки, мцяллимля шаэирдин бирэя фяалиййяти тямин олунмуш олсун вя бу просес 
шаэирди фяаллашдырсын. Щяр щансы бир тялим принсипини бир дярс чярчивясиндя 
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мцтлягляшдирмяк дя олмаз. Бцтцн принсипляр бир-бири иля диalектиk вящдятдя 
щяйата кечирилир. 

 Йухарыда садаладыьымыз бцтцн тяснифат  вариантларыны цмумиляшдиряряк вя 
конкрет тарихи шяраити, тящсилин мязмунунун йениляшдирилмяси контекстиндян 
чыхыш едяряк, тялимин принсиплярини ашаьыдакы кими тясниф етмяк олар: 

 1. Тялимин мцасир щяйатла, инкишафла ялагяляндирилмяси принсипи 
  2. Тялимин тящсилляндирижи, тярбийяляндирижи вя инкишафеtдиriжи  принсипи 

          3. Тялимин елмилийи принсипи. 
 4. Тялимin щуманистляшдирилмяsi  принсипи. 
 5. Тялимдя шцурлулуг вя фяаллыг принсипи. 
 6. Тялимдя систематиклик вя ардыжыллыг принсипи. 
 7. Тялимин яйанилик принсипи. 
 8. Тялимдя психолоjи хцсусиййятлярин нязяря алынмасы принсипи. 
 
                                    Тялимин мцасир щяйатла  
                                    ялагяляндирилмяси принсипи 
 
             Бу принсип педагоэикада ян чох ишлянян вя тядрисин сямярялилийини 

артырмаьа кюмяк едян принсиплярдяндир. Яэяр юйряdилян биликляр мцасир щяйатла, 
жямиййятин инкишафы иля ялягяляндирилмирся, щямин билик шаэирд цчцн мянасыз йцкя 
чеврилир. Беля олдугда шаэирдлярин елми билийя мараьы азалыр, шцурлулуг вя фяаллыг 
сявиййяси ашаьы дцшцр. Она эюря дя мцяллим истяр фяннин, истярся дя айры-айры 
мювзуларын юйрядилмяси заманы кечирилян материалын щяйати ящямиййятини 
шаэирдляря баша салмалыдыр. Мцяллим айры-айры факт вя щадисяляри, шаэирдлярин 
йашадыглары реэионда, республикада, дцнйада баш верян просеслярля ялагялян-
дирмяли, дярсин жанлы, йарадыжы кечилмясиня наил олмалыдыр. Бунун цчцн илк 
нювбядя мцяллимин юзцнцн мялуматлылыьы, елми-нязяри щазырлыьы, эениш дцнйа-
эюрцшц олмалыдыр. Тядрис илинин бу жцр гурулмасы шаэирдляри практик жящятдян 
сосиал-игтисади мядяни щяйатда иштирак етмяйя щазырлайыр. 

Тялимин щяйатла ялагяляндирилмяси кортябии шякилдя, няйинся хатириня щяйата 
кечирилмямялидир. Ялагяляндирмя кечилян мювзунун характериня уйьун эялмяли, 
ону тамамламалыдыр. 

 
                        Тялимин   тящсилляндирижи,  тярбийяедижи 
                               вя инкишафеtдиriжи принсипи 
 
      Бу принсип алтында тялимин тящсилляндирижи, тярбийяедижи вя инкишафеtдиriжи 

функсийалары дайаныр. Бунларын щяр бири гаршылыглы ялагядя эюрцлцр. Тялим тящсили 
щяйата кечирмяк просесидир, тящсил ися тялим цчцн щям ясас, щям дя нятижя щесаб 
едилир. Тящсилляндирижи принсип заманы шаэирдляр програм цзря нязярдя тутулмуш 
билик, бажарыг вя вярдишляри мянимсяйирлярся, тярбийяедижи функсийа заманы 
шаэирдлярля яхлаги, мяняви, естетик, ямяк, еколоъи, игтисади тярбийя цзря иш 
апарылыр, онлара мцсбят кейфиййятляр ашыланыр, мцвафиг адят вя вярдишляр 
йарадылыр. Инкишафетдирижи принсип дейяндя шаэирдлярин физики вя психи гцввяляринин 
инкишафы нязярдя тутулур. Физики гцввяляря, йеримяк, гачмаг, цзмяк, тулланмаг 
вя с. кейфиййятляр дахилдир.  Психи гцввяляря ися дуйьулар, гаврайыш, тясяввцр, 
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тяфяккцр, диггят вя с. аид едилир. Бунларын щяр бири шаэирдляря мцяййян тярбийяви 
тясир эюстяря билир. Она эюря дя мцяллим щямишя тялимин тярбийяви эцжцндян 
сямяряли истифадя етмяли, истигамяти дцзэцн мцяййянляшдирмялидир. Бу принсипин 
тятбиги заманы мцяллим-шаэирд мцнасибятляриндя хейирхащлыг, инсанпярвярлик, 
садялик, гайьыкешлик нцмайиш  етдирмяли, щюрмят вя тялябкарлыьыn бирляшдирмяsи  
özünü göstərməlidir.  

Цмумиййятля, тялим просесиндя бу принсипин истяр тящсилляндирижи, истяр 
тярбийяедижи вя истярся дя инкишафетдирижи ящямиййяти олдугжа эенишдир. 

Мцяллим тядрис просесиндя бунларын щяр бириндян сямяряли истифадя етмяли, 
шаэирдлярин инкишафына наил олмалыдыр. 

                                       
Тялимин елмлик принсипи 

 
 Мцдрикляр демишкян, “Елмсиз тялим, тялимсиз елм ола билмяз”. Тялимдя 

елмлик принсипи о демякдир ки, шаэирдляря верилян мялуматлар, мцяллимин педа-
гоъи ишдя атдыьы щяр бир аддым, дярсин щяр щансы бир мярщялясиндя шаэирдляря 
ашыланажаг билик, бажарыг вя вярдишляр елми жящятдян ясасландырылыр. Бу принсипин 
кюмяйи иля мцхтялиф елмляр сащясиндяки йениликляр тялимин мязмунуна эятирилир. 
Елмлик принсипиня бир сыра башлыжа тялябляр верилир. 

1. Шаэирдлярин елми биликляря йийялянмяляри цчцн юйряндикляри предмет вя 
щадисялярин дцзэцн, обйектив шякилдя гаврамалaрыны тямин етмяк лазымдыр. 

 2. Шаэирдляр предметлярин мцщцм яламятлярини вя хассялярини, предмет вя 
щадисяляр арасындакы ялагяляри вя мцнасибятляри дяриндян дярк етмялидирляр. 

 3. Тядрисин елмилийи  щям дя терминлярин дягиг тятбигиня ясасланыр. Елмдя 
йалныз гябул едилмиш терминлярдян истифадя етмяли вя кющня терминляри ися мцга-
йися еdilмялидир. 

 4. Юйрянилян предмет вя щадисяляри дцзэцн мянимсямяк цчцн шаэирдляр 
онларын мцасир елми мащиййятини, дахили ганунауйьунлугларыны дярк етмяли-
дирляр. Юйрянилян щадисялярин инкишаф мянзяряси онларын тясяввцрляриндя жанлан-
дырılмалыдыр. Елмлик принсипи тядрис материалларынын юйрядилмяси ардыжыллыьында 
нязяря алынмалыдыр. Истяр дярсликдя, истярся дя мцяллимин шярщиндя шаэирдя верилян 
биликляр ардыжыл, ялагяли, шаэирдлярин баша дцшяжякляри сявиййядя тягдим едил-
мялидир. 

Елмин, елми мялуматларын сцрятля инкишаф етдийи бир дюврдя шаэирдляри щяддян 
артыг елми-нязяри мялуматларла йцклямяк олмаз. Анжаq мювзунун тяляб етдийи 
ян зярури мялуматлар шаэирдя чатдырылмалыдыр. 

Тяжрцбя вя мцшащидяляр эюстярир ки, фянлярин тядрис просесиндя шаэирдляря 
верилян тапшырыглар, тябиятдя, жямиййятдя баш верян щадисялярин мцшащидяси, 
мянбяляр цзяриндя ишлямяк, арашдырмалар апармаг кими габагжыл мцяллимлярин 
тяжрцбяси дя шаэирдлярдя тядгигатчылыг бажарыьынын инкишафына тякан верир. Шаэирд-
ляри ян йени елми нязяриййялярля таныш етмяк, елм вя техниканын мцасир 
идейаларыны нязяря алараг шаэирдлярин идрак имканларынын артмасыны тямин етмяк 
мцяллимдян эениш мялуматлылыг вя педагоъи усталыг тяляб едир.   

Елмлик принсипи мцяллим щазырлыьындан асылыдыр, якс тягдирдя мцяллим юз 
йетирмялярини мцтярягги елми методларла лазыми сявиййядя силащландыра билмяз.   

                       Тялимин  щуманистляшдирилмяси  принсипи 
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Бу принсип педагоэикайа  сон заманлар эятирилмишдир. Лакин щуманист 

идейаларын тарихи гядим дюврляря эедиб чыхыр. Гятрaн Тябризинин, Нясиряддин 
Тусинин, Саиб Тябризинин, Низаминин ясярляри иля таныш олдугда орада щуманист 
идейалара даир  чох дяйярли нцмунялярин шащиди олуруг. Щяля ХЫЫ ясрдя щума-
нист тящсилин бюйцк ящямиййятини дуйан Низами тящсилин мязмунундан даныш-
маса да, мцяллимин мядяниййятиндян сюз ачмыш, ону щуманист идейалар йай-
маьа вя камиллийя чаьырмышдыр. 

Тящсилин щуманист принсипляр ясасында гурулмасы идейасы Авропада ясасян 
XIV-XVI ясрлярдя формалашмышдыр. Вахтиля  Азярбайжанда С.Урмяви, Яссар 
Тябризи, Инэилтярядя Т.Мор, Франсада Ф.Rабле, Ъ.Париъиски вя диэяр 
щуманистляр  тялим-тярбийя верилмяси просесиндя щуманист идейалары йаймыш, 
физики жязайа гаршы чыхмышлар. 

Щуманистляшдирмя принсипи мцяллим вя шаэирд фяалиййятляри арасында гаршылыглы 
ялагяйя, дярин ещтирама, ряьбятя, гайьыйа ясасланыр. 

Шаэирд шяхсиййятиня щюрмят, онунла ямякдашлыьа щазыр олмаг, хош мцна-
сибят вя цнсиййят йаратмаг щуманистляшдирмя принсипинин ясасыны тяшкил едир. 
Буна ямял едян мцяллим щямишя уьур газаныр, шаэирдляр ону севир, фянляриня 
бюйцк мараг эюстярирляр. Якс щалда мцвяффягиййят газанмаг мцмкцн дейил. 
Горхуйа, жязайа ясасланан тялим истяр мцяллим, истярся дя шаэирдя щеч ня вермир. 

Щуманист педагог Мелонхтон щяр эцн мяктябя эяляркян цзцнц ушаглара 
тутуб дейярмиш: “Сабащыныз хейир, эяляжяйин щякимляри, мцяллимляри, канслерляри, 
назирляри. Сабащыныз хейир!” Бязян ятрафдакылар буна эцлярмиш. Дейярмишляр ки,  
Ня цчцн беля дейирсиниз. 

О жаваб верирди ки, бяли, мян бунларын щяр бириндя эяляжяйин о инсанларыны 
эюрцрям. 

Эюрцндцйц кими, тялим-тярбийя мцяссисясиндя шаэирдин шяхсиййятиня, 
мянлийиня, ляйагятиня щюрмят едилмялидир. Мцяллим юз шаэирдини севмялидир. Шярг 
халгларынын бир мясялиндя дейилдийи кими, “Мцяллимя щюрмят етмякля мцяллим 
ола билярсян”. Мцяллим щяр бир шаэирдин жямиййятя йарарлы, эярякли адам олдуьу-
ну баша салмалы вя онда инам йаратмалыдыр. 

Щуманист мцнасибятляр имкан верир ки, мцяллимля шаэирд арасында сющбятляр 
ачыг црякля апарылсын. Чцнки сярбяст фикир мцбадиляси онларын щяр икисиня чох шей 
веря биляр. Й.А.Коменски йазырды ки, шаэирдлярин щяр шейи дарыхмадан йериня 
йетирмяси цчцн онлара аталыг гайьысы иля йанашмаг лазымдыр. Онлар билсинляр ки, 
мцяллимляр онларын мяняви валидейнляридир. 

 
 
 
 

                 Тялимдя системlилик вя ардыжыллыг принсипи 

 
 Системлилик мювзунун мязмунундакы мянтигя ясасланмалыдыр. Мювзу-

нун битмиш щиссяляри, бюлмяляри бу системин башлыжа цнсцрляридир. Мцшащидяляр 
эюстярир ки, тялимдя системлилийин вя ардыжыллыьын позулмасы биликлярин мянимсянил-
мясини сон дяряжя чятинляшдирир. Яэяр шаэирдляр сюзлярдя вурьуларын йери барядя 
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гайдалары зяиф мянимсяйиблярся вя саитляри тапмагда чятинлик чякирлярся, онда 
кюкдя вурьусуз саитлярин дцзэцн йазылмасы щаггында гайдалары мянимсямяк 
игтидарында олмайажаглар вя ейни заманда да бу гайдалардан практикада 
истифадя едя билмязляр. Рийазиййатда ади кясир цзяриндя ямялляри мянимсямяйян 
вя щесабламаларда баш верян ейни дяйишикликляри дярк етмяйян ушаглар кясрляр 
цзяриндя ямялиййатларын мащиййятиня вара билмязляр. 

Биликлярин системли шякилдя мянимсянилмяси шаэирдлярин идрак гцввяляринин вя 
габилиййятляринин ардыжыл инкишафыны тямин едир. Шаэирдлярин тяфяккцрц мящз 
бунун сайясиндя инкишаф едир. Ибтидаи синифлярдя ади вя чох да бюйцк олмайан 
шеiр парчаларынын юйрянилмяси шаэирдлярин йаддашынын мющкямлянмясиня тясир 
эюстярир, мцяллим мящз бунун сайясиндя юйрянилян материалын щяжмини тядрижян 
артырмаг, орта вя йухары синифлярдя бу сащядя онлары чятин тапшырыглара щазырла-
маг имканы ялдя едир. 

Бцтцн тядрис програмлары тялимин системлилийи вя ардыжыллыьы принсипи ясасында 
ишляниб щазырланыр. Програмлардакы системлилик вя ардыжыллыг шаэирдлярдя системли 
биликлярин ялдя олунмасына зямин йарадыр. Шаэирдлярин системли биликляря 
йийялянмяси ися тядрис просесиндя щялл едилир. Тядрисдя системлилик шаэирдлярин 
кющня биликляри ясаслы шякилдя мянимсядикдян сонра йениляриня кечмяси иля тямин 
олунур. Одур ки, шаэирдляр яввялки биликляри мянимсямямиш онлара йени биликляр 
верилмямялидир. 

Фактик материалларын системли шякилдя тядрис олунмасы елмдя апарыжы 
идейаларын вя принсиплярин ишыгландырылмасы иля сых баьлыдыр. Мяктяб тялиминин 
инкишаф тарихиндян мялумдур ки, елми принсипляр тядрис системиня тясир эюстярир. 
Мясялян, мяктябдя тядрис едилян тябиятшцнаслыг ХЫХ ясрин орталарына гядяр 
мцхтялиф групдан олан щейванлар вя биткиляр вясилясинин, дястясинин, аилясинин вя 
юз араларында йалныз защири жящятдян ялагяси олан нювлярин характеристикасыны 
юйрянирди. О вахт дярслик 500 сящифя щяжминдян чох иди. Бурада айры-айры щей-
ванлар тясвир едилмишди, онларын адлары йалныз бир нцмуня кими чякилирди. Бязи 
щалларда ися бу щейванларын йашадыглары йер, щятта шякилляри эюстярилмякля бу вя 
йа диэяр нювлярин тясвири верилирди. 

Дярсликдя верилмиш материаллар сон дяряжя гуру иди. Лцзумсуз щесабламалар 
вя тясвирляр баш алыб эедирди. Бу материаллар “сырф сцни” системдя йерляш-
дирилмишди. Организмин эенетик мцнасибятляри цзяриндя дейил, тяснифатлашдырма 
системи цчцн ялверишли олан яламятляря табе  едилирди. Бцтцн бунлар елмин инкишаф 
сявиййяси иля изащ едилирди. 

Мяктябин яввялки инкишаф мярщяляляриндя ян бюйцк елми кяшфляр вя елми 
наилиййятляр тядрижля, щям дя сон дяряжя кичик формаларда мяктяб програмына 
дахил едилмишдир. 

Инди ися тядрис фяннинин мязмунуна йени елми кяшфляр, мцтярягги методлар 
дахил едилир. 

Елмин ян мцщцм ганунларынын, апарыжы идейаларын вя елми нязяриййялярин 
мянимсянилмяси нятижясиндя шаэирдляр фактлары дяриндян дярк едир, онлар ара-
сында мянтиги ялагяляр гурмаг вярдишляри газанырлар. 

Тялимин системлилийи тядрис фяннинин ардыжыл тясвири иля ялдя едилир. Мцяллим 
шаэирдлярин билик вя инкишаф сявиййясиндян асылы олараг тясвири еля апармалыдыр ки, 
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шаэирдляр йени материалы ардыжыл вя шцурлу шякилдя мянимсясинляр, юз тясяввцр-
лярини эетдикжя эенишляндирсинляр. 

Тялимдя системлилик она доьру апарыр ки, шаэирдляр ясасян мцвафиг биликляри 
мянимсямякля предметин щиссяляри арасында мянтиги ялагяляри баша дцшмяйя 
чалышырлар. 

Анлайышлар арасында ялагяляри дярк етмяк вя анлайышлар системини мяним-
сямяк цчцн тядрис ишляринин хцсуси нювлярини тятбиг етмяк лазымдыр. Тядрис 
ишляринин башлыжа мягсяди системляшдирмя вя цмумиляшдирмядир. Бу прпосесляр 
биликляри мянимсямянин щяр бир мярщялясиндя баш верир, мювзуну юйрянмяк 
просесиндя ися онлар даща мцщцм ящямиййят кясб едирляр. 

Мцяллимин щяр бир дцшцнцлмцш суалы шаэирдляри ардыжыллыьа сювг етмяли, 
дцшцндцрмялидир. 

Орта мяктяби битирян шаэирдляр юз цзяриндя системли шякилдя ишлямяйи 
бажармалыдырлар. Еля буна эюря дя жидди системлилийя вя ардыжыллыьа тякжя мяз-
мунда дейил, щям дя тядрис ямяйи просесиндя риайят олунмалыдыр. Щяр бир тядрис 
ямяйинин нювц даща мцряккяб иш нювлярини тядрижян тятбиг етмякля мяктяблиляри 
практик шякилдя юйрятмялидир. Шаэирдлярин мцстягил иш нювляринин мцряккяб-
лийиндя, онларын мцстягиллик дяряжяляринин йцксялмясиндя дя системлилик вя 
ардыжыллыг эюзлянилмялидир. 

 
 

                           Тялимдя  шцурлулуг, фяаллыг вя  
                                     мцстягиллик принсипи 
 
 Шцурлу сурятдя ялдя едилян фяал тялим ямяйи мцстягил олараг гавранылмалы 

вя мющкямляндирилмялидир. Она эюря ки, шаэирдлярин биликляри мянимсямяси 
онларын фяал тящсил ямяйи просесиндя баш верир. Мцяллимин вердийи биликляр, 
мяктяблиляр тяряфиндян шцурлу сурятдя дярк олунмалы, мющкямлянмялидир. Газа-
нылмыш елми мялуматлар шаэирдлярин дахили дцнйасына, мянявиййатына щопмалы, 
зещнини, йаддашыны, дцнйаэюрцшцнц инкишаф  етдирмялидир. Шаэирдлəрдя шцурлулуг, 
дягиглик, фяаллыг, тяшяббцскарлыг, ишэцзарлыг, йериня йетирилян ишя йарадыжы мцна-
сибят  вярдишиня чеврилмяли, бунун цчцн мцяллим ян оптимал цсуллардан истифадя 
етмялидир. 

Тяжрцбя вя мцшащидяляр эюстярир ки,  елмлярин ясасларынын шцурлу сурятдя 
мянимсянилмяси вя онларын щяйатда фяал тятбиги шаэирдляри йарадыжылыг просесиня 
алышдырыр. 

 Елми-нязяри мялуматларын шцурлу мянимсянилмяси тяфяккцр вя нитгинин  
инкишафы иля билаваситя ялагядардыр. Она эюря дя илк нювбядя шаэирдлярин тяфяккцр 
тярзинин, нитгинин инкишафы иля баьлы ямялиййатлара цстцнлцк верился йахшы олар. 
Унутмаг олмаз ки, мяктябдя юйряdилян биликлярин характери шаэирдлярин мцасир 
елмин, техниканын ясасларыны ардыжыл вя дяриндян мянимсянилмясини тяляб едир. 
Йалныз фяал, дцшцндцрцжц иш заманы щадисялярин дяринлийиня нцфуз етмяси, онларын 
инкишаф ганунауйьунлугларыны дярк етмясиля  мцмкцндцр. 

Яэяр шаэирдляр тядрис материалы цзяриндя дцшцнцрлярся, мцщакимя йцрцдя 
билирлярся, ягли вя ямяли фяаллыг эюстярирлярся, демяли, щямин материалы шцурлу 
сурятдя баша дцшцр, дярк едир вя йаддашларында йахшы сахлайырлар. Шцурлулуг 
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дедикдя шаэирдин онлара верилян материалын мязмунуну, мащиййятини баша 
дцшмяси,  щямин материалын мягсядини, она наил олмаьын йолларыны эютцр-гой 
етмяси нязярдя тутулур. Фяаллыг ися шаэирдин щяйат щадисяляриня, мянимсядийи 
биликляря, формалашдырылан тярбийяви фикирляря, йарадыжы, дяйишдирижи, тянгиди 
мцнасибят бяслямяси демякдир (Б.Ящмядов). 

Бу принсипин хцсусиййятляри ондан ибарятдир ки, шаэирд юз фикрини сцбут едя 
билсин, ясасландырма апара билсин, инандырмаьы, мцнасибят билдирмяйи бажарсын. 
Шаэирд бу заман Нийя? Ня цчцн? Буна сябяб нядир? Суалларына жаваб вермяли 
олур вя шцурлу фяалиййят эюстярир. 

Шцурлулуг вя фяаллыг принсипи цзря ишляйяркян щям дя бир сыра тялябляря ямял 
етмяк лазымдыр. 

1. Шаэирд дедийини сцбут едя билмяли, дялилляр эятирмяйи  
бажармалыдыр. 
 2. Шаэирд материалы юз сюзляри иля ифадя етмяйи бажармалыдыр. 
 3. Шаэирд юйряндийи биликдян мцстягил истифадя етмяйи  
билмялидир. 
 Бу шяртляря ямял олунарса демяли, шаэирдя верилян билийи о, шцурлу вя фяал 

мянимсямяйи бажаражагдыр. 
 
 

2.16. Интерактив тялим цсулларындан истифадя 

 
Юлкямиздя эедян тящсил ислащатlarы цмумтящсил мяктябляриндя чалышан ибтидаи 

синиф мцяллимляри гаршысында да чох мцщцм вязифяляр гоймушдур. Бу вязифяляр 
ичярисиндя йени тялим методларындан истифадя едилмяси эцнцн ян актуал тялябля-
риндян щесаб олунур. 

Тящсил ислащатына даир директив сянядлярдя эюстярилир ки, щяйатымызын бцтцн 
сащяляриндя баш верян дяйишикликляр, йениляшмя йалныз сосиал, игтисади, сийаси 
сащядя дейил, щабеля, тящсил сащясиндя йениликлярин щяйата кечирилмясиня зярури 
ещтийаж дуйуцлур. Бу йениликляр ися, ян башлыжасы, тялимин мязмунунун йахшы-
лашдырылмасы иля мцмкцндцр. Тящсилин мязмунунун йахшылашдырылмасы ися йени 
тялим технолоэийаларынын тятбиги иля щяйата кечирилир. Тялимин кейфиййяти йени 
технолоэийаларын тятбигиндян асылы олдуьу цчцн бу проблем мцщцм актуаллыг 
кясб едир. 

Йени тяфяккцря, йени технолоэийайа ясасланан мцтярягги щяйат тярзи аста вя 
мцкяммял бир шякилдя жямиййятимизин йашайышына, дцшцнжясиня дахил 
олмагдадыр. 

Йени тялим технолоэийалары ися щяр щансы мювзунун тядриси заманы тятбиг 
едиляркян йени тялим методларына мцражият олунмасыны тяляб едир. 

 Ибтидаи синифлярдя истифадя олунан тялим методларынын сайы чох олса да, 
онларын бюйцк яксяриййятиндян дярс заманы аз истифадя едилмясинин имканлары 
бу эцн цчцн чох азалмасыдыр. Бунун ися бир нечя сябябляри вардыр. 

Биринжиси, 1993-жц илдя гябул олунмуш Тящсил Ганунунда вя Азярбайжан 
Республикасынын Милли Мяжлисиндя сонунжу мцзакиряляри кечирилян «Тящсил 
Гануну»нун  йени лайищясиндя тялимин цсулларынын тятбиг едилмяси цчцн дцнйа 
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стандартларынын эюзлянилмяси иля баьлы мцяллимляр гаршысында жидди тялябляр 
гойулур. 

Икинжиси, Гярб вя Америка тящсилинин ян демократик цсуллары бу эцн бюйцк 
сцрятля Азярбайжан тящсилиня нцфуз едир. 

Цчцнжцсц ися Азярбайжан тящсили юзц Гярб вя Америка тящсилиня интеграсийа 
олунмаьа ещтийаж дуйур. Беля олан тягдирдя кющня тящсилин методларындан 
истифадя етмяк тящсилин мязмунунун йахшылашмасына бюйцк зярбя вуражаг, 
башга сюзля десяк бу иши лянэидəcək. Она эюря дя истяр-истямяз тящсилин 
мязмунунун йахшылашмасына хидмят едян йени тялим методларындан истифа-
дянин имканларындан сямяряли истифадя етмяйя чох бюйцк ещтийаж вардыр. Беля 
тялим методларындан бири дя интерактив тялим методларыдыр. Интерактив тялим 
методлары дейяндя сющбят йени методлардан эедир. Бу эцн инкишаф етмиш Авро-
па юлкяляриндя бу методун онларла нювцндян истифадя олунур. Тяяссцф ки, бязи 
мцтяхяссисляр, хцсусиля методист алимлярин бязиляри бу методу биртяряфли метод 
кими тягдим едирляр. Унутмаг олмаз ки, интегратив тялим методлары синиф кон-
тинэентинин бцтцн цзвляринин активляшмясини тямин етдийи цчцн щяр бир мювзунун 
юйрядилмясиндя билаваситя сяжиййяви характер дашыйан интерактив методдан 
истифадя едилмяси мягсядяуйьун сайыла биляр. Бунун цчцн щяр шейдян яввял 
дярсдя сон дяряжя жидди демократик мцщит йаратмаг лазымдыр. Еля бир мцщит ки, 
орада мцяллим дя, шаэирд дя юзцнц сон дяряжя сярбяст щисс едя билсин. Ша-
эирдлярин активляшмясиня шяраит йарадан, интерактив методларыны тятбиг едян 
мцяллим дярсдя медиатор (васитячи) ролуну ойнамалыдыр. Она эюря дя ибтидаи 
синифлярдя дярс дейян мцяллим дцнйанын габагжыл юлкяляринин тящсил системи цчцн 
юрняк сайылан интерактив тялим цсулларындан истифадя етмяйя боржлудур. Чцнки бу 
метод юзцнцн актуаллыьы иля бцтцн дцнйа мцяллимляринин диггят мярякя-
зиндядир. 

Проблемин гойулушуну, мясялянин мащиййятини айдынлашдырмаздан габаг 
«Интерактив методлар» ифадясиня мцнасибятимизи билдирмяк истярдик. Бу сюз 
ващидляриндян бири щаггында, йяни «метод» сюзц барядя педагоъи ядябиййатда 
щям етимолоъи, щям дя лцьяви мянада щяр жцр изащлар олдуьуну нязяря алараг, 
йалныз «интерактив» сюзцнцн лцьяви-етимолоъи анламлары барядя бир гядяр ятрафлы 
данышмаг истярдик. 

«Интерактив» латын сюзц олуб ики йозумда тягдим олунур. Биринжиси  «интеро» 
шяклиндя, йяни «дахили» мянасында, икинжиси ися «интернаsщиl» шяклиндя «бейнял-
халг» мянасында ишлядилир. «Актив» сюзц ися бейнялхалг статус алмыш «активиsщин» 
сюзцндян олуб «фяал», «фяаллыг», «фяаллашмаг» мянасында ишлядилир. Юзц дя бу 
фяаллашма ади вя нормал фяаллашма кими йох, чевик вя динамик фяаллашма кими 
баша дцшцлцр. Демяли, «интерактив» сюзц педагоъи просесин сон дяряжя динамик 
фяаллашдырылмасы кими баша дцшцлмялидир. Бу фяаллыг бцтцн бейнялхалг 
стандартлара жаваб вермялидир. 

Авропа алимляри интерактивлийи педагоъи просесин бцтцн сащяляриня, тяряф-
ляриня, истигамятляриня шамил едирляр. Йяни дцнйа педагоглары «интерактив 
тялим», «интерактив тярбийя», «интерактив цсул», «интерактив прийом», «интерактив 
йол», «интерактив тяляб», «интерактив технолоэийа», «интерактив васитя» дейяндя 
педагоъи просесин бцтцн мярщяляляриндя бейнялхалг стандартлара жаваб верян 
динамик фяаллыьы нязярдя тутурлар. 



 101 

Эюрцндцйц кими, интерактивlik тялим-тярбийя просесинин бцтцн тяряфляри цчцн 
зярури сайылыр. 

Тяяссцф ки, республикамызын педагоъи ижтимаиййяти, хцсусиля методист-
педагог алимляри йалныз интерактив цсуллардан сющбят ачырлар. Республикамызын 
педагоъи мятбуатында дярж олунан бцтцн материалларда (Ф.Бцнйадова вя 
В.Абдулладан савайы) интерактив тялим методлары барядя бир нюв косметик 
шярщляр верилир. Щансы ки, бу йазыларда мцяллифляр «интерактив тялим методу», 
«интерактив тялим цсуллары» демякля биртяряфли мювге тутурлар. Йяни 
интерактивлийи йалныз дярся шамил етмякля кифайятлянирляр.1 (1. Бцнйадова Ф. 
«Тялим вя тярбийядя интерактив технолоэийа» Бакы 2000). Буну ися тябии щал кими 
гябул етмяк лазымдыр. Она эюря ки, дцнйанын апарыжы тялим-тярбийя мцяссися-
ляриндя артыг сынагдан кечириляжяк бюйцк мцвяффягиййятля тятбиг едилян 
интерактив методлар, цсуллар, технолоэийалардан йалныз щяля ки, бири республика-
мызын апарыжы педагоъи ишчиляри тяряфиндян тятбиг олунмаьа башланылыб. Башга 
сюзля десяк, Азярбайжан мяктябляриндя, али вя орта ихтисас мцяссисяляриндя елми 
тядгигат институтларында мцтяхяссисляр тяряфиндян щазырланан мягаля вя диэяр 
материаллар йалныз интерактив тялим методлары иля баьлыдыр. Щямин йазыларын бир 
гисминдя «интерактив тялим цсуллары» кими qeyri-müəyyən ифадя тярзиня раст 
эялирик. 

Йери эялмишкян ону да гейд етмяк лазымдыр ки, педагоъи ядябиййатда 
«метод» вя «цсул» анлайышлары синоним кими ишлядилмясиня бахмайараг, онлары 
фяргли шякилдя ишлядян мцяллифяря раст эялирик. Фикримизжя бу сюзляриn синоним кими 
ишлядилмяси даща дцзэцн сайылмалыдыр. 

Мялум олдуьу кими интерактив тялим методлары ян йени тялим технолоэи-
йаларындан бири сайылыр. 

Тящсил ислащатlarына даир директив вя програм сянядлярдя эюстярилир ки, 
тящсилин мязмунунун йахшылашдырылмасы, онун Авропа вя Гярб Тящсилиня  интег-
расийа олунмасы цчцн йени иш принсипинин мцяййянляшдирилмясиня, дярся верилян 
мцасир тяляблярин жидди шякилдя эюзлянилмясиня вя йени тялим технолоэийаларынын 
тятбиг олунмасына зярури ещтийаж вар. Беля олан тягдирдя йени тялим техноло-
эийаларындан бир гядяр эениш сющбят ачмаьа жидди ещтийаж дуйулур. Йарымфясилдя  
мясялянин мащиййяти иля йанашы ядябиййатын тящлилини паралел айдынлашдырмаьы 
планлашдырдыьымыз цчцн йери эялдикжя ядябиййатын тящлилиня дя диггят йетиряжяйик. 

Тялим технолоэийалары иля баьлы фикир йцрцтмяздян яввял ону гейд етмяк 
важибдир ки, бу мясяля иля баьлы щяля ССРИ мяканында бир сыра педагог алимляр 
мцяййян фикир сюйлямишляр. Лакин бу фикирляр конкрет йох, цмуми характер 
дашымышдыр. Мцяллифляр демяк олар ки, йени тялим технолоэийаларыны програм-
лашдырылмыш тялимля мящдудлашдырыр, 70-жи иллярдян сонра щям Русийада, щям дя 
Азярбайжанда йени тялим  технолоэийасынын бариз нцмуняси кими програмлаш-
дырылмыш тялимдян эениш шякилдя олмаса да данышмаьа башламышлар. Рус алим-
ляриля йанашы Б.А.Ящмядов програмлашдырылмыш тялим методлары барядя тядги-
гат апарыб, бир сыра йазылар чап етдирся дя, йени тялим технолоэийаларынын 
мящиййятини айдынлашдырмаьа мцйяссяр олмамышdı. 1 (Б.А.Ящмядов. «Прог-
рамлашдырылмыш тялим методлары–тядгигат иши») Яслиндя совет мяктябляри щямин 
иллярдя йени тялим технолоэийаларыны гябул етмяйя щазыр дейилди. Мцасир педа-
гоэика ибтидаи синифлярдя йени тялим технолоэийаларындан истифадянин бир чох 
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имканларындан файдаланмаьы зярури билир. Сон заманлар «Педагоэика» адлы 
дярс вясаитляриндян биринин мцяллифляри олан Я.Х.Paşaйев, Ф.А.Рцстямов йени 
тялим технолоэийаларындан щям дярсликляриндя, щям дя силсиля мягаляляриндя 
тялимин йени технолоэийалары иля баьлы чох мцщцм актуаллыг кясб едян тювсийяляр 
верир вя дярин елми ясаслара сюйкянян идейалар иряли сцрцрляр. Онларын фикирляриня 
ясаслансаг, гейд етмялийик ки, педагоъи технолоэийа дедикдя щяр шейдян яввял 
практик мянада гаршыйа гойулмуш мягсядя уйьун олараг билик, бажарыг, вярдиш 
вя мцнасибятляри формалашдырмаг вя онлара нязаряти щяйата кечирмяк цчцн 
ямялиййатлар комплекти баша дцшцлцр. 

Онлар йени педагоъи технолоэийада мцяллимин фяалиййятинин ашаьыдакы 
функсионал компонентлярини мцяййянляшдирирляр: 

1) гностик (идрак) компонент;  
2) лайищяляшдирижи компонент; 
3) конструктив компонент; 

 4) тяшкилатчылыг компоненти; 
5) коммуникатив (цнсиййят) компонент 

Мцяллифляр иддиа едирляр ки, мцяллимин тялим технолоэийаларыны ашаьыдакы 
ямялиййатлар тяшкил едир. 

- биликляри топламаг (ялдя етмяк) цчцн ямялиййатлар; 
- тялимин вя тящсил-тярбийянин мягсядини лайищяляшдирмяк цчцн ямялиййатлар 
- тялим, тящсил-тялрбийя просесини тяшкил етмяк цчцн ямялиййатлар 
- биликляри коммуникатордан (мцяллимдян) шаэирдляря ютцрмяк цчцн ямя-

лиййатлар. 
Бу ямялиййатлары щяйата кечирмяк цчцн педагоъи вя психолоъи техно-

лоэийалары да унутмаг олмаз. Чцнки педагоъи вя психолоъи технолоэийалары 
апарыжы мювге дашыйырлар. Педагоъи технолоэийаларда ямялиййатлар вя щярякятляр 
физики жящятдян щисс олунmур. Психолоъи технолоэийалар эизли характер дашыйыр, бу 
конкрет инсанын психикасында баш верян ямялиййатлар вя щярякятляр физики 
жящятдян щисс олунур. Амма педагоъи вя психолоъи технолоэийалар арасында 
дягиг сярщяд мцяййянляшдирмяк олдугжа чятиндир. 

Педагоъи технолоэийаларын нювляри чохдур. Онларын ичярисиндя тялим техно-
лоэийасы, тящсил-тярбийя технолоэийасы, инкишаф технолоэийасы вя диаqnosтик 
технолоэийа щаггында хцсусиля данышмаг лазымдыр. 

Тялим технолоэийасы дедикдя, билик, бажарыг вя вярдишляр формалашдырмаг 
цчцн ямялиййатлар комплекти баша дцшцлцр. Тящсил-тярбийя технолоэийасы 
дедикдя нисби, сабит вя мцнтязям олараг чятинляшян билик, бажарыг вя 
вярдишляр, мцнасибятляр системинин мягсядйюнлц формалашдырылмасы нязярдя 
тутулур. 

Инкишаф технолоэийасы дедикдя, ибтидаи синиф шаэирдляринин физиолоъи, физики, ягли 
вя ян цмдяси психолоъи инкишафы нязярдя тутулур. Щяр щансы тялим цсулунун 
тятбиг едилмяси заманы ушаглары психолоъи жящятдян юйрянмядян синфин интерак-
тивлийини артырмаг олмаз. Мящз она эюря дя бу просесдя мцяллимин ушаглары 
психолоъи жящятдян юйрянмясиня бюйцк ещтийаж дуйулур. 

Психи инкишаф дедикдя, ягли бажарыгларын формалашдырылмасы инсан психикасында 
щяр щансы ямялиййатларын чохалмасы (артмасы) баша дцшцлцр. Беляликля, 
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бажарыгларын формалашмасы щарада баш верирся, орада да психи инкишаф мцшащидя 
олунур. 

Диагностика технолоэийасы – педагогларын вя йа психологларын ушаьын 
мяктябя щазырлыьыны диагностлашдырмасыдыр. Я.Пашайев вя Ф.Рцстямова эюря 
тялим технолоэийаларында мцяййян спесифик принсипляр тясвир олунур.1 (1. Я. 
Пашайев, Ф.Рцстямов «Педагоэика» Бакы Чашыоьлу 2002). Ашаьыда онларын 
тящлилини веририк. 

 1. Тялимин тящсилверижи – тярбийяляндирижи принсипи 
Щяр щансы педагоъи технолоэийаларын стратеjи мягсядляри шяхсиййят харак-

теристикаларыны (нисби, сабит вя даими, йцксяк дяряжядя цмумиляшмиш мцнаси-
бятляри) формалашдырмаг олмалыдыр. Демяли, цч груп мцнасибятляри фярглян-
дирмяк олар: 

1) гануна табечилик мцнасибятляри 
2) ямякдашлыг мцнасибятляри 
3) мян – консепсийасы. 

Тялим просеси шаэирдлярин психикасына тясир едян харижи конструксийадыр. Бу 
просес şagirdlərə müəllimin və didakактик материалын тясириндян ибарятдир. 

2. Инкишафетдирижи тялим принсипи. 
     Педагоъи технолоэийалары тяшкил едян заман тящсилверижи-тярбийяедижи 

сямяряни нязяря алмагла йанашы, онун инкишафетдирижи тяряфини дя лайищялян-
дирмяк вя щяйата кечирмяк йахшы олар. Шаэирдин психи ямялиййатларында (интел-
лектуал, емосионал, иради, мотивасион сфераларында) артым, чохалма щисс олун-
малыдыр. 

Емосионал вя интеллектуал сферанын ащянэдар инкишафыны тямин етмяк 
лазымдыр. Интеллектуал сферанын емосионал сфераны сыхышдырмасы инсанда сойуг 
мцнасибятлярин цзя чыхмасына сябяб олур. Беляликля, шаэирд дцшцнцр: яэяр 
мяндян ишимин нятижялярини сорушmурларса щяр дяфя щазырлашманын ня ящямиййяти 
вар? Шаэирдляр мяктябя эяляндян бир нечя щяфтя сонра шцурлу вя йа шцурсуз 
сурятдя бу нятижяйя эялирляр. 

Бунлары ися тякжя мцяллифлярин иряли сцрдцйц йени идейа кими йох, мцасир дцнйа 
педагогларынын гянаяти кими баша дцшмяк олар. 

Ибтидаи синифлярдя оху дярсляриндя интерактив тялим методларындан истифадя 
мясялясиня мцяллимлярин мцнасибяти йахшыдыр. Онларын фикринжя юлкямиздя эедян 
Тящсил ислащатынын тялябляриня уйьун олараг ибтидаи синифлярин тядриси просесиндя 
щюкмян интерактив тялим методларындан истифадя едилмялидир. Йени тялим мето-
дундан истифадя едилмяси о демякдир ки, щяр щансы бир дярсин бцтцн етаплары 
бейнялхалг стандартлара жаваб верян тялябляр ясасында гурулмалыдыр. 

Бейнялхалг тящсил стандартларынын демяк олар ки, щамысында техники васитя-
лярдян истифадя мясяляси юн плана чякилир. Типиндян асылы олмайараг бцтцн 
дярслярдя тялимин техники васитяляриндян истифадя едилмяси зярури сайылыр. Лакин 
конкрет олараг тялимин техники васитяляринин оху дярсляри цчцн зярури сайылан 
нювляринин яксяриййяти кющнялмишдир. Мясялян, дейяк ки, бу эцн оху 
дярсляриндя синиф мцяллимляри «Коноскоф»дан, «Филмоскоп»дан, 
«Диофилм»лярдян, «Фужиофилм»лярдян истифадя етмишляр. Бу эцн Авропада, 
Америкада щазырланмыш вя цзяриндя методик истигамятляри олан тядрис 
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дискляри юлкямизя эятирилир. Щямин дисклярдяки  материалын щям фонетик 
имканлары, щям дя дидактик имканлары мцяллимляри гане едир. Чцнки дискдяки 
сяс артикулйасийасы бцтцн елми-педагоъи методик тялябляря жаваб верир. 

Ялбяття ки, бцтцн бу практик ишлярин нязяри принсипляри вардыр. Бунлардан бири 
оху дярсляриндя ев тапшырыгларынын верилмяси принсипидир. Алимляримизя эюря бу 
принсипи лазыми шяраит йарадылдыьы щалда щяйата кечирмяк олар. Щяр шейдян яввял 
тапшырыглар ушагларын эцжцня мцвафиг олмалыдыр. Тапшырыглары верян заман 
башга фянляр дя нязяря алынмалыдыр. Чох тяяссцф ки, ев тапшырыгларынын дягиг 
щяжми йохдур. Бу ишдя мцяллимляр мцхтялиф жцр кечилмиш материала гайытмаг вя 
ону тякрар етмяк  мяжбуриййятиндя  галырлар. Бурада суал йарана биляр: Бяс 
вахты щардан тапаг? Ахы чох заман бу, програмда нязярдя тутулмур. Пробле-
ми щялл етмяк олар. Башлыжа диггят ясас фикирляря, «сигналлара» верилирся, онда 
тялимин техники васитяляриндян данышаркян дидактик, интерактив материаллардан 
да сющбят ачмаьа ещтийаж дуйулур. 

Гярбин вя Американын инкишаф етмиш юлкяляриндяки цмумтящсил вя али 
мяктябляриндя компцтерляшдирилмиш синиф вя аудиторийаларында тядрис олунан щяр 
щансы мювзуйа уйьун компцтерин дискляриндя интерактивляр йерляшдирилир. Щямин 
интерактивляр ися мювзунун айдынлашдырылмасы просесиндя нцмайиш етдирилир. 
Тутаг ки, ЫЫЫ синифдя оху дярсиндя «Гушлар» мювзусунун тядриси заманы 
прпограм материалларына уйьун олан компцтерин банкында вя йа файлында 
йерляшдирилмиш гушлар мювзусуна аид олан интерактивин нцмайиш етдирилмясиня 
ещтийаж дуйулур. Бу заман мцяллим гушлар фясилясиня даир програм материалы 
щаггында ятрафлы изащат верир. Сонра ися щямин мювзуйа даир дискетя мцражият 
едяряк интерактиви нцмайиш етдирир. Ушаглар гушлар фясилясиня даир мцяллимин 
дедиклярини жанлы екранда эюрцрляр. Гушларын щяйат тярзини яйани шякилдя мцша-
щидя едян ушаглар фяаллашыр, интерактивин нцмайишиндян сонра онлар мцяллимля 
фяал диалога эирирляр. Жанлы мцшащидя етдикляри гушларын ады, щяйат тярзи, 
ящямиййяти, горунмасы, еколоъи дяйяри барядя дискусийайа эирирляр.   Я.Пашайев 
вя Ф.Рцстямовун йени щазырладыглары мягаляляри, бирэя чап етдирдикляри «Педа-
гоэика»да йени тялим технолоэийаларынын тятбиги заманы принсиплярдян 
данышаркян эюстярирляр ки, йени ясрин йени тялим принсипляриндян истифадя олун-
масы мяслящятдир (1. Я.Пашайев, Ф.Рцстямов «Педагоэика». Чашыоьлу. Бакы 
2002). Онлар щямин принсипляри мцвафиг ардыжыллыгла системя саларкян психо 
эярэинлийин формалашдырылмасына, дярсдя шаэирдлярин максимум иштиракына, 
тялимин тярбийяляндирижи тясириня имкан йарадан ян оптимал инкишаф зонасына, 
арийентасийа едилмясиня даща чох цстцнлцк вермишляр. 

Щямин принсипляри нязярдян кечиряк: 
                          
  Оптимал психи эярэинлик принсипи  
 
Оптимал психи эярэинлик щям шаэирдляр, щям дя мцяллимляр цчцн зяруридир. 

Шаэирди щям щяддян артыг йцклямямяк, щям дя аз йцклямяк писдир. Шаэирд 
психи эярэинлик шяраитиндя инкишаф етмир. Бу тяляби мцяллимляря дя аид етмяк олар. 
Яэяр мцяллимляр дярсдя щяр шейи юзляри етмяк истяйирлярся, бу мцяллимлярин психи 
жящятдян йцклянмясиня эятириб чыхарыр. Одур ки, шаэирдляря даща чох 
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сялащиййятляр вермяк йахшы оларды. Онлары тядрис просесинин идаря олунмасына 
жялб етмяйя имкан верян бир чох технолоэийалар вардыр. 

 
             Тялим просесиндя шаэирдлярин максимум иштиракы принсипи 
 
Бу принсип дярсдя шаэирдляри мцхтялиф нюв фяалиййятя жялб етмяйи нязярдя 

тутур. Бу мягсядля гаршылыглы сорьу кечириб, йаранан проблемляр, жаваблардакы 
кям-кясирляр арадан галдырылыр. Бурада принсип белядир: шаэирдлярин эюря 
биляжякляри иши мцяллим эюрмямялидир. Бу мцяллими артыг йцкдян азад етмяйя 
имкан верир. Шаэирди реал фяалиййятя жялб етмяк, ону няинки инкишаф етдирир, щям 
дя тярбийя едир. Тядрис просесиндя реал фяалиййятдя уьур газанмаг ситуасийасыны 
йаратмагла тялимин тярбийяедижи, инкишафетдирижи мягсядляриня мцвяффягиййятля 
наил олунур. 

 
 

Тялим вя тящсил-тярбийяnin йахын инкишаф зонасына ариентасийа принсипи 
 
Яэяр ушаг чалышманы йериня йетиря билмирся,  онда щямин чалышманы ушаьын 

имканы сявиййясиня ендирмяк лазымдыр. Яэяр шаэирд юзцнцн фяалиййятиндяки 
гцсуру дцзялдя билмирся, она ирад тутмаьа ещтийаж йохдур. Чцнки бу ирад онун 
инкишафына щеч бир тясир эюстярмяйяжякдир. Яэяр эюстярмиш олса да бу негатив 
тяряфдян юзцнц тязащцр едяжякдир. 

 
Мцяллим вя шаэирдин ващид мягсядляр цчцн бирляшмяси принсипи 
 
Иш принсипляри, мягсядляри технолоэийалары шаэирдляря зорла гябул етдирилмя-

мялидир. Тядрис просесини тякмилляшдирмяк цчцн мцзакиряляр, «бейнялхалг 
щцжумлары» (фикирлярин тоггушмасы) кечирмяк йахшы олар. Тялим просесинин тех-
нолоэийасы мцяллим вя шаэирдлярин бирэя фяалиййятинин мящсулу олмалыдыр. 
Америка мяктябляриндя комиссийалар йарадылыр. Комиссийа мцяллимлярин вя 
шаэирдлярин бир жямиййятдя бирляшмясидир. Бир груп мцяллим бир синфин  ушаглары 
иля бирляшир. Онларын арасында контракт баьланыр. Мцгавилядя шаэирдлярин вя 
мцяллимлярин айрылыгда няйя жаваб веряжяйи эюстярилир. Айры-айры шаэирдлярин 
наилиййятляри уьур щесаб олунур. Бир шаэирдин проблеми щамынын проблеми щесаб 
олунур. Америка мяктябляриндя апарылан сорьунун нятижяляри эюстярир ки, бу 
форма шаэирдлярин хошуна эялир. Онлар гайьы щисс едир, мцяллимлярин юз наилиййят-
ляри цчцн бюйцк мясулиййят дашыдыьыны эюрцрляр. 

Педагоъи технолоэийаларын тящлили мяктябин мцяллимляриня вя психологларына 
кюмяк етмялидир. Тялим просесиндя ян сямяряли йол бу вя йа диэяр ситуасийа 
цчцн ялверишли педагоъи технолоэийаны тятбиг етмякдир. Яслиндя педагог-
ларымызын бу фикирляри иля биз дя разылашырыг. Чцнки йени тялим технолоэийасы 
ялбяття щям елмилик, щям систематиклик, щям дя конкретлик тяляб едир. Бизим 
фикримизжяися бу системи интерактив васитялярин эцжцндян истифадя едилмяси принсипи 
тамамлайыр. Педагогларымыз  тялим просесинин мцасир гурулушуну, ев тапшырыг-
ларынын верилмясиня гядярки просеси эюз юнцня эятирирляр. Лакин тялим просесиндя 
интерактивлярин эцжцнdян истифадя едилмямяси йени тялим технолоэийасынын 
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йухарыда алимляримизin тяклиф етдикляри йени елми системи бир нюв йарымчыг 
гойажагдыр. Чцнки оху дярсиндя уьур газанмаг цчцн бу эцн, 
автоматлашдырылмыш дярсдян даща чох истифадя етмяк лазымдыр. Нядянся педа-
гогларымыз бу дярсин типини нязярдян гачырмышлар. Харижи дили юйрянмяк цчцн бу 
эцн ешитмя органларына бир баша дахил олан електрон гурьулара мцражият етмяйя 
зярури ещтийаж вар. 

Интерактив тялим методлары барядя дярж олунан ядябиййата мцнасибят 
билдиряркян ону да гейд етмялийик ки, республикамызын педагоъи мятбуатында 
бу эцня гядяр мцфяссял изащлары, самбаллы мцддяалары юзцндя якс етдирян 
материалларын кифайят гядяр олмасыны да гейд етмялийик. 

Бу материаллар ичярисиндя диггяти чякян нисбятян эениш щяжмли ясярлярдян бири 
Фатма Бцнйадова вя Бящлул Абдулланын «Озан» няшриййаты тяряфиндян чап 
олунмуш «Тялим вя тярбийядя интерактив технолоэийа» kitabıdır. (Бах 
Ф.Бцнйадова, Б.Абдулла. Тялим вя тярбийядя интерактив технолоэийа. Бакы. 
«Озан» 2000) Китабын аннатасийа бюлмясиндя эюстярилир ки, республикада Тящсил 
Назирлийинин дювлят сявиййясиндя апардыьы тящсил ислащаты Азярбайжан мяктябинин 
ХХЫ йцзилликdяkи эюрцмцнц мцяййянляшдирир. Бу ислащат програмы мяктябин 
гаршысында шаэирди фяаллыг обйектиндян фяаллыг субйектиня чевирмяк, информасийа 
дашыйыжысы йох, медиатор олмасы тящсилин мязмуну вя формасынын йениляшмя 
истигамятиндя дяйишмяси тялябини юн плана чякир. Бу дейилянлярин щяйата 
кечирилмяси,  сюзсцз,  йени интерактив методларыннı тящсиля тятбиги мцмкцн 
edяр»1 (1. Ф.Бцнйадов, Б.Абдулла «Тялим вя тярбийядя интерактив технолоэийа» 
«Озан». Бакы 2000)  

Мцяллифляр интерактив методларын тятбигинин зярурилийи барядя фикир сюйлямяйи 
планлашдырсалар да китабда бу методлары веря билмямиш, онларын елми-педагоъи 
имканларыны цзя чыхара билмямишляр. Китабда сющбят йени технолоэийанын тялимя 
тятбигиндян эется дя «йени тялим технолоэийасы»нын мащиййяти ачылмыр, 
методлара мцнасибят билдирилмир, методларын тятбиги имканлары нязярдян 
гачырылыр вя беляликля интерактив тялим технолоэийалары проблеми изащ олунмамыш 
галыр. Мцяллифляр йени тялим технолоэийасы дейяндя «кооператив тялим», 
«мцбащися вя онун нювляри», «фикир сычрайышы» (бейнин), «роллар цзря ойун», 
«диалог-тренинг» методларыны нязярдя тутурлар. Эиришдя вя башланьыжда мцяллиф-
ляр йухарыда садалананлары «йени технолоэийа методу», «йени педагоъи 
технолоэийа методу» адландырсалар да китабын сонунжу бюлмясиндя щямин 
методлары дярс типи, мяшьяля нювц (контеин дярси, диалог-тренинг вя с.) щятта 
тялимин имканы, йолу вя прийому кими дя тягдим едирляр. Бцтцн бу nüansлар 
китабдан бящрялянмяйин имканларыны азалдыр. 

Китаб мцяллифляри йени тялим технолоэийаларынын тятбиги вя йухары синиф 
шаэирдляринин потенсиал имканларынын нязяря алынмасы иля баьлы щяр hansı бир 
мяслящят, тювсийя вя тяклиф веря билмямишляр. Китабда ибтидаи синифлярин оху 
дярсляри щаггында кичик бир елми идейанын олмамасы да тяяссцф доьурур. 

Бцтцн бунлары нязяря алараг, биз оху дярсликляриндя тялимин интерактив 
методларындан истифадянин йоллары барядя бир гядяр ятрафлы данышмаьы мягсядя-
мцвафиг щесаб едирик.   

Ибтидаи синифлярдя тялимин йахшылашдырылмасы йени тялим методларынын тятбиг 
олунмасындан чох асылыдыр. 
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Тяжрцбя вя мцшащидяляр эюстярир ки, республикамызын цмумтящсил мяктябля-
риндя интерактив тялим методларына мараг вя мейлляр эцжлянмякдядир. Айры-айры 
фянн мцяллимляри иля йанашы ибтидаи синиф мцяллимляри дя интерактив тялим 
методларына мараг эюстярир вя бу ишя мейл едирляр. Апардыьымыз мцшащидяляр 
эюстярир ки, бу мараг və  мейллярин сявиййясиндя парадоксал характер юзцнц 
жидди шякилдя эюстярир. Бу фикрин бир гядяр ятрафлы шякилдя айдынлашдырылмасына 
жидди ещтийаж дуйулур. Нийя? 

Яввяла она эюря ки, шящяр мяктябляринин ибтидаи синиф мцяллимляри оху дярс-
ляриндя интерактив тялим методларындан истифадя етмяк цчцн юзляриня мцвафиг 
шяраит йаратмаьа жящд эюстярир вя бир чох щалларда она наил олурлар. Икинжиси, 
кянд мяктябляриндя фяалиййят эюстярян ибтидаи синиф мцяллимляри оху дярсляриндя 
интерактив тялим методларынын тятбиги барядя щяля ки, дцшцнмцрляр. 

Бу парадоксал вязиййятин йаранмасынын бир нечя башлыжа сябябляри вардыр. 
1. Республикамызда тящсиля рящбярлик едянлярин йени тялим технолоэийалары, 

хцсусиля, интерактив тялим методларынын тятбиги иля баьлы мяктябляря, о 
жцмлядян, ибтидаи синифляри елми-техники тяряггинин сон наилиййятляри олан йени 
технолоэийаларла лазыми сявиййядя тямин едя билмямяляри, бу ишин тяшкили цчцн 
зярури сайылан игтисади эюстярижиляря мящял гоймамаларыдыр. 

2.Мяктяб директорлары йени тялим технолоэийалары, о жцмлядян, интерактив 
тялим методларындан истифадяйя даир юз иш планларында конкрет бюлмя айыра 
билмямяляри. 

3. Ибтидаи синифляря тящким олунмуш директор мцавинляринин истяр иш план-
ларында, истярся дя эцндялик фяалиййятляриндя бу ишя дцзэцн йанаша 
билмямяляри. 

4. Синиф мцяллимляри интерактив тялим методлары барядя зяиф вя примитив 
тясяввцря малик олмалары. 

Апардыьымыз анкет сорьулары да буну бир даща сцбут едир. Ашаьыда дедик-
ляримизи айдынлашдырмаг, мцшащидя етдийимиз гцсурларын елми-педагоъи 
сявиййясини дцзэцн мцяййянляшдирмяк мягсядиля бир нечя шящяр вя кянд 
мяктябляриндя, о жцмлядян Бакынын, Шякинин, Балакянин, Масаллынын, Лянкя-
ранын бир нечя мяктябляриндя анкет сорьусу кечирдик. Анкет сорьулары 
васитясиля мяктяб рящбярляринин, синиф мцяллимляринин интерактив тялим 
методлары иля баьлы фикирлярини, бу ишин тяшкилиня олан мцнасибятлярини юйряндик. 
Мяктяб рящбярляри иля апарылан сорьунун нятижяляри эюстярди ки, онларын бюйцк 
яксяриййяти иш планларында интерактив тялим методларынын тятбиги иля баьлы 
конкрет вязифяляр мцяййянляшдирилмир. 

Интерактив тялим методларынын тятбигиндя башлыжа мягсяд щяр бир ушаьын 
билийи, бажарыьы вя дцнйаэюрцшцнц максимум дяряжядя инкишаф етдирмякдир. 
Интерактив тялим методларындан дярсин щяр бир мярщялясиндя истифадя етмяк 
олар. Йени тапшырыьын мянимсянилмясиндя онлардан истифадя даща 
ящямиййятлидир. 

Ибтидаи синиф мцяллимляри иля апардыьымыз шифащи сорьулар заманы айдын олур 
ки, кянд мяктябляриндя мцяллимлярин демяк олар ки, бюйцк яксяриййяти 
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интерактив тялим методларындан истифадя етмир вя буна тяшяббцс дя 
эюстярмирляр. 

Шящяр мяктябляриндя ися бунун яксиня олараг синиф мцяллимляринин бюйцк 
яксяриййяти интерактив тялим методларындан аз шякилдя олса да истифадя етмяйя 
жящд эюстярирляр. Шящяр мяктябляриндя интерактив тялим методларындан щансы 
сявиййядя истифадя еdilмяsi  мягсядиля бир нечя дярс динлядик. Айдын олду ки, 
мцяллимлярин яксяриййяти оху дярсляриндя интерактив тялим методларындан 
истифадя етмяйя мараг эюстярсяляр дя онлар бу методун елми-педагоъи  
мащиййятини щяля дяриндян мянимсяйя билмямишляр. Фикримизи шящяр вя кянд 
мяктябляриндя апардыьымыз бир нечя мцшащидя нцмуняси иля ясасландырмаг 
истярдик. 

Шяки шящяр 10 сайлы орта мяктябин ЫЫа синиф мцяллими Ясэярова Адилянин иши 
тягдиря лайигдир. О, оху дярсляриндя мювзуну шаэирдлярин щамысына юйрятмяк, 
онлары дцшцнмяйя вя фяаллыьа вадар етмяк цчцн мцхтялиф формалардан 
истифадя едир. Мцяллимин динлядийимиз дярси (Р.Яфяндийевин «Хясис вя 
хейирхащ» щекайяси) эюстярди ки, о цмуми тапшыыгларын qруплар цзря 
бюлцшдцрцлмясиня – йяни групларла ишя цстцнлцк верир. Мцяллим шаэирдляри 5 
група айырыр. Щяр група о, ашаьыдакы кими тапшырыглар верди. 

Ы груп: Щекайяни охуйуб мятнин мязмунуну нягл етмяйя, нятижяни 
билдирмяйя щазырлашмаг. 

ЫЫ груп: Хясислик вя хейирхащлыг нядир? Суалларына жаваб щазырламаг. Юз 
щяйат тяжрцбяляриндя раст эялдикляри хясислик вя хейирхащлыг щадисяляри барядя 
гыса мялумат вермяйя щазырлашмаг. 

ЫЫЫ груп: Мятни охумаг вя онун мязмунуна аид 5 суал щазырламаг 
(Мцяллим ушаглара суалларын ардыжыллыьы, онларын мятнин мязмунуну там 
ящатя етмясиня диггятли олмаьы тапшырды.). 

IV груп: Мятнин мязмунуна даир сюзля шяклин чякилмяси. 

V  груп: Хясислийя вя хейирхащлыьа даир аталар сюзляри фикирляшиб тапмаг.  

Беля дярс ясасян шаэирд-дярслик-мцяллим системиндя гурулур. Мцяллим 
шаэирдлярин жавабларыны динлядикжя, онлара диэяр груп шаэирдлярин дя мцнасибят 
билдирмясини тяшкил едир, онларын щамысынын материалы там мянимсямясиня 
шяраит йарадыр. Беляликля, шаэирдляр мцстягил юйрянмяйи юйрянир, мягсядляриня 
чатмаг цчцн диэяр информасийа  мянбяляриня дя мцражият едирляр. («Аталар 
сюзц» дяфтяри вя йа «Лцьят» дяфтяри вя с.) 

Шяки шящяри  18 сайлы орта мяктябин мцяллими Мустафайева Эцлцстан груп-
лар цзря ишдян истифадя едир. Мцяллим, ЫЫ синифдя охудан Т.Мащмудун 
«Йарпаг нийя саралыр» шеiри цзря дярси динлянилди. О, шаэирдляря яввялжя шеiрдя 
раст эялдикляри чятин сюз вя ифадялярин мянасыны юйрянмяйи тапшырды. (Бунлар 
габагжадан лювщяйя йазылмыш, цзяриня пярдя чякилмишдир. Мцяллим пярдяни 
чякиб орада йаздыгларыны шаэирдлярин нязяриня чатдырыр). Ушаглара беля 
мцражият етди: «Шеiри охудугжа мянасы анлашылмайан сюз оларса, йеня соруша 
билярсиниз». 
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Мцяллим ушаглары 5 група бюлдц вя беля тапшырыглар верди: Шери охуйун, 
ону ифадяли охумаьа щазырлашын (1 груп). 

ЫЫ груп: Шеiрдя пайызын щансы яламятляри тясвир олунур? 

Пайызын башга щансы яламятлярини таныйырсыныз? 

ЫЫЫ груп: Шеiри диггятля охуйун, она нежя шякил чякмяк мцмкцн олдуьуну 
сюйляйин. 

IV груп: Шеiри охуйун. Пайыза аид даща щансы шеiрляри билирсиниз. Онлардан 
бир бянд söyлямяйя щазырлашын. 

V груп:  Шеiри охуйун. Сиздя пайыз щаггында бир бянд шеiр йазын вя йа 
шеiрин мязмунуну нягл етмяйя щазырлашын. 

Эюрцндцйц кими, габагжыл мцяллимляр шаэирдляри формалашдырмаьа, иши 
даща мязмунлу тяшкил етмяйя, дярсдя бцтцн шаэирдляри ишлятмяйя сяй 
эюстярирляр.  

Фикри сычрайыш вахты ушаглар юз мцлащизялярини эюзлянилмядян сюйляйир, 
сонра ися тящлил ясасында кимин жавабынын доьру олдуьу ашкарланыр. Шяки 
району Баш-Лайышчы кяндинин IVа синиф мцяллими Исрафилова Кябиря 
И.Яфяндийевин «Вяфалы дост» щекайясини кечяркян о, яввялжя вящши щейванларла 
инсанларын достлуьундан данышды. Мцяллим ушаглара изащ етди ки,  вящши 
щейванлара хош мцнасибят эюстяряркян онлар да инсанлара мещр салыр, онлара 
щяйан олур. Беляликля мязмун ачылса да дярсин ады билдирилмир. Мцяллим 
шаэирдлярдян сорушду ки, - Ушаглар, сизжя бизим йени юйряняжяйимиз дярсин ады 
ня ола биляр? щяря юз фикрини сюйляйир. Жаваблар ясасян мцвафиг олур: «Вяфалы 
дост», «Етибарлы дост», «Сямими дост» вя с. Ян мцвафиг жаваб «Вяфалы дост» 
сечилди. Вяфалы сюзцнцн мянасы бир гядяр дя эениш ачыгланыр. 

Цмумиййятля, Й.Ш.Кяримовун ЫЫ синиф цчцн «Оху» дярслийиндя хейли адсыз 
щекайяляр верилмишдир. (1. Й.Ш.Кяримов. ЫЫ синиф «Оху» дярслийи) Фярящли 
щалдыр ки, онлара башлыг верилмяси заманы сычрайыш прийомундан истифадя 
едилмяси артыг мяктябляримиздя тятбиг олунур. Баш-Лайышчы кянд 1 №-ли 
мяктябин мцяллими ушаглары дярслийин 22-жи сящифясиндяки адсыз щекайяни  
охумаьы тапшырды. 

«Эюзял бир йай сящяри иди. Ары чичякдян-чичяйя гонуб ятир чякирди. Бирдян 
о, арха дцшдц. Эюйярчин эюрдц ки, ары боьулур. Онун арыйа йазыьы эялди. Тез 
аьаждан бир йарпаг гопарыб арха атды. Ары йарпаьын цстцня галхыб учду.» 

Мцяллим ушаглара щекайяйя башлыг вермяйи тапшырды. Онлар «Ары вя эюйяр-
чин», «Йахшылыг», «Достлуг», «Сямими дост», «Хейирхащлыг» вя с. ифадяляр 
ишлятдиляр. Башлыглар лювщяйя йаздырылды. Мцяллим онлары тутушдурараг 
мцгайися етмяйи тапшырды. Ян мцвафиг олан башлыг «Ары вя эюйярчин» гябул 
едилди. 

Цмумиляшдирижи дярслярин апарылмасында габагжыл мцяллимляр диалог-
тренинг формасындан чох истифадя едирляр. И.Яфяндийев адына Елитар Эимнази-
йанын синиф мцяллими Аббасова Есмира бир груп ушаглара «Гызыл пайыз»а аид 
суал вя тапшырыглар щазырламаьы, диэяр група ися пайыза аид билдикляри шерлярдян 
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ифадяляри язбярдян йазмаьы тапшырды. Груплар нювбя иля бир-б ириня суалларыны 
вердиляр. Мясялян: Ы. Пайызын яламятлярини сай. 2. Пайызда йетишян щансы 
мейвяляри таныйырсан? 3. Кючяри гушлар щансылардыр? вя с. Икинжи груп йаздыьы 
мисраларын щансы шеiрлярдян олдуьуну сорушурду. Мцяллимин тяклифи иля диэяр 
ушаглар ися сюйлянилянлярин щяйатла ялагяляндирилмясиня аид мисаллар сюйляйир, 
онларын жавабларына, мцлащизяляриня ясасян эенишляндирирдиляр. Шаэирдлярин 
жавабларына мцяллим мцнасибят билдиряряк, онлары гиймятляндирди. 

Щяр бир мцяллим йарадыжылыг имканларындан истифадя едяряк, интерактив 
тялим методларынын мцхтялиф формаларыны тятбиг едиб вя бу сащядя ахтарышлар 
апармаьа чалышмалыдыр. 

Эюрцндцйц кими, ибтидаи синифлярин оху дярсляриндя синиф мцяллимляри инте-
рактив тялим методларындан истифадя етмяк цчцн жидди чятинликляр гаршысында 
галырлар. Бунун ися ян башлыжа сябябляриндян бири интерактив тялим методлары иля 
баьлы мцяллимлярин ялиндя кифайят гядяр ядябиййатын олмамасыдыр. 

Бцтцн бунлары нязяря алараг, биз ибтидаи синиф мцяллимляриня методик 
кюмяклик эюстярмяк мягсядиля оху дярсляриндя тялимин интерактив методла-
рындан истифадя имканлары, йоллары, вя формалары барядя кичик щяжмли дя олса 
бу тядгигат материалыны  китаба (вясаитя) дахил етмяйи  важиб щесаб едирик.  

 

          2.17. Оху дярсляриндя интерактив цсуллардан истифадя 

 

Гейд етдийимиз кими, интерактив тялим методларындан истифадя етмякlə 
шаэирдлярин сон дяряжя фяаллашдырылмасы тямин олунур. Шаэирдлярин фяаллашмасы 
ися бир тяряфдян, онларын оху вярдишлярини низамлайыр, мцстягил фикир йцрцтмяк 
вярдишлярини стимуллашдырыр, диэяр тяряфдян ися онларын цмуми дцнйаэюрцшлярини 
формалашдырыр. 

Тящсил ислащатына даир директив вя програм сянядляриндя тялимин 
тящсилляндирижи, инкишафетдирижи вя тярбийяляндирижи prinsiplərinin  йериня 
йетирилмяси мцяллимлярин гаршысында чох мцщцм вязифяляр гойур. Бу 
вязифялярин щяйата кечирилмяси цчцн дидактик мащиййят кясб едян интерактив 
тялим методларынын 3 ясасс истигамятдя гурулмасы тяляб олунур. 

I.  Тялим методларынын щяйата кечирилмяси. Бу просесин цч мярщяляси 
вардыр. Биринжиси, диагностика мярщяляси адланыр. Диагностика мярщялясиндя 
тялим просесинин бцтцн мянфи вя мцсбят жящятляри ятрафлы юйрянилир вя педагоъи 
диагноз мцяййянляшдирилир.  

Педагоъи  прагноzтика адланан икинжи мярщялядя щансы йени тялим цсул-
ларындан истифадя едилмяси прогнозлашдырылыр. 

Сонунжу коррексийа адланан мярщялядя ися бцтцн гцсурлар корректя едилир, 
арадан галдырылыр, алынан сямяряли нятижяляр эениш мигйасда тятбиг олунур. 
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ЫЫ. Йени педагоъи технолоэийанын эцжцндян истифадя олунмасы. Бу исти-
гамят цзря эюрцлян ишляр заманы синиф мцяллимляринин щяйата кечирдийи фяа-
лиййят ашаьыдакы шякилдя тясниф олунур. 

1. Синиф мцяллиминин гностик фяалиййяти; 

2. Синиф мцяллиминин лайищяляндирижи фяалиййяти; 

3. Синиф мцяллиминин конструктив фяалиййяти; 

4. Синиф мцяллиминин комmуникатив фяалиййяти; 

5. Синиф мцяллиминин тяшкилатчылыг фяалиййяти. 

Бцтцн бу фяалиййят истигамятляриндя практик ишин мязмунуну гаршыйа 
гойулмуш мягсядя уйьун олараг ибтидаи синиф шаэирдляринин билик, бажарыг və 
вярдишляринин,  бцтювлцкдя онларын йардымчы фяалиййятинин формалашдырылмасы 
вя онлара нязарятi  щяйата кечирмяк цчцн педагоъи ядябиййат комплекси 
тяшкил едир. 

ЫЫЫ. Интерактив тялим методларындан дцзэцн истифадя едилмяси. 

Ибтидаи синифлярдя щярф, сюз вя жцмлялярля баьлы бцтцн комmуникасийалар 
жанлы данышыьын формалашмасына хидмят едир. Башга сюзля десяк,  дярсин харижи 
мцщитля жанлы ялагясинин тямин едилмяси онун активлийини йцксялдир. Она эюря 
дя щаглы олараг бир чох синиф мцяллимляри, педагоглар интерактив метода, 
интерактив дярся вя йа интерактив фяалиййятя бюйцк цстцнлцк верирляр. Яслиндя 
бцтцн бу практик мягсядлярин мязмунуnu «интерактив» сюзц,   гейд 
етдийимиз кими, харижи мцщитля жанлы ялагя йаратмагла тялим просесинин бцтцн 
иштиракчыларынын активляшдирилмяси баша дцшцлцр. 

Ибтидаи синифлярдя интерактив тялим методларындан истифадя едилмясиня она 
эюря цстцнлцк верилир ки, мящз бу методун кюмяклийи иля кичик йашлы мяктяб-
лилярин илк юнжя жанлы цнсиййяти цчцн шяраит йараныр, данышмаьын даща ориъинал, 
даща динамик формасы олан диалоъи нитигин инкишафы бир гядяр юня чякилир. 
Тяжрцбя эюстярир ки, ибтидаи синиф мцяллимляри щялялик диалоjи нитгин йалныз бир 
нювцндян суал-жаваб нювцндян истифадя етмякля кифайятлянирляр. Унутмаг 
олмаз ки, интерактив тялим методларынын ишчи механизмляринин ампуласы чох 
эенишдир. Мящз бу зярурятдян доьан мцасир тялим методларынын цстцнлцкляри 
онларын тятбигини даща зярури едир. Бу методлар шаэирдлярин тяфяккцрцнц 
инкишаф етдирян, онлары дцшцндцрян ахтарышлар апармаьа вадар едян 
методлардыр. 

Беля тялим методларынын тятбиги заманы шаэирдин психи хцсусиййятляри, 
дуйьусу, гаврайышы, габилиййяти, характери, мейл вя мараглары инкишаф едир. 
Йени тялим методлары мцяллимя шаэирдлярля даща сямяряли ишлямяйя, онларын 
потенсиалыны ашкара чыхармаьа имкан йарадыр. 

Унутмаг олмаз ки. шаэирдин юзцнямяхсус дцнйасы, дцнйаэюрцшц, зянэин 
емосионал алями, щяйата, тябиятя, инсанлара бахышы, мейлляри, габилиййятляри 
вардыр. Ушаьын шяхсиййят олдуьуну нязяря алмайан, ону гейд-шяртсиз тялим-
тярбийя просесинин бярабяр щцгуглу субйекти кими гябул етмяйян тящсил 
системи мцасир, мцтярягги щесаб олуна билмяз. 
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Тяжрцбя вя мцшащидяляр сцбут едир ки, интерактив тялим методлары цчцн 
ашаьыдакылар даща сяжиййявидир: 

- мцяллим юзцнцн активлийи иля шаэирди йарадыжы фяаллыьа жялб еtлмяси; 

 - шаэирдин актив фяалиййяти вя бу заман онлара елементар тядгигатчылыг  
бажарыьынын ашыланмасы; 

- мцяллимин шаэирдля вя шаэирдин бир-бири иля ямякдашлыьы; 

 - щярякятли, сцъетли, мусигили, дидактик ролу, ойунлардан истифадя, сосиал 
бярабярлийин вя психолоъи шяраитин йарадылмасы; 

- мцяллимин тягдим етдийи тематик материалын шаэирдин йарадыcы тяфяккц-
рцня вя милли дцшцнжя тярзинин формалашмасына тясир етмяси. 

Интерактив тялим методлары шаэирдляря ашаьыдакы кейфиййятляри ашыламалыдыр: 

- мцстягил дцшцнмяйи, сярбяст фикир сюйлямяйи; 

 - юз тяжрцбясини вя билийини тящлил етмяк габилиййятини; 

 - юзцнцгиймятляндирмяйи; 

 - ямякдашлыг етмяйи, башгалары иля ишлямяйи бажармаг, цмуми мягсядя 
чатмаг цчцн ишин бюлцшдцрцлмяси; 

 - башгаларыны динлямяйи, мцхтялиф фикирляря щюрмят етмяйи вя дюзцмлц 
олмаьы; 

 - юз фикирлярини аргументлярля изащ вя сцбут етмяйи; 

 -  мянтиги  тяфяккцрцн инкишафыны; 

 - бирэя щялл йолларыны мцяййянляшдирмяйи вя гярар чыхармаьы; 

 - мцасир тялим методлары дярся гядяр щазырлыг просесиндя мцяллимин, 
дярсдя ися шаэирдлярин фяаллыьыны тяляб едир. 

 Дцнйа тяжрцбясиндя интерактив тялим методларынын бир сыра компонент-
ляриндян истифадя едилмяси дя мялумдур. 

Интерактив тялим методларынын ян апарыжы компонентляриндян бири олан 
«диалог-тренинг»дян истифадя едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Бир 
термин кими дилимизя инэилис дилиндян кечян «тренинг» сюзц «тялим-мяшг 
реjими» мянасыны верир. Бу цсул васитясиля шаэирдляр даща чох интеллектуал 
вярдишляр газаныр, щяр щансы мювзу иля баьлы ясас идейаны изащ етмяк 
бажарыьына йийялянир, анализ-синтез етмяйи юйрянир вя консерсиума эялмяк 
габилиййяти газаныр. 

ЫЫ синифдя  «Ана» шеiрини тядрис едяркян мцяллим: 

Кюрпянин щяйатына нур сяпиб, нур яляйян  

Дейиниз ким олар, ким? 

             Бу йолда юз юмрцнц  мин бир дярдя бяляйян 

             Дейиниз ким олар, ким? 
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             Йер цзцндя сяня илащи варлыг дейярям, 

             Танрыдан сонра сяня, тякжя сяня баш яйярям! 

Гойулмуш проблемля баьлы мцяллим суал верир: 

-  Ушаглар, сизя охудуьум парчада сющбят кимдян эедир? 

(шаэирдин жаваблары мцхтялиф ола биляр, лакин мцяллим жаваб вя фярзийяляри 
лазыми истигамятя йюнялтмялидир). 

 - «Ана» сюзц иля баьлы щансы ифадяляр вар? 

 - Евдя щансы бир ишля мяшьул иди, баба телевизора бахыр, няня жораб 
тохуйур, ата гязет охуйур, бажым дярслярини щазырлайыр, гардашым ися шякил 
чякир. Елдар юз-юзцня фикирляширди, бяс ана щарададыр? 

 - Ушаглар, ана щарада иди? 

 - Эюрцрсцнцз ки, ананын иши чох олур, ана зящмятинин бящряси еля биз 
юзцмцзцк. 

 - Гялбимдя од галадын, бюйцтдцн яся-яся, 

Юмря юмцр жаладын, юмцрдян кяся-кяся. 

 - Сиз бу сюзляри нежя анлайырсыныз? 

 - Бизим икинжи анамыз нядир? 

 - Няйя эюря биз Вятяни икинжи ана адландырырыг? 

 - Бу эцн биз Я.Хаганинин «Ана» шеiрини юйряняжяйик.  

 Мцяллим шеiри ужадан охуйур (шаэирдляр дярслийя бахыб мцяллими мцшайият 
едирляр). 

Ана щаггында фикирляря биз тякжя бу шеiрдя раст эялмирик. Она эюря шеiри 
юйрянмяздян яввял биз юзцмцз ана щаггында билдикляримизи дейяжяйик. Щяр 
груп айры тапшырыг алажаг, ону йериня йетиряндян сонра ися синфя тягдим 
едяжяк. 

 Ахырда щяр груп тапшырыqлары нежя йериня йетирдикляри барядя мялумат 
верир. Мцяллим онларын жавабларынын нятижялярини цмумиляшдирир. 

Мцяллимляр шаэирдляри эяляжяк щяйата щазырламагла кифайятлянмямяли, 
онун бу эцнцнцн, щяйатынын щяр дягигясинин мараглы гурулмасына чалышма-
лыдыр. 

Эюрцндцйц кими ибтидаи синифлярдя интерактив тялим методларынын кюмяйиля 
тялимин щям тящсилляндирижи, щям инкишафетдирижи, щям дя тярбийяляндирижи 
функсийалары юзцнц даща габарыг шякилдя бiрузя верир вя интерактив тялим ме-
тодлары буна шяраит йарадыр. 

                  Оху дярсляриндя интерактив тялим методларындан  

                                           истифадянин  форма  вя  йоллары 

Яввялки  йарымфясилдя  гейд етмишдик ки, интерактив тялим методларынын 
мащиййят вя тятбиги имканлары иля баьлы елми-педагоъи ядябиййатда фикир 
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мцхтялифлийи мювжуддур. Ейни сюзляри интерактив тялим методларынын нювляри, 
интерактив дярсин типляри щаггында да демяк олар. Интерактив методларын 
истифадяси щаггында арашдырдыьымыз ядябиййатlarын щеч бириндя, демяк олар ки, 
интерактив тялим методларынын нювляри, сырасы щаггында мялумат йохдур.   
Интерактив дярсин типляри барядя щюкм  верилмир. Бу да тябиидир. Яэяр щяр 
щансы бир мцтяхяссис интерактив тялим методларыны нювляря айырыб йалныз щямин 
нювлярин тятбиги иля баьлы göstərişляр верярся, бу дцзэцн сайыла билмяз. Чцнки 
еля мцяллимляр вар ки, бир тядрис илиндя интерактив тялимин йени нювлярини цзя 
чыхара билмяк имканына маликдир. Беля олан тягдирдя, интерактив тялим 
методларыны мящдуд чярчивяйя салыб, онларла  ишлямяк педагоъи жящятдян 
дцзэцн сайыла билмяз.  Интерактив тялим методларыны нювляря айырмагданса, 
бу методлардан истифадянин формаларыны мцяййянляшдириб мяктяб 
практикасына тягдим олунмасы даща файдалыдыр. Йахуд мяктяб 
практикасында тялимин интерактив методларынын ян сямяряли формаларындан 
истифадя едян синиф мцяллимляринин юрняк фяалиййятинин тяблиь вя тялгин едилмяси 
даща мягсядяуйьундур. Мящз она эюря дя бу  йарымфясилдя  бу мясяля 
барядя бир гядяр ятрафлы данышмаьы лазым билdик. 

Ибтидаи синифлярин Ы синифляриндя интерактив тялим методларындан йалныз II 
yarımilin сонларында иститфадя етмяк мцмкцндцр. Чцнки биринжи синфин II 

yarımil ərzиндя мцяллимляр йалныз савад тялими мярщялясини йериня йетирмяйя 
мцвяффяг олурлар. 

Инкинжи синфин оху дярсляриндя истяр оху вярдишляринин ашыланмасы, истярся дя 
мятн цзяриндя иш апарылмасы заманы синиф мцяллимляри гаршысында чох жидди 
вязифяляр гойулур. Бу вязифяляри програмын мцяллифи вя елми редактору проф. 
Й.Ш.Кяримов ашаьыдакы шякилдя системляшдирмишдир. 

Оху дярсляри. Мятни шаэирдляря  таныш олан вя олмайан садя сцjетли бядии 
ясярлярин вя елми-кцтляви мятнлярин, халг йарадыжылыьы нцмуняляринин дягигядя 
35 сюздян башлайараг дярс илинин ахырында 40-45 сюз сцрятля ужадан, 55-60 сюз 
сцряти иля сяссиз бцтюв сюзлярля дцзэцн, ифадяли вя шцурлу охунмасы. Дярс илинин 
яввялиндя ян азы 125, дярс илинин ахырында 200 сюздян ибарят мятнин ряван 
охунмасы. 

Оху просесиндя нитгин тябиилийинин, ядяби тяляффцз нормаларынын 
эюзлянilмяси. Мятндяки дурьу ишаряляринин нязяря алынмасы. Жцмлядя мянасы 
мцщцм олан, цзяриня мянтиги вурьу дцшян сюзлярин (терминсиз) тапылмасы. 
Сюзляр, жцмляляр, абзаслар арасында фасилянин эюзлянмяси. Мязмундан асылы 
олараг мцвафиг тонун (шян, тянтяняли, мяьрур, ифтихарлы, мцлайим, гямэин, 
щяйяжанлы, юткям вя с. сечилмяси. 

Мятндяки щяр бир сюз, ифадя вя жцмлянин, бцтювлцкдя мязмунунн шцурлу 
баша дцшцлмяси. 

Мятн цзря иш. Мцяллимин кюмяйи иля мятндяки мянасы анлашылмайан 
сюзлярин тапылмасы, онларын йахын мяналы вя якс мяналы сюзлярля явяз едилмяси. 
Мятндяки образлы сюз вя ифадяляри, мцяййян образы, щадисяни характеризя 
едян, щиссляри ачыб эюстярян, тябият лювщяляринин тясвирини жанландырмаьа 
хидмят едян сюзлярин сечилмяси. 
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Шаэирдляря кичик мятнин щяр бир щиссяси цзря сюзля «шякил чякмяк», шякилли 
план тутмаг, план цзря мязмунуну наьыл етмяк, иштирак едян шяхслярин 
щярякятлярини гиймятляндирмяк, мятни щяйатла ялагяляндирмяк» - бажарыьынын 
верилмяси. Адсыз мятнляря башлыьын тапылмасы, охунмуш мятня суалларын верил-
мяси, мятнин мязмунунун наьыл едилмяси. 

Щекайя, наьыл, тямсил, шеiр арасындакы фяргин мцяййян едилмяси. (Бах 
Цмумтящсил мяктябляринин ЫЫ синиф програмлары. Бакы Чашыоьлу 2000. сящ. 5-
6) 

Эюрцндцйц кими, тяклиф едилян систем цзря иши даща сямяряли шякилдя щяйата 
кечирмяк цчцн интерактив тялим методларындан истифадя едилмясиня бюйцк 
ещтийаж дуйулур. Бу ещтийажы юдямяк цчцн ЫЫ синфин оху дярсляриндя тялимин 
интерактив йолларынын тятбиги заманы мцвафиг формалардан истифадя олунмасы 
зяруряти йараныр. 

Елми педагоъи ядябиййатда бу формалар барядя конкрет олмаса да 
цмуми шякилдя мцяййян тювсиййяляр вардыр. 

Америка, Авропа вя Азярбайжан педагог алимляринин, методистляринин 
проблемя даир фикирляриня вя габагжыл мяктяб тяжрцбясиня истинад едяряк биз 
оху дярсляриндя тялимин интерактив методларындан истифадянин ашаьыдакы 
формаларыны тяклиф едирик. 

                                Интерактив тялимин: 

 - Диалог-тренинг формасы; 

 - Ağlın hücumu формасы (фикир сычрайышы); 

 - Коoперативляшдирмя формасы; 

 - Мцгайисяли шярщ формасы; 

 - Мцбащисяли йанашма формасы; 

 - Тядрис интерактивляринин нцмайиши формасы: 

 - Дидактик ойун формасы: 

А) роллу ойунлар, 

Б) щярякятли ойунлар, 

В) мусигили ойунлар, 

Г) шякилли ойунлар, 

Ь) сцjетли ойунлар, 

Д) кцтляви ойунлар вя с. 

Инкишаф етмиш юлкялярин цмумтящсил мяктябляриндя чалышан синиф мцяллими 
цчцн сяжиййяви олан садаладыьымыз диалог-тренинq формасынын структру 
ашаьыдакы кимидир. 

 

                          Диалог-тренингин структуру 
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              Мцяллим                   синиф                    експерт 

 

                                 Ы  Груп                ЫЫ Груп 

 

 

       Йарым груп     Йарым груп          Йарым груп        Йарым груп 

 

                         Суаллар                                  Жаваблар     

 

Бу формалар цмумпедагоъи формаларын йалныз бир гисмини тяшкил едир. 

Республикамызын цмумтящсил мяктябляринин ибтидаи синифляри цчцн харак-
терик олан бу формаларын бир нечяси барядя иряли сцряжяйимиз фикирляр, мяслящят-
ляр, тезисляр, идейа вя мцддяалар эцман едирик ки, мцасир шяраитдя юлкямиздя 
щяйата кечирилян тящсил ислащаты иля ишин кичик бир тяркиб щиссяси сайыла биляр. 

Диалог-тренинг. Тренинг инэилис сюзц (транинг) олуб «тялим-мяшг реъими» 
мянасыны верир. «Тялим-мяшг реjими» ифадяси идман термини кими ишлянмишдир. 
Цмумтящсил мяктябляриндя вя еляжя дя идман мяктябляриндя мцвафиг сек-
сийалар (волейбол, футбол, эцляш, йцнэцл атлетика, эимнастика, бокс вя тядрис 
програмына уйьун олараг мяшьул олан идманчы шаэирдляри чох мцщцм вя 
рясми йарышлара щазырламаг мягсядиля ян щазырлыглы оланлары тялим мяшг 
топлантысына дявят едяряк, онларла хцсуси реjим програмына уйьун мяшьул 
олурдулар). 

Диалог- сюзц ися латын сюзц олуб (диос-логос)»ики  шяхсин дейишмяси» 
мянасыны верир. 

Диалог-тренингин тяшкили просесиндя синиф мцяллими иля йанашы експерт 
(йахуд експертляр групу) иштирак едир. Синиф ики група айрылыр вя щяр групун 
рящбяри тяйин олунур. Груплар ися йарымгрупа бюлцнцр. Яэяр синифдя 20 шаэирд 
варса, онлар ики група (щяр бири 8-10 няфярдян ибарят олмагла) бюлцнцр. Hər 
груп ися iki йарымгрупа (щяр бири 4-5 няфярдян ибарят олмагла) айрылырлар. 
Ибтидаи синифлярин щяр бириндя груплар 8-10, йарым груплар ися 4-5 няфярдян 
артыг ола билмяз. 

Диалог-тренингин мягсяди. Шаэирдлярин дярсин мювзусу иля баьлы билик, 
бажарыгларынын цзя чыхарылмасы, онларын интеллектуал сявиййясинин ачыгланмасы, 
онларда сябирлилик, тямкинлилик, гаршылыглы щюрмят, гялябя язми кими 
кейфиййятляри формалашдырмаг, бир сюзля онлары сон дяряжя фяаллашдырмагдан 
ибарятдир.   

Диалог-тренингин гайдалары.  
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- Ы групун рящбяри мювзу иля баьлы суал верир вя щямин суаллары эцнцн 
актуал мясяляляри, еляжя дя тарихи фактларла (ижтимаи, игтисади, сийаси, тарихи 
щадисялярля)  ялагяляндирмяйи  бяйан едир. 

- ЫЫ групун рящбяри ися жаваблары йазыр, групун цзвляриля мяслящятляшдикдян 
сонра ян реал щесаб етдикляри жавабы бир юнжцл кими елан едир. 

-  Мцяллим жавабы гиймятляндирир. 

-Експерт групу (дявят олунмуш мцяллим вя синиф шаэирдляриндян 2-3 няфяри) 
газанылан баллары елан едяряк юз билик банкында гейдя алыр. 

- ЫЫ груп юз нювбясиндя юнжцлляри васитясиля суал верир, Ы групун юнжцлц 
йарым групларын кюмяйиля ян реал вя доьру щесаб етдикляри жавабы елан едир. 

- Мцяллим вя експертляр групунун гиймяти вя гярары сяслянир. 

- Сонда експерт групунун рящбяри жаваблары мцгайися едир, балларын 
мигдарыны сясляндирир вя галиби елан едир. 

 Диалог-тренингин принсип вя тялябляри : 

- Суаллары айдын вя арамла сюйлямяк; 

- Суал веряркян ялагяли жавабын мцддяаларыны ейщамла  сюйлямямяк; 

- Команда цзвляриня сюз атмамаг; 

- Ясябиляшмямяк; 

- Команда йолдашына саташмамаг; 

- Суала тямкинля гулаг асмаг; 

- Жавабы вахтында вермяк; 

- Щеч кяси тящгир етмямяк; 

- Там сярбяст вя диггятли олмаг. 

Диалог-тренингин шярти мцяллим тяряфиндян мцяййянляшдирилир вя експерт 
групу иля разылашдырылдыгдан сонра елан едилир. 

Диалог-тренингин шяртляри: 

1. Проблемляря щяр щансы шякилдя фикир билдирмякдя щаглы вя щцгуглу 
олмаг. 

2. Юз мювгейини ясасландырмаг цчцн щяр бир шаэирдя ейни сявиййядя 
информасийа алмаг имканы йаратмаг. 

3. Гаршы тяряфин фикри иля юз фикринин арасында охшар, уйьун мягамлары 
тапмаьа жящд етмяк. 

4. Тяряфляр арасында мцнасибятлярдя (данышыг, диалог заманы) щейсиййата 
тохуна биляжяк сюз вя ифадялярин йасаглыьы. 

5. Тяряф мцгабилини динлямяк, сябрли олмаг бажарыьы. 

6. Йа юз фикринин дцзэцнлцйцнц арамла изащ едиб сцбута йетирмяк, йа да 
гаршыдакынын фикрини гябул едя билмяк мядяниййяти. 
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Дярсдя гойулмуш проблемин диалог-тренинг ясасында мцзакирясинин 
ясасян, ики мярщяляси вардыр. 

Ы. Йарымгруплар цзря иш. 

Шаэирдляр йарымгрупларда командаларда проблемин айры-айры мягам-
ларынын ялверишли щялли йолларыны диалог-тренинг цсулу иля ахтарыб тапмаьа 
чалышырлар. 

Онлар информасийа йолу иля ялдя етдикляри мялуматларын дцзэцн нятижялярини 
жямляшдирирляр. Шаэирдляр командалара бюлцнмякля ишляйя билмяк вярдишиня 
алышыр, ейни мясяляйя даир бир фикирля гянаятлянмяйиб щяр кяс юз мцлащизясини 
сюйлямяк щцгугуна малик олдуьуну билир. Груп цзвляри йолдашынын сюзцнц 
кясмядян ахыра гядяр она гулаг асмагла сябирлилик мцщитиндя формалашыр, 
дейяжяйи сюзцн доьру олуб-олмайажаьыны юлчцб-бичмякля юз мясулиййятини  
дярк етмиш олур. 

Фикир сычрайышы формасы. 

Фикир сычрайышы формасы ибтидаи синиф шаэирдляринин жцтляр вя командалар 
шяклиндя бир нюв билик йарышыдыр. 

Бу йарышын ясас мягсяди кечилян мювзунун дяриндян гавранылмасы, 
шаэирдлярин данышыг вярдишляринин, билик-бажарыгларын зянэинляшдирилмяси, билмя-
диклярини шаэирд йолдашларындан, мцяллимдян демократик ясасларла, етик щяря-
кятлярля, тявазюкарлыг нцмайиш етдирмякля  юйрянмясиня, бир сюзля онларын сон 
дяряжя фяаллашмасына хидмят едир. 

Дярсдя мювзунун доьурдуьу мцряккяб суалын алтернатив вариантларыны 
тапмагда вя щялл етмякдя мцнагишянин дя ортайа чыхмасы тябии щалдыр. Бу 
мцнагишя анында фяаллыг формасы кими фикир сычрайышы цсулуна да тез-тез мцра-
жият олунур. Бу цсул, метод цмуми шякилдя шаэирдлярин юз дахили дцнйаларына 
бойланма вя бахмаларына мцсбят тясир эюстярир. Бундан башга фикир сычрайышы 
методунун тятбиги шаэирдлярин йарадыжылыг потенсиалларынын инкишафына, онларын 
юз фярди дцшцнжялярини башгаларынын (синиф йолдашларынын) дцшцнжяляриня гаршы 
гоймаьа, йени-йени тяшяббцсляр иряли сцрмяйя имкан  йарадыр. 

Фикир сычрайышынын важиблийини зяруриляшдирян дярслярдя шаэирдляр ичляриндя 
йашатдыглары, ади щалларда цзя чыхармадыглары мцлащизялярини бирдян-биря, 
эюзлянилмядян сюйляйир. Шаэирдляр ортада олан  факта даир мювжуд мцлащизяляр 
арасындакы факты тутушдурмагла мцгайисяляр апарыр вя нятижянин доьру олуб-
олмадыьыны нязяря алмадан гяфил олараг юз гянаятлярини сюйляйирляр. 

Фикир сычрайышы методундан истифадя йолу иля мяшьяля апармаьы дярсин 
гаршысына мягсяд гойан мцяллим интерактив ардыжыллыьы эюзлямялидир. 

1. Нязярдя тутулмуш мювзуну юнжядян щазырламаг. 

2.Мювзу щаггында шаэирдлярдя габагжадан тясяввцр йаратмаг (охумаг 
цчцн яввялжядян ядябиййат да тювсийя етмяк олар). 

3. Шаэирдин фикир сычрайышы иля сюйлядиклярини гейдя алмаг. 

А. Фикрин дяйишмясиня щеч бир жящд эюстярмямяк. 
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Б. Шаэирд дцшцнжясиня там сярбястлик вермяк. Щеч бир дцзялиш апармадан 
мювзу иля баьлы фикирляриня эяляни сюйлямяйя имкан вя шяраит йаратмаг. 

В. Фикир йахуд идейанын мянтигини йасаг етмяк. 

Г. Идейанын йенилийини, юзцнямяхсуслуьуну дяйярляндирмяк. 

Д. Дейиляни тякрар етмямяк. 

Е. Данышанын сюзцнц кясиб щай-кцй салмамаг. 

Я. Сямимилийи эюзлямяк. 

 Гаршылыглы нязарятин  щяйата кечирилмясинин цстцнлцкляри чохдур. Сорьунун 
бу нювцнц тятбиг етмяздян габаг жаваблара гиймят вермяк бажарыьыны 
инкишаф етдирмяк цчцн шаэирдлярля щазырлыг иши апарылыр. Ы. Мцяллим мцяййян 
мювзу вя мясяляляр цзря гаршылыглы йохлама апаражыьыны хябяр верир. Синиф 
мцяллимляря вя шаэирдляря бюлцнцр. Бир парта архасында отуранлар  мцхтялиф 
ролларда (бири мцяллим, о бири шаэирд) чыхыш едирляр. 2. Шаэирдляр юз 
мцяллимляриня жаваб верирляр. Башгаларына мане олмамаг цчцн жаваб 
верянляр астадан данышмалыдырлар. Шаэирдляр жаваб веряндян сонра 
гиймятляндирмя апарылыр. Гиймятляр йазылы да ола биляр. Бу мягсядля фярди 
учот вяряги (корточка) ачмаг лазымдыр. Гиймят веряркян синифдя мцнагишяли 
вязиййятин йаранмасына йол верилмямялидир. 3. Шаэирдляр ролларыны дяйишя 
билярляр. Шаэирд ролунда чыхыш едянляр мцяллим ролунда чыхыш едирляр. 
Шаэирдлярин йерлярини дя дяйишмяк олар. Бу жцтляр арасында эярэинлик йаранан 
заман едилир. Щяр дярсдя жцтлярин йерини дяйишмяк йахшы олар. Бу цнсиййят 
даирясини эенишляндирмяйя кюмяк едир. 

 Бу, мцяллим тяряфиндян йахшы щазырланан заман аз вахт тяляб едир. 
Дярсдя гаршылыглы нязарятля бярабяр сорьунун ашаьыдакы башга нювлярини дя 
тятбиг етмяк лазымдыр. Йазы тахтасынын йанында шифащи жаваб вермяк, 
мятндяки фикирляри данышмаг, юзцнц гиймятляндирмя вя с. буна мисал ола 
биляр. Яэяр мцяллим синфи идаря едя, интизамы йарада билмирся, гаршылыглы 
нязарятдян истифадя етмяк олмаз. Интизамлылыг шяраитиндя шаэирдляр башга 
ишлярля мяшьул ола билярляр. 

 Яэяр интерактив метод дцзэцн тяшкил олунарса гуруларса, онда гайда-
гануну тямин етмяк асан олар. 

 

2.18. Pedaqoji texnologiyalar. 

 
Юлкямиздя щяйата кечирилян тящсил ислащатларынын тялябляриня мцвафиг олараг 

Йени Тящсил  системинин йарадылмасы артыг зярурятя чеврилмишдир. Бу зярурятдян 
иряли эялян вязифялярдян бири  дя Милли Тящсил системинин йарадылмасыдыр. Бунун 
цчцн щяйата кечирилян ян уьурлу ишлярдян  бири дя йени  педагожи 
технолоэийаларын бир систем щалында  формалашдырылмасы, тякмилляшдириляряк   
тятбиг  едилмясиндян ибарятдир .  

 Мялум олдуьу кими истяр советляр дюврцндя, истряся дя мцстягиллик 
газандыьымыз илк иллярдя бцтцн тялим-тярбийя мцяссисяляриндя педагожи 
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технолоэийалардан истифадя  олунмушдур. Лакин щямин технолоэийалар тялим –
тярбийянин примитив принсипляр, цсуллар, васитяляр вя методикалар топлусундан  
ибарятдир.  

 Илляр  кечдикъя онларын бир гисми  стерeотипляря чеврилмишляр. Лакин  тящсилин 
милли вя цмумбяшяри инкишаф тенденсийасы, щабеля педагожи   инвесtиsiйаларын 
инкишаф иля,  баьлы  олан елми–техники  тяряггинин наилиййятляри бцтцн юлкялярдя  
олдуьу кими Азярбайъанда да йени педагожи технолоэийаларын тятбиги 
имканларынын цзя  чыхарылмасыны   гаршыйа тяхирясалынмаз вязифя кими  
гоймушдур.  

 Технолоэийа, цмуми щалда тялим вя тящсилин ян йени, ян сямяряли, ян  
ардыъыл   методларындан, принсипляриндян, тялябляриндян, инноватив ясасларындан, 
яйани техники   васитяляриндян,  эцнцн тялябляри  сявиййясиндя истифадя етмякля 
йцксяк  щазырлыьа  малик  олан, нцмуняви мяняви -яхлаг нормалары юзцндя  якс 
етдирян шяхсиййятлярин йетишдирилмясини  юзцндя  сяъиййяляндирян  елми  нязяри вя 
практик ъящятдян ясасландырылмыш фяалиййят системляриндян биридир. Технолоэийа  
йунан сюзц олуб (Йунанъа теъщно–сянят, усталыг, баъарыг, лоэos ися елм-
нязяриййя мяналарыны верир) исteщsаl просесиндя щазыр мящсул алмаг  цчцн   
ишлядилян хаммал, материал вя йарымфабрикатларын емалы, щазырланмасы, агрегат 
щалынын хассяляринин, формасынын дяйишдирилмяси методларынын мяъмусу баша  
дцшцлцр (Бах, АСЕ, Бакы,  АСЕ-ниn,  Баш Редаксийасы, 1986. сящ. 221) 
Нязярдян кечирилян диэяр енсиклопедик няшрлярдя дя тяхминян буна бянзяр 
шярщляр верилир. Арашдырылан мянбялярдян айдын олур ки, технолоэийа тятбиг 
олунан ян йени методлар ясасында эюрцлян ишин сямярясини артырмаьа хидмят 
едян фяалиййят   нювцдцр. Педагожи просесдя тятбиг  едилдикдя ися щямин 
технолоэийа  бюйцк бир фяалиййят системиня чеврилир. Технолоэийа цмуми  щалда 
ятраф алямин  юйрянилмяси вя мяняви дяйишикликлярин апарылмасы,  материаллар  
истещсалы вя мяняви дяйярляр системинин формалашдырылмасы иля баьлы iнсанлар 
тяряфиндян тятбиг олунан, елми, практики ъящятдян ясасландырылмыш фяалиййят 
системидир. Истещсал сферасында техноложи  йанашма  материаллар истещсалы 
сянайесиндя елмин  сон наилиййятляринин тятбиги нятиъясиндя кейфиййятли мадди 
немятляр истещсалы цчцн тятбиг олунан технолоэийалары юзцндя ъямляшдирир.  

Тящсилдя, тялим-тярбийя просесиндя технолоэийанын вя техноложи йанашманын  
инкишиаф истигамяти  олуб,  бюйцк  елми вя тяърцби  ящямиййят кясб едир. Щазырда  
тящсил системиндя технолоэийа  терминини  ишлянилмясиня вя баша дцшцлмясиня 
мцнасибятлярдя мцхтялиф мейлляр, йанашмалар мювъуддур. (Бах:А.Мещрабов, 
Я.Аббасов, З.Зейналов, Р.Щясянов, Бакы, Мцтяръим, 2006.сящ.9) 

Эюрцндцйц кими,  технолоэийалар  педагожи  просесдя  фянн  мцяллимляри вя 
диэяр мцтяхяsсисляр тяряфиндян педагожи  просесин  сямярялилийини  йцксялтмяйя  
хидмят  едян  вя щям  нязяри, щям  дя  практик   ъящятляри  ясасландырылмасы  вя 
тятбиг   олунмасы   зярури  сайылан ян нцмуняви  фяалййият  системидир . Щансы ки,  
бу системин тялим, тярбийя, тящсил,  цчцн сяъиййяви  сайылан нювляри, типляри, 
формалары мювъуддур. Йяни истяр тялим технолоэийары, истяр тярбийя   
технолоэийалары, истярся дя тящсил технолоэийалары цчцн sяъиййяви сайылан   
компoнентляр мювъуддур. Бу компoнентляр ичярисиндя, «метотехнолоэийа», 
«макротехнолоэийа», «мезотехнолоэийа»  вя «микротехнолоэийа»лар  даща   
эениш   тящлил  олунур. 



 121 

 Метатхнолоэийа сосиал-педагожи   сявиййядя   тящсил   сащясиндя   сосиал  
сийасяти   щяйата  кечирмяйя  имкан   верян   цмумпедагожи (цмумдидактик,  
цмумтярбийя)  технолоэийадыр. Беля технолоэийалара  мисал  олараг 
инкишафетдириъи  тялим  технолоэийаларыны, реэионларда   тялим   кейфиййятинин идаря 
олунмасы вя конкрет мяктябдя  тярбийя ишинин тяшкили  цчцн тятбиг олунан  
технолоэийалары   эюстярмяк  олар. Макротехнолоэийа вя йа  тящсил  сащяляри цзря  
технолоэийа  щяр щансы тящсил  сащясини, тялим–тярбийя просесинин мцяййян 
истигамятини, цмумпедагожи вя  цмумметодики  сявиййядя  фяннин тядриси  иля 
баьлы фяалиййят сащялярини  ящатя едир. Беля технолдоэийалара  мисал олараг  айры-
айры  фянлярин  тядриси  технолоэийаларынын, бярпаедиъи  тялим  технолоэийаларыны   
эюстярмяк  олар. Мезотехнолоэийа  вя  локал –модул  технолоэийа  тялим-
тярбийя  просесинин айры –айры щиссяляри (модуллары), хцсуси, дидактик, методик  
вя йа тярбийянин мцяййян  бир  проблем  сащяси иля баьлы  мясяляляри  щялл  етмяк  
цчцн тятбиг олунан  технолоэийадыр. Беля  технолоэийалара мисал олараг  тялим–
тярбийя  просесиндя  айры-айры   фяалиййят  сащяляри, верилмиш   мювзунун 
юйрянилмяси, дярсин   эедиши, материалын мянимсянилмяси, тякрар  олунмасы,  вя 
кейфиййятя нязарятин тяшкили  иля  баьлы технолоэийалары мисал эюстярмяк  олар. 
Микротехнолоэийа–педагожи  просесин субйектляри  арасындакы оператив 
мясəлялярин, гаршылыглы  ялаглярин, йазы вярдишляринин  щялли  иля баьлы  
технолоэийадыр. Беля  технолоэийалара  мисал олараг  йазы  вярдишляринин 
формалашдырылмасы, субйектин (шяхсиййятин, тядрис  просесинин иштиракчыларынын) 
шяхси  кейфиййятляринин  коррексийасы  цчцн   тренинглярин тяшкили  иля баьлы 
технолоэийалары эюстярмяк олар. (Бах:А.Мещрабов, A. Аббасов, З.Зейналоv, 
Р.Щясянов, Бакы .Мцтяръим. 2006.сящ. 11) 

Беля технолоэийаларын тятбиги тялим, тярбийя вя тящсил просесиндя, йяни  
педагожи  просесин  апарыъы  мювгеляриндя даща  чох  мцвяффягиййят  
газанмаьа имкан верян технолоэийалардыр. Беля технолоэийалар АБШ вя 
Авропа  юлкяляри  иля йанашы (Алманийа, Франса, Инэилтяря, Щолландийа, Исвечря, 
Белчика вя с) Асийа  юлкяляриндя дя артыг  тятбиг едилмяйя  башланылмышдыр. Тящсил  
системиндя  педагожи  вя тялим  технолоэийалары  цзря  мягсядйюнлц  
йанашмадан истифадя  едян Щиндистанда  мязунларын тялим  технолоэийасы  цзря  
билик вя баъарыглары о гядяр  йцксяк  олмушдур  ки,  щятта онларын  чоху  АБШ  
вя Алманийа   кими инкишаф етмиш юлкялярдя фяал чалышмаьа  башламышлар. Ящалиси   
Азярбайъанын   ящалисиндян 2 дяфя  аз, яразиси ися яразимиздян 87 дяфя кичик  
олан  Сингапурда   тящсил, елм вя технолоэийанын  инкишафында планлы  вя 
мягсядйюнлц   ишин  нятиъяси   олараг бу юлкя инкишаф етмиш юлкяляр  сырасына дахил  
олмушдур. (Бах: А.Мещрабов. Я.Аббасов, З.Зейналов, Р.Щясянов. Бакы, 
Мцтяръим. 2006. сящ 19.) 

Азярбайъан Республикасында да артыг педагожи технолоэийалардан истифадя   
олунмасы  мцяййян  динамик  сцрят  аlмышдыр. Щейдяр Ялийев  фондунун  
президенти, Миллят  Вякили, ЙУНЕСКО-нун  вя УСЕСКО-нун хошмярамлы 
сяфири  Мещрибан  ханым  Ялийеванын  шяхси  тяшяббцсц вя  гайьысы  сайясиндя  
1000-дян  артыг  тикилян  йени  мяктяблярдя вя диэяр   шящяр  вя  кянд  
мяктябляриндя  йени педагожи технолоэийаларын тятбигиня  имкан  верян техники, 
аудио-визuал  васитяляри  гурашдырылмышдыр. Бу   техники  васитялярин ян  популйар  
технолоэийа  нювц кими компцтерлярин гурашдырылмасы йахшы щал кими   



 122 

гиймятляндирлмялидир. Щансы ки, бу компцтерлярин истифадя олунмасына диггятля 
йанашылмасы ваъиб сайылыр. 

Билдийимиз кими, компцтер йалныз сыфыр, ващид рягямлярини таныйыр вя  
програм йалныз  бу рягямлярдян ибарят олур. Ян йахшы щалда   компцтер   
йалныз  бир тярифя  лайигдир -анламаз  дямир. О, йалныз  ики  шейи  сыфыр  вя бири  
баша  дцшцр ки, онлар  инфрормасийа ващиди олан бити  тяшкил  едир. Лакин о, бу 
битлярля  чох ъялд манипулйасийа  етдийи цчцн  мясяляляри  чох сцрятля йериня  
йетиря  билир. Компцтер дилиндя  програм  йазмаг инсан цчцн чох чятиндир. 
Бунун цчцн  о, ямялиййатларын бцтцн кодларынын щамысыны йадда  сахламалыdır. 
Яввялъядян  щансы  верилянляри вя програмын иши нятиъясиндя йерляшдиряъяйини 
йадда сахламаг  мцмкцн олмур вя бу заман  чох асанлыгла  сящвя йол вермяк 
олар. Ахы чохлу  сайда  сыфыр вя бирляр ичярисиндя чох асанлыгла  щяр щансы бир 
рягями  унутмаг  вя йа артыг  рягям ялавя етмяк вя йа  програма  щяр щансы  
дяйишиклик  етмяк  чох  чятин олур. Фактики олараг  илк  програмлашдырма  
просесиндя оператор кюмпцтерин юн  панелиндяки  дяйишдириъилярин  кюмяйи иля 
сыфыр вя бирляр ардыъыллыьындан  ибарят  програм йыьыр. (Щ.В.Меладзе, 
Я.А.Вялийев, В.Я.Садыхов, Н.М.Схиртладзе,  П.А.Серетелл. Яйлянъяли 
Информатика вя моделляшдирмя.Дярс вясаити, Бакы: Чашыоьлу, 2005, 248-
с.Сящ.151) 

Бу програмларын шаэирдляря  юйрядилмясиндя   мцяййян  систем  олмалыдыр. 
Яэяр дягиг елмляряля ялагядар олан фянлярин  тядрисиндя бу  програмларын  
щансынын мягбул  сайылмасы   дцзэцн  мцяййянляшдирилмяси  нязяря алынмазса  
тядрис  просесинин  сявиййясинин  йцксялдилмяси  явязиня  диэяр чятинликляр ортайа  
чыха биляр. Компцтер мцтяхяссисляри  беля чятинликлярин ортайа  чыхмасы  
ещтималыны  нязяря алараг програмы тятбиг едянлярин  (йяни  програмчынын) 
чятинлик гаршысында галмамасы цчцн  мцяййян цсуллардан  истифадя етмяйи  
нязярдя тутмушлар.  

Програмчынын ямяйини асанлашдырмаг  цчцн   прогламлашдырманын   
диллярини   фиркирляшдиляр. Онлара алгоритмик дилляр дя дейилляр, чцнки бу 
програмларда   алгоритмляр йазылыр. Бизим  данышдыьымыз  ади  тябии  дилляр   кими, 
бу  диллярин   дя юз   ялифбасы  вя  сюзяляри вардыр. Сюзлярдян ися  мцяййян  
гайдаларда   ъцмля   тяртиб  етмяк  олар. Бу ъцмляляря програмлашдырма дилинин 
операторлары  дейилир.  Онлар  компцтеря няйи вя неъя етмяк, щансы ядядляр 
цзяриндя щансы  ямялиййатлары  апармаг, нятиъяляри  щара йазмаг вя щансы  
нювбяти  тялиматы   йериня  йетирмяк  кими  тялиматлар  верир. 

Програмлашдырма  дилиня беля тяриф вермяк  олар: Програм ишчиси сюзляри   
(ибаря)  йыьымдыр вя щярф, dурьу  ишаряляри вя символлар сятирляриндян  ибарят  
операторлары конструксийа етмяк цчцн гайдалар (грамматикa вя синтаксис)  
системдир ки, бу операторларын кюмяйи иля  инсанлар  кюмпцтеря ямрляр верирляр. 
Прогламлашдырма  дилляри бир нечя ваъиб идейалары реализасийа едир. Бу ися   
прогramлашдырма цчцн операторлары даща ращат шякилдя тясвир едир və   
прогламлашдырма просесини ясаслы дяряъядя садяляшдирир. Бир  ядяди башга  ядядя 
бюлмяк цчцн  бизя  бир  нечя  символ  йазмаг  кифайятдир, лакин, бунун  цчцн   
компцтерлярдян  онлара  ямялиййат йериня йетирмяк  тяляб  олунур. Бундан  
башга  дяйишян  вя  сабитляр  кими  обйектляря  програмлашдырма  дилляри даща 
дцшцнцлмцш адлар  мянимсятмяйя  имкан верир ки,  бунун  сайясиндя  
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програмлар даща  асан  олур, онлар даща чох баша дцшцлян  олур  вя онлары   
сазламаг асанлашыр. (Щ.В.Меладзе, Я.А.Вялийев, В.Я.Садыхов, 
Н.М.Схиртладзе, П.А.Серетелi. Яйлянъяли  Информатика  вя моделляшдирмя. Дярс  
вясаити. Бакы  Чашыоьлу, 2005, 248-с.  Сящ 151-152). 

Тялим просесиндя програмлашдырманын дцзэцн щяйата кечирилмяси чох   
мцряккяб бир принсипдир. Она эюря дя садядян мцряккябя принсипиня риайят   
етмякля буну шаэирдляря юйрятмяк ваъибдир. Бу ваъиб просеси  щяйата   
кечирмяк  цчцн ися компцтер технолоэийасынын юзцнцн эениш имканлары вардыр. 
Йяни  програмлашдырманын дцзэцн тяйин едилмяси цчцн компцтерин юзц бир нюв 
тяръцмячи  ролуну  ойнайыр. Яэяр  компцтер  йалныз  машын дилини–сыфыр вя бирляри  
баша дцшцрся, онда ня етмяли? Компцтери неъя мяъбур едяк ки, о онун  дилиндя  
йазылмайан  програмы  баша дцшсцн? Бу мясяляни  щялл   етмяк  цчцн  бир  адам 
онун  дилини  баша дцшмяйян диэяр адамларla  цнсиййятдя  олмаг   цчцн  ня  
едярдися, ону  да етдиляр. Адам беля щалларда адятян тяръцмячинин   
кюмяйиндян  истифадя едир. Бяс  инсанла компцтер  арасында  ким «тяръцмячи»  
ола  биляр  ки, програмлашдырма  дилиндя  йазылмыш програмы  машын дилиня чевиря  
билсин? Беля  функсийа  хцсуси  програмлара щяваля едилмишдир. Бу  програмлар  
хцсуси   васитялярля артыг машын дилиндя йазылмышдыр  вя онунла  бу вя йа   диэяр  
програмлашдырма  диллярини  баша  дцшя билир. Щямин  програмлар  трансийатор  
вя йа   компилийаторлар  адланыр, Имперотор  термининя  дя  раст  эялмяк олар. 
Бу  програмларın  щамысы  ейни  бир ишi  эюрцр: Прогорамы  алгоритмик  дилдян   
машын  дилиня  чевирир. Лакин, буну онлар мцхтялиф  цсулларла  йериня  йетириляр 
.Она эюря дя онлара мцхтялиф адлар верилмишдир. (Щ.В.Меладзе, Я.А.Вялийев, 
В.Я.Садыхов, Н.М.Схиртладзе, П.А.Серетелi. Яйлянъяли  Информатиика вя 
моделляшдирмя. Дярс  вясаити. Бакы: Чашыоьлу, 2005,  248-с. Сящ.152). 

Тялим  просесиндя   програмлашдырмадан  истифадя   олунмасы  она эюря дя  
тялим  просесиндя  бунлардан ян лазымлысыны сечмяк  цчцн  мцяллим  яввялъядян   
ишини  дцзэцн планлашдырмалыдыр. Мцяллим  няинки  щяр бир фянн цчцн, щятта  щяр  
бир мювзунцн изащы цчцн мягбул  щесаб едилян  програмлашдырма  дили  
сечмялидир. Бир нечя програмлашдырма  дилляри  мювъуддур, лакин онлардан  
йалныз бязиляри  эениш истифадя  едилир. Онларын щяр биринин  юз  «тяръцмячиси», 
башга сюзля, компилйатору вардыр. Бу диллярдян бязиляри кцтлявидир, йяни  онлар  
эениш  спектрли  програмлар  ися йалныз  мцяййян  синиф  мясяляляри  щялл етмяк 
цчцн  ялверишлидир. (Щ.В.Меладзе, Я.А.Вялийев, В.Я.Садыхов, Н.М.Схирtладзе, 
Бакы: Чашыоьлу, 2005.  248 сящ 152) 

Гейд етмяк лазымdыр ки, тялим технолоэийалары  педагожи  просесдя 
шаэирдлярин вя мцяллимлярин  елми–техники  тяряггинин сон наилиййятляри олан 
техники васитялярин кюмяйиля бу проссесин  тясвири  формаларынын  мязмунуну 
оптималлашдырыр. Хцсуси иля бу васитялярин ичярисиндя тялим просесинин 
оптималашдырылмасыны щяртяряфли  тямин едян компутер технолоэийасы  тялимин  
бцтцн мярщяляляринин оптималлашдырылмасыны о заман тямин  етмиш олур ки,  
програмлашдырма дилляри шаэирдляр  тяряфиндян  нормал  бир шякилдя 
мянимсянилмиш  олсун. Яэяр синифдя мянимсямя фаизи ашаьы оларса бу, тялимин   
оптималлашдырылмасына юз мянфи тясирини эюстяря биляр. Бунун цчцн   
програмлашдырма диллярини шаэирдляря айры-айрылыгда юйрятмяк лазымдыр. Илк  
програмлашдырма дилляриндян бири ФОРТАН дилидир. О, елми–техники   
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мясяляляри, башга sюзля, рийази дцстурларла  щялл едилян мясяляляри  
програмлашдырмаг  цчцн  нязярдя тутулмушдур. Бу еля дилин  адындан  да  
эюрцнцр (Формула Транслатинэ-дцстурларын тяръцмяси ). Бу дил  кифайят гядяр 
«гядимдир». Онун  илк  версийасы  кечян йцзиллийин 50-ъи илляриндя мейдана  
эялмишдир. О, щесаблама  мясялялярини  програмлашдырмаг  цчцн чох  лазымлы бир  
дил  олмушдур вя  бу  диллдя  кцлли  мигдарда  програмлар йазылмышдыр. О бу эцн 
дя мцщяндис вя рийазиййатчылар арасында кифайят  гядяр эениш  йайылмыш бир 
дилдир. Тябии ки, дил инкишаф  ется дя, она  йени имканлар ялавя едилди. Онун 
мцасир дюврдя  мювъуд олан версийаларыны-  ФОРТАН Н -77, ФОРТАН-95, 
гейд етмяк  олар. Дилин  адындан  сонра   йазылан  ядядляр бу dилин рясми олараг 
гябул eдилдийи или gюстярир. (Щ.В.Меладзе,Я.А.Вялийев, .Я.Садыхов, 
.М.Схирлатдзе, П.П.Серетелi. Əyлянъяли Информатика вя моделляшдирмя .Дярс 
вясаити .Бакы: Чашыоьлу, 2005, 248. Сящ.152) 

Гейд олунан програмлашдырма дилляринин шаэирдляря юйрядилмяси заманы  
шаэирдлярин йаш вя фярди хцсусиййятляриниn  нязяря алынмасы ваъиб hesab олунур. 
Чцнки, ашаьы  синифлярдя еля шаэирдляр  вар  ки,  онларын компцтер  щаггында  
тясяввцрц   эенишдир. Яксиня, йухары  синифдя еля шаэирд  тапылар ки, компцтер 
щаггында  тясяввцрц чох  ашаьы олур. Бунлары  нязяря алан  мцяллимин шаэирдлярин  
йашына уйьун олараг онлара  фярди йанашманы  дцзэцн  тяшкил  етмялидир. Бу  
тяърцбядян  програмлашдырманы юйрядяркян даща чох истифадя етмяк лазым 
эялир. Башга  сюзля   десяк, програмлашдырманын юйрядилмясиня ян садя 
програм дилиндян башламаг  лазым  эялир. Мясялян,  Пасъал  дилиндян. 

Програмлашдырмаьа йени  башлайанлар  арасында   эениш йайылмыш  диллярдян   
бири Пасъал  дилидир. О, фярди  компцтерляр  сянайесинин  тцьйан  етдийи  
дюврлярдя, йяни 80-ъы иллярдя зяфяр чалды. О, бир нюв, йени  дилляр  ясринин  
башланьыъ  нюгтяси   олду. О,1971-ъи илдя  мейдана эялди.  Онларын  мцяллифи  
Исвечря  рийазыйатчысы  Никалаус Вирт  Пасъал  дилинин  мейдана  эялмяси щесабына  
мяшщурлашды. Бу  чох садя дилдир, бу дилдя струкturлашдырылмыш програм йазмаг 
олур ки, бунун щесабына програм асанлыглa  баша  дцшцлцр. О, щямчинин  йахшы  
програмлашдырма   цслубу йаратмаьа имкан верир. Програмлашдырманы  
асанлыгла  гаврама  хатириня, Вирт  шцурлу олараг, яввялъядян дилин имканларыны 
мящдудлашдырмаьы рява  билмишдир .  

Мцяллифин юзцнцн етираф  етдийи  кими, бу  дил  тядрис  дили кими  ишлянмишдир. 
Лакин  онун тядрис просесиндя истифадя едилмяси  йеэаня мягсяд дейилдир. 
Щягигятян дя, щяр щансы бир практик мясялянин щялли цчцн истифадя едиля  
билмяйян васитя вя методикаларын тядрис просесиндя тяrbiги мцвяффягиййятли 
сайыла билмяз .(Щ.В.Меладзе, Я.А.Вялийев, В.Я.Садыхов , Н.М.Схирtладзе, 
П.А.Серетелi. Яйлянъяли  Информатика вя моделляшдирмя. Дярс вясаити. Бакы, 
Чашыоьлу. 2005, 248-с. Сящ. 153. 

Она эюря дя дягиг елмляр  цзря дярс  дейян мцялlимляри, хцсуиля рийазиййат, 
щяндяся вя информатика  мцяллимляри  цчцн   нязярдя  тутулан  програмларыn  
юйрядилмяси ишиндя ещтийатлы олмалыды. Бу ишдя  информатика   курсуну 
юйрядянлярин цзяриня хцсусу мясулиййят  дцшцр . Чцнки  програмларын  дилини  
юйрятямк цчцн онлар бязи мцбащисяли ъящятляри айдынлашдырдыгдан сонра  
програм щаггында мялумат вермялилдир. Mясялян: бир чох щалларда  
истигамятляндирмяк бахымындан чох файдалыдыр. Бу диллярин  кюмяйи  иля онлар 
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интернетдя нормал ишляйя билярляр. Дилляр мцхтялиф мягсядляр цчцн   
йарадылмышдыр.Йухарыда   эюстярдийимиз  дилляр  ясасян  елм  вя  тящсилдя истифадя 
едилир. Лакин компцтерин истифадя едилмяси областы, ялбяття тяртибаты вя емал 
едилмяси, образларын танынмасы, сигналларын емал едилмяси иля ялагядардыр. 
Интернет технолоэийасынын эениш йайылмасы, интернет сящифяляринин тясвири вя 
тяртибаты цчцн диллярин мейдана эялмясиня зямин йаратмышдыр. (Щ.В. Меладзе, 
Я.А.Вялийев, В.Я. Садыхов, Н.М.Схиртладзе, П.Е.Серетелл, Яйлянъяли 
Информатика вя моделляшдирмя. (Дярс вясаити. Бакы. Чашыоьлу, 2005-248-с. Сящ 
153-154). 

Она  эюря дя шаэирдляри интернет сящифяляриндя сярбяст ишлямяйя алышдырмаг 
цчцн гейд етдийимиз програмлашдырма дилляри барядя системляшдирилмиш 
мялуматлар верилмялидир. Бу о демякдир ки, дярсдянкянар тядбирлярдя мцяллим 
щяр бир програмлашдырма дилиня айрыъа мяшьялядян сонра шаэирдляр артыг щансы 
програмла неъя ишлямяйин технолоэийасыны мянимсяйяъякляр. Програмлашдырма 
диллярини  йахшы мянимсяйян шаэирдляр  бу диллярин кюмяйи иля интеrнет 
сящифяляриндя истянилян ядябиййаты, истянилян елми информасийаны ялдя етмяк цчцн 
истянилян мцяллифин ясярини вя йа истянилян електрон китабхана каталогунда 
мювъуд  ядябиййат нцмунясини дя мцталия едя билярляр. Паъкал дили иля баьлы 
зидиййятли   тяряфляр юзцнц даща чох бирузя верир.  

Яксяр щаллларда Пасъал дилини Ъ дилиня («си» кими охунур) гаршы  гойурлар. 
Бу дилляр ХХ йцзиллийин сонунда програмлашдырма дилляринин инкишаф йолларыны  
мцяййянляшдирди. Ъ дили  Пасъал иля демяк олар ки, ейни вахтда мейдана эялди. Ъ  
дилиндя о гядяр програм  тяминаты   йарадылды ки, бу мянада онунла щеч бир дил  
мцгайися олуна  билмяз. Диэяр дилляр кими, Ъ дили  дя бош йердя мейдана 
эялмямишдир. 60-ъы илляр  мцщитинин   юзц  ня  ися йени, охшар бир шейин  мейдана  
эялмясиня  тякан верди. Яксяр  йцксяк сявиййяли  дилляря дахил етмиш бир  нечя сярт  
гайдалары   ашмаьа вя онларын етибарлылыьыны  артырмаьа имкан верян дил лазым 
иди. Ъ дилинин башлыъа ъящяти ондан ибарятдир ки, о програмчыйа бу дилин 
реализасийасыны там  идаря етмяйя имкан верир вя Ъ дилиндя йазылмыш  програмлар  
бир гайда олараг сцрятля ишляйир. 1984-ъц  илдя  Бйарни  Страуструпун  ишляри 
ясасында Ъ дили мейдана эялди. Бу дил програм сянайесиндя  фактики олараг ясас 
дил олду. Ъ дилинин мейдана эялмяси вя щямчинин обйектйюнлц   лайищяляндирмя 
вя  програлашдырмайа кцтляви  мараьын артмасы  онун сяляфи  олан  Ъ  дилинин  
кюлэяйя  чякилямяйя  мяъбур етди. Лакин яксяр щалларда  бу дилляр  ващид   бир  
дил  кими  гябул  олунур вя онлары ишаря етмяк цчцн Ъ/Ъ+термини истифадя едилир. 
(Щ.В.Меладзе,Я.А.Вялийев, В.Я.Садыхов, Н.М.Сxиртладзе, П.А.Серетелi. 
Яйлянъяли Информатика вя моделляшдирмя. Дярс вясаити.Бакы: Чашыоьлу, 2005, 
248 -с. Сящ. 153) 

 Верилян тювсиййяляри  дягиг елмлярин тядриси  просесиндя истифадя етмяк   ня 
гядяр ящямиййят кясб едирся, бу информасийаларда синифдянхариъ вя  
дярсдянкянар тядбирлярдя дя истифадə олуна биляр. Щазырда цмумтящсил 
мяктябляримиздя фяалиййят эюстярян мараг  курсларында, факцлтятив 
мяшьялялярдя,  фянн  дярсляриндя, техники  йардыъылыг  dərnəklərində гейд олунан  
програмлашдырма  дилляри иля  баьлы  мяшьяляляр  тяшкил  едя билярляр. Беля 
мяшьяляляр онлары  интернетля  ишлямяyi яхз етмяйя  башлайырлар. Бу  эцн тящсилдя 
сяриштяли  йанашма йетишян няслин  нцмайяндяляри цчцн   зярури   сайылыр. 



 126 

Бцтювлцкдя  тящсилдя  сяриштяли  йанашманы «ня  билмяк»  анлайышы иля  дейил,  
«неъя  билмяк»  анлайышы иля  мцяййян  етмяк   лазымдыр. Анъаг  ону  да гейд 
етмяк лазымдыр ки, бцтюв  бир систем тяшкил  едян  компетенсийалардан  айры-айры 
компетенсийалар сечяряк айырмаг, онлар гарышыг   характер  дашыдыьындан, чох  
чятин  мясялядир. Она  эюря  дя  юйрянянлярə  еля билик vermək lazımdır ki,  
проблемин щялли цчцн  тяляб олунан материаллары  юзляри ахтарыб тапсын вя юз 
тяърцбяси  ясасында  башга фярдляри  дя  юйрятмяк имканына  малик олсунлар. 
Фяалиййят сащясиндя ясас ачар (хцсуси) ролуну ойнайан   компетенсийалары  
ашаьыдакы   кими  груплашдырмаг  олар: 

-фярасятлилик, аьыллылыг, эюзцачыглылыг; 
-нормаллыг, дцрцстлцк; 
-кооперасийалылыг (бир чох   инсанын ямякдашлыьы, бирэя ишлямяси  ясасында   

гурулмуш ямяк фяалиййяти  формасы); 
-тарихилик (А.О.Мещрабов. АЗЯРБАЙЪАН ТЯЩСИЛИНИН МЦАСИР   

ПРОБЛЕМИЛЯРИ.-Бакы :Мцтяръим 2007.  448  сящ.  94). 
Тялим, тярбийя, тящсил просесиндя сяриштяли йанашманын нормал   

тякмилляшдирилмясинин ян мцщцм ящямиййяти яэяр бир тяряфдян   мцряккяблилийин,  
репредуксийалылыьыны дяриндян дярк едян, фярасятли, аьыллы, эюзцачыг, 
кооперасийалылыг  кими кейфиййятляри юз мяниндя дашыйан  нясил  
йетишдирмякдирся, диэяр  ящямиййяти йетишян  щямин  няsлин нцмайяндяляринин   
йени  педагожи   технолоэийалар сащясиндяки охшар вя фяргли ъящятляри арашдырмаьы  
дуйуб,   гаврамаьы вя дцзэцн гиймятляндирмяйи баъаран шаэирдлярin  щяйата   
щазырланмасыдыр..  

 Щазырда тящсилдя сяриштяли йанашма тялим-тярбийя просесинин    
кейффиййятинин йцксялдилмяси васитяси олуб, дцнйа тящсил сферасында тящсил   
систесминин  моделляшдирилмясинин ясас стратежи истигамятляриндян бири кими   
гиймятляндирилир. Азярбайъанда ислащатын актив фазасыны  йашайан  цмумтящсил   
системи, ейни заманда тящсилин бцтцн структурлары сяриштяли йанашмадан кянар  
гала  билмяз. Она эюря дя сяриштяли  йанашманын  педагожи–психоложи   тясnиfiнин  
апарылмасы, онун мязмунунун  щазырланмасы  цмумтящсил  мяктябинин  ян 
актуал   проблеми  кими  гиймятляндирмяли  вя  проблемин щялли  цчцн  
сяриштялилийин  елми  ясасларынын  ишлянилмясинин ваъиблийини  нязяря  алараг  
ашаьыдакы   мясялялярин  щяйата  кечирилмяси  тямин  олунмалыдыр.  

 Йеткинлик дюврцндя сосиаллашмайа истигамятлянмиш шяхсиййятин   
инкишафынын педагожи  вя психоложи  аспектляринин юйрянилмяси; 

  Габагъадан планлашдырылмыш, инкишафа шяраит йарадан тядрис 
просесинин  мцасир  тялябляря уйьун  гурулмасы; 

   Орта  цмумтящсил  мяктябиндя тялимин мязмунунун  
дяйишдирилмяси; 

   Мяктяб практикасында  сяриштяliлик  баъарыгларынын тятбигини  щяйата   
кечиря   билян  пешякар  мцяллимлярин  щазырланмасынын   
эцъляндирилмяси; (А.О.Мещрабов, АЗЯРБАЙЪАН ТЯЩСИЛИНИН 
МЦАСИР  ПРОБЛЕМЛЯРИ.- Бакы : Мцтяръим. 2007-448.  сящ. 91). 

Республикамызда бу сащядя мцяллим щазырлыьы бу вя диэяр   истигамятлярдя   
щяйата  кечирилир. Бунларла  йанашы  мцхтялиф ширкят вя гурумларын   тяшкил 
етдикляри  компüтер  интернет  курслары  да бу  сащядя  мяктяблиляря чох  бюйцк  
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кюмякликляр  эюстярирляр. Щямин  курсларда шаэирдляр  компцтердя  вя  
интернетдя  ишлямяк vярдишляри ялдя едир, мцхтялиф   програмлашдырма  
методларына  йийялянир, бир сыра  диэяр  мцряккяб  ямялиййатлар  апарылмасы  
üсуллары  иля  таныш   олурлар. Бцтцн бунлар шаэирдлярин  щяр  шейдян  юнъя 
компетенсийа  газанмасына  кюмяк  едир. Йяни  онлар  сяриштяли  йанашманын  
ян зярури  елементляридир.  Тящсилдя  тялим  просесиндя  технолоэийанын  вя 
техноложи  йанашманын  сосиал   фяалиййятдя   йени  стратежи  инкишаф   истигамяти  
олуб, бюйцк   елми  вя тяърцби   ящямиййят  кясб едир. Щазырда  тящсил  
систеиминдя  технолоэийа  терминин ишлянилмясиня  вя баша дцшцлмясиня 
мцнасибятлярдя  мцхтялиф  мейлляр, йанашмалар  мювъуддур. Бунлары ашаьыдакы  
кими груплашдырмаг  олар; 

 тядрис просеси цчцн  мцхтялиф  цсулларын, васитялярин, тядрис  
авданлыьынын, тялимин техники  васитяляринин ишлянилмяси  вя тятбиги; 

 тялим просесинин йахшылашдырылмасы, тядрисля  баьлы  мясялялярин  
сямяряли  щялли мягсядиля бищевиористик вя  систем-анализ 
методларынын, цсулларынын тятбиги (бищевиор–инэилис сюзц олуб, 
давраныш  демякдир. Бищевиористляря  эюря, давранышын  ясасыны 
(мащиййяти) инсана хариъи мцщитин тясири вя организмин она  уйьун  
вердийи  ъаваб реаксийасы  тяшкил едир. Йяни ятраф   мцщит   мцхтялиф  
информасийалар  формасында  инсана   тясир едир  вя инсан онлара   
мцвафиг   ъаваб   реаксийасы верир. Бу тясирлярдян инсан йалныз 
елялярини сечир ки, мцщитя   уйьунлашмаг  цчцн  она  даща  эениш шяраит 
йарадыр, ейни заманда   мцшащидяляр апармагла щяр щансы 
ситуасийайа неъя ъаваб реаксийасы веряъяйини  мцяййянляшдирмяйя  
имкан  верир) 

 Sосиал, идракетмя  вя тябият  елмлярини  гануну вя 
ганунауйьунлугларына ясасланарарг, оптимал юйрядиъи   системлярин  
лайищяляндирилмяси  вя  тятбиги   иля   мяшьул  олан  эениш  елм  сащяси; 

 Тядрис  просесинин  оптималлашдырылмасы  цчцн бир нечя технолоэийаны  
ейни  заманда  тятбиг  етмяйя  имкан верян мцхтялиф  аспектли 
йанашмалар вя с. (А.О.Мещрабов, АЗЯРБАЙЪАН TƏHSİLİNİN 
МЦАСИР  ПРОБЛЕМЛЯРИ.-Бакы: Мцтяръим. 2007-448 сящ 104). 

Щазырда  республикамызын  цмумтящсил  мяктябляриндя тятбиг  олунан  йени   
педагожи технолоэийалардан бири дя интераkтив тялим, тярбийя вя тящсил   
технооэийаларыдыр. Бунларын  ичярисиндя  ян зярури  технолоэийа  щесаб  олунан   
интераkтив тялим технолоэийаларыдыр. Педагожи ядябиййата ясасян  интерактив   
тялим   кими  ишлядилян   бу  технолоэийа   нювц « фяал  тялим»  кими дя  ишлядилир. 

Яслиндя «Интерактив»  сюзц  бир  анлайыш  олараг «аkтиv», «даща  актив», 
«сон дяряъя актив» мяналарыны  верир. Она эюря дя «интерактив тялим», 
«интерактив  тярбийя», «интерактив тящсил», ифадяляри  «фяал  тялим»,«фяал тярбийя», 
«фяал   тящсил»,  кими  ишлядилмяси  даща  мягсядяуйьун  щесаб олунур .  

Фяал тялим цсулларынын дцзэцн мцяййянляшдирилмяси вя тятбиг   едилмясиндян 
ютрц фяал тялимин ясас принсипляринин  дцзэцн   мцяййянляшдирилмяси   зярури  
щесаб олунур.  Фяал  тялимин  принсиpляри  педагожи  ядябиййатда мцхтялиф   
тяснифаtда  тягдим  олунса да,   онлардан ян мягсядяуйьун оланларына истинад  
олунмасы  даща  файдалы  олар. 
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Цмумиййятля  гейд  етмяк ваъибдир ки, тялим принсипляринин сайы, сырасы, 
тяснифаты иля баьлы бир мцяллим  юзц дя юз тяърцбяси,  юз иш цслубуна, tядрис  етдийи  
фянниn характериня уйьун олараг, мцасир принсиплярдян истифадя  едя  биляр. Сон   
ядябиййатларын  бириндя  фяал тялимин принсипляри: 

-  Шаэирдя йюнялмиш тялим–дярсдя ушаг ясас тяряф кими гябул  едилир, онун 
идрак мараглары вя тялябатлары, имкан вя габилиййятляри  юня чякилир; 

- Инкишафетдириъи тялим–тярбийя инкишафындан ирəлидя олуб ушаьын билик вя   
баъарыглара  йийлянмясинин иш  просеси  заманы,  йа да  йашлыларын кюмяйи иля  цзя 
чыхарылыр; 

- «Габаглайыъы тялим» -ъямиййятин  инкишаф  мейллярини якс етдирмяли вя   
йахын  эяляъякдя фяалиййт эюстяряъяк йени  нясил  щазырламалыдыр; 

- Ямякдашлыг-тялим просеси заманы  «мцяллим-шаэирд-валидейн» бярабяр 
щцгуглу  тярəф–мцгабил  кими  чыхыш  едирляр; 

- Груп тялими–щяр бир шаэирди кичик  груп  ишиня ъялb етмяк, груп  щалында   
гаршылыглы  фяалиййят  вя ямякдашлыг  етмяк . 

Фяал   тялиm бир  систем  кими тякъя интерактив  цсуллардан  истифадя 
едилмясини  дейил, ейни заманда  йухарыда  эюстярилян йени принсипляря уйьун  
олараг  тялим-тярбийя просесинин йени тядрис  план  вя програмларнын   iшляниб  
щазырланмасы   вя тятбиги, тялим–тярбийя  просесинин  тяшкили, юйрядиъи  мцщитин  
йарадылмасы,  шаэирдлярин  наилиййятляринin   vя  тялим   просесинин  
гиймтяляндирилмяси, шаэирдлярин   шяхсиййят   кими  формалашмасына вя  инкишафына  
даир  програмларын   щяйата  кечирилмяси   ким  ваъиб   колмпoнентлярин  йенидян 
бахылмасыны  нязярдя  тутур. (Ш.Я.Топчийева, Р.Т.Гяндилов, С.Ш.Таьыйева, 
Ш.Я.Гоъайеv, Э.Н.Щаъыйева Н.Я.Мяммядова, А.Т.Щаъыйева, 
З.Й.Рцстямова, Ц.Б.Вялийева,  Н.Е.Зейналова Щяйати  баъарыглара  ясасланан  
тящсил,  (Мцяллимляр цчцн тядрис   вясаити. В-ЫХ синифляр цчцн). Бакы: Мцтяръим, 
2006. 608 s. сящ 9-10) 

Фяал тялим  принсипляриня   истинад   етмякля,  фяал   дярси  дцзэцн   гурмаг 
цчцн ян оптимал  шяраит йараныр. Бу оптималлыьы  сахламаг вя  инкишаф  етдирмяк  
цчцн   фяал  дярси   гурулушуну, йяни онун схемини  дя   дцзэцн   гурмаг   лазым  
эялир. Фяал  дярсин  гурулушу  дейяндя дярсин мярщяляляр цзря апармаьын  
динамик мязмунуну  юзцндя   сяъиййяляндирmя  структуру   нязярдя   тутулур. 
Bу заман мцяллим тядрис етдийи  мювзунун  характериндян   асылы   олараг   даща 
мцряккяб тялим  цсулларıндан истифадя етмялидир. Сон заманлар   цмумтящсил 
мяктябляриндя репродуктив тялим   цсулларындан,  изащлы  репродуктив   тялим   
цсулларындан,  инкишафетдириъи  тялим  цсулларныдан, коммуникатив тялим   
цсулларындан даща чох истифадя олунур. Чцнки мцасир мяктяб  цчцн  фяал  тялимин  
беля цсулларыnın кюмяйи иля мцяллим  юз фяалиййятинин  функсионал   
компонентлярини  дцзэцн  мцяййянляшдиря биляр. Йяни мцяллимин  фяалиййятинин  
гnостик (идракы), лайищяляшдириъи, конструктив, тяшкилатчылыг вя коммуникатив 
компoнентляриндян  истифадя етмякля фяал тялим методларынын тятбиги 
имканларыны дцзэцн мцяййянляшдиря билирляр. Беля бир шяраитдя дярсин 
мярщяляляринин   мцяййянляшдирiлмясиндя  дя  йени  йанашмалара  цстцнлцк 
верилмяи  зярури сайылыр.  Фяал  тялим  цсулларынын тятбиги иля  апарылан dərsin  
ясасян,   ашаьыдакы  мярщялялярдян   ибарят  олмасы  тювсиййя олунур .  
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Синфин fяаллашдырылмасы, мотивасийа, проблемин гойулмасы, шаэирдлярин   
тядгигатчылыг  габилиййятинин цзя чыхарылмасы, информасийа  мцбадилясинин  цзя  
чыхарылмасы, информасийанын мцзакиряси вя тяшкили, цмумiляшдирмя  апармаг, 
чыхармаг, йени идейаларын йарадыъылыгла тятбиг едилмяси, билийин   
гиймятляндирилмяси. 

Фяал  тялим  методларынын  тятбиги  шаэирдлярдя 
-ямякдашлыг  Етмяйи;  
-башгаларынын  фикриня щюмятля  йанашмаьы; 
-динлямяк   габилиййятини; 
-фикирляри  тящлил етмяк  габилиййятини;  
-юз  фикирлярини   дягиг   изащ  етмяйи; 
-тянгиди  тяфяккцрц;  
-йарадыъы вя мянтигi   тяфяккцрц  инкишаф  етдирир. (Ш.Я.Топчийева, 

Р.Т.Гяндилов, С.Ш.Таьыйева, Ш.Я.Гоъайев, Э.Н.Щаъыйева,  Р.Т.Гяндилов, 
С.Ш.Таьыйева, Н.Я.Мяммядова, А.Т.Щаъыйева, З.Й.Рцстямова, 
Ц.Б.Вялийева, Н.Е.Зейналова. Щяйати баъарыглара ясасланан тящсил (Мцяллимляр 
цчцн тядрис вясаити.В-ЫХ  синифляр цчцн )-Бакы: Мцтяръим, 2006. 608 s. Сящ. 11) 

Фяал тялим цsulları ичярисиндя  «Ağlıн  щцъуму» (dцnyəvi təhsil üsulları 
içərisində ən önəmli üsullardan hesab olunur. Bu  цсула  «ягли щцъум» цсулу да  
дейилир)» Сюз ассосиasiйалары  цсулу», «дебутатор цсулу» даща  сяъиййяви  щесаб 
олунур .  

«Ağlın щцъумu» цсулу даща чох ибтидаи синифлярдя тятбиг олунур.Йухары   
синифлярдя бу фяал тялим  цсулундан истифадя едилiр. Ягли щцъцм цсулу чохвариантлы  
цсулдур. Онун бир варрантына диггят yетirяк: 

«Ağlın   щцъумu»  

Идейаларын сцрятли эенерасийасы əmələ gəlməsi törəməsi вя шаэирдлярин 
фяаллыэынын артырылмасы цчцн  тятбиг олунур. Мювъуд  цсул  конкрет проблемин 
щялли цчцн вя йа суала ъаваб тапмаг цчцн дя истифадя едиля биляр. Йени 
мювзунун юйрянилмясинин    башланьыъындан  артыг  шаэирдлярин билдикляри бцтцн 
аспектляр цзря «ягли  щцъум»у тятбиг  етмяк олар. Бу шаэирдлярдя йени мювзуйа 
мараг ойатмаг, щабеля онларын артыг няйи йахшы (вя йа пис ) билдиклярини 
айдынлашдырмаг цчцн ян йахшы  васитядир. 

Мцяллим суалы лювщядя йазыр, йахуд ону  шифащи верир вя щамыйа тяклиф  едир   
ки, бу суал барядя юз идейаларыны сюйлясинляр. Бцтцн идейалар шярщсиз  вя   
мцзакирясиз йазыйа алыныр. Йалныз бундан сонра сюйлянилмиш идейаларын  
мцзакиряси nəticəyə эятириб чыхарыр. (Ш.Я.Топчийева, Р.Т.Гяндилов, 
С.Ш.Таьыйева, Ш.Я.Гоъайев, Э.Н.Щаъыйева, Р.Т.Гяндилов, С.Ш.Таьыйева, 
Н.Я.Мяммядова, А.Т.Щаъыйева, З.Й.Рцстямова, Ц.Б.Вялийева, 
Н.Е.Зейналова. Щяйати баъарыглара ясасланан  тящсил (Мцяллимляр цчцн тядрис 
вясаити.В-ЫХ синифляр цчцн). -Бакы: Мцтяръим, 2006. 608s.  Сящ. 16) 

Беля технолоэийалар шаэирдлярин елми дцнйаэюрцшцнцн, интеллект сявиййясини  
йцксялтмякля йанашы онларын билик, баъарыг вя вярдишляр системини эцнцн тялябляри 
сявиййясиндя формалышдырыр. 
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2.19. Təhsilin humanistləşdirilməsi. 

 

Юнжя тящсилин щуманистляшдирилмяси анлайышынын мащиййятини айдынлашдырмаг 
лазым эялир. Эюрцндцйц кими, бу сюзцн  фразеолоъи ващидляр кими ики тяряфи вардыр. 
Бу ифадянин  биринжи тяряфиндя «тящсил», икинжи тяряфиндя «щуманист» сюзц дурур. 

Фикримизжя, яввялжя анлайышын щяр ики тяряфиндяки сюзлярин мащиййятинин 
айдынлашдырылмасына ещтийаж дуйулур. Чцнки елми-педагоъи ядябиййатда «тящсил» 
сюзцнцн изащына чох аз йер верилмишдир. 

«Тящсил» сюзу дилимизя яряб dilиндян эялмишдир. Мялум олдуьу кими щяр бир 
халга мянсуб олан сюзлярин ясас щиссяси щямин халгын милли етноэенезинин 
мяншяйиндян йаранса да, диэяр щиссяси ися щямин халгын дилиня эялмя сюзляр 
васитясиля дахил олур. «Тящсил» сюзц ися бу гябилдян олан сюзлярдян щесаб олунур. 
Арашдырылан мянбялярдян айдын олур ки, «тящсил» сюзц яряб сюзц олса да, бязян 
онун фарс сюзц олмасыны иддиа едянляр дя вардыр. Бунун ися ян башлыжа сябяби 
яряб сюзц олан «тящсил» сюзцнц фарсларын яряблярдян эютцрцб бир нечя 
чаларларындан истифадя етмяси ещтималыдыр. Она эюря дя яряб вя фарс сюзляри 
лцьятиндя «тящсил» 1) яля эятирмя, щасил етмя, газанма; 2) елм вя мялумат ялдя 
етмя, охуйуб юйрянмяк; 3) мцнтязям сурятдя охумаг нятижясиндя ялдя едилмиш 
биликлярин мяжмусу мяналарында изащ едилир. Эюрцндцйц кими, щяр цч мянада 
«тящсил» сюзц мцнтязям шякилдя елм-билик газанма, ялдя етмя, юйрянмя кими 
изащ едилир (34, 641) . Щямин лцьятдя «тящсилдар» сюзц ися фарс сюзц кими тягдим 
едиляряк «дювлят верэилярини вя йа сащибкарларын варидатыны топлайан мямур» 
мянасында изащ едилир (34, 164). Демяли, яряб сюзц олан «тящсил» фарс дилиндя 
«вар дювлят» мянасында ишлядилирся, щямин сюзц фарсларын яряблярдян 
эютцрцмяlərи ещтималы щягигятя даща чох уйьундур. Азярбайжан халгынын XI 
ясрдя йашамыш бюйцк мцтяфяккири Ябцл Щясян Бящмянйар Ял-Азярбайжани 
(анадан олмасы мялум дейил - 1065) «Ят-тящсил» ясяриндя «тящсил» сюзцнц фялсяфи 
истилащ кими гябул етмиш, ону «дярк етмя» (русжа «Познание» - Э.Щ.) 
мянасында ишлятмишдир. Бящмянйара эюря тябиятин, жямиййятин, идракын, елмин 
дярк едилмяси кими изащ олунан «тящсил» сюзц яряб сюзцдцр. Ясярин яряб дилиндя 
йазылмасы да бу сюзцн яряб мяншяли олуб алынма сюз кими Азярбайжан дилинин 
лцьят фондуна дахил едилмяси артыг гябул едилдийи цчцн бу сюзцн тящлилиня артыг 
йер айырмаьа ещтийаж щисс етмирик. Лакин «тящсил» сюзцнцн педагоъи мянада 
ишлядилмясиня дя мцнасибят билдирмяйи мягсядяуйьун щесаб едирик. Чцнки елми-
педагоъи ядябиййатда тящсилин мащиййяти иля баьлы зиддиййятли фикирляр вардыр. 
Азярбайжанда няшр олунан илк Енсиклопедийада охуйуруг; «Тящсил-
системляшдирилмиш билик, бажарыг вя вярдишлярин мянимсядилмяси просеси вя 
нятижясидир» (15, 288).  Тящсил анлайышынын билик, бажарыг вя вярдишлярин ашыланмасы 
иля мящдудлашдырылмасы дцзэцн сайыла билмяз. Чцнки тялим просесиндя вя тядрис 
ишиндя дя билик, бажарыг вя вярдишлярин ашыланмасы щяйата кечирилир. Тящсил 
анлайышына беля йанашмагла ися ону тялим вя тядрис анлайышлары иля ейниляшдиририк. 

Доьрудур, тящсил просесиндя тялим вя тядрисетмя просесиляри вардыр. Лакин 
тящсил просесиндя тялим вя тядрис етмядян савайы, тярбийя етмя, милли вя 
цмумбяшяри дяйярлярин юйрядилмяси вя инкишаф да вардыр. Она эюря дя бу 
анлайышы мящдуд шякилдян шярщ етмяк дцзэцн сайыла билмяз. Арашдырмалар 
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эюстярир ки, Енсиклопедийадакы şярщ (АСЕ-нин шярщи нязярдя тутулур ) 1958-жи 
илдя Азярбайжанда няшр олунан «Педагоэика» (14) адлы дярс васаитиндяки шярщя 
ясасланыр. Щямин дярсликдя эюстярилир ки, «Тящсилин мязмуну тялим просесиндя 
шаэирдляря юйрядилян билик, бажарыг вя вярдишляр системинин мязмунундан 
ибарятдир» (73, 92). 

Ейни сюзляри 1964-жц илдя Азяртядрисняшр тяряфиндян, профессор М.Мурад-
хановун редакторлуьу иля чап олунан «Педагоэика» адлы дярс вясаитиндя дя 
охуйуруг: «Тящсилин мязмуну тялим просесиндя шаэирдляря верилян билик, бажарыг 
вя вярдишляр системинин мяжмуйундан ибарятдир» (77,126). Эюрцндцйц кими, 
биринжи дярс вясаитиндяки «юйрядилян» сюзцнц икинжи дярс вясаитиндя «верилян» сюзц 
иля явяз етмякля тящсилин мащиййятиня ейни шякилдя йанашылмышдыр. Щяр ики дярс 
вясаитиндяки тящсил анлайышынын «орта цмуми тящсил» кими мящдудлашдырылмасы 
демяйя ясас верир ки, тящсил анлайышы щаггында АСЕ-дя верилян шярщ щямин 
дюврдя мювжуд олан елми-педагоъи ядябиййата истинад едиляряк, мящдуд 
чярчивядя изащ едилмишдир.  

Щазырда тящсил педагоъи елмин башлыжа категорийаларындан бири щесаб едилир. 
Тящсил халг тясяррцфатынын ян апарыжы сащяляриндян, башга сюзля десяк, ян мцщцм 
тяркиб щиссяляриндян биридир. Лакин узун илляр тящсил ящалинин, адамларын 
маарифлянмяси кими изащ олунуб. 

Посtсовет мяканында дювлят идаряетмя системиндя орта тящсиля Маариф 
Назирлийи, пешя тящсилиня Пешя Тящсили Комитяси, али вя орта ихтисас тящсилиня ися 
Али вя Орта Ихтисас Тящсили Назирлийи рящбярлик едирди. 

Яняняви педагоэикаларда ися тящсил педагоъи елмин тядгигат сащяляриндян 
бири кими нязяря алынмырды. Ясасян тярбийя педагоъи елмин тядгигат сащяси 
сайылыр, тящсил ися онун тяркибиндя нязярдян кечирилирди (93, 11-12). 

Проф. А. Аббасов вя проф. Щ.Ялизадянин йаздыглары «Педагоэика» 
китабында  охуйуруг: 
«Тярбийя» сюзц сон дяряжя эениш анлайышдыр. Чох заман «тящсил» вя «тялим» дя 
онун тяркибиндя нязярдян кечирилир, щятта педагоэикайа тяриф веряркян она «тяр-
бийя» щаггында елм кими йанашырлар. Бу, эюрцнцр, тящсил вя тялим анлайышларына 
нисбятян тярбийя анлайышынын даща еркян мейдана эялмяси иля баьлыдыр. Илк 
инсанлар мящз тярбийя едя-едя ювладларына билик, бажарыг, вярдиш газандырырдылар. 
Инэилис дилиндя «education» сюзц вар. О, ейни заманда щям тярбийя, щям тящсил, 
тялим, маариф, щям дя ян ясасы «педагоэика» мянасыны верир (1, 79-80). 

Сон он илдя апарылан тядгигатларда ися тящсиля олан мцнасибят дяйишилмишдир. 
Сон ядябиййатларда педагоъи елмин башлыжа категорийаларындан бири олан 
тящсилин билик, бажарыг, вярдишляр системини ящатя етмяси, мцвафиг тядрис 
мцяссисяляриндя мцяййян мцддятдя щяйата кечирилмяси, тялимля цзвц сурятдя 
ялагядя олмасы, тярбийя вя инкишаф имканларыны юзцндя ещтива етмяси иддиа едилир. 
2003-жц илдя Москванын «Педагогическое обşество России» няшриййаты 
тяряфиндян П.Й.Пидкасистыйын редакторлуьу иля няшр олунан «Педагоэика» 
дярслийиндя «Тящсилин мязмуну» адланан фяслин биринжи параграфынын 
йарымбашлыьы «Тящсилин мязмуну педагоъи елмин диалектик категорийасы кими» 
адландырылыр. Елми педагоэикада тящсил дидактиканын категорийаларындан бири кими 
тягдим едилмякля йанашы, онун билик, бажарыг вя вярдишляр системини ящатя етмяси, 
мцвафиг тядрис мцяссисяляриндя йцксяк дцнйаэюрцшцня малик олан шяхсиййятлярин 
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йетишдирилмясини тямин етмяси, юйрятмя, тялим-тярбийя етмя имканларына малик 
олмасы эюстярилир. 

Проф.Н.М. Казıмов истисна олмагла педагогларымызын щеч бири тящсилин бу 
хцсусиййятлярини онун мащиййятиндя, щятта, тярифиндя нязяря алмамышдыр. 

Йухарыда тящсилля баьлы бир нечя фикир сюйлядийимизи нязяря алараг бу мяся-
лянин цзяриндя ятрафлы дайанмаьы мягсядямцвафиг щесаб етмирик. Биржя ону гейд 
елямяйи важиб сайырыг ки, проф.Н.М. Казымов тящсил категорийасы иля баьлы мцфяссял 
фикирлярля, консептуал идейаларла чыхыш едяряк тящсиля беля бир тяриф вермишдир: 
«Тящсил халг тясяррцфатынын тяркиб щиссяси олуб, мцвафиг тядрис мцяссисяляриндя 
мцяййян мцддятя юйрянилян, тярбийя вя психолоъи инкишаф имканларына малик олан, 
тялимин щям зярури шярти, щям дя нятижяси кими юзцнц эюстярян, милли вя цмум-

бяшяри дяйярляря ясасланан билик, бажарыг və вярдишлярин мяжмусудур» (57, 34). 
Биз бу тярифи тящсил цчцн мягбул сайырыг. 
Демяли, халг тясяррцфатынын мцщцм бир сащяси олан тящсил мцвафиг тядрис 

мцяссисясиндя мцяййян мцддятя юйрянилян, тярбийя вя инкишаф имканлары олан, 
тялимин зярури шярти вя нятижяси кими юзцнц эюстярян, милли, цмумбяшяри вя мяняви 
дяйярляря ясасланан билик, бажарыг вя вярдишляр системинин мяжмусудур. 

Тящсилин щуманистляшдирилмяси ифадясинин икинжи тяряфиндяки 
щуманистляшдирмя сюзц «щуманизм» сюзцндян ямяля эялмишдир. «Щуманизм» 
латын сюзц олан «щуманус» сюзцндяндир. Мянасы инсани, бяшяри кими баша 
дцшцлцр. 

«Щуманизм – тарихин дяйишян бахышлар системи; бир шяхсиййят кими инсанын 
дяйярини, онун азадлыьыны, хошбяхтлийини, инкишафыны, бажарыьыны ашкара чыхармаг 
щцгугуну гябул едир, инсанын рифащынын, сосиал институтларынын гиймят мейары, 
бярабярлик, ядалят, бяшяри принсипляри ися инсан мцнасибятляринин нормасы сайыр. 
Щуманизм щяр жцр фанатизмин, башгаларынын nюгtейи-нязяриня вя билийиня 
щюрмятсизлийин антипоtудур. Щуманизм ренессанс дюврцндя мейдана 
чыхмышдыр. 

Бу дюврдя щуманизм феодализмя вя орта яср теолоъи бахышларына гаршы 
мцбаризя апаран идеолоэийа цчцн сяжиййяви олуб, мцтярягги материалист 
бахышларла сых баьлы иди. Ренессанс дюврцнцн щуманистляри (Петрарка, Леонардо 
до Винчи, Nоттердамлы Еразм, Франсуа Рабле, Бекон вя б.) дцнйяви дцнйаэю-
рцшцнцн йаранмасында мцщцм рол ойнамышлар. Буръуа щуманизми ХВЫЫЫ яср 
маарифчиляринин ясярляриндя йцксяк инкишаф дяряжясиня чатмышдыр. Лакин буржуа 
щуманизми мящдуддур, чцнки щуманист идеаллары хцсуси мцлкиййят вя фярдий-
йятчилик принсипляри иля ейниляшдирир. Хцсуси мцлкиййяти тянгид едян Мор, Кам-
панелла, Мцнстер, Морелли, Мабли эюстярирдиляр ки, ону йалныз цмуми мцлкиййят 
иля явяз етмякля бяшяриййят сяадятя вя фираванлыьа наил ола биляr».(14, 71). 

Азярбайжан Совет Енсиклопедийасындан эютцрдцйцмцз бу игтибас няинки 
щуманизмин бцтцн жящятлярини юзцндя ещтива етмир, щятта бурада тящсиля щеч бир 
мцнасибят билдирилмир. Бунун ися башлыжа сябяби мянбянин ССРИ мяканында вя 
коммунист идеолоэийасынын тялябяляриня мцвафиг бир шякилдя шярщ олунмасыдыр. 
Мясяляйя икинжи бир тяряфдян йанашсаг, демялийик ки, сосиализм щуманизми 
йалныз фящля синфиня гайьылы мцнасибятин тязащцрц кими шярщ едилир, тящсилин 
щуманизмини щеч йада салмырды.  
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Щазыркы шяраитдя мцстягил дювлятимизин ясас директивляриндя, хцсусиля тящсил 
ислащатларына даир сянядлярдя тящсиля щуманист мювгедян йанашылмасы ян башлыжа 
вязифялярдян бири кими гаршыйа гойулур. Бу вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн али 
мяктяб тялябяляринин жямиййятин ян ляйагятли цзвц кими йетишдирилмясиндян ютрц 
онларда гаршылыглы щюрмят, достлуг, йолдашлыг, гардашлыг, щалаллыг, 
мярщямятлилик, щюрмят етмяк, йардым эюстярмяк, пай вермяк кими щуманист 
щисслярин формалашдырылмасына хцсуси шяраит йаратмаг лазымдыр. Чцнки инсани 
щиссляр, нцмуняви давраныш вя нормал мцнасибятлярин формалашмасы мящз беля 
бир просесдя баш верир. Беля бир просес ися педагоъи просесдир.  

Проф.Н.М.Казымов эюстярир ки, педагоъи просес дейяндя тялим, тярбийя, 
тящсил вя бунлардан айрылмаз олан психолоъи инкишаф категорийаларынын вящдяти 
нязярдя тутулур. Чцнки тялим, тярбийя вя тящсилин охшарлыг яламятляри фяргли 
яламятляря нисбятян хейли цстцнлцк тяшкил едир: цчцндя дя ики тяряф (юйрядян вя 
юйрянян) иштирак едир; цчцндя дя бир тяряф диэяр тяряфя мцяййян тясир эюстярир; 
цчцндя дя эюстярилян тясирляр педагоъи-психолоъи сяжиййяли олур; цчцндя дя 
педагоъи-психолоъи тясирляр мягсядйюнлц, планлы, мцтяшяккил олур; цчцндя дя 
халг цчцн файдалы олан системляшдирилмиш биликляр, бажарыг вя вярдишляр, щабеля, 
мяняви кейфиййятляр мянимсянилир. 

Педагоъи просесин ящатя етдийи башлыжа категорийалара хас олан цмуми 
жящятляри нязяря алараг, милли педагоэика онун мащиййятини беля ифадя едир: сис-
темляшдирилмиш биликлярин, бажарыг вя вярдишлярин, щабеля мяняви кейфиййятлярин 
адамлар тяряфиндян мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил мянимсянилмяси 
педагоъи просесдир (56, 32). Педагоъи просесдя тялябяляря ашыланан мяняви 
кейфиййятлярин бюйцк яксяриййятини щуманист нормалары юзцндя якс етдирян 
яхлаги кейфиййятляр тяшкил едир. Она эюря дя али мяктябдя йарадылан саьлам 
педагоъи просесдя тялябяляря ашыланмасы зярури сайылан щуманист нормаларын 
тялгин едилмяси йолу иля онларын йетэин бир шяхсиййят кими формалашмасыны беля 
шяхсиййятин ися педагоъи просесин ясас обйектиня чеврилмясини гаршыйа 
тяхiрясалынмаз вязифя кими гоймаьы тяляб едир. 

Тясадцфи дейил ки, 15 ийун 1999-жу ил тарихдя Азярбайжан Республикасынын 
Президенти тяряфиндян имзаланан сярянжама ясасян гябул едилмиш Азярбайжан 
Республикасы Тящсил сащясиндяки ислащат програмында да эюстярилир: 

- Демократикляшдирмя, щуманистляшдирмя, интеграсийа, 
дифференсиаллашдырма, фярдиляшдирмя, щуманитарлашдырма принсипляриня 
ясасланараг тящсил аланын шяхсиййят кими формалашдырылмасыны, онун тялим-
тярбийя просесинин ясас субйектиня чеврилмясини башлыжа вязифя щесаб едян, милли 
зяминя, бяшяри дяйярляря ясасланан, бцтцн гурумларын фяалиййятини тящсил аланын 
мянафеиня хидмят етмяк мягсяди ятрафында бирляшдирян йени тящсил системинин 
йарадылмасы… тямин едилсин (12, 7). 

Дювлят директивляринин гаршыйа гойдуьу бу вязифяляря уйьун олараг бцтцн 
тящсил мцяссисяляриндя тящсилин щуманистляшдирилмясиня хцсуси гайьы эюстярилмяси 
важиб щесаб едилир. Бу мцяссисяляр ичярисиндя тящсилин щуманистляшдирилмяси иля 
баьлы али мяктяблярин имканлары даща эенишдир. Чцнки республикамызда фяалиййят 
эюстярян бцтцн али мяктяблярдя тядрис олунан фянлярин демяк олар ки, щамысында 
тялябяляря щуманист щиссляр ашыламаг мцмкцндцр. Лакин бу фянляр ичярисиндя 
еляляри вар ки, онларын тядриси просесиндя эяляжяк мцтяхяссиляря щуманист 
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нормалар ашыламаг цчцн даща эениш имканлар вардыр. Мясялян, дейяк ки, бцтцн 
али мяктябляримиздя фялсяфя, сосиолоэийа, мянтиг, психолоэийа, политолоэийа, 
ekoлоэийа проблемляри цзря хцсуси вя цмуми курслар тядрис олунур. Щямин 
курсларын ися ясас обйекти вя предмети кими шяхсиййят вя онун формалашдырылмасы 
мясяляляри юня чякилир. Яэяр Тибб Университети щяким щазырлыьы иля мяшьул 
олдуьуна эюря эяляжяк щякимляря щямчинин тябиятя, жямиййятя, инсанын давраныш 
вя фяалиййятиня етик-щуманист мцнасибят бяслямяйи (фялсяфя вя етика), сосиал 
мцщитя, мяишят мясяляляриня, демократик просесляря (сосиолоэийа) щуманист 
мювгедян йанашмаьы, инсан психолоэийасындакы щуманист щиссляри, дуйьулары, 
гаврайыс елементлярини, тяхяййцл вя тяфяккцр тярзини, характери, габилиййятляри 
(психолоэийа), ятраф мцщити севмяйи, горумаьы, сафлашдырмаьы (еколоэийа) 
юйрятмяк зярури сайылыр. Еляжя дя, Азярбайжан Техники Университетиндя, Иншаат 
Мцщяндисляри вя Мемарлыг Университетиндя, Игтисад Университетиндя, 
Азярбайжан Президенти Йанында Дювлят Идарячилийи Академийасында, Кянд 
Тясяррцфаты Академийасында, Азярбайжан Идман Академийасында да щямин 
фянлярин тядриси иля эяляжяк кадрлара йухарыда эюстярилян кейфиййятлярин 
ашыланмасы зярури сайылыр. Щятта еля фянляр вар ки, тялябяляря щямин фянлярин елми 
ясаслары вя мащиййяти иля йанашы, айры-айры пешяляря йийялянмяйин спесифик 
жящятляри, тяряфляри, щеч олмаса елементар хцсусиййятляри барядя биликляр верилир. 
Мясялян, али мяктяблярдя тялябяляря цмуми психолоэийанын елми ясаслары, 
мязмуну иля йанашы йаш психолоэийасы, диференсиал психолоэийа, ямяк 
психолоэийасы, тибби психолоэийа, педагоъи психолоэийа, щцгуг психолоэийасы, 
щярби психолоэийа, идман психолоэийасы, космик психолоэийа, тяййарячилик 
психолоэийасы, мцщяндислик психолоэийасы, сосиал психолоэийа, мяишят 
психолоэийасы, тяблиьатын психолоэийасы, сийаси психолоэийа, идаряетмянин 
психолоэийасы, игтисади психолоэийа, етнопсихолоэийа, психодиагностика, аномал 
инкишафын психолоэийасы, мцгайисяли психолоэийа, топсихолоэийа, психофор-
маколоэийа, инжясянят психолоэийасы, бядии йарадыжылыг психолоэийасы, тижарят 
психолоэийасы, gюмрцк психолоэийасы, верэигойма психолоэийасы, коммунал пси-
холоэийа, парапсихолоэийа иля баьлы биликляр верилир ки, бу заман онлара 
инсанпярвярлилийин, мярщямятлилийин вя щуманист йанашмаларын психолоъи 
характеристикасынын да юйрядилмяси нязярдя тутулур. Яэяр эюстярилян истигамятляр 
цзря эяляжяк мцтяхяссисляря истянилян сявиййядя билик, бажарыг вя вярдишляр 
ашыланарса, тящсилин щуманистляшдирилмяси сащясиндя мцвяффягиййятляр газанмаг 
мцмкцндцр. 

Республикамызын али мяктябляринин бюйцк яксяриййятинин маэистратура 
пиллясиндя щям дювлят стандартларынын, щям база тядрис планларынын, щям дя 
хцсуси сечмя фянн програмларынын тялябляриня мцвафиг олан фянлярин тядриси 
заманы тящсилин щуманистляшдирилмяси иля баьлы мялуматларын верилмяси цчцн 
эениш имканлар вардыр. Али мяктяб педагоэикасы, али мяктяб психолоэийасы, 
мцгайися цзяриндя ишин нязяриййяси вя тяжрцбяси, мядяниййятшцнаслыг, 
политолоэийа, фялсяфя беля фянлярдян щесаб олунур ки, бу фянлярин тядрисиндя дя 
эяляжяк мцтяхяссисляря, пешя сащибляриня ян али щуманист щисслярин ашыланмасы 
мцмкцн сайылыр. 

Беля бир мясяляйя дя хцсуси диггят йетирмяк лазым эялир. Бу, эендер мяся-
лясидир. Эендер бейнялмилял сюз олуб «гадын» анламы мянасында баша дцшцлцр. 
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Буна бязян «фемменизм» (йяни гадыншцнаслыг) да дейилир. Щазырда 
Американын вя Гярбин демяк олар ки, бцтцн университетляриндя «Эендер тящсили» 
щяйата кечирилир. Интернет шябякяси хяттиля ялдя олунмуш мялуматлара истинадян 
демялийик ки, эянжляр тящсили Гярбдя, ясасян, Ачыг Жямиййят Институтларынын, 
Йардым Фондларынын, Мяркязи Авропа Университетинин (Будапешт) вя диэяр 
гурумларын дястяк вя малиййя йардымы иля щяйата кечирилир. Щямин гурумларын 
билаваситя кюмяклийи иля щяйата кечирилян эендер тящсилинин мцхтялиф мязмунлу, 
мцхтялиф истигамятли вя мцхтялиф характерли тядрис програмлары вардыр ки, 
бунларын да ясасында гадына щуманист мцнасибят дурур. 

Беля бир тящсилин ортайа чыхмасы ися бир нечя зярурятдян йаранмышдыр. Бу 
сябяблярин ися ян башлыжасы Гярбдя вя Америкада гадына олан гейри-инсани 
мцнасибятлярин эениш вцсят алмасыдыр. Америка вя Гярб юлкяляриндя гадын 
бизнеси иля мяшьул олан вя эцнц-эцндян артан гурумларын, ширкятлярин, 
жямиййятлярин хятти иля йаранан фазендалар, эежя барлары, ресторанлар, мави 
клублар, казинолар, яйлянжя мяркязляри вя бу кими йерлярдя гадынлар сатылыр-
алчалдылыр, кюля щалына салыныр, яйлянжя предметиня чеврилир. Беляликля, щямин 
гадынлар юз аналыг, нянялик, паклыг, сафлыг, мцгяддяслик, аьбирчяклик, эюзяллик 
символуну бирдяфялик итирир. Бцтцн бунлар ися гадына гейри-щуманист 
мцнасибятлярин тязащцрцндян йараныр. Беля бир мцнасибятляр ися гадыны горхулу 
бактерийаларын, йолухужу хястяликлярин, физиолоъи жящятдян тящлцкяли сайылан 
вирусларын, наркотик вярдишлярин дашыйыжыларына чеврилмясиня хцсуси шяраит йарадыр. 
Беля хошаэялмяз щаллар ися бир тяряфдян нормал ящали артымынын гаршысына сядд 
чякирся, диэяр тяряфдян жямиййятдя йаранан йени няслин щям физики, щям дя 
мяняви жящятдян шикяст олмасына эятириб чыхарыр. Сивилизасийа вя глобаллашдырма 
пярдяси алтында щяйата кечирилян бу гейри-инсани щярякатын, щуманистляшдирмя 
принсипляриня дабан-дабана зидд олан бу амиллярин гаршысыны алмаг мягсяди иля 
Гярб алимляри Феминист педагоэика, Феминист психолоэийа Gендер Тящсили 
програмларынын вя тядрис материалларынын щазырланмасыны сон дяряжя зярури вя 
эцнцн тяхирясалынмаз вязифяси щесаб етмишляр. 

Жямиййяти мящвя апаран беля тящлцкяли амилляри, бяшяриййяти яхлагсызлыьа вя 
мянявиййатсызлыьа сцрцкляйян бу негатив щаллары арадан галдырмаг мягсяди иля 
артыг бцтцн бейнялхалг тящсил институтлары,  демяк олар ки, щяйяжан тябили чалмаьа 
башламыш вя тящсилин щуманистляшдирилмяси принсипини ясас эютцрмякля йени цсул, 
васитя, прийом вя йолларын мцяййянляшдирилмясини тякидля тяляб едирляр. Беляля-
риндян бири Будапештдя фяалиййят эюстярян Мяркязи Авропа Университетинин 
дястяк вя малиййя йардымы иля щазырланмыш «Эендер вя мядяниййят» 
програмыдыр. Бу програм ясасында Авропада щяйата кечирилян Эендер Тящсили 
артыг Азярбайжанда да тяблиь олунмаьа башламышдыр. Тяяссцф щисси иля гейд 
етмяк лазымдыр ки, йухарыда гейд етдийимиз гейри-щуманист нормалар, негатив 
щаллар артыг Азярбайжанда да мцшащидя едилмяйя башламышдыр. Орта 
цмумтящсил, орта ихтисас вя али мяктяблярдя тящсил алан йенийетмя вя эянж 
гызларын спиртли ичкиляря, наркотик маддяляря мейл етмяси, «Авропа 
Щотелляриндя», «публичнi домлар» да (бу ифадянин дилимиздя йозуму еффектли 
сяслянмядийи цчцн биз щямин «кцтляви евляри» беля адландырмаьа мяжбур олдуг) 
эюрцнмяляри иля баьлы дярж олунан йазылар, нцмайиш етлдирилян видео-сцъетляр дя 
буну сцбут едир. 
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Бцтцн бунлары нязяря алан Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи рес-
публикамызда Эендер Тящсили цзря тядрис програмынын щазырланмасыны мягсядя-
уйьун щесаб етмишдир. Гярб Университетинин тяшяббцсц вя Азярбайжан Тящсил 
Назирлийинин 24 ийул 2001-жи ил тарихли 856 сайлы гярары иля «Али тящсил 
мцяссисяляриндя эендер тящсили цзря тядрис програмлары» чап олунмушдур. Тящсил 
ислащатлары програмында тясбит олунан тящсилин щуманистляшдирилмяси принсипиня 
уйьун олараг вя бу принсипин ян башлыжа тяркиб щиссяляриндян бири сайылан бу 
програмда гадына щуманист мцнасибятин мащиййяти, мязмуну вя ясас исти-
гамятляри юз яксини тапмышдыр. Програмын «Азярбайжан тарихиндя эендер 
аспекти», «Политолоэийанын эендер аспектляри», Фялсяфянин эендер аспектляри», 
«Эендер сосиолоэийасы», «Эендер вя мядяниййят», «Психолоэийада эендер 
аспектляри», «Эендер тядгигатларынын щцгуги аспектляри», «Игтисади нязяриййядя 
эендер аспектляри» адланан бюлмяляриндя яхлаги, мяняви, етик, естетик, сосиал, 
щцгуги, психолоъи мцнасибятлярин фонунда гадына олан ян али щуманист 
мцнасибятляри юзцндя якс етдирян чох дяйярли мювзулар юз яксини тапмышдыр. 
Лакин тящсилин щуманистляшдирилмясиня ящямиййятли дяряжядя тякан веря биляжяк 
бу програм ясасында тядрис материалларынын вя дярс вясаитляринин 
щазырланмамасыны тяяссцф щисси иля гейд етсяк дя йахын эяляжякдя проблемля 
баьлы дидактик материалларын щазырланмасына вя онун али тящсил мцяссисяляриндя 
мягсядяуйьун шякилдя тядрис олунмасына шяраит йарадылмасына никбинликля ба-
хырыг. 

Тящсилин щуманистляшдирилмясиня эюстярилян беля мараг вя мейлляр, али мяк-
тябляримиздяки шяраит демяйя ясас верир ки, тящсилин щуманистляшдирилмяси принсипи 
ясасында тяшкил олунан ишляр яэяр мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил шякилдя 
щяйата кечирилярся, эянжлярин инсанпярвяр бир шяхсиййят вя нцмуняви яхлаги-
мяняви сифятляря малик бир пешя сащиби кими формалашмасына наил олмаг мцм-
кцндцр. Бу иши ися даща сямяряли шякилдя педагоъи кадр щазырлыьы иля мяшьул олан 
али мяктяблярин щяйата кечирмяси даща мягбул сайылыр. Чцнки бу типли али тящсил 
мцяссисяляринин проблемин щялли иля баьлы имканлары даща эенишдир. 

Щямин имканлары йыьжам шякилдя сярщ етмяк вя цмумиляшдирмякдян ютрц 
ашаьыдакы амилляря диггят етмяк кифайятдир. 

Биринжи амил: Педагоъи кадр щазырлыьы иля мяшьул олан али тящсил мцяссисяляри 
рящбярляринин, о жцмлядян ректорларын, тядрис-тярбийя ишляри цзря проректорларын, 
деканларын, кафедра мцдирляринин, еляжя дя диэяр ижтимаи тяшкилатларын иш план-
ларында Тящсил Ислащатына даир директивлярдян иряли эялян мцддяалар, хцсусиля 
тящсилин щуманистляшдирилмяси принсипинин башлыжа мцддяалары юз яксини тапыр, 
башга сюзля десяк, тясбит олунур. 

Икинжи амил: Педагоъи кадр щазырлыьы иля мяшьул олан али тящсил мцяссисяляриндя 
шифащи халг ядябиййаты нцмуняляри (фолклор), тящсилин, тярбийянин, цмумиййятля 
десяк, педагоэиканын тарихи, нязяри ясаслары, психолоэийа, тябиятин, жямиййятин вя 
идракын цмуминкишаф ганунлары, ганунауйьунлуглары; щяр бир ихтисасын, ижтимаи, 
игтисади, сийаси, мянтиги, етик, естетик ясаслары; ибтидаи щярби; тибби; физики щазырлыг 
барядя тялябяляря мцхтялиф характердя, мцхтялиф щяжмдя билик, бажарыг вя вярдишляр 
конкрет систем щалында верилир. Щямин системин мязмунунда ися тящсилин 
щуманистляшдирилмяси иля баьлы кифайят гядяр дидактик материаллар вардыр.  
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Цчцнжц амил: Педагоъи кадр щазырлыьы иля мяшьул олан али мяктябляр цчцн 
нязярдя тутулмуш тядрис планларында, щямин тядрис планларынын тялябляриня уйьун 
щазырланмыш фянн програмларында, щямин фянн програмларына уйьун 
щазырланмыш дярслик вя дярс вясаитляриндя тящсилин щуманистляшдирилмяси 
бахымындан истяр билваситя, истярся дя билаваситя мягбул сайылан йетяринжя 
мювзулар вардыр. 

Дюрдцнжц амил: Щямин мювзулар цзря мцщазиря мятнляри щазырлайан 
мцяллимляр цчцн тящсилин щуманистляшдирилмяси иля баьлы дювлят директивляри, о 
жцмлядян, юлкя Президентинин фярманы вя сярянжамлары, Ясас Ганунда 
(Конститусийада) тясбит олунмуш маддяляр, «Тящсил Гануну»нда яксини тапан 
мцддяалар, бейнялхалг тящсил институтларынын програм характерли сянядляр 
топлусу, елми ясярляр, дидактик материаллар, методик эюстяришляр, мцвафиг 
назирликлярин коллеэийа гярарлары вя мцхтялиф сяпкили ядябиййатларын олмасыдыр. 

Бешинжи амил: Мцщазиря материалларынын семинар мяшьяляляриндя мцзакиряси-
нин сямяряли тяшкилиня имкан йарадан яйани, техники (аудиuал, аудовизуал) 
васитялярин, йени педагоъи технолоэийаларын олмасыдыр. 

Алтынжы амил: Тящсилин щуманистляшдирилмяси иля баьлы сон информасийаларын 
топланылмасына имкан верян интернет шябякясинин олмасыдыр. 

Йеддинжи амил: Педагоъи кадр щазырлыьы иля мяшьул олан али мяктяблярдя 
тядрисдянкянар вахтларда, аудиторийаданкянар тядбирлярдя, о жцмлядян: 
эежялярдя, эюрцшлярдя, диспутларда, лекторийаларда, ахшамларда, студийаларда, 
тялябя конфрансларында, эянжляр клубларында, мяслящят саатларында, китаб 
мцзакиряляриндя, тягдимат мярасимляриндя, байрамларда, тящсилин 
щуманистляшдирилмясиня даир сющбятлярин апарылмасы цчцн шяраитин олмасыдыр.  

Бу амилляри нязяря алмагла республикамызын бцтцн али мяктябляриндя 
хцсусиля педагоъи кадр щазырлыьы иля мяшьул олан Бакы Дювлят Университетининдя, 
Азярбайжан Дювлят Педагоъи Университетиндя, Азярбайжан Дилляр 
Университетиндя, Азярбайжан Мцяллимляр Институтунда, Бакы Славйан 
Университетиндя, Нахчыван Дювлят Университетиндя, Нахчыван Дювлят 
Мцяллимляр Институтунда, Эянжя Дювлят Университетиндя, Сумгайыт Дювлят 
Университетиндя, Лянкяран Дювлят Университетиндя, Азярбайжан Бейнялхалг 
Университетиндя, Тяфяккцр Университетиндя, Одлар Йурду Университетиндя, Бакы 
Гызлар Университетиндя, Азярбайжан Университетиндя тящсилин 
щуманистляшдирилмяси ишини елми педагоъи, психолоъи, методик ясаслар цзяриндя 
гурмагла инсанпярвярлийи, яхлаги-мяняви нормалары щяр кясин юз давраныш 
фяалиййятини нцмуняви шякилдя якс етдирян пешя сащибляри йетишдирмяк имканлары 
чохдур. 

Бунун цчцн ися ады чякилян али мяктяблярдя щяр жцр шяраит вардыр. Она эюря 
дя педагожи кадр щазырлыьы ишиндя тящсилин щуманистляшдирилмясиня мцщцм 
принсип кими истинад етмяк лазымдыр. Бу, о демякдир ки, Азярбайжан тящсилинин 
дцнйа тящсилиня интеграсийа едилдийи щазыркы шяраитдя тящсилин 
щуманистляшдирилмяси принсипи али мяктяблярин рящбяри башда олмагла бцтцн 
педагоъи коллектив тяряфиндян бир стимул кими гябул едилмялидир. Нязяря алсаг 
ки, «принсип» сюзц (Латын сюзцдцр, «принсипиум» сюзцндян йаранмышдыр – 
башланьыж, ясас демякдир) щяр щансы бир нязяриййянин, тялим, елм, дцнйаэюрцшц, 
сийаси тяшкилатын вя с. чыхыш етдийи ясас мцддяалар; инсанын яхлаг вя фяалиййят 
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нормасы; щяр щансы бир механизмин, адятин гурулуш хцсусиййяти (14, 13) 
мянасыны верирся, демяли, тящсилин щуманистляшдирилмяси принсипи щяр щансы бир 
педагоъи просесдя йетишян няслин тялим-тярбийяси заманы онларын яхлаги 
нормаларынын сафлашдырылмасы, мяняви жящятдян зянэинляшдирилмяси, онларда 
инсанпярвярлик, милли-мяняви дяйярляря, ислам дяйярляриня щюрмятля йанашмаг, 
торпаьы горумаг, валидейнляря, гожалара, ушаглара, хястяляря, ялилляря, имкансыз 
ушаглара, кимсясизляря, касыблара ещтирам бясляйиб йардым етмяк вя саир кими 
кейфиййятляри формалашдырмаг цчцн онлара мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил 
тясир эюстярмяк кими баша дцшцлмялидир. 

Елми педагоэикада тящсилин щуманистляшдирилмяси принсипи фасилясиз тящсил 
системинин ясасында дуран принсипляр системиня дахил едилир. Проф.Н.М.Казымов 
бу мювзудан данышаркян эюстярир ки, «щяр юлкянин сосиал-игтисади вя сийаси 
гурулушуна уйьун олан тящсил системинин бир сыра принсипляри олур» (58, 21). 

Азярбайжанда тящсил системи ашаьыдакы принсипляря уйьун гурулур: тящсилин 
дювлят вя ижтимаи сяжиййяли олмасы, дювлят тялим-тярбийя мцяссисяляриндя тящсилин 
ясасян дювлят щесабына олмасы; щяр бир вятяндаш цчцн тящсилин мцйяссярлийи; 
тящсилин щуманист характердя олмасы; тящсилин щуманитар истигамятли олмасы; 
тящсил системиндя ващидлик вя варислийин олмасы, тящсилдя халгларын щцгуг 
бярабярлийи; тящсилдя киши вя гадынларын щцгуг бярабярлийи; тящсилин милли 
дяйярлярдян гидаланмасы; шяхсиййятин щяртяряфли инкишафына тящсилин имкан 
вермяси; тящсил системинин ачыглыьы; тящсилин идаря олунмасында демократиклик; 
тящсилдя сийаси фяалиййятин йолверилмязлийи (60, 117). 

Эюрцндцйц кими, тящсил системинин ясасында дуран он цч ясас принсипдян 
бири дя конкрет олараг тящсилин щуманистляшдирилмяси адланырса, диэяр 12 
принсипин щяр бириндя дя мцвафиг олараг щуманизм елементляри юз тяжяссцмцнц 
тапыр. 

Мясялян, тящсилин дцнйявилийи принсипиндя дя щуманизмин бяшярилийи юзцнц 
бу вя йа диэяр дяряжядя эюстярир. Йахуд тящсилин милли дяйярлярдян гидаланмасы 
принсипиндя дя милли-мяняви дяйярляримизин инсанпярвярлик, гайьыкешлик 
ялиаçыглыг, щуманистлик кими яхлаги нормалардан йоьрулмасы юзцнц бцрузя 
верир. Тящсилин принсипляринин щуманистляшдирмя принсипи иля баьлы бир цзвц 
ялагяси онун цмум -педагоъи принсип олмасыны шяртляндирян жящятлярдяндир. 
Елми педагоэикада системлилик, ардыжыллыг, мцвафиглик, никбинлик, йаш, фярди вя 
психолоъи хцсусиййятлярин нязяря алынмасы принсипляри кими щуманистляшдирмя 
принсипи дя цмумпедагоъи принсип щесаб олунур. Она эюря ки, 
щуманистляшдирмя принсипи щямин принсипляр кими щям тялимин, щям тярбийянин, 
щям дя тящсилин принсипляри щесаб олунурлар. Тящсилин щуманистляшдирилмясини биз 
илк дяфя олараг цмумпедагоъи принсип щесаб етмякля онун елми 
педагоэикада, йяни «Педагоэика», «Али мяктяб педагоэикасы» адлы дярслик вя 
дярс вясаитляриндя мювжуд принсипляр сырасына дахил едилмясини тяклиф едирик. 
Чцнки арзу вя истяк шяклиндя тягдим етдийимиз бу тяклифин ися мцщцм елми 
ясаслара сюйкянмясини дя унутмаг олмаз. Мялумдур ки, щуманистляшдирмяни, 
щуманизми, щуманист характери проф. Нуряддин Казымовдан савайы, щеч бир 
мцяллиф тящсилин принсипи кими гябул етмямишдир. О, илк дяфя олараг «Али мяктяб 
Педагоэикасы»нда (59), сонра ися «Мяктяб педагоэикасы»нда (55) тящсилин щу-
манистляшдирилмяси мясялясиня тохунмушдур. Диэяр мцяллифляр ися бу принсипи 
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йалныз тярбийя принсипи кими тягдим етмишляр. «Педагоэика» адлы дярслик вя дярс 
вясаитляриндя ютяри дя олса, мювжуд тярбийя принсипляри сырасында щуманизм 
тярбиййясинин адыны чяксяляр дя, бу принсипин щяртяряфли елми шярщини вя педагоъи 
кадр щазырлыьында онун ролуну эениш мянада ишыгландырмамышлар. Она эюря дя 
тящсилин щуманистляшдирилмяси принсипи барядя биз илк дяфя олараг эениш шякилдя 
шярщляр вермяйи мягсядяуйьун щесаб етдик, тящсилин щуманистляшдирилмяси 
сюзцнцн шярщиня чалышдыг, бу сюзцн етимоложи мянасыны айдынлашдырдыг, онун 
конкрет бир педагоъи принсип кими шярщиня вя щямин принсипин али мяктяб 
щяйатындакы ролуна вя йериня юз мцнасибятимизи билдирдик. Бцтцн бу 
дедикляримизи цмумиляшдиряряк тящсилин щуманистляшдирилмяси принсипинин 
мязмунуну ашаьыдакы кими ифадя етмяйи мягбул сайдыг. Йетишян няслин 
(шаэирдин, тялябянин) юз шяхси мейлиня, арзусуна, ниййятиня уйьун эялян фянлярин 
юйрянилмясиня имкан верилмяси, мцстягил пешя сечмяйя истигамятляндирилмясиня 
хцсуси шяраитин йарадылмасы; онларын щцгугларына, азадлыгларына, ижтимаи 
марагларына, шяхсиййятиня, шяряф вя ляйагятиня, ягидясиня щюрмятля йанашылмасы; 
мцяллим-шаэирд, мцяллим-тялябя мцнасибятляриндя сямими щямряйлийи, сых 
ямякдашлыьы, гаршылыглы анлашманы, инсанпярвярлийи, щюрмят, ещтирам, йардым, 
пай, мярщямят вя с. бу кими нормаларын мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил 
тянзимлянмяси, тящсилин щуманистляшдирилмяси принсипинин мязмунуну тяшкил 
едир. 

Йери эялмишкян, тящсилин щуманистляшдирилмяsi принсипинин али мяктяб щяйатын-
дакы мювгейиня дя мцнасибят билдирмяйи лазым билирик. 

Щяр шейдян яввял, гейд олунмалыдыр ки, тящсилин щуманистляшдирилмяси 
принсипи бцтцн али мяктяблярдя чох эцжлц мювгейя маликдир. Лакин бу мювгейин 
сцкунятдя олмасы бир факт олараг гаршыда дурур. Башга сюзля десяк, али 
мяктябин идаря едилмясиндян тутмуш тядрис просесинин дцзэцн гурулмасына вя 
аудиторийаданкянар тядбирлярин тяшкилиня гядярки бцтцн бу просеслярдя тящсилин 
щуманистляшдирилмяси принсипиня истинад етмякля, бу принсиплярин ясасында дуран 
мцяййян тяляблярин эюзлянилмясиня, мцвафиг метод, прийом, йол вя цсулларын 
кюмяйиндян истифадя етмякля педагоъи кадр щазырлыьы иля билаваситя баьлы олан 
щямин мювгейи сцкунятдян хилас едяряк она динамик эцж вермяк мцмкцндцр. 
Юзц дя бу иши тякжя педагоъи кадр щазырлыьы иля бирбаша мяшьул олан али 
мяктяблярля мящдудлашдырмаг дцзэцн сайыла билмяз. Фикримизи конкрет 
фактларла изащ едяк. Мясялян, эютцряк Азярбайжан Тибб Университетини: Елми 
ядябиййатда бу университет щеч вахт педагоъи кадр щазырлыьы иля мяшьул олан 
университет кими гялямя верилмяйиб. Бцтцн йазылы мянбялярдя университетин 
мцалижяханалары, санитарийа, эиэийена, тядгигат мяркязлярини вя саиря бу кими 
гурумлары юз кадрлары иля тямин етмяси барядя информасийалара раст эялирик. 
Унутмаг олмаз ки, университет бцтцн бунларла йанашы, щям дя педагоъи кадр 
щазырлыьы иля мяшьул олур. Чцнки университети битирянлярин бир гисми тибб 
мяктябляриндя, тибб тямайцллц коллежлярдя, техникумларда вя Тибб 
Университетиндя дярс дейир. Яэяр дярс дейирлярся, демяли, онлар педагоъи 
просесин апарыжы сималарына чеврилирляр. Бу мцтяхяссисляр яэяр педагоъи ишля 
мяшьулдурларса, демяли, онлары да педагоъи кадр щазырлыьы иля билаваситя мяшьул 
олан али тядрис мцяссисяси бу ишя щазырламышдыр. Яэяр ады чякилян орта ихтисас вя 
али мяктябляр бирбаша тибб тящсили иля мяшьулдурларса, демяли, онларын щамысы 
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тящсил мцяссисяляридир вя щямин тящсил мцяссисяляриндя тящсилин 
щуманистляшдирилмяси принсипиня бирмяналы шякилдя дцзэцн йанашылмасы, риайят 
олунмасы вя истинад едилмяси важибдир. Беля бир мясяляни диггятдян йайындырмаг 
олмаз ки, тибби тящсили алан щяр бир пешя сащиби щюкмян мярщямятли, инсанпярвяр 
вя шяфгятли олмалыдыр. Ябяс йеря демяйибляр ки, щякимляр «саьламлыг бяхш едян», 
«мярщямят эюстярян», «юлцмдян хилас едян», «жан гуртаран» адамлардыр. 
Гядим заманларда щякимляри лоьман адландырыблар. Лоьман хястялярдя 
никбинлик, инам щиссляри формалашдырмаьы бажармалы, онларын бцтцн дярдляриня 
инсанпярвярликля йанашмалы, юз шяфгятли ялляриндян онлара мярщямят пайы 
вермяйя даим щазыр олмалы, тямяннасыз йардым етмяйи юзцнцн щяйат амалы 
кими гябул етмяйя алышмалыдырлар. Онлар тябии фялакятлярдян, гязалардан, 
йолухужу вя ижтимаи мцщит цчцн сон дяряжя тящлцкяли олан хястяликлярдян зяряр вя 
язиййят чякянляря йардым етмяйи юзляринин яхлаги – мяняви кейфиййятляриня 
чевирмяйи бажармалыдырлар. Бцтцн бунлар ися демяйя ясас верир ки, тибби кадрлар 
щазырлайан орта ихтисас вя али тящсил мцяссисяляриндя тялябяляри сящиййя ишчиси кими 
мцгяддяс пешя щазырлыьына йийяляндиряркян онлара тящсилин щуманистляшдирилмяси 
принсипинин ясас истигамятляриня мцвафиг олараг билик, бажарыг вя вярдишлярин 
ашыланмасы даща важибдир. Ейни сюзляри бирбаша педагоъи кадр щазырлыьы иля 
мяшьул олмайан али мяктябляр щаггында да демяк олар. Чцнки онлар мцяллим 
йох, мцщяндис, игтисадчы, эеолог, нефтчи,  малиййячи, тижарятчи, компцтер 
технолоэийасы мцтяхяссиси, бизнесмен, эюмрцкчц, верэигойан, кянд тясяррцфаты 
ишчиси, тяржцмячи, мемар, реъиссор, актйор, машыншцнас, материалшцнас, 
щцгугшцнас, шяргшцнас, металшцнас, еколог, реэионшцнас вя с. бу кими кадрлар 
щазырлайырлар. 

Йаддан чыхармаг олмаз ки, торпагларымызын 20 фаизинин ишьал олундуьу, 
мямлякятимизин ишьала мяруз галдыьы, мянфур ермяни жялладларынын, ганичян-
ляринин, террорчуларынын сойдашларымызы юз дядя-баба йурдундан зорла говараг 
ев-ешиклярини харабазара чевирдийи щазыркы шяраитдя кючкцн имкансызлара, гачгын 
хястяляря, кюрпяляря, гоcалара, ишсизляря, ялсиз-айагсызлара йардым етмяк, пай 
вермяк, мярщямят эюстярмяк, мадди жящятдян дайаг дурмаг, ял тутмаг, арха 
дайанмаг цчцн иш адамлары, бизнесменляр, тижарятчиляр, игтисадчылар даща чох 
лазымдыр. Демяли, бцтцн али мяктяблярдя тящсилин щуманистляшдирилмяси принсипи 
щяйата кечирилян кадр щазырлыьы ишинин ясас лейтмотивиня чеврилмялидир. 

Бурадан беля бир гянаят щасил олур ки, дювлят директивляринин тялябляриня 
уйьун олараг республикамызын бцтцн али мяктябляриндя тящсилин 
щуманистляшдирилмяси принсипиня истинад едилмякля щяйата кечирилян ишляр гаршыйа 
гойулан ян башлыжа вязифялярдян бири кими, дейярдик ки, биринжиси кими гябул 
едилмялидир. Бунун цчцн али мяктябляр дя мцвафиг имканлара маликдир. Али 
мяктябляр ичярисиндя педагоъи кадр щазырлыьы иля мяшьул олан тядрис мцяссисяляри 
ися бу сащядя даща эениш имканлара маликдир. Беля али мяктябляр ися юлкямиздя 
йетяринжядир. Республикамызын ян бюйцк вя ян гядим тящсил яняняляриня малик 
олан Бакы Дювлят Университетиндя 22 адда фяалиййят эюстярян  факцлтя вя 
шюбялярдя халг тясяррцфатынын айры-айры сащяляриндя чалышмаг цчцн, щям дя 
педагоъи кадрлар щазырланыр. Университетин Азярбайжан дили вя ядябиййаты, яряб 
дили вя ядябиййаты, фарс дили вя ядябиййаты, иvриd дили вя ядябиййаты, фялсяфя, тарих, 
политолоэийа факцлтясинин мязунларынын бюйцк яксяриййяти тядрис мцяссисяляриндя 
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педагоъи фяалиййятля мяшьулдурлар. Азярбайжан Дювлят Педагоъи Университети вя 
Азярбайжан Мцяллимляр Институту (11 филиалы иля бирликдя) ися сырф педагоъи кадр 
щазырлыьы иля мяшьул олан али мяктяблярдян щесаб олунур. Бу али мяктяблярля 
йанашы, Бакы Славйан Университети, Азярбайжан Бядян Тярбийяси вя Идман 
Академийасы, Азярбайжан Дилляр Университети, Нахчыван Дювлят Университети, 
Сумгайыт Дювлят Университети, Лянкяран Дювлят Университети, Азярбайжан 
Бейнялхалг Университети, Одлар Йурду Университети, Тяфяккцр Университети, Бакы 
Гызлар Университети, Бакы Асийа Университети, Азярбайжан Университети дя 
билаваситя педагоъи кадр щазырлыьы  ишини щяйата кечирир. Нязяря алсаг ки, 
Азярбайчан Дилляр Университетинин, Азярбайжан Дювлят Педагоъи 
Университетинин, Азярбайжан Мцяллимляр Институтунун Нахчыванда, 
Сумгайытда, Минэячевирдя, Шамахыда, Шякидя, Загаталада, Жялилабадда, Сал-
йанда, Губада, Эянжядя, Газахда, Аьжябядидя фяалиййят эюстярян филиалларында 
да педагоъи кадр щазырлыьы иши щяйата кечирилир. Демялийик ки, республикамызын 
бцтцн реэионлары артыг педагоъи кадр щазырлыьы ишини юзцндя яйани шякилдя якс 
етдирир. Ады чякилян али тядрис мцяссисяляри ися тящсилин щуманистляшдирилмяси 
принсипиня уйьун олараг тядрис-тярбийя ишлярини, щабеля йцксяк сявиййяли 
педагоъи кадр щазырлыьыны щяйата кечирмяк цчцн чохпилляли имканлар шябякясиня 
маликдирляр. Щямин шябякяйя дахил олан имканлар системини ашаьыдакылар тяшкил 
едир.  

1. Щазырда гцввядя олан Тящсил Ганунуна (11) эюря бцтцн тялим-тярбийя 
мцяссисяляринин, о жцмлядян али тящсил мцяссисяляринин демократикляшдирмя, 
щуманистляшдирмя, интеграсийа, диференсиаллашдырма, фярдиляшдирмя, 
щуманитарлашдырма принсипляриня ясасланараг, тящсил аланын шяхсиййят кими 
формалашдырылмасыны, онун тялим-тярбийя просесинин ясас субйектиня чеврилмясини 
башлыжа вязифя щесаб едян, милли зяминя, бяшяри дяйярляря ясасланан, бцтцн 
гурумларын фяалиййятини тящсил аланын мянафейиня хидмят етмяк мягсяди 
ятрафында бирляшдирян йени тящсил системинин йарадылмасы кими сивил тювсийялярин 
верилмяси (Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлисинин сон ижласларынын 
мцзакирясиндян кечян вя йахын заманларда гябул едилмяси нязярдя тутулан 
Йени Тящсил Гануну лайищясиндя дя тящсилин щуманистляшдирилмяси принсипи 
конкрет маддя иля тясбит олунур). 

2. Азярбайжан Республикасы Президентинин 15 ийун 1999-жу ил тарихли 
сярянжамы иля тясдиг едилмиш «Азярбайжан Республикасынын тящсил сащясиндя 
ислащатлар програмы»нда тящсилин щуманистляшдирилмяси принсипиня уйьун ишлярин 
али мяктябляр гаршысында тяхирясалынмаз, ян башлыжа вязифялярдян бири кими 
гойулмасы; 

3. «Азярбайжан Республикасынын Тящсил сащясиндя ислащатлар програмы»на 
уйьун олараг Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийинин ямр вя сярянжам-
ларында, щабеля мцвафиг коллеэийа гярарларында тящсилин щуманистляшдирилмяси 
принсипинин тясбит олунмасы; 

4. Азярбайжан Республикасынын Назирляр Кабинетинин 30 март 1995-жи ил та-
рихли 72 сайлы гярары иля тясдиг едилмиш «Али Тящсил Мцяссисяси Щаггында Ясасна-
мя»дя (ясаснамяйя НК-нын 1997-жи ил, 9 йанвар тарихли 4 сайлы вя 1999-жу ил 15 
май тарихли, 82 сайлы гярарлары иля тясдиг едилмиш дяйишиклик вя ялавялярин едилмяси 
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дя нязярдя тутулур) тящсилин щуманистляшдирилмяси принсипиня уйьун тялим, тядрис 
вя тярбийя ишляринин апарылмасына даир эюстяриш вя тювсийялярин олмасы;  

5. Али тящсил мцяссисяляри щаггында ясаснамянин али пешя тящсилинин дювлят 
стандартлары бюлмясинин (В бюлмя) 50-жи бяндиндя али ихтисас тящсилинин ясас пешя 
тящсили програмына дахил олан мяжбури фянляр блокунда щуманитар фянлярин 
цстцнлцк тяшкил етмяси; 

6. Щуманитар фянляр сырасына дахил олан Азярбайжан дили вя ядябиййаты, 
харижи дилляр вя ядябиййаты, мянтиг, фялсяфя, сосиолоэийа, цмуми психолоэийа, йаш 
психолоэийасы, мяишят психолоэийасы, сосиал психолоэийа, али мяктяб 
психолоэийасы, тибби психолоэийа, педагоэика, мяктяб педагоэикасы, али мяктяб 
педагоэикасы, халг педагоэикасы, педагоэика тарихи, тярбийя ишинин методикасы, 
тарих, политолоэийа, игтисадиййатын ясаслары, мусиги, естетика, еколоэийа, идман, 
щярби тялимляр вя нязяриййяси, мцгайися цзяриндя ишин нязяриййяси вя тяжрцбяси, 
педагоъи етика кими фянляря, курслара, хцсуси курслара, сечмя курслара даир 
щазырланмыш тядрис програмларында, дярсликлярдя, дярс вясаитляриндя тящсилин 
щуманистляшдирилмяси принсипини юзцндя якс етдирян мювзуларын (кифайят гядяр 
олмаса да) олмасы; 

7. Педагоэика, мяктяб педагоэикасы, халг педагоэикасы, али мяктяб 
педагоэикасы дярсликляриндя вя дярс вясаитляриндя тящсилин щуманистляшдирилмяси иля 
бир баша сясляшян, бу принсипин ясас мцддяаларыны юзцндя якс етдирян, онун мащий-
йятини, мягсяд вя вязифялярини юзцндя ещтива едян «Тящсилин щуманистляшдирилмяси, 
«Тящсилин щуманист характердя олмасы», «Тялимин щуманистляшдирилмяси принсипи», 
«Щуманизм тярбийяси», «Щуманист тярбийя», «Яхлаг тярбийяси», «Еколоъи тярби-
йя», «Аьыл тярбийяси», «Тялим-тярбийя ишиня мцяллимин емосионаллыьынын тясири», 
«Елми дцнйаэюрцшцн формалашмасы», «Педагоъи просесин ганунауйьунлуглары», 
«Али мяктябдя педагоъи просеся хидмят», «Али мяктябдя елми тядгигат иши», «Али 
мяктябдя йцксяк ихтисаслы елми-педагоъи кадрларын щазырланмасы», «Али мяктябя 
рящбярлик вя педагоъи нязарят» вя саир бу кими мювзуларын олмасы;  

8. Тядрисдянкянар ишлярдя, аудиторийаданкянар тядбирлярдя, о жцмлядян, 
эежялярдя, эюрцшлярдя, лекторийаларда, диспутларда, мцсабигялярдя, тялябя клуб-
ларында, тялябя конфрансларында, китаб мцзакирясиндя, поезийа саатларында, 
бядии йарадыжылыг дярнякляриндя, мярасимлярдя, мцгяддяс йерляри зийарят етмяк, 
хцсусиля гачгынлара, кючkцнляря, мцщарибя фажиясиня  мяруз галанлара, касыблара 
кюмяк етмяк, хястяляря баш чякмяк йардым етмя мярасимляри дя бурайа 
дахилдир),  консертлярдя, йарышларда, йцрцшлярдя, екскурсийаларда тящсилин 
щуманистляшдирилмяси принсипи иля баьлы мцзакиря, тящлил вя шярщ етмяк цчцн 
кифайят гядяр мювзуларын олмасы. 

 

2.20. Təhsilin demokratikləşdirilməsi. 

Demokratikləşdirilmə sözü “demokratiya” sözündən yaranmışdır. Yunan  
sözü olan “demokratiya” (hərfi mənası-xalq hakimiyyəti; demos-xalq, kratios-
hakimiyyət) vətəndaşlara geniş hüquq və azadlıqlar verilməsinə əsaslanır. 
(Bax. ASE III cild, Bakı, 1979, səh. 371) 
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Deməli,  təhsilin bütün pillələrində konstitusiya hüquqlarının müdafiəsi; 

sərbəst, azad, sağlam düşüncə tərzilə müstəqil söz söyləməsi, ixtisas seçməsi, 
peşə öyrənməsi, cəmiyyətin tam hüquqlu vətəndaşı kimi seçmək, seçilmək, 
vəzifə tutmaq, xarici ölkələrdə təmsil olunmaq; mütərəqqi ideyaları, hadisə və 
prosesləri müdafiə etmək; bütün qanunsuzluqları açıq tənqid etmək və s. Kimi 
anlayışların öyrədilməsi demokratik düşüncə tərzinin formalaşdırılmasına 
xidmət etməlidir.  

Şagird   məktəbə ailədən gəlir, təhsilini başa vurduqdan sonra istehsalata 
işləməyə gedir. Yəni cəmiyyətin tam demokratik hüquqlu vətəndaşı kimi 

xalqına və dövlətinə xidmət etmək səlahiyyəti qazanır. Bunun üçün isə şagirdə 
ali məktəbdə tam demokratik şərait yaradılmalıdır.  

Respublikamızın bütün  məktəblərində belə bir şəraitin yaradılması üçün 
geniş imkanların olmasını nəzərə alsaq, deməliyik ki, hər hansı bir  məktəbdə 
birinci şəxsdən tutmuş pedaqoji kollektivin son nümayənədəsinə qədər – hamı 
təhsilin demokratikləşdirilməsini konkret bir prinsip kimi qəbul etməlidir.  

Latın sözü olan “prinsip” “prinsipium” sözündən yaranmışdır. Mənası 
(başlanğıc, əsas deməkdir. “Hər hansı bir nəzəriyyənin, təlim, elm, 

dünyagörüşü, siyasi təşkilatın və s. çıxış etdiyi müddəalar; insanın əxlaq və 
fəaliyyət norması; hər hansı bir mexanizmi, adətin quruluş xüsusiyyəti” kimi 
başa düşülür  (Bakı. ASE, VIII cild. Bakı, 1980, səh.13). Deməli, təhsilin 
demokratikləşdirilməsi prinsipi təhsilin bütün pillələrində yetişən gənc nəslin 
hər hansı bir nümayəndəsinə bütün konstitusiya hüquqlarına malik olan, 
sərbəst, müstəqil, azad fikirli vətəndaş kimi yanaşmaq; onun bütün ictimai, 
iqtisadi, siyasi proseslərdə iştirakına şərait yaratmaq; onun maddi-milli və 
mənəvi sərvətlərdən bəhrələnmək və sair kimi kriteriyaları özündə ehtiva edir. 

Bütün bunlar isə hər şeydən əvvəl təhsil müəssisəsinin idarə olunmasında 
özünü daha bariz şəkildə biruzə verməli, başqa sözlə desək, özünün çılpaqlığı 
ilə təcəssüm etməlidir. Pedaqoji prosesdə isə aşılanan mənəvi keyfiyyətlərin 
böyük əksəriyyətini demokratik normaları özündə kəs etdirən əxlaqi 
keyfiyyətlər təşkil edir. Ona görə də  məktəblərdə yaradılan sağlam pedaqoji 
prosesdə şagirdlərə aşılanması zəruri sayılan demokratik normaların təlqin 
edilməsi yolu ilə onların yetgin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasını tələb edir.  

Təsadüfi deyil ki, 1999-cu ildə  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

tərəfindən imzalanan sərəncama əsasən qəbul edilmiş Azərbaycan 
Respublikası Təhsil sahəsindəki islahat proqramında da göstərilir: 

- Demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, inteqrasiya, 
diferensiallaşdırma, fərdiləşdirmə, humanitarlaşdırma prinsiplərinə 
əsaslanaraq təhsil alanın şəxsiyyət kimi formalaşdırılmasını, onun təlim-
tərbiyə prosesinin əsas subyektinə çevrilməsini başlıca vəzifə hesab edən, milli 
zəminə, bəşəri dəyərlərə əsaslanan, bütün qurumların fəaliyyətini təhsil alanın 
mənafeyinə xidmət etmək məqsədi ətrafında birləşdirən yeni təhsil sisteminin 

yaradılması təmin edilsin.  (Bax. T.Paşayev “Ali təhsilin bakalavr pilləsində 
pedaqoji təcrübənin təşkili” Bakı, ADPU, 2004, səh. 7). 
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Dövlət direktivlərinin qarşıya qoyduğu bu vəzifələrə uyğun olaraq bütün 

təhsil müəssisələrində təhsilin humanistləşdirilməsinə xüsusi qayğı göstərilməsi 
vacib hesab edilir. Bu müəssisələr içərisində təhsilin humanistləşdirilməsi ilə 
bağlı ali məktəblərin imkanları daha genişdir. Çünki respublikamızda fəaliyyət 
göstərən bütün ali məktəblərdə tədris olunan fənlərin demək olar ki, hamısında 
tələbələrə humanist hisslər aşılamaq mümkündür. Pedaqogikada təhsilin 
demokratikləşdirilməsi prinsipi təhsil sahəsində dövlət siyasətinin prinsipləri 
kimi təqdim edilir. Həmin dərsliklərdən birində oxuyuruq: “ Hər ölkənin 
sosial-iqtisadi və siyasi quruluşuna uyğun təhsil sisteminin bir sıra prinsipləri 
olur”.  

Professor N.Kazımov “Ali məktəb pedaqogikası” adlı dərslikdə təhsil 
sahəsində dövlət siyasətinin prinsiplərindən bəhs edərkən 18 prinsipin adını 
çəkir. maraqlıdır ki, bu sırada təhsilin demokratikləşdirilməsi prinsipi 
“Təhsilin demokratikləşdirilməsi və onun idarə olunmasinin dövlət-ictimai 
xarakter daşimasi” kimi ifadə edir.  

Fikrimizcə,  prinsipin belə qoyulması onun həm ictimai, həm də siyasi 

məzmununu özündə daha parlaq şəkildə açıqlamağa kömək edir. Doğrudan 
da təhsilin demokratikləşdirilməsi həm ayrı-ayrı şəxslərdən, həm kütlələrdən, 
həm ictimai təşkilatlardan, həm də dövlət qurumlarından asılıdır. Bunun üçün 
də ali məktəblərin üzərinə daha böyük vəzifələr düşür. Bu vəzifələrin 
müvəffəqiyyəti isə ali məktəblərdə həyata keçirilən spesifik işlərlə şərtlənir. 
Onlardan bəzilərini nəzərdən keçirək: 

Birinci şərt: Ali  təhsil müəssisələrində rektor başda olmaqla bütün 
personal (prorektor, dekan, kafedra müdiri, həmkarlar təşkilatı və s.) öz iş 

planlarında təhsilin demokratikləşdirilməsi prinsipinin batan müddəalarını 
özündə əks etdirən bölmələr ayırmalıdır; 

İkinci şərt: Bütün ali təhsil müəssisələrində demokratikləşdirmə qurumları 
(institutları, dərnəkləri, komissiyaları, lektoriyaları, muzeyləri, tələbə dəstələri, 
və s. ) yaradılmışdır. həmin qurumlar isə özlərinə iş sistemləri yaratmalıdırlar. 
Bu iş sisteminin məzmununda isə təhsilin demokratikləşdirilməsilə bağlı 
kifayət qədər didaktik materiallar öz əksini tapmalıdır.  

Üçüncü şərt:  Pedaqoji kadr hazırlığı ilə məşğul olan ali məktəblər üçün 

nəzərdə tutulmuş tədris planlarında, həmin tədris  planlarının tələblərinə 
uyğun hazırlanmış fənn proqramlarında, həmin fənn proqramlarına uyğun 
hazırlanmış dərslik və dərs vəsaitlərində təhsilin demokratikləşdirilməsi  
baxımından məqbul sayılan yetərincə mövzular olmalıdır.  

Həmin mövzular üzrə mühazirə mətnləri hazırlayan müəllimlər üçün 
təhsilin demokratikləşdirilməsilə bağlı dövlət direktivləri, o cümlədən, ölkə 
prezidentinin fərman və sərəncamları, Ali Qanunda-Konstitusiyada təsbit 
olunmuş maddələr, “Təhsil Qanunu”nda əksini tapan müddəalar, beynəlxalq 
təhsil institutlarının proqram xarakterli  sənədlər toplusu, elmi əsərlər, 
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didaktik materiallar, metodik göstərişlər, müvafiq nazirliklərin kollegiya 

qərarları və müxtəlif səpgili ədəbiyyatların olması vacibdir.  

Mühazirə materiallarının seminar məşğələlərində müzakirəsinin səmərəli 
təşkilinə imkan yaradan əyani, texniki (audial, audiovizual) vasitələr, yeni 
pedaqoji texnologiyaların olması da vacibdir.  

Dördüncü şərt:  Təhsilin humanistləşdirilməsilə bağlı son informasiyaların 
toplanılmasına imkan verən internet şəbəkəsinin olması da pis olmaz.  

Beşinci şərt: Pedaqoji kadr hazırlığı ilə məşğul olan ali məktəblərdə 
tədrisdənkənar vaxtlara, auditoriyadankənar tədbirlərdə, o cümlədən: 

gecələrdə, görüşlərdə, disputlarda, lektoriyalarda, axşamlarda, studiyalarda, 
tələbə təqdimat mərasimlərində, bayramlarda təhsilin 
demokratikləşdirilməsinə dair söhbətlərin aparılması üçün şəraitin olması önə 
çəkilməlidir. Universitetin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, ərəb dili və 
ədəbiyyatı, fars dili və ədəbiyyatı, ivbrit dili və ədəbiyyatı, fəlsəfə, tarix, 
politologiya fakültəsinin məzunlarının böyük əksəriyyəti tədris müəssisələrində 
pedaqoji, Azərbaycan Dövlət Universiteti, İqtisadiyyat Universiteti, 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti və Müəllimlər İnstitutu (II filialı ilə 

birlikdə) Bakı Slavyan Universiteti, bakı Dillər Universiteti, Azərbaycan 
İdman Akademiyası, Azərbaycan Dillər Universiteti, Naxçıvan Dövlət 
Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Lənkəran Dövlət Universiteti, 
Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti, Odlar Yurdu Universiteti, Təfəkkür 
Universiteti, Bakı Qızlar Universiteti, Bakı Asiya Universiteti, Azərbaycan 
Universitetində də magistr hazırlığı  işi həyata keçirilir. Nəzərə alsaq ki, ADU-
nun, ADPU-nun, AMİ-nin, Naxçıvanda, Sumqayıtda, Mingəçevirdə, 
Şamaxıda, Şəkidə, Zaqatalada, Cəlilabadda, Salyanda, Qubada, Gəncədə, 

Qazaxda, Ağcabədidə fəaliyyət göstərən filiallarında da magistr hazırlığı işi 
həyata keçirilir, deməliyik ki, Respublikamızın bütün regionları artıq magistr 
işini özündə əyani şəkildə əks etdirir. Ona görə də ali təhsil müəssisələri təhsilin 
demokratikləşdirilməsi  prinsipinə uyğun olaraq tədris-tərbiyə işlərini həyata 
keçirmək üçün geniş imkanlara malikdirlər.  

Birincisi: Hazırda qüvvədə olan “Təhsil Qanuna”(3) bütün təlim-tərbiyə 
müəssisələrinə demokratikləşmə, humanistləşdirmə, inteqrasiya, 
diferensiallaşdırma, fərdiləşdirmə, humanistləşdirmə prinsiplərinə əsaslanaraq, 

təhsil alanın şəxsiyyət kimi formalaşdırılmasının, onun təlim-tərbiyə 
prosesinin əsas subyektinə çevrilməsini başlıca vəzifə hesab edən, milli zəminə, 
bəşəri dəyərlərə əsaslanan, bütün qurumların fəaliyyətinin təhsil alanın 
mənafeyinə xidmət etmək məqsədi ətrafında birləşdirən yeni təhsil sisteminin 
yaradılması kimi sivil tövsiyyələrin verilməsi.  

Ikincisi: Azərbaycan Respublikasinin Prezidentinin 15 iyun 1999-cu il 
tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikası təhsil 
sahəsində islahatlar proqramı”nda təhsilin demokratikləşdirilməsi prinsipinə 

uyğun işlərin ali məktəblər qarşısında təxirəsalınmaz ən başlıca vəzifələrdən 
biri kimi qoyulması;  
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Üçüncüsü: “Azərbaycan Respublikası Təhsil sahəsində islahatlar 

proqramı”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmr 
və sərəncamlarında, habelə müvafiq kollegiya qərarlarında təhsilin 
demokratikləşdirilməsi  prinsipinin təsbit olunması; 

Dördüncüsü: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 mart 
1995-ci il tarixli 72 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali Təhsil Müəssisəsi 
Haqqında Əsasnamə”də təhsilin demokratikləşdirilməsi prinsipinə uyğun 
təlim, tədris və tərbiyə işlərinin aparılmasına dair göstəriş və tövsiyyələrinin 
olması; 

Beşincisi: Ali təhsil müəssisələri haqqında əsasnaməni ali peşə təhsilini 
dövlət standartları bölməsini (V bölmə) 50-ci bəndində ali ixtisas təhsilinin əsas 
peşə təhsili proqramına daxil olan məcburi fənnlər blokunda demokratik 
ideyaların təbliğinə imkan verən humanitar fənlərin üstünlük təşkil etməsi; 

Altıncı: Humanitar fənlər sırasına daxil olan Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı, xarici dillər və ədəbiyyatı, məntiq, fəlsəfə, sosiologiya, ümumi 
psixologiya, yaş psixologiyası, məişət psixologiyası, sosial psixologiya, ali 
məktəb psixologiyası, xalq pedaqogikası, pedaqogika tarixi, tərbiyə işinin 

metodikası, tarix, politologiya, iqtisadiyyatın əsasları, musiqi, estetika, 
ekologiya, idman, hərbi təlimlər və nəzəriyyəsi, müqayisə üzərində işin 
nəzəriyyəsi və təcrübəsi, pedaqoji etika kimi fənlərə, kurslara, xüsusi kurslara, 
seçmə kurslara dair hazırlanmış tədris proqramlarında, dərsliklərdə, dərs 
vəsaitlərində təhsilin demokratikləşdirilməsini özündə əks etdirən mövzuların 
kifayət qədər olması. 

 

2. 21. Али  мяктяблярдя  мцяллим  кадрларынын щазырлыьы   проблемляри вя 

onların щялли йоллары 
         
Мялумдур ки, тящсил щяр щансы мцстягил дювлятин башлыжа атрибутларындан 

биридир. Бу атрибут жямиййятин инкишафында, ону тякамцл просесиня 
говушдурмаг ишиндя мцстясна ящямиййятя маликдир. Она эюря ки, инсан 
жямиййятинин йаранышыны, гуружулуг фяалиййятини, инкишаф истигамятлярини, 
формалашма мязмунуnu, тякмилляшмя сявиййясини тящсилдян кянарда тясяввцр 
етмяк дцзэцн дейил. Бцтцн милли етноэенез структурлары кими, Азярбайжан 
халгынын да йаранышындан тутмуш бу эцнкц интибащ дюврцня гядярки мцддятдя 
елм, мядяниййят, маарифчилик апарыжы олмушдур. Щяля йазлы ядябиййатымыза 
гядярки етнопедагоъи материаллардакы тящсиля мараг вя мейл тясяввцрляри 
мифолоъи мянтигя сюйкянся дя, улу бир тарихи юзцндя якс етдирир. Бу, дцнйанын 
ян гядим халглары кими, Азярбайжан халгынын да юз милли конструктив  тяфяккцря 
малик олдуьуну сцбут едян обйектив бир эерчякликдир. 

«Яйнини зийнятляндиринжя аьлыны зийнятляндир», «Алим юлдц, алям юлдц», 
«Чох билян юлмцр», «Неçя dil билирсянся бир о гядяр дя адамсан» дейян улу 
бабаларымызын, «Бир саат елм юйрянмяк 60 иллик ибадятдян цстцндцр» кяламыны 
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йашадан ислам дяйярляримизин елмя, тящсиля чаьырышлары йазлы ядябиййатымыза 
гядярки дюврцн идейаларыдыр. 

Йазлы ядябиййатымызы нязярдян кечирсяк, мялум олур ки, дцнйави тящсилин 
нязяри-практик мязмунда йаранышы просесиндя дцнйа халглары ичярисиндя 
Азярбайжан халгынын хидмятляри юзцнц кифайят гядяр габарыг эюстярир. Башга 
сюзля десяк, дцнйəви  тящсилин йаранышы вя тякамцлцндя Азярбайжан халгынын юз 
пайы вардыр. Бир нечя факты нязярдян кечиряжяк фикримизя даща dяqiqлик эятирмиш 
оларыг. 

Щяля тящсил щаггында щеч бир нязяри материал олмайанда тящсилин ян важиб 
тяркиб щиссяси сайылан «Дидактика» барядя ХВЫЫ ясрдя йашамыш чех педагогу 
Йан Амос Коменски «Бюйцк дидактика» ясярини йазмагла елми 
педагоэиканын баниси щесаб олунду. Лакин унутмаг олмаз ки, тящсилин 
гнесолоъи мязмунуну юзцндя якс етдирян илкин нязяри мянбялярдян бирини ХЫ 
ясрдя йашамыш бюйцк мцтяфяккир Ябцлщясян Бящмянйар Ял-Азярбайжани 
йаратмышдыр. О, юзцнцн «Ят-Тящсил» адлы монографиг ясяриндя илк дяфя олараг 
тящсил щаггында диссертабелли елми-тядгигат ясяри йаратмышдыр. 

Эюркямли алим, Азярбайжанда дидак сайылан педагоъи елмляр доктору, 
ямякдар елм хадими Нцряддин Казымов юз мцасирляриндян фяргли олараг, 
тящсиля даща уьурлу тяриф верилмишдир: «Халг тясяррцфатынын тяркиб щиссяси кими, 
мцвафиг тящсил мцяссисясиндя мцяййян мцддятдя юйрянилян, тярбийя вя инкишаф 
имканына малик олан, тялимин щям зярури шярти, щям дя нятижяси олан билик, бажарыг 
вя вярдишляр системи тящсилдир». 

Сюзцн ясил мянасында, дцнйанын бцтцн педагогларынын тящсиля вердийи 
тярифляр ичярисиндя ян самбаллы тяриф мящз Н.Казымова мяхсусдур. Бу тяриф 
кечмиш ССРИ халгларынын бу эцн дя ялимиздя олан йцздян артыг «Педагоэика» 
дярсликляриндяки бцтцн тярифлярин ян dolğunudur. Н.Казымов Ябцлщясян 
Бящмянйарын «Ят-тящсил» ясярини бящряляндийи илк вя ян дяйярли мянбя 
саймышдыр. 

ХЫЫЫ ясрдя бюйцк филосов Фяридяддин Дамадын тялябяси Нясиряддин 
Тусинин йаратдыьы явязсиз елми ядябиййатлар дцнйəви тящсилин инкишафында бир нюв 
катализатор ролуну ойнамышдыр. Онун щяндясяни (хятти системи), триго-
нометрийаны рийазиййатдан тяжриd едяряк, илк дяфя айрыжа елм сащяси кими тягдим 
етмяси тякзиболунмаз фактдыр. Онун астрономийа, физика, кимйа, игтисадиййат 
сащясиндя етдийи йениликляр бу эцн дя щямин елмlərин инкишаф мянбяляри кими 
гиймятляндирилмялидир. Карл Маркс «Капитал»дакы ясас идейалары Тусидян игтибас 
етдийини етираф елямяйя мяжбур олмушдур. Тусинин «Яхлаги-Насири» ясяриндя 
педагоъи, психолоъи, сосиолоъи, биолоъи вя демографиг йозумлар бу эцн бцтцн 
тящсил мцяссисяляриндя апарылан ислащатлар цчцн юрняк кими гябул едилмяси важиб 
олан материаллардыр. 

Тусинин müasiri  Сяфиййядин Урмявинин «Диллярин грамматик гайдаларынын 
мцяййянляшдирилмяси принсипляри», ибтидаи синиф мцяллими щазырлыьы иля баьлы мювжуд 
гцсурларын бязиляриня мцнасибят билдирмякля изащ етмяк истярдим. 

- Ибтидаи синиф мцяллими щазырлыьына хидмят едян нязяри материалларла 
практик иш истигамятляр арасында жидди зиддиййятляр; 
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- Савад тялими вя ана дили тядриси иля баьлы нязяри вя практики истигамяти 
юзцндя якс етдирян систем истисна олунмагла диэяр фянляр цчцн материаллар 
гытлыьы мювжуддур; 

 
- Ибтидаи синифлярдя рийазиййат елминин нцмуняви програмларынын, 

дярсликляринин, дярс вясаитляринин тякмилляшдирилмясиня жидди ещтийаж дуйулур.   
Профессор Защид Гараловун жидди наращатлыг доьуран мягалялярини охуйаркян 
бу гцсурларын даща жидди олдуьу иля яйани таныш олмаг мцмкцндцр. Щямин 
мягалялярин епизодiк бир фактыны нязяринизя чатдырмаг истярдим. 

Ибтидаи синиф рийазиййат дярсликляринин бириндя эюстярилир: «Чямяндя 7 ат от-
лайырды. Чямянлийя цч дайча эялди. Орада нечя ат олду? Беля чыхыр ки, 
чямянликдя отлайан атларын йанына эялян дайчалар щямян дягигя ата  
чеврилдиляр. Беля примитивликля şagird щазырлыьында ирялийя щеч бир мцсбят аддым 
атмаг мцмкцн дейилдир. 

- Рийазиййат елминин ибтидаи синифлярдяки тядриси чох ашаьы сявиййядя 
олдуьу цчцн тядрис проссесиня  жялб едилян тяжрцбячи тялябяляря щеч бир нцмуняви 
цсуллар, прийомлар, йоллар тятбиг едилмядян йанашылыр вя нятижя чох зяиф олур; 

- Тябият елмляринин тядрисиндя жидди гцсурлар мювжуддур. «Нахчыван» 
Университетинин профессору (щям дя АДПУ-нун кафедра мцдири) Яли Щцсейнов 
истисна олмагла ибтидаи синифлярдя тябият елмляринин тядриси иля баьлы елми-
педагоъи-методик характерли йазан алимляримиз, демяк олар ки, йох 
дяряжясиндядир; 

- Тясвири инжясянятин тядриси даща ажынажаглы вязиййятдядир. Бу вязиййят 
мяктябдя тяжрцбячи тялябялярин щазырлыьына жидди зяряр верир;  

- Ибтидаи синифлярдя мусиги дярсляриниn йа кечирилмямяси вя йахуд чох 
ашаьы сявиййядя кечирилмяси, мусиги алятляриндян истифадя едилмямяси шаэирдляри 
естетик зювгдян мящрум етмякля йанашы, мцяллим щазырлыьынын практик 
истигамятляринин инкишафына мане олур; 

- Ибтидаи синиф шаэирдляринин физики щазырлыьы щаггында цряк аьрысы иля даныш-
малыйыг. Тясяввцр един ки, ибтидаи синиф шаэирдляри щеч олмаса район вя кянд мц-
щитиндя пийада да олса ачыг щавада дярся эедиб-эялмякля мцяййян физики ща-
зырлыг газанырлар. Шящяр мцщитиндя няглиййат васитясиля юз мянзилиндян бирбаша 
синиф отаьына, орадан да эерийя юз мянзилиня, валидейинляринин, йахуд онлары 
явяз едян адамлар васитясиля йола салынырлар. Инсафлы синиф мцяллимляри примитив 
дидактик ойунлардан истифадя едирляр, вяссалам. Нятижядя програм материалы 
сандыг ядябиййатына чеврилир. 

Яксяр университетлярдя «Харижи дил», «Тяржцмячи» факултяляринин олдуьуну 
нязяря алыб бир нечя кялмя дя мцяллимлярин практик щазырлыьында юзцнц эюстярян 
гцсурлара юз мцнасибятими билдирмяк истярдим. Бир нечя мяктяб нязяря 
алынмаса харижи дил мцяллими щазырлыьынын практик мязмунунун 
йахшылашдырылмасына жидди ещтийаж щисс олунур. 

- Мяктяблярдя яксяр щалларда групларын бюлцнмямяси ужбатындан 
тяжрцбячи тялябялярин щазырланмасы иши дцзэцн гурулмамышдыр; 

- Аудиал васитялярдян йа аз истифадя олунур, йа да щеч истифадя олунмур; 
- Визуал васитялярин тятбигиндя чятинлик чякян мяктяблярдя тяжрцбячи 

тялябяляр щазырланмасы цчцн пис шяраит манечилик тюрядир; 
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- Аудиовизуал васитялярин олмамасы гейд олунан зиддиййятлярин йаран-
масына сябяб олур; 

- Компцтер техникасы бу эцн мцасир мяктябдя олмаса свилизасийа дюврц-
нцн кадырларынын йетишдирилмясиндян сющбят ачыла билмяз. 

Гейд етдийимиз вя гейд етмядийимиз диэяр гцсурларын юзцнц даща 
габарыг эюстярмясинин ян башлыжа сябябляриндян бири бу эцн республикамызда 
мцгайисяли педагоэиканын олмамасы иля баьлыдыр. Тясяввцр един ки, бейнялхалг 
мигйасда мцгайисяли педагоэика inkişaf етдийи бир заманда мцгайисяли 
педагоэиканын щеч педагоъи елмляр системиндя танынмамасы чох ажнажаглы 
щалдыр. Яксяр мцтяхяссисляримиз мцгайисяли педагоэика щаггында кичик бир 
тясяввцря bеlə малик дейилляр. Фцрсятдян истифадя едиб бязи информасийалары 
вермяк истярдим. «Мугайисяли педагоэиканын атасы» адыны алан Марк Антуан 
Ъулйан Париъску (1775-1848) илк дяфя олараг «Мцгайисяли педагоэика», 
«Мцгайисяли тярбийя» програмлары вя илк методик тювсиййялярини йарадыр. 

ХЫХ ясрин 70-жи илляриндя Тцркийя вя Австро-Мажар империйаларынын 
тяркибиня дахил олан славйан халгларынын бцтцн дцнйа халгларынын ващид дилдя 
данышмаьа йюнялян «мусиги ялифбасы» кими няшрляри бу эцн бцтцн дцнйа 
халгларынын апардыглары тящсил ислащатларынын ясасыны, бцнюврясини, тямялини тяшкил 
едир. 

Сяфявиляр дюврцндяки тящсил ислащатлары нятижясиндя Азярбайжан халгы юз 
ана дилини сафлашдырды. Юз ана дилиндя мяхязляр, тязкиряляр вя мцхтялиф характерли 
елми ясярляр йаратды. Сонракы дюврлярдя Сейд Язимин «дярси цсули жядид»и 
йаратмасы, Мирзя Фятяли Ахундовун Ялифба ислащаты, бюйцк Сабирин тящсиля 
биэаняляри сатира атяшиня тутмасы, Мирзя Жялилин елмя, тяряггийя мане оланлары 
ифша етмяси, Щясянбяй Зярдабинин йени типли мяктяб ачмасы, Цзейир 
Щажыбяйовун дцнйəви тящсилин стандартларына жаваб верян «Рус дили», 
«Рийазиййат», «Тябяиятшцнаслыг» дярсликлярини йаратмасы, Азярбайжан 
публисистикасыны формалашдырмасы, илк милли опера йаратмасы Азярбайжан 
maarifinin  енишли-йохушлу йолларда бцдрямядян аддымламасына дялалят едян 
фактлардыр. 

Совет  империйасы дюврцндя дя  Азярбайжанда, щямишяки кими, эцжлц зийалы 
корпусу йаранды, бу да тящсилин инкишафында юз сюзуну деди. Бурада совет тящсил 
системинин мцсбят вязиййятини дя гейд етмямяк ядалятсизлик оларды. 

Бу эцн мцстягил Азярбайжан дювлятинин тящсил ислащатына рящбярлик 
едянлярин, демяк олар ки, щамысы гейд олунан тящсил базасынын йетишдирмяляридир. 

Бу эцн мцстягил дювлятимизин ярази бцтювлцйц позулса да, торпагларынын 
20%-и ишьал алтында олса да, тящсил ислащатынын апарылмасына щеч бир мящдудиййят 
гойулмур. Бу фикри мянтиги мяжарайа йюнялтсяк демялийик ки, яэяр ермяни 
фашизиминин тяжавцзцня мяруз галан торпагларымыз истяр сцлщ иля, истярся дя щярби 
йолла азад олунажаьы тягдирдя идеолоъи мцбаризянин ясас обйекти йалныз вя 
йалныз тящсил йолу иля inkişaf едян халгын бцтцн мцбаризя мярщяляляриндя тящсил 
ислащатлары апармасы çох тябии бир просесдир. 

Фярящли щалдыр ки, тящсил алтернатив гайдада гурулур. Башга сюзля десяк  
дювлят тящсил системи иля йанашы, гейри-дювлят тящсил системи йени тящсил ислащатлары 
проссесиндя гоша аддымлайырлар. Гейд олунмалыдыр ки, бу эцн дювлятин юзял 
секторундакы ясас апарыжы стимулларындан бири юзял тящсилин дцзэцн тяшкили ишидир. 
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Юзял тящсилин даими инкишаф йолларында 17 тящсил мцяссисяси иштирак едир. Институт, 
коллеж, семинарийа вя университет формасында тясис едилмиш али вя орта-ихтисас 
тящсил мцяссисяляри ичярисиндя   «Нахчыван» Университетинин хцсуси ролу 
олмушдур. Йени йарадылмыш юзял тящсил мцяссисяляри кими «Нахчыван» 
Университети дя истяр мадди-техники базасынын эенишляндирилмяси, истяр тядрис 
програмларынын дцнйа стандартлары сявиййясиндя тякмилляшдирилмясиндя, истяр 
кадр корпусунун эцжляндирилмясиндя, истяр тялимин мязмунунун 
йахшылашдырылмасында, истярся дя тящсил сащясиндя гцсурларын арадан галды-
рылмасында язмля фяалиййят эюстярмишдир. Яслиндя тялим, тярбийя тящсил просесиндя 
мювжуд гцсурлары мцяййянляшдирмяк, онлары гуруплашдырмаг щяля ишин бир тя-
ряфидир. Ясас мясяля щямин гцсурларын арадан галдырылмасынын йолларынын 
ахтарылмасы, цзя чыхарылмасы вя системляшдирилмясидир. Бу мцщцм мясяля иля баьлы 
«Нахчыван» Университетин ясас атрибуту щесаб едилян Ващид Елми Шурасында 
мцхтялиф мязмунлу мцзакиряляр апарылмасы йахшы щал кими гейд олунмалыдыр. 

Яввала, бу гцсурларын щамысы щаггында бирбаша сющбят ачмаг имкан 
харижиндя олдуьу цчцн онларын бязиляри щаггында мцлащизя йцрцтмяйи 
мягсядяуйьун щесаб едирям. Икинжиси, бцтцн ихтисаслар корпусу барядя фикир 
йцрцтмяк дя олар, лакин онларын ичярисиндя педагоъи ихтисасларла баьлы юзцнц 
эюстярян гцсурлар барядя сющбят ачмаьы даща мягсядяуйьун щесаб едирям. 

Бу эцн педагоъи кадрларын щазырлыьы иля баьлы хейли сайда гцсурлар мювжуд 
олдуьу цчцн, мящз, мцяллим щазырлыьы ишиндяки жидди гцсурлардан эениш 
данышмаьа ещтийаж дуйулур. 

Мялум олдуьу кими, педагоъи кадр щазырлыьы дювлят директиви кими гябул 
едилмиш Тящсил Планына уйьун олараг ясасян ики истигамятдя апарылыр. Бунун 
биринжиси вя ян башлыжасы тялябялярин йцксяк нязяри щазырлыьа йийяляндирилмясидир. 
Йяни бу истигамятдя эюрцлян ишляр аудиторийа шяраитиндя щяйата кечирилир. Икинжи 
ися, алынан нязяри биликлярин практикада тятбиг едилмясинин сынаг мярщяляси щесаб 
олунур. Апарылан   узунмцддятли тядгигатлар эюстярир ки, щяр ики истигамят цзря 
мцяййян гцсурлар юзцнц бцрузя верир. Мцхтялиф ихтисаслар цзря програм 
материалларынын, дярслик вя дярс вясаитляринин щяля дя стандарт стереотипляря 
сюйкянмяси наращатлыг доьурур ки, бу да педагоъи кадр щазырлыьы ишиндя жидди 
манеяляр йарадыр. Фикримизжя, бу iшин мцвяффягиййятли щяллиндя   мцгайисяли 
педагоэиканын нцмайяндяляри олан педагогларын мцгайисяли педагоэикайа 
даир арашдырмалары юзцнямяхсус сяжиййя дашыйыр. Бу педагоглар мяктяб 
васитясиля славйан халгларынын бирляшмяси вя милли мцстягиллик ялдя етмяляриня 
йардымчы олмаьа жан атырдылар. Щяля ютян ясрдя славйан халгларынын бирлийиня наил 
олмаг цчцн мцгайисяли педагоэика структуруна сюйкяняряк мцяллифлярин 
хорватлар, сербляр, чехляр, полйаклар вя поравийалылар 1871-жи илдя Загребдя 
гурултайыны чаьырдылар. Щямин гурултайда «Славйан педагогу» ъурналы тясис 
олунду ки, щямин ъурналын вязифяси славйан халгларынын мядяни ялагяляринин 
мющкямляндирилмяси, йаделли истиладан хилас олмаг цчцн мцбаризя апармаг 
мягсядиля онларын бирлийиня наил олмаг иди. Бцэцнки щадисяляр ону эюстярир ки, 
мцгайисяли педагоэика идейасы щямин халгларын елми-педагоъи мязмунда 
инкишафына ня гядяр мцсбят тясир эюстярирдися, Йугославийа даьынтыларындан 
сонра щямин халгларын ващид бирлийинин горунмасында бцтцн сийаси стратеъи 
хятлярдян дя цстцн мювгени «мцгайисяли педагоэика» газанды. 
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Мялум олдуьу кими, 1945-жи илдя Парисдя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
тящсил, елм вя мядяниййят мясяляляри цзря тяшкилаты (ЪУНЕСКО) йарадылды ки, 
щямин тяшкилат, ейни заманда, мцгайисяли педагоэика сащясиндя арашдырмалар 
апармаг цчцн зярури олан материалларын топланмасыны щяйата кечирди, дцнйа 
юлкяляринин маарифинин вязиййяти щаггында иллик вя диэяр мязмунлу сорьу 
китаблары чап етдирди, тярбийя, тящсил, щямчинин мцгайисяли педагоэиканын бцтцн 
башга сащяляриня даир бейнялхалг конфранслар тяшкил етди. Тяясцф ки, 
республикамызын педагоъи ижтимаййяти бу мясяляляр барядя щеч бир 
информасийайа малик дейилляр. Бейнялхалг алямдяки педагоъи йенликляри юзцндя 
якс етдирян Женеврядя няшр олунан «Бейнялхалг маариф» бцросунун бурахдыьы 
бцллетенин ялимиздя олмамасы да мцсбят щадися дейил. 

Бу эцн дцнйанын бцтцн инкишаф етмиш юлкяляриндя мцгайисяли педагоэика 
мяркязляри йаратмагла нязяри вя практик мязмунда эюрцлян ишлярин 
кейфиййятинин йцксялдилмясиня наил олурлар. 

Инэилтярянин Лондон шящяриндя щяля 1961-жи илдя фяалиййят эюстярян 
Авропа мцгайисяли педагоэика жямиййяти юз гаршысына ашаьыдакы мцщцм 
вязифялярин щяллиня наил олмаг мягсяди гойуб: мцгайисяли педагоэикайа даир 
тядбирляри эенишляндирмяк, педагоъи тядрис мцяссисяляриндя «Мцгайисяли 
педагоэика» курсунун тядрис щяжмини эенишляндирмяк, мцгайисяли педагоэика 
иля баьлы бейнялхалг алямдя мцтяхяссислярин эюрцшлярини, конфрансларыnı тяшкил 
етмяк, хариждяки мцгайисяли педагоэика жямиййят вя мяркязлярiля ямякдашлыг 
етмяк вя и. а. 

Мцгайисяли педагоэиканын проблемляринин арашдырылмасы иля Севрдя (Парис 
ятрафында) Бейнялхалг Педагоъи Арашдырмалар Мяркязи няздиндяки франсыз дили 
бюлməлярин мцгайисяли педагоэика жямиййятинин Almaniya, Инэилтяря вя бир сыра 
диэяр Авропа юлкяляриндяки бюлмяляри; Испанийа, Белчика, Канада, Австралийа, 
Йапонийа вя б. юлкялярдяки педагоэика cямиййятляри; Висбадендяки Almaniya 
Педагоъи Мяркяз (бу мяркяз 1957-жи илдян етибарян Сяняд вя Информасийа 
хидмяти адландырылыр); Франкурт-Майн шящяриндяки Бейнялхалг педагоъи 
арашдырмалар институту; Австрийа Мцгайисяли педагоэика институту; Кусу 
Университети (Йапонийа) няздиндяки Мцгайисяли педагоэика институту; 
Токиодакы Дювлят педагоъи арашдырмалар институтунун мцгайисяли педагоэика 
шюбяси; Хиросима Университети няздиндяки Мцгайисяли педагоэика институту; 
АBШ-дакы Колунбийа, Техас, Стенфорд, Кент, Щарвард, Индиана вя б., 
Аlmaniyadakı Бощум, Щамбург, Марбург, Бейденберг вя б. Университетlər,   
кафедра, бюлмя вя лабораторийалары мяшьул олур. 

«Песталоссианум» (Исвечря) вя Вашингтондакы  «Маариф хидмяти» (Оффиже 
оф Едужатион) фяалиййятини давам етдирирляр. 1962-жи илдян етибарян сонунжунун 
тяркибиндя Хариждя маариф вя тярбийя бцросу йарадылыб ки, онун да мцвафиг 
шюбяляри вар (мцгайисяли педагоэика вя бейнялхалг педагоъи хидмят кими ики 
бюлмядян ибарят олан харижи педагоэика шюбяси). 

Капиталист юлкяляриндя мцгайисяли педагоэикайа даир сон 30 илдя 
мейдана эялян чап мящсулларыны тядгигатларын характериня эюря ики група 
бюлмяк олар: мцгайисяли педагоэика нязяриййяси мясяляляри (предмет, вязифяляр, 
тядгигат цсуллары), дювлятляр групунда тящсил вя тярбийя системляринин тясвири вя 
тящлили, йахуд маарифин айры-айры проблемляринин мцгайисяли тящлили. Биринжи 
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групда олан няшрляря ашаьыдакылар аид едилмялидир. Ф.Шнейдер: Халгларын 
педагоэикасынын щярякятверижи гцввяляри. Мцгайисяли педагоэикайа эириш 
(Залсбург, 1947); Мцгайисяли педагоэика. Тарих, арашдырма, тялим 
(Щейделберг, 1961); И.Кенди. Маарифдя йени дювр-мцгайисяли арашдырма (АВШ, 
1955); Н.Щенс: Мцгайисяли педагоэика (Лондон, 1955); Ф.Щилклер: Мцгайисяли 
педагоэика. Тарихи, нязяриййяси вя ямяли тяжрцбясиня эириш (Мцнщен, 1962); 
Ф.Зейденфаден:  Педагоэикада мцгайися (Брауншвег, 1966) вя б. 

Сон илляр тящсил системляринин вя тялим-тярбийянин айры-айры проблемляринин 
мцгайисяли-педагоъи арашдырылмасына эетдикжя даща чох диггят йетирилмялидир. 

Педагоэиканын хцсуси бир сащяси олмагла мцгайисяли педагоэика 
Авропанын  инкишаф етмиш  юлкяляриндя эет-эедя даща чох инкишаф етмякдядир. 

1957-жи илдя АДР-дя Алман Мяркязи Педагоэика Институту няздиндя 
мцгайисяли педагоэика шюбяси йарадылмышдыр ки, сонрадан бу шюбя АДР 
Педагоэи Елмляр Академийасынын Хариждя мяктяб вя педагоэика институтуна 
чеврилмишди. 

Болгарстанда мцгайисяли педагоэика проблемляри üзря Маариф Назирлийи 
няздиндя юлкянин мцхтялиф педагоъи али тящсил мцяссисяляринин бир груп мцяллими 
чалышыр. Софийа Университетиндя сянядляр мяркязи-педагоэика тарихи вя 
мцгайисяли педагоэика бюлмяси йарадылыб. 

Чехийа Елмляр Академийасы няздиндя Педагоjи жямиййят йарадылыб ки, 
онун да тяркибиндя цмуми вя мцгайисяли педагоэика бюлмяси фяалиййят 
эюстярир. Братислава шящяриндя дя мцгайисяли педагоэика бюлмяси вар. 
Болгарстан, Алманийа, Мажарыстан, Румунийа, Чехийа елми тядгигат 
мцяссисяляри, университетляри мцгайисяли педагоъи арашдырмалар апарыр. 

Узун иллярдян бяри  кечмиш ССРИ-нин Москвада, Ленинградда (Санкt-
Петербург) Кийевдя мцгайисяли педагоэика мяркязляри фяалиййят эюстярдийи 
щалда, бу щягигят республикамызын педагоъи ижтимаиййятиндян эизли сахланылыб. 
Бунун ян бюйцк сябябляриндян бири ися Москваны мцгайисяли педагоэика иля 
баьлы харижи юлкяляря езамиййят хяржи цчцн айрылмыш валйута щесабыны 
гейриляриндян эизлятмяк олунмушдур. Бир дя ки, Москва щямишя азярбайжанлы 
алимлярин харижи юлкяляря сяфярляриня гысганжлыгла йанашмышдыр. 

 Нахчыван Университети беля ялагяляря гошулмаг цчцн Елми Шурада 
мцхтялиф мясяляляр мцзакиря етмишдир. АБШ, Тцркийя, Алманийа, Иран кими 
дювлятлярин дювлят вя юзял тящсил мцяссисяляриля ялагя йаратмыш, АБШ-ын 
Бейнялхалг Тядгигат Мяркязинин (БТМ) «Айрекс» Ширкятиля йаратдыьы ялагяляр 
мящз мцгайисяли педагоэика сащясиндя дя  наилиййятляр газанмаьа кюмяклик 
эюстяряmişдир. Бу эцн юзял тящсил мцяссисяляри васитясиля мцгайисяли 
педагоэиканын Азярбайжанда йарадылмасына, мян дейярдим ки, мцщарибя 
шяраитиндя республиканын тящсил бцджясиня санки бюйцк бир мадди йардым 
эюстярилмяси кими гиймятляндирилмялидир. Унутмаг олмаз ки, бу эцн дцнйанын 
яксяр  юлкяляриндя милли эялирдян ян йцксяк фаиз тящсиля айрылыр. Нцмуня тяригиля 
онлардан бир нечясини нязярдян кечиряк. Ян исти статистик мялумата эюря милли 
эялирдян тящсиля хяржлянмиш вясаит (фаизля) Австрийада 5,7 (тялябялярин сайы 220 
мин), Белчикада 5,0 (тялябəлярин сайы 263 мин), Бюйцк Британийада 4,9 
(тялябялярин сайы 2 мlн. 260 мiн), Данимаркада 7,5 (тялябялярин сайы 200 мин) 
Алманийада 4,1(тялябялярин сайы 1мlн. 700 мин), Йунанстанда 3,1 (тялябялярин 
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сайы 262 мiн), Испанийада 4,2 (тялябялярин сайы мин. 100 мин), Ирландийада 6,0 
(тялябялярин сайы 28 мин), Италийада 3,1 (тялябялярин сайы 400 мин), 
Луксенбургда 4,5 (тялябялярин сайы 1500 няфяр), Щолландийада 6,3 (тялябялярин 
сайы 412 мин), Португалийада 5,1 (тялябялярин сайы 180 мин), Филандийада 7,1 
(тялябялярин сайы 188 мин), Франсада 5,8 (тялябялярин сайы 1 мlн. 800 мин) 
Исвечдя 7,1 (тялябялярин сайы 228 мин) фаиздир. Мцщарибя эедян, дцшмян 
тяжавцзцня мяруз галан юлкя кими тябии ки, бизим юлкямиздя бу рягям гейд 
олунанлардан хейли ашаьыдыр. Тарихи фактлара мцражият етсяк, демялийик ки, мц-
щарибя эедян бцтцн юлкялярдя тящсил щямишя юлкянин зийалы корпусунда, хцсусиля 
елми ишчилярин, алимлярин, тядгигатчыларын щям жидди, щям дя кюмяклик ящатясиндя 
олмушдур. Йени йаранан бцтцн юзял тящсил мцяссисяляри   бу эцн мящз щямин 
принсипля ишляйирляр. Фярящли щадисядир ки, бцтцн юзял тящсил мцяссисяляри дцнйанын 
инкишаф етмиş юлкяляринин мцсбят тяжрцбясини юйряниб цмумиляшдирмяк ишиндя 
бюйцк наилиййятляр газанырлар. «Хязяр», «Гярб», «Азярбайжан», «Асийа» 
Университетляринин АБШ, Йапонийа, Бюйцк Британийа, Франса, Алманийа кими 
нящянэ дювлятлярин тяжрцбясини юйряниб Азярбайжан тящсилиня тятбиг етмяляри 
щаггында данышылан проблемин мцвяффягиййятли щяллиня мцсбят тясир эюстяряжяйи 
ясил эерчякликдир. Бу эцн доьрудан да, эениш вцсят алан юзял мцяссисяляриндя 
педагоъи кадр щазырлыьы иля баьлы мцсбят бейнялхалг тяжрцбяйя истинад едилдикдя 
йени новатор сявиййяли, нязяри вя практик щазырлыглы кадрлар йетишдирмяйя жидди 
ещтийаж дуйулур. АБШ-ын Маариф Назиринин бу йахынларда назирлийин цмуми 
йыьынжаьындакы ижласында чыхышындакы бязи жящятляря диггятинизи жялб етмяк 
истярдим. «Индики щюкумят мяктябляримиздя тящсилин сявиййясинин йцксялдилмяси 
цзря бюйцк иш апарыб вя бу иш тящсил мцяссисяляримизя сон заманлар эюрцнмямиш 
шаэирд ахыны вя ян пис районларымызда мцяллимлярин чатышмамасы иля хцсусиля 
баьлыдыр. Юлкямизин мютябяр вя уьурлу эяляжяйинин тямин олунмасында щеч бир 
пешя мцяллим пешяси кими сон дяряжя щяйати зярури рол ойнаmыр. Бу йахынларда 
президент 100000 мцяллимя «Нцмуняви» мцяллим вясигяси алмагла йардым 
эюястярмяк цчцн вясаит айырмаьы ющдясиня эютцрцр. Щяр Америка мяктябиндя  
щеч олмаса бир няфяр беля мцяллим вардыр. О, галан мцяллимляря нцмуня олса, 
онлары педагог пешясинин эениш имканлара малик олдуьуна инандыражаг. Лакин 
ян йахшы зякалары эцжлярини педагоэика сащясиндя сынамаьа инандырмагла 
йанашы, артыг мцяллим пешясини сечянлярин ону башгасына дяйишмямяйя жан 
атмаларына да наил олмаг лазымдыр. Бунунла йанашы, пешяляриндян бязян 
мцяллимляр ишлямяк цчцн хцсуси мяслящят хидмятляри йаратмаг вя онлара 
пешялярини сцрятля вя ляйагятли шякилдя дяйишмякдя йардымчы олмаг лазымдыр. 
Ейниля биз щяр бир мяктябдя тядрисин сявиййясинин йцксяк кейфиййят 
стандартларына мцвафиг кялмясиня нязарят етмялийик. Бу вя йа диэяр мяктяб 
шаэирдляри биликлярин тяляб олунан сявиййясиля тямин етмяк игтидарында дейился, 
ону баьламаьа вя йа орада йенидянгурма апармаьа щазыр олмалыйыг. Мяктяб 
директору юз вязифясинин ющдясиндян эяля билмирся, мцфяттишляр вя мяктяб 
шуралары ону дяйишмяйя щазыр олмалыдыр. Биз щансы иш цсулларынын уьур эятирдийини 
билирик. Биз мяктяб ишинин ислащатынын нежя йахшы нятижяляр эятиря биляжяйини 
эюрмцшцк. Мцвяффягиййят газанан мяктяблярин иш цсулларыны бцтцн бюлэялярдя 
тятбиг етмяк вя бунунла да йерли мяктяблярин йени корпорасийасы (бирлийи) буна 
нцмуня ола биляр. 
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Щазырда АBШ-да юзял али мяктяблярля йанашы юзял цмумтящсил мяктябляри 
дя формалашмаьа башлайыб. АБШ-да шаэирдлярин 89%-и дювлят мяктябляриндя 
охуйурларса, галан 11%-и ися шяхси мяктяблярдя тящсил алырлар. Бу шяхси 
мяктяблярин 85%-и ашаьы тящсил щаггы олан шяхси мяктяблярдя (бурада АБШ 
шаэирдляринин 9,5%-и охуйур), 15%-и ися «сечмя» шяхси мяктяблярдя (шаэирдлярин 
1,5%-и) тящсил алырлар. Юзц дя сечмя мяктябляря дцшмяк чох чятин проблемдир. 
Чцнки бу мяктябляр АБШ-да чох нцмуняви мяктябляр щесаб олунур. 

АБШ-да тящсил алан 15 милйон тялябянин (0,5 мин. яжнябилярдир) йухары 
тябягялярдян оланларынын бюйцк яксяриййяти юзял университетлярдя тящсил алырлар. 
Юзяллярдя дя «Ясас» тящсил базасы ады иля юрняк кими гейд олунан мязмун 
вардыр. 

Бир гайда олараг АБШ-да тест итащанларында 1200 вя даща артыг бал топ-
лайанлар АБШ-ын 30-а йахын али коллежиндя жямляширляр. Лакин лап ашаьы балла 
Финикс Университетиндя йерляшян тялябяляр (Аризона штаты) она эюря адлы-санлы 
коллежлярин тялябяляриндян фярглянир ки, Финикс Университетиндя тящсил йцксяк 
сявиййядя гурулур. 

Щазырда 15 милйон тялябяйя дювлятин нязярдя тутдуьу 200 милйард доллар 
щяжминдя олан мябляьин там йарсыны юзял секторлар юдяйирляр. Бурайа тящсил 
щаггы, ианяляр вя кюнцллц юдямяляр жямляшдирилир. 

Истяр орта, истяр али тящсил мцяссисяляриндя фитри габилиййятя малик оланлар 
пулсуз олмагла йанашы, йцксяк мадди вя мяняви гайьы иля ящатя олунурлар. АБШ 
тящсил назири эюстярир ки, Вашингтон ятрафындакы мяктяблярин бириндя шаэирдляр 81 
дилдя данышырлар. Мцхтялиф характерли юдянишляр мящз беля мяктябляря йюнялдилир. 

Бюйцк Британийада  Крал Партийасы вя парламент актлары университетляринин 
педагоъи факултялярин «Ясас» тящсил факултяляри сайылыр. Халг тясяррцфатынын 
бцтцн мцтяхяссисляри мцяллимлярин ялиндян чыхдыьыны нязяря алан инэилисляр 
мцяллим щазырлыьына хцсуси ящямиййят верир. Тясадцфц дейил ки, Шотландийада 
фяалиййят эюстярян 5 педагоэи институт юлкянин 97 университетиля рягабятдя 
щямишя юнжцлляр сырасында олур. 

Италийада пешя али мяктябляринин бюйцк яксяриййяти юзял секторун сярянжа-
мындадыр. 

Юлкядяки 55 университетин 9-у «Азад университетляр» адланыр. Бунлардан 
башга юлкядя али пешя мяктяб вя институтлар вар. Идман, мусиги, инжясянят цзря 
мцяллим щазырлайан бу идман тямайцллц али мяктяблярин сайы 11-дир. Онларын 
йалныз бири  дювлятя мяхсусдур, галанлары юзял мяктяблярдир. Италийада мювжуд 
21 инжясянят академийасы да щямин структурда фяалиййят эюстярир. Бу 
академийаны битирянлярин щеч бириня али тящсил диплому верилмир. Онлар 
практикада юзлярини йцксяк сявиййядя эюстярдикдян сонра али пешякарлыг сяняди 
верилир. 

Нидерландда 13 университетин 4-ц юзял университетлярдир. Бу 
университетлярдя дювлят тяряфиндян йардым едилмяси дювлят констутсийасында 
тясбит олунмушдур. Юлкядя педагоъи кадырларын щазырлыьы заманы педагоъи 
тяжрцбянин тяшкилиня йцксяк малиййя юдяниши верилир,   тяжрцбя рящбярляриля йанашы 
юлкянин ян истедадлы педагог-психологлары, методистляри вя тядгигат мяркязляри 
жялб олунурлар. 
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Йери эялмишкян, Азярбайжандакы юзял тящсил мцяссисяляри щаггында бязи 
субйектив фикирляря дя мцнасибят билдирмяк истярдим. Йери эялди-эялмяди бу  
тящсил мцяссисяляринин сай чохлуьундан сющбят ачылыр. Гядим тящсил яняняляриня 
малик Азярбайжан халгынын тящсиля бюйцк мараьы вардыр. Яслиндя сай чохлуьу 
да бу марагдан иряли эялир, мювжуд статистик рягямляря истинад едяряк, 
демялийик ки, истяр гоншу юлкялярдя, истярся даща ужгарларда йетишян няслин 
минимум 20-25%-и али тящсиля cялб едилир. Инкишаф етмякдя олан вя инкишаф етмиш 
нящянэ юлкялярдя ися йенийетмя вя эянжлярин 30-35 вя щятта бязян 35-45%-и али 
тящсиля жялб едилирляр. Азярбайжанда ися бу рягям гейд олунан юлкялярин 
эюстярижиляриндян хейли ашаьыдыр. Даща конкрет десяк, Республикамызда йетишян 
эянж няслин тяхминян 85%-дян чоху али тящсилдян кянарда галыр. Демяли, бизим 
йенийетмя эянжлярин жями 13-14%-и али тящсиля истигамятляндирилир. Бурадан беля 
мянтиг щасил олур ки, республикамызда али мяктяблярин чохлуьу ифадясиля щеч жцр 
барышмаг олмаз. Мцгайися цчцн бир факт десям, фикрими даща дцзэцн 
ясасландырмыш оларам. Гоншу Эцржцстанын ящалиси  респуьликамызын ящалисинин 
йарысы гадярдир. Орада юзял али тящсил мцяссисяляринин сайы 200-дян чохдур. Юзял 
тящсилин щесабына Эцржцстанда орта цмумтящсил мяктяблярини битирян эянжлярин 
50%-дян чоху али мяктябя дахил олур. Бу эюстярижи иля садяжя олараг юйцнмяк 
олар. Халгымызын бюйцк философу Бящмянйар Ял-Азярбайжани тяхминян мин ил 
яввял бейнялхалг мигйасда тящсил щаггында илк елми-нязяри ясяр сайылан «Ят-
тящсил» ясяриндя йазыр ки, тящсил алмадан йашайанларын эюзляри кор, гулаглары 
кардыр. Бу мянада мящз орта цмумтящсил мяктябляриндян йайынма щалларына 
гаршы жидди мцбаризя апармалы, орта ихтисас вя али тящсилин инкишафына, 
формалашдырылмасына, тякмилляшдирилмясиня ися даща жидди йанашмалыйыг. Юзц дя 
«сай артымы» дейилян чашдырыжы йозмалара мящял гоймадан. Чцнки бу эцн али 
тящсиля жидди гайьы дцнйанын бцтцн инкишаф етмиш юлкяляриндя бюйцк вцсят алыб. 

Яэяр ящалинин щяр он мин няфяриня Алманийада 299 няфяр, Канадада - 
260, Йапонийада – 235, Америкада – 231, Русийада – 191 няфяр тялябя  
дцшцрся, Азярбайжанда бу рягям  105 няфярдян артыг дейил. 

Демяли, Университетлярин сайыны йох, орада щазырланан кадырларын сайыны 
нязяря алмаг лазымдыр. Она  эюря дя сяккиз милйон ящали иля  Uниверситетлярин 
сайынын нисбяти дейил, щазырланан кадырларын сайынын нисбяти мейдана чыхыр. Бизжя, 
икинжи тяряф даща дцшцндцрцжцдцр. 

Галды мцтяхяссислярин талейи щаггында дцшцнмяк мясялясиня мцнасибят 
билдирмяйя, демялийям ки, яэяр али тящсил мцяссисяси кейфиййятли кадр 
щазырлайырса, онун йерляшмяси чох тябии просесдир. Чцнки бу эцнцн истещсал 
сащяси кейфиййятли кадры чырагла ахтарыр. 

 
 
 

2.22. Тящсил ислащаты бахымындан  али мяктяблярдя  кадр  щазырлыьынын 
тякмилляшдирилмяси  йоллары 

 
Азярбайжан халгы ХХ ясрин ахырларына йахын йенидян мцстягиллик 

газанмагла халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя мцщцм налиййятляр ялдя 
етмяк йолуна гядям гоймушдур. Республикамызын  цмуммилли лидери, mərhum 
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Щейдяр Ялийевин апардыьы мягсядйюнлц сийасят нятижясиндя юлкямиздя 
газанылмыш уьурларын эцнц-эцндян артмасы данылмаз щягигятдир. Мящз онун 
1993-жц илдя, юлкямиз цчцн ян чятин бир вахтда щакимиййят башына эялмяси 
республикамызда мювжуд гаршыдурманын, вятяндаш мцщарибяси тящлцкясинин 
арадан галдырылмасында мцщцм рол ойнады, ейни заманда республикамызда 
тезликля сабитлик йараnды. Азярбайжан мцстягил бир дювлят кими юз инкишаф йолуна 
башлады, юлкядя демократик гуружулуг ишляри дурмадан инкишаф етди. 

Юлкямиздя эетдикжя эенишлянян просес бцтцн сащялярдя олдуьу кими, тящсил 
секторунда да дярщал юзцнц бирузя верди. Мцсятягил дювлятин Констисийасына, 
Тящсил Гануна вя диэяр директив сянядляря цйьун олараг юзял секторда бир сыра 
али мяктяблярин йаранмасы да эцнц-эцндян вцсят алан демократийанын нятижяси 
кими гиймятляндирilмялидир. Бу али мяктяблярин яксяриййяти бу эцн дцнйанын 
инкишаф етмиш юлкяляринин тящсил стандартларына уйьун шякилдя юз ишини гурмушдур 
вя чох гыса вахт ярзиндя республикамыз цчцн дяйярли кадыр щазырлыьы сащясиндя 
мцщцм уьурлар газанмышдыр. Мясялян, «Хязяр» Университети Азярбайжанда илк 
гейри-дювлят али тящсил мцяссисяляриндян биридир. Мцстягил дювлятимизин бцтцн 
директивляриня уйьун олараг бу университетдя илк дяфя инэилис дили тямаййцлц кадр 
щазырлыьы ишиня башланмышдыр. Беля надир тящсил структуру ясасында ишляйян 
университет тез бир заманда тящсилсевярлярин бюйцк ряьбятини газанмышдыр. Кадр 
щазырлыьы сащясиндя ялдя етдийи уьурлар ону республика щцдудларындан кянарда 
да мяшщурлашдырмышдыр. Эюркямли алим, профессор Щамлет Исаханлынын 
рящбярлийи алтында «Хязяр» Университети тякжя республикамыз цчцн дейил, щям дя 
харижи юлкяляр цчцн 12 ихтисас цзря кадр щазырлайыр. 

Ейни фикри «Гярб» Университети щаггында да сюйлямяк мцмкцндцр. Бу 
университет дя республикамызда йаранан гейри-дювлят али тящсил мцяссисялярин-
дяндир. Университетдя тящсил инэилис дилиндя апарылыр. Республикамызын, еляжя дя 
харижи юлкялярин эюркямли алимляри, профессор-мцяллим щейяти 13 ихтисас цзря 
кадырларын щазырлыьы иши иля мяшьул олурлар. 

Республикамызда фяалиййят эюстярян диэяр гейри-дювлят али тящсил 
мцяссисяляри барядя дя ейни хош сюзляри дейя билярик. Дцнйанын бир чох 
юлкяляриндя олмуш бир зийалы кими мцшащидя фактларына вя ядябиййата истинадян, 
дейя билярик ки, юзял тящсил бу эцн Азярбайжанда маарифин инкишафынын ян важиб 
тяряфини тяшкил едир. Доьрудур, бу эцн Азярбайжанда али мяктябляр боллуьудур. 
Бир нечя ил бундан яввял ися аз гала щяр кяндя, гясябяйя бир университет вя йа 
бир коллеж дцшцрдц. Щяйат рягабятя дюзя билмяйян али мяктябляри сырадан 
чыхартды. Эяляжякдя дя юзял тящсил мцяссисяляринин талейи рягабятдян асылы 
олажагдыр. Йахшы кадр щазырлайан, мадди-техники базасы йцксяк олан, ятрафына 
сявиййяли танынмыш алим вя педагоглары йыьан вя тящсил ишини кейфиййятли гурмаьы 
бажаран гейри-дювлят тящсил мцяссисяляри дюврцн, заманын гаршыйa гойдуьу 
тялябляря, рягабятя давам эятиряжяк вя юз фяалиййятини тякмилляшдиряжякдир. 

Мцстягиллийимизи мющкямляндирдийимиз индики шяраитдя йарадылан вя 
фяалиййят эюстярян щяр бир тящсил мцяссисясинин мягсяди, мярамы Азярбайжанын 
эяляжяйи цчцн ихтисаслы кадырлар йетишдирмяк олмалыдыр. Шяхси газанж мягсяди иля 
йарадылан щяр бир али мяктябин фяалиййяти эеж-тез ифша олунур вя онун пис ниййяти 
диэяр али мяктябляря кюлэя салыр. 
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Бу эцн дцнйанын, демяк олар, бцтцн инкишаф етмиш юлкяляриндя дювлят 
тящсил шябякяси иля йанашы, юзял тящсил мцяссисяляри системи дя мювжуддур. 
Инэилтяря, АБШ, Белчика, Франса, Австралийа вя башга дювлятлярдя тящсил щаггы о 
гядяр йцксякдир ки, бу юзял али мяктяблярдя чох йцксяк тяминатлы аилялярин 
ушаглары охуйа билирляр. Бир сыра юлкялярдя цмумтящсил системиндя дя юзял 
мяктябляр  тятбиг олунур. Мясялян, АБШ, Инэилтяря вя Франсада юзял мяктябляр 
цмумтящсил мяктябляринин цмуми сайынын 11-18%-ни тяшкил едир. Цмумтящсил 
мяктябляриндяки шаэирдлярин sayı 11-16%-я,  юзял мяктябляри də  сайы 30%-я 
чатыр. Белчикада ися юзял мяктяблярин сайы дювлят мяктябляринин сайындан 3 дяфя 
чохдур. Йапонийадакы йухары орта мяктяблярин 25%-и юзялдир вя онларда 
шаэирдлярин 30%-и тящсил алыр. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя щакимиййятдя олан йухары тябягя юз ушагларына 
юзял мяктяблярдя тящсил вермяйи цстцн тутур. Мцтяхяссисляр щесабламышлар ки, 
Инэилтярядя Харижи Ишляр Назирлийи ямякдашларынын 95%-и, сяфирлярин 85%-и, 
ордунун али команданлыьынын 37%-и, али мящкямя вя аппелйасийа мящкямяляри 
щакимляринин 86%-и вя рущанилярин 88%-и бир нечя имтийазлы юзял мяктяблярин 
йетишдирмяляридир. 

Юзял мяктяблярин щеч дя аз ящямиййятли олмайан бир жящятини дя гейд 
етмяк истяйирям. Бу мяктяблярдя щазырланан шаэирдляря али тящсил мцяссисяляриня 
гябул заманы зяманят верилир. Чцнки юлкяляринин нцфузлу университетляриня гябул 
заманы щямин мяктяблярин мязунларына верилян зяманятя цстцнлцк верилир. 
Инкишаф етмиш дювлятлярин игтисадиййатынын, ядлиййя органларынын, дипломатик 
хидмятляринин, силащлы гцввяляринин вя диэяр дювлят мцяссисяляринин рящбяр 
кадырлары ися щямин али тящсил мяктябляриндя щазырланыр. АБШ-да али тящсил 
мцяссисяляринин цчдя ики щиссяси юзял сяжиййя дашыйыр вя ян бюйцк инщисарлар вя 
ширкятлярин фондлары щесабына мaliyyяləшир. 

Америкада дейри-дювлят али тящсил мцяссисяляринин яксяриййятини 
«мцяссися» адландырмаг тамамиля мцмкцндцр. Чцнки онларын чоху мцхтялиф 
сянайе, тижарят вя кянд тясяррцфаты мцяссисяляриня гойулмуш ири капитал 
сащиблярдир. Мясялян, Щарвард Университети илдя 30 милйон   доллардан чох эялир 
эятирян капитала маликдир. Нйу-Йорк Университети макарон фабрикиня, эюн-дяри 
комбинатына маликдир, онлардан чохлу капитал, йяни 35 милйон доллар газанж 
ялдя етмишдир. Бу эцн щямин рягям 3 дяфя артмышдыр. Колумбийа 
Университетинин капитал гойлушларынын мябляьи 28 милйон доллардан артыгдыр. 
Университет вя коллежлярə шящяр трамвайлары, малдарлыг фермалары, плантасийалар 
вя с. мяхсусдур. Бу эцн бу фактлар бизя гейри-ади эюрцнsя дя инкишаф етмиш 
юлкялярдя юзял тящсилин ялдя етдийи бюйцк нaiлиййятляри эюстярир. Бу юлкялярдя юзял 
тящсил системи бюйцк бир йол кечмишдир. Азярбайжанда юзял тящсил стистеминин 
фяалиййят эюстярмясинин тарихи гядим олмаса да, мян бу системин эяляжяйиня 
инанырам. 

Йухарыда гейд етдийимиз юзял тящсил мцяссисяляриндя газанылмыш 
налиййятляр йалныз ислащатлар щесабына мцмкцн олмушдур. Америка вя 
Авропада 90-жы илляря гядяр щяйата кечирилян мцхтялиф характерли тящсил 
ислащатлары тящсилин демокаратийа йолунда инкишафына ряваж вермишдир. Щямин 
юлкялярдя щям дювлят секторунда, щям дя юзял секторунда, мяктябягядяр 
тящсил, литсей тящсили, коллеж тящсили, монастр тящсили, ислам тящсили, али тящсил, 
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дцнйяви-бяшяри тящсил системи саьлам рягабят мяжрасында тярягги йолуна гядям 
гоймушдур. 

Кадр щазырлыьы ишиндя нязяри вя практик манераларын бирляшдирилмяси, 
онларын вящдяти бюйцк сямяря веря биляр. Кафедралар сявиййясиндя апарылан 
тядгигатларын сямяряси вя преспективи мцяййянляшдирилдикдян сонра али тящсил 
мцяссисяси истещсалат сащясиндя експериментдян кечирилир. Нятижя цмудверижи 
олдуьу тягдирдя истещсалата тятбиг едилир. Ялдя едилмиш газанж ися университетин 
бцджясиня дахил едилир. Мян харижи юлкялярин университетляринин ялдя етдийи йцксяк 
мябляьдя олан газанжлары садалайанда беля бир тяжрцбяни нязярдя тутурдум. 
Бизим республикамызда да беля бир тяжрцбянин тятбигиня ряваж верилмяси иля 
ислащатын эедишиндя, шцбщясиз, мцяййян гялябяляря наил олмаг мцмкцндцр. 
Тядрис мцяссисясинин истещсал просесиля  вящдятдя эютцрцлмяси цчцн артыг 
дидактик лайищяляр щазырланмалыдыр. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя щяр бир али мяктябин мювжуд факултясинин 
ихтисасыны юзцндя якс етдирян мцяссисяси вардыр. Мясялян, мусиги факултясинин 
фяалиййятини зянэинляшдирян мусиги мяктяби мювжуддур вя йахуд мяктябягядяр 
факултянин няздиндя баьчалар, ибтидаи синиф факултяляринин няздиндя ибтидаи 
мяктябляр, тибб факултясинин няздиндя ися поликлиника вя хястяханалар 
мювжуддур. Беля бир тяжрцбянин тятбигиня артыг башламаьын вахтыдыр. Чцнки 
буну тящсил ислащаты иля баьлы директив сянядляр дя тяляб едир. 

Азярбайжанда реванш эютцрмцш, артыг юз стартындан чевик сцрят алмыш 
тящсил ислащаты чохпилляли тящсилин мязмунунун йахшылашдырылмасына сябяб 
олажагдыр. 

Азярбайжан Республикасынын Тящсил Назири мцхтялиф мютябяр 
мяжлислярдяки чыхыш вя мярузяляриндя щаггында данышылан мясялянин йени 
дидактик ясаслар цзяриндя гурулмасыны, тядрис планларынын, фянн програмларынын, 
дярсликлярин, дярс вясаитляринин, кюмякчи методик ядябиййатын йениляшмяси 
мягсяди иля чохпилляли тящсил системиндя дидактик мязмунун йахшылашдырылмасы иля 
баьлы важиб вязифялярин щяллиня аид мцлащизяляр сюйлямиш, мцщакимяляр йцрцтмцш, 
ислащатла баьлы эюрцляжяк ишин системи барядя чох гиймятили тювсийяляр вермишдир. 

Тящсилин дцнйа стандартлары сявиййясиндя инкишафы бейнялхалг тящсил 
системинин ващид мягсяд вя рянэарянэ конплексдя гурулмасына кюмяклик 
эюстяряжякдир, ейни заманда щям дя юзял тящсил системиндя кадр щазырлыьы ишиндя 
мцщцм рол ойнайажагдыр. 

Йери эялмишкян, Азярбайжандакы юзял тящсил мцяссисяляри щаггында бязи 
субйектив фикирляря дя юз мцнасибятими биldiрмяк истяйирям. Йери эялди-эялмяди 
бу типли мцяссисялярин сай чохлуьундан сющбят ачылыр. 

Гядим тящсил яняняляриня малик Азярбайжан халгынын тящсиля мараьы 
вардыр. Яслиндя, сай чохлуьу да марагдан иряли эялир. Яввялки йарымфясилдя гейд 
етдийимиз кими мювжуд статистик рягямляря истинад етсяк, демялийик ки, истяр 
гоншу юлкялярдя, истярся дя даща ужгарларда йетишян няслин минимум 20-25%-и 
али тящсиля жялб едилир. Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися йенийетмя вя эянжлярин 
30-45%-и али тящсиля жялб едилирляр. Азярбайжанда ися бу гядим инкишаф етмякдя 
олан юлкялярин эюстярижиляриндян хейли ашаьыдыр. Даща конкрет десяк, 
республикамызда йетишян эянж няслин тяхминян 85%-дян чоху али тящсилдян 
кянарда галыр. Демяли, бизим йенийетмя эянжлярин жями 13-14%-и али тящсиля 
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истигамятляндирилир. Бурадан беля бир мянтиги нятижя щасил олур ки, 
республикамызда али мяктяблярин чохлуьу ифадясиля щеч жцр барышмаг олмаз. 
Мцгайися цчцн бир факт десям, фикрими даща да йахшы ясасландырмыш оларам, 
гоншу Эцржцстанын ящалиси республикамызын ящялисиндян хейли аздыр. Орада юзял 
али тящсил мцяссисяляринин сайы 200-дян чохдур. Эцржцстандан орта цмумтящсил 
мяктяблярини битирян эянжлярин 50%-дян чоху али мяктябя дахил олур Шцбщясиз ки, 
бурада юзял али тящсил мяктябляри мцщцм рол ойнайыр. Бу эюстярижини йахшы щал 
кими гейд етмяк олар. Халгымызын бюйцк философу Ябцлщясян Бящмянйар Ял-
Азярбайжани  тящсил щаггында илк елми-нязяри ясяри сайылан «Ят-тящсил» ясяриндя 
йазырды ки, тящсили олмадан йашайанларын эюзляри кор, гулаглары кардыр. Бу 
мянадя мящз орта цмумтящсил мяктябляриндян йайынма щалларына гаршы жидди 
мцбаризя апармалы, орта исхтисас тящсилинин инкишафына, формалашдырылмасына, 
тякмилляшдирилмясиня даща жидди йанашмалыйыг. Чцнки бу эцн али тящсиля жидди 
гайьы дцнйанын бцтцн инкишаф етмиш юлкяляриндя эениш вцсят алмышдыр. Али 
тящсилдя «сай артымы» тенденсийасы бизи чашдырмамалыдыр. 

 Тяжрцбя эюстярир ки, юзял али мяктябляр кадр щазырлыьы ишиндя даща чевик, 
даща оператив щярякят едир, тящсил сащясиндя газанылмыш дцнйа тяжрцбясиндян, 
дцнйа стандартларындан сямяряли истифадя едирляр. Ону да гейд едим ки, юзял али 
тящсил мцяссисяляринин юз иш цсулларыны дцнйа тяжрцбяси ясасында гурмалары 
рягабят просесиндя дювлят али мяктябляринин фяалиййятиндя дя мцяййян дюнцш 
йарадыр, нятижядя республикамызын тящсил системи даща да тякмилляшир. Кадыр 
щазырланмасы сащясиндя уьурлар газанылыр. 

Гярб тящсил системи, хцсусиля Америка Бирляшмиш Штатларындакы мювжуд 
тящсил системи иля  мцгайисядя республикамыз мцяййян уьурлара малик олса да, 
сон тящсил сащясиндя апарылан ислащатлар, йени юзял тядрис ожагларынын йарадылмасы 
эюстярир ки, щяля бу сащядя чох ишляр эюрцлмялидир. 

Азярбайжан тящсил системи иля  мцгайисядя, шцбщясиз ки, Америка тящсил 
системи даща габагжыл яняняляря йийялянмишдир. Бу юлкядя кадр щазырлыьы 
сащясиндя чох бюйцк уьурлар газанылмышдыр. Азярбайжанда йарадылмыш юзял али 
мяктяблярин АБШ-ын щям тящсил системиндян, щям дя кадр щазырлыьы сащясиндя 
газандыьы тяжрцбядян истифадя етмяси тягдирялайиг бир щадисядир. 

Йери эялмишкян, бу эцн Йапонийа тящсил системи Америка тящсил 
системиндян габаьа чыхмышдыр. Бу да онунла ялагядардыр ки, йапонлар тящсилдя 
рийазиййата вя тябият елмляриня даща чох диггят йетирирляр, башга сюзля десяк, 
йапонлар инкишафы мящз щямин елмлярин ушаглара юйрядилмясиндя эюрцрляр. 
Йапонийада 300 юзял университет фяалиййят эюстярир. Бу юлкядя юзял али мяктябляр 
юз ишлярини чох йахшы гурмушлар. Йапонларын тящсилдя газандыглары бу уьурлар, 
шцбщясиз ки, кадр щазырланмасы сащясиндя дя юзцнц бiрузя вермишдир. Мящз бу 
амилин сайясиндя йапонлар щазырда бир чох сащялярдя апарыжы мювгейя маликдир. 

Амиерика тящсил системи ишчиляри, о жцмлядян, дювлят рящбярлийи 
Йапонийанын тящсил сащясиндя газандыьы бу уьурларын бюйцк ящямиййятини гейд 
етмякля, бу эцн щямин тяжрцбядян истифадя етмяйи планлашдырмышлар. АБШ 
Маариф Назирлийинин фикринжя, юлкя щямин тяжрцбяни тятбиг етмякля йахын 
эяляжякдя кадр щазырланмасы сащясиндя Йапонийаны ютцб кечмяйя гадир 
олажагдыр. 
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Бу жящятдян щям Йапонийа, щям дя АБШ-да щяйата кечирилян тящсил 
ислащатлары сащясиндя газанылмыш тяжрцбя юзял али мяктябляримиз цчцн зянэин вя 
файдалы мянбя ролуну ойнайа биляр. Азярбайжанда апарылан тящсил ислащаты бу 
юлкялярин кадр щазырланмасы сащясинядя ялдя етдийи бюйцк уьурлардан сямяряли 
истифадя едярся, республикамыз йахын эяляжякдя бунун бящрясини эюря биляр. 

Педагоэика иля баьлы сон тядгигатларын мцяллифи олан америкалы профессор 
Томас Линиона (АБШ-ын Александрийа шящяриндя Тящсил Програмына 
Нязарятетмя Жямиййятинин сядри) эюря йетишян няслин мяняви тярбийясинин ясас 
истигамятляри  ашаьыдакы шякилдя мцяййянляшдирилмишдир: 
 1. Йетишян няслин мяняви тярбийясинин ясас мянбяйи тялимин тярбийяедижиха-
рактери иля мцяййянляшдирлмялидир; тялим просесиндя яхлаг дяйярляриня лагейидлик 
инжиклик йарадыр, мяняви позунтуйа сябяб олур. 
 2. Яхлаг дяйярини эяляжяк нясля ютцрмяк щямишя сивилизасийанын, йяни 
мядяни юлкянин ян башлыжа функсийаларындандыр. 
 3. Милйонларла ушаг юз валидейинляриндян савайы, жямиййятдян, дини ожаг-
лардан, тярбийя мцяссисяляриндян яхлаг нормалары яхз едирся, бунун цчцн 
онлара истигамят верян чох нцмуняви елми-нязяри мянбяляр олмалыдыр. 
 4. Мяняви дяйярлярля баьлы мювжуд олан мцбащисяляри педагоъи ядябий-
йатлар сащмана салырса, бу ядябиййатлар эцнцн тялябляри сявиййясиндя щазырлан-
малы вя бцтцн тядрис ожагларында истифадя олунмалыдыр. 
 5. Тядрис просесиндя демократийанын механизими дцзэцн мцяййянляшди-
рилмялидир. Чцнки демократийа халгын юзцнцн дювлятидир. 
 6. Азад тящсил дяйярини явяз едян щеч бир тящсил формасы ола билмяз. 
Бунун цчцн нцмуняви тящсил програмы щазырланмалыдыр. Еля програм ки, о, бц-
тцн жямиййят цзвляриня истигамят веря билсин. 
 7. Тярбийя цсуллары щям халг щикмятляриня, щям дя дюврцн мцасир тяляб-
ляриня уйьун олараг системя салынмалыдыр. 
 8. Мяктяблярдя яхлаг тярбийясинин тятбиги бцтцн тялим-тярбийя просесини 
ящатя етмялидир. 
 9. Мяктяблярдя дярсин кичик бир щиссяси (минимум 8 дягигя) ушагларын ях-
лагынын сафлашдырылмасына щяср олунмалыдыр. Бунун цчцн бцтцн ихтисаслары тядрис 
едян мцяллимлярин педагоэика сащясиндя биликляря малик олмасына жидди ещтийаж 
вардыр. 
 10. Кейфиййятли тярбийя иши кейфиййятли елми нятижянин ясасыдыр. 

Мялумдур ки, тящсил щяр щансы мцстягил дювлятин башлыжа атрибутларындан 
биридир. Бу атрибут жямиййятин цмуми инкишафында, ону тякамцл просесиня 
говушдурмаг ишиндя мцстясна ящямиййятя маликдир. Она эюря дя жямиййятин 
йаранышыны, гуружулуг фяалиййятини, инкишаф истигамятлярини, формалашма 
мязмунуну, тякмилляшмя сявиййясини тящсилдян кянарда тясяввцр етмяк мцм-
кцн дейил. 

Щазырда республикамызда тящсил алтернатив гайдада гурулур. Дювлят 
тящсил системи иля йанашы, гейри-дювлят тящсил системи бир-бири иля рягабят апарараг 
фяалиййят эюстярир.   Апарылан тядгигатлар вя узунмцддятли мцшащидяляр эюстярир 
ки, щяр ики истигамят цзря апарылан ишлярдя гцсурлар юзцнц бiрузя верир. Мцхтялиф 
ихтисаслар цзря програм материалларынын, дярслик вя дярс вясаитляринин щяля дя 
стандарт стереотипляря сюйкянмяси   жидди манеяляр йарадыр. Мясялян, рийазиййат 
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елмляринин ибтидаи синифлярдяки тядриси чох ашаьы сявиййядя олдуьу цчцн тядрис 
просесиня жялб едилян тяжрцбячи тялябляря щеч бир нцмуняви цсуллар, прийомлар, 
йоллар тятбиг едилмядян йанашылыр вя нятижя чох зяиф олур. Тябият елмляринин 
тядрисиндя дя жидди гцсурлар мювжуддур. Ибтидаи синифлярдя тябият елмляринин 
тядриси иля баьлы елми-педагоъи-методик характерли ясярляр йазан алимляримиз, 
демяк олар ки, йох дяряжясиндядир. Тясвири инжясянятин тядриси ися даща ажıнажаqлы 
вязиййятдядир. Бу вязиййят мяктябдя тяжрцбя кечян тяляблярин щазырлыьына жидди 
сядд чякир. Ибтидаи синифлярдя мусиги дярсляринин чох ашаьы сявиййядя кечирилмяси, 
мусиги алятляриндян истифадя едилмяси шаэирдляри естетик зювгдян мящрум 
етмякля йанашы, мцяллим кадрлар щазырлыьынын практик истигамятляринин инкишафына 
мане олур. Ибтидаи синиф шаэирдляринин физики щазырлыьы щаггында да ейни фикри 
сюйлямяк олар. 

Кадр щазырлыьы иля баьлы нязяри материалларын щазырланмасы цзяриндя дя 
дайанмаг истярдим. Шцбщясиз, бу йарымфясилдя мясялянин бцтцн тяряфляриня 
тохунмаг мцмкцн олмазды. «Педагоэика» дярсликляри иля ялагядар конкрет 
фикир сюйлямяк мцмкцндцр. 

Бу эцн педагоъи елмляр системиндя мювжуд олан ихтисас 
педагоэикаларынын бюйцк яксяриййятинин олмамасы наращатлыг доьурмалыдыр. 
Башга сюзля ифадя етсяк, демялийик ки, бу сащядя артыг щяйажан тябили 
чалынмалыдыр. 

«Мяктябягядяр педагоэика», «Ибтидаи мяктяб педагоэикасы», «Пешя 
тящсил педагоэикасы», «Орта ихтисас тящсили педагоэикасы», «Мусиги 
педагоэикасы», «Щярби педагоэика», «Тибби педагоэика», 
«Сурдопедагоэика», «Тифлопедагоэика», «Олигофрен педагоэика» вя с. кими 
сащяляря даир дярслик вя дярс вясаитлярини щяля бу вахта гядяр щазырламамышыг. 

 

Sual və tapşırıqlar 
 

1. “Didaktika” nə deməkdir? 
2. Didaktikanın məqsəd və vəzifələri hansılardır? 
3. Didaktikanın ümumi prinsipiləri hansılardır? 
4. Didaktikanın ümumi üsulları hansılardır? 
5. Dərs cədvəli haqqında danışın.  
6. Baza tədris planı, təhsilin dövlət standartları haqqında danışın. 
7. Tədris planı, tədris proqramı, dərslik və dərs vəsaitləri barədə fakir söyləyin. 
8. İnteraktiv təlim üsulları hansılardır? 

9. İbtidai siniflərdə interaktiv təlim üsulları necə tətbiq olunur? 
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2. 23.  Дистант тящсил 
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Бяшяр жямиййятинин мцхтялиф мярщяляляриндя агилляр эянж няслин тялим, 
тярбийя вя тящсил мясяляляриня бюйцк ящямиййят вермишляр. Мцсялман интибащы 
дюврцндя Я.Р.Бируни, Ибн Сина, Жабир, Щейсам, Ю.Хяййам, Азярбайжанда 
Я.Бящмянйар, М.Бейлягани, Хагани, Низами, Н.Туси, Я.Тябризи, М.Явщяди, 
С.Урмяви, Я.Мараьаи, Авропа ренессасы дюврцндя Ривес, Ратке, Рамус, 
М.Монтен, Т.Кампанелла, Т.Мор, Ф.Рабле, ХВЫЫ ясрдя Й.А.Коменски, 
Ж.Локк, «Штурм унд дранк» дюврцндя Лессинг, Щöте, Шиллер, Бекон, Фихте, 
Кант, филантропистляр (Залсман, Базедов, Кампе, Гутс-Мутс), маарифчиляр 
(Руссо, Д.Дидро, К.А.Щелветси), ХЫХ ясрдя Щербарт, Дистерверг, Спенсер вя 
башгалары тящсиля бюйцк ящямиййят вермишляр. 

ХХ ясрин яввялляриндя И.Фредрих, Паулсон, Мейман, Лай вя башгалары 
эяляжякдя мяктяб биналарынын шцшядян олажаьыны, синиф отагларынын лаборатори-
йаларындан тяшкил едиляжяйини, лабораторийаларда робот мцяллимлярин дярс 
дейяжяклярини, низам-интизама роботларын нязарят едяжяклярини романтик бир дилля 
тясвир едирдиляр. 

Бу инкар едилмяз фактдыр ки, ХХ ясрин сонуна йахын тящсил сащясиндя 
мцхтялиф жяряйанлар, нязяриййяляр йаранмагла эянж няслин даща чох мялуматлар 
ялдя етмяляриня, шаэирдлярин тяфякkцрляринин инкишаф етдирилмяляриня, узаг 
мясафялярдян тящсиля даир мялуматларын верилмясиня, узаг мясафядян шащмат 
ойунларынын тяшкилиня хцсуси диггят йетирилир. Бу эцн бцтцн дцнйада узагдан 
тящсил идейалары эенишлянир. Чцнки аеронавтика, космонавтикада, бцтцн ишляр 
узагдан идаря олунур. Узагдан идаряетмя чох бюйцк бир елмдир вя бунун 
цнсцрлярини щям орта, щям дя али мяктябя эятирмяк важибдир. Мян беля щесаб 
едирəм ки, дистант тящсилин цнсцрлярини орта вя али мяктябя эятирмяк цчцн илк 
нювбядя буна уйьун шяраит йаратмаг лазымдыр. Биринжи нювбядя лабораторийа вя 
кабиняляр мцасир техники жищазларла тяжщиз олунмалыдыр. Диэяр тяряфдян, бу тящсил 
формасына гябул олунан шяхс хцсуси габилиййятя малик олмалыдыр. Йяни дистант 
тящсил алмаг истяйян шяхс илк нювбядя бунун мащиййятини билмяли, узагдан 
верилян тящсил импулсларыны, информасийалары гябул етмяйи, онлардан йерли-йериндя 
истифадя етмяйi бажармалыдыр. Бунун цчцн ися дистант тящсил алмаьа чалышан шяхс 
щям дя дистант тящсилин програмыны, онун принсип вя методларыны йахшы билмяли, 
мювжуд ядябиййаты (варса) диггятля юйрянмялидир. Беля тящсил алан шяхсляр хцсуси 
лабораторийаларда мяшьул олмалыдырлар. Дистант тящсиля орта цмумтящсил 
мяктябляринин йухары синифляриндя охуйан шаэирдляри вя мадди-техники базасы 
олан али мяктяблярин истедадлы, ишэцзар, сяриштяли тялябялярини жялб етмяк олар. 
Бунун цчцн там шяраит олмалыдыр. Йяни дистант тящсилля мяшьул олан шяхс техники 
васитялярдян – визиуал, аудио-визиуал, мцхтялиф компцтерлярдян вя интернет 
шябякясиндян истифадя етмяйи бажармалыдыр. 

Дистант тящсил сащясиндя чалышан мцтяхяссисляр иш просесиндя коммуникатив, 
конструктив, диагностик, тядгигатчылыг вя с. компонентлярдян, ексkлцзив 
методлардан, мцасирлик, системлилик, бяшярилик, дцнйявилик вя с. принсиплярдян 
истифадя етмяйи бажармалыдырлар. 

Дистант тящсиля ян чох тялим мяшьяляляриня давам етмякдя чятинлик чякян 
габилиййятли тялябяляри жялб етмяк, бизжя, даща йахшы олар. Дистант тялим алан 
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тялябя али мяктябин аудиторийасында дейил, юз мянзилиндя йашамагла рабитя 
васитяляри иля мцвафиг кафедралара мянимсядийи мялуматлары эюндярмялидир. 

АБШ-да йаранан вя тядрижян Авропайа, орадан да дцнйанын бир сыра 
юлкяляриня йайылан дистант тящсил бу эцн юзцнцн интибащ дюврцнц йашайыр. 
Республикамызда дистант тящсиля олан мараьын эенишлянмясини нязяря алараг 
онун бир сыра нязяри вя практик мясяляляри барядя ятрафлы мялумат вермяйи 
мягсядяуйьун сайырыг. 

Дистант тящсил мцяссисяси йаратмаг цчцн ня етмяк лазымдыр: 

Биринжиси, дистант тящсилин низамнамясини йаратмаг вя ону дювлят 
гейдиййатындан кечирмяк лазымдыр. Икинжиси, педагоъи коллективля бирэя техники 
щейят йаратмагла дистант тящсилин елми-педагоъи-методик-електроник-техники 
базасыны формалашдырмаг, сонра ися интернет шябякяси васитясиля елан 
щазырламалы, фянн блоклары ясасында щазырланмыш тестляри елан материалынын мятни 
дя дахил едилмялидир. Бу, ишин илкин мярщялясидир. Илкин мярщялядя щямчинин гябул 
олунажаг тялябялярин айры-айры фянляр цзря курс лайищялярини, мцвяффягиййят 
жядвялини, кредит баллар банкыны онун цчцн мцяййянляшдирилмиш сайта 
йерляшдирмяк, сонра ися тялябя гябулу иля баьлы тяснифатi ишляря башламаг 
лазымдыр. 

Дистант тящсил бир сыра ядябиййатларда «дистансийалы тящсил», бязиляриндя 
«мясафядян тящсил», бязиляриндя «тящсилин мясафядян идаря олунмасы» кими ифадя 
олунур. Эюстярилян бцтцн ifadələriн ишлядилмясини биз мягбул щесаб едирик. Биз 
бу fəsildə дистант тящсил щаггында бир сыра нязяри истигамятляри, методик 
эюстяришляри, тяклиф вя тювсийяляри вермякля охужуларда дистант тящсил барядя 
ятрафлы тясяввцр йаратмаг истяйирик. Бунун цчцн дистант тящсил нядир суалына гыса 
шякилдя жаваб вермяк лазым эялир. 

«Дистант тящсил» сюзцнцн биринжи тяряфинин етимолоъи мянасыны изащ етмякля, 
сюзцн икинжи тяряфиндя дайанан «тящсил» сюзцнц шярщ етмяйя ещтийаж щисс етмядян 
фикримизи айдынлашдырмаьа чалышаг. «Дистант» сюзц «дисстансион» сюзцндян 
йаранмышдыр, «мясафя» мянасыны билдирир. бу сюз инэилис сюзц олса да, ейни вя жцzи 
дяйишиклийя уьрамагла франсыз, алман, рус вя диэяр диллярдя дя мясафя мянасыны 
билдирир. Азярбайжан дилиндя ися «дистансийа» сюзц артыг дилимизя цмумишляк сюз 
кими дахил олмуш вя артыг мясафя сюзцнцн бир нюв синониминя чеврилмишдир. 
«Дистант тящсил» сюзцнцн мянасы «мясафядян тящсил» демякдир. Мясафядян 
тящсилин дцнйа тяжрцбясиндя ики нювц вардыр. Биринжиси, дистант орта тящсил, икинжиси 
ися дистант али тящсил. Щяр ики тящсил нювцнцн тятбигиндя ейни техники систем цзря 
иш апарылдыьы цчцн биз онлары нювя айырмаьы мягсядяуйьун щесаб етмирик. Чцнки 
дистант орта тящсилдя  тест тапшырыгларынын щазырланмасы, верилмяси вя 
гиймятляндирилмяси дистант али тящсилдян фярглянmир. 

Дистант тящсил тящсилин формаларындан биридир. Елми педагоъи ядябиййатда 
щямишя тящсилин формаларындан данышаркян ону ики форма кими тягдим едибляр: 
1. Яйани тящсил формасы. 2. Гийаби тящсил формасы. Бязи ядябиййатларда тящсилин 
бу формасыны, онун йоллары кими изащ едяряк эюстярирляр ки, «Яйани йолла тящсил» 
«гийаби йолла тящсил», «екстерн йолу иля тящсил». Бизим фикримизжя, бунларын 
щамысы тящсилин формаларыдыр. Бизжя дистант тящсил формасы тящсилин гийаби 
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формасына даща йахындыр. Йяни онларын охшар жящятляри ондан ибарятдир ки, 
гийаби вя дистант тящсил алан тялябялярин щяр икиси илдя ики дяфя, гыш вя йай 
сессийаларында тящсил алырлар. Фярг ондан ибарятдир ки, гийаби тящсил алан илдя ики 
дяфя, 15-20 эцндян аз олмайараг, тящсил мцяссисяляриня эялмяли, мяшьялялярдя 
иштирак етмяли, имтащан сессийасы кечмялидир. Дистант тящсил алан тялябя ися али 
тящсил мцяссисясиня эялмядян почт вя интернет васитясиля сессийа тапшырыгларыны 
алыр, ижра едяряк университетя эюндярир вя мцвяффягиййятинин ижрасынын вязиyyяtини 
юйрянмякля, йа тящсиля давам едир (мцвяффягиййят газандыгда), йа да тящсилдян 
кянар олунур (гейри kafi алдыгда). 

Илк дяфя Америка Бирляшмиш Штатларınда тятбиг едилмяйя башланмыш дистант 
тящсил, ясасян иш адамларынын тящсил алмасыны ящатя едирди. Сонралар ися бу ящатя 
даиряси эенишлянди. 

Сцрятли техники дяйишикликляр вя даим дяйишян базар игтисадиййатына уйьун 
олараг Америка тящсил системиндя йцксяк тящсил имканлары йаратмаг, щеч бир 
йцксяк малиййя вясаити сярф етмядян мцтяхяссисляр щазырламаг Америка тящсил 
системиндя чох актуал проблемдир. Бир чох тящсил ожаглары мясафяли тящсил 
програмларыны йаратмагла бу тялябя жаваб верир. Башлыжа олараг, мясафяли тящсил 
ясасян мцяллим вя шаэирд арасындакы бир-бириндян кюклц сурятдя фярглянян физики 
вя техники (сяс, видео, факт вя мятбуат) имканларын цз-цзя цнсиййятдя олдуглары 
яйани дярс имканлары иля явяз етмяк щесабына бал интервалыны позмаг цчцн 
айıрдыьы вахтдан истифадя едир. Програмын бу нювляри бюйцкляри икинжи дяфя 
университет тящсилиня, онлары йени биликлярля тямин етмяйя вя ишчиляря иш йерляриндя 
юз билик, бажарыгларыны артырмаьа имкан верiр. 

Бир чох педагоглар мясафяли тящсиля верилян тялябляри яняняви тящсил верилян 
тяляблярля мцгайися едирляр. Яняняви тящсил иля мясафяли тящсили мцгайися едян 
тядгигатчылар мясафяли тящсилдя дя метод вя техники имканларын охшарлыьындан 
бящс едирляр. Унутмаг олмаз ки, мясафяли тящсилин яняняви тящсилдян ясас фярги 
онун техники васитяляр чохлуьуну юзцндя ещтива етмясидир. 

Техники васитялярин чохлуьу мясафяли тящсилля мяшьул олан педагог цчцн 
йарарлыдыр. Онлар ясас дюрд категорийайа бюлцнцрляр. 

Сяс – дярс – аудио алятляриля гаршылыглы ялагя йарадан телефон, 
аудиоконфранс вя гыса дальалы радио. Пассив алятляр сырасына радио вя 
магнитофонлар дахилдир. 

Видео – дярс – видео алятляриня диопозитив кими тярпянмяз образлар (филм, 
видеофилмляр) вя щазырда щярякятдя олан образлар дахилдир. 

Фактлар – компцтерляр електроник олараг информасийа шяклиндя эюндярир вя 
гябул едилир. Буна эюря «Дата» термини дярс лявазиматларынын бюйцклцйцнц 
эюстярмяк цчцн истифадя едилир. Мясафяли тящсил цчцн компцтер мялуматлары 
мцхтялифдир вя ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. Компцтерин кюмяклийи иля тяшкил едилян тялим (ЖАИ) – айры-айры дярсляри 
тягдим етмяк цчцн компцтердян тяжрцбяли тялим машыны кими фярди дярсляр цчцн 
истифадя едилир. 
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2. Компцтерин тяшкил етдийи тялим (ЖМИ) адланыр, бу тялими тяшкил етмяк вя 
тяляблярин сийащысыны вя наилиййятлярини излямяк цчцн истифадя едилир. 

3. Компцтер аралыг мялуматлары ютцрмяк цчцн ясас васитядир (ЖМЕ). Бу 
ися компцтер мялуматларыны тясвир едир, мялуматын верилмяси имканыны йарадыр. 
Мисал цчцн бурайа електрон почт, факс, WМБ програмлары, мялуматлар вя с. 
дахил едилир. 

Шрифт – Мясафяли тящсил програмларынын ясас елементи вя бцтцн диэяр 
ютцрцлмя системляринин инкишаф етдийи базардыр. Мцхтялиф шрифт форматлары, 
ижмаллар, курс програмлары, факт вя мялуматларын юйрянилмяси бурайа дахилдир. 
Беля бир систем цзря щяйата кечирилян иш заманы йени технолоэийалардан истифадя 
едилмяси зярури сайылыр. Суал олунур бяс щансы технолоэийа даща ящямиййятлидир? 

Бахмайараг ки, технолоэийа мясафяли тящсилин щяйата кечирилмясиндя ясас 
рол ойнайыр, амма педагоглар фактларын йайылмасы иля йох, дярсдя алынан нятижя 
иля даща чох марагланырлар. Мясафяли тящсилин ящямиййятли олмасы цчцн юйрянян-
лярин ещтийаж вя тяляблярини вя с. нязяря алынмагла систематик йанашма васитясиля 
кцтляви информасийа васитяляриндян дя мягсядли истифадя етмяк олар. Мясялян, 
мцтямади мяшг етмякля эцжлц чап компонентиня йийялянмяк олар. Бу заман 
ясас дярс мювзуларынын чохуну, курс ишлярини, мювзусу, оху материалларыны, 
ижмал вя конспектляри, тядрис програмларыны, эцндялик иш планларыны щазырламаг 
олар. 

Йени технолоэийалардан истифадя етмяк цчцн гаршыда ашаьыдакы вязифяляр 
дурур: 

1. Щяр бир синиф вя йа груп цчцн тест тапшырыглары щазырланыр; 

2. Тапшырыглар месаъ щалына салыныр; 

3. Месаълар компцтерин електрон почтунда йерляшдирилир. 

4. Щазырланмыш вя електрон почтун сайтында йерляшдирилмиш месаълар 
(тапшырыглар, планлашдырылмыш информасийалар вя с.) щяр бир синфин вя йа групун 
цзвляриня фярди шякилдя эюндярилир. 

5. Алынан жаваблар експерт комиссийасына верилир. 

6. Експерт комиссийасынын ряйи деканлыгларда груплашдырылыр вя гиймятлян-
дирилмяк цчцн кафедралара эюндярилир. 

7. Кафедраларда гиймятляндирилян материаллар йеня месаъ щалына салынараг 
юйрянянляря эюндярилир. 

Мясафяли Тящсилдя ясас иштиракçıлар ашаьыдакылардыр: 

Тялябяляр (шаэирдляр) – тялябялярин (шаэирдлярин) дярс ещтийажларынын нязяря 
алынмасы щяр бир мясафяли тящсил програмларынын ясасы мящяк дашы щесаб олунур. 
Тящсил контекстиндян асылы олмайараг бцтцн тялябялярин ясас иши юйрянмякдир. 
Ян йахшы шяраитдя щазырланмыш, йахшы планлашдырылмыш тядрис просесиндя 
материалларын мязмунунун дцзэцн дярк едилмясидир. 

Тящсил мцяййян мясафядя йайыланда, ялавя тялябляр цзря чыхыр, чцнки 
шаэирдляр вя йа тялябяляр юз мараглары, юз планларына эюря фярглянир. Онларын 
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кянар мцяллимлярля ялагя йаратмаг имканлары аз олур вя мцяллимля 
гаршылашмаг, тямасда олмаг, дярсдя иштирак вя с. фяргляри йох етмяк цчцн 
техники вясаитлярдян истифадя олунмалыдыр. 

Факултя – Щяр щансы бир мясафяли тящсилдя наилиййятлярин ялдя едилмяси 
факултянин цзяриня дцшцр. Яняняви синиф вязиййятиндя – тяшкилатчынын ясас вязифяси 
тящсилин мязмунунун кейфиййятини йцксялтмяк, тялябялярин марагларына жаваб 
вермякдир. Факултя мясафяlи тящсил иля ящатя олунмуш тялябялярин, шаэирдлярин 
хцсусиййятлярини вя ещтийажларыны мцяййян тяжрцбя ясасында тямин етмялидир. Бу 
кифайят гядяр нятижя вермяся, цзбяцз ялагя иля буну тямин етмяк лазымдыр. 
Бунун цчцн: 

- кюмякчиляр вя кюмякчи щейят мцяййянляшдирилир. 

- юйрятмя методларыны мясафяли тящсиля уйьунлашдырмаг, бурада тялябялярин 
мцхтялиф, чохшахяли ещтийажларыны нязяря алмаг важиб сайылыр. 

- ютцрмя технолоэийасынын иш принсипляринин баша дцшцлмясини тямин етмяк, 
диггяти онларын тапшырыглары вахтын да  дцзэцн йериня йетирилмясиня йюнялтмяк 
лазымдыр. 

- ясас функсийа еффектив тялимя наил олмагдыр. 

Кюмякчиляр: Тялиматы чох тез-тез мцяллимлярля тялябяляр арасында кюрпц 
ролуну ойнайан кюмякчи васитяляря ял атыр вя буну чох хейирли щесаб едир. 
Еффектив олмаг цчцн кюмякчилярин дягиг ишлямяси важибдир. Ян важиби одур ки, 
кюмякчи мцяллимин директивлярини щяйата кечирмяйя щазыр олмалыдыр. Бцджя вя 
техники тяжщизат имкан верярся, нязарятчи кюмякчинин ролуну да йериня йетиря 
биляр. 

Кюмякчи щейят: - Бура дахил олан шяхсляр мясафяли тящсил мцяссисяляринин 
сакит гящряманларыдыр вя програмын мцвяффягиййятля йериня йетирилмяси цчцн 
нязярдя тутулан сайсыз-щесабсыз деталларын щяйата кечирилмяси цчцн мясулиййят 
дашыйырлар. Онлар мясафяли тящсил програмларыны, тялябя сийащысыны, материалларын 
нцсхясинин чыхарылмасыны, пайланмасыны, тядрис цчцн китабларын сифариш 
едилмясини, планлашдырмалы, дярж олунмаг цчцн мярузялярин щазырланмасыны, 
техники мянбялярин тяшкил едилмясини щяйата кечирирляр. 

Кюмякчи щяйят мясафяли тящсили тяшкил едян, ону доьру истигамятя йюнялдян, 
онун еффектлилийини тямин едян мцтяхяссислярдир. 

Инзибатчылар: Инзибатчылар мясафяли тящсил програмларынын йарадылмасында 
тясиредижи гцввяйя маликдирляр. Бязи щалларда ися онлар бязян ялагяни кясир вя йа 
нязаряти техники менежерляря щяваля едирляр, щяр ики щалда програмын щяйата 
кечирилмясиндяки фяаллыьыны итирмямялидирляр. Онлар техники вя кюмякчи хидмят 
щейяти иля сых ялагядя ишляйир вя тящсил ожаьында академик вязифясинин йериня 
йетирилмяси цчцн техники васитялярин еффектив тятбиг едилмяси цчцн ялиндян эяляни 
едирляр. Ян важиби онлар академик дярсин електрон почт васитясиля тяшкили вя 
йекунлашдырылмасына мясул шяхслярдир 

Мясафяли тялимин стратеэийасы. 

Мясафяли тящсилин стратеэийасы дейяндя ясасян ашаьыдакылар нязярдя тутулур: 
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- Диггятли мцяллим шцурлу вя йа гейри-шцурлу сурятдя юйрянянлярля 
мцтямади ялагя сахламалы вя бу ялагяни видео монитор васитясиля йериня 
йетирмялидир. Техники тялябляр вя мясафя гейри-иради дяйишяндя вя йа позуланда 
мцяллим иля синиф арасында мцзакиря апармаг чятинляшир. 

- Телевизор кими яйани мялумат васитясиндян дцзэцн истифадя етмядикдя 
мцяллим мясафяли сайтдан щеч бир яйани мялумат ала билмяз, групла вя синифля юз 
араларында ялагяни тяйин едя билмяз. Мясафяли айрылма синифля ялагя сахламасына 
да тясир едя биляр. Бцтцн бунлар жоьрафи яразилярдя вя йа щяйатда мцхтялиф 
дювлятлярдя йашайан мцяллимля шаэирдлярин цмуми ялагя сахламасына мане 
олур. 

- Мцяллимляр мясафяли тящсилин вердийи имканлардан истифадя едиб, бязи 
манеяляри арадан галдырмаьа боржлудурлар. Чцнки мясафяли тящсил онлара там 
тящсил вермяк цчцн тяминат верир. Мясафяли тящсилин вердийи имканлара 
ашаьыдакылар дахилдир: 

1. Эениш тялябя аудиторийасына наил олмаг. 

2. Дярслярдя, тящсил мцяссисяляриндя иштирак едя билмяйян тялябялярин 
ещтийажларыны юдямяк. 

3. Тядрис просесиндя иштирак етмяк имканына малик олмайанлары вя 
кянарда йашайан мцтяхяссисляри ишя жялб етмяк. 

4. Мцхтялиф сосиал, игтисади, експериментал базалара мяхсус адамлары 
бирляшдирмяк. 

Планлашдырма вя Тяшкилатi ишлярин инкишаф етдирилмяси. 

- Курсун планлашдырылмасыны мясафяли тядрис щаггында апарылан тядги-
гатлардан башламаг, йяни курс материалларыны эюндярмяйя башламаздан яввял 
мювжуд олан материаллары йохлайыб, нязярдян кечирмяк лазымдыр. 

-  Тялимата уйьун олан, ялдя едиля билян ютцрмя системини (мяс. Аудио, 
видео, отмик, кaбел вя с.) сазламаг вя ейни заманда онларын нежя ютцрцлмясини 
(мяс. Спутник, микродальа, отмик кабел вя с.) юйрянмяк лазымдыр. 

- Тяминат технолоэийасыны сечяркян, мясялян, тутаг ки, клавиатураны 
дцймялярля идаря етмяк щям мцяллим, щям дя тялябя цчцн чох важибдир. 

- Дярсдян яввял  алынан тялиматлары нязяря алмаг. Бурада техники кюмякчи 
щейятинин ролу, мясулиййяти вя ютцрмя технолоэийасы иля таныш олмасы чох 
важибдир. 

Синиф йахуд групла ишя башлайаркян, гайдалары, стандартлары, ясас истига-
мятляри айдын вя дягиг мцзакиря етмяли, методики йохламалар даща да гцввят-
ляндирилмялидир. Бир дяфя ясасы гойулан гайдалары даима мцдафия вя инкишаф 
етдирмяк лазымдыр. 

- Ямин олмаг лазымдыр  ки, щяр бир сайт функсионал вя мцнасиб тяжщизатла 
тямин олунмушдур. Бу яминлик проблемлярин дярщал щялли цчцн вя дцзялишлярин 
апарылмасы цчцн шяраит йарадыр. 
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- Яэяр курс материаллары електрон почт васитясиля эюндярился, ямин олмаг 
лазымдыр ки, материаллар дярсдян габаг ялдя едилмишдир. Бу да юйрянянляря дярс 
материалларыны ялдя етмяйя ясас конспектляри, тезисляри вя диэяр дярсликляри 
нязярдян кечирмяйя кюмяк едир. 

-  Мцтямади олараг мцмкцн мигдарда сайт материалларындан тялябялярин 
истифадясиня эюндярмяк лазымдыр. Якс щалда щяр бир ялавя сайтда йерсиз 
йцклянмя мясафяли тящсилдя мянтиги чятинликляр йарада биляр. 

- Тялябяляря ютцрмя техникасы иля таныш олмаьа кюмяк етмяк вя ямяля 
эяляжяк чятинликлярин щялли цчцн щазыр олмаг лазымдыр. 

- Мцдавимляри курсда истифадя едиляжяк йени тящсил моделляри иля таныш етмяк 
(щолмберг, 1985) вя малик олдуглары биликляря ясасланмаг, тялиматчынын билик вя 
сявиййясиндян чох асылыдыр. Тялиматчы бу ишя щазыр олмалыдыр. 

- Мцхтялиф яйлянжяли тящсил програмларыны щазырлайаркян мядяни биликляря 
гаршы щяссас олмаг лазымдыр, йадда сахламаг лазымдыр ки, мцхтялиф дил 
габилиййятляриня малик оланлар йумору ейни жцр гябул едя билмязляр. 

Бир сыра щалларда мясафяли тядрисдя бажарыгларын инкишаф етдирилмясиндян 
даща чох мювжуд тяжрцбянин эенишляндирилмяси даща важибдир. Ашаьыдакылара 
хцсуси диггят йетирмяк важибдир: 

- Курсда тядрис олунан мювзуйа реал гиймят верилмялидир. Мадди-техники 
тямината эюря мювзунун мясафяли тящсилдя тягдим едилмяси, онун яняняви синиф 
шяраитиндя верилмясиндян даща чох вахт апарыр. 

- Унутмаг олмаз ки, шаэирдляр вя йа тялябяляр мцхтялиф дярк етмя вя 
юйрянмя габилиййятляриня маликдирляр. Бязиляри синиф (груп) шяраитиндя даща йахшы 
юйрянир, бязиляри ися фярди мяшьялялярдя материалы даща йахшы дярк едирляр, 
цстцнлцк газанырлар. Курс фяалиййятляринин мцхтялифлийиня фикир вермяк, узун 
мцщазиряляр йоx, мараглы мцзакиряляря вя тялябялярин диггятини жялб едян 
тапшырыглара цстцнлцк вермяк мяслящятдир. 

- Курсу щуманитарлашдырмаг лазымдыр. Курс ярзиндя буну ня гядяр тез 
етсяк, о гядяр йахшы олар. 

- Лаконик мязмунлу материаллардан истифадя етмяк, бирбаша суаллар 
вермяк вя нязяря алмаг важибдир ки, техники васитялярин сырадан чыха билмяси 
ещтималы вар, бу да вахт иткисиня сябяб ола биляр. 

- Тялябялярин сящвляринин дцзялдилмяси, биликляринин мющкямляндирилмяси, 
ижмалларын йазылмасы цчцн стратеэийаны инкишаф етдирмякдян ютрц тякбятяк 
телефон мцзакиряляри, електрон почту васитясиля ялагя хцсуси иля ящямиййятли, 
еффектли ола биляр. 

Бир аз истиращятдян сонра иштиракчылар гыса мцддятдя мясафяли тящсил 
просесинин тясири алтында олажаг вя тябии еффектли тялим юз йерини тутажаг. 

Гаршылыглы вя якс ялагялярин инкишафы. 

Гаршылыглы вя якс ялагялярин тятбиги тялиматчыйа тялябялярин ещтийажларыны 
дуймаьа вя онлары курс мцддятиндя мцзакиря едиб, дцзялтмяйя имкан верир. 
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Гаршылыглы вя якс ялагяни инкишаф етдирмяк цчцн ашаьыдакылары нязяря алмаг 
лазымдыр: 

1) Тянгиди дцшцнмяйи гиймятляндирмяк цчцн ян зярури биликляри сынагдан 
кечирилмиш,  габагжыл тяжрцбядян истифадя етмякля вермяк лазымдыр. Айдын олсун 
ки, зяиф данышыг моделлярини дцзялтмяк чох вахт апарыр. 

2) Курсун яввялиндя тялябялярдян дистант мяркязиля електрон почту 
васитясиля ялагя йаратмаьы тяляб етмяк лазымдыр ки, онлар електрон ъурнал 
материаллары иля таныш ола билсинляр. Бурада електрон ъурнал материалларынын 
сахланмасы вя бюлцнмяси ахыра йахын чох ящямиййятли ола биляр. 

3) Пулсуз телефон данышыглары саатлары иля йанашы ахшам офис саатлары да тяшкил 
етмяк олар. Яэяр тялябялярин чоху эцн ярзиндя ишляйирся, бунлар чох 
ящямиййятлидир. 

4) Гаршылыглы вя якс ялагя цчцн мцхтялиф ялагя системиндян тякбятяк 
данышыгдан, електрон почтундан, видео вя компцтер васитяляриндян истифадя 
етмяк лазымдыр. 

5) Мцмкцн гядяр щяр кясля (вя йа тялябя иля) щяр щяфтя, хцсусиля курсун 
яввялиндя ялагя йаратмаг лазымдыр. 

6) Яввялдян мющцрлянмиш вя цнваны йазылмыш зярфлярдян синифдян кянар 
телефон конфрансларындан, електрон почту васитясиля ютцрцлмяси проблемляриня 
фикир вермяк лазымдыр. 

Чцнки беля тядбирлярдя ясасян курсун эцжцнц вя зяифлийини тяйин етмяк 
сорушулур вя курсун йахшылашдырылмасы цчцн тяклифляр мцзакиря олунур, онларын 
мясафяли тящсиля мцнасибяти юйрянилир вя с. 

Иштиракчынын мцшащидяси заманы мясафяли тядрис иля мяшьул олан педагогла 
бирликдя, групун динамикасы вя юзцнц апармасы мцшащидя едилир. Мцшащидячи 
мцшащидя апарыр, тясадцфи суаллар веряряк мясафяли тящсилин цстцнлцклярини тяйин 
едир (юйрянир). 

Иштирак етмядян апарылан мцшащидя дя олур. Бу заман мясафяли тящсилля 
мяшьул олан педагог курсу мцшащидя едир (мясялян, аудио конфранс, гаршылыглы 
телевизийа синфи васитясиля вя с.), лакин билаваситя иштирак етмядян, суал вермядян 
мцшащидя апарыр. 

Мязмунун тящлили: Мцшащидячиляр гиймятляндирижи иля бирликдя яввялжядян 
мцяййян едилмиш критерийалардан истифадя едяряк курсун сянядлярини юйрянирляр. 
Бурайа характерли материаллар, щям дя тялябя ишляри иля ялагядар сянядляр, курсун 
планлашдырылмасы сянядляри вя с. дахилдир. 

Интервйулар – Тялябялярин тякбятяк вя йа кичик груп щалында апардыглары 
мцсащибяляр щаггында фактлар топланылыр. 

Дистант тящсилин тяшкили вя инкишафы цчцн бязи тялимат характерли 
мялуматлардан да файдаланмаг важиб щесаб олунур. Онлары ашаьыдакы шякилдя 
груплашдырмаг олар: 
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Ы тялимат: Дистант тящсилин планлашдырылмасы; - тядрис материалларынын 
лайищяляшдирилмяси (синиф вя груплар цзря); 

а) тядрис планларынын тяртиби; 

б) тест материалларынын тяртиби; 

в) тест материаллары цзря континэентин мцяййянляшдирилмяси; 

г) йохлама ишляринин щазырланмасы; 

д) курс ишляри вя курс лайищяляринин тяртиби; 

е) ижмалларын тяртиби; 

я) тялим материалларынын мцвафиг курслар цзря комплектляшдирилмяси вя 
диферenсасийасы; 

ъ) щуманитарлашдырма принсипляринин мцяййянляшдирилмяси; 

з) технолоэийалардан истифадя олунмасы графикинин тяртиби. 

Ауденсийанын тяшкили. Бунун цчцн курс ишляринин, курс лайищяляринин, 
ижмалларын   щазырланмасына верилян тялябляр мцяййянляшмялидир. Беля ки, 
ауденсийа: 

а) мювжуд педагоъи тялябляря уйьун олмалы; 

б) тялимин цмумпедагоъи принсипляриня, цсулларына жаваб вермялидир. 

в) юйрянянин йашы, ихтисасы, йашадыьы йери, кечмиш тяжрцбяси вя с. нязяря 
алынмалыдыр. 

г) мцзакиря едилмяли, тясдиг олундугдан сонра истифадя едилмялидир. 

Гиймятляндирмя мярщялясинин тяшкили вя йекунлашдырылмасы. 

Синиф вя курслар цзря технолоэийа васитясиля ютцрцлян дидактик материаллар 
мцдавимляр тяряфиндян (шаэирдляр вя тялябяляр) йериня йетирилдикдян, техноло-
эийалар васитясиля тядрис мцяссисясиня эюндярилдикдян сонра гиймятляндирил-
мялидир: гиймятляндирмянин цч нювц тятбиг олунур. 1. Йарадыжы нювц (форматив);             
2. Нятижяли нювц  (сумматив); 3. Йарадыжы-нятижяли нювц  (форматив-сумматив). 

Гиймятляндирмя методлары 

 
 Йарадыжы вя нятижяli гиймятляндирмя иля ялагядар олараг фактлар кямиййят вя 

кейфиййят методлары васитясиля топланыла биляр.  
 
 Кямиййятин  гиймятляндирилмяси 
Бурайа суалларын верилмяси дахилдир. Ейни заманда бу суаллар жядвял щалына 

салыныб тящлил едиля биляр. Бурайа «Бяли, хейр» жаваблары вя йохлама листляри дахил 
едиля биляр. 

Уйьун статистик анализ цчцн эениш тялябя аудиторийасы лазым олур. Бу заман 
дяриндян йанашма иля йанашы фярди йанашылмасы мцмкцн олмайан тялябяляр 
щаггында эениш мялумат топламаг да мцмкцн олур. 
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Бу заман бир сыра чатышмазлыглар да ола биляр. Мясялян, Бир чох мясафяли 
тящсил курсларынын нисбятян кичик вя мцхтялиф билик дяряжясиня малик тялябяляри 
олур. Бу кичик, аз ящали йашайан йерляр цчцн статистик анализляр апарылмасына 
мане олур. 

Тящсил аланлара тяклиф едилян лайищя, мяжбури сечим онларын имканларыны 
мящдудлашдырыр. Буна эюря дя надир перспективляр цзя чыхдыгжа жаваб формалары 
гейд едилмир. 

Кямиййят категорийаларынын йюндямсиз (уйьун олмайан), дарыхдырыжы 
фактлары йарадыжы гиймятляндирмяйя мянфи тясир едя биляр, нятижя гиймятляндирил-
мясиня инамы итиря биляр. 

Статистик анализ тез-тез щягигятдян узаг олан иллизуйалар йарада биляр. 
 
                              Кейфиййят гиймятляндирилмяси 

 

Типик олараг даща субйективдир. 
   Даща эениш вя даща дярин информасийа топлайыр. 
Дягиг категорийалы жядвяллярин йарадылмасы чятинлик йарадар. 
Кичик синифляр юлчцсцндя даща аз еффектлидир. 
Даща тез уйушан вя динамик методдур. 
Яввял сорушулан мювзуларла мящдудлашмыр. 
Тялябяляри йарадыжы мювзуларла тямин едир. 
Гиймятляндирмянин бир мягсяди дя тялим материалларынын мягсяд вя 

вязифяляриня уйьунлуьуну тямин етмякдян ибарятдир. Тялиматын щяйата 
кечирилмяси биринжи щягиги тестин нежя ифадя олунмасыны эюстярир. Чалышмаг 
лазымдыр ки, кичик масштабда тятбигдян яввял тялимат йохланılсын. Бу мцмкцн 
олмазса, биринжи фактик ишлянмя юзц дя «сащя-тест» хидмяти  шяклиндя 
мцяййянляшяр вя онун  еффективлийи мцяййян олунар. 

Гиймятляндирмя стратеэийасынын инкишафы тялиматын ня вахт вя нежя 
гиймятляндирилмясинин планлашдырылмасындан чох асылыдыр. 

Форматив (йарадыжы) гиймятляндирмя курсун ишляниб щяйата кечирилмяси 
заманы тялиматын тякрарланмасы вахты ишлядиля биляр. Мясялян, мясафяли тящсилля 
мяшьул олан педагог тялябяйя яввялжядян цнваны йазылмыш вя марка 
йапышдырылмыш почт конверти веря биляр ки, о, ишини йекунлашдырыб щяр сессийадан 
сонра эюндярсин. Беля мини-гиймятляндирмя диггяти ишин эцжлц вя зяиф тяряфляриня, 
техники вя йа ютцрмя гайьыларыны эяляжякдя даща да инкишаф етдирилмяли олан 
сащяляря дя йюнялдя биляр. 

Нятижя – гиймятляндирмя тялимат тамамланыб баша чатдыгдан сонра вя 
эяляжякдя тякрарланма вя планлашдырма цчцн база йаратдыгдан сонра щяйата 
кечирилир. Курсун тамамланмасыны изляйяряк бир нятижя – гиймятляндирмя 
сессийасы тяшкил етмяк олар. Бу заман тялябяляр юз бейинлярини ишлядяряк курсу 
даща да тякмилляшдирмяйя чалышажаглар. Чалышмаг лазымдыр ки, гиймятляндирмя 
сессийасы тялябяляри даща да ачыг мцзакиряляря сювг етсин. 

Йарадыжы (форматив) вя нятижя (суммативе) гиймятляндирмядя фактларын 
мигдары вя кейфиййят эюстярижиси гиймятляндирмя методлары васитяси иля топланылыр. 
Мигдаржа гиймятляндирмя верилян жавабларын эенишлийиня ясасланыр вя ишя аид 
кифайят гядяр олан фактлар цзяриндя тядгигат апарыландан сонра моделляшдирилир. 
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Яксиня олараг кейфиййят гиймятляндирилмяси даща дярин жаваблара 
(реаксийалара) ясасланыр вя даща чох субйектив методлара, мясялян, интервйу, 
мцшащидя вя респондентляр даща дяриндян сорьу апарылмасына ясасланыр. 

Кямиййят бахымындан йанашма хцсусиля гиймятли ола биляр, чцнки мясафяли 
тядрисля юйрядилян тялябяляр ишя аид олан статистик стратификасийа вя йа анализя ачыг 
якс эедя билярляр. Ян йахшы йанашма тез-тез тялябялярля ачыг сурятдя интервйу 
апармаг вя йа пассив мцшащидя етмякля курсун еффективлийини вя ютцрмя 
технолоэийасы щаггында мялуматлары зянэинляшдирмяк олар. 

Гиймятляндирмя фактларынын топланмасы вя анализи (тящлили). Курс 
материалларынын тятбигини изляйяряк, гиймятляндирмя цчцн гиймятляндирмя 
фактлары топланылыр. Бу нятижялярин диггятля анализ едилмяси тялим просесиндяки 
чатышмазлыглары вя зяифлийи тяйин етмяйя имкан йарадыр. 

Тякрар мярщяляси. Ян йахшы тяшкил олунмуш мясафяли тядрис курсларында 
дцзялиш етмяк цчцн, йяни тялябянин йериня йетирмядийи вя йа пис йериня йетирдийи 
тялим материалы иля баьлы тялябяйя йени эюстяришляр верилир вя бу заман йенидян 
гиймятляндирмя апарылыр. 

Тез-тез курс цзря тякрарлар аз ящатяли ола билярляр. Мясялян, бюйцк тялимат 
информасийаы даща кичик дярк едиля биляжяк щиссяляря бюлцнцр, якс ялагя 
тапшырыглары эенишляндирилир вя йа тялябя-тялябя ялагяси йарадылыр. Башга щалларда, 
ясас, эениш тякрарланма лазым ола биляр. Ясас курс эяляжяк курслар башланана 
гядяр сащяляр цзря тякрарланмалыдыр. 

Мясафяли тящсил алан тялябялярин кичик груплар шяклиндя тякрар дярсляринин 
тяшкили мязмуну, мцтяхяссислярин вя коллеэийаларын иштиракы иля щяйата кечирилир. 
Просесин нятижяляри мясафяли тящсил синифляринин фярглянян биликляри иля тянзимлянир. 
Бир груп цчцн мягбул олан тякрарланма, башга бир груп цчцн мягбул олмайа 
биляр. 

Нятижядя. Ня гядяр ки, мцмкцндц, щятта тясадцфи олса да, тялиматын 
ишлянмяси просеси мцяллим вя тялябялярин ещтийаж вя тялябляриня уйьунлаш-
дырылмалыдыр. Програм ишлянмясинин мцсбят мейлиня там ямял едился дя, мясафяли 
тящсил програмларындакы манеяляри там дцзялдя билмир. Бу шцбщясиз ки, еля 
шяраит йарадажаг ки, ясас диггят тялиматла баьлы – гаршыйа чыхан вязифяляря 
йюнялдиляжяк. 

Мясафяли тящсил  алан мцдавимлярин биликляринин гиймятляндирмяси заманы 
бир сыра мцяллимляр йа формал, йа да гейри-формал йолларла тялябялярини 
гиймятляндирирляр. Мясялян, формал олараг тялябянин билийини гиймятляндирмяк 
цчцн яксяр мцяллимляр сорьудан, тестлярдян, имтащандан, курс ишляриндян, 
лабораторийа щесабатларындан вя ев тапшырыгларындан истифадя едирляр. Бу формал 
йохлама тялиматчыйа (мцяллимя) тялябянин билийини гиймятляндирмяк вя онун 
билик дяряжясини тяйин етмяк имканы верир. 

Синфин билийини гейри-формал йолла гиймятляндирмяк цчцн педагоглар 
мцхтялиф йоллардан истифадя едирляр. Мясялян, мцяллимляр мцяййян суал верир вя 
тапшырыг тяклиф едир, диггятля тялябянин изащатына вя суала мцнасибятиня гулаг 
асыр, дилин хцсусиййятляриня вя тялябялярин цзцндяки ифадяляря, жизэиляря диггят 
йетирирляр. Гейри-формал, бязян эизлин гиймятляндирмя мцяллимляря имкан верир 
ки, мцяллим тялимдя лазым олан, уйьун дяйишикликляр етсин. Суаллардакы 
чятинликляря, анлашылмазлыглара даща уйьун жаваблар вермяк цчцн материаллар 
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йенидян нязярдян кечирилир, лазыми дяйишикликляр едилир, ейни заманда тялябялярдя 
ирялиляйиш оланда мцвафиг ялавяляр едилир. 

 
Гиймятляндирмя нювляри. 
Гиймятляндирмя йарадыжы вя йа нятижя ялдя етмяк, нятижяйя эялмяк мягсяди 

дашыйа биляр. Вя йа гиймятляндирмя щяр икисинин бирляшмяси кими ола биляр. 
Йарадыжы гиймятляндирмя: 
- Йарадыжы гиймятляндирмя щямишя давам едян просесдир вя тящсилин бцтцн 

мярщяляляриндя нязярдя тутулмалыдыр. Йарадыжы гиймятляндирмя мцяллимя тядрис 
просесиндя курсда дяйишикликляр етмяк, програмы йахшылашдырмаг имканы верир. 
Гиймятляндирмянин беля тяшкили курс вя мязмун уйьунлашмасыны асанлашдырыр. Бу 
уйьунлашма ися  тялимат планларындакы ясас чатышмамазлыглары  цзя чыхарыр  вя йа 
хырда чатышмамазлыгларын дцзялдилмяси ещтийажыны юдяйир. 

 - Йарадыжы мялуматларын стратеэийасыны мцяййянляшдирир. 
Йарадыжы мялуматларын стратеэийасына ашаьыдакылар дахилдир: 
Почт карточкасы– щяр бир тялябяни габагжадан маркасы вурулмуш, цнваны 

йазылмыш почт açıqçaлары иля тямин едир. Бир щяфтя ярзиндя тялябяляр юзляринин 
мцнасибятини вя йа реаксийаларыны дярся 3-5 дягигя галмыш билдирирляр. 

Електрон почту. Бу мцяллимлярля тялябяляр арасында цнсиййятин еффектив йолу 
ола биляр.  Бу йолун бир мцсбят жящяти дя вар. Мцяллим тялябялярин синифдя 
юйряндикляри материал щаггында мялумат топлайанда артыг  тялябяляр електрон 
почт иля таныш олурлар. Бу чох гиймятли бир тяжрцбядир. 

 Телефон. Бу васитя тялябяляри тез-тез чаьырır. Онлара ачыг сонлуглу суаллар 
верир (мяс. Икинжи йазылы тапшырыгда щансы манеяляря раст эялдиниз?) тялябяляря 
ещтийажларыны сясляндирмяк имканы верир "беля давам ет" вярдиши газандырыр 
(мяс. Сизя даща чох информасийа мянбяйи лазымдырмы?). "Офис саатларында 
телефонлары гур (ишлят), амма башга вахтларда да зянэляри гябул етмяйя щазыр 
ол" кими командалара даим жаваб вермяйя онлары щазырлайыр. 

Нятижя гиймятляндирмя. 
Битмиш курсун бцтцн еффективлийини гиймятляндирир. 
 Телевизийа цчцн план щазырланмасына трамплин ола билир. 
 Йени програм, курс вя планларын щазырланмасы цчцн ясас истигамят ролуну 

ойнайыр. 
Курс баша чатдырылмайынжа програмын тялябляри юдянилмяйинжя эцндялик 

тядрис иля ящатя олунан иш тялябяляря кюмяк едя билмяз. 
Нятижя формаларыны топлайаркян бязи педагоглар тялябялярдян бязи суаллара, 

жаваблары соруша билярляр. Мясялян: 
- Курсун беш зяиф жящятини дейин. 
- Курсун цч (вя йа беш) эцжлц тяряфини дейин. 
- Мцяллим олсайдыныз курсун щансы фяргли жящятлярини даща чох 

габардардыныз? 
Тялябяляр щаггында ясас мялумат: ( йаш, мяктяб сявиййяси, бир курса 

нисбятян даща цстцн олан курс кечмяси, онун мясафя фярги). 
- Бу курсу кечмяйя щазырлашан достуна ня мяслящят едярдиниз? 
- Сизжя курса даща ня дахил едилмялийди, амма едилмяйиб? 
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- Бу курсу достларыныздан бириня тяклиф едя билярсинизми? Няйя эюря тяклиф 
едярдиниз? Няйя эюря тяклиф етмяздиниз? 

Инструктор – мцзакиря рящбяри кими мясяляни йекунлашдырыр вя беляликля   
тялябялярин дцнйаэюрцшцня ачыг мцнасибят билдирилир. 

Гиймятляндирмя мейлляри цчцн йаддаш. 
Яввялжядян щазырланмыш суал-жавабларын йохланылмасы вя уйьунлашдырылмасы. 
 Суаллар йаз вя тякрарла; лазым олса дяйиш. 
 Йохламалардан истифадя ет. 
 Тялиматла гаршылыглы ялагя арасында дяйишиклик йарат. 
 Суалларыны яла (йцксяк) еффективлик бахымындан уйьунлашдыр; Давам ет вя 

иши йахшылашдырмаг цчцн, тяклифляр цчцн хащиш ет. Бу йахшылашдырмада сямимиййят 
йаратмаг цчцн кюмяк едяр. 

  Давамлы  жаваблы суаллардан сонра ачыг сонлуглу суаллар вер. Беля йаддаш  
тялябяляря дцшцнмя вахтыны гайдайа салмаьа кюмяк едяр. 

 Нятижя гиймятляндирилмядя анонимлийин  эюзлянилмяси йахшы олар. 
 Бу, анкетлярин нейтрал бир йеря эюндярилмясини тямин едя биляр, суаллар 

зярфлярдян чыхарыла биляр, маркасыз мцяллимя эюндяриляр. 
 Марагланмаг вя кюмяк етмяк мягсядиля ялагя йаратмаг да мяслящятдир. 
 Тялябяляря  беля мяслящятляр вермяк йахшы олар:  
 Йанашма, уйьунлашма, цнсиййят бахымындан тялябяляря уйьунлаш. 
 Гиймятляндирмядян тядрис вя юйрятмя мягсядиля истифадя ет. 
 Чалыш мцсбят вя мянфи  жящятляря обйектив гиймят верясян. Анжаг важиб 

дейил ки, няйин ишлямясини юйрянясян. Ейни заманда няйин нежя ишлямясини 
юйрянмяк дя важибдир. 

ыы  Тялимат:  тядрис  телевизийасы 
 
Тядрис телевизийасы мясафяли тядрисдя чох еффектив бир ютцрмя системидир. Бу, 

тядрис програмына цч ясас сявиййядя дахил едиля биляр. 
Бирбаша (тяк мювзулу) дярс сявиййясиндя: – Програмлар бир спесифик мювзуйа 

вя йа консепсийайа мцражият едир, дярсин эиришини, мязмунуну, нятижясини тямин 
едир. 

Сечилмиш бцтюв програм сявиййясиндя - Курсун програмында бир нечя 
програмдан истифадя едилир вя мязмунун ясасыны тяшкил едир. 

Там курс сявиййясиндя: - Бир вя йа даща чох телевизийа серийалары бир там 
семестр курсуна типик олараг тялим чап материаллары иля интеграсийа едя биляр. 

Тялим телевизийасы актив вя йа пассив ола биляр. Пассив тялим телевизийасы 
яввялжядян щазырланмыш програмлары видеокасетляр, кабел, йа да спутник кими 
видео техника иля йайыла биляр. Ики-каналлы телевизор ики каналлы видео иля тялябялярля 
мцяллимляр арасында гаршылыглы ялагя йарадыр. Ейни заманда узагда йерляшдирилмиш 
камералар васитясиля мцяллим бцтцн тялябяляри эюрцр. Бурада тялябяляр дя бир-
бириля ялагя сахлайа билирляр. 

Тялим телевизийасынын цстцнлцкляри: 
Чох адамын телевизора бахдыьыны нязяря алсаг цстцнлцкляр эюз 

габаьындадыр. 
 Телещярякятляр вя яйани васитяляр бир йеэаня форматда бирляшя биляр, беля ки, 

комплекс вя абстракт консепсийалар яйани моделлярля эюстяриля биляр. 
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Тялим телевизийасы тялябяляря ятраф мцщит щаггында (ай, харижи юлкя вя йа 
микроскоп линзасындан) ятрафлы мялумат алмаг цчцн чох еффектли бир васитядир. 

 Мякан, вахт вя йер гарышдырыла (дондурула) биляр, беля ки, баш верян 
щадисяляр дярщал тутулуб сахланыла биляр. 

 Консепсийаларын тягдим едилмяси, нятижя чыхарылмасы вя ижмалын верилмяси 
бахымындан телевизийа чох еффектлидир. 

 Телевизийа мотивасийа аляти кими еффектли шякилдя истифадя едиля биляр. 
Тялим  телевизийасынын  мящдудиййятляри 
 
Кейфиййятли тялим телеверилишляриni апармаг чох баща баша эялир. 
 Видео верилиши ися вахт тяляб едир, щям дя техники тялябаты, дягигляшдирилмиш 

верилиш вермяк цчцн аваданлыг вя тяжщизат ещтийажы зяруридир. 
 Тялим телевизийасы програмларында иштирак етмяк цчцн йерлярин сечилмяси 

хцсуси аваданлыг, уйьун жищаз вя ишчи щейяти лазымдыр. 
 Бир чох тялим телевизийа програмларындан орта сявиййяли тялябяляр  цчцн  

истифадя едирляр.   Хцсуси (артыг) билик алмаг истяйян тялябяляр цчцн бу 
програмлар еффектсиз ола биляр. 

 Пассив ишлядикдя, гаршылыглы ялагя олмадыгда тялиматын еффективлийи мящдуд 
ола биляр. 

 Професионаллыгла щазырланмамыш програмлар юзфяалиййят тясири баьышлайыр. 
 Бир дяфя тамамланмыш тялим програмларыны тякрарламаг вя моделляш-

дирмяк чятин олур. 
Тялим телевизийасы цчцн инструксийанын планлашдырылмасы (щазырланмасы): 
Тялим телевизийасы цчцн програм щазырланаркян ясас диггятин яйани вясаитляря 

йюнялтмяк щаггында дцшцнмяк лазымдыр. Тялим телевизийасынын яйанилик 
цстцнлцкляриндян истифадя едяряк мцщазирялярдяки юзцняэцвянмянин ялейщиня 
эетмяк олар. Яйани эюстярмяйи,   диггятля планлашдырсаг бу, тялим телевизийасынын 
еффектлилийини артырар: 

Ижмаллар вя инвентир (перечень) яйани эюстярилир. 
 Ясас мясяляляр яйани шякилдя нцмайиш етдирилир. 
 Арам-арам верилян комплекс материаллар яйани эюстярилир. 
   Йадда сахлама, йекунлашдырмайа ещтийажы олан информасийа яйани 

тягдим олунур вя с. 
Тядрис телевизийасында ашаьыдакы эюрцнтцлярдян истифадя олунмасы да 

файдалыдыр: 

 - Шякилляр – шейлярин (яшйаларын няйя охшадыьыны эюстярмяк цчцн); 
 - Диаграмлар – консепсуал ялагяляри эюстярмяк, тяшкилати ишляр, мювзунун 

гурулуш материалыны нцмайиш етдирмяк цчцн; 
 - Хяритяляр – Мякан ялагялярини билдирмяк цчцн; 
 - График, чертйоъ вя жядвяллярдян информасийаны йекунлашдырмаг цчцн 

истифадя едилмяси цчцн. 
 
Видеонун цстцнлцкляриндян истифадя едиб ашаьыдакы щярякятляри эюстярмяк: 
- Алят вя тяжщизатын ишини нцмайиш етдирмяк; 
 - Тялябялярин рягабят (йарыш) апара билмяси цчцн юз биликлярини (тяжрцбянин) 

нцмайиш етдирмясиня шяраит йаратмаг; 
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-  Просеси мцшащидя етмяк цчцн експериментин апарылмасы; 
 - Жизэи верилишлярини, лянэ щярякятляри, фотолар цзяриндя баш верян щярякятляри 

тящлил етмяк; 
 - Обйект вя йа структурун мягсяд вя  юлчцлярини вя мякан кейфиййятлярини 

ачмаг; 
 - Тялябялярин тяжрцбя газанмасы цчцн,  онлара тест тапшырыгларынын 

верилмяси; 
 - Илкин мянбяли материалларын анализ цчцн верилмяси. (Мясялян, тарихи 

щадисялярдян бящс едян филмляр вя йа баш верян тябии щадисяляр). 
 Тядрисин бу пиллясинин тяшкили цчцн йаддаш. 
1. Йадда сахла ки, тядрис телевизийасы иля материалы мцяййян мясафяйя 

ютцрмяк, цзбяцз тядрисдян даща чох вахт апарыр. Буна уйьун олараг дярсляри 
гурмаг лазымдыр. 

2. Дярсдян яввял жанлы екран габаьында мяшг ет. Мцмкцнся бир 
щямкарларынла, аз сайлы да олса тялябя групу иля вя техникля буну щяйата кечирт 
(камерайа чякдирмяк лазымдыр ки, програмын тякмилляшдирилмяси цчцн тяклифляр 
вермяйя имкан йарансын). 

3. Дярсдян яввял бцтцн синиф цчцн материаллары вя яйани васитяляри щазырла. 
Йахшы олар ки, техники щейятля вя диэяр иштиракчыларла яввялжядян сющбят апарылсын 
ки, щяр кяс юз вязифясини билсин. 

4. Яйани васитяляр цчцн електрон камерадан истифадя етдикдя просесин 
цстцнлцклярини вя гатышмайан жящятлярини дярсдян габаг билмяк лазым эялир. 

5. Програмда ишлядиляжяк йени терминляр цзря нязарятчи щазырла. Ишлядиляжяк 
техники аваданлыг цзря щяр щансы бир суала жаваб вермяйя щазыр ол. Бурайа 
камера, телемониторлар, аудио тяжщизат вя с. дахилдир. 

6. Тялябяляря синифдя камера операторлары вя йа техниклярин олажагларыны де. 
Тялябяляр илк башланьыжда чох щявяс эюстяря билярляр, дярсин мцяййян бир 
мярщялясиндя бу щявяс азала биляр. Техникляря синифлярдя даща жидди олмаг 
тювсийя едилир. 

7. Телевизийа дярсляриндян ян йахшы истифадя едилмяси яввялжядян мцяййян 
биографик материаллар верилмялидир. Ясас дискусийаларда йахшы иштирак етмяк 
цчцн тядрис суалларыны мцзакиря етмяк лазымдыр. 

8. Груп щалында тядрис просесиндя иштиракчынын (тялябялярин) мараьыны тямин 
ет. Бурада сясин, имижин дяйишмяси, мцяййян стиля риайят едилмяси нязяря 
алынмалыдыр. Гонаг натигляр – мцщазирячиляр дявят едилдикдя синфя яввялжядян 
лазыми материаллар верилмялидир. Мярузячийя дя синиф щаггында лазыми материал 
вер. Гой онлар сессийанын спесифик хцсусиййятлярини, мягсядини баша дцшсцнляр. 
Онлар баша дцшсцнляр ки, онлардан ня эюзлянилир вя ясас (мягсядляри) мянбяляри 
щарадандыр. 

Телевизийа тядрис сессийасы ярзиндя 
- Цнсиййяти даща йцксяк сявиййядя гурмаг цчцн сясин тонундан, бядян 

щярякятляриндян еля истифадя етмяк лазымдыр ки, бу ешидянляри юзцня жялб етсин.  
Бу заман контактдан истифадя етмяк лазымдыр; 

- Йуморла, суаллар вермякля, онларын жавабларыны ряьбятляндирмякля, 
тапшырыглар вермякля, фикирлярини тярифлямякля тялябяляри мяшьул етмяк лазымдыр; 
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- Мясафяли тялимля мяшьул оланларын диггятини жялб етмяк цчцн енеръи вя 
динамизм нцмайиш етдирмяк лазымдыр; 

- Йадда сахла ки, (ентузиазим) тяшяббцс чох тясиредижидир; 
- Материалы (мялуматы) 5-10 дягигялик блокларла, дискуссийалар да дахил 

олмагла вер. Тялимля гаршылыглы тясир бир-брини явяз етмялидир; 
- Мцщазиря сессийасы иля баьлы материлы эюндярмяк; 
- Материалын гябул едилмясини йохлайын, гейдя алын; 
- Гаршылыглы ялагя цчцн вахт блокуну, бюлэцсцнц планлашдырмаг лазымдыр; 

Сонра тялябяляря изащ етмяк лазымдыр ки, гаршылыглы ялагя биринжи 20 дягигя цчцн 
планлашдырылыр ки, тялябя адижя сакит дайаныб мцшащидя етмякдянся, юйрянмяйя 
жан атсын. 

- Телевизийа сессийасында мцзакиря суалларынын габагжадан щазырланмасы 
тялябялярин гаршылыглы иштиракына кюмяк едир. Суаллар екранда эюрцнян кими 
тялябяляр суаллары эюрцр вя ешидирляр; 

- Тялябялярин гаршылыглы иштиракыны (щям синифдяки шаэирдлярин щям дя мясафяли 
тялябялярин) активляшдирмяк цчцн онларын суаллара жаваб вермясини тяшкил етмяк 
лазымдыр. Мцяллим бцтцн суаллара жаваб вермяси бир о гядяр дя важиб дейил.   

 

ЫЫЫ. Тялимат :    аудио  тялим 

 
Мясафяли тялим иля мяшьул олан мцяллим цчцн гаршылыглы тялимат аудио 

васитяляриня телефон, аудиоконфренсийа вя йа гыса дальалы радио дахилдир. 
Аудиоконфренсийа анжаг аудио ола биляр вя йцксяк имиж, факт ютцрмяляри вя йа 
аудио-график конфренсийа ола биляр. Аудиоконфренсийа ижтимаи телефон васитясиля ики 
вя йа даща чох мяканда адамларла ялагяйя эирмяйи тямин едир. 
Аудиоконфренсийаны даща эениш групларда тятбиг етмяк цчцн сяси вя мцдахиляни 
галдырмаг мягсяди иля мцхтялиф васитялярдян истифадя едилир. 

Типик аудио конфренсийанын техники компонентляриня ял телефону сети, 
спиктер цчцн телефон вя микрофонлар дахилдир. Аудио кюрпц (бриж) чоххятли 
телефонлары бирляшдирир вя сяся нязарят едир. Бурада сяс ясас ялагя васитясидир. 
Спикер – аваданлыглар васитясиля мцхтялиф ялагялярин (вя йа якс ялагялярин) 
йаранмасына кюмяк едир. 

Аудиографик конфренсийа сяс, цнсиййят технолоэийасы иля имиж вя верилиш 
(передача) арасында ялагя йарадыр (бирляшдирир). Сяс ясас коммуникасийа 
вязиййятиндя автографик кюмякчи-яйани компонент ролуну ойнайыр.   
Автографик кюмякчи елементляря електрон лювщяляр, сяссиз видеотехнолоэийа вя 
шяхси компцтер дахилдир. 

Пассив (йоллу / тяряфли) аудио алятляри сырасына аудио магнитофонлар вя йа 
радио дахилдир. Мязмуну охумаг явязиня тялябяляр буна гулаг асырлар. Бязян 
гаршылыглы щярякят (иш) проблематик ола биляр, щям аудиомагнитофонлар, щям дя 
биртяряфли радио, аудио коммуникасийайа даща чох гаршылыглы цнсиййят 
сахламаьа кюмяк едир. 

Аудиоконфренсийанын бир сыра цстцнлцкляри вардыр: 
- Аудиоконфренсийаны гурмаг, ишя салмаг, горуйуб сахламаг нисбятян 

бащадыр. 
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- Аудиоконфренсийа мцмкцн (мювжуд) телефон техникасындан истифадя 
етмякля тялябяйя ялагя сахламаг цчцн кюмяк едир. 

- Цмумиййятля, бу, мцяллим вя тялябяляр цчцн таныш техникадыр вя бундан 
истифадя етмяк нисбятян асандыр. 

- Бу, мцяллим вя тялябялярин бир баша ялагя сахламалары цчцн ян йахшы 
васитядир. Щямчинин башга тялябялярля, мцяллимлярля вя йа кянардан дявят 
едилмиш експертлярля ялагя сахламаг, фикир мцбадиляси етмяк цчцн имкан 
йарадыр. 

- Бу, башга васитялярля – шрифт (чап), видео вя компцтерлярля бирэя 
ишляндикдя даща еффектли олур. 

Аудиоконфренсийанын мящдуд жящятляри дя вардыр: 
- Тялябяляр (истифадя едянляр) аваданлыгла таныш олана гядяр вя ондан даща 

йахшы истифадя етмяйи юйряняня гядяр бир сыра илкин чятинликлярля цзляшя билярляр. 
- Бу ялагя жанлы олмайа биляр, чцнки бурада жанлы данышыг щярякятляри, 

мясялян, эцлцш, ял вя эюз-гаш щярякятлярини нцмайиш етдирмяк мцмкцн дейил. 
- Шифащи форматда ифадя едилян щярякятляря, мювзулара мящдудиййят гойула 

биляр. 
Аудиоконфренсийанын лащийяляшдирилмяси. 
Аудио-курсун лащийяляшдирилмясинин ясас мягсяди тядрис ишляринин 

кейфиййятини максимум щяддя чатдырмаг чатышмамазлыглары минимума 
ендирмякдир. Аудиоконфренсийанын ясас цстцнлцйц онун гаршылыглы, икитяряфли 
олмасыдыр. Бунун ясас мящдудиййяти визуал ялагянин олмамасыдыр. 
Аудиоконфренсийаны планлашдыраркян ашаьыдакылары нязяря алмаг лазымдыр: 

- Аз вя йа гаршылыглы ялагя тяляб етмяйян материаллар веряндя 
аудиоконфренсийа явязиня, габагжадан йазылмыш аудио магнитофон лентляриндян 
истифадя етмяк олар. Тядрис материалларынын мязмуну 10-15 дягигялик блокларда 
тягдим етмямялидир. 

- Бахыш, тягдимат вя ижмал техникасындан истифадя едиб тялимат цчцн 
мцяййян бир структура йаратмаг, лазымдыр. Тялябяляр цчцн еля мялумат 
щазырланмалыдыр ки, онларын мязмуну тялябляр цчцн там айдын олсун. Чалышмаг 
лазымдыр ки, тязя верилмиш материалы тялябяляр яввялжядян верилмиш материалла 
ялагяляндиря билсинляр. 

- Тялябялярин иштиракы иля алтернатив мцщазирялярин тяшкили. Бурада контакт 
вахт мцяллим-тялябя ялагяляриня сярф едилир. Бу юйрянмяйя сярф едилян вахта 
гянаят етмяк бахымдан чох ящямиййятлидир. 

- Аудионун мязмуну (мювзу, яйани мялумат, шякил, иллцстрасийалар, шякил 
вя слайдлар) видеойазылар формасында верилмялидир. Мялумат габагжадан почт 
вя йа башга електрон васитялярля вериля биляр. 

- Дярс вясаитляриндян, эюстяришлярдян, курс цчцн эюстяришлярдян, мязмун 
цзря ижмаллардан истифадя едилмяси тялябяляря щазырлыг имканы йарадыр вя гейд 
эютцрмяк цчцн вахтыны алмыр. 

- Курс цчцн програм вя эюстяришляря ялавя оху, тядрис иля баьлы суаллар, 
тапшырыглр, яйани васитялярин чап нцсхяляри, башга иллцстрасийалар вя библиог-
рафийалар дахилдир. 

Мясафянин (интерперсоналын) азалдылмасы. 
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Визуал цнсиййят олмадан мцяллимляр аудио ясаслы системлярдян истифадя 
едяряк тялябялярля (синифля) лазыми ялагяни вя атмосфери йаратмаг цчцн алтернатив 
васитяляр ахтарыб тапмалыдырлар. Ашаьыдакы тяклифляр юйрянянляр арасында 
мясафяни азалтмаьа вя груплар арасында ялагя щиссини йаратмаьа кюмяк едяр: 

- Синиф йыьышана гядяр, онлара тябрик (хошэялдин) мяктубу, курсун 
програмыны (планыны), курса аид олан материаллары вя щямин материалларын 
тящлилини эюндярмяк: 

- Мцяллимин фотосуну вя онун щаггында гыса биографик материалы бцтцн 
тялябяляря эюндярмяк. Ейни заманда, сиздя дя тялябялярин шякилляри вя онлар 
щаггында гыса биографик материал олмалыдыр. 

- Курсдан габаг аудиоконфренсийа чаьырмалы вя еффектив аудиокон-
френсийанын технолоэийасы вя проседурасы мцзакиря олунмалыдыр. 

- Биринжи дярсдя чалышмаг лазымдыр ки, тялябяляр бир-бириля таныш олсунлар вя 
юзляри щаггында бир-бириня ясас информасийалары версинляр. 

- Тялябялярин адларыны юйрянин. Эцндялик диггят йетирмякля мцяллимля щяр 
бир фярди сясля таныш олмаьа имкан йарадылмалы; 

- Щяр бир тялябянин биографик материалларыны гейд етмяк цчцн хцсуси 
вярягляр щазырламалы. Тялябяляр щаггында беля мялуматын щазырланмасы сизя щяр 
бир тялябяйя бир  шяхсиййят  кими йанашмаьа вя онун характери иля таныш олмаг 
имканы йарадыр. 

- Суалларын гурулмасы вя онлара комментарийа вермяк щаггында протокол 
щазырламалы. Тялябяляр онлара аид олан суаллар вя комментарийалар щаггында 
габагжадан гейдляр апармалыдырлар. 

- Мцмкцнся дярс просесиндя тялябялярля мцяййян (бязи) мягамларда 
цзбяцз эюрцшмяк лазымдыр. Бу, семестрин яввялиндя (еркян) баш верся даща 
йахшыдыр. 

- Дярс заманы тамамиля сярбяст олмаг вя дярси суал-жаваб, сющбят ясасында 
гурмаг важибдир. 

Тярбийяедижи гаршылыглы ялагя. 
Щягиги вахты (реал тиме) аз олан (олмайан) бир системля ишлядикдя (дярс 

дедикдя) ики йоллу цнсиййят ола билсин ки, тялябя-мцяллим, мцяллим-тялябя 
арасында спонтан шякилдя баш верян гаршылыглы ялагянин динамикасыны поза биляр. 
Ашаьыдакы тяклифляр бу гаршылыглы ялагяляри тярбийя едя биляр. Бунун цчцн: 

- Тялябяляри гаршылыглы ялагяляри, дискуссийалары, дебатлары  гурмаьа 
рущландырмаг лазымдыр. Електрон почтунда тялябя-тялябя гаршылыглы ялагяляриня 
цстцнлцк верился йахшы олар.   

- Суаллар верин! Визуал репликалар олмайанда, суаллашма якс ялагя цчцн 
ясас васитяйя чеврилир вя тялябяляри тялим диалогларына жялб едир. 

- Жаваблар цчцн адекват вахт верин. Суал цчцн жаваб тяляб едяндя вя 
нювбяти суал веряндя 10-25 санийя мярузя един. 

- Синиф эюстяришляриня (планына) вя програмына еля материаллар (ялавя) дахил 
един ки, бу, мцстягил тящсил (юйрятмяк) цчцн тялябяляри рущландырсын. 

                              Якс ялагянин эенишляндирилмяси 

 Визуал якс ялагя олмадан мцяллимлярин, тялябялярин дярся мараг 
эюстярмяси, диггят йетирмяси, верилян консепсийаларына нязарят етмяси иши   
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чятинляшир. Бунун цчцн тялябялярдян телефон, електрон почту вя почт васитясиля 
иштирак етмяйи хащиш етмяк лазымдыр. 

 
    IВ Тялимат.:  мясафяли тядрисдя компцтердян истифадя 
 
 Йахын иллярдя маарифчиляр компцтер системинин сцрятля инкишафынын шащиди 

олмушлар, ейни заманда фярди компцтерлярин технолоъи просесдя ролунун артмасы 
вя инкишаф етмясини щисс едирляр. Технолоэийада магнит щафизянин инкишафы йцксяк 
сявиййяйя галхмагдадыр. Бцтцн бунлар компцтери мясафяли тядрисдя динамик бир 
гцввяйя чевирмиш, мясафяли тядрисдя вахт иткисинин гаршысыны алан бир гцввяйя 
дюндярмишдир. 

 Мясафяли тядрисдя компцтерин тятбиги ясасян дюрд эениш категорийайа 
бюлцнцр: 

 1. Компцтерин иштиракы иля олан тялиматларла (ЖАИ) – компцтерляр мцстягил 
тядрис машыны кими истифадя олунур ки, бу заман айрылыгда дярсляр верилир. Бу вахт 
бир сыра спесифик наилиййятляр вя бязи мящдуд тящсил мягсядляриня наил олмаг олар. 

 Бир сыра ЖАИ моделляри вар. Бурайа мяшгляр вя практик ишляр, тялябялярин 
мяслящятчиляря (тйуторлара) тяйин едилмяси  (верилмяси), моделляшдирмя, ойунлар вя 
диэяр проблемин щялл едилмяси мясяляляри дахилдир. 

 2. Компцтер васитясиля верилян тялиматлар (ЖМИ) – компцтерлярин 
эенишляндирмя, сахлама вя бярпа едиля билмя имканларындан истифадя едиб тялябяляр 
цчцн тялиматлар йаратмаг вя истифадя етмяк йолларыны эюстярмякдя истифадя едилир, 
онларын рекорд вя прегпесслярини тяйин едир. Тялиматлар компцтер васитясиля 
вериляндя бязян   ЖАИ (тялимат компоненти) ЖМИ иля бирляшир. 

 3. Компцтерин васитячилийи иля олан тялиматлар (ЖМЖ) – бу компцтер 
ялавялярини тясвир едир вя цнсиййят цчцн шяраит йарадыр. Бурайа електрон почту, 
компцтер конфрансы вя електрон бцллетен йениликляри дахилдир. 

 4. Компцтер ясасында аудио-4 видеотехниканын тяшкили  – Сон илляр Нурег 
Жард (йцксяк картлашдырма) йцксяк информасийа габилиййятли вя эцжлц техники 
васитяляр, дягиг вя щямишя тякмилляшян алятляр сон илляр мясафяли тядрисля мяшьул 
олан педагогларын диггятини жялб етмишдир. Компцтеря ясасланан аудио-видео 
техниканын мягсяди мцхтялиф сяслярин интеграсийасыны тяшкил етмяк, видео вя 
компцтер системини ващид, асан идаря едиля билян ютцрцжц систем шяклиня 
салмагдыр. 

 

                                         Компцтерлярин цстцнлцкляри: 
 
 - Компцтер юзцюйрянмяни сцрятляндиря биляр. Мясялян, ЖАИ – (цсулунда) 

моделиндя компцтер юйрянмяни фярдиляшдирир, дярщал гцввятляндирир вя якс ялагя 
йарадыр. 

 - Компцтерляр информасийа алятидирляр. Юзцндя график, шрифт, аудио вя видео 
бажарыгларыны (цстцнлцклярини) бирляшдиряряк еффектив сурятдя мцхтялиф 
технолоэийалары бирляшдиря биляр. Интерактив видео вя ЖД – РОМ технолоэийалары 
компцтер ясасында гурулмуш тялимат характерли мялуматларла, дярс мяшьялясиля 
юйрянмя даиряляри иля ялагя сахлайа биляр. 
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 - Компцтерляр гаршылыглы фяалиййят эюстярирляр вя юзцндя бир сыра тядрис 
материалларыны бирляшдирян (сахлайан) даим тякмилляшдирян вя юйрянмя нязарятини 
максимум щяддя чатдыра билян електрон машыныдыр. 

 - Компцтер технолоэийасы сцрятля инкишаф едир.  Бу инкишаф юзцнц щям дя 
тящсилин мязмунунун йахшылашдырылмасы ишиндя даща чох бирузя верир.   

 - Компцтерляр тядрися мцхтялиф йолларла йанашманы эенишляндирир. Онлар 
йерли, реэионал, милли хцсусиййятляри вя фярди йанашманы (хцсусиййятляри) ялагя-
ляндирир. Фактик олараг, мцасир дюврдя бир сыра тядрис мцяссисяляри елми дяряжяси 
олан бакалавр, маэистр мязун вя тялябя сявиййясиндя програмлар тяклиф едирляр. 

 - Компцтерлярин гиймяти бащадыр (даима артмагдадыр). Щярчянд ки, 
индивидуал (фярди) компцтерляр о гядяр дя баща дейил вя компцтер базарында йарыш 
(рягабят) мювжуддур, бунунла беля тялимат характерли компцтерляри гурмаг, 
алмаг, ишлятмяк щяля ки, сярфялидир. 

 - Технолоэийа чох сцрятля дяйишир. Компцтер технолоэийасы еля сцрятля 
дяйишир ки, (инкишаф едир ки), мясафяли тядрисля мяшьул олан педагоглар чох диггятля 
йениликляри излямяли, даима техниканы дяйишдирмялидирляр ки, ян сон тяляблярля 
айаглаша билсинляр. 

 - Компцтер васитясиля маарифлянмянин лянэ эетмясини дя етираф етмялийик.   
1960-жы илдян бяри компцтер системи мювжуддур, амма щяля дя бу системля таныш 
олмайан, ону билмяйян инсанлар вар.  Хцсусиля компцтер ямялиййатлары сащясиндя 
азярбайжанлы алим Лцтфизадянин кяшфляриндян бихябяр оланлар да вардыр. Унутмаг 
олмаз ки, Лцтфизадя "Совт компутенг" проблеми цзря дцнйада алтернативи 
олмайан алимдир. Бу эцнцн бцтцн шаэирди вя тялябяси   компцтер системи вя 
ямялиййатлары иля таныш олмалы, компцтери юйрянмялидирляр. Мясафяли тящсилдя ися 
компцтерин ролу явязсиздир. 

 
                                         
Интернет вя Мясафяли Тящсил 
 
 Интернет дцнйада ян эениш йайылмыш вя ян эениш компцтер системидир. 

Интернет системиндя 1.3 милйон компцтер вя онларын фяалиййят эюстярдикляри 
цнванлар вар. 50-дян чох юлкянин 30 милйона гядяр адамы интернетдян истифадя 
едирляр. 

 Эет-эедя даща чох коллеж, университет, мяктяб, тяшкилат, фярди вятяндашлар 
реэионал системляря гошулур вя йа информасийа алмаг цчцн интернет системиня 
гошулурлар. Мясафяли тящсилля мяшьул олан мцяллимляр цчцн вахта гянаят етмяк, 
ейни заманда мясафяни дяф едиб эцнцн ян актуал тялябляриня жаваб верян 
информасийалар ялдя етмяк   имканы йарадыр. 

 Интернет системи иля ялагя сахламагла мясафяли тящсилля мяшьул олан мцяллим 
вя тялябяляр бюйцк наилиййятляр ялдя  едя билярляр. 

 Електрон почт. Ади почт кими електрон почта да инсанларла ялагя сахламаьа 
месаъ вя башга информасийалар эюндярмяйя хидмят едир. Почт хидмяти васитясиля 
мцяййян бир цнвана мяктуб эюндярмякдян фяргли олараг електрон почт компцтер 
(интернет) васитясиля мцяййян бир компцтерин цнванына информасийа эюндярир. 
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 - Бцллетен лювщяляри – бир чох щалларда интернет васитясиля эюндяриля биляр. 
Интернетдя ики цмуми (чох йайылан) лювщя Усенет (ишлянмя шябякяси) вя Зистерв 
Усенет (сийащы цзря истифадя шябякяси) лювщяляри вар. 

 Бу вахтларда минлярля мювзу цзря гурплашдырылмыш мювзулар вар. Бунлар 
суперкомпцтер информасийаларындан тутмуш ян хырда информасийалара гядяр олан 
мювзулары юзляриндя жямляшдирир. Бу информасийалар бцтцн дцнйадан вя йа айры-
айры мцяссисялярдян эялир. Зистеrв ейни заманда мцхтялиф мювзулар вя йа хцсуси 
мараг даирясиня дахил олан мювзуларла да тямин едилир. 

 - Дцнйа мигйаслы WEB (WWW) интернет цчцн йенилик вя ясас васитядир. 
Рясми олараг WWW беля тясвир едилир. «… йцксяк ящатяли сон мялуматлары верян 
информасийанын мягсяди бюйцк мигдарда сянядлярля таныш олмаг имканы 
вермякдир» (Щуэщес, 1994). WWW интернетдян истифадя едянляри ващид формада 
эениш мялуматларла вя онларын мянбяляри иля тямин едир (шякилляр, мятнляр, 
рягямляр, сяс вя видео). Бунларын щамысыны интернетдя ялдя етмяк мцмкцндцр. 
Мямулатын цз тяряфи, мясялян, Мосаиж вя Нетсжапе WWW–нин ишлядилмясиня 
имкан йарадыр. WWW-нин ясас тяшкилати хцсусиййяти онун «щоме паэе» - (ев 
сящифяси) олмасыдыр. Щяр бир тяшкилат вя щяр бир фярди шяхс юзц «щоме паэе»-и 
йарада биляр вя истядийи информасийаны ала биляр. WWW -нин йцксяк мятн 
имканлары (бажарыьы) информасийаны WWW «щоме паэе»-и, WWW–дя олан диэяр 
«щоме паэе»лярля ялагяляндирмяк имканы йарадыр. 

 
                                                      Интернетля тялим 
 
 Мясафяли тящсил иля мяшьул олан педагоглар интернет вя WWW-дян истифадя 

едиб, тялябяляриня бу васитялярин эцжцндян мягсядйюнлц шякилдя бящрялянмякля  вя 
бу системдян там истифадя  етмякля тящсил алмаг йолларыны эюстярмялидирляр. 
Интернетин бязи тялимати имканлары ашаьыдакылардан ибарятдир: 

 - Електрон почтдан информал, тякбəтяк мяктублашмада (ялагядя) истифадя 
етмяк. Бурада якс ялагя почтдан фяргли олараг даща тез олур. тялябяляр асанлыгла, 
истядикляри вахт месаълары охуйа биляр вя эяляжякдя мцражият етмяк цчцн ялагя 
сахлайа билярляр. 

 -  Синиф бцллетен лювщясинин дцзялдилмяси (тяртиб едилмяси). 
 Мясафяли тящсил алан тялябяляр башга тялябялярдян тяжрид олунмуш шякилдя 

ишляйирляр вя онлар тялябя йолдашларынын кюмяйиндян мящрумдурлар. Синиф бцллетен 
лювщясини дцзялтмякля тялябяляр арасында гаршылыглы кюмяйи бярпа етмяк 
мцмкцндцр. Синиф компцтер конфрансы иля тялябяляр юз комментарийаларыны вя йа 
суалларыны синфя эюндяря билярляр. Щяр бир тялябя жаваб вермяк бахымындан 
сярбястдир (азаддыр). Конфранс щямчинин бцтцн модификасийалары синиф програм вя 
планларына эюндяря биляр (тапшырыглар, тестляр вя бунлара жаваблар). 

 - Тялябяляри башга тялябялярля, факултя иля вя тядгигатчыларла ялагя сахламаг, 
онлары щявясляндирмяк цчцн бцллетен лювщяси (мювзулар цзря) ишлямяйя жялб етмяк 
лазымдыр. 

 - Синиф, ев сящифясинин эенишляндирилмяси. 
 Евдя едиляси сящифяляр синиф, програм, тапшырыг вя мясяляляр, ядябиййат 

мянбяйи, мцяллимин тяржцмейи-щалы вя башга мялуматлары ящатя едир. Мцяллим 
WWW васитясиля синифдя тялябяляр цчцн ящямиййятли ола биляжяк мялуматла ялагя 
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гура биляр (кянд тясяррцфаты базарлары барясиндя ясаслы арашдырма фактлары, глобал 
иглим дяйишикликляри вя йа фяза жисимляри). Диэяр ялагяляр ися китабхана 
каталогларына вя щяр бир тялябянин фярди ев сящифясиня дахил ола биляр. 

 - Мцщазиряни юйрятмя. 
 Дистант курсларда интернетдян истифадя едяркян ашаьыдакылары йадда 

сахламаг лазымдыр. 
 - Компцтердя гаршылыглы ишлямя вя жаваб гайтармагда бярабяр имканлара 

малик олмаг цчцн курсда бцтцн тялябялярин интернетя вя WWW–йя эириши 
олмалыдыр. Щямчинин евдя вя синифдя компцтерля ишлямяк тялябялярин 
мцвяффягиййятиня тясир едя биляр. 

 - Тялябяляр ейни заманда ортайа чыхан, цмумиликдя компцтери ишлятмя 
бажарыьы, йени Софтwари вя уйьун ялагядян истифадя габилиййятини юйрянмя суалы иля 
гаршылаша биляр. Тялябя компцтер проблемлярини щялл етмяк, йягин ки, нормал 
тялимат жавабдещлийинин бир щиссяси олажаг. Щардwаре вя Софтwаре проблемляринин 
давам едян мцзакиряси цчцн хцсуси синиф конфранслары тяшкил етмяк тяляблярин 
мцстягил сурятдя бу проблемлярин ющдясиндян эялмяsinя кюмяк едя биляр. 

 - Бязи тялябяляр йахындан, узагдан дцзэцн протоколла таныш олмадыглары 
цчцн компцтер конфрансларына гошулмаьа вя е-маил эюндярмяйя тяряддцд едя 
билярляр. Илкин дярслярдя тялябяляри е-маил-дян, синиф конфрансларындан, електроник 
рясм хябяр лювщяляриндян вя WWW–дан истифадя етмяйя сцрятляндирир. Щяр щяфтя 
цчцн е-маил ялагяляринин минимум бир рягямини мцяййянляшдирмяк актив инкишаф 
етдирмяйи артыра биляр. 

 - Е-маил-дян истифадя етмяк мцяллимя кюмяк едя биляр ки, даща тез жаваб 
гайтарсын, няинки почт вя телефондан истифадя етмяк. Йериндя мцдахиля, жаваб, 
тялябянин щявясини вя ролуну йцксялдир. 

 - Вахтында верилян жавабларын щямишя йарарлы олмасы мцмкцн дейил. Синиф 
конфранслары тялябялярин щямишя гаршылыглы ишлямялярини артырыр. Мцштяряк ишлямяни 
давам етдирмяк цчцн чалышмаларын йцнэцлляшдирилмясинин бюйцк ящямиййяти 
вардыр. Синиф чалышмаларында суалларын жавабыны о вахт йубатмаг олар ки, тялябяляр 
мясяляляря юзляри жаваб тапсынлар, бир-бириляриня жаваб гайтарсынлар. 

 - Интернетдя олан мянбялярля таныш олмаг вя онлардан чох еффектли йолла 
истифадя етмяк тялимин гаршыйа гойдуьу вязифянин бир щиссяси олажаг. Интернет вя 
WWW –йя даир чохлу кюмяк тапшырыглар тапмаг мцмкцндцр. 

 
 

Sual və tapşırıqlar 
 
1. Distant təhsil nədir? 
2. Distant təhsilin tətbiqi imkanları barədə nə deyə bilərsiniz? 

3. Audial vasitələr hansılardır? 

4. Vizual vasitələr hansılardır? 
5. Bəs, audo-vizual vasitələr? 

6. Distant təhsilə dair təlimatlar barədə danışın. 
7. Distant təhsilə münasibətiniz? 
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2.4. Şəxsiyyətin formalaşması 
 

Şəxsiyyət anlayışı.  Şəxsiyyət bir anlayış olaraq bütün humanitar elmlər 
üçün, xüsusilə fəlsəfə, sosiologiya, politologiya, hüquqşünaslıq, psixologiya və 
pedaqogika üçün səciyyəvi olan bir anlayışdır. 

Pedaqogika və psixologiya elmləri adamların bir fərd və şəxsiyyət olaraq 
fəaliyyəti və inkişafından bəhs edən elm kimi də dəyərəndirilir. Sual olunur, 
hər hasnı bir fərd inkişaf edərək necə şəxsiyyət olur? Bu suala cavab vermək 

üçün “şəxsiyyət” və “inkişaf” anlayışlarına ayrı-ayrılıqda yanaşmaq və onları 
ayrı-ayrılıqda izah etməyə çalışaq. 

Humanitar elmlərə aid ədəbiyyatda izah olunur ki, şəxsiyyət bir fəqd olaraq 
dünyaya gəlir maddi varlıq kimi ictimai münasibətlərə daxil olur, ictimai 
inkişafın aparıcı qüvvəsinə çevrildikdə şəxsiyyət olur. Elə isə, bəs “inkişaf” 
nədir? Yenə qeyd olunan konteksdə yazılmış ədəbiyyata istinad etsək 
deməliyik ki, “inkişaf” təbiət, cəmiyyət və təfəkkür hadisələri fonunda özünü 
həm tədricən, həm də dinamik şəkildə biruzə verən dəyişikliklər nəzərdə 

tutulur. Lakin hər bir dəyişikliyə də inkişaf demək olmaz. Yenə bir sual 
meydana çıxır. Bəs, hansı dəyişikliyə inkişaf demək olar? Sualı 
cavablandırmaq üçün mövcud fəlsəfi konsepsiyalardan birinə müraciət etmək 
lazım gəlir. Yəni üç əsas xüsusiyyəti özündə ehtiva edən dəyişikliklər “inkişafı” 
özündə səciyyələndirir. Birincisi ilk vəziyyətə qayıtmamaq, dəyişməzlik və 
dönməzlik, ikincisi təbii qanunauyğunluq; üçüncüsü isə dəyişikliyin müəyyən 
istiqamət üzrə baş verməsi. 

Zaman inkişaf proseslərinin mühüm xarakteristikasını təşkil edir. Birinci 

ona görə ki, inkişaf real zamanda baş verir. Ikinci ona görə ki, inkişafın 
istiqamətini ancaq zaman üzə çıxarar. Məlumdur ki, inkişaf materialının 
universal, təbiət və cəmiyyət hadisələrini izah etmək üçün ən ümumi prinsipdir. 
Inkişaf prosesinin xüsusiyyətləri onun qanunauyğunluqlarının (qanunlarının) 
məzmununu əks etdirir (Bax. Ə.S.Bayramov., Ə.Əlizadə. Psixologiya. Bakı. 
Çinar. Çap, 2002, səh. 238). Həmin qanunlar və qanunauyğunluqlar xüsusilə 
bunlardan biri olan inkarın inkar qanunu inkişafın hərəkətverici qüvvəsinə 
çevrilir. Deməli şəxsiyyətin inkişafının hərəkətverici mexanizmini ziddiyyətlər 
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təşkil edir. Insan gerçək həyatda bu ziddiyyətlərin aradan qaldırılması 

şəraitində şəxsiyyətə çevrilir. 
Bu zaman ictimai münasibətlər zəminində bu inkişaf dinamik istiqamət alır. 

Bu münasibətlər zəminində isə ən aparıcı vasitələrdən biri ünsiyyət prosesidir. 
Ona görə də şəxsiyyətin tədricən inkişafında ünsiyyətin və qarşılıqlı 
münasibətlərin rolunu önə çəkirlər. Fəlsəfi, psixoloji və pedaqoji ədəbiyyatda 
şəxsiyyətin inkişafının əsas mahiyyətini ictimai münasibətlərə daxil olmasında 
və ictimai keyfiyyətlərə yiyələnərək ictimai münasibətin həm obyektinə, həm 
də subyektinə çevrilməsində görürlər. 

Deməli, ictimai münasibətlərdə davamlı iştirak edən, ictimai inkişafın 
önündə gedən fərd, ictimai varlıq şəxiyyətdir. Şəxsiyyətin formalaşmasına təsir 
edən amillər müxtəlif tərzdə izah edilir. M. Mövcud ədəbiyyata istinad edərək 
demək olar ki, şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən əsas amillər 
aşağıdakılardır: 

1. İrsiyyət amili. 
2. Mühit amili. 
3. Tərbiyə amili 

Bununla yanaşı araşdırılan ədəbiyyatda şəxsiyyətin formalaşmasına təsir 
edən amillərin nisbətinə də yanaşma hallarına rast gəlmək olar. 

Bir qrup müəlliflər irsiyyət amilinə, bir qrup müəlliflər mühit amilinə, bir 
qrup müəlliflər istər tərbiyə amilinə üstünlük verirlər. Hətta qoşa amillər 
nəzəriyyəsi də mövcuddur. Professor Nurəddin Kazımov yazır ki, “insanın 
əxlaqi, estetik, əqli, fiziki və s. keyfiyyətlərinin formalaşması səbəblərinin 
izahında müxtəlif mövqelər mövcuddur. Şəxsiyyətin formalaşmasına dair 
fikirlərin müxtəlifliyinə baxmayaraq, onları qruplaşdırmaq mümkündür: 1) 

irsiyyətə üstünlük verilməsi (A.İensen, E.Torndayk, Con Dyui,  B.Ceyms, 
Moreno, S.Bert, Q.Azyek, C.Qrey və s.); 2) Mühitə üstünlük verilməsi (FOn 
Brakken, C.Lokk, J.J.Russo və b.); 3) Tərbiyəyə üstünlük verilməsi 
(Y.A.Komenski, K.A.Holvetsi, Mişel Lepeletye, Robert Ouen və b.); 4) 
İrsiyyət və mühit amillərinin yanaşı təsirinin qəbul edilməsi (“Qoşa amillər” 
nəzəriyyəsi, H.Pestalotsi, K.A.Halvetsi, Kars Fon Fişer və b.); 5) Mühit və 
tərbiyə amillərinin qoşa təsirinin qəbul edilməsi və (“Qoşa amillər 
nəzəriyyəsi”); 6) Şəxsiyyətin formalaşmasına dair marksizm-leninizm 

nəzəriyyəsi (Bax. N.Kazımov. Tərbiyənin elmi-pedaqoji əsasları. Bakı, Maarif, 
1983, səh. 13). 

İrsiyyətə üstünlüyün verilməsi uzun müddət zəhmətkeş xalqın həyat 
təcrübəsində özünə geniş yer tutmuşdur. Bunu isə şifahi xalq yaradıcılığı 
nümunələrindən aydın görmək olar. Ağılarda, laylalarda, atalar sözlərində, 
məsəllərdə, zərbi-məsəllərdə, tapmacalarda, holovarlarda, sayaçı sözlərində, 
bənzətmələrdə, deyimlərdə, düzümlərdə, sınamalarda, sanamalarda, 
varsaqilərdə, tuyuqlarda, inanclarda, aşıq şerinin müxtəlif formalarında 

(deyişmə, gəraylı, müxəmməs, vücudnamə, dirəşmə, qoşma, təcnis, ustadnamə, 
dodaqdəyməz, diltərpənməz və s.), nağıllarda, dastanlarda, və bu kimi bədii 
yaradıcılıq nümunələrində aydın görmək olar. Araşdırılan belə nümunələrdə 
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irsi keyfiyyətlər bir neçə cür təqdim olunur. Atalar sözlərində deyilir ki, “ot öz 

kökü üstündə bitər”, “nə əkərsən onu da biçərsən”, “nə tökərsən aşına o da 
çıxar qaşığına”.  Bəzi etnopedaqoji nümunələrdə isə irsiyyət amili insanların 
peşəsiylə, imkanlariylə və tutduqları mövqeyilə əlaqələndirilibdir. 

Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, keçmişdə yoxsu ailələrin böyük 
əksəriyyəti imkansızlıqdan, əlacsızlıqdan işaqlarını bir sıra hallarda yalnız öz 
peşələrinə, sənətlərinə uyğun şəkildə hazırlayırdılar. Yəni bəzi valideynlərin 
(deyək ki, bənnanın, dərzinin, dülgərin, zərgərin və b.) uşaqları da özlərin kimi 
ya dərzi, ya bənna, ya dülgər, ya zərgər və s. olurdu. 

Bütün bunların həqiqi səbəblərini, iqtisadi, siyasi, ictimai, bioloji, psixoloji 
və pedaqoji əsaslarını bilməyən adamlar öz müşahidələrinin nəticəsini təqribən 
belə ümumiləşdirirdilər: “Nüftədə pak olan özü pak olar, namərddən törəyən, 
bil, napak olar”, “Nüftədən qarışan şeyidbaz olar  (Aşıq Ələsgər), “…Bədəsil 
əsil olmaz, boyunca qızıl qala” (bayatılardan), yaxud… 

 
Bədöy mənzilinə hər at yeriməz, 

Nanəcibə öyüd versən, götürməz, 
ölənədək nişanını itirməz 
Yaxşı əsil, yaxşı nəsil, yaxşı zat. 

(Aşıq Hüseyn) 
 

Ot bitər kök üstə əsli nə isə, 
yovşan bəsləməklə çəmənzar olmaz. 

(Xəstə Qasım) 
 

Bəzi atalar sözləri isə qəti şəkildə deyir ki, “Namərd gəlib mərd olmaz, 
olmasa mərd atası”, “şoran yer sünbül bitirməz”, “Qurd adını dəyişər, 
xasiyyətini dəyişməz”, “Qurda nə qədər yaxşılıq etsən, yenə meşəyə baxar”, 
“Qurdun balası qurd olar”, “Hər igiddən Fərhad olmaz”, “Quyuya su 
tökməklə dolmaz, gərək dibindən gəlsin” və s. (Həşimov Ə.Ş., Sadıqov F.B. 
Azərbaycan xalq pedaqogikası. Bakı, Ünsiyyət, 2000, səh. 55-56). 

İrsiyyət amili qədim zamanlarda bir sıra ictimai və hətta siyasi motivlərlə 

səciyyələnmişdir. Padişahlar, şahlar, bəzirganlar, sultanlar, krallar, xanlar öz 
vəzifələrini irsiyyət amilini əsas götürərək vərəsələrinə ötürmüşlər. Başqa sözlə 
desək sələflərdən xələflərə ötürülənlər irsiyyət amilinə əsaslanmışdır. Bəşər 
tarixində irsiyyət amilini səciyyələndirən səhətlərdən biri məhz sələflərdən 
xələflərə ötürülən irsi keyfiyyətlərə əsaslanan amillərdir. Dünyada musiqi və 
bəstəkarlıq qabiliyyətləri ilə seçilən Bax familiyalı şəxslətin bir nəsildə 25 
nümayəndəsi vardır. Hazırda Almaniyada bir məzarıstanda uyuyan 25 
görkəmli musiqişünas bəstəkar Bax adlı similar və onların sonuncu 

nmayəndəsi dünya şöhrətli Alman bəstəkarı İohan Sebestiyan Bax bir 
nəsildəndir. Onların musiqişünaslıq-bəstəkarlıq keyfiyyətləri irsi keyfiyyət 
hesab olunur. Öz ölkəmizin timsalında da belə nümunələrə müraciət etmək 
olar. Məsələn, Üzeyir Hacıbəyov, Soltan Hacıbəyov, Niyazi; Şəmsi Bədəlbəyli, 
Əfrasiyab Bədəlbəyli, Fərhad Bədəlbəyli; Rəsul Rza, Anar; İlyas Əfəndiyev, 
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Elçin Əfəndiyev, Timurçin Əfəndiyev; Bülbül, Polad Bülbüloğlu; Həşim 

Kələntərli, Münəvvər Kələləntərli, Kələntər Kələntərli; Habil Əliyev, Rəvan 
Habiloğlu; Zakir Mirzəyev, Firudun Mirzəyev, Qulammirzə Mirzəyev, Natiq 
Mirzəyev; Nəcəfov qardaşları (Abbasqulu Nəcəfovun rəhbərlik etdiyi qrup); 
Aşıq Qurbanın, övladları və nəvələri (Qurbanxanın nəvəsi Həsənağa Sadıqov 
bütün musiqi alətlərinin mahir ifaçısı hesab olunur); Alim Qasımov, Fərqanə 
Qasımova və s. 

İrsiyyət amili haqqında bu kimi istənilən qədər iqtibaslar gətirmək olar. 
eyni sözləri mühit amili haqqında da demək olar. Çünki mühit amili ilə bağlı 

da müxtəlif məzmunlu fikirlər, mülahizələr, ideyalar, müddəalar və hətta 
nəzəriyyələr mövcuddur. Elmi pedaqoji ədəbiyyatda mövcud olan mühit 
amilləri haqqında fikirlər istər şərq ölkələrində istərsə də qərb ölkələrində nəşr 
olunan ədəbiyyat nümunələrində mübahisəli şəkildə qoyulur. Araşdırılan 
ədəbiyyat nümunələrində mühit amillərinin müxtəlif təsir gücünə malik olması 
haqqında fikirləri toplayaraq müqayisəli şəkildə şərh edən professor Nurəddin 
Kazımov mühit amillərinin çoxşaxəli təsir gücünə malik olmasını bir sıra 
dəlillərlə sübut etmişdir. Nurəddin Kazımova görə mühit amilləri bir sıra 

şərtlərə və cəhətlərə görə biri-birindən fərqlənir. Doğrudan da belədir. Bu 
mühitdə müxtəlif təsirlərə düşən adam həmin təsirlərin bütün əlamətlərini əxz 
edə bilməz. Istər bir sahədə, istərsə də bir neçə sahədə göstərilən təsirlər öz 
əhatə dairəsinə görə biri-birindən fərlənməlidir. Bundan başqa bir adamın 
birdən-birə bir neçə mühitə düşməsi fiziki cəhətdən mümkün deyil. 

Mühit amillərinin müxtəlif təsir gücünə malik olmas. haqqinda danışarkən 
N.Kazımov göstərir ki, şəxsiyyətin inkişafında onu əhatə edən mühit amilləri 
eyni dərəcədə mühüm rol oynamır. Şəxs mühit amillərindən hansıları ilə 

biləvasitə ünsiyyət əlaqələrində olursa, onun inkişafına məhz həmin amillər 
güclü təsir göstərə bilir. Məsələn, təbiət və kənd təsərrüfatı bağbanın 
psixologiyasında, neft istehsalı və neft mədənləri neftçinin psixologiyasında, 
duyğularında, təsəvvürlərində daha güclü əks-səda verir (Kazımov N. 
Tərbiyənin elmi-pedaqoji əsasları. Bakı “Maarif”, 1983. səh. 21). 

Şəxsiyyətin inkişafında onu əhatə edən mühit amillərinin eyni dərəcədə rol 
oynamamasına dair əldə olunan etnopedaqoji nümunələrin, hətta həyatı 
faktların özlərinin də müqayisə olunmasına ehtiyac duyulur. Niyə? Birincisi, 

ona görə ki, etnopedaqoji nümunələrdə irəli sürülən ideyaların bəziləri öz 
aktuallığını itirdiyi üçün hazırki zamanda real görünmür. Ikincisi, nəzəri 
ideyaların hansı mühit üçün xeyirli, hansı mühit üçün zərərli olmasının 
müqayisə edilməsi zərurəti ortalığa çıxır. Bu xüsusda N.Kazımov yazır: 
Şəxsiyyətin bioloji amillərlə izahı nəinki yalnız nəzəriyyədə, habelə əməli işdə 
səhvlərə gətirib çıxarır. Bu, bir sıra vaxtı keçmiş atalar sözlərinin yersiz 
işlənməsinə də şərait yaradır və hətta onlara bəraət qazandırır. Məsələn, 
“namərd gəlib mərd olmaz, olmasa mərd atası”, “ot kökü üstə bitər”, “qurd 

adın dəyişər, xasiyyətin dəyişməz”, “neyləyirsən qızıl taxtı, qızıl baxtın olsun”, 
“olacağa carə yoxdur” kimi atalar sözlaəri və zərb-məsəlləri gənc nəslin 
tərbiyəsinin təşkilində əngələ çevrilə bilər. Uşağa münasibətdə bir sıra 
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valideynlər və hətta, bəzi müəllimlər həmin atalar sözlərini və zərb-məsəlləri 

mənasına varmadan, təsir gücünə diqqət yetirmədən işlədirlər. Bu və ya digər 
uşağın tərbiyəsində çətinliklə qarşılaşan bəzi tərbiyəçilərin “qozbeli qəbir 
düzəldər”, “qurda nə qədər yaxşılıq etsən, yenə də meşəyə baxar”, “ilanın 
balası da ilan olar” və s. deməklə özlərini tərksilah edir, tərbiyə işində aciz 
olduqlarını göstərir, şəxsiyyətin formalaşmasında mühit amillərinin, tərbiyənin 
rolunu, istər-istəməz heçə endirir və əslində şəxsiyyətin formalaşması 
məsələsini irsiyyət nəzəriyyəsi əsasında həll etmiş olurlar. Unutmaq olmaz ki, 
insan xarakterinin xüsusiyyətlərini yalnız irsiyyətdə axtaranlar nəinki fikirdə, 

hətta əməli işdə də ciddi səhvlərə və təriflərə meydan açırlar (Kazımov N. 
Tərbiyənin elmi-pedaqoji əsasları. Elmi-pedaqoji. Bakı “Maarif”, 1983. səh. 
27). 

Buradan belə bir qənaətə gəlmək mümkündür ki, şəxsiyyətin 
formalaşdırılması işində təkcə irsi amillərə istinad etmək məsələyə bir tərəfli 
yanaşmaq kimi qiymətləndirilməlidir. Ona görə də şəxsiyyətin 
formalaşdırılmasını irsi amillərlə məhdudlaşdırılması elmi cəhətdən səhv hesab 
olunur. 

Şəxsiyyətin  formalaşması probleminin izahı zamanı insan xarakterini də 
unutmaq olmaz, yəni insanın xarakteri ona məxsus olan mənəvi 
keyfiyyətlərdən vəşət alır və formalaşır. Sual olunur, bəs insanı idarə edən bu 
xarakter və onu formalaşdıran mənəvi keyfiyyətlər haradan peyda olur. 

Araşdırılan etnopedaqoj materiallarda və qədim filosofların əsərlərində bu 
məsələyə bir tərəfli yanaşılması hallarına daha tez rast gəlmək mümkündür. 
Maraqlı orasıdır ki, bu bir tərəfli yanaşmalara üstünlük verənlər də tapılır. 

Klassik filosoflar içərisində insan xarakterinin əlamətlərini irsiyyət 
mövqeyindən izah etməyə səy göstərənlər olmuşdur. Hələ qədim yunan 
filosoflarından Aristotel sübut etməyə çalışırdı ki, xarakterin səbəbi başlıca 
olaraq, irsiyyətdir, irsi xüsusiyyətlərdir. Aristotelin fikrincə, adamlar anadan 
olduğu vaxtdan bir-birindən fərqlənirdlər; elə bil onların bir qismi tabe 
olmağa, digər qismi isə hakim olmağa yaranmışdır. 

Quldarlar sinfinin mənafeyini müdafiə edən ideoloq kimi Platon da 
şəxsiyyət məsələlərini irsiyyət nəzəriyyəsi mövqeyindən izah edirdi. Platon 

adamların təhsilindəki bərabərsizliyin səbəbini onların ictimai 
bərabərsizliyində, ictimai bərabərsizliyin köklərini isə adamların şəxsi 
təbiətindəki fərqlərədə görürdü. Platon açıqca yazırdı ki, rəislik etməyi 
bacaran adamların təbiətinə ilahi qızıl qarışdırıb, buna görə də onlar çox 
qiymətlidit; əkinçilik və maldarlıq sənətilə məşğul olanların təbiətində isə 
guya, dəmir və mis qarışığı vardır. Bu ideyaya əsasən Platon birinci və ikinci 
qrupa aid etdiyi adamlar üçün başqa-başqa tərbiyə məqsədləri, təlim 
məqsədləri, təlim məzmunu və üsulları təklif edirdi. 

Burjua ideologiyasının nümayəndələrindən biri olan məşhur ingilis filosofu 
H.Spenser də əsasən həmin mövqedə dururdu. O, sübut etməyə çalışırdı ki, 
insanın xarakteri mühitdən, ictimai-iqtisadi həyatdan o qədər də asılı deyildir. 
H.Spenser obrazlı şəkildə yazırdı ki, ictimai quruluşun necəliyindən asılı 
olmayaraq, vətəndaşların qüsurlu təbiəti yaramaz hərəkətlərində özünü həmişə 
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büruzə verir; elə bir siyasi alət yoxdur ki, onun köməkliyi ilə qurğuşun 

instinktini qızıl əxlaqa çevirmək mümkün olsun. 
Insan xarakterini irsi əlamətlərl izah edən müasir burjua alimləri az 

deyildir. Amerika Birləşmiş Ştatlarından yuxarıda adını çəkdiyimiz 
A.İensenden əlavə, E.Torndayk, Con Dyui, V.Ceyms Moreno, S.Bert, 
Q.Ayzek, C.Qrey və bir çox başqalarının fikirləri buna misal ola bilər 
(Kazımov N. Tərbiyənin elmi-pedaqoji əsasları. Bakı “Maarif”, 1983. səh. 22-
23). 

İstər irsiyyət amilinin, istərsə də mühit amilinin şərh olunmasında həm 
etnopedaqoji materiallarda, həm də belə klassik filosofların əsərlərində 
məsələyə birtərəfli yanaşmaq hallarının özünə də birtərəfli yanaşmaq olmaz.  

Şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin də, mühitin də rolunu azaldan və 
bəzən onları inkar edənlər, başqa amilə-tərbiyəyə üstünlük verənlər tarixdə 
olmuş və indi də vardır. Bu cür alimlərin əqidəsinə görə insan xarakterini, 
onun şəxsiyyətini formalaşdıran başlıca amil tərbiyədir: guya tərbiyə hər şeyə 
qadirdir. Y.A.Komenski, K.A.Helvetsi, Mişel Lepeletye, Pobert Ouen və bir 

çox başqaları buna misal ola bilər. Komenskinin əqidəsinə görə, insan tərbiyə 
sayəsində insan olur. O, yazırdı ki, hər cür uşağı tərbiyənin köməkliyi ilə insan 
etmək olar. Yaxud fransız ensiklopedist materialistlərindən olan K.A.Helvetsi 
“İnsan, onun əqli qabiliyyətləri və tərbiyəsi” adlı əsərində adamların əqli və 
əxlaqi keyfiyyətlərinə dair fikirlərini şərh etmiş və belə bir nəticəyə gəlmişdir 
ki, adamların hamısı eyni dərəcədə təhsil almağa qadirdir; təbii imkanlarına 
görə adamlar bərabərdir; əqli və əxlaqi keyfiyyətlər isə adamlarda müxtəlif ola 
bilir. Helvetsi həmin müxtəlifliyin səbəblərini də öyrənməyə səy göstərmişdir. 

Onun əqidəsinə görə, əqli cəhətdən bərabərsizlik məlum səbəbin nəticəsidir və 
bu səbəb tərbiyədəki fərqdən ibarətdir. Helvetsi mühitin şəxsiyyətə təsirini də 
tərbiyə anlayışına daxil etmişdir. Onun fikrincə, gənclərin başlıca tərbiyəçisi 
yaşadıqları dövlət üsul-idarə formalarının xalqla yaratdığı adət və ənənələrdir. 
Vaxtilə Helvetsiyə tutarlı etiraz edən Deni Didro yazırdı ki, tərbiyə hər şeyə 
deyil, çox şeyə qadirdir. Tərbiyənin təbii xüsusiyyətlərə münasibəti məsələsinə 
toxunarkən Didro Pestalotsinin məlum bir fikrinə yaxınlaşır; D.Didro deyirdi 
ki, tərbiyə uşaqların təbiətini nəzərə ala bilsə, onlarda faydalı təbii imkanları 

inkişaf etdirə və zərərli təbii imkanları üstəliyə bilər (Kazımov N. Tərbiyənin 
elmi-pedaqoji əsasları. Elmi-pedaqoji. Bakı “Maarif”, 1983. səh. 33). 

Tərbiyənin etnopedaqoji məna çalarlarından birinin “rəbb”, “mürəbbi”, 
“mürəbbiyə”, “tarəbbi” sözlərilə bağlı olmasını nəzərə alsaq deməliyik ki, 
islam dəyərlərində “tərbiyə”nin “rəbb”, yəni allah tərəfindən insanlara 
verilməsinin və gələcək nəsillərə ötürülməsinin irəli sürülməsi də irsi amillərin 
rolunun çiçirdilməsi kimi başa düşülməlidir. Burada faydalı təbii imkanların 
tərbiyə adlandırılması da istisna deyil. 

“Qoşa amil” nəzəriyyəsi ilə əlaqədar başqa bir cərəyanın olduğunu da qeyd 

edə bilərik. Şəxsiyyətin formalaşmasını mühitin və tərbiyənin təsiri ilə izah 
edənlər arasında elələri də vardır ki, onlar sözdə mühit və tərbiyə anlayışlarını 
işlətsələr də, əslində mühitin şəxsiyyətə təsirini geniş mənada tərbiyə kimi başa 
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düşürlər. A.P.Medvedkovun, V.A.Suxomlinskinin və B.T.Lixaçovun fikirlərini 

buna misal gətirmək olar. Məsələn, A.P.Medvedkov “Педагогика длya 
самообразованиya школы и семyи”1 adlı kitabında orqanizmin inkişafını 
pedaqoji proses adlandırmışdır. 

Bu fikrin ünsürlərinə B.T.Lixaçovun “Şəxsi münasibətlər və tərbiyənin 
qanunauyğunluqları məsələsinə dair”2 adlı məqaləsində də rast gəlirik. O, 
məqaləsində mühitin şəxsiyyətə təsirini Medvedkov kimi tərbiyə prosesinə aid 
edir. Buna görə də sosioloji və pedaqoji proses məqalədə eyniləşdirilir. 
V.A.Suxomlinski tərbiyəni formalaşan şəxsiyyətə mürəkkəb kompleksli 

təsirlər kimi qələmə verir (Kazımov N. Tərbiyənin elmi-pedaqoji əsasları. 
Elmi-pedaqoji. Bakı “Maarif”, 1983. səh. 38). 

Göründüyü kimi şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edəm amillər içərisində 
irsiyyət, mühit və tərbiyə amilləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hansı ki, bu 
amillərin hər biri özlüyündə şəxsiyyətin, onun xarakterinin formalaşmasına ən 
zəruri təsir göstərir. 

Elə götürək irsiyyət amilini özündə səciyyələndirən hazır biloloji 
keyfiyyətlər və onun genləri ilə bağlı olan amilləri. 

Hər bir hüceyrənin nüvəsində milyonlarla gen olur. Hər əlamətin (məsələn, 
saçın rənginin) bir geni atadan, bir geni isə anadan uşağa keçə bilir. Uşaqda 
bu genlərdən biri dominant (üstün), o biri isə resessiv (gizli) ola bilir. 
Dominant olan genin təmsil etdiyi əlamət aydın ifadə edilir, resessiv genin 
təmsil etdiyi əlamət isə gizli qalır. Lakin resessiv əlamətlər ikinci nəsildə 
(nəvədə) və ya üçüncü nəsildə (nəticədə) hökmən meydana çıxır (Kazımov N. 
Tərbiyənin elmi-pedaqoji əsasları. Bakı “Maarif”, 1983. səh. 40-41). 

Genetik əlamətləri elmi cəhətdən əsaslandırılan tibb elminin fiziologiya 

bölməsi genlərin insan qanında 300 il yaşamasını da irəli sürür. Həmin genetik 
əlamət və keyfiyyətləri daşıyaraq növbəti nəslə ötürməyə xidmət edən amin 
turşulardır. Bu turşular içərisində “Dezoksiribonikleyin” turşusu bu 
funksiyanı daha dəqiq yerinə yetirir. Yəni ataya məxsus olan irsi keyfiyyətləri 
övlada ötürməyə xidmət edən derzoksibonukleyin turşusu insanın qanında 300 
il yaşaya bilir. bu isə “şəcərə xətti” deməkdir. Yəni baba, ata, oğul, nəvə, 
nəticə, kötücə, ticə, iticə adlandırlan nəsildə isə həmin turşu yeni nəsil 
yaratmağa xidmət göstərir. 

Irsi xəstəliklərin mövcud ola bilməsi. Orqanizm üçün nəinki ciddi əhəmiyyəti 
olamyan əlamətlər (məsələn, gözün, saçın və ya dərinin rəngi; başın, üzün və ya 
burunun forması) hətta orqanizm üçün həyat mənası kəsb edən normal və ya 
anormal əlamətlər, habelə bir çox xəstəliklər də irsən keçir. Elmə bu cür minə 
qədər irsi xəstəlik məlumdur. Çanaq bud oynağının anadangəlmə çıxığı, 
anadangəlmə kəmağıllıq, cinsi inkişafın anormallığı və s. bu cür xəstəliklərdən 
hesab edilir (Kazımov N. Tərbiyənin elmi-pedaqoji əsasları. Bakı “Maarif”, 
1983. səh. 41). 

Uşaqların kar, lal, kor, ağıldan kəm olmaları şəxsiyyətin normal 
formalaşdırılmasına əngəl törədən amillərdir. Bu zaman pedaqoji elmlər 
sistemində mövcud olan əlahiddə pedaqogikalardan istifadə olunur. Surdo 
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pedaqogika (surdo didaktika), Tiflo pedaqogika (tiflo didaktika), Aliqofren 
pedaqogika (aliqofren didaktika) adlı pedaqoji, psixoloji, fizioloji və metodik 
əsasları özündə əks etdirən dərs vəsaitlərində belə uşaqların inkişafı üçün 
istiqamətlər vardır. Bu cür irsi azlıqlar xromosomların sayında da özünü 
göstərir.  

Orqanizmin hüceyrələrinin xromosom sayında və xromosomun 
strukturunda yaranan qeyri normallıq orqanizmin bu və ya digər qüsurunda 
özünü göstərir. Hüceyrədəki xromosomların sayı 46 deyil, 45 və ya 47 olduqda 

kişi orqanizmində kişiyə xas olmayan bəzi qadın əlamətləri (məsələn, səsin 
incəliyi, saqqalsızlıq, bığsızlıq əlamətləri, döz vəzilərinin normadan artıq 
olamsı və s.), qadın orqanizmində isə boyun həddən artıq qısalığı, cinsi 
inkişafın geri qalması, döşlərin zəif inkişafı və s. əlamətlər müşahidə edilir 
(Kazımov N. Tərbiyənin elmi-pedaqoji əsasları. Bakı “Maarif”, 1983. səh. 41). 

Deməli, oğlanların irsi xəstəlikləri onların normal şəxsiyyət kimi 
formalaşması işində öz mənfi təsirini göstərir. İrsin keçən xəstəliklər onların 
danışığında, hadisələrə yanaşmasında, digər cinslərə münasibətində özünü bir 

o qədər də normal cəhətdəm göstərmir. Xromosom dəsti oğlanlarla yanaşı 
qızlarda da anormal xarakterli əlamətdə özünü göstərir. Hansı ki, bu irsi 
əlamətlər onların normal bir şəxsiyyət kimi inkişafına mane olur.  

Qızlarda xromosom dəsti bir vahid azaldıqda, yəni 45 olduqda Terner-
Şerşevski deyilən, əksinə, bir vahid artdıqda, yəni 47 olduqda isə oğlanlarda 
Klaynfilter deyilən xəstəlik əmələ gəlir. 

Bu cür faktlardan görmək çətin deyildir ki, nəinki normal fiziki və fizioloji 
əlamətlərin bir çoxu açıq ifadə olunur, bəziləri isə müəyyən dövrdə özünü 

aydın büruzə vermir; hətta normadan kənarda olan əlamətlərin, yəni anormal 
fiziki və fizioloji əlamətlərin də irsi kökləri ola bilir (Kazımov N. Tərbiyənin 
elmi-pedaqoji əsasları. Elmi-pedaqoji. Bakı “Maarif”, 1983. səh. 41). 

Göründüyü kimi irsi xəstəliklər nəticəsində oğlanlarla yanaşı qızlar da bir 
şəxsiyyət olaraq inkişafına mane olan amillər mövcuddur. Bioloji, fizioloji 
araşdırmalar bir daha sübut edir ki, bir adamın bir şəxsiyyət kimi 
formalaşması həm də onun irsi keyfiyyətlərindən asılıdır. Hansı ki, bu irsi 
keyfiyyətlərin bəziləri mühitin təsiri ilə dəyişikliklərə də uğraya bilir. 

Deməli, anadangəlmə əlamətlərə təsir etməyin mümkün olması labüddür. 
Şəxsiyyətin formalaşmasında müəyyən rolu olan irsi əlamətlər biryolluq 
verilmiş əlamətlər deyil. Biologiya sahəsində bir sıra son tədqiqatlar göstərir 
ki, vaxtilə təbii qüvvələrin, ətraf mühitin təsiri ilə yaranmış olan irsi əlamətlər 
özləri də müəyyən şəraitdə başqa təbii qüvvələrin təsiri ilə dəyişə bilir. 
Məsələn, qravitasiya biologiyası sahəsində aparılan tədqiqatlardan məlum 
olmuşdur ki, yer üzündəki canlıların həyat tərzini şərtləndirən küclü amillərdən 
birisi qravitasiya qüvvələrinin təsirindən azad olduqda, yəni çəkisizlik 
şəraitində düşdükdə fizioloji dəyişikliklər baş verir. Xüsusən kosmik gəmilərdə 

aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, çəkisizlik, şəraitinə düşən 
orqanizmlərin hüceyrələrində gedən maddələr mübadiləsi və hüceyrələrin 
genetik quruluşu dəyişməyə başlayır, dəyişkənliyin baş verməsi üçün müəyyən 
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şərait yaranır. Belə bir dəyişkənlik isə irsi əlamətlərin dəyişməsinə gətirib 

çıxara bilir (Kazımov N. Tərbiyənin elmi-pedaqoji əsasları. Bakı “Maarif”, 
1983. səh. 43). 

Bəzən uşağa verilən bioloji, fizioloji əlamətlər, keyfiyyətlər ya yeniyetməlik 
dövründə, ya gənclik dövründə onun düşdüyü mühitdə müəyyən dəyişikliklərə 
uğrayır, dəyişir və tamamilə başqa bir xarakter alır. Hətta sosioloji təsirlərin 
gücü ilə irsi psixoloji-nevroloji xəstəliklər nəticəsində yaranan çatışmazlıqları 
aradan qaldırmaq mümkün olur. 

Tibb elmində məlum olan bir çox faktlar göstərir ki, sosioloji amillərin 

təsiri ilə irsi psixo-nevroloji çatışmazlıqların qarşısını almaq və bu 
çatışmazlıqları bəzən aradan qaldırmaq olur: çünki orqanizmin irsi əlamətləri 
ilə mühitin sosioloji təsirlərin arasında qarşılıqlı əlaqə vardır. Həmin əlaqəni 
nəzərə alaraq irsi köklərə malik olan psixoloji çatışmazlıqları uşaqlarda 
vaxtında müəyyənləşdirmək və vaxtında tədbir görmək tələb olunur. Bu 
məqsədlə valideyinlər, müəllim və tərbiyəçilər həkimlərlə, xüsusən 
psixonevroloqlarla və psixiatrlarla sıx əlaqə saxlamalı, onlardan lazımi 
məsləhətlər almalıdırlar (Kazımov N. Tərbiyənin elmi-pedaqoji əsasları. Elmi-

pedaqoji. Bakı “Maarif”, 1983. səh. 46). 
Qeyd olunananlardan belə qənaət hasil olur ki, şəxsiyyətin inkişafında 

irsiyyət, mühit və tərbiyə amillərinin rolu mühüm əhəmiyyət kəısb edir. 
Bundan başqa milli pedaqogikaya görə şəxsiyyətin formalaşmasında göstərilən 
amillərlə yanaşı pedaqoji prosesin və əməyin rolu da danılmazdır. 

Şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin rolu. İnsanın şəxsiyyət kimi 
formalaşmasında irsi amillərin elmi mahiyyətini öyrənən genetika elminə görə 
insan nəsillərinin əvəzlənməsinə genetik proqrama uyğun olaraq gerçəkləşir. 

Ənənəvi genetik proqramın qeyri ənənəvi tərəflərinə rast gəlmək mümkün 
hesab edilmir. Afrikada yaşayan qara dərili adamlardan ağ dərili adamların 
törəməsi mümkün hal hesab olinmadığı kimi, Avropadakı ağ dərililərdən də 
qara dərililərin törəyəcəkləri ehtimalı düzgün sayılmır. Lakin bu heç də o 
demək deyil ki, genetik proqramın göstəricilərində mütləq yanaşmalar 
mövcuddur. Ənənəvi genetik əvəzləmələrin genlərinə məxsus olan 
əlamətlərinin hamısını mütləq mənada saxlayacaqlarını söyləmək bu 
baxımdan düzgün sayılmır. Əgər belə olsa idi vəhşilərin, heyvanların 

mauqlilərin mühitinə düşənlərin əcdadlarına məxsus həmin əlamətləri saxlaya 
biləcəkləri mümkün hesab edilə bilərdi. Elmi ədəbiyyatda 50-dən artıq mauqlı 
əhvalatları barədə minlərlə yazılı materiallar mövcuddur. Həmin yazılı 
materiallarda bir mənalı olaraq mauqlılərın içərisində yaşayan uşaqların 
hamısı vəhşilərə məxsus bütün əlamətləri, keyfiyyətləri mənimsəmişlər. Hətta 
Hindistanın ştatlarının birində canavarlar tərəfində qundaqda ikən 
oğurlanmış körpə oğlan uşağı 10 il onların içərisində yaşamış,  bu müddətdə 
onun bədəni canavarlara məxsus türklərlə örtülmüşdür. O, çiy süd içmiş, çiy 

ətlə qidalanmışdır. On ildən sonra onu tapandan sonra, 10 yaşlı uşağı 
canavarların yeridikləri tərzdən uzun müddət xilas etmək mümkün 
olmamışdır. On yaşlı oğlan çiy südlə, çiy ətlə qidalanmış, hətta axşam üstülər 
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canavarlar sayağı ulayırmış. Deməli genetik əlamətlərin hər hansı mühitdə 

dəyişməsi mümkündür. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, şəxsiyyətin 
formalaşmasına təsir edən hər bir amilin təsir etmə imkanları ətraflı şəkildə 
öyrəndikdən sonra məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil iş aparılsın. 

İrsiyyət amilinin nəzərə alınması. Təlim-tərbiyə prosesində şagirdin bir 
şəxsiyyət kimi formalaşması üçün irsiyyət amilinin nəzərə alınmasının çox 
mühüm əhəmiyyəti vardır. Bunun üçün təlim prosesində bir sıra cəhətlərin 
nəzərə alınması vacib hesab olunur. Hansıdır bu cəhətlər? Birincisi aşağıdakı-
yuxarı, sadədən mürəkkəbə prinsipi əsasında işləyən hər müəllim uşaqların 

elmin hansı sahəsinə, hansı qabiliyyət növünə maraq göstərmələrini, hansı 
sahəyə daha çox meyl etmələrini düzgün müəyyənləşdirilməlidir. Bu zaman 
özünü göstərən maraq və meyllərin böyük əksəriyyəti irsi əlamətlər kimi özünü 
göstərir. Ikincisi, əqli, fiziki və bədii istedadı olan uşaqların müəyyənləşdirilib 
üzə çıxarılması zamanı onların hansı  irsi əlamət və keyfiyyətlərinə üstünlük 
verilməsi vacibdir. 

Avropa ölkələrində, Amerikada ümumtəhsil məktəblərində tətbiq olunan 
100 ballı qiymətləndirmə sistemində kredit balı üzrə həyata keçirilən 

transferlərin hər birində irsi keyfiyyətlərin müşahidə olunması işin səmərəsini 
artırır. Transfer zamanı şagirdin hansı elm sahəsinə, hansı fənnə daha çox 
maraq göstərməsi, hansı qabiliyyət tələb edən sahələrə meyl göstərməsi ilkin 
olaraq irsi əlamətlərin köməyilə aşkarlanır. Şagirdlərin bir qismi dəqiq elmlərə, 
bir qismi təbiət elmlərinə, bir qismi humanitar elmlərə (fənlərə), bir qismi isə 
qabiliyyət tələb edən sahələrə (musiqi, incəsənətin digər növləri, idmanın ayrı-
ayrı sahələri nəzərdə tutulur) daha çox meye göstərirlər. Komissiya onların 
maraq-meyllərinə və digər müşahidə faktlarına görə onları ayrı-ayrı siniflər 

üzrə qruplaşdırır və qruplaşdırılmış siniflərin hər birinə öz təmayülünə uyğun 
proqramlar hazırlanır. Aparılan eksperimentlərdən aydın olur ki, dəqiq 
elmlərə maraq göstərən ailələrdən gələnlər dəqiq elmlər üzrə, təbiət elmlərinə 
maraq göstərən ailələrdən gələnlər təbiət fənləri üzrə humanitar sahəni sevən 
ailələrdən gələn uşaqlar humanitar fənlər üzrə təmayül siniflərdə oxuyurlar. 
idmançıların övladları idman təmayüllü siniflərdə oxuyanların əksəriyyətinin 
idmançı övladları, incəsənət təmayüllü siniflərdə oxuyanlar isə incəsənət 
işçilərinin övladları olduğu da müəyyənləşdirilmişdir. Burada irsiyyət amilinin 

böyük rol oynadığı özünü daha bazis şəkildə göstərir. 
Tərbiyə prosesində də irsiyyət amilinin nəzərə alınmasına ehtiyac duyurlar. 

Istər ideya-siyasi, istər əxlaq, istər əmək, istər fiziki, istər estetik, istərsə 
tərbiyənin digər tərkib hissələri üzrə həyata keçirilən tədbirlərdə bunun nəzərə 
alınması tərbiyə işinin səmərəsini artırır. Elə götürək estetik tərbiyə üzrə 
həyata keçirilən işləri. Bu işlər bir neçə istiqamət üzrə həyata keçirilir. Orta 
ümumtəhsil məktəbinin həm təlim prosesində yəni, bir sıra fənlərin tədrisi 
zamanı (ana dili, oxu, təsviri sənət, musiqi, ədəbiyyat və s.) həm də 

dərsdənkənar, tədbirlərdə (bədii-yaradıcılıq dərslərində, incəsənət 
studiyalarında, maraq kurslarında, bədii özfəaliyyıt müsabiqələrində və s.) 
şagirdlərin seçilməsi, dərnəklərdə, kurslara, müsabiqələrə, tədbirlərə cəlb 
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edilməsi zamanı onların irsi əlamət və keyfiyyətlərinin nəzərə alınması çox 

zəruridir. Əks halda belə dərsdənkənar tədbirlərdə zövsüzlük problemilə 
üzləşmək təhlükəsi yaranır. Çünki belə dərsdənkənar tədbirlərə cəlb 
olunanların istisnasız olaraq hamısında incəsənətin ayrı-ayrı sahələrinə uyğun 
olan qabiliyyət və istedad elementləri olmasa onların belə tədbirlərə cəlb 
olunması heç bir fayda verə bilməz. Həmin uşaqların bu sahədəki talantı 
özünü göstərməsə onların həmin tədbirlərə cəlb olunmasının heç bir mənası ola 
bilməz. 

Uşaqlarda irsi keyfiyyət kimi özünü göstərən qabiliyyətlər sonradan inkişaf 

edərək istedad və talant kimi özünü göstərir. Qabiliyyəti olan uşaqların 
müvafiq qabiliyyətləri anadangəlmə olsa da onun cilalanması mühitdən asılı 
olur. Uşaq elə mühitə düşə bilər ki, həmin qabiliyyət amilinin üzə çıxması üçün 
heç bir şərait yaranmaz. 

Bu sahədə tədqiqat aparanların fikirlərində müəyyən ziddiyyətlərin 
olduğunu nəzərdə saxlamaq şərtilə demək olar ki, qabiliyyət və istedadlı 
adamların sonrakı nəsillərində həmin qabiliyyət və istedad elementləri onun 
bütün övladlarında özünü göstərməyə də bilər. Yaxud heç birisində göstərməyə 

və ya bir ikisində göstərə bilər. 
Mühit amilinin nəzərə alınması. Şəxsiyyətin formalaşdırılması işində mühit 

amilinin nəzərə alınması ən mühüm şərtlərdən hesab olunur. Müşahidələr, 
araşdırmalar göstərir ki, irsi keyfiyyətlərin hər biri müvafiq mühitin təsirilə 
dəyişir. Yəni mühit hər hansı irsi əlamətin, keyfiyyətin və xarakterin 
dəyişdirilməsinə təsir edən ən mühüm amillərdən biri hesab olunur. Əgər bir 
ailədə 5 uşaq varsa, onların hər biri ayrı-ayrı məktəblərə, ayrı-ayrı maraq 
kurslarına, dəyirmi masalara, diskotekalara, klublara, dini mərkəzlərə 

gedirlərsə, deməli onlar biri-birindən fərqli olan mühitə və həmin mühitin təsiri 
altına düşmüş olurlar. 

Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkirlərindən biri olan Cəlil 
Məmmədquluzadənin “Ananın kitabı” əsərində üç oğul böyüdən valideynlər 
onları təhsil almaq üçün ayrı-ayrı ölkələrə göndərirlər. Övladlardan biri 
İranda, biri Türkiyədə, biri isə Rusiyada təhsil alır. Təhsillərini başa vurub öz 
Vətənlərinə, öz ailələrinə dönən övladlar təhsil aldıqları mühitin təsirinə 
düşərək bu mühitin ideologiyası, ədəbiyyatı və mədəniyyətini təbliğ edərək 

tamam əks qütblərdə Turan insanlara çevrilirlər. Kəskin mübahisələr 
zəminində biri-birilərinə qarşı çevrilən qardaşlar əqidə və mənəvi normalarına 
görə tam fərqli adamlar kimi yersiz mübahisələrdə biri-birilərini təhqir edirlər. 
Biri-birilərinə qaşı düşmənçilik belə etməkdən çəkinməyən qardaşların bu 
mövqeyi bir amilin səbəbindən özünü biruzə vermişdir. Mühitin onlara 
göstərdiyi təsirin nəticəsində qardaşlara məxsus olan irsi keyfiyyətlərdən, o 
cümlədən millilikdən, milli koloritdən, Azərbaycanlıq məfkurəsindən, ata-
anaya hörmətdən əksər-əlamət qalmamışdır. Deməli, mühit amili şəxsiyyət 

formalaşmasında özünü daha bariz şəkildə göstərən amillərdəndir. 
Mühit insanlara məxsus olan bütün ictimai münasibətləri və ictimai inkişafı 

özündə ehtiva edir. Ona görə də mühit həm ictimai münasibətlərin, həm də 
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ictimai ikişafın məcmusu hesab olunur. Mühit rəngarəngliyi bəzən müxtəlif 

marağa, meylə, motivlərə, əqidələrə təxəyyülə və məfkurəyə məxsus insanları 
ayırır əks təqdirdə birləşdirir. İctimai mühitin təhsil, elm. mədəniyyət, idman 
və sairlə bağlı olanları insanlar daha çox özünə cəlb edir. 

Fəlsəfi, sosioloji, pedaqoji, psixoloji ədəbiyyatda mühitə iki cəhətdən 
yanaşılır. Biri ailə, bağça və məktəbdən də həmçinin təlim-tərbiyə, mədəni-
maarif, incəsənət, idman, informatika texnologiyaları müəssisələrilə bağlı olan 
mühitdir. İkincisi, isə daha geniş anlamda başa düşülən mühitdir. Yəni bir 
ölkə, respublika, məmləkət başqa sözlə desək hər hansı bir dövlət 

quruluşundan və kütləvi olaraq yaranmış mühit nəzərdə tutulur. Əgər birinci 
mühütdirsə (miktomühüt), ikincisi isə geniş (makromühüt) mühütdir. Hər iki 
mühitdə insanların müəyyən təsirlərə məruz qalmalarının özünü bir 
qanunauyğunluq hesab etmək olar.  

Makromühitin təsirləri içərisində sosial-ziddiyyətlərilə əlaqədar olan təsirlər 
daha çox özünü biruzə verir. Sosial təsirlər içərisində isə ailə-məişət 
problemlərinin təsiri daha çox gözə dəyir. Ailə-məişət zəminindəki təsirlərin 
özü də müxtəlif tərzdə özünü göstərir. Respublikamızda ailənin tipindən asılı 

olaraq bu təsirlərin səviyyəsini öyrənən professor Hikmət Əlizadənin apardığı 
təsnifat maraq doğurur: 

1. Birnigahlı ailə, uşaqlı və uşaqsız; 
2. Birnigahlı ailə, uşaqlı və ya uşaqsız, valdeynlərdən birinin qohumu ilə; 
3. Birnigahlı ailə, uşaqlı və ya uşaqsız, ərin və ya arvadın valideynlərindən 

və yaxud qohumlarından birilə; 
4. Iki və daha çoxnigahlı ailə, uşaqlı və uşaqsız, ərin və ya arvadın 

valideynlərindən və yaxud qohumlarından biri ilə; 

5. Ana (ata) uşaq ilə; 
6. Başqa tip ailələr. (Bax. H.Ə.Əlizadə. Tərbiyənin demoqrafiq 

problemləri. B., Maarif, 1993, səh.34). 
Belə tip ailələrdə yaşayan uşaqların müxtəlif təsirlərə məruz qalmaları, 

onların təhsildə, təlimə marağında, ailəyə, valideynlərə və ətrafdakılara 
münasibətlərində özünü göstərən qeyri normal hallar əlbəttə ki, onların bir 
şəxsiyyət kimi formalaşmsına öz mənfi təsirini göstərir Belə mənfi təsirlər 
başqa sözlə desək ailədə ki, qeyri-normal mühit uşağın tərbiyəsinə nəinki 

mənfi təsir göstərir, hətta uşağı çətin uşaq səviyyəsinə endirir. Çətin uşaq isə 
həm ailədən, həm məktəbdən uzaqlaşaraq oğru, tərbiyəsiz, əxlaqsız adamların 
təsiri altına düşür və cinayət əməlləri törətməkdən çəkinmirlər. Professor 
Hikmət Əlizadə bu sahə ilə məşğul olan alimlərin, mütəxəssislərin 
tədqiqatlarına əsaslanaraq “Tərbiyənin demoqrafiq problemləri” kitabında 
qeyri-normal (anormal) ailələrin təsnifatını da vermişdir: 

1. Məişət sərxoşluğu hökm sürən ailə. 
2. Məktəbə, müəllimlərə heqativ münasibət bəsləyən öz funksiyalarını və 

uşaqların tərbiyəsindəki nöqsanları onların üzərinə yıxan ailə. 
3. Əmək intizamını pozan valideynlərdən ibarət ailə; 
4. Xırda fərdiyyətçilik psixologiyası və mənəviyyatı formalaşmış ailə. 
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5. Şəxsi qarşılıqlı münasibətlər sahəsində müxtəlif pozuntularla (küsmələr, 

yola getməmək, məişətdə elemtar qaydaların olmaması və s.) səciyələnən ailə. 
6. Valideynlərin ər-arvadlıq əlaqələri möhkəm olmayan ailə (Bax. 

Tərbiyənin demoqrafik problemləri. Bakı, “Maarif”, 1993, səh. 34). 
Demokrafiyada ailənin tipləri ailə özülü əsasında müəyyən edilir. Bu 

təsnifatlarda ailənin formalaşmasında boşanmanın, ölümün, nigahın, təkrar 
nigahın, bir neçə təkrar nigahın rolu nəzərə alınır, lakin miqrasiyanın, 
urbanizasiyanın, eələcə də valideynlərin təhsil səviyyəsi və peşənin əhəmiyyəti 
kifayət qədər qiymətləndirilmir. Halbuki bu amillərin ailənin demoqrafiq 

tiplərin formalaşmasında rolu nəzərə alınsa, ailənin daha əhatəli təsnifatı 
müəyyən edilə bilər. Bu da şəxsiyyətin formalaşmasında ailənin rolunu sistemli 
şəkildə araşdırılmasına imkan verərdi (Bax. Tərbiyənin demoqrafiq 
problemləri. Bakı, “Maarif”, 1993, səh. 36). 

Professor Hikmət Əlizadənin apardığı tədqiqatlardan və gəldiyi 
qənaətlərdən bir daha aydın olur ki, ailə mühitinin şagird şəxsiyyəninin 
formalaşmasında rolu böyüdür. Əgər ailədə tərbiyə işi məqsədyönlü, planlı, 
mütəşəkkil olaraq düzgün qurulursa uşağın bir şəxsiyyət kimi 

formalaşdırılmasında irəliyə atılan addımların uğurlu olacağına heç bir şübhə 
ola bilməz. Yaxud əksinə ailə mühiti qeyri normal olduqda uşağın bir şəxsiyyət 
kimi formalaşması isə əlbəttə ki, əngələ çevrilə bilər. 

Dini qurumların, təriqət fanatlarının yaratdıqları formal mühitin təsirləri 
daha acınacaqlı nəticələrə gətirib çıxarır. Fikrimizi həyatı misallardan biri ilə 
izah edək:  

Respublikamızın cənub bölgəsində yaşayan Seyyid nəslindən olan 
Cəfərovlar ailəsi Bakıya köçdükdən sonra böyüdüb boya-başa çatdırdıqları bir 

oğul və bir qız övladlarının təhsili, tərbiyəsi və məşğuliyyətilə az 
maraqlandırdıqları üçün (daha doğrusu hər iki valideyn ağır zəhmət tələb edən 
işlərlə məşğul olduğundan evdən səhər çıxmış və evə axşam qayıtmışdır) 
övladlarının hər ikisi vəhhabi məzhəbindən olan adamların təsirinə məruz 
qalmışdır. Qardaş S. bacı A. valideynlərinin əqidəsindən imtina edərək 
vəhhabiliyi qəbul etmişdir. İş o yerə çatmışdır ki, hər iki övlad şiə 
məzhəbindən olan həyat yoldaşlarından ayrılaraq vəhhabi məzhəbindən olan 
adamlarla ailə həyatı qurmuşdur. Bu faktın özü onu göstərir ki, qeyri-normal 

mühit uşaqların bir şəxsiyyət olaraq inkişfına öz mənfi təsirini göstərir. 
Şəxsiyyətin inkişafında coğrafi mühit də az rol oynamır. Belə ki, kənd 

mühitilə şəhər mühitində yaşayan uşaqların inkişafında nəzərəçarpacaq fərqlər 
özünü göstərir. 

Şəxsiyyətin formalaşmasında tərbiyənin rolu. Müvafiq iris əlamətlərə  
malik olan, müəyyən mühitdəki həyat tərzinə uyuğnlaşan uşaqların bir 
şəxsiyyət kimi formalaşması üçün tərbiyəvi təsirlərin gücündən istifadə 
olunması pedaqoji elmin qarşısında duran ən ümdə vəzifələrdən hesab olunur. 

Nəsirəddin Tusi, Y.A.Kamenski, K.D.Uşinski, .A.Suxomlinski, 
A.S.Makarenko, M.M.Mehdizadə, Ə.Y.Seyidov, N.M.Kazımov, 
Ə.Ş.Həşimov, Y.T.Talıbov kimi görkəmli similar irsiyyət və mühit amillərini 
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nzərəə almaqla şəxsiyyətin formalaşmasında tərbiyənin roluna dair qiymətli 

fikirlər söyləmişlər. Tərbiyəşünaslıq sahəsində dəyərli fikirlər söyləyən 
klassiklərimizin fikirlərini qruplaşdırmaqla  belə qənaətə gəlmək olar ki, 
uşağın (şagirdin) bir şəxsiyyət kimi formalaşması üçün məqsədyönlü, planlı və 
mütəşəkkil olaraq həyata keçirilən tərbiyə işi əvəzsiz əhəmiyyətə malikdir. 
Bunun üçün aşağıdakı şəkildə sistemli iş aparılması məqsədəuyğun hesab 
olunur: 

- Uşaqların ədəb-ərkan dünyamızın ən dəyərli nümunələrilə tanış edilməsi. 

İstər ailə mühitində, istər təlim prosesində, istərsə də asudə vaxtın səmərəli 
təşkili zamanı uşaqlar ağılarda, laylalarda, deyimlərdə, düzgülərdə 
(düzümlərdə), sınamalarda, bənzətmələrdə, oxşamalarda, əzizləmələrdə, 
bayatılarda, tapmacalarda, atalar sözlərində, məsəllərdə,  lətifələrdə. 
gülməcələrdə, yanıltmaclarda, tuyuqlarda, varsaqilərdə, nəsihətlərdə, 
vəsiyyətnamələrdə (vəsiyyətdə), dodaqdəyməzlərdə, diltərpənməzlərdə, 
mənzum hekayələrdə, aşıq yaradıcılığında, mərasim nəğmələrdə, mövsüm 
nəğmələridnə, öyüdlərdə, inanclarda, alqışlarda, holavarlarda, sayaçı 

sözlərində və klassik yazarların əsərlərindəki hikmətlərlə tanış etmək; 
- Uşaqların oyunlara cəlb edilməsi, onların muğam folkloru ilə tanış 

edilməsi; 
- Ümumbəşəri dəyərlər barədə məlumatların verilməsi; 
- Öyrədənin, tərbiyəedənin canlı sözə və ümumi pedaqoji üsullara, 

prinsiplərə, üsul və yollara istinad etməsi; 
- Uşaqların min illərin sınağından keçən adət-ənənələrə yaxınlaşdırılması; 
- Öyrədənin, tərbiyəedənin şəxsi təcrübə nümunəsi; 

- Uşaqların, gəzintilərdə, səyahətlərdə müvafiq örnəklərlə tanış edilməsi; 
- Uşaqlara əmək vərdişlərinin aşılanması və onlarla peşəyönümü işlərin 

aparılması; 
- Uşaqlara proqramlaşdırılmış bilik, bacarıq və vərdişlərin verilməsi 

(sistemli təhsil). 
Professor Əjdər Ağayev yazır ki, “Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikrində 

konkret olaraq şəxsiyyətin mənəvi intellektual” və sosial inkişafında üç 
mənbənin rolu qeyd eilir. 

1. Öyrədənin, tərbiyəedənin canlı-sözü yəni eşitməklə öyrənmə. 
2. Bilik səviyyələrini özündə toplamış kitab oxumaqla, oxuduqlarını əxz 

etməklə tərbiyələnmə. 
3. Münasibət və fəaliyyət laboratoriyası olan həyatın özünü müşahidə 

etməklə, əməli işlərdə iştirak etməklə öyrənmə, tərbiyələnmə (Bax. Ə.Ağayev. 
Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikrində şəxsiyyətin formalaşmsı problemi. Bakı, 
Avropa nəşriyyatı, 2005, səh. 229). 

Şəxsiyyətin formalaşmasında əməyin rolu da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Əmək vərdişləri əldə etmək, əmək bacarıqları qazanmaq, peşələrə yiyələnmək, 

işgüzarlığa alışma şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasını təmin edən 
amillərdən hesab olunur. 
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Sual və tapşırıqlar 
 

1. Şəxsiyyət nədir?  
2. Şəxsiyyətin formalaşdırılması deyəndə nə başa düşülür? 
3. Şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən amillər hansılardır? 
4. İrsiyyət amili haqqında danışın. 
5. Mühit amili haqqında danışın. 
6. Tərbiyə amili haqqında danışın. 
7. Qoşa amillər vəzifəsi haqqında danışın. 

8. İrsiyyət, mühit və tərbiyə amillərinin təsir imkanları barədə məlumat 
verin. 

 
 
 
 
 
 

İkinci bölmə: Təbiətşünaslıq 
 

III Fəsil: TƏRBİYƏ NƏZƏRİYYƏSİ 

3.1. Tərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, məqsəd və vəzifələri. 
 

Tərbiyə tarixinin insan cəmiyyəti yarandığı ilk dövrlərdən başlaması  
ehtimal olunur. Bütün ictimai-iqtisadi formasiyalar dövründə cəmiyyət 
üzvlərinin inkişafında tərbiyə əvəzsiz rol oynamışdır. Qədim insanlar arasında 
ünsiyyətin, normal münasibətin, əmək vərdişlərinin, ailə-məişət məsələlərinin 
tənzimlənməsində əsas meyar tərbiyə olmuşdur. Görkəmli etnopedaqoq 
professor Əliheydər Həşimov yazır ki, “Tərbiyənin tarixi insan cəmiyyətinin 
tarixi qədər qədimdir. Cəmiyyətin inkişafı tarixində elə bir dövr olmamışdır ki, 
orada yaşlı nəslin nümayəndələri gənc nəslin tərbiyəsi qayğısına qalmamış 

olsun. Lakin müxtəlif zamanlarda, müxtəlif inkişaf mərhələlərində tərbiyənin 
mahiyyəti, xarakteri və uşaqlara aşılanması yolları eyni səviyyədə olmamışdır” 
(Bax. Ə.Həşimov, F.Sadıqov Azərbaycan xalq pedaqogikası. Bakı. Ünsiyyət, 
2000, səh.9) Zaman keçdikcə tərbiyə  tədricən inkişaf etmiş və beləliklə 
cəmiyyət üzvlərinin, xüsusilə gənc nəslin nümunəvi davranışına xidmət edən 
xalq tərbiyəsi üsulları, vasitələri, yanaşma normaları, əxlaq qaydaları meydana 
gəlməyə başlamışdır. Bunların sayəsində bir sıra tərbiyə ənənələri, əxlaq 
qaydaları ilə bağlı olan adətlər yaranmışdır. Şifahi formada təlqin olunan belə 

tərbiyə adət və ənənələri sonradan formalaşaraq təkmilləşmişdir. Şifahi xalq 
yaradıcılığı materiallarının demək olar ki, bütün janr və növlərindən olan 
nümunələrində tərbiyəvi fikirlər vardır. Ağılar, laylalar, bayatılar, tapmacalar, 
atalar sözləri, zərbi-məsəllər, deyimlər, düzümlər, sınamalar, sanamalar, 
nazlamalar, oxşamalar, inanclar, varsaqilər, tuyuqlar, qoşmalar, təcnislər, 
gəraylılar, deyişmələr, müxəmməslər, müstəzadlar, holovarlar, sayaçı sözləri, 
rübailər, mürəbbilər, tərkibəndlər, tərcibəndlər, qəzəllər, qəsidələr, mövsüm 



 200 

nəğmələri, rəvayətlər, lətifələr, gülməcələr, hekayətlər, nəsihətlər, vəsiyyətlər, 

dastanlar, hədislər və bu  kimi etnopedaqoji nümunələrdə istənilən qədər 
tərbiyəvi fikirlər vardır.  

“Tərbiyə” sözünü ərəb, bəzən də fars sözü kimi təqdin etsələr də qədim 
türk mənbələrində bu sözün türklərə məxsus olduğu göstərilir. “Tərbiyə” 
sözünə və onun digər məna çalarlarına qədim türk abidələrində, o cümlədən 
“Bilqamus”, “Orxan-Yenisey”, “Dirsəxan” kimi türkdilli xalqlara məxsus olan 
milli-mənəvi dəyərlərdə rast gəlmək mümkün olduğu kimi Mahmud Kaşğari 
tərəfindən 1072-1073-cü illərdə (hicri tarixində 466-cı ildə) qələmə alınmış 

“Divani Lüğat – İT - Türk” kitabında da işlənilməsinin şahidi oluruq. XI əsrdə 
yaşamış görkəmli türk mütəfəkkiri Mahmud Kaşğari bi kitabı ərəblərə türk 
dilini öyrətmək məqsədilə yazmışdır.  

Məlum olduğu kimi, bir sıra ərəb ölkələrində türklərin məskən salması və 
bəzi məmləkətlərdə türklərin yaşaması bu iki xalqın ünsiyyət tapmasını daha 
zəruri edirdi. Bunları nəzərə alan Mahmud Kaşğari belə bir kitabı yazmaqla 
XI əsrdə türk xalqlarına məxsus olan vahid bir dilin olmasını zəruri hesab 
etmiş, həm də ərəb xalqlarına türk dilinin öyrədilməsini lazım bilmişdir.  

Məlum olduğu kimi, İraqın bir hissəsində qeyri ərəblər, xüsusilə türkdilli 
xalqlar yaşadığından oraya “İraqi-Əcəm” demişlər. İraqi-Əcəmdə yaşayanlar 
üçün bu danışıq kitabının çox böyük ünsiyyət vasitəsi olması barədə 
mənbələrdə kifayət qədər məlumatlar vardır.  

Ərəb-fars dillərində “tərbiyə”, Türkiyə türkcəsində “terbiye”, 
Başqırdların dilində “trbiyə”, qırğızların deyimində “tarbiya”, qazaxca 
“tərbiyə”, türkməncə “tərbiye”, özbəkcə “tərbiyə”, uyğurların və uyğur 
qrupuna daxil olan xalqların (uyğurlar, kaşğarlar, dolanlar, xotonlar, ililər) 

dilində “tərbiyə”, qaraqalpaq dilində “torbiya”, çuvaş dilində “tirpey”, tatar 
dilində “tərbiyə” kimi işlənən sözün yalnız bir mənası var: O, da davranışla 
əlaqədar olan mənəvi keyfiyyətlərin adamlarda inkişaf etdirilməsi, 
formalaşdırılıb təkmilləşdirilməsinin məcmuyudur. 

Elmi pedaqogika tərəfindən tərbiyənin məzmunu (prinsipləri, üsulları, 
tələbləri, vasitələri və s.) müəyyənləşdirilməmişdən qabaq da xalq tərbiyəsinin 
şifahi üsul və yolları mövcud olmuşdur. “Sənə verdiyim öyüdləri qulağında 
saxla”, “Sənə verdiyim nəsihətləri ata-babalarımız, ağsaqqallarımız, 

ağbirçəklərimiz min illər boyu sınaqdan keçirmişlər. Onlara daim əməl elə!”, 
“Bax, sənə vəsiyyət edirəm böyüyün üzünə ağ olsan, gələcəkdə övladların da 
sənin üzünə ağ olarlar”, “Heç səndən gözləməzdim”, “Belə hərəkətlər adama 
başucalığı gətirməz”, “Ay ağıllı oğlan”, “Ay yaxşı oğlan”, “Bərəkallah, mənim 
balam”, “Əhsən sənə, sənin nə yaxşı əl qabiliyyətin var!”, “Ayıb olsun, adam 
adama belə çımxırmaz”, “Sənin bu hərəkətin qəbahətdir”, “Sənə xəbərdarlıq 
edirəm, bir də belə hərəkət etsən özündən küs!”, “Höcət eləmə, başında qalar”, 
“Mən sənə belə danışmağı qadağan edirəm”, “Bu hərəkətinə görə sənə bir dəfə 

irad tutmuşam, çalış təkrar olmasın”, “Sənin gördüyün bu iş başına dəysin” və 
sair bu kimi öyüdlər vermiş, nəsihət etmiş, məsləhətlər, tövsiyyələr, nəsihətlər 
vermiş; tərif, alqış, dilə tutma yolu ilə həvəsləndirmiş, danlamaq, pərt eləmək, 
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məzəmmət etmək, hədə-qorxu gəlmək, tənə etmək yolu ilə isə uşaqların 

səhvlərini islah etmişlər.  
Müxtəlif dövrlərdə təlim-tərbiyə müəssisələri yarandıqdan sonra nəzəri 

tərbiyə ənənələri yaranmağa başlamışdır.  
Feodalizm zamanı qədim Azərbaycanın ərazisində mövcud olan 

dövlətlərin dövründə məktəb və tərbiyə ənənələri ilə bağlı pedaqoji fikir 
tariximizdə zəngin faktlar vardır. 

“Avesta” və “Kitabi Dədə Qorqud” eposunda milli ənənələrlə yanaşı 
islam dininin Azərbaycanda yayıldığı dövrlərdə daha mükəmməl tərbiyə 

ənənələri inkişaf etməyə başlamışdır. 
XII-XVIII əsrlərdə yaşamış klassik yazarlarımızın əsərlərindəki tərbiyəvi 

fikirləri xüsusi qeyd etmək lazımdır. Əbülhəsən Bəhmənyar Əl 
Azərbaycaninin, Xaqani Şirvaninin, Nizami Gəncəvinin, Nəsirəddin Tusinin, 
Əssar Təbrizinin, Marağayinin, İmadəddin Nəsiminin, Şah İsmayıl Xətainin, 
Saib Təbrizinin, Məhəmməd Füzulinin, Qövsi Təbrizinin, Molla Pənah 
Vaqifin, Molla Vəli Vidadinin, Qasımbəy Zakirin tərbiyəvi fikirləri uşaqların 
tərbiyəsi üçün örnəklərə çevrilmişdir. 

Çar Rusiyasının Azərbaycanı istila etməsindən sonra (1801-ci ildən 
başlayaraq) ayrı-ayrı bölgələrdə o cümlədən Gəncəbasarda, Qarabağda, 
Naxçıvanda, Qubada, Şəkidə, Lənkəranda, Bakıda fəaliyyət göstərən müxtəlif 
tipli məktəblərdə də mütərəqqi tərbiyə ənənələri yaranmağa başladı. Hansı ki, 
bu tərbiyə ənənələri sovet dövründə yaranan təlim-tərbiyə müəssisələrində yeni 
tərbiyə ənənələrinin inkişafına təkan verdi. 

SSRİ məkanında 71 il fəaliyyət göstərən təlim-tərbiyə müəssisələri Sov 
İKP-nin proqramının tələblərinə müvafiq olaraq tərbiyə məsələləri sosializm-

kommunizm, habelə Marksizm-Leninizm prinsiplərinə uyğun şəkildə quruldu. 
Tərbiyə “Kommunist tərbiyəsi” adlandırıldı.  

Yalnız müstəqillik qazandığımız illərdən başlayaraq ölkəmizdə yeni 
“Təhsil Qanunu”nun, “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası”nın və 
ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatlarının tələblərinə müvafiq olaraq 
tərbiyə işləri humanistləşdirmə və demokratikləşdirmə prinsiplərinə uyğun 
olaraq həyata keçirilməyə başladı. 

Ölkəmizdə tərbiyə işlərinin məzmununu müvafiq yaş dövrlərinə uyğun 

olaraq onun məqsədinə uyğun olaraq müəyyənləşdirirlər.  

Tərbiyənin məqsədi:  
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən bəyənilərək təlqin 

olunan Milli pedaqogika tərbiyənin məqsədini daha aydın ifadə etmişdir. Milli 
pedaqogika tərbiyənin məqsədini belə müəyyənləşdirmişdir: davranışla 
əlaqədar olan milli və ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnmək yolu ilə respublika 
müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını qorumağa, 
ölkəmizi inkişaf etmiş demokratik dövlətlər səviyyəsinə qaldırmağa qadir olan 

vətəndaşlar yetişdirməyə kömək etmək tərbiyənin məqsədidir.  
Elmi-texniki tərəqqinin durmadan artdığı hazırkı təzadlı şəraitdə mənfur 

qonşularımızın torpaqlarımızı işğal etməsinə, 20% ərazimizə sahib çıxmasına 
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baxmayaraq ölkəmiz durmadan inkişaf edir. Yeraltı, yerüstü sərvətlərimizin 

dünya bazarlarına çıxarılması,  respublikamızın Avropa Şurasına qəbul 
edilməsi,  onun nüfuzunu durmadan artırır. Belə bir şəraitdə tərbiyənin 
məqsədinə uyğun olaraq onun vəzifələrinin düzgün müəyyənləşdirilməsi çox 
vacibdir.  

Tərbiyənin vəzifələri: 
Müstəqil dövlət quruculuğu dövründə tərbiyənin ən başlıca vəzifələri 

sırasında hərtərəfli inkişaf etmiş, elmi dünyagörüşə, intellektual səviyyəyə, 

sağlam bədii zövqə, fiziki kamilliyə, iqtisadi biliklərə yiyələnmiş ətraf mühiti 
qorumağa, nümunəvi əxlaqı ilə və öz sənətini  dərin məhəbbətlə sevən 
vətəndaşlar yetişdirməkdir.   

Yeni yetişən nəslin nümayəndələrini sağlam ruhlu vətəndaşlar kimi 
yetişdirmək üçün aşağıdakı vəzifələrin həllinə nail olmaq vacibdir: 

- Elmi dünyagörüşünə və ideya-siyasi səviyyəsinə görə hərtərəfli inkişaf 
etmiş vətəndaşlar yetişdirmək. Bunun üçün həm təlim prosesində, həm də 
dərsdənkənar tədbirlərdə şagirdlərə elmlərin əsaslarını öyrədərkən onları  

dövlətçiliyə,  onun atributlarına məhəbbət, hörmət və ehtiram hissi 
aşılanmalıdır; 

- Şagirdlərin əxlaqlarının saflaşdırılmasına nail olmaq lazımdır. Belə ki, 
onlarda əxlaqın müsbət təzahür formaları olan fəzilətlərin (dostluq, yoldaşlıq, 
səmimilik, halallıq, qədirqanlılıq, ləyaqətlilik, ağıl gözəlliyi, alicənablıq, 
mətanətlilik, əzmkarlıq, hünərlilik, dözümlülük, təvazökarlıq, səbirlilik, 

vətənpərvərlik, vətəni yad nəzərlərdən qorumaqlıq, vüqarlılıq, xeyirxahlıq, 
ədalətlilik, sədaqətlilik və s.) üzə çıxarmaq və əxlaqın mənfi təzahürləri olan 
rəzilətləri (yalançılıq, qorxaqlıq, vətənə xəyanətlilik, ikiüzlülük, oğurluq, 
səfehlik, dəlisovluq, zalımlıq, məzlumluq, haramlıq, ələ baxımlılıq, yaltaqlıq, 
satqınçılıq, xurafata meyllilik, sözü kəsməklik və s.) islah etmək lazımdır; 

- Şagirdləri hərtərəfli elmi-bədii zövqə malik olan adamlar kimi 
yetişdirmək lazımdır. Onları təbiətdəki gözəllikləri sevməyə 
istiqamətləndirmək, incəsənətdəki zövq aşılayan nümunələri duymağa, 
qavramağa və qiymətləndirməyə alışdırmaq ən ümdə vəzifələrdəndir. Nəzm, 
nəsr, dram, teatr, muzey eksponatları, rəqs, mahnı, caz musiqisi, muğam, 
təsnif, rəng, diringə, rep, vokaliz, xor, qədim çalğı alətləri və bu kimi 
nümunələri sevməyi onlara öyrətmək vacibdir;  

- Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin hər birinin fiziki tərbiyəsi 
qayğısına qalmaq, onların fiziki mədəniyyətini formalaşdırmaq vəzifələrdən 
biridir. İdman dərslərində, ayrı-ayrı idman növləri üzrə bölmələrdə, məşq 
şəraitində, yarışlarda, müsabiqələrdə, turnirlərdə xüsusi qabiliyyətləri onların 
həm fiziki, həm mənəvi cəhətdən formalaşmasını təmin etmək həmin 
vəzifələrin mühüm tərkib hissələrindəndir;  

- Şagirdləri  kiçik məktəbli yaşdan başlayaraq əməyə alışdırmaq, əmək 
təlimi ilə məhsuldar əməyin politexnik əsasda qarşılıqlı əlaqəsindən doğan 
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tərbiyəvi imkanlarından düzgün istifadə etmək qarşıda duran vəzifələrdəndir. 

Belə bir prosesdə şagirdlərdə əməyə normal münasibət, çılğın məhəbbət, 
zəhmət adamlarına tükənməz hörmət, insanalrın həyatını zinətləndirən 
işgüzarlıq hissləri, habelə insan əməyinin səmərəli, nəticələrinin əvəzsiz 
qorunması, əlsiz-ayaqsızların, imkansızların xeyrinə təmənnasız işləmək 
bacarıqlarını tərbiyə etmək, qeyd olunan vəzifələrin tərkib hissələridir; 

- Şagirdlərin ekoloji tərbiyəsinin formalaşdırılması üçün müxtəlif 
tədbirlərdə onları “ekoloji şüur”, “ekoloji bilik”, “ekoloji təhsil”, “ekoloji 
təfəkkür”, “ekoloji dünyagörüşü”, “ekoloji fəaliyyət”, “ekoloji davranış” 
anlayışları ilə yaxından tanış etmək, ətraf mühiti qorumaq üçün onlarda bir 
sıra əməli vərdişlər aşılamaqdır. Şagirdlərə təbiətə qayğılı münasibəti 
öyrətmək, onları ətraf mühiti sevib mühafizə etməyi alışdırmaq, ekoloji 
mühitin qorunmasının ictimai-siyasi, iqtisadi, mənəvi-əxlaqi dəyərlərilə onları 
tanış etmək ən müqəddəs vəzifələrdəndir; 

- Şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsinin düzgün təşkili onların cəmiyyətdə 
mövcud olan iqtisadi potensial, mülkiyyət formaları, istehsal intizamı, iqtisadi 
səmərəlilik, iqtisadi bolluq, kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatı, sənayenin iqtisadi  
balansı, neft-qaz iqtisadiyyatının yaratdığı iqtisadi bolluq haqqında geniş 
dünyagörüşü formalaşdırır. İqtisadi tərbiyənin düzgün təşkili ölkəmizdəki 

iqtisadi inkişafın bütün sahələri üzrə biliklərini artırmaqla yanaşı onları Əsrin 
Müqaviləsi, (1994), İpək Yolu, Neft Kontraktları, Bakı – Ceyhan, Bakı – 
Supsa, Bakı – Novosibirski və sair bu kimi iqtisadi səmərə verən layihələrlə, 
maşınqayırma, pambıqçılıq, çayçılıq, üzümçülük, heyvandarlıq sahəsində 
iqtisadi inkişafın uğurlu mərhələləri ilə tanış edir. Bütün bunlar iqtisadi 
tərbiyənin formalaşdırılması sahəsində həyata keçirilməsi zəruri sayılan 
vəzifələrdəndir; 

- Yetişən nəslin hüquq tərbiyəsinin inkişaf etdirilməsi onların hüquq 
normalarına münasibətlərini formalaşdırır, şagirdlərin sosial-hüquqi düşüncə 
tərzini yaradır, hüquq mədəniyyəti sahəsindəki fəallığını artırır, onların əmlak 
hüququ,  məişət hüququ, vergi hüququ və digər hüquq məsələləri və 
direktivləri haqqındakı təsəvvürlərini genişləndirir. Bütün bunlar isə onları 
intizamlı, məsuliyyətli olmağa səsləyir, öz hüquqları ilə yanaşı digər 
vətəndaşların da hüquqlarının mühafizəsinə hazır olmaq kimi tərbiyəlilik 

səviyyəsini yüksəldir. Tərbiyə prosesində belə faydalı işlərin görülməsi də 
başlıca vəzifələrdəndir. 

 
TƏRBİYƏNİN NÖVLƏRİ  

 

Bu mövzunu ilk dəfə milli pedaqogikaya gətirən professor Nurəddin 
Kazımov olmuşdur. Milli pedaqogikaya görə çətinlik dərəcəsilə əlaqədar 
olaraq tərbiyənin  üç növü vardır:  

1) ilkin tərbiyə;  2) yenidəntərbiyə;  3) özünütərbiyə. 
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İlkin tərbiyə. Milli pedaqogikaya görə “davranışla əlaqədar olan ailə və 

cəmiyyət üçün faydalı hesab edilən, milli və ümumbəşəri mənəvi keyfiyyətlərin 
gənc nəsldə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil formalaşdırılması ilkin 
tərbiyədir.” 

İlkin tərbiyə ilə məşğul olmaq digər tərbiyə növlərindən asan olsa da çox 
məsuliyyətlidir. Ona görə ki, bu növ tərbiyə işində tərbiyənin bünövrəsi 
qoyulur. Ona görə də bünövrə elə qoyulmalıdır ki, sonrakı proseslərdə 
ziddiyyətlər, narahatçılıqlar, təzadlar, təhlükə törədən hallar özünü 
göstərməsin.  

Elmi pedaqogikanın metodoloji əsaslarından biri də məhz tərbiyənin 
bünövrəsinin düzgün qoyulması üzərində köklənmişdir. Ona görə də uşaq 
anadan olan kimi başlanılması zəruri sayılan bu işi məqsədyönlü, planlı şəkildə 
həyata keçirmək lazım gəlir. Bu zaman əsasən iki istiqamət üzrə iş görmək 
daha məqsədəuyğun hesab edilir: 

1) Nəzəri istiqamətlər üzrə həyata keçirilən işlər; 

2) Əməli istiqamətlər üzrə həyata keçirilən işlər. 

Nəzəri istiqamətlər üzrə həyata keçirilən işlər deyəndə pedaqoji, psixoloji, 
sosioloji, fizioloji və bioloji əsaslar üzrə görüləcək işlərin planlaşdırılması 
nəzərdə tutulur.  

Əməli istiqamətlər üzrə görüləcək işlər deyəndə isə planlaşdırılmış nəzəri 
istiqamətlərin təcrübədə tətbiq edilməsi və bu zaman uşağa əxlaq, mənəvi, 
estetik, ideya-siyasi, əmək, fiziki, iqtisadi, ekoloji tərbiyənin imkanlarından 
məqsədyönlü istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. İlkin tərbiyə ilə əlaqədar olan 
bu məsələnin qneseoloji kökləri də vardır. Hələ XIII əsrdə Azərbaycanın 
görkəmli mütəfəkkiri Nəsirəddin Tusi uşağın ilkin tərbiyəsində nitq nəfsinin 
mühüm əhəmiyyət kəsb etməsini və bu qüvvələrin uşaqda kamillik 
elementlərinin yaratmasını qeyd etmişdir. Tusi nəzəri istiqamətlər üzrə həyata 

keçiriləcək işləri “elmi kamillik qüvvələri”, əməli istiqamətlər üzrə görüləcək 
işləri isə “əməli qüvvət kamilliyi” kimi nəzərdə tutur. Bu xüsusda Nəsirəddin 
Tusi yazır: “Elmi kamillik qüvvəti ona deyilir ki, o, elmi öyrənməyə, maarifə 
yiyələnməyə yönəlsin; bu şövq və həvəsin nəticəsində varlıqların dərəcələrini 
müəyyənləşdirə bilmək, həqiqətlərin  mahiyyətinə nüfuz etmək mümükün 
olsun; daha sonra əsl məqsəd olan və bütün varlıqlar orada sona çatan mütləq 
həqiqəti dərk etmək, bəlkə də ona qovuşmaq sənətinə nail olsun... 

 Əməli qüvvət kamilliyi ona deyilir ki, insan öz imkan və fəaliyyətini 
nizama salıb elə uyğunlaşdırsın ki, belə halda əxlaq münasib xoşa gələn şəkildə 

tərbiyələnər. ” (Bax N.Tusi, “Əxlaqi Nasiri”, Bakı, Lider nəşriyyatı, 2005, səh 
59-60) Göründüyü kimi,  N.Tusi mütləq həqiqəti,  yəni nəzəri konsepsiyaların 
imkan və fəaliyyətdə nizama salınmasını  praktikada düzgün tətbiq etməyi 
zəruri hesab edir. Ona görə də uşağa ilkin tərbiyə üçün zəruri sayılan nəzəri və 
əməli istiqamətlər üzrə düzgün yanaşmaq işinə lap erkən başlamaq lazımdır. 
N.Tusi bu işə lap adqoyma mərasimindən başlanılmasını tövsiyə edir. O, yazır: 
“Uşaq olcaq ilk növbədə ona yaxşı bir ad qoymaq lazımdır. Namünasib ad 
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qoysalar, bütün ömrü boyu bundan xəcalət çəkər, qanı qaralar.” (yenə orada, 

səh, 168) İlkin tərbiyəyə başlamağın əsasında uşağa ad qoymaq dayandığı 
üçün ilk növbədə düzgün ad seçmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bəzi 
valideynlər bir sıra hallarda böyük tərbiyəşünas alimin bu tövsiyyəsinin əksinə 
olaraq uşaqlarına münasib adlar qoymurlar. Bu gün Məmiş, Tıpış, Yanvar, 
Sentyabr, Oktyabr, Marks, Sövzü, Məşuqə, Məstan, Traktor, Kombay, Sovet, 
Sovxoz, Kolxoz, Marlen, Miron, Taarif, Taarifə, Əməş, Qurşum, Otella 
(V.Şekspirin “Otello” əsərində ingilis istilaçılarının təhrikilə türklərə qarşı 
soyqırımı həyata keçirən sərkərdənin adıdır) adlarını daşıyan uşaqlarımız 

məzəmmət olunur, lağa qoyulur, tənələrə məruz qalır, bir sözlə psixoloji 
sarsıntılara məruz qalırlar. Bu da, Tusinin XIII əsrdə dediklərinin bu günkü 
reallıqda öz əksini tapdığını sübut edir. Deməli, ilkin tərbiyənin bünövrəsinin 
düzgün qoyulması üçün nəzəri istiqamətlərin bütün tərəflərinin gözlənilməsi 
vacibdir.  

İlkin tərbiyə zamanı ən zəruri əxlaqi keyfiyyətləri və bu keyfiyyətləri 
özündə səciyyələndirən örnəklərin aşılanmasını əvvələ salmaq lazımdır. N.Tusi 

də belə tövsiyyə edir. Bu xüsusda o, yazırdı ki,  “Uşaq süddən ayrıldıqdan 
sonra hələ əxlaq korlanmağa vaxt tapmamış onu tərbiyə etməyə, nizam-
intizama öyrətməyə başlamaq lazımdır. Uşaq təbiətində olan fitri nöqsanlara 
görə, pis adətlərə meyl edə biləcəyindən vaxtından əvvəl onun qarşısını almaq, 
təbiətini nəzərdə tutmaqla əxlaqını  saflaşdırmaq gərəkdir, yəni hansı təmiz 
qüvvə uşaqda özünü əvvəl biruzə verirsə, onun da təkmilləşdirilməsi əvvələ 
salınmalıdır.” (yenə orada, səh. 168)  

İlkin tərbiyənin birinci mərhələsində uşağa aşılanan əxlaq normaları 

sonrakı mərhələdə ailə üzvləri, qohum əqrəbalar, qonşular və yaxın adamların 
təsirilə yaxşı istiqamətə də yönələ bilər. Professor Nurəddin Kazımov yazır ki, 
“Uşaq boya-başa çatdıqca ata-ananın, qardaş  və bacının, baba və nənənin, 
qohum və qardaşların, yaşıdlarının düşünərəkdən və ya düşünməyərəkdən ona 
göstərdikləri təsirlər nəticəsində formalaşmış mənəvi keyfiyyətlər ailə üçün, 
cəmiyyət üçün faydalı da zərərli də ola bilər.” (Bax. N.M.Kazımov. Məktəb 
pedaqogikası, Bakı, Çaşıoğlu, 2005, səh. 267) 

Deməli,  ilkin tərbiyə zamanı uşağın tərbiyəsində baş qaldıran müsbət 

keyfiyyətlər onu əhatə edən mühit tərəfindən inkişaf etdirilib tənzimlənməli, 
mənfi əlamətlər isə islah olunub aradan qaldırılmalıdır. Bunu nəzərə alaraq 
tərbiyə edənlərə tövsiyyə olunur ki, ilkin tərbiyə zamanı uşağı əhatə edən 
əxlaqın mənfi təzahürlərindən qorumaq üçün onları daim nəzarətdə  
saxlamalıdırlar. Ona görə ki, uşağın maraq göstərdiyi sözlərin, hərəkətlərin, 
hadisələrin içərisində onların tərbiyəsini korlayan amillər onu tez təsirləndirir. 
Bu təsirlərin mənfi çalarlarını isə uşağın mənimsəməsi ehtimalı daha çoxdur. 
Tusinin təbirincə desək “tərbiyənin birinci şərti budur ki, uşağı onun təbiətini 
korlayacaq adamlarla və şeylərlə oturub-durmağa, oynamağa qoymayasan, 

çünki uşaq nəfsi sadə olur, ətrafdakıların xasiyyətini tez götürür.” (Bax. 
N.M.Kazımov. Məktəb pedaqogikası, Bakı, Çaşıoğlu, 2005, səh. 168). 
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İlkin tərbiyənin məqsədyönlü, planlı şəkildə qurulması uşağın məktəb 

dövrü başlayan anlar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki məktəb 
mühitində onun əxlaqının (tərbiyəsinin ) müsbət təzahürləri yaxşı qarşılanır. 
Məktəbdə müəllimlər onun bu hərəkətlərini təlqin etsə də onu əhatə edən 
mühitin təsirindən uşaqda təlqin olunan müsbət tərbiyə elementlərinin bir 
qismi mənfi istiqamətə yönələ bilər. Əgər bu hərəkətlər izah olunmazsa uşağın 
sonrakı yaş dövrlərində, xüsusilə onun yeniyetməlik və gənclik dövründə 
həmin mənfi əlamətlər özünü bir qədər də ciddi şəkildə göstərə bilər. Bunları 
nəzərə alaraq ilkin tərbiyənin bütün mərhələlərində məqsədyönlü və planlı 

şəkildə həyata keçirilən işləri mütəşəkkil olaraq tənzimləmək lazımdır. 

Özünütərbiyə   
Milli pedaqogikaya görə  tərbiyəçilərin  bilavasitə nəzarəti olmadan, lakin 

onların faydalı keyfiyyətləri məqsədyönlü və planlı surətdə mənimsənilməsi 
özünütərbiyədir.  Özünütərbiyə daha çətin bir prosesdir. Əgər ilkin tərbiyə və 
yenidəntərbiyə prosesinin iştirakçıları və bu iştirakçılar həm ilkin tərbiyənin, 
həm də yenidəntərbiyənin təşkilində, inkişafında, formalaşdırılmasında və 
təkmilləşdirilməsində şagirdin yaxın köməkçisi, yolgöstərəni, istiqamətverəni 

kimi yaxından iştirak edirlərsə, özünü tərbiyədə şagird yalnız özü iştirakçı olur. 
Həmin aparıcı mövqeyi şagird özü tutur. Ona görə özünütərbiyə prosesində 
şagirdin qarşısında daha məsuliyyətli vəzifələr durur. Bu vəzifələri həyata 
keçirmək üçün özünütərbiyə mexanizminin iki tərəfi vardır. Biri-birilə daim 
qarşılıqlı əlaqədə, isti münasibətdə olan həmin tərəflərin birincisi fərdin 
özüdür. Yəni özünütərbiyənin əsas obyekti olan şagird (şəxs), ikincisi isə 
özünütərbiyə obyektini əhatə edən mühit. Həmin fərd onu əhatə edən mühitdə, 
özünütərbiyə üçün xeyli sayda müsbət əxlaqi nümunələri, mənəvi normaları 

müşahidə edir. Uşaq yaşlarından başlayaraq həmin müsbət keyfiyyətlərdən 
özünə örnəklər seçir və bu örnəkləri öz davranış fəaliyyətinə tətbiq etməyə 
başlayır. Uşağın davranış və fəaliyyətindəki bu müsbət keyfiyyətlər 
yeniyetməlik dövründə örnək səciyyə daşımağa başlayır.  Yeniyetmə özünü 
əsər personajlarına, film qəhrəmanlarına, ölkə və beynəlxalq miqyasda 
qələbələr qazanmış qaliblərə, qızıl medallar əldə edənlərə bənzətməyə çalışır. 
Valideynlərin bir qismi belə örnək  səciyyə daşıyan əlamətləri hiss edir, görür 
və yeniyetmənin özünütərbiyə müşahidəsinə haqq qazandırır. Bir qism 

valideynlər isə yeniyetmənin özünümüşahidə faktlarını bəyənərək, yeniyetməni 
tərifləyir. “Sənə heyran qalıram”, “Sənə qibtə edirəm”, “Sən öz gələcəyini 
düşünən adamsan”, “Sən bu hərəkətlərinlə valideynə başucalığı gətirirsən”, 
“Sənin özün özünə bu nümunəvi münasibətin sənin gələcəkdə xoşbəxt 
olacağından xəbər verir”, “Əgər insan özünə qarşı tələbkar olsa, gələcəkdə 
bunun bəhrəsini görəcək. Səndə də belə tələbkarlığı görürəm. Deməli, sənin də 
çox yaxşı gələcəyin olacağı barədə indidən fikir yürütmək olar.” kimi  sözlərlə 
valideynlərin yeniyetmələrə yanaşmaları onların özünü müşahidəsinin 

səmərəsini artırır. Yəni onlar öz psixoloji vəziyyətlərini normallaşdırmaq, psixi 
halətlərini xoş ovqata yönəltməyə daha çox cəhd edirlər. Valideynlərin və 
ətrafdakıların, xüsusilə müəllim və tərbiyəçilərin belə nümunəvi yanaşmaları 
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onların rəftarında daha xoşagələn əlamətlərin üzə çıxmasına səbəb olur. Böyük 

mütəfəkkir N.Tusi belə məqamda tövsiyə edir ki, yeniyetmə uşaqlıqdan əldə 
etdiyi əxlaqın müsbət təzahürlərini öz   mənası ilə götür-qoy edir ki, onu surətlə 
dərk edə bilsin. Tusiyə görə zəka ona deyilir ki, çoxlu hadisə və xüsusiyyətlər 
içərisində ilk baxışda dərhal, ani surətdə (şimşək surətilə) özünə lazım olanı 
seçə bilib asanlıqla düzgün nəticə çıxara bilsin. Dərk surəti – ona deyilir ki, 
nəfs yalnız öyrəniləsi şeylərə doğru yönəlsin, mənimsəmədə “dayanmaq”, 
“buraxılmaq” kimi “fəzilətlər”ə ehtiyac qalmasın. (Bax. Əxlaqi Nasiri, səh. 90)  

Deməli, tərbiyənin ilkin mərhələsi olan özünümüşahidə zamanı uşağın, 

yeniyetmənin əldə etdiyi müsbət keyfiyyətlər dayanıqlı olduğu halda 
özünütərbiyə hadisəsi baş verir.  

Bunları nəzərə alaraq özünümüşahidəni belə ifadə edə bilərik: 
Özünümüşahidə uşağın, yeniyetmənin öz psixi vəziyyətini düşünərək, 

daşınaraq düzgün dərk etməsi üçün öz fikirlərini, danışıq tərzini, ətrafdakılarla 
rəftarını, adamlarla davranışını obyektiv formada müşahidə edə bilməsi və bu 
zaman onları duya bilməsi, qavraması və düzgün qiymətləndirməsi prosesidir.  

Uşaq və yeniyetmə özünümüşahidə faktlarını müqayisə etməyə başlayır. 

Bu müqayisənin səmərəsi o olur ki, uşağın (yeniyetmənin) müşahidə faktları 
arasında onu qane edənlər olur. Hansı ki, uşaq (yeniyetmə) onu qane edənləri 
dərk etməyə başlayır. Bunlar isə özünüdərkin ulu amilləri hesab olunur. 
Sonrakı mərhələdə özünü tərbiyə edən şəxs öz “mən”indəki davranışla 
əlaqədar olan bütün mənəvi keyfiyyətlərin, xüsusilə əxlaqi, estetik, fiziki, 
ekoloji, iqtisadi, vətənsevərlik, ideya-siyasi, işgüzarlıq və s. bu kimi 
keyfiyyətlərin ailə və cəmiyyət üçün nə dərəcədə yararlı olduğunu 
müəyyənləşdirir. Beləliklə həmin şəxs öz “mən”i ilə digər “mən” arasındakı 

fərqi dərk edir. Elə isə özünüdərki belə ifadə edə bilərik: 
“Özünüdərk şagirdin özünümüşahidədən əldə etdiyi psixoloji faktların, 

halətlərin davranışla əlaqədar olan mənəvi keyfiyyətlərini düzgün 
qiymətləndirməsi və bunun sayəsində öz arzu-istəklərinin, maraq-meyllərinin, 
qabiliyyətlərinin, ətrafdakılara yararlı olmasının nə dərəcədə əhəmiyyətli 
olmasını dərk etməsidir.” 

Özünüdərketmə həm də özünənəzarət, özünütəhlil, özünütənqid, 
özünüsınama, özünüqiymətləndirmə, özününizamlama, özünə kənardan 

baxmağı bacarmaq, özünəöhdəlik, özünəməsuliyyət, özünə hesabat vermə, 
özünə tələbkarlıq, öz mənliyinin təmizliyini qorumağı bacarmaq kimi 
özünütərbiyə üsulları (bəzi ədəbiyyatda binlara özünütərbiyənin komponentləri 
də deyilir) ilə vəhdətdə inkişaf edir.  

Özünümüşahidə özünüdərketmənin formalaşmasına bir növ şərait 
yaradırsa, bunların hər ikisi digər üsullarla birgə özünütəqlidin təzahürlərini 
təmin edir. Özünütəlqin özünütərbiyənin əsas meyarlarından biri  hesab oluna 
bilər.  

Özünütəlqin şəxsin özünü psixoloji cəhətdən həyata hazırladıqdan və 
davranışla əlaqədar olan bütün mənəvi keyfiyyətlərini nizamladıqdan və 
özünütəsdiq şəklində tənzimlədikdən sonra baş verir. Öz nümunəvi 
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hərəkətlərini təlqin edən və bu hərəkətlərin ətrafdakılar üçün faydalı olduğunu 

fəxarət hissi ilə onlara diqtə edən şəxs özünütəlqin zamanı çox fəal olur.  
Deməli özünütəlqinin qeyrifəal növü də vardır. Psixoloji, sosioloji, fizioloji 

və pedaqoji tədqiqatlarda özünütəlqinin iki növü göstərilir: Fəal və qeyri fəal. 
Hər iki növ özünü tərbiyənin üsulunun (komponentinin) müsbət əlamətləri 
kimi təqdim edirr. Sadəcə olaraq, qeyri fəal özünütəlqin qeyri ixtiyari olaraq öz 
ifadəsini tapırsa fəal özünütəlqin məqsədyönlü şəkildə təqdim olunur.  

Deyilənləri ümumiləşdirərək özünütəlqini belə ifadə edə bilərik: 
Özünütəlqin şəxsin özünü psixoloji cəhətdən həyata hazırladıqdan və 

davranışla əlaqədar olan mənəvi keyfiyyətləri öz, “mən”ində məqsədyönlü 
şəkildə formalaşdırdıqdan sonra bunların sayəsində onda özünü biruzə verən 
örnək əlamət və keyfiyyətlərin şəxs tərəfindən ətrafdakılara ədəb-ərkan 
normalarına uyğun olaraq diqtə olunmasıdır.  

Azərbaycan xalqının görkəmli dühası olan Üzeyir Hacıbəyov lap kiçik 
yaşlarından başlayaraq özünümüşahidə, özünüdərketmə, özünənəzarət, 
özünütəhlil, özünütənqid, özünüsınama, özünüqiymətləndirmə, 
özününizamlama, özünə kənardan baxmağı bacarmaq, özünəöhdəlik, 

özünəməsuliyyət, özünə hesabat vermə, özünü  təqlidi öz mənəvi dünyasında 
formalaşdırmağı bacardığı üçün, müəllim, tərbiyəçi, proqramnəvis, 
dərsliknəvis, jurnalist, publisist, naşir, şair, dramaturq, ifaçı, rejissor, 
konsertmeystr, bəstəkar, rektor, ictimai-siyasi xadim kimi fəaliyyət göstərmiş 
həm özünə, həm də ölkəsinə milli və ümumbəşəri şöhrət qazandırmışdır.  

Özünütərbiyə üsullarının vəhdətindən yaranan örnək xarakterli əlamətləri 
və keyfiyyətlərini öz mənəvi dünyasında uşaq vaxtlarından formalaşdırmağa 
müvəffəq olan yeniyetmə Teymur Rəcəbov şahmat üzrə yeniyetmələr arasında 

dünya kubokunun sahibi olmuşdur. Bu gün Teymur Rəcəbovun həm özünə, 
həm də Respublikasına sonsuz hörmət, ehtiram və sayqılar ifadə olunur.  

Yenidəntərbiyə.  Milli pedaqogika yenidəntərbiyəni belə dəyərləndirir: 
“adamın şüurunda və ya davranışında kök salmış zərərli əlamətlərin 
məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil surətdə ləğvi və onların əvəzində ictimai 
əhəmiyyət kəsb edəm milli və ümumbəşəri keyfiyyətlərin ona aşılanması 
yenidəntərbiyədir.” 

Yenidəntərbiyəyə ehtiyacı olanlara el arasında tərbiyəsiz adamlar deyilir. 

Elə rəsmi dairələrdə də onlar tərbiyəsiz adamlar kimi səciyyələndirilir.  
Məktəblilər arasında təsadüf edilən bu adamlar ona görə tərbiyəsiz 

adlanırlar ki, müxtəlif mühitdə zərərli təsirlərə məruz qalmaları ucbatından 
onların şüurunda, davranışında bir sıra zərərli əlamətlər kök salmağa 
başlamışdır.  

Belələri adətən məktəbdən, təhsildən uzaqlaşaraq müxtəlif adamların, 
qrupların təsiri altında tərbiyəvi hərəkətlərə, tərbiyə komponentlərinə, əxlaqi 
sifətlərə zidd olan fəaliyyət növləri ilə məşğul olurlar. Belə adamların tərbiyəsiz 

olmasına rəvac verən səbəblər çoxdur. Həmin səbəbləri lakonik şəkildə 
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

- ilkin tərbiyənin düzgün qurulmaması; 
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- ilkin tərbiyədən sonrakı mərhələlərdə tərbiyə işinə başdansovdu 

yanaşılması; 

- valideynlərin ailədə uşaqlara düzgün tərbiyə verə bilməməsi; 

- ailə ilə məktəbin qarşılıqlı əlaqəsinin zəif olması; 

- məktəb rəhbərlərinin, məktəbin ictimai təşkilatlarının, fənn 
müəllimlərinin tərbiyə işində nöqsanlara yol vermələri; 

- məktəbin ailə icra hakimiyyəti orqanları ilə, sahə müvəkkillərilə, uşaq 
polisinin əməkdaşları ilə məktəblilərin tərbiyəsilə bağlı iş birliyi yarada 
bilməməsilə; 

- tərbiyə ilə məşğul olanların xalq pedaqogikasında, elmi pedaqogikada, 
sosial pedaqogikada mövcud olan tərbiyə nəzəriyyəsinin elmi, pedaqoji, 

psixoloji, metodik əsaslarından bixəbər olmaları, ən yaxşı halda bu əsasları 
yaxşı bilməmələri; 

- ayrı-ayrı iş birliklərinin, şirkətlərin, özəl müəssisələrin, fərdi iş sahiblərinin 
məktəbli əməyindən qazanc məqsədilə istifadə edərkən onlara antipedaqoji 
“üsullarla” yanaşmaları; 

- məktəblilərin cəmiyyət içərisində “möhtəkir”, “fırıldaqçı”, “sadis”, “dini 
fanatizmin nümayəndəsi”, “deletant”, “avtoritet”, “Vorzakon” və bu kimi 
ictimai mühitə yabançı olan adamların təsiri altına düşməsi; 

- küçələrdə, avtomobil yollarının kənarında, işıqforların həndəvərində, 
bazarlarda, kafelərdə, restoranlarda və bu kimi yerlərdə dilənən, 
avtomobillərin şüşələrini silən, hamballıq edən, siqaret çəkən, alkoqollu içki 
içən, sərxoşların yanında hərlənən, avtobuslarda pul yığan azyaşlıların, 
məktəblilərin antipedaqoji hərəkətlərinə ictimaiyyətin nümayəndələrinin göz 
yumması və s.  

Göstərilən və göstərilməyən bir sıra səbəblər ucbatından “çətin uşağa” 
çevrilən azyaşlılar, məktəbliyeniyetmələr əksər hallarda cinayət törədir, 
cinayətin törədilməsinin iştirakçısı olur və beləliklə, həbsxanalara, məhbəslərə 
düşürlər.  

Respublikamızda azyaşlıların islah olmasına xidmət edən həbsxanada 
(cəzaçəkmə müəssisəsində) adam öldürən, qəsdən adamöldürmə, quldurluq, 
adamlara xəsarət yetirmə, oğurluq, narkotik maddələri almaq, satmaq, 
onlardan istifadə etmək və sair bu kimi maddələrlə mühakimə olunub, islah 

olunan azyaşlı məktəblilərimiz vardır. Belələrinin yenidəntərbiyəsi üçün 
cəzaçəkmə müəssisələrində orta ümumtəhsil məktəbi, idman meydançaları, 
əyləncə otaqları, mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün xüsusi kabinetlər, 
metodik guşələr təşkil olunmuşdur. Onların təlim-tərbiyəsi ilə fənn 
müəllimləri, tərbiyəçilər, hüquqşünaslar, pedaqoqlar, məşqçilər , mədəniyyət-
incəsənət xadimləri məşğul olurlar. Ölkəmiz Avropa Şurasına üzv qəbul 
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olunduqdan sonra yenidən tərbiyə olunanlara Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət 

Komissiyasının xəttilə aparılan qəbul imtahanlarında iştirak etməyə icazə 
verilmişdir. Onlar cəzaçəkmə müəssisəsindəki orta ümumtəhsil məktəbi 
statusu ilə fəaliyyət göstərən məktəbdə ümumi qaydalar üzrə təhsil aldıqdan 
sonra test imtahanlarında iştirak etmək hüququna malikdirlər. Ali və orta 
ixtisas məktəblərinə qəbul olunanlar cəzalarının müəyyən hissəsini çəkməkdən 
azad edilirlər. Bütün bunlar isə həmin məktəblilərin yenidəntərbiyəsinə rəvac 
verən amillər hesab olunur.  

 
 
 
TƏRBİYƏNİN ZİDDİYYƏTLƏRİ, QANUNAUYĞUNLUQLARI VƏ 

QANUNLARI 
 

3.2. Tərbiyə prosesinin ziddiyyətləri  
  
Pedaqoji elmin başlıca kateqoriyalarını şərh edərkən pedaqoji prosesi 

təlim, tərbiyə, təhsil və psixoloji inkişaf kateqoriyalarını ayrı-ayrılıqda təhlil 
etmişik. Pedaqoji proses kateqoriyasından danışarkən qeyd etmişdik ki, təlim, 
tərbiyə, təhsil və psoxoloji inkişaf  pedaqoji proseslə vəhdət təşkil edir. Deməli, 
tərbiyə prosesi də pedaqoji prosesin əsaslarından birini təşkil edir. Deyilənləri 
nəzərə alsaq deməliyik ki, pedaqoji prosesin ziddiyyətləri ilə tərbiyənin 
ziddiyyətləri də vəhdətdə götürülməlidir.  

Milli pedaqogikanın banisi professor Nurəddin Kazımov pedaqoji 
prosesin qanunauyğunluqlarını iki qrupa ayıraraq onları aşağıdakı şəkildə 
təsnif etmişdir: 

Zahiri ziddiyyətlər: 1) Tədris müəssisəi qarşısında qoyulan vəzifələrlə bu 
vəzifələri  yerinə yetirmək imkanları arasında uyğunsuzluqlar.  

Tədris müəssisəsi təlimlə, təhsillə, tərbiyə prosesilə bağlı qarşıya çoxlu 
vəzifələr qoyur. Məsələn, tədris müəssisəsində, tutaq ki, hər hansı bir kənd 
məktəbində məktəb rəhbərliyi estetik tərbiyə ilə bağlı bir sıra tədbirlərin 

həyata keçirilməsini planlaşdırır. Bu planlaşdırma işində əsas məqsəd kimi 
musiqi məşğələlərini günün tələblərinə uyğun qurmaq, xalq çalğı alətləri, xor, 
rəqs, muğam, dram, təsviri sənət dərnəkləri yaratmaq, məktəbdə incəsənətin 
bir sıra növlərilə bağlı konsertlər, müsabiqələr, festivallar, guşələr, muzeylər, 
stendlər təşkil eləyib nümayiş etdirsinlər. Lakin məktəbin musiqi alətlərinin, 
təsviri sənət kabinetlərinin, məşq və konsert salonlarının, klubların və bu 
sahədə məktəbə cəlb olunmaq üçün mütəxəssislərin olmaması qeyd olunan 
məqsədin reallaşdırılmasına imkan vermir. Bax, bunlar həmin pedaqoji 

prosesin, həm də tərbiyənin başqa sözlə desək, estetik tərbiyənin 
ziddiyyətləridir. Milli pedaqogikaya görə bu cür ziddiyyətlər dərk edilmədikdə, 
aradan qaldırılmadıqda pedaqoji prosesin və eyni zamanda tərbiyə prosesinin 
səmərəsi aşağı düşür. Yaxud fiziki tərbiyə ilə bağlı ziddiyyətlərə dair başqa bir 
misal çəkək.  
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Tutaq ki, Lerik rayonunun Soru kəndində tədris müəssisəsinin məqsədi 

həm də şagirdlərin fiziki tərbiyəsini təhsil islahatına dair dövlət direktivlərinə 
uyğun olaraq inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Lakin məktəbin idman zalı, 
idman qurğuları, idman müəllimi, idman növləri üzrə avadanlıqlar, məşqçilər 
olmadığından fiziki tərbiyə tədbirlərini həyata keçirmək imkanları əldə edə 
bilməyən məktəb rəhbərliyi bu ziddiyyətlərlə üzləşirlər. Əxlaqi keyfiyyətlərin 
tədricən inkişafı rəzilətlərin, yəni əxlaqın mənfi təzahürlərinin üzə çıxması 
ehtimalını azaldır. 

1) Uşağa göstərilən pedaqoji təsirlərlə sosial təsirlər arasında 

uyğunsuzluqlar.   

Belə uyğunsuzluqlara bütün dövrlərdə rast gəlindiyi kimi müasir 
dövrümüzdə də rastlaşmaq mümkündür. Uşağa bağçada, ailədə, məktəbdə, 
məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində göstərilən təsirlər içərisində öyüdlər, 
nəsihətlər, tövsiyyələr, məsləhətlərin verilməsi evdə, küçədə, avtobusda, kütləvi 

tədbirlərdə və digər ictimai yerlərdə  özünü aparmaq qaydalarını öyrədir. 
Onlar evdə və məktəbdə bütün bunları öz davranış və fəaliyyətlərində nəzərə 
alırlar. Lakin,  küçədə iki nəfər bir-birilə söyüşə-söyüşə savaşır, yaxud bir neçə 
adam mübahisə zəminində bir-birlərini əxlaqa zidd olan sözlərlə təhqir edir. 
Başqa bir epizodda uşaq bazarda və ya mağazada satıcının adamları çəkidə, 
ölçüdə aldatdığını görür. Digər epizodlarda toyda sərxoş adamların 
dalaşdığını, içkinin təsirindən nalayiq sözlər danışdığını, səndələyib yıxıldığını, 
üst-başının cırıq-cırıq olduğunu; toyda lətifə deyib gülənləri, gülüb əlini-əlinə 

vurub gülməkdən uğunanları görür. Bütün bu təsirlər uşağın tərbiyəsinin mənfi 
istiqamətə dəyişməsinə səbəb olur. Sosial təsirlər içərisində uşaqların küçə 
alverçilərinin, yalançı din “xadim”lərinin, xüsusilə vəhhabilərin, bəhayilərin, 
babilərin, xırda bizneslə məşğul olanların, marşrut avtobusları sürücülərinin, 
cəmiyyətə yabançı olan zümrələrin nümayəndələrinin (oğruların, narkotik 
maddə satan və istifadə edənlərin, sərxoşların və s.) , fırıldaqçıların (kart 
oyunu ilə adam aldadanların, üskük oyunu ilə adamları soyanların, 
qumarbazların və s.) təsirinə düşməsi uşağın pedaqoji təsir nəticəsində əldə 

etdiyi əxlaqın müsbət təzahür formalarının hamısının əxlaqın mənfi təzahür 
formaları ilə əvəz olunmasına gətirib çıxarır.  

2) Ailənin və məktəbin uşağa təsirlərində uyğunsuzluqlar. 

Bu tip ziddiyyətlər ailələrdə daha çox müşahidə olunan 
uyğunsuzluqlardandır. Ailədəki demoqrafik problemlər isə belə ziddiyyətləri 
yaratmaq üçün daha səciyyəvidir. Xüsusilə, natamam ailələrdən gələn təsirlər 

daha mürəkkəb xarakterə malik olur və belə təsirlər məktəbin təsirlərilə böyük 
ziddiyyətlər yaradır. Ailələrin içərisində ölüm və ya  boşanma nəticəsində 
əmələ gəlmiş natamam ailələrdən gələn təsirlərin məktəbdəki təsirlər arasında 
diqqəti daha çox cəlb edən uyğunsuzluqlar özünü biruzə verir. Ölüm 
nəticəsində əmələ gəlmiş natamam ailələrdə nənənin, babanın, xalanın, 
bibinin,  uşaq və yaxın qohumların uşağa təsirilə məktəbin təsirləri arasında 
özünü göstərən uyğunsuzluqlar tərbiyə işində daha ciddi çətinliklər yaradır.  
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Boşanma nəticəsində əmələ gəlmiş natamam ailələrdə, ögey atanın, ögey 

ananın, onların qohumlarının, qaynatanın, qaynananın, qonşuların, yaxın 
dost və tanışların təsirilə, məktəbin təsirləri arasındakı uyğunsuzluqlar da 
tərbiyə işinə ciddi ziyan vurur. Bir sıra hallarda normal ailələrin də 
özünəməxsus təsirləri məktəbin təsirləri ilə tərsmütənasib olduğu üçün uşağın 
tərbiyəsində özünü mənfi istiqamətə yönəldən ziddiyyətlər müşahidə olunur. 
Müşahidə faktlarından birinə, yəni nümunə təriqilə qələmə aldığımız bir 
hadisəni nəzərdən keçirək: 

“N” ilə “T”- nin qurduğu ailə ilk baxışda xoşbəxt ailə təsəvvürü yaradır. 

Ana “N” həkimdir, orta təhsili “əla” qiymətlərlə, ali məktəbi qırmızı diplomla 
bitirmişdir. Diş həkimi  kimi işlədiyi poliklinikada ona dərin hörmət 
bəsləyirlər. Yaxşı həkim kimi böyük nüfuz qazanmışdır. Həyat yoldaşı “T” isə 
bizneslə məşğul olur. Biznes sahəsində bir sıra uğurlar əldə etmişdir. Bir neçə 
obyektləri var. Ən iri obyektlərindən biri olan “Super Market”ə X sinifdə 
oxuyan oğlu “A”- nı da cəlb etmişdir. “A” səhər ertədən marketə gedib alış-
satışa nəzarət edir, malların qəbulunu qeydiyyata alır və atasının digər 
göstərişlərini yerinə yetirir. Başqa sözlə desək “Ən kiçik yaşlı biznesmen” 

rolunu ifa edir. “A”- nın anası bir həkim-ziyalı olaraq buna etiraz etsə də atası 
“T” onun etirazına heç bir məhəl qoymur. Ana dəfələrlə məktəbə çağırılaraq 
məzəmmət olunmuşdur. Beləliklə, ailə ilə məktəb arasında ziddiyyət 
yaranmışdır. Bu ziddiyyətlə əlaqədar olaraq valideynlər arasında mübahisələr 
yaşanmışdır. Bu mübahisələr aşağıdakı şəkildə olmuşdur: 

Ana – Oğlumuz VIII sinfə qədər “əla” və “yaxşı” qiymətlərlə oxumuşdur. 
Hazırda marketdəki işlərilə bağlı dərsdən yayındığına görə “üç”dən yuxarı 
qalxa bilmir.  

Ata – Bunun nə əhəmiyyəti var. Məktəbi qurtarandan sonra mən ona 
sənət axtarmayacağam. Çünki, işlədiyi sahə onun əsil sənəti, peşəsi olacaq.  

Ana – Axı bizim övladımız orta məktəbi yaxşı - əla qiymətlərlə qurtarıb 
ali məktəbə qəbul ola bilər. Onun hazırki işləri bu işə mane olur.  

Ata – Əvəzində özünə peşə və iş yeri qazanır. Gələcəkdə mənim bütün 
obyektlərimi o, idarə etməlidir.  

Ana – elə isə niyə tələsirik. Qoy normal şəkildə orta məktəbi bitirsin, ali 

təhsil alsın və gələcəkdə yaxşı mütəxəssis olsun. Ona görə oğlumuzu təcili 
olaraq məktəbə qaytarmalıyıq,  əks təqdirdə heç attestat ala bilməyəcək. Artıq 
bununla bağlı məktəb rəhbərləri mənə bir neçə dəfə xəbərdarlıq ediblər.  

Ata – Mən direktorla, sinif rəhbəri ilə telefonla danışmışam. Onlar mənim 
təkliflərimi qəbul etmədilər. İstəyirdim ki, hər ikisinə yaxşıca hörmət edim. 
Eybi yoxdur “ dəvədən böyük fil də var”. Bunlar kömək etməz, bir az 
yuxarılardan xahiş edərəm. 

Ana – Mən uşağa belə təhsil verməyin tam əleyhinəyəm. Təhsil bir tərəfə 
qalsın, bəs övladımızın tərbiyəsi səni maraqlandırmır. Bu yaş dövründə onu 

əhatə edən mühit onun tərbiyəsini tamamilə pozacaq. Sonrakı peşmançılıq isə 
fayda verməyəcək...  
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Göründüyü kimi, ailə ilə məktəb arasında olan ziddiyyətlərin yaranma 

səbəbləri özünün spesifik xarakterilə fərqlənir. Yəni valideynlərin fərqli  
mövqeyi, başqa sözlə desək uşağın tərbiyəsinə ikili münasibət bəsləməsi ailə ilə 
məktəbin təsirindəki ziddiyyətləri bir neçə tərəfli inkişaf etdirir. Hətta burada 
sosial mühitin rolu da gözə dəyir. Belə ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına 
məqsədyönlü və planlı şəkildə yanaşılmasa tərbiyə işində səmərə əldə etmək 
mümkün sayıla bilməz.  

3) Məktəbdə ayrı-ayrı müəllimlərin şagirdlərə göstərdikləri təsirlərdə 

uyğunsuzluqlar. 

Milli pedaqogikanın pedaqoji prosesin ziddiyyətlərindən biri kimi təqdim 
etdiyi bu uyğunsuzluq tərbiyə prosesi üçün də xarakterikdir.  

Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərə ayrı-ayrı müəllimlərin, yəni fənn 
müəllimlərinin, istər sinif rəhbərlərinin, istər maraq kurslarına rəhbərlik edən 
müəllimlərin, istər fakültativ məşğələ aparan müəllimlərin, istər dərnək 

rəhbərlərinin göstərdikləri təsirlərin mahiyyəti, məzmunu, xarakterik 
xüsusiyyətləri çox müxtəlif olur, əsas ziddiyyətləri də yaradan qeyd olunan bu 
amillərdir.  

Müəllimlərdən və müətəxəssislərdən qismi  öz ixtisas təmayülünə uyğun 
olaraq təhkim olunduqları sahənin təbliğinə, təşfiqinə, inkişafına daha çox 
maraq göstərir və onun inkişafı ilə fəaliyyətini məhdudlaşdırırlar. Onlardan 
biri yalnız estetik tərbiyəni,  biri ekoloji tərbiyəni, biri əxlaq tərbiyəsini inkişaf 
etdirməyə üstünlük verir.  Beləliklə məktəbdə kompleks tərbiyənin inkişafı 

üçün mövcud imkanlar qarşısında sədd çəkilir. Məhz belə hallarda tərbiyə 
prosesində uyğunsuzluqlar özünü daha qabarıq göstərir. Belə uyğunsuzluqlar 
aradan qaldırılmazsa uşaqların hərtərəfli tərbiyəsi düzgün sayıla bilməz. Çünki 
qeyd olunan keyfiyyətlər hamısı davranışla əlaqədar olan mənəvi 
keyfiyyətlərdir. Onların məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil formalaşdırılması 
bütöv və tam bir proses kimi təşkil olunmazsa tərbiyə prosesi birtərəfli olar.  

Daxili ziddiyyətlər. Milli pedaqogikanın yaradıcısı daxili ziddiyyətləri 
aşağıdakı şəkildə təsnif edir: 

1) Tərbiyə olunan şəxs onun qarşısında qoyulan ictimai əhəmiyyət kəsb 

edən vəzifələrlə bu vəzifələri həll etməyə göstərdiyi şəxsi marağı 

arasında uyğunsuzluqlar.  

Tutaq ki, X sinif şagirdinə məktəb özfəaliyyət dərnəklərindən birinin 
təşkili ilə bağlı ictimai vəzifə tapşırırlar. Həmin şagird isə “informatika” 
dərnəyinə daha çox maraq göstərir. Belə halda şagirdin bədii özfəaliyyət 

dərnəklərinin təşkilində passivlik göstərəcək, həvəssiz iş görəcək, gün rejimi 
üzrə işləməkdən imtina edəcək. Beləliklə, o, estetik tərbiyə ilə bağlı işi 
yarıtmayacaq. Bunun üçün danlanacaq, məzəmmət olunacaq və ən passiv, ən 
yarıtmaz şagird kimi gözdən düşəcək. Belə hallarda göstərilən uyğunsuzluğun 
aradan qaldırılmasına məqsədyönlü şəkildə yanaşılmasa tərbiyə işinin 
səviyyəsi aşağı düşəcək.  
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2) Xarici mühitə şüurlu münasibət göstərməyin getdikcə artması ilə belə bir 

münasibətin reallaşması üçün zəruri sayılan biliklərin, bacarıqların şəxsdə 

çatışmaması arasında uyğunsuzluqlar.  

- Şagird onu əhatə edən mühitə münasibət bəsləməyi bacarır; 

- Bu münasibətləri inkişaf etdirməyə səy göstərir; 

- Lakin bu münasibətləri reallaşdıra bilmir. Onların gerçəkləşdirilməsində 

çətinliklərlə üzləşir; 

- Ona görə ki, onların gerçəkləşdirilməsi üçün onun bu sahədəki bilikləri 
bəsitdir; 

- Əgər ona bu sahədə zəruri biliklər verilsə, biliklərin bacarıqlara 

çevrilməsinə, vərdiş halına düşməsinə şərait yaradılsa nəzərdə tutulan 
uyğunsuzluqlar aradan qalxar. 

Tutaq ki, şəhər məktəblərinin birində şagird zeytun yığmaq üçün iməciliyə 

cəlb olunur. O, könüllü surətdə bu iməcilikdə iştirak edir. Deməli, o, ətraf 
mühiti yaxşı bilir. Əgər zeytun yığarkən ağacları kəsir, onlara ziyan vurursa 
deməli, o zeytunun dünya bazarına valyuta ilə ixrac olunduğunu, belə bir 
dəyərli bitginin ölkəmizə iqtisadi cəhətdən səmərə verəcəyini, bu bitginin  

ixracından barter yolu ilə xəstələrə, əlillərə, şəhid ailələrinə dərman 
preparatlarının alınmasını, xüsusilə onun yağından mədə-bağırsaq, ürək-
damar sistemi xəstəlikləri zamanı istifadə olunmasını bilmir. Yəni onun bu 
sahəsdəki biliklərə yiyələnməsi belə ziddiyyətlərin yaranmasına səbəb olur. 
Belə bir şəraitdə həmin şagirdə məqsədyönlü, planlı yanaşılması və davranışla 
əlaqədar olan mənəvi keyfiyyətlərin ona mütəşəkkil surətdə aşılanması həmin 
uyğunsuzluqların aradan qaldırılmasını stimullaşdırır.  

3) Doğulub-böyüdüyü, sevib yaşadığı yurdun əsil vətəndaşı olmaq arzusu ilə 

həyat təcrübəsinin uşaqda az olması arasında uyğunsuzluq  

- Şagirdə valideynlər, müəllimlər, tərbiyəçilər, ağsaqqallar, ağbirçəklər  öz 

vətənini dərindən sevən adam olması ilə bağlı öyüd, nəsihətlər verirlər; 

- Əməli fəaliəyyət göstərmək üçün isə şagirddə həyat təcrübəsi çatmır; 

- Şagirdin iradi keyfiyyətlərinin də kifayət qədər olmaması bu işi ləngidir; 

- Doğma yurdun əsil vətəndaşı olması üçün uşaqda çatışmayan keyfiyyətlər 
məhz uyğunsuzluqların yaranmasına səbəb olur; 

- Müəllim bu uyğunsuzluqlara məhəl qoymadıqda onların aradan 

qaldırılması ləngiyir, məhəl qoyduqda isə problemin həlli asanlaşır.  
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Tərbiyə prosesinə rəhbərlik edənlər bu uyğunsuzluqların aradan 

qaldırılması üçün məqsədyönlü, planlı iş apardıqda müvəffəqiyyət qazanırlar.  

4) Şagirdin qarşısına qoyduğu məqsədlə öz imkanları arasındakı 

uyğunsuzluqlar.  

Tutaq ki, şagird incəsənət universitetinin rejissorluq, yaxud bəstəkarlıq və 

ya aktyorluq fakültəsinə qəbul olmağı qarşısına məqsəd kimi qoyur və bədii 
istedadı olduğu üçün qabiliyyət imtahanlarından əla qiymət alır. Lakin test 
imtahanının proqramlarındakı dəqiq elmləri və digər fənləri qavramaq 
imkanları az olduğu üçün o, özünü bu işə psixoloji cəhətdən hazırlaya bilmir. 

Beləliklə, şagirdin bədii mədəniyyət (estetik tərbiyə) sahəsinə can atmaq 
marağı ilə psixoloji  hazırlığı arasındakı uyğunsuzluq onun estetik tərəqqisinə 
mane olur. Məqsədyönlü, planlı, mütəşəkkil pedaqoji təsirlərin kompleks 
imkanları bu uyğunsuzluqların aradan qaldırılmasını təmin edir.  

5) Şagirdin mövcud inkişaf səviyyəsilə həyat tərzi arasındakı uyğunsuzluqlar. 

Bu uyğunsuzluğu real həyatdan götürdüyümüz bir nümunə əsasında izah 
edək. Bakı şəhərinin mikrorayonlarının birində IV sinifdə oxuyan şagird “A” 
bədii gimnastikaya maraq göstərir. Özünə zərif ayaqqabı (məst), lent, halqalar 

tapır. Televizorda gördüyü bədii gimnastların hərəkətlərini təqlid etməyə 
başlayır. Alla Simatovanı özünə ideal seçir. Valideynlərindən onu bədii 
gimnastika dərnəyinə qoymalarını xahiş edir. Xalça sexində işləyən anası “S”, 
taksi sürücüsü işləyən atası  “M” bu işə etiraz edirlər. Onun marağına, istəyinə 
qarşı çıxaraq “bu sənət bizim ailəyə şərəf gətirməz”, “bu sənət şərq qızları 
üçün deyil”, “çilpaq şəkildə hoppanıb düşmək bizim qızımız üçün ayıbdır” 
kimi sözlərlə “A” nın məqsədinin, arzusunun əleyhinə çıxırlar. “A” psixoloji 
cəhətdən sarsılır.  

Professor Nurəddin Kazımovun təbirincə desək, “seçilən məqsədlə, 
müəyyənləşdirilən idealla uşağın malik olduğu psixoloji keyfiyyətlərin 
səviyyəsi biri-birinə uyğun gəlmir. Uşaq narahat olmağa, idealın, məqsədin 
tələb etdiyi keyfiyyətlər səviyyəsinə qalxmağa başlayır”. Lakin onun inkişaf 
səviyyəsilə yaşadığı həyat tərzi arasında yaranan uyğunsuzluq buna mane 
olur. Bu uyğunsuzluqlar məqsədyönlü şəkildə dəf edildikdə tərbiyənin 
səviyyəsi şagirdlərdə davranışla əlaqədar olan mənəvi keyfiyyətlərin 
formalaşması istiqamətinə yönəlir.  

6) Şəxsin hissləri arasında uyğunsuzluq. 

Bu uyğunsuzluqlar şagirdlərin psixologiyasına bir başa dəxli olan 

uyğunsuzluqlar olub, tərbiyə işinin səmərəsini azaltmağa daha çox təsir 
göstərən uyğunsuzluqlardır.  

Hisslər psixologiyada varlığın əsas inikası kimi öyrənilir və onun bütün 
növlərini, təzahür formalarını və digər çalarlarını öyrənir. Pedaqogika elmi isə 
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əsasən ali hisslərə istinad edir. Çünki ali hisslər insanın (şagirdin, tələbənin) 

mənəvi aləmini ifadə edir və onun bir şəxsiyyət kimi formalaşmasını üzə 
çıxarır. Ali hisslərin içərisində isə əxlaqi hisslər xüsusi yer tutur. Çünki əxlaqi 
hisslər cəmiyyət və ətraf mühit tərəfindən insana (şagirdə, tələbəyə) təlqin 
olunan mənəvi normalar əsasında gerçəklik hadisələrinin əxlaqi tələbləri 
baxımından qavranılması və qiymətləndirilməsi zamanı onların keçirdikləri 
hisslərdir.  

Valideynlərin, müəllimlərin, tərbiyəçilərin şagirdin hisslərinin nəzəri və 
praktik əsaslarını yaxşı öyrənmədikləri səbəbindən onlara düzgün yanaşa 

bilmirlər. 

Elə şagird olur ki, hər gün inkişaf edir. Mənəvi, əxlaqi, estetik, fiziki, 
işgüzarlıq, şüurlu intizamı baxımından özünü yaxşı cəhətdən göstərir. Bir sıra 
hallarda valideynlər bunları görə bilmir, qiymətləndirməyi isə unudurlar. 
Şagirdə adi gözlə baxırlar. N. Kazımovun təbirincə desək,  “valideyn də 
müəllim də,  bəzən uşağa dünənki gözlə baxır, dünənki ölçü ilə yanaşır; uşağın 
başqalaşdığını, onda əmələ gələn keyfiyyətləri vaxtında sezə bilmir”. Məhz 
belə bir şəraitdə uşağın inkişaf səviyyəsilə ona olan münasibətlər arasında 

uyğunsuzluqlar özünü biruzə verir. Bu zaman şagirdin ikili hissləri 
(ambivalent) peyda olur.  Yəni şagirdin razılığı və narazılığı arasında 
ziddiyyətlər baş verir. Hətta uşaqda narazılığı görən yoldaşları yəni ətrafda 
ona normal münasibət bəsləyənlər onun narazılıqlarından narahat olurlar. 
Çünki, uşaqdakı hiddətlənmə hissi özünü daha qabarıq göstərir. Belə bir 
məqamda  şagird öz psixoloji halətini nizamlamağı bacarmalı və mövcud 
ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına qarşı özünü psixoloji cəhətdən 
hazırlamalıdır.  

Bunun üçün valideynlərin və pedaqoji kollektivin ona düzgün yanaşması 
və köməklik göstərməsi lazımdır. N.Kazımovun göstərdiyi kimi “hər kəs, hər 
şagird öz həyatında dönə-dönə razılıq və narazılıq, inam və şübhə, şadlıq və 
kədər kimi qütbləşən hisslər keçirir. Şəraitdən asılı olaraq razılıq narazılığa və 
əksinə şadlıq kədərə və əksinə çevrilə bilər. Pedaqoji proses mənfi hisslərdən 
müsbət hisslərə keçirilməsində və bu bu hisslərin davamlılığını artırmaqda 
uşaqlara köməklik göstərilməlidir.” (Bax. N.M.Kazımov. Məktəb 
pedaqogikası. Çaşıoğlu, 2005, səh. 56) 

7) Şagirddə sərbəstliyə meylin güclənməsilə ona himayədarlıq göstərilməsi 

arasında uyğunsuzluqlar. 

Şagirdlərin müxtəlif yaş dövrlərində valideynlərin və tərbiyəçilərin 

himayədarlıqlarına ehtiyacları olur. Bəzən bu ehtiyaclar ödənildikdə 
uyğunsuzluqlar özünü biruzə verir.  

Məsələn körpəlik yaş dövründə özünü daha tez-tez biruzə verən 
uyğunsuzluqlara diqqət edək: 
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- Uşaq ağlayanda ona göstərilən himayədən imtina edir. Ana yaxud 

tərbiyəçi ona “yemək ye”, “üstünü ört”, “yumşaq yerdə əyləş”, “gəl uzan” deyə 
himayə göstərib ona qayğılar bəxş edəndə o, imtina edir. “Yemirəm”, “eləmə” 
kimi sözlərlə yovuşmazlıq göstərir, ram olmaq istəmir. 

- Kiçik məktəb yaşı dövründə onlara himayə göstərənlərin “bu paltarı gey”, 

“qalın geyin”, “başını ört“, “səliqəli ol”, “sənə hekayə oxuyum”, “sənə mahnı 
oxuyum”, “səni gəzməyə aparım” kimi göstərdikləri himayə səciyyəsi daşıyan 
qayğılara qarşı çıxırlar. 

- Yeniyetməlik dövründə onlara “vaxtında yeməyini ye”, “vaxtında evə 

gəl”, “geyiminə fikir ver”, “saçlarını dara”, “saçı uzun oğlanlarla yoldaşlıq 
eləmə”, “deyinməyə adət etmə”, “səni çimizdirim” kimi öyüdlərdən, 
nəsihətlərdən, qayğılardan imtina edirlər.  

Bu kimi uyğunsuzluqlar məqsədyönlü və planlı şəkildə aradan 

qaldırılmadıqda uşaqlarda tərslik, sözəbaxmazlıq, səliqəsizlik, pintilik, 
cavabqaytarmaq, özbaşınalıq, söyüşkənlik kimi qeyri əxlaqi əlamətlər özünü 
göstərir. Əksər hallarda bu əlamətləri əsəbilik müşaiyət edir. Bütün bunlar isə 
intizamsızlığa yol açan amillərdir. Bu ziddiyyətlər aradan qaldırıldıqda tərbiyə 

işinin səmərə verəcəyi şübhə doğurmur.  

8) Şagirdlərin fəaliyyət növləri arasında özünü biruzə verən uyğunsuzluqlar. 

Psixoloqların fikrincə şagirdlərin davranış və fəaliyyətlərinin əsas 

mənbəyini tələbatlar təşkil edir.  Tələbatlar isə özünü fəal tərəflərilə motivlər 
sistemi kimi meydana çıxarır. Motivlər sisteminə daxil olan amillər fəaliyyət və 
davranış prosesində müəyyən tələbatların təmin olunması ilə bağlı olan 
təhriklər kimi özlərini göstərirlər. Maraqlar şagird şəxsiyyətinin 
motivləşməsinin cəhdlərindən başlıcasıdır. Davranışın isə mühüm motivi 

əqidələrdir. Cəhdlər də fəaliyyətin nəticəsi kimi, şagird şəxsiyyətin ininkişaf 
şəraitində tələbatın ifadə olunduğu davranış motivləridir. Həvəs isə fəaliyyətin 
dərk edilməyən təhriklərinə aid olan,  yəni kifayət qədər dərk edilməyən 
tələbatdan ibarətdir. Şagirdin məqsədindən doğan iddialar da motivləşmə 
sisteminin bir həlqəsidir.  

Şagirdlərin fəaliyyət motivi kimi özünü göstərən maraqlar  (burada 
sosioloqların, iqtisadçıların, işlətdikləri “maraq” nəzərdə tutulmur. Onların 
işlətdikləri “maraq” “maddi maraq”dır ) onların davranış və fəaliyyətinin 

əsasını təşkil edir. Yeniyetmələrin maraq göstərdikləri hər hansı bir əşya, 
predmet, ünsiyyət, münasibət onların həyat leytmotivi kimi qəbul edilsə, 
onlara daimi məhəbbət bəsləməkdə ikili mövqe tutmaları özünü bir sıra 
hallarda biruzə verir. Yəni uyğunsuzluqların özünü biruzə verməsi onların 
maraq dairəsindən başlayır. Xüsusilə kimlərləsə ünsiyyətdə olmağı, normal 
münasibət saxlamağı öz maraq dairəsində saxlayarkən bu ünsiyyət və 
münasibətləri öz mənafelərinə uyğun olaraq inkişaf etdirməyə cəhd edirlər.  
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Yeniyetmələr bu maraqlarını öz baxışlarına, prinsiplərinə, 

dünyagörüşlərinə uyğunlaşdıra bilirlərsə yəni özlərini bu işə təhrik etməyi 
bacarırlarsa bu halda onlar özlərini əqidəli adam hesab edirlər. Lakin 
yeniyetməlik dövründə onların əqidələrində də uyğunsuzluqlar özünü biruzə 
verir.  

Bakı şəhəri Qaradağ rayonunun məktəblərinin birində təhsil alan “R” və 
“A” bacı-qardaşdırlar. Onlar cənub bölgəsində ən nüfuzlu seyidlərin ailəsində 
(cənub bölgəsində “ağır seyyid ocağında” ifadəsini daha çox işlədirlər) anadan 

olmuşlar. Hər ikisi seyid olan valideynləri Qaradağ rayonuna köçdükləri üçün 
“R” və “A” bu rayonun məktəblərinin birində oxumuşlar. X-XI siniflərə qədər 
namaz qılıb oruc tutmuşlar. Az sonra vəhhabilərin təsirinə düşərək o təriqəti 
qəbul etmişlər. Valideynlərin, müəllimlərin bütün cəhdlərinə baxmayaraq 
onlar əqidələrini dəyişmiş yeni əqidəyə xidmət etmək naminə valideyn 
himayəsindən imtina etmişlər. Bax, bu şagirdlərin fəaliyyət motivləri 
arasındakı uyğunsuzluğa aid həyati nümunədir.  

Müşahidə etdiyimiz rayon məktəblərinin birində VIII sinif şagirdi “İ”- nin 

fəaliyyət motivlərində ekoloji tərbiyə üçün yararlı olan ətraf mühitin 
qorunmasına marağının güclü olması özünü daha qabarıq göstərirdi. O, öz 
həyətlərində, məktəbyanı sahədə nadir ağacların əkilməsinə, bəslənilməsinə 
cəhd göstərsə də yoldaşlarının, yəni onun ətrafında cərəyan edən mühitin 
təsirilə həvəsdən düşərək, yoldaşlarının “bu nə işdir görürsən”, “meşəbəyi 
olmayacaqsan ki,”, “bu gün ağacları kəsib yerində göydələnlər, şadlıq 
sarayları tikirlər” atmacaları qarşısında təslim olmuşdur.  

Fəaliyyət motivləri kontekstindən olan daha çox uyğunsuzluqlar 

uşaqların maraq-meylləri, həvəsləri, cəhdləri, iddiaları baxımından özünü 
göstərən uyğunsuzluqlardır. Bir müddət idmana  maraq göstərən uşaqlar, 
müəyyən müddətdən sonra musiqiyə maraq göstərir. Bu da bir 
uyğunsuzluqdur. Hətta bir müddət musiqinin, incəsənətin bir növünə maraq 
göstərən uşaq, müəyyən zamandan  sonra incəsənətin digər növünə həvəs 
göstərir. Bir musiqi alətində ifa etməyə meyl edən insan (qarmon, tar, 
kamança) bir neçə aydan sonra digər alətə (zərb alətlərinə, fortepianoya) meyl 
edir. Yaxud idmanın bir növünə maraq göstərən uşaq, bir müddət keçdikdən 

sonra başqa növlərinə maraq göstərir. Belə hallarda daha çox fəaliyyət 
motivləri arasında uyğunsuzluqlar özünü göstərir.  

Ona görə də fəaliyyət motivləri arasında baş verəcək uyğunsuzluqları 
aradan qaldırmaq üçün uşağa ediləcək pedaqoji təsirləri məqsədyönlü, planlı 
və mütəşəkkil surətdə həyata keçirmək lazımdır.  

9) Uşağın azadlığa meyli ilə şərait arasındakı uyğunsuzluqlar. 
- Uşaq azadlığa, müstəqil davranışa meyl edir ona şərait yaradılmır;  
- Uşağın azad davranışı sferasında bir sıra fəaliyyət formaları dayanır. 

Uşaq şəkil çəkmək istəyir, ona şərait yaradılmır. Uşaq əmək alətlərilə məşğul 
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olmağa maraq göstərir, şərait yaradılmır. Uşaq incəsənətə meyl edir, şərait 

yaradılmır. Uşaq xalçaçılığa, heykəl formaları, müxtəlif fiqurlar  düzəltmək 
istəyir, şərait yaradılmır və s. Beləliklə uyğunsuzluqlar özünü göstərir. İstər 
qeyd olunan zahiri ziddiyyətlərin, istərsə də sadalanan daxili ziddiyyətlərin 
vaxtında, zamanında aradan qaldırılması yollarının düzgün 
müəyyənləşdirilməsi tərbiyə prosesinin səviyyəsini artırır və sistemə salır.  

Həm  tərbiyənin, həm  də pedaqoji prosesin ziddiyyətlərinin aşkar 
edilməsi və araşdırılması yollarının müəyyənləşdirilərək ləğv edilməsinin 
qanunauyğunluqlar olduğunu milli pedaqogika sistemə salmışdır. 

 
 

Sual və tapşırıqlar 
 

1. Tərbiyənin yaranması, inkişafı və təşəkkülü necə baş vermişdir? 
2. Tərbiyənin neçə növü var?  
3. Tərbiyənin ziddiyyətləri hansılardır? 
4. Tərbiyənin növləri ilə bağlı praktik nümunələr söyləyin. 

 
 

3.3.Tərbiyənin qanunauyğunluqları və qanunları 
 

Milli pedaqogikada tərbiyənin qanunauyğunluqları və qanunları 
aşağıdakı kimi təsnif olunur: 

1) Tərbiyə prosesinin məqsədilə əlaqədar olan qanunauyğunluq: tərbiyə 

işinin məqsədi nə qədər düzgün müəyyənləşdirilib mütəşəkkil surətdə həyata 
keçirilsə, onun səmərəsi bir o qədər artar, əksinə tərbiyə, tərbiyə işinin məqsədi 
qeyri müəyyən olduqda onun səmərəsi azalır. Bu qanunauyğunluğun qanun 
forması belə ifadə olunur: tərbiyədə səmərənin məqsəddən asılılığı qanunu.  

2) Tərbiyənin mühitlə əlaqəsində qanunauyğunluq: münasib maddi-texniki 

və mənəvi-psixoloji mühitdə cərəyan edən tərbiyə işi uşaqların tərbiyəlilik 
səviyyəsini artırmağa imkan verir tərbiyə işi namünasib şəraitdə cərəyan 
etdikdə tərbiyəlik səviyyəsini çətinləşdirir. Bu qanunauyğunluğun qanun 

forması belədir: tərbiyədə səmərəliliyinin həyata keçirilən mühitdən asılılığı 
qanunu. 

3) Tərbiyənin həyatla əlaqələndirilməsində qanunauyğunluq: tərbiyəvi 

tədbirlərin məzmunu real həyat faktları ilə zənginləşdirildikdə, onun 
səmərəliliyi artır, quru sözçülüyə çevrildikdə, səmərə azalır. Qanunauyğunluğu 
qanun forması: tərbiyənin səmərəliliyinin həyatla əlaqələndirilmədən asılılığı 
qanunu.  

4) Şagirdə hörmət və tələbkarlıqla əlaqədar qanunauyğunluq: tərbiyəçinin 

yalnız tələbkar olduğu, yaxud yalnız hörmət göstərdiyi hallarda şagirdlərin 
tərbiyəlilik səviyyəsi artmır, əksinə tərbiyəçinin tələbkarlığı ilə hörmətinin 
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vəhdətdə olduğu hallarda isə şagirdlərin tərbiyəlilik səviyyəsi yüksəlir. 

Qanunauyğunluğun qanun forması tələbkarlıqla hörmətin vəhdəti qanunu.  

5) Tələbələrlə əlaqədar  qanunauyğunluq: tərbiyə olunanlar qarşısında 

başqa-başqa şəxslərin qoyduqları tələblərdəki müxtəliflik tərbiyə işini nə qədər 
çətinləşdirirsə, tələblərdə vahidlik tərbiyə işini bir o qədər asanlaşdırır. 
Qanunauyğunluğun qanun forması: tələblərdə vahidlik qanunu. 

6) Tərbiyənin planlılığı ilə əlaqədar qanunauyğunluq: formasından asılı 
olmayaraq,  qarşıdakı tərbiyəvi tədbir, tərbiyə işi nə qədər diqqətlə ölçülüb-
biçilərsə,  gözlənilən nəticə bir o qədər tam həyata keçirilər və əksinə, tərbiyə 

əvvəlcədən hərtərəfli planlaşdırılmadıqda gözlənilən nəticəni almaq çətinləşər. 
Qanunauyğunluğun qanun forması: tərbiyədə səmərənin planlılıqdan asılılığı 
qanunu. 

7) Söz və əməlin nisbətində qanunauyğunluq: tərbiyəçinin sözü ilə əməli 

bir-birinə uyğun gəldiyi hallarda tərbiyə olunanların tərbiyəlilik səviyyəsi artır,  
əksinə, uyğun gəlmədiyi hallarda təbiyəlilik inkişafdan qalır. 
Qanunauyğunluğun qanun forması: sözlə əməlin vəhdəti qanunu. 

8) Tərbiyəçinin inamı və nikbinliyi ilə bağlı qanunauyğunluq: tərbiyəçinin 

inamı , nikbinliyi artdıqca, tərbiyə olunanlarda faydalı cəhətləri üzə çıxarıb, 
ona istinad etdikdə tərbiyə işində səmərə artır, əksinə, tərbiyəçi inamsızlıq 
göstərdikdə tərbiyə işində səmərə artmır. Qanunauyğunluğun qanun forması: 
tərbiyədə səmərəliliyin inam dərəcəsindən  asılılığı qanunu. 

9) Yaş, fərdi və cinsi xüsusiyyətlərlə əlaqədar olan qanunauyğunluq: 

tərbiyə olunanların yaş, fərdi və cinsi xüsusiyyətləri tərbiyə zamanı nə qədər 
diqqətlə öyrənilib nəzərə alınarsa, onların tərbiyəlilik dərəcəsi bir o qədər 

yüksələr. Qanunauyğunluğun qanun forması: tərbiyədə yaş, fərdi və cinsi 
xüsusiyyətlərin nəzərə alınması  qanunu. 

10) Tərbiyə olunanların fəallıq dərəcəsi ilə əlaqədar olan qanunauyğunluq: 

tərbiyə olunanlar tərbiyə işinin passiv iştirakçılarına (dinləyicilərinə, 
müşahidəçilərinə), yəni obyektinə çevrildikdə, tərbiyəlilik dərəcəsi bir o qədər 
də artmır, tərbiyə işinin fəal iştirakçılarına (hətta yaradıcılarına), yəni 
subyektinə çevrildikdə tərbiyəlilik dərəcəsi artır. Qanunauyğunluğun qanun 
forması: tərbiyə olunanların fəallıq dərəcəsindən tərbiyəliliyin  asılılığı 
qanunu. 

11) Tərbiyənin məzmununun məqsəddən asılılığı ilə əlaqədar 

qanunauyğunluq: hər bir konkret halda tərbiyə işinin məzmunu həm yaxın, 
həm də uzaq (strateji) məqsədə uyğun seçildikdə və tərbiyə işi bu zəmində 
aparıldıqda, onun səmərəsi artır. Qanunauyğunluğun qanun forması: tərbiyə 
işinin məzmununun məqsəddən asılılığı qanunu. 
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12) Tərbiyənin inkişafetdirici imkanları ilə əlaqədar qanunauyğunluq: 

tərbiyə işinin psixoloji inkişaf imkanlarına malik olduğunu tərbiyəçi bildikdə 
və bu imkanlardan istifadə etdikdə tərbiyə olunanlarda psixoloji qüvvələrin 
inkişaf səviyyəsi yüksəlir və əksinə... Qanunauyğunluğun qanun forması: 
müəllimin səriştəliliyindən psixoloji inkişafın asılılığı qanunu. 

13) Tərbiyənin elmiliyi ilə əlaqədar qanunauyğunluq: tərbiyə işinin bütün 

cəhətləri hər bir konkret halda tərbiyəçi tərəfindən əsaslandırılaraq 
keçirildikdə səmərəsi artır. Qanunauyğunluğun qanun forması: tərbiyə işinin 
elmiliyi qanunu. 

14) Tərbiyə üsulunun seçilməsi ilə əlaqədar qanunauyğunluq: hər hansı 

mənəvi keyfiyyətləri formalaşdırmaq üçün müəllimin (valideynin seçdiyi üsul 
(üsullar)) tərbiyə olunan şəxslərin həmin keyfiyyət üzrə tərbiyəlilik dərəcəsinə 
uyğun gəldikdə səmərə verir. Qanunauyğunluğun qanun forması: tərbiyə 
üsulunu tərbiyəlilik dərəcəsinə uyğun seçmək  qanunu. 

Millin pedaqogikanın müəllifi N.M.Kazımovun qanunauyğunluqlarla bağlı 
konsepsiyasına əsaslanan bu qanunauyğunluqlardan isə onun prinsipləri 

törəyir.  

Sual və tapşırıqlar. 

1. Tərbiyənin qanunauyğunluqlar bir problem olaraq ədəbiyyatda hansı 

tərzdə qoyulub? 

2. Qanunauyğunluqanlayışı haqqında fərdi münasibətinizi bildirin. 

3. Tərbiyənin hansı qanunauyğunluqları var? Bəs qanunları? 

4. Tərbiyənin qanunauyğunluqlarına dair praktik nümunələr söyləyin. 

 

3.4. Mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi 
 

Beş yüzə qədər elmi əsərin müəllifi, şərəfli ömrünün ən dəyərli illərini elmə, 

yetişən nəslin mariflənməsinə, pedaqoji kadr hazırlığı işinə həsr edən professor 
Nurəddin Kazımov yaşının ahıllıq çağında elmi pedaqogikamızı zənginləşdirən 
daha bir əsər yazmaqla özünün yeni bir uğuruna imza atmışdır. Doğrudan da 81 
yaşlı qocaman pedaqoqun yenicə çapdan çıxan “Mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi” 
kitabını milli pedaqogikamızın daha bir uğuru hesab etmək olar. Niyə? 

Birincisi ona görə ki, ölkəmizdə mərhələli tərbiyə mövzusunda heç bir 
ədəbiyyat olmadığı bir məqamda “Mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi” kitabı 
pedaqoji fikir tariximizdə bu boşluğu doldurmağa xidmət edən bir kitab kimi 

peyda olmuşdur. 
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İkincisi pedaqoji elmin yeni bir  nəzəriyyəsi meydana gəlmişdir. Azərbaycan 

pedaqoji ictimaiyyətinin çoxdan gözlədiyi bu kitabı təqdim etməzdən öncə onun 
mündəricəsinin mahiyyəti haqqında bir neçə söz demək lazım gəlir. 

Kitabın “Giriş əvəzi”ndə prof. N.Kazımov problemin aktuallığını 
əsaslandırarkən ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən təhsil islahatlarının 
müvəffəqiyyətli həllinə təkan verən yeniliklərdən söhbət açmaqla yanaşı təhsil 
kateqoriyasına yanaşmalardan qüsurlara xüsusi münasibət bildirir. Müəllif yazır 
ki, “... son zaman təhsil kateqoriyasını bəzi səlahiyyətli mütəxəssis və məmurlar 
bəsit və məhdud mənada başa düşmüşlər: onun tərbiyə və psixoloji inkişafla 

bağlılığına məhəl qoymamışlar, onu yalnız müvafiq biliklərin, bacarıq və 
vərdişlərin toplusu kimi təsəvvür etmişlər. Bu cür məhdud, cılız başa düşülən 
anlamın bünövrəsi isə 1992-ci ilin dekabrında qəbul olunmuş təhsil qanununda 
qoyulmuşdir”. Doğrudan da belədir, təhsil kateqoriyasına yanaşmaların 
məhdudluğu, müəllif demişkən, təhsilin hər iki cəhətdən tərbiyəvi imkanlarını 
nəzərə almayan təhsil qanununun bəlasını,  başqa sözlə tərbiyədən 
kənarlaşdırılmış təhsilin bəlasını biz çəkirik. Nəticədə, respublika üzrə 
şagirdlərin tərbiyəlilik səviyyəsini yüksəltmək işi xeyli çətinləşib. (Səh. 4). Ona 

görə də tərbiyə işinin səviyyəsini istər nəzəri, istərsə də praktik cəhətdən 
yüksəltmək lazımdır. Müəllifin fikrincə, tərbiyə ilə bağlı çoxsaylı ədəbiyyatın 
olmasına baxmayaraq tutarlı tərbiyə nəzəriyyəsi yaradılmaması ucbatından bu 
sahədə ciddi boşluqlar görünür. 

Deməli, təhsil anlayışının tərbiyə imkanlarını genişləndirmək və tərbiyə 
probleminin tədqiqinə müasir tələblər baxımından yanaşmaqla yeni istiqamət 
vermək zəruri sayılır. Bu zərurətdən irəli gələn ən başlıca vəzifə məhz mərhələli 
tərbiyə nəzəriyyəsini yaratmaqdan ibarətdir. Giriş əvəzi belə bir fikirlə 

yekunlaşır. 
Sonra mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsinin mahiyyətini açmağa xidmət edən 

elmi-pedaqoji əsaslar sistem halında verilir. Əslində, bu sistem mərhələli tərbiyə 
nəzəriyyəsi nədir, sualına cavab verir. Bu suala isə cavab vermək üçün müəllif 14 
başlığı, 57 yarımbaşlığı özündə ehtiva edən konsepsiyalar toplusu yaratmışdır. 
Öncə onları nəzərdən keçirək. 

1. “Tərbiyə nəzəriyyəsinin yaradılması dövrün tələbidir” başlığı altında 
verilən yazıda görkəmli alim bu nəzəriyyənin yaranmasının zəruriliyini dövrün 

tələbindən irəli gələn tələblər, şərtlər və vəzifələr əsasında şərh edir. 
2. “Dünya pedaqoji fikrində tərbiyənin mahiyyəti məsələsi” başlığı altında 

verilən yazıda isə N.Kazımov beynəlxalq miqyasda mövcud olan pedaqoji 
cərəyanların tərbiyəyə münasibətini öyrənib şərh etmişdir. 

3. Üçüncü konseptual şərhində müəllif milli pedaqogikadakı tərbiyənin 
mahiyyətini aydınlaşdırır. 

4. Kitabdakı 4-cü başlıq tərbiyənin məqsədi məsələsinin ədəbiyyatda 
qoyuluşuna həsr edilmişdir. 

5. Beşincidə müəllif “Milli pedaqogika təlim-tərbiyənin strateji məqsədini 
nədə görür?” sualına cavab verir. 
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6. Altıncıda isə kitabın müəllifi tədricən tərbiyə təcrübəsində mərhələliyin 

görüntülərini açıqlamağa başlayır. 
7. Sonra mərhələli tərbiyə nəzəriyəsinin başlıca göstəriciləri aydınlaşdırılır. 
8. Ardınca hər bir mərhələyə uyğun gələn üsullar müəyyənləşdirilir və 

onların tətbiqi imkanları izah edilir. 
9-cu, 10-cu, 11-ci və 12-ci bölmələrdə davranış və fəaliyyətlə əlaqədar olan 

mənəvi keyfiyyətlərin qavranılmasına, mənəvi dəyərlərə dair anlayışın tərbiyə 
olunanlarda formalaşmasına, onların təşkilinə, nəzarətə (yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsi) xidmət edən üsullar aydınlaşdırılır. 13 və 14-cü də isə milli 

pedaqogikada zidiyyətlər, qanunauyğunluqlar məsələlərinin qoyuluşu izah 
edilir. 

Kitab son söz ilə yekunlaşdırılır. 
Son sözdə müəllif vurğulayır ki, konkret halda tərbiyəvi tədbir azı üç, ən 

çoxu beş mərhələdən keçir. Hətta hər mərhələyə uyğun üsulların olduğu da yada 
salınır. 

Bax bütün bunlar “Mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi” kitabının mündəricəsini 

təşkil edir.  
İndi isə kitabdakı başlıq və yarımbaşlıqların geniş şərhinə keçək. 
“Mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsinin yaradılması dövrün tələbidir” adlı ilk 

başlıq altında verilmiş yazıda N.Kazımov problemin aktuallığını əsaslandırır. 
Bu zaman yenə ölkəmizdə müvəffəqiyyətlə həyata keirilən təhsil islahatları 
dövründə tərbiyə işinə biganəli, milli tərbiyə proqramının hələ də 
hazırlanmamasını ciddi tənqid edir. 

“Respublikamızın bütün sahələrində islahatlar getdikcə dərinləşir və 

genişlənir. Yeniləşmə təhsil sahəsini də əhatə etmişdir.  Lakin, təəssüf ki, bunu 
tərbiyə sahəsi ilə əlaqədar deyə bilmirik. 

Vəziyyəti nəzərə alan respublika təhsil nazirliyi özünün dekabr 2000-ci il 
tarixli qərarında göstərmişdir ki, milli ideologiya və dövlətçilik prinsipləri 
əsasında hələ də milli tərbiyə proqramı işlənib hazırlanmamışdır; və bu, 
islahatların gedişini ləngidən amillərdən biridir” (Səh.5).   

Tərbiyə proqramının hazırlanmaması sözün əsil mənasında pedaqoji 
prosesin respublikamızda mövcud olan bütün ünvanlarında həyata keçirilən 

tərbiyə işlərinin effektini azaldır. Yəqin bu fikri xırdalayıb şərh etməyə ehtiyac 
da yoxdur. Çünki bu bir həqiqətdir ki, proqram olmayan yerdə həmin işin 
həyata keçirilməsi əlbəttə ki, mümkün sayıla bilməz. Ona görə tərbiyə sahəsində 
həyata keçirilən işlərdə bir pərakəndəlik hökm sürür. Yəni nəzəri materiallar 
plansız, proqramsız hazırlanır, görülən praktik işlərin nə özüŞ, nə də səmərəsi 
gözə dəymir. Ona görə də işlək tərbiyə nəzəriyyəsinin elmi-pedaqoji əsasları 
sistemə salınmalıdır. İlkin olaraq həmin nəzəriyyəni yaratmağın əsas şərtləri 
müəyyənləşdirilməlidir. 

“İşlək tərbiyə nəzəriyyəsi yaratmağın şərtləri. Bu cür şərtlərdən biri pedaqoji 

elmdə, xüsusən pedaqogikadan dərslik və dərs vəsaitlərində “Tərbiyə 
nəzəriyyəsi” məfhumuna dair anlayışın qoyuluşu vəziyyətini təhlil etməkdən 
ibarətdir; ikincisi, lazım gələrsə, elmi ədəbiyyatda “nəzəriyyə” məfhumuna 



 224 

müraciət etməyin zəruriliyidir.; üçüncüsü, həmin ümumi anlayış baxımından 

trbiyə nəzəriyyəsinin başlıca əlamətlərini aydınlaşdırmağa çalışmaqdır; 
dördüncüsü, tərbiyə kateqoriyasının mahiyyətinə dair vahid anlayışın 
yaradılmasıdır; beşincisi, tərbiyənin strateji məqsədini müəyyənləşdirməkdir; 
altıncısı, tərbiyədə mərhələlilik əlamətlərinin olduğunu etiraf etməkdir; mühit 
amillərinin nəzərə alınmasıdır; tərbiyənin daxili komponentləri arasında 
qarşılıqlı əlaqələrə aydınlıq gətirilməsidir; işlək tərbiyə nəzəriyyəsini 
formalaşdırmağın elm və praktik əhəmiyyətini ortaya qoymaqdır” (Səh. 6). 

Kitabda məsələnin belə qoyuluşu hansı cəhətdən təqdirəlayiqdir. Tutaq ki, 

tərbiyə nəzəriyyəsinin ədəbiyyatda qoyuluşunu nəzərə çatdırmaqla “nəzəriyyə” 
məfhumunun mahiyyətinin aydınlaşdırılmasını müəllif vacib sayır. Bax, bu, çox 
tutarlı, samballı və təhlilə, aydınlaşdırmağa zəruri ehtiyacı olan məsələdir. 

Bütün pedaqoqlara məlumdur ki, tərbiyə problemlərinə müraciət edənlərin 
istisnasız olaraq hamısı nəzəriyyəçi olmayıblar. Kazımovun isə tərbiyənin 
nəzəriyyəsini yaratmağa girişməsi, özü də bu sözün hər iki tərəfinə münasibət 
bildirməsi, müraciət edərkən isə ən samballı ədəbiyyatlar seçməsi, onun elmi 
pedaqogikanın korifeylərindən biri olduğunu sübut edən əlamətdir. 

“Nəzəriyyə məfhumunun nə demək olduğuna “Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyasında” cavab verilmişdir. Orada yazılır: “Nəzəriyyə-ərəb 
sözündəndir, görmək, baxmaq mənasındadır; geniş mənada müəyyən bir 
hadisənin şərhinə və izahına yönəldilmiş baxışlar, ideyalar, təsəvvürlər 
kompleksidir; dar, xüsusi mənada – gerçəkliyin nəzəriyyə obyekti olan sahəsinin 
qanunauyğunluqları və mühüm əlaqələri haqqında tam təsəvvür yaradan elmi 
biliyin ən yüksək, inkişaf etmiş təşkili formasıdır”.”(ASE,Bakı, 1983,VII 
c.,səh.221). (Səh. 9-10). 

Göründüyü kimi, Nurəddin Kazımovun “nəzəriyyə” məfhumunun ən 
mötəbər mənbədə verilmiş izahını göz önünə gətirməkdə əsas məqsədi həmin 
məfhumun bu qüvvə qədər düzgün şərh olunmamasını diqqətə çatdırmaqdır. 
N.Kazımov nəzriyyə məfhumuna ədəbiyyatdakı formal yanaşmalara öz 
münasibətini bildirdikdən sonra nəzəriyyə məfhumunun əsil mahiyyətin açmağa 
səy göstərir.  

Mahiyyət açıldıqca həm nəzəriyyə sözünün, həm də “tərbiyə nəzəriyyəsi” 
birləşməsinin əsil mahiyyəti açılır. Açığını demək lazımdır ki, bu günə qədər çap 

olunan ədəbiyyat nümunələrində, xüsusilə “Pedaqogika” adlı dərslik və dərs 
vəsaitlərində “mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi” yaradılması ilə bağlı heç bir ideya, 
müddəa, hətta tövsiyə belə yoxdur. İstər Azərbaycanda (Ə.Seyidov, 
M.Mehdizadə, M.Muradxanov, T.Əfəndiyev, Ə.Həşimov, Ə.Ağayev, 
Y.Talıbov, F.Sadıqov, A.Eminov, İ.İsayev, A.Abbasov, H.Əlizadə, 
M.İsmixanov, L.Qasımova. Z.Əliyeva, A.Mollayeva, F.Rüstəmov, Ə.PAşayev), 
istərsə də Rusiyada (M.Şimbiriyev, V.Kairov, İ.Petuxov, T.İlina, Q.Şukina, 
N.Boldrev, V.Juravlyov, A.Aleksyuk, O. Boqdanov, A.Qonçarov, N.Likin, 

T.Velikov, V.Konçaşkin, F.Qonoboliv, Y.Babanski, N.Sorokin, 
T.Molkovskaya, D.Qrişin, E.Belozertsev, V.Slastyonin, V.Rzayevski, 
A.Menyayev, V.Dolonski, N.Şurkova, Qonçarov) hətta son illərdə, yəni 2000-
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2007-ci illərdə çap olunan ənənəvi dərsliklərdə (2001), A.A.Raduqin (2002), 

İ.P.Podlasıy (2003), P.Pidkasistiy (2003), Q.M.Kodcaspirova (2003), 
İ.F.Xorlamov (2005), Y.N.Kamenskaya (2006) tərəfindən çap olunan 
pedaqogikalarda bu məsələnin həlli öz əksini tapmamışdır. Nəzərə alsaq ki, 
ənənəvi pedaqogika dərsliklərinin müəlliflərinin əsas məqsədi ali məktəblər üçün 
dərslik və dərs vəsaiti hazılamaq olur. Onda deməliyik ki, onların heç birini 
tərbiyə nəzəriyyəsi yaratmaq təşəbbüsü milli pedaqogikanı zənginləşdirmək 
olduğu üçün bu məsələni daha dərindən araşdırmağı məqbul sayır. N.Kazımova 
görə “Milli pedaqogika nəzəriyyə məfhumunun mahiyyətini belə ifadə etməyi 

daha dəqiq hesab edir: “Müəyyən qrup hadisələrin və ya cisimlərin başa 
düşülməsinə və izahına yardım edən, habelə bu əsasda adamın əməli fəaliyyətinə 
istiqamət verən ideyalar, yaxud baxışlar sisteminə nəzəriyyə deyilir”” (Səh. 10-
11). 

Kitabda nəzəriyyə sözünün mahiyyətini açmağa xidmət edən belə yanaşma 
N.Kazımovdan başqa heç kəsə yaraşmayan, yalnız onun özünəməxsus olan 
bənzərsiz bir qabiliyyətidir. Həmin qabiliyyətdən doğan belə nümunəvi yanaşma 

isə tədqiqatçıya yalnız başucalığı gətirir. Çünki hadisələrə və saatlara yalnız 
obyektivlik baxımından belə düzgün yanaşılması ucbatından nəzəriyyə sözünün 
mahiyyəti oxucunu qane edən bir tərzdə izah edilmişdir. Tərbiyə sözünə də 
N.Kazımov bu xüsusda yanaşır. Bundan əvvəl çap etdirdiyi “Pedaqogika” 
(1995), “Ali məktəb pedaqogikası” (1999), “Milli pedaqogika yollarında” 
(2001), “Məktəb pedaqogikası” (2002, 2005) dərsliklərində və bir 
monoqrafiyasında tərbiyə kateqoriyasının mahiyyətini aydınlaşdırmağına 
baxmayaraq bu kitabda problemin bu tərəfinə yenə də qayıtmışdır. Bu qayıdışın 

isə məqsədi tamamilə başqadır. Belə bir məqamda N.Kazımov aşağıdakı sualı 
qoyur: “Yenə sual yaranır: Nə üçün bu postsovet məkanında, nə də 
ümumiyyətlə dünya miqyasında tərbiyə kateqoriyasının mahiyyətini hərtərəfli 
işıqlandırmaq mümkün olmamıdır? Çünki, görünür tərbiyə haqqında düşünən 
mütəxəssislərdən ötrü idrakın, yəni cisim və ya hadisələrin mahiyyətinin dərk 
etməyin qnoseoloji kökləri o qədər də aydın olmamışdır. Onlardan bəziləri 
tərbiyə, təlim və təhsil hadisələrini ayrılıqda nəzərdən keçirmiş, bəziləri tərbiyəni 
təhsil, təhsili də tərbiyə hesab etmişlər. Birinci halda alimlərin diqqəti yalnız 

fərqdə, ikinci halda isə yalnız oxşarlıqda, ümumi cəhətlərdə cəmləşmişdir. 
Təlim, tərbiyə və təhsil kateqoriyalarındakı ümumi, oxşar əlamətlər birincilər 
üçün, həmin kateqoriyaların hərəsinə xas fərqli, spesifik əlamətlər isə ikincilər 
üçün yad olmuşdur” (Səh.18). 

Tamamilə haqlı ittihamdır. Bizim araşdırmalarımızda da belə ittihamlar 
vardır. Biz də bir neçə yazımızda yuxarıda qeyd etdiyimiz müəllifləri 
pedaqogikanın mövzusu, tərifi kateqoriyaları ilə bağlı çox zidiyyətli fikirlər 
söylədikləri üçün tənqid atəşinə tutmuşuq. N.Kazımov isə burada tənqidin, 
məzəmmətin fonunda ciddi təhlillər və müqayisələr aparmaqla öz ideyasını 

açıqlamağa müvəffəq olur. Özü də bu zaman müəllif öz ideyasını əvvəlkilərdən, 
yəni əvvəlki kitablarındakı ideyalardan fərqli şəkildə deməyə müyəssər 
olmuşdur. N.Kazımov təlim, tərbiyə, təhsil kateqoriyalarının tam müstəqil 
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kateqoriyalar kimi isbat etmək imkanını bir daha gerçəkləşdirmək məqsədilə 

mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi layihəsində bu məsələyə bir də qayıdır. “Bu imkanı 
gerçəkləşdirmək üçün, yəni tərbiyə kateqoriyası ilə təhsil kateqoriyasını 
müqayisə edək, onların ortaq cəhətlərini hərəsinə xas olan xüsusiyyətləri 
açıqlamağa çalışaq. Belə bir yol bizdən ötrü işıqlı görünür tərcə ona görə yox ki, 
müqayisə nəzəriyyəsini biz yaratmışıq və müqayisəni ağlın sönməz məşəli 
adlandırmışıq; həm də ona görə ki, müqayisə ağaclar arxasında meşəni görməyə 
şərait yaradır” (Səh. 19). N.Kazımov tamamilə doğru buyurur. Hamıya məlum 
olduğu kimi müqayisə nəzəriyyəsini N.Kazımov yaratmışdır. N.Kazımova 

qədər beynəlxalq miqyasda bu problemə Yan Juliyan Parijski (Fransa), 
K.D.Uşinski, L.N.Tolstoy (Rusiya) kimi görkəmli simalar yalnız ötəri 
toxunmuşdular. Y.J.Parijskinin “Müqayisəli tərbiyə” məqaləsi sonuncuların isə 
bir neçə ideyaları mövcud olmuşdur. N.Kazımov isə müqayisənin qnoseoloji, 
fəlsəfi, məntiqi, fizioloji, psixoloji və pedaqoji mahiyyətini aydınlaşdıraraq bu 
problemə dair cild-cild kitablar, məqalələr həsr etmişdir. İkinci başlıq altında 
təqdim etdiyi yazıda N.Kazımovun apardığı sonuncu müqayisədə özünün 
yaratdığı bir nəzəriyyəni yada salmaqla yeni yaratdığı nəzəriyyənin də əsas 

müddəalarını müqayisəli şəkildə sübut etməyə çalışmışdır. Əlbəttə ki, onun buna 
haqqı vardır.  

Kitabın 3-cü başlığına isə N.Kazımov belə bir ad qoyur: “Milli pedaqogika 
tərbiyənin mahiyyəti haqqında”. Bu  başlığa heç bir şərh verilməsə də 
mətinlərdəki yarımbaşlıqlar altındakı izahatlarda N.Kazımov həm tərbiyənin 
mahiyyətini açır, həm də onun bir növ mərhələli olması barədə təsəvvür yaradır. 
Başqa sözlə desək, N.Kazımov tərbiyənin məqsədyönlü, planlı, mütəşəkkil 
proses olması, onun mənəviyyatla, davranışla, mühitlə uyğun olan bir 

ardıcıllıqla şərh edir. N. Kazımovun bu şərhi isə tərbiyənin mahiyyətindəki 
mərhələlilik haqqında ilkin təəssürat yaratmaq üçün bir növ bazis rolunu 
oynayır. 

Qeyd etdiyimiz yarımbaşlıqlar altından verilən şərhləri nəzərdən keçirsək 
bunun şahidi olarıq: 

“Tərbiyənin məqsədyönlü proses olması. Əvvəlcə tərbiyə və təhsil arasında 
ortaq, ümumi, oxşar əlamətləri göstərməyə çalışaq. Aydındır ki, tərbiyə də, 
təhsil də məqsədyönlü prosesdir. Məqsədsiz nə tərbiyə mümkündür, nə də təhsil. 

Tərbiyə ailədə, bağçada, məktəbdə yaxud hər hansı başqa bir yerdə aparılsa da, 
müəllim və ya valideyn, yaxud digər tərbiyəçi tərəfindən aparılsa da, hər 
konkret halda müəyyən məqsədi həyata keçirməyə yönəlir. Məqsəd isə müxtəlif 
ola bilir: Yaxın məqsəd və uzaq məqsəd. Səliqəlilik, düzlük və doğruçuluq, 
yaxud halalıq tərbiyəsi yaxın məqsədə, milli mənlik şüurunun və ya 
azərbaycançılıq şüurunun formalaşdırılması uzaq məqsədə misal ola bilər. 
Bəzən tərbiyə qarşısında daha yaxın, daha konkret məqsəd də qoyulur. 
Məsələn, müəllim (və ya valideyn) müəyyənləşdirir ki, şagird (uşaq) hansısa 

davranış qaydasına, yaxud əxlaq normasına aid müəyyən anlayışa malikdir; 
lakin fəaliyyət zamanı heç də həmişə öz anlayışına uyğun hərəkət etmir. Belə 
hallarda tərbiyəçi nəticə çıxarır ki, şagirddə (uşaqda) hələ müvafiq vərdiş 
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yoxdur. O, növbəti tərbiyə işinin yaxın məqsədini bir qədər də konkretləşdirir; 

nəzərdə tutduğu əxlaq qaydası üzrə vərdişin formalaşdırılmasına başlayır: o, 
həmin əxlaq qaydası ilə əlaqədar şagirdin (uşağın) fəaliyyətini təşkil edir, onun 
fəaliyyətinə nəzarət qoyur” (Səh. 20). 

Burada N.Kazımov mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsinin daha bir işlək tərəfini 
nəzərə çatdırır: tərbiyənin məqsədyönlü olmasını. Kazımov bu 
məqsədyönlülüyün bütün pillələr üzrə baş verdiyini faktlarla izah etdikdən sonra 
bu prosesin planlı surətdə həyata keçirməsini də tutarlı dəllilərlə izah edir.  

Tərbiyə prosesinin planlı olmasını N.Kazımov qədər, demək olar ki, 

pedaqoqların hamısı demişdir. Lakin onlar bu planlılığı epizod olaraq izah 
etmiş, ya da məqsədyönlü, planlı mütəşəkkil işin mahiyyətinə varmamışdır. 
N.Kazımov isə tərbiyənin planlı proses olmasını onun əsas məqsədinə şamil 
etmiş və bu məqsədin əsas tərkib hissələrindən biri kimi bu prosesin  elmi 
mahiyyətini açmışdır. “Tərbiyənin planlı proses olması. Təhsil sahəsində olduğu 
kimi, tərbiyə sahəsində də hər bir tədbir ətraflı ölçülüb biçilir. Təhsilin planlılığı 
bir sıra dövlət sənədləri əsasında tənzimlənir. Təhsil başdan başa əvvəlcədən 
tərtib və təsdiq edilmiş tədris planları və tədris proqramları əsasında həyata 

keçirilir” (Səh.21). 
Sitatdan göründüyü kimi, kitabın müəllifi mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi 

layihəsini cızarkən əvvəlcə nəzəriyyə məfhumuna, sonra tərbiyə məfhumuna 
münasibət bildirmiş, bütün qaranlıq cəhətləri aydınlaşdırdıqdan sonra 
tərbiyənin mahiyyətini şərh etməyə və beləliklə onun məqsədyönlü və planlı 
proses olduğunu konkret elmi dəlillərlə şərh etməyə başlamışdır. Belə bir şərh 
zamanı isə yenə öz üslubuna sadiq qalaraq bu  prosesin planlı olması ilə bağlı 
fikrini müqayisəli şəkildə əsaslandırmışdır. Alimin sübut etdiyi kimi, təhsil 

sahəsində olduğu kimi tərbiyə sahəsində də hər bir tətbiq məqsədyönlü şəkildə 
ölçülüb biçilir. Belə olmasa hər iki prosesdə mütəşəkkillik nəzərə çarpmaz. Ona 
görə də N.Kazımov növbəti yarımbaşlığı məhz belə bir məsələyə həsr etmişdir: 
Tərbiyənin mütəşəkkil proses olması. Məlum olduğu kimi, tərbiyə işləri bu və ya 
digər səviyyədə həm dərs məşğələlərində, həm də dərsdənkənar müxtəlif formalı 
və başqa-başqa məzmunlu tədbirlərdə həyata keçirilir. Tərbiyə işi yalnız tədris 
müəssisələrində reallaşdırılmır. Tərbiyə işi ailədə də, uşaq bağçasında da, 
mədəni maarif müəssisələrində də, məktəbdənkənar təlim-tərbiyə 

müəssisələrində də, hətta idarə və təşkilatlarda da özünü götərir (Səh 21). 
Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, tərbiyə işinin bütün pillələrində 

(bağçada, məktəbdə, litseydə, kollecdə, bakalavr pilləsində və s.) mütəşəkkillik 
olmasa tərbiyənin əsas məqsədi nəinki kölgədə qalar, hətta görünməz. Yəni 
məqsədyönlülük düzgün həyata keçirilsə, plan üzrə nəzərdə tutulan tərbiyə işinin 
bütün komponentləri üzrə həyata keçirilən işlərin səmərəsi özünü daha bariz 
şəkildə biruzə verər. Əks təqdirdə tədbirin qayəsi pozular, ağız deyəni qulaq 
eşitməz, necə deyərlər tədbirin gedişinə xaos hakim  kəsilər. “Həyata keçirildiyi 

yerdən asılı olmayaraq tərbiyə işində az və ya çox dərəcədə mütəşəkillik əlaməti 
müşahidə olunur. Tərbiyəvi tədbir zamanı kimsə kiminsə və ya kimlərinsə 
psixologiyasına, əxlaqına təsir göstərməyə çalışır. Burada ağız deyəni qulaq 
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eşidir; dinləyənlər də passiv olmur; deyilənləri götürqoy edir, öz düşüncə 

süzgəcindən keçirir, nəyi isə qəbul edir, nəyi isə qəbul etmir, nəyəsə etirazını 
bildirir, fəal mövqe nümayiş etdirir. 

Tərbiyə işini bu cür səciyələndirən onun mütəşkillik nişanələridir. Bircə 
misal gətirək. İstər uşaq bağçası olsun, istər orta ümumtəhsil və ya ali təhsil 
məktəbi və ya hər hansı bir idarə və ya təşkilat olsun, fərqi yoxdur, şəhidlər 
xiyabanını ziyarət edən zaman mütəşəkkillik nümayiş edirdilər:” (Səh. 22) 

Yaxud məktəb səhnəsində xocalı faciəsinə həsr edilmiş tədbirdə gecənin 
ssenarisində tədbirin məqsədyönlülüyü, planlılığı nəzərə alınmazsa təsəvvür 

etmək çətin deyil ki, bu mənzərə tədbir iştirakçılarında hansı hissləri doğura 
bilər. Deməli, mütəşəkkilliyin düzgün təşkili, bu işin normal qurulması, hər 
şeydən öncə həm tədbirin təşkilatçılarını, həm iştirakçılarını, həm seyrçiləri 
mənəvi cəhətdən saflaşdırır. Məhz ona görə də N.M.Kazımov növbəti 
yarımbaşlıqda bu məsələnin çözə bilməsini daha qabarıq verərkən tərbiyənin 
birbaşa mənəviyyatla bağlılığını açmaq üçün belə bir sual qoyur: tərbiyə zamanı 
adamlara, o cümlədən gənc nəslə aşılanan nələrdir? Yığcam şəkildə desək: 
mənəvi dəyərlərdir! Bəs mənəvi dəyərlər deyəndə konkret nələr nəzərdə tutulur? 

Əxlaqi keyfiyyətlər, əməyə münasibətlə əlaqədar keyfiyyətlər, sağlamlıqla, ətraf 
mühitlə bağlı keyfiyyətlər, gözəlliklə, hüquqla əlaqədar keyfiyyətlər; Bir sözlə 
adamın yaşayış tərzinə hər hansı şəkildə dəxli olan mənəvi keyfiyyətlər (Səh. 
23). 

Açıq etiraf etmək lazımdır ki, elmi pedaqogikada tərbiyənin tərkib hissələri, 
o cümlədən əxlaq, mənəvi, əmək, estetik, hüquq, ekoloji və s. tərbiyə məsələləri 
sistem halında öyrənilib lakin onların heç vaxt milli-mənəvi dəyərlərlə bağlılığı 

tam bir sistem halında öyrənilib ümumiləşdirilməyib. Elmi pedaqogikada bu 
məsələni ilk dəfə küll halında qabardan N.Kazımov olmuşdur. Kazımova görə 
tərbiyə hər şedən əvvəl milli-mənəvi dəyərlərlə bağlı olan keyfiyyələrin 
məcmusunu özündə əks etdirir. Özü də bu keyfiyyətlər özünü davranışda biruzə 
verir. Yəni davranışla əlaqədar olan milli-mənəvi keyfiyyətlərin adamlarda 
məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil formalaşdırılması prosesidir. Tərbiyənin 
əsasən davranışla bağlılığı. Soruşmaq yerinə düşərdi: insanın hansı mənəviyyat 
sahibi olduğunu, onun hansı mənəvi keyfiyyətlərə malik olduğunu nələrdən 

bilmək mümkündü? Əlbəttə, söylədiyi fikirlərdən və davranışında, cəmiyyətdə 
özünü necə aparmasından, birgəyaşayış qaydalarına onun necə əməl etdiyindən 
bilmək olur (Səh. 23). 

Məsələyə belə yanaşma ona görə düzgün hesab olunur ki, onun özəyində 
klassik yanaşmalar dayanır. Hansı ki, N.Kazımov  özü bu məsələyə də təxminən 
25 il öncə münasibət bildirmişdir. Başqa sözlə, N.Kazımov “Tərbiyənin elmi 
pedaqoji əsasları” adlı monoqrafiyasında şəxsiyyətin formalaşmasına təsir 
göstrən amilləri sistemə salarkən,  bu barədə deyilənləri saf çürük etdikdən 
sonra öz mülahizələrini də konkret olaraq söyləyir. Onun söylədiyi 

mülahizələrdən biri də uşağın davranışında irsiyyət amilinin olması ilə bağlıdır. 
N.Kazımova görə uşağın davranışındakı müsbət və mənfi əlamətləri mühitdə 
tənzimləmək mümkün sayılır. N.Kazımov “Mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi”ndə 
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tərbiyənin davranışla bağlılığını, xüsusilə ətraf mühitlə bağlılığını şərh edəndə 

məsələnin xüsusi sübuta ehtiyacı olmadığını vurğulayır: Tərbiyənin ətraf mühitlə 
bağlılığı. Xüsusi sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, tərbiyə işi həmişə müəyyən 
xüsusiyyətlərlə səciyyələnən mühitdə aparılır: ailədə, tədris müəssisəsində, 
istehsalatda, ictimai-siyasi təşkilatda, hərbi hissədə və s. yerlərdə” (Səh. 24). 
Deyən N.Kazımov mühitin iki cəhətinə diqqət yetirmir və  nəzərə çatdıraraq 
göstərir ki, mühit qlobal və ya regional olması cəhətdən və mühitdə həm maddi-
texniki baza, həm də mənəvi-psixoloji durumun olması cəhətdən fərqli olur. Bu 
fərq ailədə özünü göstərdiyi kimi ətraf mühitdə də özünü göstərir. Ona görə də 

tərbiyəçi bu amilləri hökmən nəzərə almalıdır. Bütün bunları nəzəri cəhətdən 
əsaslandıran alim belə bir qənaətə gəlir ki, “Şəxsiyyətə mühitin təsiri  nə qədər 
məhduddursa tərbiyəçinin işi bir o qədər çətinləşir... təsirin dərəcəsi nə qəər 
genişlənərsə, bunun müqabilində mühitin qeyri-mütəşəkkil dairəsi nə qədər 
məhdudlaşarsa tərbiyəçinin işi bir o qədər səmərəli olar” (Səh. 25). 

N.Kazımov yaratdığı tərbiyə nəzəriyyəsinin mahiyyətini lap çılpaqlığı ilə 
açmaqdan ötrü tərbiyənin strateji məqsədini daha dərindən aydınlaşdırmağa 
çalışır. Bunun üçün tərbiyənin məqsədinin ədəbiyyatda qoyuluşuna baş vurur: 

Bizim araşdırmalardan görünür ki, dünya miqyasında ad qazanmış görkəmli 
pedaqoqlar və filosoflar tərbiyənin hansı məqsədə xidmət etməli olduğu barədə 
öz fikirlərini söyləmişlər. Maraqlı cəhət həm də odur ki, Milli pedaqogikanın 
müəyyənləşdirilmiş olduğu pedaqoji cərəyanlar da tərbiyənin məqsədi 
məsələsinə laqeyd qalmamışdır (Səh. 27). 

Məlum həqiqətdir ki, N.Kazımova qədər bütün pedaqoqlar tərbiyənin 
məqsədini aydınlaşdırmağa çalışmışlar. Lakin müxtəlif dövrlərdə yaşayan 
mütəfəkkirlər, mütəxəssislər bu məqsədi dövrün ideoloji tələblərinə 

uyğunlaşdıraraq izah etmişlər. Kitabda bütün bunlara xronoloji ardıcıllığa 
riayət etməklə münasibət bildirilir. Hələ XVIII əsirdə İngiltərədə, XVIII-XIX 
əsrlərdə Almaniyada mövcud olan pedaqoji fikrin ana xəttini məhz bu məsələ 
təşkil etmişdir. N.Kazımov həmin dövrün pedaqoqlarının fikirlərini də təhlil 
süzgəcindən keçirmişdir.  

“Centlmen pedaqogikasının tərəfdarları çalışmışlar ki, cəmiyyət üçün 
işgüzarlılığı, intizamlılığı, təkidliliyi ilə fərqlənən gənc nəsil tərbiyə etsinlər. 
Cərəyanın aparıcı ideoloqu ingilis filosofu və pedaqoqu Con Lokk olmuşdur 
(1632-1704). 

Dözümlülük pedaqogikasına görə uşaq “vəhşi şıltaqlıq”, “qəddar 
inadkarlıq”, kimi əlamətlərlə dünyaya gəlir; bu səbəbdən də tərbiyə uşaqda baş 
qaldıran “vəhşi şıltaqlıq”, “qəddar inadkarlıq” kimi əlamətlərin qarşısını 
almağa yönəldilməlidir. Bu cərəyanın əsas yaradıcısı İohann (Pestalotsi) 
olmuşdur. 

İohann Pestalotsi (1746-1827) və Yan Amos Komenski (1592-1670) bir 
qədər fərqli mövqe sahibi olmuşlar. Onların əqidəsincə, tərbiyənin məqsədi 

uşaqlarda olan təbii qüvvələri inkişaf etdirməkdən ibarət olmalıdır. Pestalotsi 
təbii qüvvələr deyəndə duyğu orqanlarını: eşitmə, görmə, yerimə, düşünmə və s. 
Nəzərdə tutmuşdur. (Səh.27) 
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Sitatdan göründüyü kimi, hətta klassik pedaqoqların aparıcı simaları 

tərbiyənin məqsədinə məhdud şəkildə, bir qədər konkret desək, birtərəfli 
yanaşmışlar. Bir sıra pedaqoji cərəyanlar uşağın tərbiyəsinə dini ehkamların 
gücündən istifadə etməklə yanaşmağa üstünlük vermişlər. 

Azərbaycan etnopedaqoji fikir tarixində belə yanaşmalara rast gəlmişik və 
bu barədə Ə.Seyidovun, Ə.Həşimovun, Y.Talıbovun və bu sətirlərin müəllifinin  
tədqiqatlarında istənilən qədər məlumatlar vardır. Maraqlıdır ki, N.Kazımov 
bu fikirlərə toxunmadan tərbiyənin məqsədilə bir başa səsləşən pedaqoji 
cərəyanların liderlərinin fikirlərinə diqqəti yönəldir.  

“Piyetizm pedaqogikası xristian dinində insanın günahla doğulduğu fikrinə 
sadiq qalmışdır. Bu səbəbdən də onun tərəfdarları, başda alman Frange 
olmaqla XVIII əsrdə dini tərbiyəyə, yenilməz intizama, uşağın istək və 
arzularını dəf etməyə üstünlük vermişlər” (Səh. 28).  

Piyetizm pedaqogikasından sonra N.Kazımov ləyaqət pedaqogikası (Georq 
Kerşenşteyner), hərəkət pedaqogikası (Vilhelm Lay), şəxsiyyət pedaqogikası 
(Hüqo Qaundiq) kimi cərəyanların da tərbiyənin mqsədinə münasibətlərini 
öyrənərək təhlil etmişdir.  

Birincilər dövlət işinə ləyaqətli adamları, ikincilər əməkdə formalaşan 
insanları, üçüncülər isə mühitin sınağından keçənləri həyata keçirməyi 
tərbiyənin məqsədi saymışlar. 

Kitabda daha sonra Rusiyada Serqey Uvarovun Avropada Fransua 
Rabelnin (1494-1553), Mişel Montenin (1533-1592), Vilhelm Humboltun (1767-
1835), Fridrix Volfun (1759-1824) neotomist Foma Akvinskinin tərbiyənin 
məqsədilə bağlı fikirləri təhlil olunur. Bu zaman bu fikirlər yığcam bəzən geniş 

şəkildə verilir. 
“Monarxist-saray pedaqoji cərəyanının yaradıcısı olan Sergey Uvarov 

Rusiyada monarxiyanın, pravoslav kilsəsinin və xəlqiliyin (təhkimçiliyin) 
qorunub saxlanmasını tərbiyə işinin məqsədinə çevirməyə çalışmışdır” (Səh. 29) 
deyən N.Kazımov neotomizm (Jak Mariten), praqmatizm (Con Dyuni), 
eksistensializm (ABŞ-da A.Fallinqton, Fransada J.Sartr, Almaniyada 
E.Qrizebax) Utopik Sosializm (Tomas Mor, Tomazo Komponella) kimi 
pedaqogikalarda tərbiyənin məqsədinə münasibət bildirərkən onların 

məqsədlərindəki qeyri elmiliyi, yəni dini və idealist mövqelərdən yoğrulan 
məqsədləri tənqid edir. 

Əcnəbi pedaqogikalarda tərbiyənin məqsədilə bağlı fikirləri “Marksizm 
pedaqogikası” və “Sovet pedaqogikası” kimi cərəyanların ideoloji 
prinsiplərindən, partiyanın məfkurəsindən nəşət edən məqsədlərini tənqid 
etməklə N.Kazımov yekunlaşdırır. 

“Marksizm pedaqogikası utopik sosialistlərin ideyalarından qidalanmışdır. 
Bu pedaqoji cərəyan da şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafını tərbiyənin son məqsədi 

hesab etmişdir. Lakin utopik sosialistlərdən fərqli olaraq maksistlər nəzəri 
cəhətdən sübut etməyə çalışmışlar ki, həmin məqsədi kapitalizm şəraitində 
reallaşdırmaq mümkün deyil, bundan ötrü kapitalizmi inqilabi yolla ortadan 
götürmək zəruridir. Odur ki, gənc nəsli də xalqla birlikdə inqilaba hazırlamaq 
lazımdır. Maksizm pedaqogikasının baniləri Karl Marks və Fridrix Engelsdir” 
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(Səh. 31). Sovet pedaqogikalarının rişələrinin də müəyyən dərəcədə marksizm 

pedaqogikasına gedib çıxmasını vurğulayan N.Kazımov bu pedaqogikanı 
tərbiyənin məqsədilə bağlı yürütdüyü mühakimləri uzun-uzadı təhlil etməyi 
məqsədəuyğun hesab etmir. Konkret olaraq, sovet pedaqogikasında tərbiyənin 
məqsədi “Fəal kommunizm qurucuları yetişdirmək” kimi qoyulması nəzərə 
çatdırılır. Əslində kitabda bu məsələ ilə bağlı məlum həqiqətləri sadalamağa da 
ehtiyac yox idi. Çünki Pestsovet məkanında tərbiyə “kommunist tərbiyəsi” 
adlandırılmış, onun məqsədi də kommunizm quruculuğuna xidmət göstərmək 
olmuşdur. Fikrini belə yekunlaşdıran müəllif ötəri olaraq öz respublikamızda 

mövcud olan məqsədə qayıdır.  
Respublikamızda 2002, 2003-cü illərdə dərc olunan “Pedaqogika”larda 

tərbiyənin məqsədi haqqında fikir yürütdükdən sonra fikrini belə yekunlaşdırır:  
“Qayıdaq yenə öz pespublikamıza və görək 1992-ci ildə qəbul olunmuş 

Təhsil Qanununda problem necə qoyulmuşdur? Bəri başdan etiraf etməliyik ki, 
bu sənəddə də təlim-tərbiyənin məqsədi məsələsinə elmi cəhətdən 
əsaslandırılmış, aydınlıq gətirilməmişdir. Orada təhsilin vəzifələri uzun-uzadı 
sadalansa da, onun qlobal, strateji məqsədi qeyri-müəyyən olaraq qalmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının 15 ili ərzində davam edən bu qeyri-
müəyyənlik aradan qaldırılmalıdır; ölkəmizdə təlim-tərbiyə üzrə işlək, real, ali, 
strateji məqsəd işlənib hazırlanmalıdır. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsinə Milli 
pedaqogika təşəbbüs göstərmək əzmindədir” (Səh. 35). 

Kitabın 5-ci bölməsində isə müəllif tərbiyənin strateji məqsədini daha 
dərindən aydınlaşdırır. Beşinci başlıqda sual qoyan N.Kazımov, həmin sualı 
belə açıqlayır: “Suala cavab verməzdən əvvəl belə bir məsələyə aydınlıq 
gətirməlidir: Azərbaycan Respublikasında hamı tərəfindən qəbul edilməli olan 

tərbiyə məqsədi hansı tələbələrə cavab verməlidir? 
Əvvəla, belə məqsəd ölkəmizdə bütün sosial qruplar tərəfindən qəbul 

sayılmalı, qəbul edilməli, tərbiyə işində nəzərə alınmalıdır; ondan imtina etmək 
üçün heç bir qüsuru olmamalıdır. 

İkincisi, belə bir məqsəd Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
müddəalarına tam uyğun olmalıdır, onunla heç bir cəhətdən zidiyyət təşkil 
etməməlidir. 

Üçüncüsü, məqsəd mümkün qədər aydın ifadə olunmalıdır; birmənalı başa 

düşülməlidir, çoxmənalılığa yer qalmamalıdır. 
Dördüncüsü, nəzərdə tutulan məqsəd elə formalaşdırılmalıdır ki, 

respublikamızın hazırki durumu tam, dolğun nəzərə alınsın; nəzərə alınsın ki, 
qismən sərhədlərimiz və ərazi bütövlüyümüz pozulub, ərazimizin iyirmi faizi 
düşmən tapdağı altındadır, bir milyon qaçqınımız var. Bu problem məsələlər 
xalqımızın qarşısında duran və həllini gözləyən problemlərdir.  

Beşincisi, tərbiyənin məqsədi nəinki mövcud durumu, nəinki yaxın gələcəyi, 
hətta xalqın uzaq gələcəyini də özündə ehtiva etməlidir. 

Altıncısı, tərbiyənin məqsədi elə formalaşdırılmalıdır ki, onu həyata 
keçirməyin necəliyi də, yolları da aydın sezilsin. Çünki məqsədi reallaşdırmağın 
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yolları tərbiyəçilər üçün qeyri-müəyyən olduqda məqsəd çox halda məqsəd 

olaraq göydən asılı vəziyyətdə qalar.  
Yeddincisi, nəzərdə tutulan tərbiyə məqsədi elə ifadə edilməlidir ki, 

millətimizi səfərbər etmyə bir yumruq kimi birləşdirməyə imkan versin, 
qruplara parçalanmasının qarşısını alsın.  

Səkkizincisi, tərbiyəçi üçün aydın olmalıdır ki, nəzərdə tutulan məsqədə 
doğru irəliləyən şəxs hansı real elmi biliklər və mənəvi keyfiyyətlər 
mənimsəməlidir. Bu bilik və mənəvi keyfiyyətlər milli, yoxsa ümumbəşəri və ya 
həm milli, həm də ümumbəşəri səciyyəli olmalıdır? 

Doqquzuncusu, məqsəd elə formalaşdırılmalıdır ki, həmin məqsəddən 
qidalanan şəxs lazım gəldikdə sülh meydanına, lazım gəldikdə isə əlində silah 
döyüş meydanına atılmağa hazır olun. 

Nəhayət sonuncusu, söhbət tərbiyənin məqsədindən getdiyindən və 
tərbiyədə insanların davranışı önəmli olduğundan tərbiyənin məqsədi 
məfhumunun mahiyyəti açılarkən, onun davranışla bağlılığı nəzərə alınmalıdır. 
Çünki bəzən deyilən söz, verilən vədlər atılan addımlarla üst-üstə düşmür; sözdə 
bir, əməldən başqa olur. Odur ki, müdriklərimiz də dönə-dönə tövsiyyə ediblər 

ki, adamların ən çox dediklərinə yox, necə hərəkət etdiklərinə diqqət yetirmək 
lazımdır.   

Sadalanan tələbləri nəzərə alan milli pedaqogika uzun müddət 
araşdırmalardan sonra belə qərara gəlib ki, arzu olunan məqsədi 
formalaşdırmaq mümkündür. Belə: Davranışla əlaqədar olan milli və 
ümumbəşəri dəyərlərə gənc nəsli məqsədyönlü planlı və mütəşəkkil 
yiyələndirmək yolu ilə respublikamızın dövlət müstəqilliyi, sərhədlərinin 
toxunulmazlığını, ərazi bütövlüyünü qorumağa, ölkəmizi inkişaf etmiş 

demokratik dövlətlər səbiyyəsinə qaldırmağa qadir olan vətəndaşlar yetişdirmək 
tərbiyənin məqsədidir” (Səh. 36-37). 

N.Kazımovun irəli sürdüyü tələblərin hər biri müstəqil dövlət quruculuğu 
dövründə yeni insan yetişdirilməsi üçün çox önəmlidir. Niyə?  

Birincisi ona görə ki, tərbiyə olunanlarda aşılanması nəzərdə tutulan ən 
zəruri keyfiyyətlərdən ən əzəli olanı vətənsevərlik, vətəni qorumaq, onu yad 
nəzərlərdən hifz etmək, vətənin torpağını da, daşını da, sərhədlərini də, onun 
insanlarını da sevmək kimi keyfiyyətlidir. Məmməd Araz demişkən: 

                           ... Vətən daşın sevməyəndən, 
                           Olmaz ölkə vətəndaşı... 
Bu mənəvi keyfiyyətlər isə həm milli keyfiyyətlər həm də ümumbəşəri 

keyfiyyətlərdir. Vətəni sevmək, onu qorumaq, onun uğrunda şəhid olmaq həm 
hər bir millət övladının, həm də bəşəriyyətin ən ali məqsədidir. 

“Soruşmaq yerinə düşərdi: səciyyələndirilən məqsədə doğru irəliləyən 
şəxslər hansı keyfiyyətlərlə silahlanmalıdırlar ki, tələb olunan vəzifələrin 
öhdəsindən gələ bilsinlər? Yuxarıda ifadə etdiyimiz məqsəddə bu sualın cavabı 

da nəzərdə tutulmuşdur: davranışa qida verən milli və ümumbəşəri dəyərlər!” 
(Səh 38). 
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Sitatın mahiyyətində vurğulandığı kimi milli dəyərlər Azərbaycan 

Respublikası ilə, onun dövləti və xalqı ilə bağlıdırsa, ümumbəşəri dəyərlər həm 
Azərbaycan xalqına həm də vətənlərini göz bəbəyi kimi sevən digər xalqlara 
aiddir. Həmin dəyərlər əsasında tərbiyə işini həyata keçirməyi qarşıya məqsəd 
kimi qoyduqdan sonra bu məqsədə gedən yolun hansı plana əsasən qət 
olunmasıŞ, qeyd olunduğu kimi, başlıca şərtlərdəndir. 

Tərbiyə məqsədinin planlı şəkildə həyata keçirilməsi. Tərbiyə qarşısında 
qoyulan vəzifə, necəliyindən asılı olmayaraq, tərbiyəçi (valideyn və ya müəllim) 
tərəfindən planlaşdırılır. Konkret vəzifəsinin xarakterindən asılı olaraq tərbiyə 

işi yazılı formada və ya şifahi formada planlaşdırıla bilir. Tərbiyəvi tədbir ötəri 
xarakter daşıdıqda və bir nəfərlə məhdudlaşdıqda, adətən, fikrən, şifahi, 
uzunmüdətli olduqda və kütləvi səciyyə daşıdıqda yazılı formada planlaşdırılır. 
Tərbiyəvi tədbirin  məhdud  və ya kütləvi səciyyə daşımasından asılı olmayaraq, 
onun nə vaxt və necə başlayacağı, hansı mərhələlərdən keçəcəyi, nə ilə 
nəticələnəcəyi qeydə alınır. Bu, həm də o deməkdir ki, tərbiyə məqsədinin 
həyata keçirilməsində mütəşəkkillik təmin edilir. 

Tərbiyə məqsədinin həyata keçirilməsində mütəşəkkillik. Tərbiyə 

məqsədinin reallaşdırılması müddətindən və formasından asılı olmayaraq, 
proses daim mütəşəkkilliyi ilə səciyyələnir. Mütəşəkkilliyin əsas göstəriciləri: 
qarşıdakı tərbiyəvi tədbirdən tərbiyəçinin məlumatı olduğu kimi, müəyyən 
dərəcədə tərbiyə olunanların da məlumatlandırılması; tərbiyəvi tədbirdə iştirak 
edən tərəflərin necə iştirak edəcəyində aydınlıq; tərbiyə zamanı həyata 
keçiriləcək yaxın vəzifənin, hətta bu vəzifənin xidmət etdiyi strateji məqsədin 
tərbiyə olunanlar üçün (lazım olarsa) açıqlanması; tərbiyəçi ilə tərbiyə olunanlar 
arasında qarşılıqlı anlaşmanın təmun edilməsi” (Səh. 40). 

Məqsədyönlü, planlı, mütəşəkkil şəkildə həyata keçirilən tərbiyə işinin 
səmərəli olması üçün isə onun mərhələlər üzrə həyata keçirilməsi vacib sayılır. 
Kitabda N.Kazımov həmin mərhələlər üzrə həyata keçirilən işlərin əsas 
istiqamətlərini də müəyyənləşdirir. Bunu isə tərbiyə təcrübəsindəki müşahidə 
faktları əsasında müəyyənləşdirən N.Kazımov yazır: Soruşmaq yerinə düşərdi: 
tərbiyənin mərhələlilik görüntülərini hansı istiqamətlərdə müşahidə etmək 
mümkündü? Aşağıdakı istiqamətlərdə: yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasında; 
tərbiyənin növlərində; ilkin tərbiyədə; yenidən tərbiyədə; özünü tərbiyədə; 

şəxsiyyətin formalaşmasına kompleks yanaşılmasında; tərbiyə vəzifələrinin 
yerinə yetirilməsində və s. istiqamətlərdə. 

Yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasında mərhələlik əlamətləri. Tarixdə də, 
müasir dövrdə də tərbiyə məsələləri ilə məşğul olan mütəxəssislərin əksəriyyəti 
belə bir fikirdə yekdildirlər ki, gənc nəslin tərbiyəsində yaş xüsusiyyətləri nəzərə 
alınmalıdır. Onlar haqlı olaraq qeyd edirlər ki, hər bir uşaq anadan olandan 
sonra müxtəlif yaş dövrlərindən keçir; hər yaş dövrü müxtəlif fiziki, fzioloji, 
psixoloji və mənəvi keyfiyyətlərə malik olur. Tərbiyə işini təşkil edərkən yaş 

dövrünü səciyyələndirən həmin xüsusiyyətlər tərbiyəçi tərəfindən nəzərə 
alınmalıdır: işin forması da, tətbiq edilməli üsullar da tərbiyə edilən uşaqların 
yaşına uyğun gəlməlidir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, uşaqların inkişafını 2 
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yaşadək, 2-dən 12 yaşadək, 1-dən 15 yaşadək, 12 yaşdan kamillik yaşınadək 

olan dövrlərə bölən Russo hər dövrün qarşısında xüsusi tərbiyə vəzifəsi qoymuş 
və müvafiq iş formaları təklif etmişdir. Bu cür faktlar açıq-aşkar göstərir ki, 
tərbiyə işinin yaş dövrlərinə uyğun qurulması tərbiyədə mərhələliliyin olduğunu 
göstərir: uşağın 2 yaşadək fiziki inkişafı ilə, 12 yaşadək duyğuların inkişafı ilə, 
15 yaşadək ağıl tərbiyəsi ilə, 15 yaşadan sonra əxlaqi keyfiyyətlərin 
formalaşdırılması ilə məşğul olmaq” (Səh. 42). Milli pedaqogikada  sübuta 
yetirilmiş bir həqiqət var: çətinlik dərəcəsinə görə tərbiyə üç növə ayrılır. 1. İlkin 
tərbiyə; 2. Yenidən tərbiyə; 3. Özünütərbiyə. 

Bu üç məfhumu elmə gətirən milli pedaqogika onların mahiyyətini də 
aydınlaşdırmış və hər üçünün məqsədini tərbiyənin strateji məqsədi kimi 
səciyyələndirmişdir. 

İlkin tərbiyə məfhumu Milli pedaqogikada belə əsaslandırılır: “Uşağın, 
yeniyetmə və ya gəncin şəxsiyyətində baş qaldıran mənfi keyfiyyətlər 
valideyinlər, müəllimlər və digər tərbiyəçilər tərəfindən ailə və cəmiyyət üçün 
faydalı hesab olunduqca ilkin tərbiyə davam edir. Formalaşan hər hansı faydalı 
mənəvi keyfiyyətin istiqaməti dəyişdikdə,  ailə, məktəb və cəmiyyət üçün zərərli 

hesab edildikdə valideyn, müəllim və ya digər tərbiyəçi narahat olmağa, başqa 
tədbir görməyə məcbur olur: ilkin tərbiyə bitir, yenidəntərbiyəyə keçilir” 
((“Məktəb pedaqogikası”. Bakı, “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2005, səh.267). 

Nəhayət, ilkin tərbiyə məfhumunun mahiyyəti Milli pedaqogikada belə 
dəyərləndirilir: “Davranışla əlaqədar olan, ailə və cəmiyyət üçün faydalı heesab 
edilən milli və ümumbəşəri mənəvi keyfiyyətlərin gənc nəsildə məqsədyönlü, 
planlı və mütəşəkkil formalaşdırılması ilkin tərbiyədir” (“Məktəb 
pedaqogikası”. Bakı, “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2005, səh. 268)”. 

N.Kazımovun ilkin tərbiyə haqqındakı fikirlərinin də çox mühüm 
etnopedaqoji kökləri vardır. Tapmacalarda, atalar sözlərində, məsəllərdə, 
nəsihətnamələrdə, vəsiyyətnamələrdə, təcnislərdə, gəraylılarda, müxəmməslərdə, 
qəzəllərdə, qəsidələrdə, xüsusilə aşıq yaradıcılığında (vücudnamələrdə) uşağa 
yaşınauyğun və tədricən tərbiyə verilməsi öz əksini tapır. Ə.Bəhmənyarın,  
N.Tusinin əsərlərində bu məsələ öz geniş həllini tapır. Aşıq Ələsgərin 
vücudnaməsində 1-yaşından qocalanadək insanın yaş dövrləri müqayisə olunur. 
Deməli N.Kazımovun bu sahədəki konsepsiyasının tarixi kökləri vardır. 

Kazımova görə ilkin tərbiyənin özünün də mərhələləri vardır. 
“Ayrı-ayrı mənəvi keyfiyyətlərin ilkin tərbiyə zamanı aşılanmasında 

mərhələlilik əlamətləri. Uzun müddət apardığımız müşahidələr və  topladığımız 
faktik materiallar əsasında müəyyənləşdirə bilmişik ki, ilkin tərbiyənin özü 
müəyyən mərhələlərdən keçir” (Səh. 44). 

N.Kazımov bu mərhələləri də konkret olaraq pedaqoji kriteriyalara bölür. 
N.Kazımovun fikrincə ilkin tərbiyənin özünün aşağıdakı mərhələləri 
mövcuddur: 

1. Veriləcək, təlqin olunacaq tərbiyənin səciyyəsi müəyyənləşdirilir; 
2. Tərbiyəçi nəzərdə tutduğu mənəvi keyfiyyət haqqında təəssürat yaradır; 
3. Həmin mənəvi keyfiyyət barədə anlayış formalaşdırılır; 
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4. Formalaşdırılan anlayışa uyğun əməli fəaliyyətə istiqamətləndirir; 

5. Tərbiyəçi apardığı işə yekun vurur: onların tərbiyə prosesindəki iştirak 
dərəcəsinə, mənimsədikləri anlayışa uyğun necə fəaliyyət göstərdiklərinə öz 
münasibətini bildirir, sözlə də olsa qiymətləndirilir. 

N.Kazımova görə bu mərhələlilik yenidəntərbiyə işində  də özünü göstərir. 
Yenidəntərbiyədə mərhələlilik əlamətləri. Yenidəntərbiyə təcrübəsindən 

alınan faktlardan məlum olur ki, tərbiyə işinin növlərindən biri olan 
yenidəntərbiyədə də işin mərhələ-mərhələ aparıldığı hallarına rast gəlmək olur” 
(Səh. 44). 

Bu mərhələləri də tərbiyəçi müəyyənləşdirir. Məsələn, əgər uşaq yalan 
danışırsa birinci mərhələdə yalanın zərərli cəhəti izah edilir. Sonra müvafiq 
praktik tədbir göstərir, təsir edir. Məsələn, uşağın dediyi yalanı faş edəcəyini 
bildirir. Sonra doğru danışmağın faydası izah edilir. Daha sonra uşaqda 
doğruçuluq meyləri müşahidə və təqdir edilir və nəhayət nəticə qiymətləndirilir.  

Yenidəntərbiyə zamanı Kazımov tərbiyə prosesində görülən işlərin 
mərhələlər üzrə həyata keçirməsini tərbiyəçinin sırf praktik işi hesab edirsə, 
özünütərbiyədəki mərhələli tərbiyə işinin həyata keçirilməsini fərdin özünün 

fəaliyyəti kimi qiymətləndirir. 
Özünütərbiyədə mərhələlilik əlamətləri. Məlumdur ki, özünütərbiyə 

hadisəsində şəxs öz təşəbbüsü ilə, tərbiyəçinin nəzarəti olmadan, istədiyi mənəvi 
keyfiyyəti özündə formalaşdırır” (Səh. 45). 

Kazımovun bu konsepsiyasını da sübuta yetirən həyatı faktlar vardır. 
Məsələn Nikolay Ostrovskinin “Polad necə bərkidi” əsərində Pavel Korçagin, 
özünü mübarizəyə hazırlayanda ardıcıl olaraq, sistematik və mərhələli fəaliyyət 
proqramı hazırlayır. Sonra başqalarında bu keyfiyyətləri aşılamağa başlayır.  

Kazımov da belə bir ideya ilə çıxış edir və göstərir ki, özünütərbiyə 
uzunmüddətli olmaqla şəxsin özü tərəfindən əvvəlcədən planlaşdırılır. 

N.Kazımova görə belə planlaşdırma kompleks tərbiyə işində özünü daha 
çox biruzə verir. 

Şəxsiyyətin formalaşdırılmasına kompleks yanaşmada mərhələlilik 
əlamətləri. Təcrübə göstərir ki, həm orta ümumtəhsil məktəblərində, həm də ali 
məktəblərdə tərbiyə işləri, adətən, planlaşdırılır. Bu planlarla tanışlıq göstərir ki, 
onu tərtib edən yoldaşlar tərbiyənin, demək olar əksər sahələrinə aid tədbirlərin 

adlarını, onların icraçılarını və icra vaxtını qeyd edirlər. Lakin əks halda 
plandakı tədbirlər arasında məntiqi əlaqəyə o qədər də diqqət yetirilmir; tərbiyə 
işində pərakəndəlik üstünlük təşkil edir.”(Səh.45) 

Bu zaman tərbiyənin ayrı-ayrı sahələri üzrə mərhələli tərbiyə işi aparılır; 
- əxlaq tərbiyəsi üzrə mərhələli iş; 
- əmək tərbiyəsi üzrə mərhələli iş; 
- estetik tərbiyə üzrə mərhələli iş; 
- fiziki tərbiyə üzrə mərhələli iş; 

- ideya-siyai tərbiyə üzrə mərhələli iş; 
- ekoloji tərbiyə üzrə mərhələli iş və s. N.Kazımov iddia edir ki, hər hansı 

mənəvi keyfiyyətin aşılanmasında da mərhələlilik özünü göstərir: 
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Tərbiyəlilik  səviyyəsi ilə əlaqədar tərbiyədə mərhələlilik əlamətləri. Hamı 

üçün aydındır ki, hər hansı mənəvi keyfiyyət üzrə tərbiyəlilik səviyyəsi müxtəlif 
adamlarda eyni olmur. Məsələn, yoldaşlıqda səmimilik əlamətinə nəzər salaq. 
Birimiz səmimiliyin nə demək olduğunu, yoldaşlıqda səmimiliyin əhəmiyyətini 
bilir, əməldə daim səmimi olmağa çalışır. Başqa birimiz isə səmimiliyin 
mahiyyətindən və əhəmiyyətindən ağız dolusu danışır, amma əməldə heç də 
səmimilik nümayiş etdirmir. Bu cür müxtəlifliyi adamlarda digər mənəvi 
keyfiyyətlərlə əlaqədar da müşahidə etmək mümkündür. Sual olunur: eyni 
mənəvi keyfiyyət üzrə tərbiyəlilik səviyyəsi müxtəlif olan adamların (uşaqların, 

yeniyetmə və gənclərin) tərbiyəsində eyni üsuldan istifadə etmək səmərəli olar, 
yoxsa həmin adamların tərbiyəlilik səviyyələrinə uyğun gələn üsullardan istifadə 
etmək?” (Səh. 46). 

Bu zaman vacib sayılan işlərdən biri konkret vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsidir. Bu vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi prosesinin özündə də 
mərhələlilik əlamətləri mövcuddur. 

N.Kazımov tərbiyənin tərkib hissələrindən hər birinin formalaşdırılması 
zamanı konkret vəzifələr müəyyənləşdirmişdir. 

Qarşıda duran həmin vəzifələrin həllilə əlaqədar olan fikirlərini N.Kazımov 
aşağıdakı şəkildə şərh edir: Məlumdur ki, ümumi pedaqoji kateqoriyalardan 
biri olan tərbiyənin əxlaq tərbiyəsi, əmək tərbiyəsi, estetik tərbiyə, ideya-siyasi 
tərbiyə və s. sahələri, yaxud tərkib hissələri var. Lakin o qədər də aydın deyil ki, 
tərbiyənin hər bir tərkib hissəsi qarşısında neçə və hansı vəzifələr durur. Milli 
pedaqogikada müyyənləşdirilib ki, tərbiyənin hər hansı tərkib hissəsi qarşısında 
əsas üç vəzifə və ya üç qrup vəzifə qoyulur və həll edilir. Bu fikri əxlaq 
tərbiyəsinin nümunəsində konkretləşdirək. Hər hansı əxlaqi keyfiyyətin 

(məsələn, vətənpərvərliyin) formalaşmasında həll edilən üç əsas vəzifə bunlardır: 
Tərbiyə olunanlarda hissiyatın yaradılması, vətənpərvərliyə dair onlarda 
anlayışın (şüurun) formalaşdırılması və vətənpərvərlik üzrə tərbiyə olunanların 
fəaliyyətinin təşkili” (Səh. 47). 

Tərkib hissələr üzrə həyata keçirilən tərbiyə işlərində qarşıya qoyulan 
vəzifələr isə Kazımova görə aşağıdakı mərhələlərdən keçir. 

1. Əvvəlcə təsəvvür (məsələn hissiyyat haqqında təsəvvür) yaradılır.  
2. Anlayış formalaşdırılır. 

3. Formalaşdırılan anlayışa uyğun fəaliyyət təlqin olunur. 
Yəni əməli fəaliyyət təlqin olunur. Belə bir sistem üzrə tərbiy nəzəriyyəsinin 

yaradılması, onun başlıca göstəricilərinin üzə çıxmasına səbəb olur. Həmin 
göstəricilərin nədən ibarət olmasını açmaq üçün yenə belə bir sual qoyur: 
Soruşmaq yerinə düşərdi: indiyədək belə bir nəzəriyyə olmamışdır. Bəlkə 
bundan sonra bu cür nəzəriyyə yaratmağa ehtiyac da qalmamışdır? Mərhələli 
tərbiyə nəzəriyyəsinin əhəmiyyəti nədən ibarət ola bilər? (Səh. 50). 

Bu suala N.Kazımov çox konkret və çox lokonik bir cavab verir: Bu cür 

başa düşülən tərbiyə nəzəriyyəsinin bir sıra göstəriciləri vardır ki, onlardan da 
ən başlıcası tərbiyə işinin (mövcud mənəvi-psixoloji durum səviyyəsindən asılı 
olaraq 3-5 arasında dəyişə bilməsi mümkün sayılan) mərhələli proses olmasıdır. 
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Lakin aşılanması nəzərdə tutulan mənəvi dəyər üzrə tərbiyəlilik səviyyəsi tərbiyə 

olunanlarda aşağı olduqda tərbiyəçi həyata keçirdiyi tədbiri beş mərhələnin 
hamısından keçirməlidir: 

“Birinci mərhələdə, yuxarıda deyildiyi kimi, aşılaması nəzərdə tutulan hər 
hansı milli və ya ümumbəşəri dəyərin tərbiyə olunanlarda səviyyəsi təqribi də 
olsa üzə çıxarılır. Tərbiyə bu zəmində aparılır. 

İkinci mərhələdə tərbiyəçinin başlıca qayğısı (buna ehtiyac olduqda) 
nəzərdə tutduğu mənəvi keyfiyyət üzrə öz uşaqlarında, yeniyetmə və ya 
gənclərində ilkin təəssürat yaratmaqdan, onların diqqətini belə bir mənəvi 

dəyərin varlığına yönəltməkdən ibarət olur. 
Üçüncü mərhələdə tərbiyəçi çalışır ki, həmin mənəvi dəyərə dair tərbiyə 

olunanlarda müəyyən anlayış formalaşsın, onun mahiyyəti və əhəmiyyəti başa 
düşülsün.  

Dördüncü mərhələdə tərbiyəçi tərbiyə olunan şəxslərdə formalaşdırdığı 
anlayışa, şüura uyğun olaraq, onların əməli fəaliyyətlərini təşkil edir. 

Beşinci mərhələdə tərbiyəçi tədbirlərinə yekun vurur: tərbiyəvi tədbirdə 
uşaqların, yeniyetmələrin və ya gənclərin iştirak dərəcəsinə, qazandıqları 

anlayışa uyğun necə fəaliyyət göstərdiklərinə öz münasibətini bildirir və sözlə də 
olsa qiymətləndirir” (Səh. 51). 

Mərhələli işi sistemə saldıqdan sonra N.Kazımov, nəhayət mərhələli 
tərbiyəyə ən yığcam, ən elmi və pedaqoji məntiqə uyğun olan bir tərifi verir. (Bu 
tərifl biz ilk dəfə “Məktəb Pedaqogikası” dərsinin XIX fəslində rast gəlmişik) 
Bu tərifi isə N.Kazımov özünün yaratdığı  Milli pedaqogikaya əsaslanaraq belə 
ifadə edir: 

“Şərh edilən fikirləri ümumiləşdirən Milli pedaqogika tərbiyənin 

mərhələləri məfhumunun mahiyyətini belə dəyərləndirir: “Aşılanacaq milli və ya 
ümumbəşəri dəyərlə əlaqədar tərbiyə olunan şəxslərdə üzə çıxarılmış mənəvi-
psixoloji hazırlığın səviyyəsinə nəzərən aparılan tərbiyə işindəki keçidlərə, onun, 
yəni tərbiyənin mərhələləri deyilir” (Məktəb pedaqogikası. Bakı, “Çaşıoğlu”, 
2005, səh.301). 

Bu anlam Milli pedaqogikada yaradılan mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsinin 
sadəcə göstəricilərindən biri deyil, həm də onun özəyidir” (Səh. 52). 

Mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsinin əsaslandırmasının ən maraqlı 

məqamlarından biri də tərbiyədə mərhələləri müəyyənləşdirməyin əsasının 
açılması ilə bağlı olan fikirlərdir. Niyə? Ona görə ki, tərbiyədə mərhələlərin 
müəyyənləşdirilməsinin əsasını açarkən N.Kazımov vətənpərvərlik tərbiyəsinə 
müraciət edir. Bu günümüz üçün son dərəcə aktual olan həmən nümunəni şərh 
etməzdən öncə N.Kazımov özünəməxsus sual qoyur və onu aşağıdakı şəkildə 
açır:  

“Tərbiyədə mərhələləri müəyyənləşdirməyin əsasının açılması. Tərbiyənin 
mərhələlərini tərbiyəçinin və tərbiyə olunanların birgə fəaliyyətində müşahidə 

etmək mümkün olur. Bəs hansı hallarda bu cür imkan yaranır, hansı hallarda 
isə belə imkan yaranmır? Tərbiyə işində tərbiyə olunanların mənəvi-psixoloji 
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hazırlıq səviyyələri tərbiyəçi tərəfindən nəzərə alındıqda həmin imkan yaranır, 

nəzərə alınmadıqda belə imkan yaranmır.”(səh 52) 
Sonra məktəb təcrübəsindən götürülmüş nümunə nəzərə çatdırılır. 

Nümunədə müəllim şagirdlərə belə bir sualla müraciət edir: 
- Uşaqlar vətənpərvərliyə aid hansı misallar gətirə bilərsiniz? 
Uşaqların ümumi rəyi belə olur: indi əgər müharibə olsa, biz də vətəni 

müdafiə etməyə gedərik, lazım gəlsə canımızdan keçərik. Müəllim isə uşaqların 
vətənpərvərliyə birtərəfli yanaşmasını müşahidə etdikdən sonra dinc quruculuq 
dövrü üçün səciyyəvi olan vətənpərvərlik nümunələri göstərməyin vacibliyini 

şərh edir. 
Kitabın səkkizinci bölməsində N.Kazımov tərbiyədə hər bir mərhələyə 

uyğun gələn üsulları sistemə salır və onların tətbiqini əsaslı şəkildə izah edir. 
Tərbiyəçinin qayğısı hər mərhələnin xüsusiyyətləri və vəzifələrinə uyğun 

gələn üsullar arayıb-axtarmaqdan, tapmaqdan və tətbiq etməkdən ibarət olur 
(Səh. 56) deyən N.Kazımov tərbiyə üsullarının tərbiyə mərhələlərinə görə 
qruplaşdırılmasını məqsədəuyğun hesab edir və həmin mərhələləri belə 
adlandırır: 

1. Mənəvi dəyərin səciyyəsini müəyyənləşdirməyin üsulları (pedaqoji 
müşahidə, pedaqoji müsahibə). 
2. Davranış və fəaliyyətilə əlaqədar olan mənəvi dəyərlərin ilkin 
qavranılmasına xidmət edən üsullar (tələb,  nümunə). 
3. Həmin mənəvi dəyərlərlə əlaqədar tərbiyə olunanlarda anlayışın 
formalaşmasına xidmət edən üsullar (nəsihət, məruzə, disput, əsər müzakirəsi). 
4. Mənəvi dəyərlərlə əlaqədar davranış və fəaliyyətin təşkilinə xidmət edən, 
üsullar (məşq,  alışdırma, gün rejimi, özünəxidmət əməyi) 

5. Davranış və fəaliyyətə nəzarət: nəticələri   yoxlanılması  və 
qiymətəndirilməsinə xidmət edən üsullar. Bu üsulları  o, belə xarakteriza edir:  

N.Kazımovun tədqiqatlarında davranış və fəaliyyətlə əlaqədar olan mənəvi 
dəyərlərə həmişə üstünlük verilir. Həqiqətən uşağın, yeniyetmənin, gəncin hər 
hansı davranışında, fəaliyyətində stimul olan bu dəyərlərin düzgün 
qavranılmasına xidmət edən üsulların düzgün müəyyənləşdirilməsi tərbiyə işinin 
əsas mərhələlərindən hesab olunur. Ona görə də N.Kazımov bu üsulların üzə 
çıxarılmasının elmi pedaqoji əsaslarını da sistemə salmağa müvəffəq olmuşdur. 

Kitabda “Davranış və fəaliyətlə əlaqədar olan mənəvi keyfiyyətlərin ilkin 
qavranılmasına xidmət edən üsullar” adlandırılan bölmədə müəllif həmin 
üsulları aşağıdakı şəkildə şərh edir: 

Göstəriş üsulu. Mənəvi keyfiyyətlərin ilkin qavranılmasına xidmət edən üsul 
kimi göstəriş bütün yaş dövrlərində tətbiq edilir. Aydındır ki, bu zaman tərbiyə 
olunanların yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınır. Məsələn, məktəbəqədər yaş 
dövründə uşaqları özünəxidmət və məişət əməyinə qovuşdurmaq məqsədilə 
valideyinləri onlara müəyyən göstərişlər verirlər:  “Özünə stul gətir!” “Paltarını 

dəyiş!” “Əl-üzünü yu!” “Dipçəyə su tök!” “Masaya süfrə sal!” və s. Yaxud orta 
ümumtəhsil məktəbində müəllimlər və digər tərbiyəçilər şagirdlərdə ictimai-
faydalı əməyə dair ilkin hissiyat yaratmaq üçün göstəriş üsuluna tez-tez əl 
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atırlar: “Yazı lövhəsini sil!”, “Məktəbin həyətini daş-kəsəkdən təmizləyin!” 

“Məktəbyanı sahədəki güllərə su verin!” və s. Göstəriş üsulundan istifadə halları 
ali məktəbdə də az deyil. Məsələn, elmi tədqiqat işi barədə ilkin təsəvvür 
yaratmaq üçün ali məktəb müəllimi tələbəyə bu cür tapşırıqlar verir: 
“Götürdüyün mövzu üzrə ədəbiyyat siyahisi hazırla!”, “Siyahıdakı ədəbiyyat 
üzrə referat yaz!” “Əldə etdiyin mənbələr əsasında məruzənin planını tərtib et!” 
və s.” (Səh. 60). 

Doğrudan da hər bir şey uşağın davranışında həm yaxşı, həm də 
xoşagəlməz əlamətlər özünü biruzə verir. Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, 

əgər valideyn, tərbiyəsi və ya müəllim yaxşı əlamətləri təqdir etməsə uşaqda 
onun yaxşılığına inam yaranmaz. Yaxud uşağın xoşagəlməz hərəkətlərinin islah 
olunması ilə bağlı ona göstəriş verilməzsə, bu, onda pis adətlərin yaranmasına 
gətirib çıxarar. N.Kazımova görə həm təlqin etməyə, həm də islah olunmağa 
dair göstəriş verilməzsə mərhələli tərbiyə işində uğur qazanmaq olmaz. Böyük 
alimə görə göstəriş üsulu ilə bağlı tələb üsulu da mərhələli tərbiyə işində səmərə 
verir. 

Tələb üsulu. Tərbiyə işində tələb üsulundan geniş istifadə edilir. Göstəriş 
üsulu tərbiyə olunanların diqqətini ailədə, cəmiyyətdə bəyənilən mənəvi 
dəyərlərə birbaşa yönəldilir. Tələb üsulu isə tərbiyə olunanların diqqətini ailədə, 
məktəbdə, bütövlükdə cəmiyyətdə hansı hərəkətin, hansı davranış tərzinin 
yolverilməz olduğuna, bəyənilmədiyinə birbaşa və ya dolayısıyla cəlb edir. 
Fikrimizi tələb üsulunun tətbiqi formalarında konkretləşdirək. Bu üsul üç 
formada tətbiq edilir. Tələbin vəzifə borcu formasında, tələbin əmr formasında 
və tələbin inkar formasında” (Səh. 61). 

Tələbin vəzifə borcu forması daha tez-tez müşahidə olunur. Lakin istər 
valideynlər, istər tərbiyəçilər, istərsə də müəllimlər uşağın qarşısında müəyyən 
tələblər qoyarkən bunu məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil şəkildə yox, 
təsadüfən təsadüf edirlər. Əksər hallarda onlar uşağın davranışında və ya 
fəaliyyətində qüsurlu bir cəhət görəndə tələbkarlıq göstərməyə cəhd göstərirlər. 

Nümunə üsulu. Mənəvi keyfiyyətin tərbiyə olunanlar tərəfindən 
duyulmasına, qavranılmasına xidmət edən üsullardan biri də nümunədir. 
Nümunəvi hərəkəti, davranışı, işi, yazını, tələffüzü və s. cəhətləri görən şəxs 

(uşaq, şagird, tələbə) daxilən düşünməli olur; o cür hərəkət etməyi, işləməyi, 
yazmağı, ifadə etməyi arzulayır. Bu mənada atalar haqlı deyib: “Görən görüb 
götürər”; “Yaxşı timsal yönsüz sözdən yaxşıdır”; “Gözü ilə görən tanrıdan çox 
bilər”; “Qonşu qonşuya baxar, canını oda yaxar” və s.” (Səh.62) 

Nümunənin bir sıra növləri vardır:  
- valideyn nümunəsi; 
- yoldaş (yoldaşlıq) nümunəsi; 
- tarixi şəxslərin (şəxsiyyətlərin) nümunəsi; 
- elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin nümunəsi; 

- iş nümunəsi; 
- yazı nümunəsi; 
- bədii qiraət nümunəsi; 
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- bədii obraz nümunəsi və s. 

Bir sözlə nümunə xalqın bəyəndiyi şəxsi və ya obrazı, yaxud hər  hansı 
hərəkəti və ya əsəri özünə örnək kimi qəbul etməkdir. 

 Sadalanan üsullar tərbiyə işinin müvafiq mərhələsi üçün vacib sayıldığı 
kimi davranış və fəaliyyətlə əlaqədar mənəvi dəyərlərə dair anlayışın tərbiyə 
olunanlarda formalaşmasına xidmət edən üsullar tərbiyənin növbəti mərhələsi 
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən üsullar hesab olunur və aşağıdakı kimi təhlil 
edilir: 

Nəsihət üsulu. Tərbiyə üsulu kimi nəsihətdən müəllimlərimiz, 
valideyinlərimiz tez-tez istifadə edir. Səbəbi budur ki, nəsuhət bilavasitə gənc 
nəslin şüuruna ünvanlanır. Nəsihət bir şəxsə, bir qrup adama, hətta bütöv bir 
xalqa da aid ola bilir. Nəsihət həyatın ayrı-ayrı sahələrində adamları cəmiyyət 
üçün, xalq üçün faydalı mənəvi dəyərlərə səsləyir. Nəsihətə qulaq asanlar da, 
ona əməl edənlə də, nəsihətə biganə qalanlar da tapılır. Birincilər həyatda 
düzgün yol seçə bilir; ikincilər isə həyat acılarını dadmalı olurlar.” (Səh. 64). 
Sədi Şirazi yaxşı demişdir: 

             Yazıq o şəxsə ki, sevmir nəsihət, 
              Nəsihət sevənlər qazanar sərvət. 
Atalar isə “nəsihət acı olur, meyvəsi şirin”, “məsləhətli don gen olar” 

deyiblər. Aqillər isə: “məsləhəti qəbul etməyənə nəsihət vermə”. Nəsihəti 
valideyn də, tərbiyəçi də, müəllim də, verir,  bunların hər biri pedaqoji cəhətdən 
qnaətbəxş sayılır. Lakin hamının mötəbər sandığı “ağsaqqal məsləhəti” daha 
dəyərli olur. Atalar demişkən “Böyük sözünə baxmayan böyürə-böyürə qalar”.  

Məruzə üsulu. Məruzə üçün səciyyəvi cəhət budur ki, o, hər hansı bir mövzu 

üzrə dinləyicilərdə nisbi mənada tam anlayış yaradılmasına yönəlir” (Səh. 65). 
Tərbiyəvi mövzuda olan məruzəni uşaq təşkilatı rəhbərləri də, sinif 

rəhbərləri də, valideynlər də, pedaqoqlar da, tərbiyə problemilə məşğul olan 
tədqiqatçılar da, hətta şagird konfranslarında yuxarı sinif şagirdləri də edə bilər. 
Deməli,  bu və ya digər mövzu üzrə dinləyicilərdə nisbi də olsa, düzgün anlayış 
formalaşdırmaq üçün planlılıpğı, ardıcıllığı, elmiliyilə səciyələnən mütəşəkkil 
şərhə məruzə deyilir. Bu tərifi N.Kazımov tərəfindən məruzəyə verilmiş ən 
uğurlu tərif hesab etmək olar.  

Bəzi pedaqoji ədəbiyyatlarda məruzə ilə bağlı fikirlərə rast gəlməsək də, 
bəzilərində müəyyən fikirlər irəli sürülür. Belə məqamlarda bu tərifdən 
faydalanmaq yaxşı olardı. 

Disput üsulu. Disput müstəqil tədbir kimi təşkil edilib keçirilə də, hər hansı 
məşğələlərin tərkibində bir üsul kimi tətbiq edilə də bilir” (Səh. 65). 

Disput sözünün diskusiya sözündən olduğunu nəzərə alsaq, bu üsul elmi 
mübahisələrin aparılması zamanı tətbiq edilir. 

N.Kazımov disputa da önəmli bir tərif verir. “... iştirakçıların qabaqcadan 
bildiyi hər hansı mövzu üzrə fikir birliyi yaratmaq məqsədilə müəyyənləşdirilmiş 

vaxtda mütəşəkkil keçirilən fikir mübadiləsinə disput deyilir.” 
Əsər müzakirəsi. Bədii, tarixi, elmi, pedaqoji əsərlər müzakirə mövzusu ola 

bilir. Xarakterinə görə əsərlərin müzakirəsini iki qrupa ayırmaq mümkündür: 
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yeni çap olunmuş əsərlərlə tanışlıq məqsədi güdən müzakirə və çap edildiyi 

vaxtdan asılı olmayaraq tərbiyə məqsədi ilə keçirilən müzakirə” (Səh. 66). 
Əsər müzakirəsi tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb etməsi baxımından çox önəmlidir. 

Bunun isə bir neçə səbəbi var. Birincisi, uşaqlar (yeniyetmələr, gənclər) müsbət 
personajlar təlqin etməyi çox sevirlər, ikincisi isə, onlar örnək qəhrəmanlara 
bənzəməyi çox arzulayırlar. 

N.Kazımov bu üsula da yaxşı bir tərif verir “...bu və ya digər əsərlə 
əvvəlcədən tanış olaraq, müəyyən edilmiş vaxtda tərbiyə məqsədilə mütəşəkkil 
keçirilən fikir mübadiləsinə əsər müzakirəsi deyilir.  

Mənəvi dəyərlərlə əlaqədar davranış və fəaliyyətin təşkilinə xidmət edən 
üsullardan istifadə etməklə tərbiyə işinin növbəti mərhələsinin təmin olunmasını 
əsaslandıran N.Kazımov həmin üsulları aşağıdakı kimi qruplaşdırır. 

Məşq üsulu. Məşq üsullardan biri kimi, təkrar və çalışma üsullarına oxşasa 
da, onlardan xeyli fərqlənir. Təkrar əsasən şifahi formada, çalışmalar əsasən 
yazılı formada aparılır. Bunlardan fərqli olaraq məşq fiziki hərəkətlər 
formasında keçirilir. Məşq yolu ilə adamlarda bir  çox faydalı fiziki keyfiyyətləri 
və bacarıqları formalaşdırmaq mümkün olur. Çeviklik, dözümlülük, güclülük, 

elastiklik kimi fiziki keyfiyyətlər, yaxud qaçmaq, uzununa və hündürlüyə 
tullanmaq, futbol və ya basketbol oynamaq kimi fiziki bacarıqlar ən çox məşq 
sayəsində formalaşır” (Səh. 67). 

Araşdırılan ədəbiyyatlarda alışdırma üsulu geniş işıqlandırılsa da, məşq, 
özünəxidmət əməyi, ictimai-faydalı əmək davranış və fəaliyyətin təşkilinə və 
tənzimlənməsinə xidmət edən üsullar kimi heç vaxt qeyd olunmamış, üsulların 
sırasında təsnif edilməmiş və onların elmi-pedaqoji mahiyyəti barədə heç kəsə 
söhbət açılmamışdır. Hətta alışdırma üsulunun özü məhdud səviyyədə şərh 

olunmuşdur.  
Alışdırma üsulu. Mənəvi keyfiyyətlərin, o cümlədən əxlaq və əməklə 

əlaqədar olan keyfiyyətlərin formalaşmasında bacarıq və vərdişlərin zəruriliyi 
daha qabarıq müşahidə olunur. Dönə-dönə şahidi oluruq ki, uşaqlar və 
yeniyetmələr, hətta bəzi gənclər məsələn, düzlük və doğruçuluğun, intizamın, 
vətənpərvərliyin və s. mənəvi dəyərlərin nə demək olduğunu anlayırlar; lakin 
əməldə onların bir qismi-qeyti-səmimiliyə, kobudluğa, intizamsızlığa, qeyri-
vətənpərvərliyə yol verir. Bu cür hallarda alışdırma üsullarına əl atmaq lazım 

gəlir. Əgər uşaq əllərini yumamış süfrə arxasında əyləşirsə, gedib əllərini yuması 
ondan tələb edilir və bu tələbə alışanadək onun üzərində ciddi nəzarət qoyulur. 
Səliqəsiz yazı sahibi üçün də bu cür dözümsüzlük şəraiti yaradılır. Başqa sözlə, 
uşağın, yeniyetmə və ya gəncin hər hansı əməli müvafiq qaydaya uyğun 
gələnədək  nəzarət davam edir” (Səh. 68). 

Digər pedaqoqlardan fərqli olaraq, N.Kazımov alışdırma üsulunu tətbiq 
edərkən hər hansı bir tələbin irəli sürülməsini tövsiyə edir. O, göstərir ki, uşaq 
“... bu tələbə alışanadək onun üzərində ciddi nəzarət qoyulur”. 

Ənənəsinə sadiq qalan N.Kazımov bütün üsullar kimi mənəvi dəyərlərlə 
əlaqədar davranış və fəaliyyətin təşkilinə xidmət edən bütün üsullara da tərif 
verir. Alışdırma üsulunu tərifin isə belə qoyulur: “davranış və əmək 
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bacarıqlarının adamlarda, o cümlədən gənc nəsildə vərdişə çevrilmədən, 

tərbiyəçinin bilavasitə nəzarəti altında dönə-dönə yerinə yetirilməsi alışdırma 
üsuludur.” 

Gün rejimi. Anlayışların formalaşmasında, onların möhkəmlənməsində, 
bacarıq və vərdişə çevrilməsində, digər üsullarla yanaşı rejimin də mühüm rolu 
vardır. 

İctimai həyatın bütün sahələrində rejimə bu və ya digər dərəcədə əməl edilir. 
Məsələn, idarə və müəssisədə iş müəyyən vaxtda başlayır, müəyyənləşdirilmiş 
vaxtda bitir; hər gün eni vaxtda nahara çıxırlar” (Səh. 69). 

Digər üsullar da bu şəkildə şərh və təhlil olunur. 
Özünəxidmət əməyi üsulu. Əmək və əxlaqla bağlı olan anlayışların, bacarıq 

və vərdişlərin ilkin təməli ailədə özünəxidmət əməyinin təşkili ilə qoyulur.” 
Məişət əməyi üsulu. Bir qədər böyüdükdən sonra uşaqlar gücləri çatan 

məişət əməyi ilə də məşğul olmağa başlayırlar. Təcrübəli valideynlərin 
ailələrində uşaqların özünəxidmət əməyində qazandıqları bacarıq və vərdişlər 
tədricən məişət əməyi sahəsində bacarıq və vərdişlər səviyyəsinə qalxır. Belə 
ailələrdə uşaqlar çayın dəmlənməsində, süfrənin açılmasında və 

yığışdırılmasında, qab-qacağın gətirilməsində və götürülməsində, döşəmənin 
süpürülməsində və ya yuyulmasında, zibilin atılmasında, mənzilin havasının 
təmizlənməsində, toyuq-cücəyə, mal-qaraya, qoyun-quzuya baxılmasında, 
həyətyanı sahələrdəki işlərdə məmnuniyyətlə iştirak edirlər” (Səh. 70). 

Bu üsulların içərisində məişət əməyi üsulunun tərifinə də diqqət yetirmək 
lazım gəlir. Çünki uşaqların, xüsusilə yeniyetmələrin məişət əməyi ilə bağlı 
pedaqoji yönümlü fikir yürütmək çox önəmlidir: “valideynlərin rəhbərliyi 
altında uşaqların və yeniyetmələrin ailə ehtiyaclarını ödəyəcək işlərə cəlb 

edilməsi məişət əməyi üsulu deməkdir.” Bu üsulda yeniyetmələrin rəhbərliyini, 
ictimai-faydalı əmək üslubunda isə kollektivin rəhbərliyini N.Kazımov əsas 
götürür. 

İctimai-faydalı əmək üsulu. Həyat faktları göstərir ki, ailə şəraitində məişət 
əməyinə alışan, məişət əməyinin müxtəlif sahələrində bacarıq və vərdişləri olan 
şagirdlər, bir qayda olaraq, təhsil aldıqları tədris müəssisəsində ictimai-faydalı 
əməkdə daha çox fəallıq göstərirlər” (Səh. 70). 

Göründüyü kimi, mənəvi dəyərlərlə əlaqədar davranış və fəaliyyətin 

təşkilinə xidmət edən üsulların təqdim olunmasında özünəməxsus üslubda 
şərhlər aparan, təhlillər edən, təriflər müəyyənləşdirən N.Kazımov mərhələli 
tərbiyə nəzəriyyəsini yaratmağın zəruriliyi barədə daha bir ciddi addım atmış 
olur.  

Kitabın növbəti bölməsində böyük alim tərbiyə işinin həlledici mərhələsinin 
birində görülən işlərə nəzarətin nəticələrinin yoxlanılması və 
qiymətləndirilməsini tövsiyə edir.  

 Davranış və fəaliyyətə nəzarət; nəticələrin yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsinə xidmət edən üsullar, tətbiq etməklə növbəti mərhələnin 
məzmununu açıqlayır. N.Kazımov bu üsulları sistem halında təhlil edir. 
Görkəmli alim həmin üsulları belə təklif edir: 
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- Tərbiyədə davranış və fəaliyyət nəticələrinin yoxlanılması; 

- Qiymətləndirmə üsulları (rəğbətləndirmə, tənbeh); 
- Rəğbətləndirmə (sadə, yüksək); 
- Tənbeh (yüngül, ağır); 
Təsnifatdan əvvəl professor Kazımov belə deyir: 
Tərbiyədə nəzarət üsulları. Tərbiyə işində nəzarət, adətən, bilavasitə 

müşahidə formasında həyata keçirilir. Nəzarət məqsədi güdən müşahidəni 
müəllim, valideyn, sinif rəhbəri, tədris müəssisəsinin rəhbərləri, digər tərbiyəçilər 
apara bilir” (Səh. 72). 

Sonra bu üsulların harada və necə istifadə olunmasının mahiyyətini açan 
müəllif bu üsulun şagirdlərin özünənəzarəti ilə başa çatmasını da yada salır. 

Belə üsulla adətən həm təlim prosesində, həm də tərbiyəvi tədbirlərdə tətbiq 
olunması mümkün sayılır. Dərnəklərdə, disputlarda, bədii əsərlərin 
müzakirəsində, ekskursiyalarda, gəzintilərdə, şəhidlər xiyabanına ziyarətdə, 
hərbi hissələrdə əsgərlərlə, görüşlərdə, müxtəlif xarekterli gecələrdə, kino-
teatrlara kütləvi baxışlarda, ailə tədbirlərində və s. belə üsullardan istifadə 
etmək olar. N.Kazımovun qənaəti belədir. Üsullardan biri də yoxlamadır. 

Davranış və fəaliyyət nəticələrinin yoxlanması. Tərbiyə işində yoxlamanın 
məqsədi müxtəlif ola bilir: şagirdlərin tərbiyəlilik səviyyəsini üzə çıxartmaq; 
tərbiyəçinin fəaliyyətinin səmərəlilik dərəcəsini öyrənmək; tədris müəssisəsinin 
işini səciyyələndirmək və s. “(Səh. 73). 

Hər növ ictimai-faydalı tapşırıqların icra vəziyyətini yoxlamaq məqsədilə 
müxtəlif yaş qruplarından olan şagirdlərin tərbiyəlilik səviyyəsini üzə çıxarmağa 
xidmət edən bu üsullar tərbiyə işində çox böyük səmərə verir. Yoxlama 
üsullarından fərqli olaraq qiymətləndirmə üsulları  iki qrupa ayrılır. 

N.Kazımovun qənaətinə görə iki qrupa aid olan üsulların siyasi, psixoloji, 
pedaqoji mənalarının olması səciyyəvidir. 

Qiymətləndirmə üsulları. Bu üsulları iki böyük qrupa ayırmaq olar: 
rəğbətləndirmə üsulları və tənbeh üsulları. 

Rəğbətləndirmə üsullarının da, tənbeh üsullarının da siyasi, psixoloji və 
pedaqoji mənaları vardır. Siyasi mənası: qiymətləndirmə üsulu ilə nəyin 
cəmiyyətdə bəyənildiyini, nəyin isə bəyənilmədiyini tərbiyə olunanların nzərinə 
çatdırmaqdan ibarətdir” (Səh. 74). 

N.Kazımova görə qiymətləndirmə zamanı qiymətləndirənlərin məsuliyyət 
daşıması çox vacibdir. Bu zaman ədalət normalarının gözlənilməsinə çox 
məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. Laqeydlik göstərmək, heç qiymətləndirməmək 
yolverilməzdir. Hamımıza məlum olan sovet dönəminin rəğbətləndirmə üsulları 
bütün ittifaqa daxil olan ölkələrin təlim-tərbiyə müəssisələri üçün şablon 
xarakter daşıyırdı. N.Kazımovun mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsinə görə bu 
üsulların sistemi belədir: 

Rəğbətləndirmə üsulları. Pedaqogika elm kimi formalaşana qədər xalq 

arasında tərbiyə məqsədi ilə rəğbətləndirmə üsullarından istifadə olunmuşdur: 
yaxşı əməllərinə görə uşaqları tərifləmişlər, belələrinə hədiyyələr vermişlər. 
Ehtiyacı olanlara, yetim uşaqlara həyan duranlar, çətin vəziyyətə düşənləri xilas 



 244 

edənlər, igidlik nümunəsi göstərənlər nağıllarda, dastanlarda, rəvayətlərdə 

tərənnüm olunmuşdur. “Əl tutmaq Əlidən qalıb” deyirlər” (Səh. 75). 
İstər təlim prosesində, istərsə tərbiyəvi tədbirlərdə rəğbətləndirmə üsulları 

sadə (sadə rəğbətləndirmə üsulları) və yüksək (yüksək rəğbətləndirmə 
üsulları)olmaqla  iki qrupa ayrıldığı kimi, tənbeh üsulları da yüngül və ağır 
olmaqla iki qrupa ayrılır. Onların elmi-pedaqoji şərhinə diqqət etsək tərbiyə 
olunanların obyektiv, orijinal, dolğun və əhatəli bir sistemini görərik. 

- Sadə rəğbətləndirmə üsulları: uşağın saçına sığal çəkmək, “Afərin!”, 
“Qoçaq qızım!” “Qoçaq oğlum!” “İşi belə görərlər!” kimi qəlbə qida verən 

ifadələr işlətmək; arzusunu yerinə yetirmək (konsertə, sirkə, sərgiyə, kinoya, 
teatra, muzeyə və s. görməli yerlərə aparmaq); kitab alıb hədiyyə etrmək, yaxşı 
yazısını, nitqini, davranışını, səyini dilə gətirib tərifləmək və s.  

- Yüksək rəğbətləndirmə üsulları: şifahi və ya yazılı təşəkkür elan etmək; 
adlı taqaüdə təqdim etmək; turizm gəzintisi üçün putyovka vermək; adına 
tərifnamə yazmaq; gümüş və ya qızıl medalla təltif etmək; fərqlənmə diplomu 
vermək; magistraturaya və ya aspiranturaya təqdim etmək; xaricə oxumağa 
göndərmək; şəklini şərəf lövhəsinə vurmaq; kütləvi yığıncaqlarda adını çəkmək; 

haqqında qəzetə məqalə yazmaq; və s.  
Tənbeh üsulları: Bu üsullar tarixən cəza üsulları adlandırılmış və indi də belə 

adlanır. Lakin respublikamız dövlət müstəqilliyi qazandığı və demokratiya 
yolunu tutduğu bir şəraitdə, tərbiyədə cəza əvəzinə tənbeh sözünün işlədilməsi 
daha münasib hesab edilir. Çünki, tənbeh tərbiyə işində fiziki cəza üsullarını, 
habelə insan şəxsiyyətini alçaldan digər üsulları istisna edir.  

Tənbeh üsullarını iki qrupa ayırmaq olur: yüngül tənbeh üsulları və 
nisbətən ağır tənbeh üsulları. 

- Yüngül tənbeh üsulları: tərbiyəçinin simasında narazılıq əlamətlərinin 
təzahürü; “Belə olmaz!” “Belə yaramaz!” “Razı deyiləm!” “Narazı qaldım!” 
kimi ifadələrin işlədilməsi; dərs zamanı diqqəti yayınan şagirdlərə yanaşmaq; 
səsin tonunu qaldırmaq və ya əksinə, endirmək; uşağın və ya şagirdin istəyinə 
əməl etməmək və s.” (Səh. 75-76).  

- Ağır tənbeh üsulları: bir müddət danışdırmamaq; məzəmmət etmək; 
danlamaq; şifahi töhmət elan etmək; yazılı töhmət elan etmək; təkrar sinifdə 
(kursda) saxlamaq; adlı təqaüddən məhrum etmək; ictimai tapşırığı başqasına 

həvalə etmək; başqa tədris müəssisəsinə köçürmək; tədris müəssisəsindən xaric 
etmək və s.  

Rəğbətləndirmə və tənbeh üsullarının tətbiqinə verilən tələblər. 
1. Rəğbətləndirmə və ya tənbeh obyektiv olmalı və qısa da olsa, 

səciyyələndirilməlidir. Nəvvab xatırladırdı: “Heç bir kəsin günahını 
aydınlaşdırmamış tənbeh etmə”. 

2. Rəğbətləndirmə və ya tənbehin konkret halına biryolluq verilmiş qiymət 
kimi baxılmamalıdır. Şəxs bilməlidir ki, bu gün rəğbətləndirilən sabah tənbeh 

oluna və ya əksinə, tənbeh olunan sabah rəğbətləndirilə bilər. 
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3. Günahını etiraf edən şəxsin bağışlanmaq imkanı nəzərə alınmalıdır. 

Məhəmməd peyğəmbər (S) də buyurmuşdur: “Günah işlərdən tövbə edirsə, onu 
əfv edin”. 

4. Azərbaycanda tarixən olduğu kimi, indinin özündə də mütərəqqi fikirli 
şəxslər təlim və tərbiyə zamanı fiziki cəzanın yolverilməz olduğunu söyləmişlər; 
bunu daim yadda saxlamaq lazımdır. Milli pedaqogika pedaqoji prosesdə 
formasından asılı olmayaraq hər cür fiziki cəzanın əleyhinədir. 

Tərbiyənin mərhələlərinə uyğun gələn üsulların tətbiqində, yəni tərbiyə 
zamanı özünü göstərən bir sıra ziddiyyətlər və qanunauyğunluqlar üzə 

çıxarılmışdır. Bu ziddiyyətlər və qanunauyğunluqlar hansılardır?” (Səh. 76). 
Kitabın 13-cü bölümündə professor Nurəddin Kazımov mərhələli tərbiyə 

nəzəriyyəsi ilə bağlı yeni ideyanın elmi-pedaqoji mahiyyətini açıqlayır: 
Ziddiyyətlər tərbiyə işinə əngəl törədir, çətinlik yaradır” (Səh. 77) deyən müəllif 
pedaqoji ziddiyyətləri təsnif etmir. Niyə? Ona görə ki, “Məktəb pedaqogikası” 
dərsliyində tədqiqatçı ziddiyyətləri həm qruplaşdırır, həm təsnif edir, həm də 
onların hər birinin mahiyyətini ayrı-ayrılıqda aydınlaşdırır. Bu kitabda isə 
pedaqoji ziddiyyətlərin mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi üçün səciyyəvi olan 

tərəflərini açıqlayır və sonra tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqlarının şərhinə 
keçir və deyir: Bəzi mənbələrdə pedaqoji elmin və tərbiyənin 
qanunauyğunluqları eyniləşdirilir; onlara fərq qoyulmur. Məsələn, 
D.O.Lordkipanidze “Didaktika” adlı kitabında üç “qanun” adını çəkir və 
arxasınca yazır: “bu qanunlarla yanaşı sovet pedaqogikası və tərbiyəsi aşağıdakı 
qanunauyğunluqlarla da səciyyələnir” (Səh. 78). 

Belə müqayisəli təhlillər apardıqdan sonra N.M.Kazımov qanunauyğunluq 
və qanun anlayışlarının hər birinin bir məfhum olaraq mahiyyətin aydınlaşdırır. 

N.Kazımov “Məktəb pedaqogikası” dərsliyində “qanunauyğunluq” və “qanun” 
anlayışlarının təriflərini verdiyi üçün, burada onların daha yığcam şərhini verir. 
Bu şərhi isə o pilləli tərbiyə nəzəriyyəsinin layihəsi üçün məqbul sayılan bir 
tərzdə təqdim edir. Sonra “Tərbiyənin qanunauyğunluqları məsələsinin 
ədəbiyyatda qoyuluşuna dair fikirlər açıqlanır  

Məlumdur ki, hər bir elmin yetkinlik səviyyəsi onun müəyyənləşdirdiyi və 
kifayət qədər əsaslandırdığı qanunauyğunluqlarla ölçülür. Nə üçün? Çünki hər 
hansı elmin yaxın məqsədi təmsil etdiyi həyat sahəsində hökm sürən, cərəyan 

edən qanunauyğunluqları üzə çıxarmaq həmin sahədə çalışan əməli işçiləri bu 
qanunauyğunluqlarla silahlandırmaqdan, onların fəaliyyətinin səmərəliliyini 
artırmaqdan ibarətdir.” (Səh 80) deyən N.Kazımov keçmiş ittifaq məkanında və 
respublikamızda çap olunan “Pedaqogika” adlı dərslik və dərs vəsaitlərində, 
habelə ən iri həcmli ədəbiyyat nümunələrində məsələnin qoyuluşunu göz önünə 
gətirir. Burada N.K.Qonçarov, F.F.Korolyov, V.D.Yesipov, N.İ.Boldrev, 
Q.Şukina, A.D.Danilov, Y.K.Babanski, D.O. Lordkipanidze, B.Lixoçov, 
L.D.Podlasiy kimi görkəmli pedaqoqların, həmçinin respublikamızda 

müstəqillik dövründə çap olunan eyni adlı dərs vəsaitlərində bu sahədə mövcud 
olan çatışmazlıqlar tənqid olunur. Müəllifin gəldiyi qənaət isə belə ifadə olunur: 
Əsərlərdə ümumiyyətlə qanun-pedaqoji-qanunauyğunluq məfhumunun nədən 
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ibarət olduğu barədə” söhbət getmir. Sonra o, bu problemi aşağıdakı şəkildə 

aydınlaşdırır:  
Pedaqoji qanunauyğunluq və qanun məfhumları haqqında fikirlər. 

Qanunauyğunluq və qanun məfhumlarının mahiyyəti barədə düşüncələr olmuş 
və indinin özündə də var. Tarixdən məlumdur ki, dünyanın inkişafı ilə əlaqədar 
materialist dialektikada bir sıra ümumi qanunlar müəyyənləşdirilmişdir: 
əksliklərin vəhdəti qanunu, inkarı inkar qanunu, hər şeyin daima hərəkətdə 
olması qanunun, forma və məzmunun vəhdəti qanunu, hadisələrin zaman və 
məkanda baş verməsi qanunu” (Səh. 86).  

Pedaqoji qanunauyğunluqları və qanunları isə səciyyələndirən bir sıra 
əlamətlər mövcuddur: 

1. Belə qanunauyğunluğun pedaqoji hadisələrdə, yəni təlim, tərbiyə, təhsil 
və psixoloji inkişafla, habelə onlara aid fikirlərlə bağlılığı. 

2. Həmin hadisələrdə səbəb-nəticə arasında əlaqənin mövcudluğu. 
3. Bu əlaqənin dayanıqlı olması. 
4. Həmin əlaqənin birmənalı başa düşülməsi. 
5. Aydın duyulan əlaqənin dildə dəqiq ifadə olunması. 

“Həmin əlamətləri nəzərə alan Milli pedaqogika pedaqoji qanunauyğunluq 
mafhumunun mahiyətini belə dəyərləndirmişdir: təlim, tərbiyə, təhsil və 
psixoloji inkişaf hadisələrində dönə-dönə təkrar olunan davamlı səbəb-nəticə 
əlaqələrinin mahiyyətinin başa düşülməsi, dildə aydın və dəqiq ifadəsi pedaqoji 
qanunauyğunluqdur” (Səh. 89) 

Sual olunur: Bəs Milli pedaqogikada üzə çıxarılan konkret hansı pedaqoji 
qanunauyğunluqlar müəyyənləşdirilmişdir. 

Onlar necə açılmış dildə necə ifadə olunmuşdur? N.M.Kazımovun bu 

barədəki konsepsiyasına görə  pedaqoji qanunauyğunluqlar və qanunların 
sistemi aşağıdakı kimidir. 

1. Tərbiyənin mühitlə əlaqəsində qanunauyğunluq. 
“Münasib maddi-texniki və mənəvi-psixoloji mühitdə cərəyan edən tərbiyə 

işi uşaqların tərbiyəlilik səviyyəsini artırmağa imkan verir; tərbiyə işi namünasib 
şəraitdə cərəyan etdikdə tərbiyəlilik səviyyəsini artırmağı çətinləşdirir. 
Səciyyələndirdiyimiz qanunauyğunluğun qanun forması belədir: tərbiyədə 
səmərəliliyin həyata keçirildiyi mühitdən asılılığı qanunu” (Səh. 90). 

2. Tərbiyənin həyatla əlaqələndirilməsində qanunauyğunluq. 
“Bu aslılığın mahiyyəti, yəni qanunauyğunluq belədir: tərbiyəvi tədbirin 

məzmunu real həyat faktları ilə zənginləşdirildikdə, onun səmərəliliyi artır; quru 
sözçülüyə çevirildikdə səmərə azalır. Həmin qanunauyğunluğun qanun 
formasında ifadəsi: tərbiyədə səmərəliliyin həyatla əlaqələndirilməsindən asılılığı 
qanunu” (Səh. 91). 

3. Şagirdlərdə hörmət və tələbkarlıqla əlaqədar olan qanunauyğunluq. 
“Həmin faktlarda müəyyən qanunauyğunluq özünü aydın şəkildə göstərir: 

tərbiyəçinin yalnız tələbkar olduğu, yaxud yalnız hörmət göstərdiyi hallarda 
şagirdlərin tərbiyəlilik səviyyəsi artmaz; onun tələbkarlığı ilə hörmətinin 
vəhdətdə olduğu hallarda isə şagirdlərin tərbiyəlilik səviyyəsi yüksəlir. 
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Bu qanunauyğunluğun qanun forması belədir: tələbkarlıqla hörmətin 

vəhdəti qanunu” (Qnunauyğunluğun qanun forması; tərbiyədə səmərənin 
planlılıqdan asılılığı, Səh. 92). 

4. Tələblərlə əlaqədar olan qanunauyğunluq.  
“Göründüyü kimi, bu faktlarda müəyyən qanunauyğunluq vardır: tərbiyə 

olunanlar qarşısında başqa-başqa şəxslərin eyni məsələ üzrə qoyduqları 
tələblərdəki müxtəliflik tərbiyə işini nə qədər çətinləşdirirsə, tələblərdə vahidlik 
tərbiyə işini bir o qədər asanlaşdırır. Bunun qanun forması belədir: tələblərdə 
vahidlik qanunu” (Səh. 93). 

5. Tərbiyənin planlılığı ilə əlaqədar qanunauyğunluq. 
 “Bu cür həyati faktlardan belə bir qanunauyğun nəticə çıxır; formasından 

asılı olmayaraq, qarşıdakı tərbiyəvi tədbir, tərbiyə işi, əvvəlcədən nə qədər 
diqqətlə ölçülüb-biçilirsə, gözlənilən nəticə bir o qədər tam həyata keçirilir və 
əksinə, tərbiyə işi əvvəlcədən hərtərəfli planlaşdırılmadıqda gözlənilən nəticəni 
almaq çətinləşir” (Səh. 94). 

6. Söz və əməlin nisbətində qanunauyğunluq. 
“Deməli, şərh olunan faktlarda müəyyən qanunauyğunluq vardır: 

tərbiyəçinin sözü ilə əməli bir-birinə uyğun gəldiyi hallarda tərbiyə olunanların 
tərbiyəlilik səviyyəsi artır və əksinə, uyğun gəlmədiyi hallarda-tərbiyəlilik 
səviyyəsi artmır. 

Həmin qanunauyğunluğun qanun formasında ifadəsi belədir: sözlə əməlin 
vəhdəti qanunu” (Səh. 95). 

7. Tərbiyəçinin inam dərəcəsi ilə əlaqədar qanunauyğunluq. 
“Təsvir etdiyimiz bu faktlarda müəyyən qanunauyğunluq özünü göstərir: 

tərbiyəçinin inamı, nikbinliyi artdıqca, tərbiyə olunanlarda faydalı cəhətləri də 

üzə çıxarıb, ona istinad etdikcə tərbiyə işində səmərəlilik artır və əksinə, 
tərbiyəçi inamsızlıq göstərdikcə, tərbiyə işində səmərə artmır” 
(Qnunauyğunluğun qanun forması; tərbiyədə səmərəliliyin inam dərəcəsindən 
asılılığı qanunu, Səh. 96). 

8. Yaş fərdi və cinsi xüsusiyyətlərlə əlaqədar qanunauyğunluq.  
Tərbiyə olunanların yaş, fərdi və cinsi xüsusiyyətləri tərbiyə zamanı nə 

qədər diqqətlə öyrənilib nəzərə alınırsa, onların tərbiyəlilik dərəcəsi bir o qədər 
yüksəlir” (Qnunauyğunluğun qanun forması; tərbiyədə yaş, fərdi və cinsi 

xüsusiyyətlərin nəzərə alınması qanunu. Səh. 97).  
9.Tərbiyənin məzmunun məqsəddən asılılığı ilə əlaqədar qanunauyğunluq.  
“Hər bir konkret halda tərbiyə işinin məzmunu həm yaxın, həm də uzaq 

(strateji) məqsədə uyğun seçildikdə və tərbiyə işi bu zəmində aparıldıqda onun 
səmərəsi artır. Həmin qanunauyğunluğun qanun formasında ifadəsi belədir: 
tərbiyə işi məzmununun məqsəddən asılılığı qanunu” (Səh. 100). 

10. Tərbiyənin inkişafetdirici imkanları ilə əlaqədar qanunauyğunluq. 
“Bu cür faktlarda müəyyən qanunauyğunluq aydın şəkildə seçilir: tərbiyə 

işinin psixoloji inkişaf imkanlarına malik olduğunu tərbiyəçi bildikdə və bu 
imkanlardan istifadə etdikdə tərbiyə olunanlarda psixoloji qüvvələrin inkişaf 
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səviyyəsi yüksəlir və əksinə...” (Qnunauyğunluğun qanun forması; müəllim 

səriştəliliyindən psixoloji inkişafın asılılığı qanunu, Səh. 100). 
11.  Tərbiyənin elmiliyi ilə əlaqədar qanunauyğunluq.  Tərbiyə işinin bütün 

cəhətləri hər bir konkret halla tərbiyəçi tərəfindən əsaslandırılaraq keçirildikdə 
səmərəsi artır. Bu qanunauyğunluğun qanun formasında ifadəsi belədir: tərbiyə 
işinin elmiliyi qanunu.  

12.    Tərbiyə üsulunun seçilməsi ilə əlaqədar qanunauyğunluq. 
“Hər hansı mənəvi keyfiyyəti formalaşdırmaq üçün müəllimin 

(valideyninin) seçdiyi üsul (üsullar) tərbiyə olunan şəxslərin həmin keyfiyyət 

üzrə tərbiyəlilik dərəcəsinə uyğun gəldikdə səmərə verir. Bu qanunauyğunluğun 
qanun formasında ifadəsi belədir: tərbiyə üsulunun tərbiyəlilik dərəcəsinə uyğun 
seçilməsi qanunu” (Səh. 102). 

Mərhəlili tərbiyə nəzəriyyəsinin dairəsini tamamlayan amillərdən biri də 
müvafiq prinsiplərin müəyyənləşdirilməsidir. Maraqlıdır ki, hələ Milli 
pedaqogikanı yaradarkən N.Kazımov bu prinsiplərin ümumi sistemini 
müəyyənləşdirmişdir. Təqdim olunan nəzəriyyəni izah edərkən N.Kazımov 
həmin sistemə bir də daxmış, onu nəzərdən keçirmiş və 14-cü bölmədə şərh 

etmişdir. 
Birincisi, tərbiyənin prinsipləri necə müəyyənləşdirilir? İkincisi, tərbiyənin 

prinsipləri müəyyənləşdirilərkən hansı meyar əsas götürülür? Üçüncüsü, 
tərbiyənin prinsiplərini səciyyələndirən ümumi xüsusiyyətlər varmı? Varsa 
hansılardır?” (Səh. 103)  

Bu sualların cavabını açıqlamaq üçün Kazımov tərbiyə prinsiplərilə bağlı 
elmi-pedaqoji ədəbiyyatdakı fikir müxtəlifliyinə öz münasibətini bildirir. Belə 
yanaşma ona görə düzgün sayılır ki, elmi-pedaqoji ədəbiyyatda, xüsusilə 

pedaqogika dərsliklərində və dərs vəsaitlərində bu məsələ ilə bağlı çoxsaylı fikir 
müxtəlifliyi vardır. 

Elə ədəbiyyat nümunələri var ki, onların da heç birində tərbiyə 
prinsiplərinin nədən törəməsi bildirilmir. Bu azmış kimi həmin ədəbiyyatları 
araşdırıb təhlil edərkən oxucunu narahat edən səbəblərdən biri, deyərdik ki, 
birincisi həmin ədəbiyyatlarda tərbiyə prinsiplərinin sayının, yəni miqdarının 
qeyri stabil şəkildə göstərilməsidir-deyən görkəmli alim mərhələli tərbiyə 
nəzəriyyəsinin aparıcı tərəflərindən biri olan tərbiyə prinsiplərini 

sistemləşdirərkən bu məsələnin də ədəbiyyatda qoyuluşuna münasibət bildirir. 
N.Kazımov yazır: Təəssüf ki, sonuncu qəbildən olan tədris vəsaitlərindəki 
fikirlər üst-üstə düşmür. Bəzi pedaqoji mənbələrdə tərbiyənin 5, digərlərində 7, 
başqalarında 10 və s. qədər prinsip olduğu göstərilir. Məsələn, aparıcı sovet 
pedaqoqlarının çap etdikləri “Pedaqogika”da (Moskva, 1968) tərbiyəyə 7, 2000-
ci ildə Azərbaycanda A.Abbasov, H.Əlizadənin çap etdikləri “Pedaqogika”da 
10, 1996-ci ildə “Maarif” nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunmuş “Pedaqogikada”da 
isə 13 prinsip aid edilir” (Səh. 104). 

N.Kazımov narahat edən cəhətlərdən biri isə təkcə tərbiyə prinsiplərinin 
miqdarındakı müxtəlifliyin xaos vəziyyətində olması deyil. Onu narahat edən 
səbəblərdən birisi tərbiyə prinsiplərinin heç birinin mahiyyətinin açılmamasıdır. 
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Doğrudan da bu günə qədər tərbiyə prinsiplərinin miqdarının stabilləşdirilməsi 

heç bir müəllifi düşündürməmişdür. Eyni sözləri tərbiyə prinsiplərinin 
adlarındakı müxtəliflik haqqında da söyləmək olar. 

Tərbiyə prinsiplərinin adlarındakı müxtəliflik də N. Kazımovu narahat 
edən məsələlərdən biri olmuşdur. O, bu kitabda narahatçılığını belə ifadə 
etmişdir: İndiyədək tərbiyə prinsiplərinin nəinki miqdarında, adlarında da 
müxtəliflik hökm sürmüşdür. Belə çıxır ki, pedaqogikada tərbiyə prinsiplərinin 
adları da elmi cəhətdən əsaslandırılmamışdır. Məsələn, eyni prinsip bir mənbədə 
“uşaq şəxsiyyətinə hörmət etmək və ondan tələb etmək”, başqa mənbədə 

“hörmət və tələbkarlığın birləşməsi” kimi adlandırılır” (Səh. 104). 
Bunun isə başlıca səbbi yeni yaranan pedaqogikanın digərindən 

fərqlənməsi üçün müəllifin (və ya müəlliflər qrupunun) təlimin, tərbiyənin 
prinsiplərində, üsullarında müəyyən dəyişikliklər, islahatlar aparmaqla guya 
yeni bir tədris kursunun peyda olmasını formal şəkildə də olsa oxucuların 
diqqətinə çatdırmağı qarşılarına əsas məqsəd kimi qoymuşlar. Bütün bu 
çatışmazlıqları aradan qaldıran milli pedaqogika tərbiyə prinsiplərinin əsil 
mahiyətini üzə çıxarmışdır. Kitabda belə bir yarımbaşlıq var: Prinsiplər 

qanunauyğunluqlar əsasında müəyyənləşdirilmişdir. Nəhayət, tərbiyə 
prinsiplərinin miqdarını da, adlarını da tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları 
əsasında dəqiqləşdirmək mümkün olmuşdur. Fikrimizi əyaniliklə əlaqədar 
konkretləşdirək. Milli pedaqogikada isbat olunmuşdur ki, pedaqoji prosesdə 
əyani vasitələrdən istifadə ilə təlim-tərbiyə alan şəxslərin təhsillilik dərəcəsi 
arasında müəyyən asılılıq vardır. Asılılığın mahiyyəti belədir: pedaqoji prosesdə 
hər hansı əyani vasitə nümayiş etdirilərkən öyrənənlərin diqqəti həmin əyani 
vasitə ilə məhdudlaşdırıldıqda, onlarda əsasən konkret təsəvvür formalaşır: 

həmin əyani vasitə ilə əlaqədar öyrənilməli olan anlayış isə, adətən, kölgədə  
qalır” (Səh. 105). 

Milli pedaqogikada qanunauyğunluqdan nəşət edən prinsiplərdən biri də 
əyaniliyin anlayışa xidmət etməsi prinsipidir.  

Bəs bu prinsipin mahiyyəti nədən ibarətdir? Bunun üçün N.Kazımovun 
aşağıda söylədiyi konseptual şərhə diqqət edək: 

“Pedaqoji prosesdə əyani vasitələrdən istifadənin başqa halları da müşahidə 
olunur. Bu cür hallarda əyanilikdən istifadə müəllimin əlində məqsəd deyil, 

didaktik məqsədə çatmaq vasitəsinə müvafiq anlayışın formalaşması vasitəsinə 
çevrilir; müəllim dinləyicilərin diqqətini nümayiş etdirdiyi əşyanın (hadisənin) 
əlamətlərinin eynicinsli digər əşyalarda (hadisələrdə) də olduğuna yönəldir. 
Məsələn, üçbucaqlı anlayışının şagirdlərdə formalaşması üçün əvvəlcə bir 
üçbucaqlı (sivirbucaqlı üçbucaq) nümayiş etdirilir; sonra onun digər növü: 
korbucaqlı üçbucaq,  nəzərdən keçirilir; onun bucaqlarının və tərəflərinin 
vəziyyətindən asılı olmayaraq, hamısı üçün üçbucağın və üç tərəfin ümumi, 
səciyyəvi əlamət olduğu xüsusi qabardılır. Nəticədə əyanilik təhsildən ötrü vacib 

olan anlayışın (bizim misalda üçbucaqlı anlayışının) formalaşmasına xidmət 
edir” (Səh.105). 
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Bu şərhdən sonra nəzərdə tutulan qanunauyğunluğun mahiyyətini təsəvvür 

etmək bir o qədər də çətin deyil. 
N.Kazımovun təbirincə desək: “Göründüyü kimi, qısaca təsvir etdiyimiz 

faktlarda müəyyən qanunauyğunluğun varlığı aydın sezilir. Həmin 
qanunauyğunluq isə belədir: əyani vasitələrdən istifadə zamanı şagirdlərin 
diqqəti yalnız müşahidə olunan əşya (hadisə) çərçivəsində qaldıqda onlardan 
əsasən təsəvvürün formalaşmasına, həmin əşyanın (hadisənin) əlamətlərinin 
eynitipli digər əşyalarda (hadisələrdə) də olduğu müəyyənləşdirilərək 
ümumiləşdirildikdə isə şagirdlərdə anlayışların formalaşmasına imkan yaranır” 

(Səh.106). 
Ona görə də N.Kazımov milli pedaqogikanın ənənəvi yanaşmalarını yada 

salır və həmin prinsipi əyaniliyin anlayışa xidmət etməsi adlandırır. 
Yaratdığı nəzəriyyənin əsas tərəflərindən olan prinsip probleminə diqqəti 

yönəldən milli pedaqogikamızın banisi bu prinsiplərin elmi əsaslarının olmasını 
sübut etdikdən sonra tərbiyə prinsipi məfhumunun əlamətlərini də açıqladı.  

“Göründüyü kimi, tərbiyə prinsiplərinin elmi əsasları var. Bu, tərbiyənin 
qanunauyğunluqlarıdır. Milli pedaqogikada tərbiyənin 13 qanunauyğunluğu 

üzə çıxarılmışdır; yəni tərbiyənin o qədər də prinsipi elmi cəhətdən 
əsaslandırılmışdır. 

Tərbiyə prinsipi anlayışı mahiyyətini yeni anlamda, yeni dəsti-xətdə, yeni 
nöqteyi-nəzərdə, yeni baxışda aydınlaşdıran alim onun tərifini də mərhələli 
tərbiyə nəzəriyyəsi lahiyəsi üçün zəruri saymışdır. Hansı ki, bu tərif milli 
pedaqogikanın irəli sürdüyü yeni konsepsiyanın ən mühüm tərkib hissəsi kimi 
qiymətləndirilməlidir. Həmin tərifə diqqət edək: 

“...milli pedaqogika tərbiyə prinsipi məfhumunun mahiyyətini belə başa 

düşür: tərbiyənin müvafiq qanunauyğunluğundan irəli gələn, davranışla 
əlaqədar milli və ümumbəşəri dəyərlərin formalaşmasına güclü təsir göstərən 
aparıcı ideyaya onun prinsipi deyilir” (Səh.106). 

Bu bölmədə tərbiyə prinsipinə tərif verdikdən sonra N.Kazımov mərhələli 
tərbiyə nəzəriyyəsinin kodensiyasını, əgər belə demək mümkünsə, son 
tamamlanma işləri sayılan tərbiyə prinsiplərinin hər birini ayrı-ayrılıqda 
səciyyələndirilməsiylə tamamlayır. Tərbiyə işini düzgün qurmaq üçün istinad 
olunan prinsiplərin 13 olmasını məqsədəuyğun hesab edən Nurəddin Kazımov 

ilk prinsipi belə şərh edir. 
1. “Tərbiyə işi üçün münasib şəraitin yaradılması prinsipi. Milli 

pedaqogikada isbat olunmuşdur ki, tərbiyə işinin səmərəlilik dərəcəsi həyata 
keçirildiyi mühitdən də asılıdır. Cəmiyyətdə sosial-iqtisadi və siyasi-mədəni 
durumun necəliyi, tədris müəssisələrinin zəruri avadanlıqda təchizi vəziyyəti, 
binasının və otaqların gigiyenik tələblərə nə dərəcədə cavab verməsi, məktəbdə 
mənəvi-psixoloji mühütin xarakteri şagirdlərdə tərbiyə işinin səviyyəsini 
yüksəldə də, aşağı saala da bilir” (Səh. 107). 

Sonrakı prinsiplər isə aşağıdakı şəkildə sistemləşdirilir. 
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2. Tərbiyənin məqsədyönlü prinsipi. Bilmək lazımdır ki, bu prinsip əsasında 

belə bir qanunauyğunluq durur: tərbiyə işinin məqsədi nə qədər düzgün 
müəyyənləşdirilib həyata keçirilirsə, onun səmərəsi bir o qədər artır” (Səh. 107). 

3. Tərbiyə işinin planlaşdırılması prinsipi. Yeni pedaqoji ədəbiyyatdan 
xəbəri olan tərbiyəçi bu prinsipin əsasında duran qanunauyğunluğu bilir: 
formasından asılı olmayaraq qarşıdakı tərbiyəvi tədbir, tərbiyə işi nə qədər 
diqqətlə ölçülüb biçilirsə gözlənilən nəticə bir o qədər səmərəli olur və tam 
həyata keçirilir. Bu qanunauyğunluqdan hali olan tərbiyəçi tədbirin vaxtını, 
iştirakçıların tədbirini, kimlərin danışacağını, komkret faktlardan, əyanilikdən, 

texniki vasitələrdən istifadə edəcəyini və s. cəhətləri dəqiqləşdirməli olur. Belə 
olduqda tərbiyə işi səmərə verir. Başqa hallar da müşahidə olunur. Belə ki, 
qarşıdakı tərbiyə işi (müşahidə, müzakirə, məruzə, teatra kollektiv baxış, 
ekskursiya, tarixi hadisənin qeyd edilməsi və s. i.a.) lazımınca 
planlaşdırılmadıqda istənilən nəticəni əldə etmək çətinləşir.  

Deməli, tərbiyə işində uğur qazanmaq üçün həm də tərbiyənin 
planlaşdırılması prinsipini bilmək və onu nəzərə almaq gərəkdir” (Səh.108). 

4.Tərbiyənin həyatla əlaqələndirilməsi prinsipi. Bu prinsipin əsasında duran 

qanunauyğunluq belədir: tərbiyəvi tədbirin məzmunu real həyat faktları ilə 
zənginləşdirildikdə onun səmərəliliyi artır; quru sözçülüyə çevrildikdə səmərə 
artmır” (Səh. 109). 

5. Tərbiyədə tələbkarlıqla hörmətin vəhdəti prinsipi. Bu prinsip aşağıdakı 
qanunauyğunluqdan törəmədir: tərbiyəçinin yalnız tələbkar olduğu, yaxud 
yalnız hörmət göstərdiyi hallarda şagirdlərin tərbiyəllilik səviyyəsi yüksəlmir, 
tələbkarlığı ilə hörmətinin vəhdətdə olduğu hallarda isə onların tərbiyəllilik 
səviyyəsi yüksəlir. Belə bir qanunauyğunluğu nəzərə alan tərbiyəçi çalışır ki, 

uşaqlara münasibətdə hörmətlə tələbkarlığını üzvü şəkildə əlaqələndirsin; çünki, 
yalnız tələbkar olmaq, yaxud yalnız hörmətə uymaq özünə olan rəğbəti sarsıdır, 
şöhrət gətirmir” (Səh.109). 

6. Tələbələrdə vahidlik prinsipi. Bu prinsipi şərtləndirən qanunauyğunluq 
belədir: tərbiyə olunanlar qarşısında başqa-başqa şəxslərin qoyduqları 
tələblərdəki müxtəliflik tərbiyə işini nə qədər çətinləşdirirsə, tələblərdə vahidlik 
tərbiyə işini bir o qədər asanlaşdırır. Bu qanunauyğunluğun mahiyyətindən 
xəbərdar olan tərbiyəçilər (valideynlər və ya müəllimlər) eyni hala, məsələn, ev 

tapşırıqlarının vaxtında icra olunub-olunmamasına, dərsə gecikib-
gecikməməsinə və s. hallara başqa-başqa mövqedən deyil, eyni mövqedən 
münasibət göstərsinlər. Onlar Krılovun məşhur təmsilini də xatırladırlar ki, 
balıq, ördək və xərçəng başqa-başqa səmtə hərəkət etdiklərindən arabanı 
yerindən tərpətmək  mümkün olmur. Atalar da gözəl deyib: iki yerə baxan çaş 
qalar” (Səh. 110). 

7. Tərbiyədə sözlə əməlin vəhdəti prinsipi. Həmin prinsip belə 
qanunauyğunluqdan əmələ gəlmişdir: tərbiyəçinin  sözü ilə əməli bir-birinə 

uyğun gəldiyi hallarda tərbiyə olunanların tərbiyəlilik səviyyəsi yüksəlir; Uyğun 
gəlmədiyi hallarda tərbiyəlilik səviyyəsi yüksəlmir. Bu qanunauyğunluq tələb 
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edir ki, tərbiyəçi (valideyn, müəllim və s.) dediyi kimi, məsləhət gördüyü kimi 

hərəkət etsin” (Səh 110). 
8. Tərbiyədə nikbinlik prinsipi. Bu prinsipin nəşət etdiyi qanunauyğunluq 

belədir: gənc nəslin tərbiyəsində müəllimin və valideynlərin inamı, nikbinliyi 
artdıqca, tərbiyə işində səmərəlilik də artır; tərbiyəçinin inamsızlıq göstərdiyi 
hallarda isə səmərə artmır. Həmin qanunauyğunluğa əsaslanan tərbiyəçi yəqin 
edir ki, tərbiyəsi mümkün olmayan, tərbiyəyə yatmayan uşaq və ya şagird 
yoxdur və ola da bilməz. Hər hansı uşağın, yeniyetmənin, yaxud gəncin 
şəxsiyyətində müşahidə edilən nöqsanlar yanlış tərbiyənin və qüsurlu mühitin 

məhsulu olur. Belələrinin arasında şəxsiyyəti başdan-başa qüsurlardan ibarət 
olanla rast gəlmək mümkün deyil. Çünki tərbiyəsi çətin hesab edilən hər bir 
uşağın, yeniyetmə və ya gəncin şəxsiyyətində müsbət cəhətlər də olur. Nikbinlik 
prinsipi tələb edir ki, tərbiyəsi çətin hesab edilən adamın şəxsiyyətində 
bəzilərinin görə bilmədiyi faydalı cəhətlər üzə çıxarılsın: belə cəhətlərə istinad 
edərək, bu cəhətləri qabardaraq mövcud olan nöqsanları tədricən aradan 
qaldırmaq üçün ardıcıl iş aparılsın” (Səh. 111). 

9. Yaş, fərdi və cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması prinsipi. Həmin 

prinsipdən irəli gəlir: tərbiyə olunanların yaşı, cinsi və fərdi-fiziki, fizioloji və 
mənəvi keyfiyyətləri tərbiyə zamanı nə qədər diqqətlə nəzərə alınırsa, onların 
tərbiyəlilik səviyyəsi bir o qədər yüksəlir. Bu qanunauyğunluğa istinad edən 
tərbiyəçi çalışır ki, tərbiyəsi ilə məşğul olacağı şəxsin (şəxslərin) hansı yaş 
dövründə olduğunu, həmin yaş dövrünü səciyyələndirən xüsusiyyətlərin nədən 
ibarət olunduğunu, oğlan və ya qız olduğunu, bir şəxs kimi hərəsinə ayrılıqda 
xas olan xüsusiyyətlərin necəliyini mümkün qədər ətraflı öyrənsin və öz işində 
onları nəzərə alsın” (Səh. 112). 

10. Fəallığın təmin olunması prinsipi. Prinsipin əsasında duran 
qanunauyğunluq belədir: tərbiyə zamanı uşaqlar passiv iştirakçılara çevrildikdə 
tərbiyəlilik dərəcəsi o qədər də artmır, onlar tərbiyə işinin fəal iştirakçılarına 
çevrildikdə tərbiyəlilik dərəcəsi artır. 

Bu qanunauyğunluq tərbiyəçidən tələb edir ki, tərbiyə zamanı uşaqların 
istək və arzularını öyrənsin, nəzərə alsın, onların fəallığını təmin etsin” (Səh. 
112). 

11. Tərbiyənin inkişafetdirici prinsipi. Prinsipin əsalandığı qanunauyğunluq 
belədir: tərbiyə işinin psixoloji inkişaf imkanlarına malik olduğunu tərbiyəçi 
bildikdə və bu imkanlardan istifadə etdikdə tərbiyə olunanların psixoloji 
qüvvələrinin inkişaf səviyyəsi yüksəlir. Bu qanunauyğunluğu nəzərə alan 
tərbiyəçi əsasən üç cəhəti özü üçün aydınlaşdırır: başlıca psixoloji qüvvələr 
hansılardır? Tərbiyə işinin məzmununda psixoloji inkişaf imkanları nədən ibarət 
olur? Bu imkanları necə reallaşdırmaq olar?” (Səh. 113) 

12. Tərbiyə işinin elmiliyini təmin etmək prinsipi. Bu prinsip aşağıdakı 
qanunauyğunluqdan törəmədir: tərbiyə işinin bütün cəhətləri hər hansı konkret 

halda tərbiyəçi tərəfindən əsaslandırılaraq keçirildikdə səmərə artır” (Səh. 114). 
13. Tərbiyə üsulunun tərbiyəlilik dərəcəsinə uyğun seçilməsi prinsipi. Bu 

prinsipin əsasını təşkil edən qanunauyğunluq belədir: hər hansı mənəvi 
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keyfiyyəti formalaşdırmaq üçün tərbiyəçinin seçdiyi üsul və ya üsullar tərbiyə 

olunun şəxsin (şəxslərin) həmin keyfiyyətlər üzrə tərbiyəlilik səviyyəsinə uyğun 
gəldikdə səmərə verir. Bu prinsip tələb edir ki, tərbiyəçi tədbirə əl atmazdan 
əvvəl aşılamaq istədiyi mənəvi keyfiyyətin uşaqda (uşaqlarda) inkişaf səviyyəsini 
öyrənsin və həmin səviyyəyə uyğun gələn üsullar seçsin, çünki hər hansı mənəvi 
keyfiyyətin inkişaf səviyyəsi həm ayrı-ayrı şəxslərdə, həm də eyni adamın başqa-
başqa yaş dövrlərində müxtəlif ola bilər. Səviyyəyə uyğun gələ bilməyən üsuldan 
istifadə edildikdə tərbiyə işi maksimum səmərəni vermir. Bu, o deməkdir ki, 
tərbiyəni “mənə belə gəlir ki”, “mən belə düşünürəm” kimi subyektiv hisslər 

əsasında qurmaq elmi yol deyil. 
Deməli, real həyatda tərbiyə işini tərbiyə olunanların tərbiyəlilik 

səviyyəsinə uyğun, yəni mərhələli qurmaq halları var” (Səh. 114) 
Kitab son sözlə yekunlaşır. Sonda N.Kazımov öz arzusunu da bildirir. O, 

arzusunu belə ifadə edir: 
“Mən arzu edirəm ki, hər bir müəllimimiz mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi ilə 

tanış olsun və öz işində onu tətbiq etsin; belə olduqda bir daha yəqin edər ki, 
həqiqi nəzəriyyə elmi cəhətdən ümumiləşdirilmiş və əsaslandırılmış təcrübədən 

başqa bir şey deyil. Düşünürəm ki, oxuculara təqdim etdiyimiz mərhələli tərbiyə 
nəzəriyyəsi onlarda dərin inam hissi yaradacaq. İnam isə insanı hərəkətə gətirən 
güclü psixoloji qüvvədir. Bu qüvvə sayəsində mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsini öz 
işində nəzərə alan müəllimlərimiz və valideynlərimiz şagirdlərdə, uşaqlarda 
tərbiyəlilik səviyyəsinin yüksəldilməsinə güclü təkan vermiş olar”. (Səh. 115). 

Doğrudan da müəllifin bu arzusu çox mütərəqqi və çox təqdirəlayiqdir. Biz 
də bu görkəmli və bənzərsiz alimin arzusuna qoşularaq qənaətimizi, təklif və 
tövsiyyələrimizi aşağıdakı şəkildə ifadə etmək istərdik: 

- Pedaqoji fikir tarixində öz dəsti-xətti, mütərəqqi ideyaları, dəyərli 
tövsiyələri, faydalı məsləhətləri, ciddi konsepsiyaları ilə fərqlənən və beləliklə 
zəngin pedaqoji irs yaradan iki əsrin sönməz məşəlinə çevrilən Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, Əməkdar Elm Xadimi, pedaqoji 
elmlər doktoru, professor Nurəddin Mustafa oğlu Kazımov Azərbaycan Milli 
pedaqogikasının banisidir; 

- XX əsrin ikinci yarısında müqayisənin nəzəri və əməli problemlərini, 
elmi-pedaqoji sistemini izah edən; keçmiş SSRİ məkanında ən sanballı 

didaktika məktəbi yaradan; respublikada ən nüfuzlu pedaqoji cəmiyyət 
formalaşdıran; təlimin, tərbiyənin, təhsilin inkişafına təkan verən yüzlərlə 
fundamental əsərlər yazan Nurəddin Kazımov XXI əsrin birinci onilliyində 
daha böyük elmi pedaqoji xarüqələr yaratmaqla pedaqoji fikir tarixi 
salnaməsinin qızıl səhifəsinə çevrilmişdir; 

- Müstəqil dövlət quruculuğu illərində qısa bir zaman kəsiyində böyük bir 
institutun görə bilməyəcəyi işləri təkbaşına görərək orta ümumtəhsil məktəbləri 
şagirdlərinin, orta ixtisas məktəbləri müdavimlərinin, həmin müəssisələrdə 

çalışan müəllimlərin, professor-dosent heyətinin çoxdan gözlədikləri, 
“Pedaqogika”, “Məktəb pedaqogikası”, “Ali məktəb pedaqogikası”, “Ağlın 
sönməz məşəli”, “Müqayisənin nəzəri və əməli problemləri”, “Milli pedaqogika 
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yollarında” adlı dərslik və dərs vəsaitlərini, çoxsaylı elmi məqalələri və nəhayət 

“Mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi” ni ortalığa qoymuşdur; 
- “Mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi” iki əsrin qovşağında meydana gələn 

fundamental elmi-tədqiqat materialı və nəzəri-təcrübi baxımdan pedaqoji 
prosesdə çalışanlar, bu sahədə fəaliyyət göstərənlər üçün faydalı olan 
konsepsiyalar toplusudur; 

- Kitabda işlək tərbiyə nəzəriyyəsinin yaradılmasının başlıca şərtləri 
əsaslandırılmış; tərbiyənin məqsədyönlü proses olması açıqlanmış; onun planlı, 

mütəşəkkil mənəviyyatla, ətraf mühitlə bağlılığı, şərh olunmuş, tərbiyənin 
məqsədi müasirləşdirilmiş; ilkin tərbiyədə, yenidəntərbiyədə, özünütərbiyədə, 
şəxsiyyətin formalaşdırılmasına kompleks yanaşmada mərhələlik əlamətləri izah 
olunmuş; tərbiyədə hər bir mərhələyə uyğun gələn üsullar müəyyənləşdirilmiş; 
tərbiyə prosesi üçün məqbul sayılan ziddiyyətlər, qanunauyğunluqlar üzə 
çıxarılaraq sahmana salınmış və tərbiyə işini mərhələlər üzrə həyata keçirmək 
üçün edilən prinsiplər təsnif olunmuşdur. 

Beləliklə, pedaqoji elmimizin kataloqunda özünü göstərən daha bir boşlıq 

doldurulmuşdur.  
Qalır nə? Kitabın 115-ci səhifəsində müəllifin arzusuna uyğun olan səmərəli 

işləri həyata keçirmək. Biz də öz növbəmizdə həmin arzunu həyata keçirmək 
istəyənlərə müvəffəqiyyətlər diləyirik. 

Bir təklifimizi isə belə ifadə etmək istəyirik. Kitabın müəllim hazırlığı ilə 
məşğul olan fakültələrdə xüsusi kurs və ya seçmə kurs kimi tədris olunması 
fayda verərdi. 

 

3.5.  Dünyagörüşünün formalaşdırılması  
 

Dünyagörüşü hər şeydən əvvəl insanları bir-birlərindən fərqləndirən əsas 
meyarlardan biri hesab olunur. İnsanların biri digərinə nisbətən bitkin 
dünyagörüşünə malikdirsə, deməli,  həmin insan cəmiyyətin aparıcı 
üzvlərindəndir. Vaxtilə xalq arasında nüfuz qazanaraq “ağsaqqal”, “ağbirçək” 
adını alanlar qazandıqları dünyagörüşünün hesabına müdrik adamlar kimi bu 
titullara layiq görülmüşlər. “Çox oxuyan çox bilməz, çox gəzən çox bilər” kimi 

xalq məsəlinin əsas ideyasına görə dünyagörüşü qazanmaq üçün çox oxumaq 
kifayət deyil, bunun üçün həm də çox gəzib, dolaşıb, müsahibələr aparıb xeyli 
informasiya və məlumatlar da toplamaq vacib hesab olunur. Deməli, 
dünyagörüşü həm nəzəri, həm də praktik əsaslar üzərində qurulmalıdır.  

Şərqin görkəmli düha sahiblərindən biri olan Əbülhəsən Mərzban oğlu 
Bəhmənyar əl-Azarbaycani  (1064) özünün “Ət-Təhsil” əsərində göstərir ki, 
gerçəkliyin dərk olunması yalnız qazanılmış elmi dünyagörüşü sayəsində baş 
verə bilər.  Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkiri Nəsirəddin Tusi (1201-1270) 

“Əxlaqi-Nasiri” əsərində uşaq süddən ayrılan kimi, hələ əxlaqı korlanmamış 
onun tərbiyəsiylə məşğul olmağı tövsiyyə etmişdir. Tusinin bu tövsiyyəsində 
özünü göstərən əsas ideya ondan ibatərdir ki, uşaqlara lap kiçik yaşlarından 
başlayaraq dünyagörüşü qazandırmaq lazımdır.  
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Elmi pedaqogikanın banisi, böyük çex pedaqoqu Yan Amos Komenski 

(1594-1670) “Böyük didaktika” əsərini Pansofiya ideyası əsasında yazdığını 
bəyan etmişdir. Onun bu ideyasının məzmununda daha bir ideya dayanır: 
Hamıya hər şeyi öyrətmək ideyası. Hamıya hər şeyi öyrətmək isə onlara 
hərtərəfli dünyagörüşü qazandırmaq deməkdir. Elmi dünyagörüşü reallıqlara, 
düzgün biliklərə, zəkaya, elmin nailiyyətlərinə əsaslanır, xalqın həyatı 
mənafelərini və ümumbəşəri dəyərləri dolğun şəkildə ifadə edir. Elmi 
dünyagörüşünə yiyələnmiş adam ilk növbədə ağlının qüdrətinə arxalanır, 
həyata, gələcəyə, qurub yaratmağa möhkəm etiqad bəsləyir, əqidəsi (məsləki) 

uğrunda fəal mübarizə aparır, müxtəlif xarakterli hadisələrin mahiyyətini, 
ayrı-ayrı vəziyyətdən səmərəli çıxış yolunu, özünün cəmiyyətdəki yerini və sair 
belə həyati məsələləri düzgün qiymətləndirməyi bacarır. (Bax. Ə.Həşimov, 
F.Sadıqov “Pedaqogika” Bakı, Təbib, 1999, səh.63) 

Hər şeydən əvvəl , “elmi dünyagörüşü” anlayışının aydınlaşdırılmasına 
zəruri ehtiyac duyulur. “Elmi dünyagörüşü” anlayışını aydınlaşdırmaq üçün isə 
öncə “dünyagörüşü” anlayışına aydınlıq gətirmək lazım gəlir.  

 Məlum olduğu kimi, “dünyagörüşü”  anlayışı həm fəlsəfənin, həm 

psixologiyanın, həm də pedaqogikanın aparıcı mövzularındandır.  
Hər üç kontekstdə yazılmış əsərlərdə dünyagörüşü dünyaya, yəni təbiətə, 

cəmiyyətə və təfəkkür hadisələrinə olan elmi, fəlsəfi, sosial-siyasi, əxlaqi, 
estetik baxışların bütöv bir sistemi kimi təqdim edilir. 

Bizim fikrimizcə isə,  elmi, fəlsəfi, əxlaqi, sosial-siyasi, estetik baxışlarla 
dünyagörüşünü məhdudlaşdırmaq düzgün sayıla bilməz.  

Birinci, ona görə ki, dünyagörüşü anlayışına fəlsəfi, əxlaqi, sosial-siyasi və 
estetik baxışlardan savayı, tibbi, fizioloji, psixoloji, iqtisadi, ekoloji, ideoloji, 

qnoseoloji, tarixi, ictimai və s. baxışlar da daxildir.  
İkincisi, bizim sadaladığımız “elmi” ifadəsində yəni bu ifadənin 

mahiyyətində elmiliyin nəzərdə tutulması ehtimal olunursa, elə fəlsəfi, əxlaqi, 
sosial-siyasi, estetik baxışlar da “elmi” ifadəsinin tərkibində öz əksini tapır. 
Deməli, “dünyagörüşü” anlayışının mahiyyətini aydınlaşdıran tərəfin 
içərisindəki “elmi” ifadəsi bütün baxışları özündə ehtiva edə bilməz. Bir 
tərəfdən ona görə ki, əgər ehtiva etsəydi, onda elə bircə dəfə “elmi” deməklə 
bütün baxışların hamısını nəzərdə tutmaq olardı. Deməli, nəzərdən 

keçirdiyimiz yanaşmaların hamısında dünyagörüşü anlayışı elmi, fəlsəfi, 
əxlaqi, siyasi, estetik, dini bəzi hallarda hüquqi baxışlarla məhdudlaşdırılır. 
Məhz ona görə də biz dünyagörüşü anlayışını daha geniş mənada təhlil etməyi 
və ona həm dünyagörüşü  kimi, həm də “elmi dünyagörüşü” kimi yanaşmağı 
vacib hesab etmişik. 

Dünyagörüşü özündə baxışlar, inam və idealların ümumi sistemini 
birləşdirməklə yanaşı insanın ətraf aləmə, cəmiyyətə münasibətini əks etdrir. 
Təcrübənin, biliklərin ümumiləşdirilməsinin, emosional qiymətləndirilməsinin 

və bütövlükdə insanın həyat yolunu müəyyənləşdirən dünyagörüşün əsasını 
tarixi inkişaf prosesinin düzgün mənimsənilməsi təşkil edir.  
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Şəxsin dünyagörüşü isə onun təbiətdə və sosial həyatda, münasibətlər və 

dəyərlər sistemində öz yerini tutması uğrunda fəaliyyət göstərməsidir. 
Dünyagörüşü insana xas olan bütün cəhət və keyfiyyətlərin mənəvi və praktik 
baxımdan necə mənimsənilməsidir. Bura ideologiya, mədəniyyət, mənəvi 
dəyərlər sistemi, sosial fəaliyyət təcrübəsi və s. daxildir.  

Dünyagörüşü  insanın özünü sosial baxımdan dərk etməsidir. O, öz əksini 
insanın maraq və tələbatlarının, ictimai həyatının mənəvi-praktik tələbləri ilə 
eyniyyət və ya ziddiyyət təşkil etməsində göstərir, reallaşır.  

Dünyagörüşü psixoloji baxımdan insanın özünü və ətraf aləmi, ictimai 

mühiti nə dərəcədə dərk etməsi ilə şərtlənir. Dünyagörüşü şəxsiyyətin ictimai 
mühit, insanın mahiyyəti barədə kompleks biliklər sistemidir.  

Fərdin şüurunda dünyagörüşü əxlaqi-mənəvi istiqamətləri, 
özünütənzimetmə qabiliyyəti, davranış və düşüncə tərzinin əksini tapmasıdır.  

İdeya və inam dünyagörüşünün strukturunun mühüm 
komponentlərindəndir. İdeya təbiət və ictimai həyatın, insanlığın dərk 
edilməsinin kompleks baxışlar sistemidir.  

İnam ətraf mühitin, ictimai həyatın münasibətlər sisteminin daha dərindən, 

şüurlu şəkildə dərk olunmasıdır. İnam insanın şəraitindən, situasiyasından asılı 
olmayaraq dəyişməyən münasibətlərə əsaslanır.  İnam və ideya birlikdə öz 
əksini ideallarda tapır. Onun başlıca məqsədi idealın real həyatda tətbiqinə 
yönəlir.  

Real həyatda dünyagörüşünün müxtəlif inkişaf səviyyələri və keyfiyyət 
göstəriciləri vardır. Dünyagörüşünün keyfiyyət göstəriciləri isə onun məzmunu, 
elmiliyi, sistemliliyi, məntiqi ardıcıllığı, konkretliyi və ümumiləşdirmə dərəcəsi 
ilə ölçülür.  

Psixoloqlar dünyagörüşünün formalaşmasının, əsasının ailədə, kiçik 
yaşlarından qoyulduğunu, tədricən ictimai həyatdan və şəxsi keyfiyyətlərdən 
asılı olaraq  inkişaf etdiyini qəbul edirlər. Hesab edirlər ki, bu özbaşına 
buraxılmış iş yox, sistemli, məntiqi ardıcıllıqla hıyata keçirilməlidir. Məktəbin 
isə qarşısında duran vəzifələrdən biri təlimin ilk günlərindən başlayaraq 
məktəblilərin ideal, inam və əqidələrini formalaşdırmaqdan ibarətdir. Elmi 
səviyyədə dünyagörüşünün formalaşdırılması təlimin başlıca vəzifələrindəndir. 
Bunun üçün humanitar və təbiət fənlərinin, eləcə də sosial yönümlü ictimai-

faydalı fəaliyyətin geniş imkanları vardır.  
Təbii ki, xarici dil dərslərinin də dünyagörüşü baxımından imkanları geniş 

və əhatəlidir. Bir tərəfdən xarici ölkələrin həyat tərzi ilə tanış olmaq, 
müqayisələr aparmaq, digər tərəfdən isə yerli şəraitdən bəhs edən mövzuların 
paralel öyrədilməsi xarici dil dərslərinin üstünlüklərindən hesab olunur.  

Son illərdə psixologiya və pedaqogika elmləri hələ məktəb yaşı dövründən 
yaradıcı təfəkkürün geniş imkanlara malik olduğunu sübut edir. Bununla 
yanaşı, dünyagörüşünün formalaşması prosesi I-II siniflərdə daha çox hiss – 

emosional sfera ilə əlaqədar inkişaf etdirildikdə daha səmərəli nəticələr əldə 
etmək mümkündür.   
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Bir sıra müəllimlər, metodistlər hesab edirlər ki, orta məktəblərdə təlim 

prosesində dünyagörüşünün formalaşdırılması imkanları ona görə məhduddur 
ki, orta məktəblərdə sistemli şəkildə fəlsəfə, iqtisadiyyat, pedaqogika kimi 
fənlər tədris olunmur. Elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması yalnız ali 
məktəblərdə mümkündür. Əlbəttə bu səhv yanaşmadır. Birincisi, ona görə ki, 
hər yaş dövrünün öz xüsusiyyətləri və müvafiq elmi dünyagörüşü qazanmaq 
imkanları vardır. İkincisi, orta məktəblərdə əsası qoyulmayan xüsusiyyət, 
əlamət və keyfiyyətlərin sonradan formalaşdırılması xeyli çətin olur. Üçüncüsü, 
yeniyetməliyin ikinci mərhələsi və erkən gənclik dövrü sosializasiya üçün 

münbit şərait, geniş psixoloji imkanlar dövrüdür və bu imkanın buraxılması, 
nəzarətdən çıxması zərərli dünyagörüşün formalaşması deməkdir. 

Dünyagörüşünün formalaşması iki yolla həyata keçirilir: bilavasitə real 
həyat və fəaliyyət yolu ilə və bilavasitə təlim-tərbiyə prosesində ictimai 
ideyaların mənimsənilməsi yolu ilə.  

İdeya və inamların, əqidənin, dünyagörüşünün formalaşması şüurlu şəkildə 
həyata keçirilmədikdə gənclərdə bu qeyri-dəqiq, qeyri-sağlam şəkildə 
formalaşır.  

Dünyagörüşünün formalaşması iki istiqamətdə inkişaf edir. Dünyagörüşü 
istər-istəməz biliklər qazanılmasını zəruri edir və bu da elmi dünyagörüşünün 
formalaşmasına səbəb olur. Elmi dünyagörüşü də öz növbəsində ümumi 
dünyagörüşünün formalaşmasının bazisi rolunu oynayır.  

Dünyagörüşü metodologiyanın əsasında formalaşır. Yəni metodologiyadan 
doğan ideologiya özünün daşıyıcıları olan insanların formalaşması üçün bütün 
vasitələrdən istifadə edir.  

Sovet hakimiyyəti illərində SSRİ-də yeganə elmi dünyagörüşü marksizm-

leninizm dünyagörüşü idi və hər şey bu prizmadan şərh edilir, ölçülürdü. Digər 
dünyagörüşləri isə bütün üsullardan istifadə etməklə sıxışdırılırdı. Bütün təhsil 
sistemi, fənlərin məzmunu, tərbiyəvi iş bu istiqamətdə qurulurdu. Təlim 
prosesi, müxtəlif fəaliyyət növləri şagirdin şüuruna təsir göstərməklə bu 
ideyanı elmi dünyagörüşünə çevirməyə çalışırdı və əsasən də isətdiyinə nail 
olurdu.  

Bununla yanaşı, pedaqoji prosesin mühüm vəzifələrindən biri də şagirdin 

şəxsi inam və baxışlarının, dünyagörüşünün formalaşmasından ibarətdir. Bu 
qaçılmazdır. Lakin ideologiyadan asılı olaraq şagirddə hansı keyfiyyətlərin 
formalaşdırılması başlıca faktordur. Tolerantlıq, rəqabətə qabillik, 
kompromis axtarılması, humanist yanaşma yoxsa, monoloji nitq, kollektiv 
təsərrüfat təfəkkürü? 

Təbiət və cəmiyyətin inkişaf qanunlarının əsaslarının öyrənilməsi 
dünyagörüşün mühüm tərəflərindən biri, bazisdir. Lakin sadəcə bu inkişaf 
qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi heç də kifayət deyil. Yəni bunları 
dərindən və hərtərəfli öyrənmək mümkündür. Lakin bunlar praktiki həllini 

tapmadıqda, fəaliyyətə çevrilmədikdə, sadəcə olaraq boşboğazlıqdan başqa bir 
şey peyda olmur. 
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Bilik və bacarığın praktik fəaliyyətlə uzlaşdırılmasından şəxsiyyətin 

istiqamətləri formalaşır.  
Psixoloji-pedaqoji tədqiqatlar göstərir ki, onun şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı 

münasibətlər sistemində tutduğu yer və yol mühüm əhəmiyyət kəsb edir, məhz 
bundan asılı olaraq şəxsiyyətin tələbatı, məqsəd və meylləri təşəkkül tapır və 
inkişafın aparıcı qüvvəsinə çevrilir.  

Həyat tərzi və şərait şəxsiyyətin dünyagörüşünün formalaşmasının əsasını 
təşkil etsə də, qarşılıqlı münasibətlər, qarşılıqlı təsir də azrol oynamır. Amma 
eyni zamanda təsirin özü də tərbiyəvi baxımdan fərqli nəticələrə gətirib çıxara 

bilər. Məhz bu səbəbdən də eyni ailə tərbiyəsi müxtəlif keyfiyyətlərin daşıyıcısı 
olan, müxtəlif dünyagörüşə malik insanlar formalaşdırır.  

Dünyagörüşün formalaşmasında ətraf aləmdə baş verənlərin, insanların 
davranış və hərəkətlərinin müşahidəsi vacib şərtlərdəndir. Sosial normaların 
tədricən mənimsənilməsi şagirdin hissləri, baxışları və inamlarına çevrilir, 
cəmiyyətin onun qarşısında qoyduğu tələblərə uyğunlaşır. Şəxsi təcrübənin 
cəmiyyətin mənəvi-əxlaqi tələbləri ilə nə dərəcədə üst-üstə düşməsindən asılı 
olaraq dünyagörüşü də bu zəmində təşəkkül tapır. 

İnam və onun əsasında bir növ inkişafını tapan dünyagörüşü şəxsi 
münasibətlər zəminində, yəni şüurlu, daxili inama əsasən yaranır, onun 
fəaliyyət və davranışını müəyyənləşdirir.  

Təlim və əmək mühüm tərbiyəedici və inkişafetdirici funksiyalar yerinə 
yetirməklə dünyagörüşünü formalaşdırır. Pedaqoji prosesdə şagird yalnız bilik 
və bacarıq qazanmır, həm də faktları, hadisələri, anlayışları, qanunları 
təfəkkür süzgəcindən keçirməklə qiymətləndirməyi öyrənir.  

Məktəblilərin dünyagörüşünün formalaşmasında tərbiyəvi prosesin təlim 

fəaliyyəti ilə vəhdət təşkil etməsi vacibdir. Məhz belə bir pedaqoji proses həm 
biliklər sisteminin, həm də tərbiyə işinin konkret elmi dünyagörüşünü 
formalaşdırmaq baxımından sistemli şəkildə həyata keçirilməsi səmərəli olur.  

Dünyagörüşünün formalaşması bu və ya digər dərəcədə şəxsi təcrübə ilə 
bağlıdır. Şəxsi təcrübə şəxsiyyətin daxili aləmini, tələbatlarını, hisslərini, 
davranış motivlərini müəyyənləşdirir. Deməli, şagirdlərin hissləri, iradi 
keyfiyyətləri ilə yanaşı şəxsi təcrübə toplamaq imkanlarını da genişləndirmək 
lazımdır.  

Şagirdlərin dünyagörüşünün formalaşmasında isə bir neçə tərəf var:  
a) fəaliyyətin mənəvi-psixoloji tərəfi; 
b) intellektual, emosional, praktiki fəaliyyət; 
c) kollektivin birgə fəaliyyətinə uyğunlaşma və s. mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir.  

Təlim fəaliyyətinin ictimai-faydalı, sosial yönümlü fəaliyyətlərlə 
uyğunlaşdırılması dünyagörüşünün formalaşmasında əsas vəzifələrdən biridir.  
Şagirdlərin ictimai işlərə, sosial sferaya aid işlərə cəlb olunması, fəallıqlarının 

yüksəldilməsi, onların öz fəaliyyətlərinin şəxsi və ictimai mənasını dərk etməsi, 
şəxsi motivlə ictimai motivin uzlaşdırılması, öz tələbatları ilə başqalarının 
tələbatlarını bərabər tutması da vacibdir.   
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Dünyagörüşünün formalaşması prosesində bəzən ziddiyyətlər də meydana 

çıxır. Məsələn, şagirddə formalaşmış inam və əqidə ilə ondan tələb olunan 
arasında fərq yarandıqda ziddiyyət baş verir. Belə ziddiyyət və fərqlərin 
vaxtında üzə çıxarılması, onun aradan qaldırılmasının yolları tapıldıqda 
tərbiyə işinin səmərəsi də artır.  

Müəllimlər, valideynlər, məktəb rəhbərləri şagirdin əhvalını, davranış 
motivlərini daim izləməli, baş verən dəyişikliklərin səbəbini vaxtında 
müəyyənləşdirməlidirlər.  

Əgər lazım gəlsə, onunla fərdi iş aparılmalı, fəaliyyət proqramı tərtib 

olunmalıdır. Müəllimin hər bir şagirdi tanıması da vacibdir. Müəllim şagirdin 
fikir və mülahizələrinə hörmətlə yanaşmalıdır, onu kəskin tənqiddən 
çəkinməlidir. Əgər belə bir məcburiyyət yaranarsa, onun şəxsi 
keyfiyyətlərindən yox, işindən danışmalı, fəaliyyətini  qiymətləndirilməlidir.  

Məsələnin digər tərəfi isə tərbiyə edənin, öyrədənin özünün aydın, konkret 
dünyagörüşünə, sağlam məntiqə malik olmasıdır. Müəllim nəinki öz fənnini, 
pedaqiji fəaliyyətin sirlərini bilməli, həm də yaxşı vətəndaş, yaxşı insan 
olmalıdır. Müəllim yeniləşməyi bacarmalıdır. Əks halda müəllim və şagirdlər 

bir-birlərini başa düşməyəcəklər. Sanki müxtəlif dillərdə danışan yad insanlar 
olacaqlar. Müəllim sosial yönümlü işəlrin fəal iştirakçısı olmalıdır. Passiv 
müəllimin aktiv insan formalaşdıra biləcəyi fikri inandırıcı deyildir. Çünki, 
müəllim istər müsbət, istərsə də mənfi cəhətlər baxımdan nümunə 
göstəricisidir.  

Dünyagörüşünün formalaşmasında mətbuat, televiziya, kütləvi informasiya 
vasitələri xüsusi yer tutur. Onların auditoriyası geniş, təsir imkanları 
böyükdür. Təəssüf ki, hələlik bu kütləvi informasiya vasitələri öz 

imkanlarından müsbət mənada az istifadə edirlər və ya yad, yabançı 
görüşlərin, ideyaların təbliğatçısına çevrilirlər.  

Dünyagörüşünün formalaşmasına iqtisadi durum da güclü təsir göstərir.  
İqtisadi vəziyyəti yaxşı olmayan, ehtiyac içərisində yaşayan peşə sahibi öz 
peşəsinin üstünlüklərindən nə qədər danışsa da inandırıcı olmayacaqdır.  

Vaxtilə C.London yazırdı: “Yaşamaq üçün oğurlamalıydı. Oğurladığı 
andan isə mənəviyyatdan danışmaq əbəsdir”.  

S.Şirazi isə yazırdı: “Yemək halına qalan, əxlaq hayına qala bilməz ”.  

Dünyagörüşünün formalaşması mürəkkəb bir sosial, pedaqoji, psixoloji 
problem və prosesdir. Onun həlli çoxsaylı amillərlə bağlıdır. Dünyagörüşü bir 
şəxsdən yox, çoxsaylı insanlardan asılıdır. Bu problem çox qədim tarixə 
malikdir, lakin onun həllini tapmaq da mümkünsüzdür. 

Vaxtilə Sokrat deyərdi: “İnsan, özünü dərk et!” O vaxtdan minilliklər keçsə 
də, hələ də bu çağırış aktual olaraq qalır.  

Buradan belə qənaət hasil olur ki, dünyagörüşü anlayışı təkcə elmi, fəlsəfi, 
əxlaqi, sosial-siyasi baxışları deyil, həm də tibbi-bioloji, fizioloji, ekoloji, 

iqtisadi, psixoloji və pedaqoji baxışları da özündə ehtiva edir. Ona görə də 
dünyagörüşü anlayışını aydınlaşdırarkən  qeyd olunan bütün mövcud baxışları 



 260 

nəzərə almaq lazımdır. Bütün bunları nəzərə alaraq biz dünyagörüşü 

anlayışına aşağıdakı kimi tərif vermişik:  
Dünyagörüşü təbiətə, cəmiyyətə, təfəkkür hadisələrinə olan elə elmi, fəlsəfi, 

tibbi, bioloji-fizioloji, əxlaqi, etik, estetik, sosial-siyasi, hüquqi, psixoloji, 
pedaqoji, dini biliklərin, ideya və  əqidələrin ümumiləşdirilmiş vahid  baxışlar 
sistemidir.  

Elmi dünyagörüşü təbiətə, cəmiyyətə, təfəkkür hadisələrinə olan elə elmi, 
fəlsəfi, tibbi, bioloji-fizioloji, əxlaqi, etik, estetik, sosial-siyasi, hüquqi, 

psixoloji, pedaqoji, dini bilik, ideyalar, əqidələr, ümumiləşdirilmiş vahid 
baxışların  insanlar tərəfindən dərk edilməsi və onların öz fəaliyyətlərində 
tətbiq etməyi bacarmaq sayəsində yaranır. Ona görə də biz elmi dünyagörüşə 
belə bir tərif vermişik: 

Elmi dünyagörüşü təbiətə, cəmiyyətə, təfəkkür hadisələrinə olan elə elmi, 
fəlsəfi, tibbi, bioloji-fizioloji, əxlaqi, etik, estetik, sosial-siyasi, hüquqi, 
psixoloji, pedaqoji, dini bilik, ideyalar, əqidələr, ümumiləşdirilmiş baxışlar 
sistemidir ki, adamlar bu sistemin müvafiq tərəflərini dərk edərək öz 

fəaliyyətlərində tətbiq etməklə formalaşırlar. 
Elmi dünyagörüşü və islam dəyərləri: İslam dəyərləri əsasında yaradılan 

dünyagörüşü ən mütərəqqi elmi dünyagörüşü hesab olunur.  
Ölkəmizdə həyata keçirilən Təhsil İlahatına dair direktiv sənədlərdə milli 

mənəvi dəyərlərimizin öyrənilməsi, qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması 
zəruri hesab edilmişdir. Bu mənada islam dəyərlərinin mütərəqqi 
ideyalarından təlim-tərbiyə prosesində, yeri gəldikcə istifadə edilməsi 
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İslam dəyərləri əsasında yaradılan 

dünyagörüşü yetişən nəslin mənəvi simasının saflaşmasına, onların düzlük-
doğruçuluq, halallıq, humanistlik kimi əxlaqi keyfiyyətlərinin formalaşması 
baxımından çox faydalıdır. Elmi dünyagörüşü anlayışına aydınlıq gətirdiyimiz 
tərifdə islam dəyərləri anlayışına aydınlıq gətirilməsi zərurəti yaranır.  

Ona görə də  “islam dəyərləri” ifadəsinə aydınlıq gətirək. Bu sözün iki tərəfi 
var. Bu məfhum “islam” və “dəyər” sözlərindən əmələ gəlmişdir. “İslam” sözü 
bir leksem kimi “müslüm” sözündən əmələ gəlmişdir. Müslüm isə Məhəmməd 
Peyğəmbərə (s) iman gətirən ilk adamlara deyilir. Müxtəlif məhrumiyyətlərə 

məruz qalsalar da, peyğəmbərə ən sədaqətli adam oldularını  sübut edənlərə 
“müsəlman” deyə müraciət edilmişlər. Beləliklə,  Məhəmməd Peyğəmbərə (s) 
iman gətirən insanlara “müsəlman” demişlər. Bu gün dünyada islamı qəbul 
edənlər “müsəlman ” adlanır. Baxmayaraq ki, islamı yaradan ərəblərdir. 
Lakin islamı qəbul etməyən ərəblər müsəlman adlandırılmırlar. Bu bir 
həqiqətdir ki, bu gün dünyada yaşayan ərəblərin cüzi bir hissəsinə müsəlman 
demirlər. Çünki onlar islama yox, başqa bir dinə etiqad göstərirlər.  

“Vəhyin Ərəbistan yarımadasında Məhəmməd Peyğəmbərə - Səlləllahi 
Əleyh və alihi və Sələm – nazil edilməsi ilə fikir, əqidə, əxlaq, elm və 

mədəniyyət sahəsində əhatəli bir dəyişikliyin əsası qoyuldu. “Qurani-Kərim” 
bu dəyişikliyin əsasını qoydu. “Qurani-Kərim” zülmdən nura, cəhalətdən elmə 
çıxmaq kimi dəyərləndirilir. İslamda ən yüksək əxlaqi keyfiyyət, elmə və elm 
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adamlarına hörmət hesab olunur. N.Tusi də “Əxlaqi Nasiri” də birinci əxlaqi 

norma kimi elmə məhəbbət-elm adamlarına hörməti ən başlıca amil kimi 
səciyyələndirir. İslam əvvəlcə Mərkəzi Ərəbistanda, sonra Ərəbistan 
yarımadasında müsəlman dövlətinin ideologiyasına çevrildi, sonra isə bir çox 
ölkələrə yayılaraq müsəlman mədəniyyətinin təməlini qoydu. Bu mədəniyyət 
öz ilkin hüdudları çərçivəsində qalmalı, özündən əvvəlki və öz müasiri olan 
mədəniyyətdən dünyagörüşə və bu dəyərlərin ziddinə olmayan ünsürləri 
mənimsəyə bildi, islah tələb edən nə vardısa, islah etdi, dinin və ağlın qəbul 
etmədiyi ünsürlərdən isə imtina etdi.(Bax: Hacı Sabir Həsənlı.İslam 

mədəniyyətində elm. Bakı, Elm nəşriyyatı, 1998, səh, 3). “Qurani-Kərim”də də 
islam sözü  bir istilah kimi 8 yerdə dinə və imana yaxın mənalarda 
işlədilmişdir. “ Bu istilah dinlə müqayisədə üç yerdə işlədilmişdir”, “Allah 
yanında din islamdır” (Alı-İmran, 19); “Kim islamdan başqa bir din ardınca 
gedərsə, ondan qəbul olunmaz” (Ali-İmran, 85); “ bu gün sizin üçün din olaraq 
islamı bəyənib seçdim” (Əl Maidə, 3). Beş ayədə  (Əl-Əmran, 125; Əz-zümər, 
39; Əs-Saff, 61, Əl-Hüccət, 49, Ət-Tövbə, 9) “ İslam İman mənasında 
verilmişdir. (Bax: yenə orada).”Müsəlman” heç də həmişə “dindar mənasını 

ifadə etmir. Statistikləri tez-tez çaşdıran bu olur ki, onlar islamı təkcə dini 
ehkam və ayinlər məcmusu kimi başa düşürlər. Halbuki islam eyni zamanda 
müəyyən həyat tərzindən, məışət qaydalarından və adətlərdən ibarətdir ki, 
bunlara da, həttda, dinə laqeyd olan adamlar riayət edirlər. Belə adamlar ona 
görə müsəlman sayılır ki, onlar islamın geniş yayıldığı mədəni və tarixi keçmişi 
bu və ya digər şəkildə islamla bağlı olan, ailə həyatının və ictimai həyatın bir 
çox hadisələri müsəlman dini formulları ilə müşaiyyət edilən ölkələrdə doğulub 
böyümüşlər...(Bax: İslam. Qısa məlumat kitabı. B., Azərnəşr, 1985, səh 7).   

Dəyər deyəndə isə hər hansı bir əşyanın, predmetin, canlı varlığın, onların 
fərdi, ictimai və kütləvi ünsiyyət və münasibətlərinin meyarının  ən yaxşı 
keyfiyyətlərinin ölçü vahidini özündə əks etdirən qiymətləndirmə vahidləri 
nəzərdə tutulur. Təbiətdə ağırı və yüngülü, uzunu və qısanı, qalını və naziyi, 
hündürü və alçağı, bərk və mayeni düzgün müəyyənləşdirmək və 
qiymətləndirmək üçün müəyyən ölçü vahidi və meyar vacib olduğu kimi, 
cəmiyyətdə də insanların ağlını, zəkasını, dünyagörüşlərini zinətləndirməyə 
xidmət edən elmi mənbələri qiymətləndirmək üçün hər hansı meyarın olması 

zəruridir. İnsanların bu meyarı onların təfəkkür tərzidir. Məhz onlar təbiətdə, 
cəmiyyətdə mövcud olanları öz təfəkkür süzgəclərindən keçirir, yaxşıları da, 
pisləri də üzə çıxarır, onları müqayisə edir və onların içərisindəki ən yaxşıları 
qiymətləndirmək isə onlar üçün bir növ stimula çevrilərək, onların həyat 
yoluna işıq saçır. İnsanların yaratdıqları ağılar, laylalar, atalar sözləri, zərb-
məsəllər, bayatılar, deyimlər, düzümlər, sınamalar, sanamalar, varsaqilər, 
tuyuqlar, inanclar, dini ayinlər, nəsihətlər, vəsiyyətlər, andlar, alqışlar, 
uğurlamalar da mənəvi dəyərlərdir. Bunların içərisində islam dəyərləri xüsusi 
yer tutur.  

Professor Yəhya Kərimov “İslam dəyərləri işığında” kitabında məktəblilərə 
müraciət edərək yazır ki, “İslamiyyətin məktəblərimizdə bir fənn kimi tədris 



 262 

olunmasını tələb edənlər də var. Bu, məsləhət görülmür. Müəllimlərin ayrı-ayrı 

fənnlərin tədrisində, həmçinin sinifdənxaric oxu ədəbiyyatı kimi müstəqil 
mütaliə prosesində islam dəyərləri ilə tanış olmaları mümkündür. Yalnız o 
zaman siz haqqın, ədalətin yolunu tapar, Allaha yaxınlaşar, mənəvi cəhətdən 
saflaşar, xeyirxah insan ola bilərsiniz. İslam dəyərləri Allahın yolu ilə 
gedənlərin yoluna nur saçır. 

Yetişən nəslin hərtərəfli  inkişafı üçün, hər şeydən əvvəl, onun elmi 
dünyagörüşünün formalaşması vacib hesab edilir. Elmi dünyagörüşün isə 
formalaşmasının imkanları, formaları, cəhətləri və təəfləri çoxdur. Onlardan 

ən başlıcası isə islam dəyərləridir. İslam dəyərlərinin əsasında, bünövrəsində 
“Qurani-Kərim” dayanır. Bu müqəddəs kitab bütün insanları halal zəhmətə, 
ədalətli, sədaqətli, mərifətli, şərafətli, fəzilətli, ismətli, qeyrətli, mübariz olmağa 
çağırır. Möhtəşəm və müqəddəs elmi dünyagörüş qazanmağın ilk mənbəyi 
hesab edilir. “Qurani-Kərim” insanları elm və tərəqqiyə,  ibrətlə baxıb 
düşünməyə çağırır. O insanın ədalətli, doğruçul, gözütox, mərhəmətli, yaxşılıq 
etməyi bacarmağa, ədəb qaydalarını gözləməyə, bərabərliyi bərqərar etməyi 
öyrətdi. “Qurani-Kərim” eləcə də tərbiyə elmi üçün çox vacib olan sadəliyi, 

nəzakəti, hörməti, xeyirxahlığı gənc nəslə öyrətməyi vacib hesab etdi. (Bax: F. 
Ə. Seyidov. Soy kökümüzdən gələn pedaqoji fikir. Bakı, 2004, səh. 134) 

“Qurani-Kərim” insanları Allaha dua etməyə, böyük yaradanın onlara 
göndərdiyi elmi əsasları əxz etməyə çağırdığı üçün,  ona həmişə böyük ehtiram 
və məhəbbətlə yanaşmağı tövsiyə edir. Şərqin böyük mütəfəkkiri Nəsirəddin 
Tusi “Qurani-Kərim”ə istinad edərək bütün elmlərin ilahiyyat elmindən 
yarandığını vurğulayır və qeyd edir ki, tibb elminin əsası dörd ünsürdür: bu 
məsələni təbiət elmində aydınlaşdırmalı, tələbə bunu təbiət elmindən 

öyrənməli və öz sənətində ondan bacarıqla istifadə etməlidir. Həndəsə elminin 
əsasları aralarında tənasüb olan rabitəli ölçülərdir ki, onların növü üçdən çox 
deyildir. (xətt, səth həcm (cisim)). Bunun nə demək olduğu təbiətin davamı 
haqqında elm adlanan ilahiyyat elmində şərh edilir və mühəndis bunları o elm 
sahiblərindənöyrənib öz sənətində işlətməlidi. Təbiətin ardı haqqında elm ona 
deyirlər ki, bütün elmlərin sonu gəlib ona müncər olur, onda aydın olmayan 
əsaslar ola bilməz, onda bəhs edilən bütün məsələlər tam və kamil olur, bu 
elmin tam və kamilliyi də bununla müəyyən edilir (Bax: Əxlaqi-Nasiri, səh, 
42). 

Şərqin bütün alimləri, Qərbin isə bir sıra alimləri də bütün elmlərin 
əsaslarını səmavi kitablarda, xüsusilə “Qurani-Kərim”də tapmışlar. Şərqin və 
bütün türk dünyasının görkəmli simaları olan  Əl-Fərabinin, Əbu Hənifə İbn 
Sabiin, Malik İbni Hənbəl Əş-Şəybaninin, Əbdülhəsən Bəhmənyar Əl-
Azərbaycaninin, Məhəmməd Füzulinin, Saib Təbrizinin, Əssar Təbrizinin, 
Siracəddin Urməvinin, Səfiyəddin Urməvinin, Abbasqulu ağa Bakıxanovun, 
Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Heydər Əliyevin əsərlərində yetişən nəslin elmi 

dünyagörüşünün inkişafında milli-mənəvi dəyərlərdən və xüsusilə islam 
dəyərlərindən yetərincə istifadə olunmasına dair çox qiymətli fikirlər vardır. 
Bütün bunlar isə onu deməyə əsas verir ki, gənc nəsildə elmi dünyagörüşün 
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formalaşdırılması üçün islam dəyərlərindən istifadə olunmasına, onlardan 

mütərəqqi üsulların köməyi ilə bəhrələnməyə çox zəruri ehtiyac vardır. Çünki 
islam insanları elmə, mədəniyyətə, əxlaqi saflığa, həyat hadisələrinə ədalətlə 
yanaşmağa, haqq işini müdafiə etməyə, humanist mövqe tutmağa, sülhü, əmin-
amanlığı, ədaləti bərpa etməyə istiqamətləndirir. 

Təəssüf ki, 70 il hökm sürən kommunist rejimi islam dəyərlərini dini ehkam 
kimi təqdim etmiş, dini mövhumat, xurafat tərki-dünyalıq adlandırmış, 
“Qurani-Kərim”i oxumağı yasaq etmiş, onu oxuyub təbliğ edənləri isə 
repressiyalara uğratmışdır. Repressiyaya uğrayanların içərisində isə keçmiş 

SSRİ respublikalarında yaşayan azərbaycanlılar, türkmənlər, qazaxlar, 
özbəklər, taciklər, qırğızlar, osetinlər, çeçenlər, inquşlar, dağıstanlılar, 
çərkəzlər, tatarlar, başqırdlar, abxazlar, acarlar, sibir türkləri, altay türkləri və 
bir sıra türk etnikləri daha çox üstünlük təşkil etmişdir. Kommunist rejiminin 
islam dəyərlərinə qarşı səlib yürüşü sadaladığımız respublika və regionlarla 
məhdudlaşmamış, Şərqin və Qərbin bir sıra ölkələrində, o cümlədən Çində, 
Hindistanda, Yaponiyada, Əfqanıstanda, İraqda, Balkanlarda və Avropanın 
bir sıra ölkələrində də öz təsirini göstərmiş və insanları mənəvi cəhətdən şikəst 

etmişdir. SSRİ dağıldıqdan sonra onun tərkibindəki bütün türkdilli xalqlar 
müstəqillik qazanmaqla yanaşı, yenidən öz milli-mənəvi dəyərlərinə 
qovuşdular. Bu xalqlar içərisində islam dəyərlərinin, onların mütərəqqi adət və 
ənənələrinin tərbiyəvi əhəmiyyətini dövlət səviyyəsində vacib hesab edən 
azərbaycanlılar oldu. 

Azərbaycan Respublikasının həm Konstitusiyasında, həm Təhsil 
Qanununda, həm də təhsil islahatına dair bir sıra direktiv sənədlərdə yetişən 
nəslin islam dəyərlərindən bəhrələnmələri rəsmi qaydada təsbit olundu.  

Azərbaycan xalqının böyük öndəri, ölməz Atatürk ideyalarına daim böyük 
hörmətlə yanaşan Heydər Əliyev bir sıra çıxışlarında milli mənəvi dəyərlərin, 
həmçinin islam dəyərlərinin toplanması, öyrənilməsi, qorunub saxlanması və 
gələcək nəsillərə ötürülməsi ilə bağlı təhsil işçilərinə, müəllimlərə, bu sahədə 
çalışan mütəxəssislərə çox dəyərli tövsiyələr verdi. Bu gün Türkiyə 
Cümhuriyyəti kimi, Azərbaycanda da milli-mənəvi islam dəyərlərindən gənc 
nəslin əxlaqi və mənəvi cəhətdən saflaşması naminə təlim-tərbiyə 
müəssisələrində xüsusi şərait yaradıldı. Bütün bunlar isə bizim gənc nəsildə 

elmi dünyagörüşün formalaşmasında islam dəyərlərindən istifadə problemilə 
bağlı elmi-tədqiqat mövzusunun aktuallığını əsaslandırır. İstər Türkiyə 
Cümhuriyyətində, istərsə də Azərbaycan Respublikasında bu problem 
ilahiyyat alimləri tərəfindən geniş şəkildə tədqiq edilməsi müşahidə edilsə də, 
məsələnin pedaqoji aspektdə işlənməsinə təsadüf edilməmişdir. 

Azərbaycanın bir sıra pedaqoq, metodist, psixoloq alimlərindən Mehdi 
Mehdizadə, Mərdan Muradxanov, Nurəddin Kazımov, Əliheydər Həşimov, 
Yusif Talıbov, Əjdər Ağayev, Rəfiqə Mustafayeva, Sərdar Quliyev, Fərahim 

Sadıqov, Akif Abbasov, Hikmət Əlizadə, Nübar Muxtarova, Əmrulla 
Paşayev, Fərrux Rüstəmov, Ağahüseyn Həsənov, Əbdül Əlizadə, Ramiz 
Əliyev, Yəhya Kərimov və başqaları problemin iki tərəfində, yəni şagirdlərin 
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elmi dünyagörüşlərinin inkişafı və milli mənəvi dəyərlərdən istifadə 

məsələlərinə ayrı-ayrılıqda toxunsalar da, gənc nəsildə elmi dünyagörüşün 
formalaşmasında islam dəyərlərindən istifadə probleminə bütövlükdə 
toxunmamışlar. 

 

Sual və tapşırıqlar 
1. Tərbiyənin mərhələləri deyəndə nə başa düşülür? 
2. Mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir? 
3. “Mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi haqqında düşüncələr” əsərinin müəllifi 

kimlərdir? 
4. Tərbiyənin mərhələli olaraq həyata keçirilməsinin nə kimi əhəmiyyəti 

vardır? 
 
 
 

 

IV Fəsil:  

4.1. İdeya-siyasi tərbiyə 
 

İdeya-siyasi tərbiyə elmi pedaqogikada tərbiyənin ən başlıca tərkib 
hissələrindən biri hesab olunur. Keçmiş SSRİ məkanında-həm Moskvada, 
həm də ittifaqın ayrı-ayrı respublikalarında hazırlanmış “Pedaqogika” adlı 
dərslik və dərs vəasitinin böyük əksəriyyətində ideya-siyasi tərbiyə kommunist 
əxlaqı, tərbiyəsinin birinci aparıcı tərkib hissəsi kimi təqdim edilmiş, pedaqoji 

təmayüllü ali məktəblərin tələblərinə tədris planları və proqramlarının 
tələblərinə müvafiq olaraq dərindən öyrədilmişdir. 

Məlum olduğu kimi, kommunizm quruculuğunun əxlaq kodeksləri, 
sosializmin əsas ideyaları, kommunist partiyasının ideya istiqamətləri 
məqtəbəqədər yaşlı uşaqların, ümumtəhsil məkəbləri şagirdlərinin, ali məktəb 
tələbələrinin ideya-siyasi tərbiyəsi kimi təqdim edilmişdir. Maraqlıdır ki, 
ideya-siyasi tərbiyənin həm “ideya-əxlaq”, həm “ideya-siyasi-əxlaq”, həm 
“ideya-mənəvi” tərbiyə kimi işlədənlər, həm də “ideyalılıq tərbiyəsi” kimi ifadə 

edənlər vahid kommunist məfkurəsinin formalaşmasını nəzərdə tuturdular. 
Başqa sözlə desək, həmin dövrdə ideya kommunist ideyası idisə, siyasət də 
sovet siyasəti idi. Ona görə də bəzi tərbiyəçilər, müəllimlər, pedaqoqlar, hətta 
tədqiqatçılar belə bu sözdən qaçmağa çalışırlar. Hətta Sovetlər İttifaqının 
dağılmasına baxmayaraq “ideya-siyasi тярбийя» ифадясиня шцбщя иля йанашырлар. 
Анжаг бу йанашма дцзэцн сайыла билмяз. Чцнки мцстягил дювлят гуружулуьу 
дюврцндя милли идеолоэийанын йаранмасы, онун сийаси компонентляринин 
формалашмасы идейа-сийаси тярбийя цчцн ясил стимул олар. Бу стимул ися йени инсан 
тярбийясиндя, хцсусиля саьлам рущлу эянжлярин йетишдирилмясиндя чох мцщцм 
ящямиййят кясб едир. 

Буэцнкц эянжлийимиз üçün ян бюйцк fəxarətli hadisə, başqa sözlə desək, 
«Азярбайжан халгынын тарихи наилиййятляриндян бири дювлят мцстягиллийини ялдя 
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етмясидир. Лакин мялум олур ки, бязи харижи гцввяляр Азярбайжаны мцстягил 
дювлят кими эюрмяк истямирляр. Бу мягсядля онлар дювлятчилийимизя гаршы 
мцхтялиф тяхрибатлар, террор актлары тюрядир, сцни чятинликляр йарадыр, бющтанлар 
атырлар. Эянжлийимиз бу жцр щаллара лагейд гала билмяз. Одур ки, дювлят 
мцстягиллийимизин горунмасы, мющкямляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси эянж 
няслин идейа-сийаси тярбийясинин тяркиб щиссясиня чеврилмялидир» (Бах, 
Н.М.Казымов. Али мяктяб педагоэикасы. Нижат, 1999, сящ. 227). Она эюря дя 
бу эцн идейа-сийаси тярбийянин йени мяна чаларларынын, мащиййятинин, 
мязмунунун, мягсяд вя вязифяляринин плцралист мювгедян айдынлашдырылмасына 
жидди ещтийаж дуйулур. Мящз бу бахымдан, мясялянин даща ятрафлы шякилдя 
айдынлашдырылмасыны мягсядямцвафиг щесаб едирик. 

«Идейа-сийаси» ифадясинин биринжи тяряфиндя «идейа» сюзц, икинжи тяряфиндя 
ися «сийаси» сюзц дайаныр. Илк юнжя онлары айры-айрылыгда изащ етмяйя чалышаг. 
«Идейа» сюзц бир анлайыш кими, щяля антик дюврдян мювжуддур. Идейа анлайышы 
антик дюврдя «мяна», мащиййят билдирян сюз кими ишлядилмиш, щямчинин 
фялсяфянин шцур вя тяфяккцрцн категорийалары иля сых баьлы олан мявщум кими 
иряли сцрцлмцшдцр. Философларын фикриня истинад етсяк демялийик ки, даими вя 
дяйишмяз идейа йохдур. Инсанларын идейасы тябии олараг онларын щяйат тярзиня, 
мадди рифащына, жямиййятдяки мювгеляриня уйьун олараг даима дяйишир, 
пцхтяляшир вя беляликля инсан юзц дя шяхсиййят кими формалашмаьа башлайыр. 
Шяхсиййят ися жямиййятя рянэарянэ теллярля баьлы олан бир ижтимаи варлыгдыр. О, 
жямиййятин тяряггиси иля ялагядар олараг инкишаф едир вя дяйишир. Дащи 
философларымыздан Ябцлщясян Бящмянйар ял Азярбайжани юзцнцн «Ят-Тящсил» 
ясяриндя эюстярир ки, ижтимаи мцнасибятлярин йарадыжысы вя иштиракчысы олан инсан 
эерчяклийи дцзэцн дярк етдийи тягдирдя эцжлц шяхсиййятя чеврилир. Щеэеля эюря, 
шяхсиййят инсан рущунун даща дярин принсипинин-азад фяалиййят принсипинин дярк 
едилмясинин вя идракын цмумилийинин вя мядяниййятинин мящсулудур. Демяли, 
инсанын ижтимаи мцнасибятляри йаратмасы, онун  иштиракчысына чеврилмяси эерчяк-
лийи дцзэцн дярк етмяси вя беляликля, ясл шяхсиййятя чеврилмяси онун ясас 
идейасыдыр. Щансы ки, бу кейфиййятлярин ясас компонентлярини милли мянлик 
шцурунун йарадылмасы, милли-мяняви вя бяшяри дяйярлярин йарадылмасы, Вятян 
торпагларынын йад нязярлярдян горунмасы, онун еколоэийасынын (щидросфер, 
атмосфер, биосфер вя литосферинин чирклянмякдян горунмасы) сафлашдырылмасы, 
дювлят мянафейинин шяхси мянафедян цстцн тутулмасы вя с тяшкил едир Бцтцн 
бунларын мянтиги давамы кими, йетишян эянж няслин нцмайяндялярини бир 
шяхсиййят кими формалашдырмаг цчцн онларда сийасятчилик кейфиййятляринин 
ашыланмасы да юн плана чякилмялидир. Бурайа ися Дювлят Конститусийасынын али 
мягсядиня щюрмятля йанашмаг, онун харижи вя дахили сийасятини дяриндян юйрян-
мяйя, онларын мцдафиясиня галхмаьа алышмаг, дювлят атрибутларынын məfkurə 
məzmununu yaşatmaq вя с. дахилдир. 

Демяли, идейа-сийаси тярбийя елементлярини ашыламаг цчцн илк нювбядя 
йетишян эянж няслин вятян тяяссцбкешлийини йцксялтмяк, дювлятин мцстягиллийиня, 
онун рямзляриня щюрмятля йанашмаьы, тялгин етмяк нязярдя тутулур. Дейилянляри 
цмумиляшдиряряк идейа-сийаси тярбийяйя ашаьыдакы шякилдя тяриф вермяк олар: 

Йетишян няслин милли-мяняви вя бяшяри дяйярляри горуйуб сахланмаsы, 
дювлятин мцстягиллийи, яразисинин бцтювлцйц, сярщядляринин тохунулмазлыьы, мяфку-
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ря сафлыьы уьрунда мцбаризя апармаьа истигамятляндирилмяси вя беляликля, онларда 
милли мянлик шцурунун формалашдырылмасы цчцн апарылан планлы вя мцтяшяккил 
ишлярин мяжмусу идейа-сийаси тярбийядир. 

Мяктябягядяр дюврдян башламаг шяртиля ижтимаи мцнасибятлярдя  иштирак 
етмяйя башлайан щяр бир фярдля бу истигамятдя иш апармаг лазымдыр. Ижтимаи 
мцнасибятлярин юнжцл континэенти олан эянжляря цстцнлцйцн верилмяси ися зярури 
сайылыр. Чцнки ижтимаи мцнасибятляр юз нювбясиндя милли идеолоэийайа архаланан 
эянжлярин формалашмасында вя эяляжяк инкишафында онлара фяал сурятдя тясир едир, 
онларын бцтцн щярякятляриня истигамят верир. Юз нювбясиндя бу эянжляр дя ижтимаи 
мцнасибятлярин фяал иштиракчысы кими, бу щярякятляри стимуллашдырыр, 
мцкяммялляшдирир, демократик Азярбайжан дювлятчилийинин гуружулуг ишиндя 

истифадя едир. Жаван, мцстягил Азярбайжанда милли идеолоэийаnын формалашдыьы, 
милли мянлик шцурунун баш галдырдыьы, милли адят-янянялярин дирчялдийи, 
дювлятчилийин мющкямляндийи бир дюврдя йени типли бир инсан формалашыр вя 
инкишаф едир. Бу, идеолоэийанын илк дашыйыжылары  тялябялярдир. Милли идеолоэийа иля 
силащланмыш тялябяляр ярази бцтювлцйцмцзцн тямин едилмясиндя, сярщядляримизин 
тохунулмазлыьы цчцн халгын сяфярбяр олунмасында, идейа-сийаси характерли 
тядбирляринин тяшкилиндя, о жцмлядян истиглал эцнцнц, Конститусийа эцнцнцн, 
дцнйа азярбайжанлыларынın щямряйлик эцнцнцн гейд едилмяси, шящидляримизин 
йад едилмяси ишиндя апарыжы гцввяйя чеврилир. 

Сийаси щяйатын ардыжыл, системли фялсяфи тящлилинин классик нцмуняляри яски 
йунан фялсяфясиндя мейдана эялмишдир. Аристотелин сийаси варлыг адландырдыьы 
бцтцн инсанларын ян бюйцк щяйат амалы азад фяалиййят бярабярлийи уьрунда 
мцбаризядян ибарят олмалыдыр. Чцнки юз инсанларына бярабяр фяалиййят азадлыьы 
веря билмяйян бир халг топлум щалында йашайа, дювлят гура вя азад ола билмяз. 

Жямиййятдя халгын активлийи бюйцмякдя олан няслин сийаси, мядяни шцур 
сявиййяси, шцбщясиз тялим-тярбийянин тяшкилиндян дя асылыдыр. Сийаси йеткинлик, 
мяняви-яхлаги камиллик адятян жямиййятин мювжуд яняняляриндя якс олунур 
(Бах, Ф.Садыгов. Педагоъи дцшцнжяляр. Бакы, Цнсиййят, 1999, сящ. 105). 

Сийаси дцшцнжянин кюкц тарихин дяринликляриндян эялир. 
«Сийаси» вя «Сийасят» сюзляри ейни кюкдян ямяля эялдикляри цчцн бир сыра 

мцтяхяссисляр  бу сюзляри ейниляшдирир. Бунунла да онлар сийаси тярбийяни сийасятля 
гарышыг салырлар. Бу ися эянжлярин идейа-сийаси жящятдян формалашмасына юз мянфи 
тясирини эюстярир. Йери эялмишкян демялийик ки, Советляр Иттифагында сийаси 
тярбийянин мягсядйюнлц  апарылмасында партийа, щямкарлар иттифагы вя комсо-
мол тяшкилатларынын рящбярляри бирэя иш апарырдылар. Онлара ися партийа ярази 
шураларынын ямякдашлары кюмяк едирди. «Билик жямиййяти» тяшкилатларынын щяйата 
кечирдикляри кцтляви тядбирляр нятижясиндя халг университетляринин чохунда 
минлярля адамы юзцндя бирляшдирян педагоъи кадрлар чохлуьу мейдана эялмиш-
ди. Онларын да бюйцк яксяриййятинин елми дяряжяси вя елми адлары варды. Бцтцн бу  
«авангард» дястя ися коммунист идеолоэийасынын тяблиьи иля мяшьул оларды. 

Артыг бу эцнкц реал щяйатымызда ня коммунист партийасы, ня дя онун 
сийаси идейалары йохдур. Бунун явязиндя минлярля Азярбайжан вятяндашынын ганы 
бащасына газанылмыш мцстягиллийимиз, бу мцстягиллийи горуйуб сахламаг 
игтидарында олан эянжлийимиз вар. Эянжляримизин идейа жящятдян мятин, сийаси 
жящятдян йеткин олмасы, бяркийиб мятинляшмяси сащясиндя ися али тящсил ожагла-
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рында щяля чох иш эюрцлмялидир. Яфсус ки, мцстягиллик газандыьымыз бу  илlər 
ярзиндя йазылмыш китабларда, дярсликлярдя (проф. Н.Казымовун «Али мяктяб 
педагоэикасы» дярслийи истисна олмагла)  эянжлярин, хцсусиля тялябялярин идейа-
сийаси тярбийяси мювзусунда демяк олар ки, щеч бир иш эюрцлмямишдир. Бу эцн 
Азярбайжан эянжлийинин, о жцмлядян тялябялярин  идейа-сийаси щазырлыьында али 
мяктяблярля йанашы бцтцн ижтимаи тяшкилатлар иштирак етмялидир. Ижтимаиййяти бу ишя 
тящрик етмяк миссийасыны ися кцтляви информасийа васитяляри, хцсусиля радио вя 
телевизийа ширкятляри юз цзярляриня эютцрмялидирляр. Тяссцф ки, бу тяшкилат, гурум, 
бирлик вя редаксийаларын щеч бири йетишян няслин идейа-сийаси тярбийясини юн плана 
чякмяк игтидарында дейил. Тамашачыларымызын вя  охужуларымызын «эянжлярин иде-
йа-сийаси тярбийяси», «тялябялярин идейа-сийаси тярбийяси» кими рубрикаларла 
растлашмамасы фикримизи ясасландырмаьа кюмяк едир. 

Бу эцн телеширкятляр милли идеолоэийайа йабанчы олан телесериаллар,  шоу 
бизнес верилишляри, шадлыг евляринин, ресторанларын тяблиьи явязиня 20 фаиз 
торпаглары дцшмян тапдаьы алтында олан синяси даьлы Азярбайжанын эянж няслинин 
идейажа мятин, сийаси жящятдян йенилмяз вятяндаш кими йетишмясиня хидмят едян, 
чадыр шящяржикляриндя гачгын вя кючкцн аиляляриня щансыса бир иш адамынын 
пайладыьы йардымы йох, чадыр шящяржийинин язиййятляриня гатлашыб али мяктяблярдя 
тящсил алан, сосиал щяйатымызын мцхтялиф сащяляриндя чалышан, Азярбайжан 
Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн бярпасы цчцн дювлятин чаьырышына щазыр олан 
эянжлярдян, Азярбайжан халгынын тарихи наилиййятляриндян наращат олан, ону 
мцстягил дювлят кими эюрмяк истямяйян, дювлятчилийимизя гаршы мцхтялиф 
тяхрибатлар, террор актлары тюрядян, сцни чятинликляр йарадан, бющтанлар атан, 
истяр дахили, истярся дя харижи гцввялярдян бящс едян верилишлярля Азярбайжан 
эянжлийиндя мцбаризлик рущу тярбийя етмялидир. 

Али мяктяб аудиторийаларында мцщазиря охуйан мцхтялиф типли мяшьяляляр 

апараn мцяллимляр имкан тапыб эянжлярин идейа-сийаси тярбийясини саьлам 
йюнцмдя формалашдырылмасы иля баьлы иш апармалыдырлар. Мцшащидяляр эюстярир ки, 

эянжляримизин бюйцк яксяриййяти милли-мяняви дяйярляримиzин мязмуну, милли 
сярвятляримизин бяшяри ящямиййяти иля баьлы ян садя суаллара жаваб веря билмирляр. 
Дящшятлиси одур ки, эянж оьлан вя гызларымыз ишьал олунмуш яразиляримизин ишьал 
олунма тарихини билмир, онлары ардыжыллыгла саймагда беля чятинлик чякирляр. 
Тарихимизин йаддашы щяр бир азярбайжанлы тялябянин бейниня щякк олунмалыдыр. 
Заман-заман халгын башына эятирилмиш мцсибятляри, гарыш-гарыш итирдийимиз 
торпагларымызы, о торпагда йатан улуларымызын, гящряман бабаларымызын 
рущуну ясрляр бойу унутдурдуьумуз кими, инди дя унутсаг, эяляcяк нясля 
вермяйя щеч няйимиз галмайажаг. Ня торпагларымыз, ня щямишя фяхр етдийимиз 
мядяниййятимиз, ня дя мянявиййатымыз. Аталар йахшы дейибляр: «Торпагдан пай 
олмаз». Амма биз истяр шималдан, истяр жянубдан, истярся дя гярбдян бу 
торпаглары о гядяр пайламышыг ки, ахырда нанкор гоншулар бизим унутганлыьы-
мыздан истифадя едяряк щалал торпагларымызда мяскунлашараг бизя гаршы торпаг 
иддиасындан щяля дя ял чякмирляр. Щеч ял чякмяк дя истямирляр. 

Бцтцн бу ажы щягигяти биз сабащымызын гуружулары олан эянжляря, тялябяляря 
бцтцн васитялярля чатдырмалыйыг. Ян азы она эюря ки, онларда йашлы нясил кими, 
унутганлыг ямяля эялмясин, онлар идейа-сийаси жящятдян мятинляшмиш олсун, 
тарихи йаддашына биэаня галмасынлар. 



 268 

1990-жы илин ганлы йанвары Азярбайжан эянжлийиня вятян тяяссцбкешлийи 
щиссини, лазым эялярся вятян йолунда шящид олмаг кими  мцгяддяс щисси ойат-
мышдыр. Истяр тядрис просесиндя, истярся дя тядрисдян  кянар тядбирлярдя тялябяляря 
юз унутганлыьымызы хатырлатмалыйыг. Хатырлатмалыйыг ки, ССРИ рящбярляринин 
ялийалын Азярбайжан халгынын цстцня сцрдцйц танкларын йанажаьы Бакы нефтиндян 
щасил олмушдур.  Хатырлатмалыйыг ки, 1941-1945-жи иллярдяки Вятян мцщарибя-
синдяки гялябяйя эюря бцтцн ССРИ халглары Бакыйа, онун нефтиня боржлудур. 
Хатырлатмаг важибдир ки, алман фашизмини лярзяйя эятирян совет танкларынын вя 
тяййаряляринин йанажаьынын 75-80 фаизи Бакынын нефт мядянляриндя истещсал 
олунурду. Хатырлатмалыйыг ки, Совет щюкумяти тяряфиндян Иряван ханлыьынын 
бцтцн яразиси ермяниляря пешкяш едилмишдир. Юз нанкор щярякятляриня эюря башга 
дювлятлярдян говулмуш ермяниляря азярбайжанлылар тяряфиндян сяфалы Гарабаь 
торпаьында сыьынажаг верилмишдир. Йери эялдикдя Атабяйляр дювлятинин сийаси 
хяттини, Узун Щясянин, Сара Хатунун дипломатийасыны, Сяфявиляр дюврцндя 
Азярбайжанын яразисинин 3,5 милйон квадрат километр олмасыны, Дямир Гапы 
Дярбянди, Эюйчя мащалынын, Баш кечидин  стратеъи ящямиййятини, 32 милйонлуг 
Азяри тцркцнцн йашадыьы Тябризи, Мараьаны, Хойу, Urmiyəni, Ярдябили, 
Макуну, Исфащаны, Самиряни вя саиря бу кими ата-баба торпагларымызы 
хатырлатмаг тялябялярин идейа-сийаси тярбийясинин инкишафында явязсиз рола 
маликдир.  

Тядрис-тярбийя просесиндя тялябяляря биринжи нювбядя Азярбайжанчылыг 
идеолоэийасыны ашыламаг лазымдыр. Дцнйа Азярбайжанлыларынын биринжи гурулта-
йында дяфялярля сяслянмишдир ки, бейнялхалг мигйасда жяряйан едян чиркин сийаси 
ойунларын нятижясиндя Азярбайжан дяфялярля парчаланмыш, халгын 8 милйону 
Шимали Азярбайжанда, 32 милйону Жянуби Азярбайжанда, 10 милйондан чоху 
ися Авропада, Америкада вя Асийанын мцхтялиф юлкяляриндя йашайырлар. Бу ажы 
щягигятляри ися бцтцн Азярбайжан эянжляриня бир эеосийаси щадисяляр кими 
чатдырылмалыдыр. Америкадан, Инэилтярядян, Алманийадан, Франсадан, Щоллан-
дийадан, Щиндистандан, Йапонийадан, Скандинавийа юлкяляриндян, Балкан-
лардан вя диэяр юлкялярдян эялмиш эюркямли азярбайжанлы алимляр, мцтяхяссисляр 
вя иш адамлары сийаси манералар ужбатындан дидярэин дцшян азярбайжанлылар 
ващид Азярбайжанчылыг байраьы алтында бирляшмялидирляр. Бу бирлик шцары ися щяр 
азярбайжанлы эянжинин милли мянлик шцурунун ян глобал пафосуна чеврилмялидир. 
Кечмиш иттифагын идеологларынын Азярбайжанын шящяр вя кяндляринин билярякдан 
адларынын дяйишдирилмяси миллятляря гаршы олан мякирли сийасяти иди. Мясялян: 
Эянжя шящяринин ады дяйишдирилиб Кировабад Yelizavetpol  гойулмушду. 
Миллятлярарасы «достлуьу» инкишаф етдирмяк пярдяси алтында ясасян ермянилярин 
компакт йашадыьы Краснодар вилайятиндян (о дюврдя Михаил Горбачов яввял 
комсомол, сонра вилайят партийа комитясинин биринжи катиби иди) жаван гызлары 
Азярбайжана эюндярир, биз ися онлары севиня-севиня фабрикляря, заводлара, 
Сумгайыт, Минэячевир, Яли-Байрамлы кими сянайе шящярляриня ишлямяйя эюндя-
рирдик. Бу сийасятин бизя нежя баща баша эяляжяйини дцшцнмямяйимиз дя унут-
ганлыьымыздан иряли эялирди. Yeri gəlmişkən гейд етмялийик ки, бязи эянжляримиз 
дювлят рямзляри щаггында конкрет тясяввцря малик дейилляр. Азярбайжан 
Республикасынын байраьындакы эюй рянэ-тцркчцлцйц билдирир, гырмызы рянэ – 

чаьдашлыьын рямзидир, йашыл рянэ – исламын символудур, səkkiz guşəli улдуз – 
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səkkiz türk ulusuna işarədir, йцксялиш символудур. Онлар билмирляр ки, 

дювлят эербиндяки эюй рянэ-тцркчцлцйц билдирир, гырмызы рянэ – чаьдашлыьын рям-
зидир, йашыл рянэ – исламын символудур, алов – Азярбайжанын рямзидир, сцнбцл – 
боллуьун, рифащын рямзидир, палыд – сцлщцн, узунюмцрлцйцн символудур, галхан 
- горумаьын рямзидир. 

Она эюря дя Азярбайcан Елмляр Академийасы Азярбайcан тарих музейи 
тяряфиндян 2000-cи илдя бурахылмыш «Азярбайжанда дювлятчилик вя онун рямзляри» 
китабы щяр бир тялябянин столцстц китабына чеврилмялидир. 

Бу эцн бюйцк фяхарят щисси иля демяк олар ки, Азярбайcан дювлятчилийинин 
тарихи ясаснамясиня даща бир гызыл сящифя йазылмышдыр. Бу бюйцк юндяримиз, ХХ 
ясрин сон гяринясиндя дювлятчилийимизин бянзярсиз мемары, халгымызы дцнйайа 
таныдан, ел атасы Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Oнун бир гяринялик фяалиййяти 
яслиндя бюйцк бир ерадыр. Бу ераны нязярдян кечирсяк орада Щейдяр Ялийев 
дцщасындан доьан, халгымызын иcтимаи-игтисади вя сийаси cящятдян инкишафынын 
чохcящятли истигамятлярини эюрярик. 

Бир гяриня ярзиндя йени архитектура абидяляринин йарадылмасы, йени 
микрорайонларын салынмасы, сайсыз-щесабсыз елм, мядяниййят, инcясянят 
обйектляринин иншасы, ona görə onlar daim təlqin olunmalıdır ki, 
азярбайъанлыларын хариъи юлкяляря тящсил алмаьа эюндярилмяси, хариъи 
сяrмайячилярин Азярбайъана ъялб олунмасы улу юндярин узагэюрян сийасятинин 
уьурларындан yалныз бир нечясидир. 

Щейдяр Ялийевин ян бюйцк хидмятляри ичярисиндя ювладларымызын тящсил вя 
тярбийяси иля баьлы щяйата кечирдийи мцтяrəqи тядбирляр комплексi, парлаг 
нятиъяляр верян идейалары, Азярбайъан мяктябляриндя тядрисин мязмунунун 
йахшылашдырылмасына тякан верян дяйярли мяслящятляри, йетишян няслин мяняви 
ъящятдян сафлашмасы наминя вердийи нясищятляри мцщцм  ящямиййят кясб едир. 

Щейдяр Ялийев щяля 1979-ъу илин апрелиндя Бакыда «Фяал щяйат 
мювгейинин формалашдырылмасы мяняви тярбийянин тяърцбяси вя актуал 
проблемляри» мювзусунда кечирилмиш цмумиттифаг конфрансында апарыъы 
мярузячи кими чыхыш едяркян демишдир ки, «…инсанын мяняви кейфиййятлярин 
характеринин илк яламятляри аилядя формалашыр. Аиля илк тярбийя мяктяби кими 
инсанын формалашмасында мцщцм рол ойнайыр. Ушаглар аилядя дцнйайа эюз 
ачыр, мяктябдя бiр шяхсиййят кими формалашырлар». Бу тарихи сюзлярдян 17 ил сонра 
Щейдяр Ялийевин Мцстягил Азярбайъан Республикасынын Президенти кими 1996-ъы 
ил феврал айынын 2-дя Азярбайъан Республикасы эянъляринин биринъи форумунда 
ися «… ня гядяр дювлят олса да, ня гядяр пул олса да, мянявиййят олмайан 
йердя щеч бир шей ола билмяз» фикри иля йетишян эянъ няслин мяняви  тярбийясинин 
зянэин бир програмыны вермишдир. 

Бюйцк юндяримизин бу мцдрик кяламларыны ейни заманда яхлаги-мяняви 
тярбийянин кодексляри дя щесаб етмяк олар. Щансы ки, бу кодекsлярин бюйцк бир 
силсилясини онун чыхышларында вя нитгляриндя айдын эюрмяк мцмкцндцр. Онун 
«…юз дiлини билмяйян, юз дилини севмяйян адам юз тарихини йахшы билмяз. Ана 
дилини билмяйян адам Низамини, Фцзулини, Нясимини, Вагифи, Ъавиди, Сабири, 
Мирзя Ъяллили, Сямяд Вурьуну охуйа билмяз…», «… Азярбайъан чох миллятли, 
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демократик бир дювлятдир. Миллятиндян асылы олмайараг щяр бир вятяндаш цчцн 
Азярбайъан Ана вятяндир» «… Милли-мяняви дяйярляримизи топламаг, 
горумаг, эяляъяк нясилляря чатдырмаг щяр биримизин ян мцгяддяс боръудур» 
кими мцдрик кяламлары дярин мяналы тярбиyяви фикирлярдир. 

Бу тярбийяви фикирляр ися юзлцйцндя Щейдяр Ялийевин  ирсиндян доьан вя 
замаn-заман формалашараг мювъуд олан мющтяшям бир тярбийя мяктяbiдир. 
Бу мяктябин дяйярли материалларындан орта цмумтящсил мяктябляримизин тялим-
тярбийя просесиндя истифадя olunmasına  зярури ещтийаъ вардыр. 

Щейдяр Ялийевин ирсиндяки тярбийяви фикирлярин дярсликляря, дярс вясаитляриня 
эятирилмяси щям тялим просесиндя, щям дя дярсдянкянар тябирлярдя шаэирдлярин 
идейа-сийаси, мяняви, яхлаги, вятянпярвярлик, ямяксевярлик, ишэцзарлы, естетик, 
физики, еколожи, щцгуг вя ягли тярбийянин формалашдырылмасында чох мцщцм 
уьурлар газанмаг олар. 

Еля эютцряк педагожи просесдя идейа-сийаси тярбийя иля баьлы щяйата 
кечирилмяси нязярдя тутулан ишляри.  

Əlbəttə ki, bu sərgidə həyata keçirilən işlərin kruqozoru çox genişdir. 
Belə böyük bir sambala malik olan işləri həyata keçirmək üçün, ölkə üçün 
təməl olan siyasi şüurunu зянэинляшдирмяйя, тарихи йаддашларыны тянзимлямяйя, 
ярази бцтювлцйцмцзц, сярщядляримизин тохунулмазлыьыны горумаьа 

истигамятляндirəн юрняклярдян истифадя етмяк лазым эялир. 

Суал олунур. Bунун цчцн Щеyдяр Ялийевин ирсиндяки юрняклярдян 
гцдрятлисини тапмаг олармы? Суала бирмяналы ъаваб версяк, ясла йох! 

Доьрудан да Щейдяр Ялийевин еля бир чыхышы, нитги олмаз ки, орада 
Азярбайъан тарихинин йенидян щазырlанмасы, милли-мяняви дяйярляримизя 
щюрмятля йанашылмасыны, щцгуги вя мцстягил дювлятимизин ябяди-дюнмяз олмасы, 
онун ярази бцтювлцйцнцн эюз бябяйи кими горунмасы, сярщядляримизин 
тохунулмазлыьы, торпагларымызын ермяни ишьалчыларынынəsarətindən azad 
олuнмасы иля баьлы оржинал фикирляр сюйлямясин. 

Яксяр чыхышларында ися конститусийамыза, дювлят рямзляримизя, хцсусиля 
байраьымыза, эербимизя, щимнимизя щюрмятля йанашмаьы вурьуламышдыр. 
Зяннимизъя щямин фикирляр шаэирдлярин идейа-сийаси тярбийясини формалашдырмаг 
цчцн явязсиз дидатик материаллардыр. 

Бу эцн республикамызда милли педагоэика йараныр. Милли педагоgiка 
сащясиндя тядгигат апаран алимлярмизин гаршысында дуран ян ясас вязифялярдян 
бири, дейярдик ки, ян цмдяси милли тярбийянин мязмунун йениляшмясиндя милли 
дяйярляримиздян лайигинъя истифадя етмялидир. 

Жан-жакк Руссонун, Рестaлотсинин, Франсуа Рабленин, Ушинскинин, 
Макаренконун вя башгаларынын тярбийяви фикирляриндян файдаланмаьы биз 
ганунауйьун щал щесаб едирик. Лакин мясялянин дяринлийиня варанда эюрцрцк 
ки, Щейдяр  Ялийев дцщасынын тярбийяви фикирляри onların  щамысындан йцксякдя 
дайаныр. 
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Щейдяр Ялийевин ирсиндяки вятянпярвярлик тярбийяси иля баьлы бир нечя 
юрняйя диггят едяк: 

- Доьма ъаным – варлыьым гядяр севдийим Азярбайъаным мяним 
гибляэащымдыр. 

- Мян фяхр едирям ки, Азярбайъанлыйам. 
- Мян юмрцмцн галан щиссясини дя халгыма баьышлайырам. 
Юз ъаны, варлыьы гядяр вятянини севян, торпаьыны, мямлякятини юзцня 

гибляэащ сайан, Азярбайъанлы олмаьы иля юйцнян, гцррялянян, фяхр едян, 
юмрцнцн ян шяряфли, ащыл вя мцдрик чаьларыны халгына щяср етмиш бир инсанын 
Вятян севэисини шаэирдляря шярщ етмякля онлара ян саьлам вятянпярвярлик 
дуйьулары ашыламагla yanaşı onlarda ən yüksək ideya-siyasi dünyagörüş 
formalaşır. даща мягсядяуйьундур. Бу ися яэяр бир тяряфдян милли тярбийя 
нязяриййясинин дцзэцн фoрмалашдырылмасына хидмят едирся, диэяр тяряфдян милли 
педагоэиканын методоложи ясасынын дцзэцн мцяййянляшмясиня ясас верир. 

Милли педагоэикада тярбийянин тяркиб щиссяляри сырасына игтисади тярбийя, 
сащибкарлыг щисси тярбийяси йениъя дахил олмушдур. 

Тярбийянин ады чякилян тяркиб щиссяляринин ися шярщи, изащлы, елми шякилдя 
цмумиляшдирилмяси заманы йеня Щейдяр Ялийев ирсиня мцраъият етмяк зяруряти 
йараныр. 

Шцбщясиз бу мясяляляри ятрафлы изащ етмяк цчцн юзялляшдирмя програмынын 
щяйата кечирилмяси, торпаг ислащаты, фермер тясярцфатларынын, ширкятлярин, 
фирмаларын, бирликлярин, аиля подратчыларынын йаранмасы, «Ясрин мцгавиляси», 
Бакы-Тбилиси-Ъейщан, Бакы-Тбилиси-Ярзурум нефт вя газ кямярляринин чякилиши, 
сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы дювлят директивляринин йаранмасы кими amillərə 
тохунмадан, онлара мцраъият етмядян кечинмяк олмаз. Бцтцн бунлар ися 
Щейдяр Ялийев ирсиндян bəhrələnməklə şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinin 

düzgün qurulmasına zəmin yaratmış olur.  

Yuxarıda deyilənləri ümumilləşdirsək, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 
əgər postsovet məkanında ideya-siyasi tərbiyə işi lazımi səviyyədə 
qurulurdusa, sosializm quruculuğu ideyası şagirdlərə, yeniyetmələrə, gənclərə 
istər tədris prosesində, istərsə də tədrisdən kənar vaxtlarda planlı şəkildə təlqin 
edilirsə, bu gün milli ideologiyanın təbliği barədə çox az iş görürük. Ona görə 
də yetişən nəslin ideya-siyasi tərbiyəsinin formalaşdırılması işində elmi-
pedaqoji və metodik ədəbiyyatların hazırlanmasına ciddi fakir verməliyik. 

Ona görə ki, demokratiya yolunda kövrək addımlar atan doğma 
respublikamızın gəncləri üçün bu, hava və su kimi lazımdır. 

 

Heydər Əliyev irsində ideya-siyasi tərbiyə və 

pedaqoji prosesdə ondan istifadə 
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Педагоъи просес дейяндя аилядя, баьчада вя тящсилин бцтцн пиллялриндя 
щяйата кечирилян тялим,  тярбийя, тящсил заманы шяхсиййятин формалашмасына эюс-
тярилян бцтцн мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил тясирляр просеси нязярдя 
тутулур. Профессор Нуряддин Казымов йазыр ки, системляшдирилмиш биликлярин, 
бажарыг вя вярдишлярин, щабеля мяняви кейфиййятлярин адамлар тяряфиндян 
мягсядйюнлц, планлы мцтяшяккил мянимсянилмяси педагоъи просесдир (Казымов 
Н.М. Мяктяб педагоэикасы. Б., Чашыоьлу, 2002, сящ. 33). Педагоъи просесдя 
щяр бир шяхся ашыланан мяняви кейфиййятлярдян биринжиси, яэяр онлара Вятянин, 
халгын мянафейи, торпагларын бцтювлцйц, сярщядляринин тохунулмазлыьынын  
наминя верилян саьлам идейалардырса, икинжиси ися идеолоъи ишин тяркиб щиссяси олан 
сийасятля баьлыдыр. «Мяктяб педагоэикасы» адлы дярсликдя эюстярилир ки, «…Эянж 
нясилдя милли мянлик шцуруну вя тарихи йаддашы артырмаг, дювлят мцстягиллийини, 
ярази бцтювлцйцнц, сярщядлярин тохунулмазлыьı горуйуб сахламаг, щабеля 
дювлят рямзляриня щюрмят язмини эцжляндирмяк цчцн апарылан планлы вя 
мцтяшяккил тядбирляр  системиня идейа-сийаси тярбийя дейилир» (сящ. 338). Мцстя-
гиллик газандыьымыз щазырки шяраитдя мяктяблярдя, тярбийя  мцяссисяляриндя, орта 
цмумтящсил мяктяблярдя, орта ихтисас вя али тящсил мцяссисяляриндя йетишян няслин 
нцмайяндяляриня мцстягил дювлятимизин щуманист, демократик вя щцгуги 
дювлят олмасыны, мющтяшям конститусийайа, цчрянэли байраьа, тцркчцлцйц, 
исламчылыьы, мцасирлийи юзцндя якс етдирян эербя ябяди йийялянмяси иля баьлы олан 
идейаларын, юлкямизин апардыğы харижи вя дахили сийасятин обйектив чаларлары иля 
ялагядар мяняви кейфиййятлярин ашыланмасы цчцн эениш имканлар вардыр. Бу 
имканлар ичярисиндя Бюйцк юндяримиз, цмуммилли лидеримиз юлмяз вя 
щямишяйашар Щейдяр Ялийевин мцстягиллик, щцгуги дювлятчилик идейалары; юлкя-
мизин дахили вя харижи сийасятиля баьлы олан юрняк характерли ирси йетишян няслин 
идейа-сийаси тярбийясини формалашдырмаг бахымындан хцсуси ящямиййят кясб 
едир. 

Щейдяр Ялийев ирси мязмунуна эюря еля мющтяшям, фювгялтябии вя зянэин 
ирсдир ки, ондан бцтцн тялим-тярбийя мцяссисяляриндя истифадя олунмасы йетишян 
няслин няинки идейа-сийаси тярбийяси, щятта онларын щяртяряфли дцнйаэюрцшя малик 
вятяндашлар кими йетишмяси цчцн чох дяйярли бир щяйат мяктябидир. 

Бу эцн еля бир мяктябягядяр тярбийя мцяссисяси тапмаг мцмкцн дейил ки, 
орада Щейдяр Ялийевин портрети, шякилляри вя балаларымыз цчцн юрняк олан 
фикирлярини юзцндя якс етдирян трафаретляр, шцарлар олмасын. Баьчаларын мяктябя 
щазырлыг групларында щяйата кечирилян ишлярин сонунжу мярщялясиндя адятян 
тярбийячиляр мяктябя эетмяйя артыг щазыр олан ушагларла мцхтялиф тярбийяви ишляр 
апарырлар. Мцшащидяляр эюстярир ки, бу ишляр ичярисиндя ян юнямлиси «Эянж 
Щейдярчиляр» бирлийинин вясигяляринин вя йа фяхри дипломларынын верилмяси 
мярасимидир. Мярасим щямишя Щейдяр Ялийев портрети юнцндя кечирилир. 
Мярасимин илкин мярщялясинин ашаьыдакы шякилдя кечирилмяси даща мягсядя 
уйьун оларды. 

Азярбайжан Республикамызын hимни сяслянмямишдян габаг ялляриндя 
Щейдяр Ялийевин, дювлят рямзляринин шякилляри вя байраглары олан ушаглара тярби-
йячи мцражият едяряк дейир: 

Тярбийячи - Ушаглар, башымызын цзяриндяки шякил киминдир? 
Ушаглар – Щейдяр бабамызын. 
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Тярбийячи – Бяс онун башынын цзяриндя дальаланан нядир? 
Ушаглар – Щейдяр бабамызын башы цзяриндя дальаланан байраьымыздыр. 
Тярбийячи – Эюрцрсцнцзмц, байраьымызда цч рянэ вар. Биринжи рянэ эюй 

рянэдир. Эюй рянэ тцркчцлцйцмцзц эюстярир. Щейдяр бабамыз щямишя дейярди 
ки, биз азяри тцрклярийик, дцнйада ян бюйцк тцрк дювлятляриндян бири Тцркийя 
Жумщуриййяти, бири дя мцстягил Азярбайжан Республикасыдыр. Щейдяр бабамыз 
щямишя Тцркийяйя эедяндя тцркляр ону бюйцк мящяббятля гаршыламышлар. Чцнки 
язиз бабамыз щямишя дцнйада йашайан тцркляри бирлийя чаьырырды. О, Тцркийя 
вятяндашларына щямишя беля мцражият едярди: - Бiz bир миллят, ики дювлятик!!! 

Инди эялин, щимнимизи динляйяк. Щимнимиз сясляняндя щямишя Щейдяр ба-
бамыз айаг цстдя галхмыш, шух, язямятли, вцгарлы дайанмышдыр. О, щимнимизин 
фцсцнкар, ежазкар мелодийасынын мцбаризлик, мярдлик, гящряманлыг сядалары иля 
сясляшян «Ей гящряман ювлады, шанлы вятянин, Сяндян ютрц жан вермяйя жцмля 
щазырыз, Сяндян ютрц ган тюкмяйя жцмля qadiriz, Минлярля жан гурбан олду, 
Синян щярбя мейдан олду, Щцгугундан кечян ясэяр, Щяря бир гящряман олду» 
чаьырышлары иля санки бцтцн Азярбайжан ювладларыны вятянин азадлыьы, мцстягиллийи 
уьрунда мцбаризяйя сясляйир. Онун мцдрик симасында санки байраьымыздакы 
йашыл рянэи ифадя едян ислам дяйярляриня севэи, гырмызы рянэи якс етдирян мца-
сирлик долу мящяббят вя торпаьымызын 20 фаизини ишьал едян ермяни жялладларына 
гаршы бир нифрят вардыр. 

Инди ися эялин hимнимизи сясляндиряк. Щимн сяслянир. Щимн баша чатандан 
сонра ушаглар бир-бир Щейдяр Ялийевин портретинин юнцня эялир, вцгарла дайаныр; 
тярбийячи онлара «Эянж Щейдярчиляр» вясигяси тягдим едир. Онлар вясигяни 
алдыгдан сонра анд ичирляр: 

«Мян, «Эянж Щейдярчиляр» бирлийинин ян азйашлы цзвц кими анд ичирям! 
Щейдяр бабамызын адына, ямялляриня, мемары олдуьу Конститусийамыза анд 
ичирям ки,  Йени Азярбайжанымызын чичяклянмяси наминя йахшы охуйажаг, йахшы 
пешя сащиби олажаг, юз Вятяними жаныmдан артыг севяжяк, онун мцстягиллийини 
горуйажаьам. Ахы, Щейдяр бабамыз Вятяня олан юз истяйини беля ифадя едирди: 
Азярбайжанын Мцстягиллийи даимидир, ябядидир, дюнмяздир!!!» 

Цмумтящсил мяктябляриндя Щейдяр Ялийев ирсиндян файдаланмагла 
шаэирдлярин идейа-сийаси тярбийясини эцнцн тялябляри сявиййясиндя 
формалашдырылмасы цчцн даща эениш имканлар вардыр. Яввяла цмумтящсил 
мяктябляри цчцн щазырланмыш дярсликлярин демяк олар ки, щамысында Азярбайжан 
Республикасынын щимни, эерби вя байраьы верилмишдир. Бу о демякдир ки, 
республикамызын бцтцн цмумтящсил мяктябляринин бцтцн синифляриндя илк дярсдя 
дцнйанын ян демократик ясас ганунларындан бири олан, ясасы Щейдяр Ялийев 
тяряфиндян гойулан Азярбайжан Республикасынын Конститусийасында тясдит 
олунан дювлят рямзляри барядя ятрафлы мялумат верилмяли, щимн сясляндирилмяли, 
бюйцк юндяримиз, Йени Азярбайжан Республикасынын гуружусу, мемары, 
мцстягиллийимизин гаранты олмуш, бцтцн мяналы юмрцнц Азярбайжанын тяряггиси 
наминя щяср етмиш, 1993-жц илдя Азярбайжанын аьыр эцнцндя ону бцтцн 
фялакятлярдян гуртармаьа эялян, щяр жцр террора, дювлят чеврилиши жящдляриня синя 
эярян, сеператчы груплашмалары тярксилащ едян, бюйцк фяхарят щиссиля «Юмрцмцн 
галан щиссясини халгыма баьышлайырам» дейян Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев 
щаггында йыьжам мялумат верилдикдян, бир дягигялик сцкутла онун язиз хатиряси 
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йад едилдикдян сонра тядрися башламаг лазымдыр. Мцшащидяляр эюстярир ки, 
мцяллимлярин бир гисми, хцсусиля идманы, мусигини, тясвири сяняти, ямяйи, тибби 
щазырлыьы, рус дилини вя диэяр харижи дилляри тядрис едянляр Азярбайжан 
Республикасынын дювлят рямзляри барядя ятрафлы мялумат вермякдя чятинлик 
чякирляр. Щямин мцяллимляря кюмяк етмяк мягсядиля шаэирдлярин идейа-сийаси 
тярбийясинин инкишаф етдирилмясиня хидмят едян мялуматларын онлара чатдырылмасы 
иля баьлы бязи тювсийялярин верилясини мягсядяуйьун щесаб едирик. 

Азярбайжан дювлятинин рямзляриндян gerbimiz üмуми эюрцнцшцндяки 
даирявилик, йумрулуг, шара бянзярлик йер кцрясини, эцняши, айы хатырладыр 
Даирянин биринжи гатында сары, икинжи гатында эюй, цчцнжц гатында ися гырмызы 
рянэ якс олунмушдур. Бу рянэлярин фонунда ися сяккиз эушяли улдуз вардыр. Бу 
о демякдир ки, бизим дювлят сийасятимизин ясас лейтмотиви щям юз халгымыза, 
щям дя бцтцн дцнйа халгларына ачыг сяма, йяни эцндцзляр ачыг сяма, эежяляр 
ай-улдузлу, ишыглы эежя арзулайырыг. 

Беля бир поетик нцмуня вар: 
Бир арзум вар чичяк ача, эцл битя, 
Тяр йасямян достдан доста пай ола. 
Кцляк йата, булуд бата, чян ютя, 
Ачыг сяма, эцняш ола, ай ола. 

Эюрцндцйц кими, халгымызын бу эцнкц поетик дейимляриндя дя 
эербимиздяки символлар хатырланыр. Халгымыза, ачыг сяма-сцлщ, яминаманлыг, 
динжлик; эцняш щяраряти  - язмкар олмаг, вятян уьрунда, торпаг уьрунда чыльын 
гочаглыг, иэидлик, гящряманлыг эюстярмяк; ай тямизлийи – мяфкуря сафлыьы, цряк 
тямизлийи, ягидя вя мяняви тямизлик арзу олунур. 

Эербимизин галханабянзярлийи дя мцдафия рямзидир. Халгымызы дцшмян 
тяжавцзцндян мцдафия етмяйя ишаря кими тясвир едилян бу галханы ян гядим 

заманларда Шярглиляр, о жцмлядян азярбайжанлылар, тцркляр вя digər xalqлар 

силащ зярбясиндян горунмаг цчцн зирещ кими щазырламышлар. Хатырламаг йериня 
дцшяр ки, бюйцк юндяримиз Щейдяр Ялийевин  бир сыра чыхышларында, хцсусиля цч 
дяфя президент кими андичмя мярасимляриндя дювлят рямзляримизин гаршысында 
баш яймиш, байраьымыз юнцндя диз чюкяряк ону юпдцкдян сонра дювлят рямзля-
римизин якс етдирдийи, тцркчцлцйц, исламчылыьы, мцасирлийи, демократийаны, сцлщц, 
яминаманлыьы, мцбаризлийи, мяфкуря тямизлийиni, ямяксевярлийи, узун юмцрлцйц 
юзцнямяхсус мяьрурлуьу, мющтяшямлийи, инадкарлыьы, мцбаризлийи, гялябя 
язмини юзцндя якс етдирян ширин, эур, гулаьайатымлы сясиля вурьуламышдыр. Онун 
«Мян фяхр едирям ки, Азярбайжанлыйам», «Биз милли-мяняви дяйярляримизя, 
ялялхцсус ислами дяйярляримизя щюрмятля йанашмаьы бажармалыйыг», «Бизим тцрк 
мяншяли миллятин вя тцркдилли халгларын дилиня мянсуб дилимиз вар» дейяркян щяр 
шейдян яввял дювлят рямзляримизин бяшярилийини эюз юнцня эятирир. Галханвари 
эербимизин ортасындакы аура одлар йурдунун рямзи олмагла йанашы ауранын 
алов дилляриндяки символлар ися халгымызын одлардан, аловлардан мящарятля 
кечмясини, ода, алова мцгяддяс варлыг кими бахмасыны, вахтиля ода ситайиш 
етмясини юзцндя якс етдирир. Бцтцн бунлары ися Щейдяр Ялийев юз тарихи чыхышла-
рында дюня-дюня вурьуламышдыр. О, Нахчыван зящмяткешляри иля эюрцшляринин 
бириндя «Одлар дийары олан Азярбайжанын гящряман оьуллары кими нахчыванлылар 
да юз торпагларынын бцтювлцйц уьрунда щямишя язмля вурушмуш вя мцбаризя 
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апармышлар.   Онларын торпаглары, дили, дини, милли мяняви дяйярляри узун илляр 
йаделли ишьалчыларын тяжавцзцня мяруз галса да онлар щямишя гейрятля вурушмуш, 
дюйцшмцш вя йашамышлар. Дцшмян онлары парчаласа да мящв едя билмямишдир» 
демякля бир нюв дювлят рямзляримиздяки яламятляря истинад етмишдир. 

Эербимизин галханавари-даиряви хяттинин ашаьысында якс олунан сцнбцлляр 
ямяк севярлийин, ишэцзарлыьын, щалаллыьын вя боллуьун, даима йашыл палыд йарпаг-
лары ися узун юмцрлцйцн рямзляридир. Бюйцк юндяримизин бир гяринялик фяалиййяти 
дюврцндя юлкямиздя интящасыз памбыг тарлаларында, тахыл зямиляриндя, цзцмлцк-
ляриндя, чай плантасийаларында, мейвя-тярявяз сащяляриндяки харцгяляря 
йийялянмясини, даим вцсят алмасыны, щямишя боллуг йарадылмасыны эюз юнцня 
эятиряряк эербимизин ифадя етдийи идейа истигамятлярини беля шярщ едя билярик: 
«Бизимля бирликдя дцнйа халгларына сцлщ, боллуг вя узун юмцр арзулайырыг. Биз 
мцщарибя истямирик, бизя щцжум едянлярдян ися горунмаьа щазырыг»  (Бах, 
Н.Казымов. Мяктяб педагоэикасы, Б., Чашыоьлу, 2002, с. 337). 

Диэяр дювлят рямзляри щаггында да верилян бу типли мялуматлар бир 
тяряфдян шаэирдляри идейалылыг жящятдян силащландырырса, диэяр тяряфдян онлары 
мцстягиллик, дювлятчилик, конститусийалы дювлят рямзляринин ижтимаи сийаси 
мащиййяти, юлкямизин сийаси идеалларынын мязмуну, дювлят символларынын сийаси 
мотивляринин демократиклийи кими информасийаларла зянэинляшдирир. 

Ашаьы синифлярдя идейа-сийаси тярбийя иля баьлы шаэирдляря ашыланан беля 
биликляр йухары синифлярдя мягсядйюнлц, планлы, мцтяшяккил инкишаф етдирилярся 
шаэирдлярдя бу сащядя, даща самбаллы бажарыг вя вярдишлярин системли вя ардыжыл 
шякилдя формалашдырылмасына наил олмаг мцмкцндцр. Йухары синифлярдя 
шаэирдлярин идейа-сийаси тярбийясинин системли вя ардыжыл шякилдя формалашдырылмасы 
ишиндя Щейдяр Ялийев ирсиндян истифадя етмяйин чох мцщцм ящямиййяти вардыр. 
Биринжиси она эюря ки, юлкямизин 30 иллик дахили вя харижи сийасяти Щейдяр Ялийевин 
ады иля баьлыдыр. Икинжиси, мцстягиллик газандыьымыз иллярдя ишьал олунмуш 
торпагларымызын ермяни фашистляриндян азад олунмасы иля баьлы бу эцня гядяр 
апарылан дювлят сийасятинин бцтцн инкишаф перспективляри Щейдяр Ялийевля вя 
ондан сонра онун сийаси курсунун давамчысы, Щейдяр Ялийев мяктябинин 
лайигли йетирмяси, сийаси варислик естафетинин давамлы вя мяняви жящятдян саьлам 
дашыйыжысы, онун язиз хяляфи Илщам Ялийев жянабларына мяхсусдур. 

Dördüncüsü, тялим, тярбийя вя тядрис материалларындан шаэирдлярин идейа-
сийаси тярбийясинин формалашдырылмасында истифадя олунмасы нязярдя тутулан 
мянбя, ядябиййат вя каталоглар, нязяри-дидактик материаллар йеня дя Щейдяр 
Ялийевин ады вя фяалиййятиля баьлы олан зянэин сийаси фонdда жямлянмишдир. Она 
эюря, йухары синиф шаэирдлярини идейа-сийаси тярбийя бахымындан инкишаф етдириб 
тякмилляшдирмяк, онлары ижтимаи-сийаси жящятдян йетэин бир шяхсиййят кими 
формалашдырмаг цчцн тярбийя просесиндя онлары бу сийаси фондун материаллары 
иля бир гядяр йахындан таныш етмяк лазымдыр. Юзц дя йухары синифлярин (Х-ХЫ 
синифляр) щамысында, башга сюзля десяк, бцтцн фянлярин тядрисиндя истифадя етмяк 
цчцн идейа-сийаси йюнцмлц истянилян гядяр мянбяляр, йазылы нцмуняляр, аудио-
визуал материаллар вардыр. Мясялян, Азярбайжан дили дярсляриндя дювлят 
рящбярляринин, сийаси хадимлярин, милли лидерлярин халгын ян башлыжа 
атрибутларындан олан, онун ижтиmаи, сийаси, игтисади, яхлаги вя мяняви жящятдян 
тяряггисини тямин едян милли, йазылы вя ядяби  дилинин сафлашмасында, ян цмдяси 
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дювлят дили сявиййясиндя горунуб сахланылмасында, эяляжяк нясилляря 
чатдырылмасында чох файдасы вардыр. Бу бахымдан беш-онбиринжиляри ящатя едян 
мцвафиг синифлярин Азярбайжан дили  дярсляриндя ашаьыдакы мялуматларын 
верилмясинин мцщцм ящямиййяти вардыр: 

Бу бир щягигятдир ки, дили йашадан вя инкишаф етдирян халг, халгы йашадан 
дил олса да, щяр бир дилин инкишафы, зянэинляшмяси вя бейнялхалг нцфуз газан-
масына наил олмасында гцдрятли дювлят хадимляринин хидмятляри мисилсиздир. Бу 
бахымдан Азярбайжан мядяниййяти тарихиндя ики бюйцк шяхсиййятин ады гейд 
едилмялидир. Бунлардан бири ХВЫ ясрдя йашамыш, Азярбайжан дилини дювлят дили 
сявиййясиня галдырыб она дювлятчилик дили мющцрц вуран Шащ Исмайыл Хятаи, 
икинжиси ися ХХ ясрин кешмякешли дюврцндя йашайан, Азярбайжан дилини 
бейнялхалг алямдя дипломатийа дилиня, дювлят дилиня чевирян, халгымызын тале 
улдузу, парлаг эцняши, гцдрятли сийасятчиси, йенилмяз сяркярдяси Щ.Ялийевдир. 
Щ.Ялийев йорулмаг билмядян Азярбайжан дилини горуyub кешийиндя дурмуш, 
сон иллярдя бурахılаn сящвляри вахтында эюрмцш, дил сащясиндя сийасятин йарамаз 
олдуьуну кяскин тянгид етмишдир. 90-жы иллярин яввялляриндя ана дили иля баьлы 
бурахылан нюгсанлары Щ.Ялийев сябр вя тямкинля зянэин фактларла тарихи реаллыг 
ясасында тящлил етмиш, 1992-жи илдя ана дилимизля баьлы Милли Мяжлисин гябул етдийи 
мялум гярарын тарихи йанылышлыг вя долашыглыг йарадан сябяблярини мцяййян-
ляшдирмишдир. 

Бу чох жидди сящвин арадан галдырылмасы вязифясинин йериня йетирилмясиня  
бюйцк юндяримизин цзяриня дцшмцшдцр. О, юзцнцн парлаг зякасы вя йенилмяз 
мянтиги, сийаси узагэюрянлийи иля халгымызын айры-айры бюлэяляря бюлцнмясини, 
вятяндаш мцщарибясинин баш вермясинин гаршысыны вахтында алмышдыр. 

Президент Щ.Ялийевин шяхси тяшяббцсц иля 1995-жи ил октйабрын 31-дя 
Азярбайжан Республикасынын ЕА ряйасят щейятинин бинасында йарадыжылыг иттифаг-
лары вя бирликлярин, алимлярин иштиракы иля мцстягил Азярбайжан Республикасынын 
Конститутсийасында дювлят дилинин ады мясяляси эениш мцзакиря олунду. Щюрмятли 
президентимиз мцзакирядя иштирак едян алимлярин щамысынын чыхыш етмясиня шяраит 
йаратды. Бу мцзакиряляр бир даща онун йцксяк интеллектуал сявиййясини, 
узагэюрянлийини тясдиг етди. О, чох мязмунлу нитгиндя Азярбайжан дилинин 
кечдийи зянэин тарихи йолу тящлил едяряк, обйектив реаллыьы гиймятляндиряряк 
дцзэцн нятижя чыхарды. Президентимиз Щ.Ялийев деди: «Биз мцстягил дювлят кими 
дцнйада артыг юз йеримизи тутмушуг. Она эюря дя щансы гярар гябул едяжяйикся 
эяряк бу милли мянлийимизя, милли мяьрурлуьумуза тохунмасын. Низаминин 
сюзляри дя бизим цчцн язиздир, Фцзулинин сюзляри дя бизя язиздир, 
Ж.Мяммядгулузадянин, М.Ф.Ахундовун сюзляри дя, Жавидин сюзляри дя бизим 
цчцн  язиздир. Щамысы бизим цчцн язиздир. Амма бу эцнкц реаллыг вар. Реаллыг 
бцтцн бу тарихимизин щамысындан цстцндцр вя бизим цчцн эяляжяйя бюйцк бир йол 
ачыр» бу фикирлярдян Азярбайжан дилинин эяляжяк инкишаф йолларынын айдын 
методолоэийасы верилир. Бу эцн реаллыьы дейяркян мющтярям  президентимизин 
бизим дцнйада «Азярбайжан Республикасы», «Азярбайжан халгы», «Азярбайжан 
дили» адлары иля танындыьымызы бяйан едир Й.Талыбов, Ф.Садыгов, С.Гулийев. 
Азярбайжанда мяктяб вя педагоъи фикир тарихи адлы дярс вясаити,  Азярбайжан 
мяктяб вя педагоъи фикир тарихиндя Щейдяр Ялийев мярщяляси, ХЫЫЫ фясил сящ. 
478-479. 
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Азярбайжан дили дярсляриндя йухары синиф шаэирдляриня верилян бу сяпэили 
мялуматлар онлары юз доьма дилляринин кечдийи мцяййян бир тарихи йолу иля таныш 
етмякля йанашы Сяфявиляр дювлятинин лидери Шащ Исмайыл Хятаи тяряфиндян дювлят 
дили кими бцнювряси гойулан Азярбайжан дилинин тяхминян 500 ил сонра Мцстягил 
Азярбайжан Республикасынын лидери Щейдяр Ялийев тяряфиндян сафлашдырылмасы вя 
эяляжяк нясилляря чатдырылмасы кими ижтимаи-сийаси мащиййяти кясб едян тарихи 
щадисяляр барядя фикир сюйлямяйя сювг едир. Мялум олдуьу кими, ХЫ синиф 
шаэирдляри юз дюврцнцн сийаси тарихинин, игтисади сийасятинин, ижтимаи-сийаси 
щадисялярин обйектив шярщинин, юлкясинин апардыьы харижи вя дахили сийасятини 
юйрянмяйя даща чох мараг эюстярир, яксяр щалларда буна жидди жящд едирляр. 
Нязяря алсаг ки, онларын бир гисми юз тящсиллярини харижи юлкялярдя алмаьа мейл 
эюстярир вя ясасян буна наил олурлар. Демялийик ки, мящз бцтцн бунлары нязяря 
алыб тялим просесиндя онларын идейа-сийаси тярбийясинин дцзэцн гурулмасы 
наминя щаггында данышылан мясяля иля баьлы онлары билаваситя дцзэцн 
истигамятляндирмяк бу сащядя ян зярури информасийаларла онлары силащландырмаг 
даща важибдир. Щейдяр Ялийев ирсиня мцражият едяряк щуманитар фянлярин тядриси 

заманы истифадя олунмасы лазым билинян информасийаларa da üstünlük verilməsi 

məqsədəuyğundur. Bu zaman Heydər Əluiyev irsini dərindən bilən siyasətçilərin 

fikrinə istinad edilməsi daha faydalıdır. Belə fikirlərdən birinə diqqət edək:  
«Азярбайжан Республикасынын дювлят мцстягиллийини ялдя етмяси 80-жы 

иллярин биринжи йарысында башланараг кечмиш Советляр щяйатында вя бцтцн 
дцнйада эедян ижтимаи-сийаси просеслярин лабцд сонлуьу иди. Буна эюря дя 
Азярбайжанын мцстягиллик ялдя етмяси щеч бир вяжщля мцяййян ижтимаи-сийаси 
гцввялярин тяшкилатларын айры-айры шяхслярин мцстясна хидмяти щесаб етмяк 
олмаз». Бу, обйектив тарихи просеслярин гануна уйьун нятижяси талеyин Азяр-
байжан халгына бу эцн кечмиш ССРИ республикаларынын халгларына явязсиз тющфя 
иди. Щейдяр Ялийевин дедийи кими, «Азярбайжанын дювлят мцстягиллийи 
Азярбайжан халгынын милли сярвятидир вя бу сярвятин айры-айры гурумларыn, 
шяхслярин инисарына алынмасы щеч жцр йол верилмяздир» (Президентин ижра апаратынын 
рящбяри профессор Рамиз Мещдийевин «Щейдяр  Ялийев вя мцасир Азярбайжан» 
мювзусунда кечирилян Ы цмумреспублика Ялийевшцнаслыг конфрансындакы 
«Щейдяр Ялийев вя Азярбайжанда мцстягил дювлят гуружулуьу» адлы 
мярузясиндян. 6 май, 2003). Азярбайжанын мцстягиллик газанмасынын обйектив 
амиллярини юзцндя даща лаконик шякилдя ещтива едян бу фикирлярин шаэирдляря 
чатдырылмасы онларын идейа-сийаси тярбийясинин дцзэцн гурулмасы бахымындан 
чох юнямлидир. 

Ейни сюзляри цмумилли лидеримизин шаэирдлярин естетик тярбийяси, мяняви 
тярбийяси, бейнялмилялчилик, еколоjи, физики, щуманистлик, ирадя тярбийяси, щалаллыг 
тярбийяси, милли-мяняви дяйярляримизя щюрмят, ямяксевярлик тярбийяси, ишэцзарлыг 
тярбийяси иля баьлы олан ямяли фяалиййяти вя дяйярли фикирляри барядя дя демяк олар. 

 

Sual və tapşırıqlar 
1. Tərbiyənin tərkib hissələri hansılardır? 
2. İdeya-siyasi tərbiyə anlayışının mahiyyətini izah edə bilərsinizmi? 
3. İeya-siyasi tərbiyənin həyata keçirməyin hansı yolları vardır? 
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4. Təlim prosesində ideya-siyasi tərbiyənin aşılanması imkanları barədə 

danışın. 
5. Dövlət rəmzlərinin ideya-siyasi mahiyyətini açın. 
 

 
 

4.1. Dərsdənkənar ideya-siyasi tərbiyə işi. 
 

Dərsdənkənar tədbirlər həm növlərinə, həm də formalarına görə çoxçeşidli 
olur. Gecələr, görüşlər, disputlar, konfranslar (şagird konfransları nəzərdə 
tutulur), dəyirmi stollar, müsabiqələr, festivallar, dərnəklər, kurslar, maraq 
kursları, turnirlər, yarışlar və bu kimi kütləvi tədbirlər ideya-siyasi tərbiyənin 
təşkili və keçirilməsi üçün geniş imkanlara malikdir. Blə tədbirlərdə şagirdlərə 
sağlam siyasi məzmunu özündə əks etdirən ideyaların verilməsi məqsədəuyğun 
hesab edilir. Həmin ideyaların isə aşağıdakı səpgidə müəyyənləşdirilməsi 

tövsiyə olunur: 
- tarixi yaddaşı qoruyub saxlamağa xidmət edən ideyalar; 
- vətəni yad nəzərlərdən qorumağa dair ideyalar; 
- milli və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət hissi aşılamağa xidmət edən 

ideyalar; 
- xalqımıza, millətimizə və bəşəriyyətə sülh arzusunu özündən əks etdirən 

ideyalar; 
- məmləkətimizdə və beynəlxalq miqyasda demokratiyanın daim bərqərar 

olması ideyaları; 
- xalqımızın və dünya xalqlarının azadlığı, istiqlaliyyəti, milli rifahı ilə bağlı 

olan ideyalar; 
- dövlət rəmzlərinə (himnimizə, gerbimizə və bayrağımıza) olan sevgini, 

məhəbbəti, hörmət və ehtiramı yaradan, inkişaf etdirən, formalaşdıran və 
şiddətləndirən ideyalar və s. 

Bu ideyalar içərisində dövlət rəmzlərimizə olan sevgini, məhəbbəti, hörmət 

və ehtiramı yaradan, inkişaf etdirən, formalaşdıran və şiddətləndirərək milli və 
ümumbəşəri həddə çatdıran ideyaların verilməsi həm ictimai-siyasi, həm də 
əxlaqi-mənəvi cəhətdən mühüm əhəmiyyətə malikdir. Birincisi ona görə ki, 
dərsdənkənar tədbirlərin hər birində dövlət rəmzləri ilə bağlı irəli sürülən 
ideyaların, himnimiz, gerbimiz və bayrağımız barədə daha ətraflı və müfəssəl 
məlumatların verilməsi üçün daha geniş imkanlar vardır. Yəni 45 dəqiqəlik 
dərsin yalnız bir neçə dəqiqəsini dövlət rəmzlərinin şərhinə həsr etmək 
mümkün sayıldığı halda dərsdənkənar tədbirin hər birində bu rəmzlərin ideya 

istiqamətlərini geniş şəkildə şərh etmək mümkündür. İkincisi dərsdənkənar 
tədbirlərin birini dövlət rəmzlərinin, ideyalarının şərhinə həsr etməklə yanaşı 
müxtəlif mövzulara həsr edilmiş dəsdənkənar tədbirin müvafiq mərhələlərində 
də dövlət rəmzlərinin əsas ideyalarının şərhini vermək mümkündür.  

Hər iki halda tədbiri dövlət himni ilə başlayıb, dövlət himni ilə 
tamamlamaq şərtilə dövlətimizin himni, gerbi və bayrağı barədə də ən zəruri 
ideyaları tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırmaq olar. 
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Dövlət rəmzləri ilə bağlı ideyalılığı şərh edərkən aşağıdakıların nəzərə 

alınması tövsiyə olunur. 
Dövlət himni üzrə: Dövlət himni haqqında məlumatların verilməsi, dövlət 

himni ilə bağlı ideyalılığın şərh olunması bütün növ dərsdənkənar tədbirlər 
üçün səciyyəvidir. Yəni formasından, növündən və tipindən asılı olmayaraq 
bütün dərsdənkənar tədbirlərdə dövlət rəmzləri barədə informasiyaların 
verilməsi üçün şərait yaratmaq mümkündür. Xüsusilə dövlət himninin həm 
sözləri həm də melodiyası ilə əlaqədar olan ideyaları bütün mövzularla 
bağlamaq mümkündür. İstər şagirdlərin, istər müəllimlərin verəcəyi 

informasiyalar elmi cəhətdən əsaslandırılmalıdır. Bu zaman verilən 
məlumatların məzmunu aşağıdakıları əhatə etməlidir: “Himnimiz 2 dəfə 
Azərbaycan sözlərini təkrar etməklə başlayır. Əslində bu, torpağımıza, 
məmləkətimizə ən ali formada edilən müraciətdir. Yəni torpağımıza, 
məmləkətimizə müraciət olunaraq onu öz adı ilə çağırırıq. 

 
Azərbaycan, Azərbaycan, 

Ey qəhrəman övladı şanlı vətənin! 
 

Möhtəşəm məmlkətimizin, müqtədir, şanlı, şöhrətli Vətənimizin 
Azərbaycan adlı qəhrəman övladının yolunda əziz canımızdan keçməyi, onun 
uğrunda vuruşaraq qanımızı belə axıtmağı özümüzə şərəf bilirik. Yəni. 

 
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırıq! 
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz! 
 

deyirik. Çünki biz vətənimizin azadlığı, istiqlaliyyətı uğrunda doğrudan da 
həm can verməyə, həm də qan tökməyə həmişə (cümlə) hazırıq. 

Azərbaycana, şanlı Vətənimizə olunan müraciətin ən çılğın məqamlarından 
birində ona bəşəri həyat və üçrəngli bayrağı ilə daim yaşaması arzulanır. Bu 
müraciətin fonunda şanlı vətənimizin keçdiyi çətin lakin şərəfli yola da nəzər 
salınır. Bu yolda minlərlə Vətən övladlarımızın şəhid olması, Vətən uğrunda 

hətta insan öldürməsi vurğulanır. Deməli Vətənə təcavüz edənlərin ölümə 
məhkum olmaları labuddur. Çünki düşmənlər Vətən övladlarımızı Vətəni 
sevmək hüququndan məhrum etmək istəmiş,  lakin buna müyəssər olmamışlar. 
Vətən övladları Vətən uğrunda vruşaraq qəhrəmanlıqla onu azad etmişlər. 
Vətənə müraciətin bir yerində isə Vətən övladlarının arzuları öz ifadəsini tapır. 

 
Sən olasan gülüstan, 
Sənə hər an can qurban ! 

Sənə min bir məhəbbət, 
Sinəmdə tutmuş məkan! 

 
Sözlərində öz təcəsümünü tapan vətən övladlarının arzuları başqa 

misralarda daha möhtəşəm şəkildə öz ifadəsini tapır: 
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Namusunu hifz etməyə, 

Bayrağını yüksəltməyə, 
Cümlə gənclər müştaqıdır! 
Şanlı vətən! Şanlı vətən! 
Azərbaycan! Azərbaycan! 
 

Misralarında biz həmin arzuların daha şiddətli dərəcədə təqdimatını 
görürük. Bu misralarda deyilir ki, Vətənin namusunu çəkməyə, onun bayrağını 

daim uca tutmağa Vətənin gənclərinin hamısı (cümlə gənclər) müştaqdır. Yəni 
bütün gənclər həsrətlə arzulayır, böyük məhəbbətlə can atır ki, Vətənini yad 
nəzərlərdən hifz etsin, düşmən tapdağından qorusun və beləliklə onun 
bayrağını enməyə qoymasın. 

Dövlət himnizimizin söz mətnində görkəmli Azərbaycan şairi və siyasi 
xadimi Əhməd Cavadın poetik şəkildə dediklərini xalqımızın böyük 
mütəfəkkiri Üzeyir Hacıbəyov öz bəstəsində bənzərsiz bir məharətlə, bəşəri bir 
sevgi ilə musiqi dili ilə nəğməyə çevirmişdir. Üzeyir Hacıbəyov şanlı 

Vətənimizin şanlı övladı olan Azərbaycan uğrunda onun övladlarının canlarını 
qurban vermələrini, onun yolunda qan tökməyə hazır olmalarını, üçrəngli 
bayrağı ilə xoşbəxt yaşamasını, habelə Vətən uğrunda həlak olan igid 
övladlarımızın adının daim uca tutulmasını, Vətənin gülüstana çevrilməsi, 
onun namusunu qorumağa and içmələrini, habelə bütün gənclərimizin belə 
arzuda olamlarını öz estetik düşüncəsilə məfkurə nəğməsinə çevirmişdir. 
Üzeyir Hacıbəyov dövlət himnimizi “Bayat-Şiraz” muğamının lad kökündə 
bəstələmişdir. Burada böyük bəstəkar “Bayat-Şiraz” ladının doğurduğu qeyri-

adi hisslərin də möhtəşəmliyini nəzərə almışdır. Bir sıra mənbələrdə “Bayatı-
Şiraz” muğamının qəm-qüssə hissi doğurduğunu zənn etsələr də, böyük 
bəstəkarımız bu muğamın, daha doğrusu bu Ladın qəhrəmanlıq, qoçaqlıq, 
igidlik, mübarizlik, dönməzlik, düşmənlərə nifrət, qələbə əzmi, Vətən 
məhəbbəti, Vətəni yad nəzərlərdən qorumaq, Vətən uğrunda şəhid olmağa 
daim hazır olmaq kimi hislər doğurduğunu sübuta yetirmişdir. “Bayatı-Şiraz” 
Ladının əsrarəngiz tonallığında Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, ərazi 
bütövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını, Vətən övladlarının ona olan 

hədsiz sevgisini, intəhasız məhəbbətini çox təmkinli estetik-bədii dəyərlərlə, 
mübarizlik dolu notlarla özündə əks etdirən melodiya zənginliyi yetişən nəsli 
Azərbaycanımızın müstəqillyini təmin etməyə, onun torpağını, dilini, adət-
ənənələrini sevməyə, qorumağa səsləyir.  

Böyük öndərimiz gənclərimizə müraciət edərkən onlarda məhz belə müsbət 
keyfiyyətlərin olmasını arzulayaraq deyirdi: “… Gənclərimizin əsas vəzifəsi 
özünü Azərbaycan Respublikasının inkişafına həsr etməkdən, Azərbaycan 
Respublikasının yaşamasına və əbədi olmasına həsr etməkdən ibarət 
olmalıdır. Ona görə də gənclərə mən nə demək istəyirəm? Hər bir gənc 

Azərbaycanın müstəqil gələcəyini təmin etmək üçün Vətəni sevməlidir, ölkəni 
sevməlidir, torpağı sevməlidir, millətimizi sevməlidir, xalqımızı sevməlidir, 
dilimizi sevməlidir, dinimizi sevməlidir, ənənələrimizi sevməlidir!” Müstəqil 
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Azərbaycanımızın qurucusu möhtəşəm Heydər Əliyevin bu arzuları 

himnimizin bədii, estetik və siyasi ahəngi üçün Leymotiv sayılmalıdır”. 
Dövlət gerbi üzrə. Dövlət gerbimizin izahı onun bütün məziyyətlərinin 

ideyalılıq məzmununun açılması ilə səciyyələnir. Ona görə də dərsdənkənar 
tədbirlərin hər birində yeri gəldikcə dövlət rəmzlərinin hər biri haqqında, o 
cümlədən dövlət gerbi ilə bağlı informasiyaların verilməsi çox faydalıdır. İstər 
şagirdlər, istər müəllimlər dövlət gerbi ilə bağlı şərhlər verərkən onların 
aşağıdakılardan faydalanmaları tövsiyə olunur: “Gerbimizin ümumi 
görünüşündəki qalxanabənzərlik müdafiə  rəmzidir. Qalxan qarşıdakı 

düşmənlə döyüş zamanı onun həmlələrini müdafiə etməyə xidmət edir. Ona 
görə də bu işarə düşməndən müdafiə olunmaq istəyini hər bir vətəndaşa, hər 
bir Azərbaycan övladına xatırladırlar. Gerbimizdəki qalxanabənzər dairənin 
yaşıl, göy və qırmızı çevrələri isə bayrağımızdakı islamçılığı, türkçülüyü, 
müasirliyi və demokratiyanı xatırladır. Dairədə bərqarar olan səkkiz guşəli 
ulduzun rəmzi məna çalarları daha genişdir. Birinci mənası odur ki, türk 
ulusları ta qədim zamanlardan günəşə, aya, ulduza sitayiş etmiş, onları həyatın 
rəzmi kimi dəyərləndirmişlər. İkincisi, türk ulusları öz ölkələlərini “Ay, ulduzlu 

diyar” adlandırmışlar. Böyük şairimiz Qabil “Türkün qəbri” şerində 
 

… Bu dağlara, o dağlrdan 
Ay, uldzlu bir diyardan… 

 
deməklə böyük türk diyarını nəzərdə tuturdu. 
Türk uluslarının bir qismi ay və ulduzu göy aləmi hesab edirlər. Hansı ki, 

türkləri allah həmin aləmdən yerə bəxş etmişdir. Bəzi mənbələrdə göy türklərin 
göydən endikləri barədə ehtimallar öz əksini tapır. Ona görə bütün türk 
uluslarının,sultanlarının, vəzirganlarının, hökmdarlarının  bayraqlarında ay, 
ulduz öz əksini tapmışdır. Osmanlı dövlətinə qədər olan türk dövlətlərinin 
bayraqlarında beş guşəli ulduz əks olunmuş, Osmanlıların bayrağında 8 guşəli 
ulduz, Türkiyə cumhuriyyətnin bayrağında isə 5 guşəli ulduz əks olunur. Türk 
ulusları ulduzun 5 guşəsini rəmzi laraq 5 qitəyə rəğmən müəyyənləşdirmişlər. 
Məlum olduğu kimi 6 qitənin yalnız beşində həyat və insan yaşayışı vardır. 

Türk ulsuları beş qitədə yaşayan insanların birliyini nəzərdə tutmuşlar. Yəni 
bütün dünya xalqlarının birliyi türk ulusları üçün zəruri hesab edilmişdir. Türk 
uluslarının beynəlxalq miqyasdakı yürüşləri də bu ideyaya xidmət etmişdir. 

Səkkiz guşəli ulduzun gerbimizdəki üç rəngin fonunda verilməsinin də 
rəmzi mənaları vardır. Yəni qədim türk ulsularının (Hun-səcğuq türkləri, 
Qıpçaq türkləri, Anadolu-Osmanlı türkləri, Uyğur türkləri, Oğuz türkləri, 
Mağol türklər, Turan türkləri, Türkəman türkləri) bir məslək, vahid məfkurə 
ətrafında birləşərək, mədəni, mənəvi yüksəlişə və tərəqqiyə çatmaq ideyalarını 

səciyyələndirən rəmzi mənalarını özündə əks etdirir. 
Yaşıl, göy və qırmızı rənglərin bayrağımızda əks olunması da həmin rəmzi 

məna çalarları ilə əlaqədardır. Bayrağımızdakı yaşıl rəng islamçılığı, göy rəng 
türkçülüyü, qırmızı rəng isə müasirliyi və demokratiyanı rəmzi olaraq özündə 
əks etdirir. 
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Islamçılıq islam dəyərlərinə dərin ehtiramı, “Quran”dakı əxlaqı normalara 

hörmətlə yanaşmağı bildirirsə, göy rəng həm də qədim türk uluslarının ən 
sevimli, müqəddəs rəng olan bir rəngə işarətdir. Bu xüsusda C.Cabbarlının 
“Azərbaycan bayrağı” şerində müvafiq ideyalar irəli sürülür. 

 
Bu göy boya Goy Moğoldan qalmış bir türk nişanı,  

Bir türk oğlu olmalı! 
Yaşıl boya islamlığın sarsılmayan imanı. 

Ürəklərə dolmalı 
Bu al boya azadlığın, təcəddüdün fərmanı. 

Mədəniyyət bulmalı. 
 

Cəfər Cabbarlının 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin 
Dövlət rəmzlərindən biri olan dövlət bayrağı haqqında yazdığı şerindən 
götürülmüş bu parçada üçrəngli bayrağımızın simvolik məna çalarlarının 
açılmasını görürük. 

Həmin dövrdə dövlət himnimizin sözlərini yazan görkənli icrimai-siyasi 
xadim, şair Əhməd Cavad da üçrəngli bayrağımızı vəsf etmişdir: 

 
Türküstan elləri öpüb alnını, 
Söyləyir dərdini sana, bayrağım! 
Üçrəngli əksini quzğun dənizdən, 
Ərməğan yolla sən, yara, bayrağım… 
Köksümdə tufanlar gəldim irəli, 

Öpüb kölgən düşən mübarək yeri.  
Allahın yıldızı, o gözəl pəri. 
Sığınmış qoynunda aya, Bayrağım! 

 
Şerdə Türküstan elləri deyəndə şair türk dilli xalqların, türk uluslarının  

yaşadığı ölkələri, əraziləri nəzərdə tutur. Türk dilli xalqlardan biri ilə bağlı 
bircə tarixi mənbədən götürülmüş kiçik bir fakta istinad etsək onların çox 

qədim tarixə malik olmalarını göz önünə gətirmiş olarıq. “VI əsrə aid runi türk 
yazısında Qapaqan xanın belə bir sözləri yazılıb: Elmi yabğa oğlu Sabra 
Tamğançur, onun kiçik qardaşı Hoca ilə birgə Sabra Tamğan Tarxan, 
ümumən mənim altmış beş ulu babam yaratmışdır” (Bax B.Ə.Budaqov Türk 
uluslarının yer adları. Bakı, Elm, 1994, Səh. 3) 7 nəslin bir şəcərə yaratdığını 
və şəcərənin 300 il ərzində formalaşdığını nəzərə alsaq bir türk tayfasının VI 
əsrdən əvvəl təxminən 250 il (iki əsr yarım) mövcud olduğunu göstərən bircə 
tarixi faktda türk uluslarının zəngin tarixə malik olmaları fikrimizi təsdiqləyir. 

Türk ulusları deyəndə Asiya qitəsinin müəyyən hissəsində, Avropanın 

cənub şərqində, Şimali Qafqazda, habelə Zaqafqaziyada, o cümlədən 
Azərbaycanda, Orta Asiya respublikalarında, Ural dağ sistemində, Volqa çayı 
hövzəsində, Balkan yarımadasında, Çin Uyğurstanında (uyğurlar, kaşğarlar, 
dolanlar, xotanlar, ilələr) Rusiyanın ayrı-ayrı bölgələrində (Şimal buzlu 
okeanın sahillərində, Kamçatkada, Çukotkada, Həştərxanda, Tatarıstanda və 
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s.) Şimali Amerika qitəsində (Alyaskada) yaşayan Anadolu türkləri, uyğurlar, 

yeni uyğurlar, sarı uyğurlar, kaşğarlar, dolanlar, xotanlar, ililər, türkmənlər, 
türkmanlar, qırğızlar, qazaxlar, özbəklər, Cığataylar, Azəri türkləri, Balakan 
türkləri, Kazan-Tatar türkləri, qara qalpaqlar, qaqauzlar, başqurdlar, 
qaraçaylar, balkarlar, kumıklar, çuvaşlar, qaraimlər, salarlar, tuvalılar 
(karakaslar), karakaslar, şorlar, mesketilər, yakutlar, oronlar, oroşenlər, 
ulçlar, udigeylər, evenkler, evenlər, çukçilər, nanaylar və s. digər türk 
uluslarının, xalqlarının Türkçülüklə bağlı rəmzi məna çalarlarının hamısı 
onların birliyinə xidmət edir. Bu gün türk dilli xalqların birliyini qoruyub 

saxlamağa xidmət edən, ideya-siyasi tərbiyənin formalaşmasını özündə ehtiva 
edən tədbirlərin, mərasimlərin, adət-ənənələrin işıqlandırılması mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan 1926-ci ildə Bakıda keçirilən türk dilli 
xalqların qurultayının və eləcə də 2001-ci ildə yenə də Bakıda keçirilən eyni 
xarakterli qurultayının materiallarının müqayisəli şərh olunması ideya-siyasi 
tərbiyə baxımından önəmli sayılmalıdır.  

Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, dərsdənənar tədbirlərdə şagirdlərin 
ideya-siyasi tərbiyəsini formalaşdırarkən dövlət rəmzlərinin aydın şərh 

olunması mühüm əhəmiyyət  kəsb edir. 

 

Sual və tapşırıqlar 
1. Dərsdənkənar ideya-siyasi tərbiyə işi deyəndə nə başa düşülür? 
2. Dərsdənkənar tədbirlərdə dövlət rəmzləri barədə verilən məlumatların 

məzmunu necə olmalıdır? 

3. Hər hansı bir dərsdənkənar tədbirdə himnimiz, gerbimiz və bayrağımız 
necə təqdim olunmalıdır? 

4. Heydər Əliyevin irsində ideya-siyasi tərbiyə problemi necə yer alıb? 
5. Türkçülüyün, islamçılığın, müasirliyin və demokratiyanın rəmzi məna 

çalarları barədə esse yazın.  

 

V Fəsil  
 5.1.  ƏXLAQ TƏRBİYƏSİ  

 
Əxlaq ictimai şüurun əsas formalarından biri kimi həm fəlsəfi, həm 

sosioloji, həm psixoloji, həm də pedaqoji ədəbiyyatda geniş şəkildə şərh 
olunur. Əxlaqın tərbiyəsi çox vaxt xalq içərisində ismətin, namusun tərbiyəsi 
kimi işlənsə də istər etnopedaqoji, istərdə də elmi-pedaqoji ədəbiyyatda əxlaq 
tərbiyəsi insana məxsus olan mənəvi keyfiyyətlərin və davranış normalarının 
məcmusu kimi səciyyələndirilir. “Əxlaq insanın mənəvi, dərunu keyfiyyətləri, 
cəmiyyətə və başqalarına qarşı münasibətləri müəyyən edən normaları 

davranış qaydalarını özündə birləşdirir”. (Bax. Ə.Ş.Həşimov, F.B.Sadıqov. 
Azərbaycan xalq pedaqogikası. Dərslik. Bakı. Ünsiyyət, 2000, səh. 160). 

Pedaqoji ədəbiyyatda əxlaq tərbiyəsi tərbiyənin forması,  kökü, zəruri şərti, 
nəticəsi, əksər hallarda tərkib hissələrindən biri kimi izah edilmişdir. 
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Elmi pedaqogikada “əxlaq tərbiyəsi” ifadəsini ilk dəfə olaraq elmi 

pedaqogikanın banisi sayılan böyük çex pedaqoqu Yan Amos Komenski 
(1592-1670) işlətmişdir. O, bir sıra əsərlərində həm “əxlaq qaydaları”, həm də 
“əxlaq tərbiyəsi” ifadələrini işlətmişdir. Komenskidən təxminən 400 il əvvəl 
şərqin böyük mütəfəkkiri Nəsirəöddin Tusi “Əxlaqi Nasiri” də əxlaq 
tərbiyəsinin böyük bir sistemini vermişdir. Keçmiş SSRİ məkanında mövcud 
olan bütün direktiv və proqram sənədlərdə əxlaq yalnız kommunist əxlaqı kimi 
verilir. V.İ.Lenin kommunist əxlaqının mahiyyətini şərh edərək göstərir ki, 
kommunist mənəviyyatının əsası kommunizmi möhkəmlətmək və başa 

çatdırmaq uğrunda mübarizədən ibarətdir. Tərifdən aydın olur ki, bir adamın 
hərəkətinin kommunist əxlaqına uyğun olub olmadığını müəyyən etmək üçün, 
həmin hərəkətin nə dərəcədə kommunizm cəmiyyətinin xeyrinə və zərərinə 
olmasına diqqət etmək lazımdır. 

Kommunist partiyasının kommunist əxlaqının məzmunu kommunizm 
qurucusunun əxlaq kodeksində auyrı-ayrı prinsiplər kimi qeyd edilmiş ilk və 
aparıcı prinsip kimi “kommunizm işinə sədaqət, socialist vətəninə, sosializm 
ölkələrinə məhəbbət” prinsipi önə çəkilmişdir. 

Göstərilən direktivlərin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmış “Pedaqogika” 
adlı dərslik və dərs vəsaitlərinin demək olar ki, hamısında “əxlaq”, kommunist 
əxlaqi kimi, əxlaq tərbiyəsi isə kommunist əxlaqı tərbiyəsi kimi şərh edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının ali məktəbləri üçün prof. M.Ə.Muradxanovun 
redaktorluğu ilə ali məktəb tələbləri üçün hazırlanmış  “Pedaqogika” adlı 
dərslikdə əxlaq “kommunist əxlaqı” kimi ifadə edilmiş, tərbiyə isə kommunist 
əxlaqi tərbiyəsi kimi şərh edilmişdir. Təxminən 70 il müddətində əxlaq 
tərbiyəsi problemi ilə bağlı çap olunmuş dərsliklərdə, konfrans 

materiallarında, hətta yazılmış dissertasiyalarda “əxlaq” “kommunist əxlaqı”, 
“əxlaq tərbiyəsi” isə “kommunist əxlaqı tərbiyəsi” kimi izah olunmuş, onun 
milli və qnesioloji mahiyyətinə toxunulmuşdur. 

Adı çəkilən dərslikdə göstərilir ki, “kommunist qurucularının əxlaqı nə 
qədər yüksək olarsa, kommunizmin maddi texniki bazasının yaradılmasında, 
kommunist əmək formalarının və insanlar arasındakı kommunist 
münasibətlərinin inkişafında onların yaradıcı fəallığı bir o qədər dolğun olar 
və kommunizm cəmiyyəti bir o qədər də sürətlə qurular” (Bax. 

M.Muradxanov və b. “Pedaqogika”, Bakı, 1964, səh. 263). Kommunizmin 
qurulması üçün zəruri sayılan kommunist əxlaqı heç bir milli mahiyyəti, 
mənəvi keyfiyyətləri özündə əks etməyindən formal olaraq kağız üzərində 
qaldı. Ona görə ki, kommunist əxlaqının formalaşdırılmasında milli əxlaqın 
qnesioloji, tarixi və klassik dəyərlərindən qaynaqlanan əlamətləri nəzərə 
alınmadı. Bu məsələyə yalnız müstəqillik qazandığımız dövrlərdə milli zəmində 
yanaşıldı. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra yazılmış məqalə, kitabça, 

kitab, dərslik, dərs vəsaitləri və dissertasiyalarda əxlaq tərbiyəsi yalnız 
tərbiyənin tərkib hissəsindən biri kimi göstərilmişdir. Təəssüf ki, müəlliflərdən 
heç biri əxlaq tərbiyəsinə uğurlu tərif verə bilməmişlər. 
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Araşdırmalar göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələrin böyük əksəriyyətində elmi 

pedaqogika ilə bağlı hazırlanmış materiallarda əxlaq tərbiyəsi həmin ölkənin 
mənəvi dəyərlərinə uyğun olaraq sistemə salınır. Biz də həmin ənənəyə 
üstünlük verərək əxlaq tərbiyəsinin mahiyyətini, məzmununu, məqsəd və 
vəzifələrini milli mənəvi dəyərlərimizə istinad edərək müəyyənləşdirməyi 
məqsədəuyğun hesab edirik. 

Professor Əliheydər Həşimov və professor Fərahim Sadıqova məxsus 
“Azərbaycan xalq pedaqogikası” dərsliyində göstərir  ki, tərbiyənin tarixi 
insan cəmiyyətinin tarixi qədər qədimdir. Cəmiyyətin inkişaf tarixində elə bir 

dövr olammışdır ki, orada yaşlı nəslin nümayəndələri gənc nəslin tərbiyəsi 
qayğısına qalmamış olsun. Lakin müxtəlif zamanlarda, müxtəlif inkişaf 
mərhələlərində tərbiyənin mahiyyətini, xarakteri və uşaqlara aşılanması yolları 
eyni səviyyədə olmamışdır. Ən qədim zamanlarda tərbiyə işi sadə, tərbiyə 
məsələləri üzrə bilik, bacarıq və baxışlar məhdud olmuşdur… Alimlərin haqlı 
dediyi kimi, hələ müasir mənada pedaqoji elmlərin olmadığı vaxtlarda insane 
təcrübəsi davranış nümunələrinin intəhasız təkrarlarından elə normalar, elə 
qaydalar, elə qadağalar, öyüd və nəsihətlər əxlaq pedaqogikasının məğzini 

təşkil etmişdir ki, onlar hər şeydən əvvəl, mütərəqqi adət və ənənələrdə 
etnoqrafiq və tarixi materiallarda, xüsusilə folklorun atalar sözləri, məsəllər.ş 
nağıllar, dastanlar, bayatılar, tapmacalar və s. olan janrlarda öz ifadəsini 
taparaq tarix boyu minlərlə nəsillərin, həmçinin ən görkəmli fakir 
adamlarının, bədii söz ustalarının formalaşmasında müstəsna rol oynamış və 
cilalana-cilalana bu günə gəlib çatmış, indi də tərbiyəvi əhəmiyyətini 
itirməmişdir (Bax. Ə.Həşimov, F.B.Sadıqov “Azərbaycan xalq pedaqogikası” 
dərslik, Bakı, Ünsiyyət, 2000, 54, s. 9-10). 

Əsirlərin sınaqlarından keçərək cilalanmış tərbiyəvi fikirlər qələm 
sahiblərinin diqqətindən yayınmamış, onlar da həmin nümunələrdəki 
hikmətlərindən istifadə edərək milliəxlaqımızın emlmi-pedaqoji mahiyyətini 
aydınlaşdırmağa çalışmışlar. 

Tusi pedaqogikasında başlıca amil sayılan əxlaq tərbiyəsi nəzəriyyəsini 
mütəfəkkir alim 3 mənbədən-özünün ailə tərbiyəsindən, Azərbaycan xalqının 
tərbiyə ənənələrindən və özünəqədərki nəzəriyyəçilərin tərbiyə haqqındakı 
fikirlərindən seçdiyi səmərəli toxumların əlaqələndirilməsi, tənqidi təhlil yolu 

ilə ümumiləşdirilməsi və dərin elmi süzgəcdən keçirilməsi əsasında yaratmışdır. 
Keçmişin, öz dövrünün təlim-tərbiyə məsələləri üzrə təcrübəsini düzgün dərk 
etdiyindən, Nəsirəddin Tusi gələcək nəsillərin tərbiyəsinə ağıllı istiqamət 
vermək imkanına malik olmuşdur. 

Nəsirəddin Tusi də bu yolla gedərək milli-mənəvi dəyərlərinizə və qüdrətli 
söz sahiblərinin fikirlərinə əsaslanaraq həm xalqımız üçün, həm də bütün 
dünya xalqları üçün səciyyəvi olan əxlaq tərbiyəsi sistemi yaratmışdır. N.Tusi, 
hər şeydən əvvəl, “əxlaq normaları” müəyyən etməyə cəhd göstərmişdir. Hansı 

ki, bu əxlaqi normalar uşaqların davranışının, ünsiyyətinin, insanlara, təbiətə, 
cəmiyyətə olan bütün münasibətlərinin tənzimlənməsinə xidmət edir. 
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Tusiyə görə insanın mənəvi ehtiyacları, mənəvi qüvvələri, kamalı, fəzilətli 

şərafətli fakir, əql, şüur və iradə vasitəsilə təmin və idarə edilir. Insanın 
xoşbəxlik və bədbəxtlik açarı, kamillik və naqislik sükanı onun ağıl və 
iradəsinin ixtiyarına verilmişdir, əgər insan düzgün, ardıcıl, məqsədəuyğun 
xətlə hərəkət etsə, tədricən elm, mədəniyyət, bilik və hikmətə yiyələnsə, 
təkamülə qadir olan fitri istedadı hədləri aşaraq, onu bir mərtəbədən başqa bir 
mərtəbəyə, bir dərəcədən o biri dərəcəyə yüksəldər, dübbədüz gətirib arzu 
elədiyi məqsədə, ali məqama çatdırar. Lakin yaradıldığı fitri dərəcədə oturub 
qalsa, cilovu öz nəfsinin ixtiyarına versə, nəfsi onun aşağıya, heyvani 

mərtəbəyə sövq edər, yuxarıdan aşağıya yuvarladılan daş kimi az bir müddət 
ərzində onu rəzalət çirkabının ən dərin yerinə salar. Odur ki, deyiblər: “Nəfs 
elə bir şeydir ki, onu öz başına buraxsan alçaqlığa meyl göstərib bataqlığa 
batan, cilovlayıb istiqamət verən, fəzilət yüksəkliyini fəth edib kamala çatar” 
(Bax. N.Tusi, “Əxlaqi-Nasiri”, Bakı, Elm, 1989, səh. 53). 

N.Tusinin nəfs qüvvələrini bu tərzdə təqdim etməsi heç də təsadüfü 
xarakter daşımır. Istər Tusiyə görə, istər Tusidən sonrakı alimlər şəxsiyyətin 
formalaşmasına təsir edən ilkin amilin irsiyyət olduğunu sübuta yetirmişlər. 

Tusi də nəfs qüvvələrinin fitrətində irsiyyətdən, nəşət edən əlamətlərin 
olduğunu irəli sürərkən nəfsin cilovlanmasını tövsiyə etmiş, insana lap kiçik 
yaşdan planlı, məqsədyönlü və mütəşəkkil olaraq təlim-tərbiyə verilməsini 
zəruri saymışdır. 

Tusi “təlimdə yalnız öyrənilən şeyləri mənimsətməklə kifayətlənməməli, 
həm də öyrənilənləri yaşatmalı və gələcək nəsillərə çatdırmağı qarşısına 
məqsəd qoymağı” əsas götürür. Bu məqsədlə də “Adab-ül-mütəəlimin” 
əsərində xüsusi başlıq vermiş və bu barədə öz fikirlərini geniş və ətraflı surətdə 

şərh etmişdir. 
Onun yazdıqlarına əsasən müəddib, müdəris fakt və hadisələri dövrünə görə 

deyil, həm özlərinə qədərki, həm özlərindən sonra olanlarla əlaqələndirməyi və 
bu sahədə varisliyi qorumağı qarşısında məqsəd qoymalıdır. Bu baxımdan 
Tusinin fikirləri təlimin sistematiklik və ardıcıllıq prinsipi ilə çox həmahəng 
səslənir. Onun fikrincə, “öyrədiləcək hər nə varsa, bir-birinə mütabiq və 
müvafiq gəlməli, bir-birinin mütəmmamı sayılmalıdır”. 

Tusiyə görə uşağın istedadının, qabiliyyətinin üzə çıxarılması onun 

əxlaqının saflaşdırılması ilə vəhdət təşkil edir. Bilmək lazımdır ki, heç kəs 
anadan gəlmə fəzilət sahibi olmur, məsələn, heç kəs dülgər, həkim, mühəndis 
doğulmur. Fəzilət təcrübə, elm öyrənmə nəticəsində əldə edilir. Lakin çox 
zaman elə olur ki, bir adam fitri olaraq bir fəziləti tez qəbul edir, onu 
mənimsəmək qabiliyyəti çox olur.  

Insan təbiətində olan bu fərqlər və zidiyyətlərdə istedad müxtəlifliyi və 
qabiliyyətlər də dərin bir sirr, incə bir hikmət vardır ki, bəşəriyyətin 
davamiyyəti onlarla bağlıdır. 

Kimin nəyə qabiliyyəti varsa, onunla məşğul olsa, daha tez nəticə verər, 
böyük sənətkar olar, əks təqdirdə zəhmət hədər gedər, ömür puç olar. Uşaq 
hansı fənnə meyllidirsə, o ixtisasla bağlı digər elm və sənətləri də öyrənməlidir. 
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Əgər uşaqda bir sənəti və ya bir ixtisası qavramaq qabiliyyəti tapılmayıbsa, ya 

da lazımi şərait yoxsa, onu həmən sənəti öyrənməyə vadar etmək lazım 
deyildir, çünki sənət və peşə fənlərində öyrətmək sırası vardır, burada hər işə 
başlarkən böyük diqqət, səbr, əmək, iradə və ardıcıllıq tələb olunur. Burada 
atılıb qabağa keçmələrə yol vermək, bir şeyi öyrənməmiş, o birinə başlamaq 
olmaz, hər fənnin təmrinində fitri istedadı inkişaf etdirən, səhhətə zərər 
verməyin, zenhi itilədən zəkanı parıldadan, zövqü artıran üsullardan istifadə 
olunmalı, peşə “vərdişinə” keçilməlidir. Elə ki, sənətlərdən biri işləməyə 
öyrədildi, həmin sənəti işlətmək lazımdır ki, sənət və ya peşə daha da 

cilalansın, təcrübə artsın, aşağı mərtəbədən ən yuxarı dərəcəyə çatsın, 
incəliklərinə yeni incəliklər əlavə olunsun, nəzəri əsasları tapılsın, bununla 
yanaşı pul qazanmaq yolları öyrədilsin, yaşamaq qaydalarına bələd olsun, 
işləri idarə etmək ustalığına yiyələnsin. 

Ilk növbədə uşağın təbiətinə, nəyə qdir olduğuna nəzər yetirmək, ağıl, 
fərasətinə fakir vermək, müşahidə nəticəsində onun fitrətində hansı sənətə və 
elmə meyli olduğunu müəyyənləşdirmək, sonra isə həmin işlə məşğul etdirmək 
vacibdir, çünki hamınən peşə və sənətə qabiliyyəti eyni ola bilməz, yoxsa 

insanların hamısı ən şərəfli sənətlə məşğul olardı.  
Dünyaya gələn hər bir insan özünəməxsus qabiliyyət və fərasətə malik olur. 

Müəllimin əsas vəzifələrindən biri şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə 
almaqla onlara yanaşmadır. 

Tusinin bu fikirlərinə istinad edərək deməliyik ki, uşağı hərtərəfli öyrənə-
öyrənə onun əxlaqını saflaşdırmaq mümkündür. Müəllim müşahidə etməklə 
şagirdlərin hansı qabiliyyət və fərasətə malik olmasını, hansı elmə həvəsi 
olduğunu öyrənməli və hər kəsə fərqli yanaşmalıdır. Təlim və tərbiyə ilə 

məşğul olan müəllim qarşısındakı uşaqların bu fərqini nəzərə almalı, hər bir 
şagirdi “öz dili” ilə dindirməli, hər şagirdə qavrama qabiliyyətinə görə 
yanaşmalı, bacardığı işi ondan tələb etməlidir. Uşağın qabiliyyəti, istedadı ilə 
həyata keçirilən iş düzgün qurulduqda, onun əxlaqının tənzimlənməsi üçün də 
hər cür şərait yaranmış olur.  

Yuxarı sinifdə riyaziyyat dərsi aparan müəllim hesabı bilməyən, yəni aşağı 
sinif materialını mənimsəyə bilməyən, texniki fənləri qavraya bilməyən şagirdi 
sinif qarşısına (lövhəyə) çağırıb, ondan çətin məsələ və ya misalı həll etməyə 

tələb etməsi düzgün hal sayıla bilməz. Bu,  uşağın (şagirdin) kütlüyünü, yəni 
qavrama qabiliyyətinin zəifliyini, korafəhmliyini uşaqlar qarşısında bir daha 
nümayiş etdirmək, onu həyatdan, abırdan salmaqdan başqa bir şey deyildir. 
Bəlkə də indi sinif qarşısında pis vəziyyətdə qalan, xar olan şagird digər 
dərslərdə, məsələn, humanitar dərslərdə-ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, dil 
dərslərində çox fəaldır, yaxşı qavrayandır və ya elə şagird ola bilər ki, o heç bir 
fənni qavraya bilməsin, və zəif olsun, ya da tamamilə elmə, təhsilə səy, həvəs 
göstərməsin. Lakin o, şagirdləri azacıq öyrənməklə onların musiqiyə olan 

istedadını, rəsm çəkmə qabiliyyətini müxtəlif peşə və sənətə olan həvəs və 
bacarığını aşkar etmək olar. Müəllim şagirdlərində olan bu bacarıqları düzgün 
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istiqamətləndirməli, onlara yol göstərməlidir. Belə yanaşma həm də əxlaqın 

saflaşdırılması üçün stimul rolunu oynayır.  
Filosof Aristotel özünün “Əxlaq” və “Məqulat” əsərlərində demişdir ki, pis 

adamlar təlim və tərbiyə əsasında yaxşılaşa bilərlər, lakin bunun qəti və həmişə 
belə olacağını demək çətindir. Hər halda nəsihət, məsləhət, təlim, tərbiyə 
ardıcıl olsa və ədalətli tənbehlə əlaqələndirilsə, nəticəsiz qalmaz. Bəziləri var 
ki, çox tez tərbiyələnirlər və fəzilətin təsiri dərhal, vaxt gözləmədən özünü 
göstərir. Elələri də var ki, onların fəzilə doğru hərəkətləri, tərbiyəyə doğru 
sürətləri yavaş və ləng olur (Bax. N.Tusi, “Əxlaqi-Nasiri”, Bakı, Elm, 1989, 

səh. 83-84). 
Uşaqlar üzərində aparılan müşahidələr göstərir ki, onların bəziləri tez 

tərbiyə qəbul edən olur, bəziləri gec, bir qismi isə heç tərbiyə olunmaq bilmir. 
Onların hər birində öz məcazlarına uyğun həyalılıq, əliaçıqlıq, xəsislik, 
rəhimlilik və digər hallar vardır. Bundan əlavə onların bəziləri tərbiyələrinə 
əks olan xüsusiyyətləri asan, bəziləri orta qəbul edən, bəziləri isə heç qəbul 
etmirlər. ona görə də bəziləri xeyirxah, ikinci qismi bədxah, digəri isə orta 
olurlar, hərə öz əxlaqına görə hərəkət edir, çünki davranış əxlaqın 

göstəricisidir.  
Heç bir surət bir-birinə oxşamadığı kimi, heç bir xasiyyət də başqa 

xasiyyətə oxşamaz. Ona görə də təlim və tərbiyədə ehmallı və diqqətli olmaq 
lazımdır ki, şagirdlərdə bu fərqli xüsusiyyətləri tapasan və buna uyğun təlim və 
tərbiyə işini qurasan. Bu sahədə məktəbdə müəllimlərin üzərinə çox ağır və 
məsuliyyətli bir vəzifə düşür. Bir sinifdə əgər iyirmi şagird varsa, deməli, orada 
iyirmi xarakterli, iyirmi əxlaqa malik şagird var. Bu müxtəlif xarakterli 
şagirdlər, ilk növbədə, tərbiyə alıb böyüdüyü ailəsini təmsil edir, öncə ailədə 

aldığı tərbiyəni nümayiş etdirirlər. onlarda artıq müəyyən əxlaq, xarakter 
(yaxşı və ya pis) formalaşmışdır. 

Hər bir ailədə tərbiyə alan uşaq ilk növbədə, aid olduğu nəslin genini 
daşıyır ki, bu da ilk növbədə onun əxlaqına təsir edən amildir. Nəslin 
davamçısı olan hər uşaq həmin nəslin yaxşı və pis xüsusiyyətlərini öz 
davranışında, tərbiyəsində biruzə verir. 

Müəllim şagirdlərdə olan bu xüsusiyyətləri nəzərə almaqla onlara fərdi 
yanaşmalı, ən vacibi isə hansı üsul və vasitə ilə yanaşmağı bilməlidir. Sakit 

təbiətli, abırlı, bir sözlə, ilk baxışdan səhvini anlayan, başa düşən şagirdi hər 
hansı bir səhvin üstündə çox danlayıb, sinif qarşısında utandırmaq müəllimin 
şagirdə münasibəti düzgün deyildir və ya sinifdə elə şagird ola bilər ki, ona 
sözlə deyil, yalnız müvafiq yüngül formalı cəza ilə təsir etmək lazımdır.  

Əgər bir nəfsi sağlam şagird fəzilətlərə yiyələnməyə, səadət əldə etməyə, 
həqiqi elmlər sahibi olmağa çalışırsa bu vəziyyəti qoruyub saxlamağa ciddi səy 
göstərmək lazımdır.  

Bədənin sağlamlığını qorumaq üçün tibb elmi müəyyən normal şəraiti 

məsləhət bildiyi kimi, nəfsin sağlamlığı üçün də eyni xüsusiyyətlərə malik, 
özünə münasib adamlarla oturub-durmağı məsləhət görürlər, çünki nəfsə təsir 
etmək üçün yoldaş və dost qədər heç bir güclü amil ola bilməz. 
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Şər adamlardan və nakəslərdən, yanalçılardan, əli əyri olanlardan, şit 

zarafat və sırtıqlıqda ad qazanmışlardan, spirtli içkiyə, siqaret çəkməyə meyl 
edənlərdən uzaq gəzmək, səhhəti qorumağın ən mühüm və ən vacib şərtidir. 
Onlarla ünsiyyət saxlamaqdan qaçmaq lazım olduğu kimi onların şit 
söhbətlərinə, ədəb-ərkan normalarına uyğun olmayan söhbətlərinə, 
xəbərlərinə, rəvayət və lətifələrinə, boşboğazlıq və cəfəngiyatlarına qulaq 
asmaqdan, xüsusilə onların əxlaqa təsir edən yığıncaq və məclislərindən uzaq 
olmaq lazımdır. Çünki belə bir məclisdə iştirak etmək pis bir rəvayətə qulaq 
asmaq uşaqların hər birinə pis təsir edir ki, onun təmizlənməsi üçün üzün illər 

sər etəyi və fasiləsiz tərbiyə profilaktikası aparmaq lazım gəlir. N. Tusinin 
pedaqoji ideaları əsasında sadaladığımız bu tövsiyələr şagirdlərin əxlaq 
tərbiyəsinin formalaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Çünki, pedaqoji prosesdə uşaqlara, yeniyetmələrə və gənclərə belə tövsiyələrin 
verilməsinə ciddi ehtiyac duyulur. 

N. Tusinin yoldaşlıq haqqında, kiminlə oturub-durmaq haqqında olan 
nəsihətləri hər bir valideyn və müəllim üçün bir növ böyük bir məktəbdir. Hər 
valideyn övladının kiminlə dostluq və yoldaşlıq etməsini öz nəzarəti altında 

saxlamalı və övladının dostluq etdiyi uşağın ailəsini aramalı, axtarmalı, onu 
dərindən öyrənib yaxşı tanımalıdır. Bu işi məktəbdə müəllimlər də davam 
etdirməlidir. Yaxşı əxlaqa malik şagirdin pis əxlaqa sahib olan uşaqlardan 
uzaq olmasını təmin etməli, yaxşının əxlaqını qorumaqla, pis əxlaqlı şagirdi 
“əxlaqsızdır”, “tərbiyə olunmazdır” deyə, onunla maraqlanmamaq, ona qarşı 
biganəlik göstərmək müəllim üçün düzgün hal sayıla bilməz. Müəllim pis 
tərbiyə almış, ya da pis dost və yoldaşların təsiri nəricəsində nəfsində 
(əxlaqında) qüsurlar olan şagirdlərlə onlara təsir göstərə bilən üsullar, yollar 

tapmalı, onlarda olan neqativ halları aradan götürməyə çalışmalıdır. 
Əbəs yerə demirlər ki, “dostunu göstər, deyim, sən kimsən” və ya “dostunu 

mənə göstər sənin kim olduğunu deyim”. Əgər uşağın dostluq etdiyi uşaq pis 
işlərə meyl edirsə, düzgün yolda deyilsə, dərs oxumursa, böyüklərə qarşı 
hörmətsizlik edirsə, bu iki xarakterə malik uşaqlardan hansı iradəcə zəifsə 
digərin təsirinə məruz qalacaq. Yaxşı uşağın (şagirdin) mənəviyyatı daha 
möhkəmsə, iradəsi dönməzdirsə, pis yoldaşa təsir edəcək, onu yaxşılığa doğru 
aparacaq. Əksinə olarsa o halda pis yaxşıya təsir edib, onu öz yolu ilə 

aparacaq, dərs oxumayan yoldaşı kimi o da oxumayacaq, irəli getmək əvəzinə 
geri gedəcək, hörmətdən düşəcək, müəllimlərin və eyni zamanda valideynlərin, 
şagird yoldaşlarının məhəbbətini qazanmaq əvəzinə itirəcək. 

Pis hekayə, nağıl və filmlərin yeniyetmələrin əxlaqına təsiri də az deyildir. 
Xüsusən, müasir dövrümüzdə informasiya zənginliyi, müxtəlif ədəbiyyatın, 
qəzet və jurnalların, televiziya və radio proqramlarının çoxluğ, xaricdən 
gətirilən əxlaqa zidd olan və ya yerli video filmlərində yeniyetmələrin əxlaqının 
korlaşmasında böyük təsiri vardır. Belə bir şəraitdə onları bu yad təsirlərdən 

qorumaq, uzaq saxlamaq çətindir və ya mümkün deyildir. 
Belə hallara qarşı ilk növbədə evdə valideyn, məktəbdə isə müəllim 

mübarizə aparmalıdır. Hələ həyatı tam dərk edə bilməyən, həyatda tam 
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bərkiməmiş kiçik uşaqlar alova cuman pərvanələr kimidir. Onlar hələ dərk edə 

bilmirlər ki, bu işıqda, alovda onlar məhv ol bilərlər, onları bu bəladan yalnız 
düzgün valideyn tərbiyəsi, məktəbdə isə müəllim məsləhəti qurtara bilər.  

N.Tusiyə görə nəfsin (əxlaqın) sağlamlıq şərtlərindən biri də, istər nəzəri, 
istərsə əməli cəhətdən yaxşı və faydalı işlə məşğul olmaqdan ibarətdir. Bunu 
elə etmək lazımdır ki, nəfs öhdəsnə düşən vəzifələri hər iki cəhətdən gündən-
günə yaxşı yerinə yetirmiş olsun. Belə hallar da isə, səhlənkarlığa yol 
verilməsin. Bunu əməli tibb elmində bədəni işə alışdırmaq, məşq etdirmək, 
vərdiş aşılamaq kimi qiymətləndirirlər. Yəni öyrənməyə başlayan şagird 

müstəqil düşünməyə, elm öyrənməyə meyl etsə, sədaqətli adamlarla dostlaşar, 
hər bir səhvini tez başa düşər, əgər belə demək mümkünsə, həqiqətlə ünsiyyət 
bağlayar, dili yalan daşımağa, qulağı böhtaneşitdirməyə alışdırmaz. Kamillik 
dərəcəsinə yaxınlaşdıqca hikmət məsələlərini daha diqqətlə mütaliəyə başlayar, 
elmin çətinliklərinə sinə gərər, qələbə çala-çala elmin bütün sirlərinə vaqif olar, 
böyük məlumatlar toplayıb çox uzağa gedər. bundan əlavə o, keçmiş dərslərdə 
öyrəndiklərini unutmamalı, təkrar və gözdən keçirməklə onları 
mənimsəməlidir. Çünki elmin düşməni unutqanlıqdır. 

“Övsətül Əşrəf”, “Sərh əl-isarat”, “”Təzkirə, “Si-Fəsil (Otuz-fəsil)”, 
“Adabül-mütəəllimin”, “Əxlaqi Nasiri” əsasında müəyyənləşdirilən bu 
tövsiyələrdən istifadə olunması – məktəbəqədər təhsil müəssisələrində 
tərbiyəçilərə əxlaq tərbiyəsinin bünövrəsinin düzgün qoyulmasına kömək edər; 

- ibtidai siniflərdə çalışan fənn müəllimlərinə kiçik yaşlı şagirdlərin əxlaq 
tərbiyəsini planlı və mütəşəkkil şəkildə təşkil etməyə yardımçı olar; 

- V-IX sinif şagirdlərinin təlim marağının artmasına, idrak fəallığının 
yüksəlməsinə, milli-mənlik şüurunun formalaşmasına, hər cür intizam 

qaydalarına düzgün riayət etməsinə, davranış və ünsiyyət normalarının 
tənzimlənməsinə stiml yaradır; 

- IX-XI sinif şagirdlərinin yaradıcı fəallığının, elmi dünyagörnüşünün 
inkişafına kömək etməklə yanaşı, onları vətənimizin ərazi bütövlüyünü, 
sərhədlərimizin toxunulmazlığını və dövlət müstəqilliyini sevib qorumağa 
hazırlayar. 

Əslində pedaqoji prosesdə belə ardıcıllıqla həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulan səmərəli tərbiyəvi işlər yetişən nəslin əxlaq tərbiyəsinin 

təkmilləşdirilməsi üçün zəruri sayılan elmi-pedaqoji sistemin ən vacib tərkib 
hissələrindəndir. 

V-IX və X-XI sniff şagirdləri üçün “Övsəfül Əşrəf”, “Sərh əl-isarat”, 
“Təzkirə”, “Si-Fəsil”, (Otuz-fəsil), “Əxlaqi Nasiri” “Adabül-mütəəllimin”, 
(“Tələbələrin ədəbi”)dəki əxlaq normalarının sistemə salıb onlarda təlim 
tərbiyə prosesində istifadə etməyin imkan və yollarını müəyyənləşdirmək çox 
zəruridir. Ona görə ki bu bir tərəfdən müstəqillik qazandığımız hazırki şəraitdə 
elmi-pedaqogikanın ana xəttini təşkil edən milli tərbiyənin intişar tapmasına 

köməklik göstərər, digər tərəfdən yuxarı siniflərdə çalışan pedaqoji işçilərin 
əxlaq tərbiyəsini milli zəmində qurub inkişaf etdirmək, formalaşdırmaq və 
nəhayət təkmilləşdirmək üçün onların əllərində yardımçı materiala çevrilər. 



 291 

Apardığımız tədqiqatların nəticələri sübut edir ki, ümumtəhsil 

məktəblərimizin yuxarı siniflərdə şagirdlərin əxlaq tərbiyəsinin düzgün 
qurulmasına istiqamət verən ədəbiyyat demək olar ki, yox dərəcəsindədir. 

Müşahidələr göstərir ki, məktəb direktorlarının, onların müavinlərinin, sinif 
rəhbərlərinin, fənn müəllimlərinin və digər mütəxəssislərin iş planlarında 
N.Tusinin pedaqoji irsindəki əxlaq normalarından istifadə edilməsi demək 
olar ki, öz əksini tapmır. Bunun isə başlıca səbəbi haqqında danışılan məsələ 
ilə bağlı elmi pedaqoji ədəbiyyatda dolğun materialın olmamasıdır. Ona görə 
də pedaqoji kadr hazırlığı ilə məşğul olan fakültələrdə əxlaq tərbiyəsilə bağlı 

belə nəzəri materialların tələbələrə öyrədilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
 
 
 
 

Nəsirəddin Tusinin pedaqoji irsində əxlaq tərbiyəsinin sistemi və ondan 

istifadənin imkanları. 
 

Dünya elminin korifeylərindən biri olan Xacə Nəsirəddin Tusi demək olar 
ki, mövcud aparıcı elmlərin hamısına dair əsərlər yazmışdır. Istər dəqiq 
elmlərə dair, istər təbiət elmlərini əhatə edən, istər humanitar sahələri özündə 
əks etdirən əsərlərinin hamısı əxlaqın saflaşdırılmasının əsasında duran 
əsərlərdir. Təsadüfü deyil ki, N.Tusi insanın ən yüksək əxlaqını elmə 
məhəbbətdə və elm adamlarına hörmətə görür. Məsələyə bu konteksdən 

yanaşsaq deməliyik ki, bəşətiyyat üçün ən dəyərli, deyərdik ki, bənzərsiz 
əsərlər yaradan N.Tusi bütün əsərlərini “Rəhimli, Mərhəmətli Allahın adı ilə 
başlayıram”, “Rəhimli, Mərhəmətli Allahın adı ilə! Biz ondan yardım 
istəyirik” sözlərilə başlayır. Əslində istər Tusiyə qədər, istərsə də Tusidən 
sonrakı bütün Şərq mütəfəkkirlərinin əsərləri bax,  Şərq əxlaqının ənənlərinə 
uyğun olaraq beləcə başlayır. Təngə bu faktın özü deməyə əsas verir ki, 
Tusinin bütün əsərlərində əxlaqın həm həqiqi, həm də məcazi məna çalarları 
vardır. 

Tusinin tədqiqatçılarından biri olan H.Məmmədbəyli 1961-ci ildə çap 
etdirdiyi “Marağa rəsədxanasının banisi” adlı monoqrafiyasında N.Tusinin 76 
əsərinin adı çəkərək onların bənzərsiz əsərlər olduğunu iddia edir və qeyd edir 
ki, “Təhrir Əqlidis”, “Zincelxani”, “Şəklül Qita”, “istilik soyuqluq haqqında”, 
“Süanın qayıtması və sınması” kimi əsərlərinin dünyanın aparıcı elmləri 
sayılan riyaziyyat, fizika və astronomiya elmlərinin Avropada inkişafına 
böyük təsir göstərmişdir. 

Belə bir düha sahibi bəşər övladının əxlaqının saflaşdırılması üçün əsil 

örnək sayılan samballı pedaqoji irs də qoyub getmişdir. Onun “Övsafül Ərəf” 
əsərində insanda ən qiymətli keyfiyyət olan əxlaqın vəsf olunması, ədəb-
ərkanlı adamların vəsfi əsərin əsas leytmotivin təşkil edirsə, “Adab-ül-
mütəəlimin” əsərində tələbənin ədəb qaydaları, elmi öyrənənlərə məxsus olan 
ədəb-ərkan normaları, bir sözlə onların əxlaqının saflaşdırılmasının imkan və 
yolları şərh olunur. Burada “mütəəllimin” sözünün etimoloji mənasına diqqət 
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etsək görərik ki, bu söz “elm öyrənən”, “oxuyan”, “”dərs alan, “şagird” (Bax. 

Ərəb və fars sözləri lüğəti, Bakı, yazıçı, səh. 436) kitabın adında mötərizədə 
“Tələbəlik mədəniyyəti” kimi yazılmasına baxmayaraq “mütəəllimin” sözü 
“şagirdin” sözü kimi başa düşülməlidir. “Mütəəllimin” sözünün içərisində 
“təlim”, “müəllim” sözlərinin çıxmasını da ehtimal etmək olar. 

Deməli, böyük ədib dərs oxuyan şagirdin əxlaqının tənzimlənməsini onun 
gələcək inkişafı üçün stimul hesab etmişdir. Əsərdə elmin mahiyyəti, 
əhəmiyyəti, dəyəri şərh olunduqdan sonra onu öyrənənlərin fəzilət sahibi 
olması, ən yüksək əxlaqi sifətləri daşıması izah olunur. Burada elmi, 

müəllimin, tələbənin (şagirdin) və tələbə yoldaşının səbatlığı açıqlanır və 
müqayisəli şəkildə şərh olunur. Kitabda verilən nəsihətlərin hər biri təhsil 
alanların əxlaqının saflaşdırılmasına xidmət edir. Burada verilən “Təhsildə 
dindarlıq haqqında” bölməsində islam dəyərlərinin tələbələrin (şagirdlərin) 
elmi dünyagörüşlərinin formalaşdırılmasındakı rolu pedaqoji cəhətdən 
əsaslandırılır. 

Məlum olduğu kimi, islam dəyərləri bir tərəfdən əxlaqının 
saflaşdırılmasında mühüm rol oynayır, digər tərəfdən bu qiymətli dəyərlər 

onların elmi dünyagörüşlərinin formalaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. N.Tusinin irsində belə yanaşmalara onun bütün əsərlərində rast gəlmək 
mümkündür. Bu əsərlər içərisində “Əxlaqi Nasiri”dən sonra “Təzkirə” əsəri 
xüsusi rola malikdir. Bu əsəri məhəmməd Füzulinin “Mətləül-etiqal” və 
“Hədiqətüssüəda”əsərlərilə də müqayosə edə bilərik. Böyük Füzuli “Mətləül-
etiqal”ı Kərbəla müsibətinə həsr etmişdir. Burada imamların haqq işi uğrunda 
apardığı mübarizə təsvir olunsa da, əsas məqsəd həqiqətin bədii dildə öz 
təcəssümünü tapmasıdır. əsərdə Füzuli fəlsəfəsinin bir pedaqoji qayəsi, yəni 

insanın bu dünyada haqqı, ədaləti, düzlüyü, doğruluğu müdafiə edərsə və 
bütün ömrünü bu meyar üzərində qurarsa o, əbədiyyətə qovuşar. 
“Hədiqətüssüəda” da təxminən həmin meyarı önə çəkən böyük şairə görə bu 
dünyada təmiz adı, müqəddəs əməlləri, insanlara, cəmiyyətə verdiyi faydası ilə 
bütün ömrü boyu fərqlənənlərin yeri gözəlliklər bağçası olan cənnətdir. 
Görünür .Füzli N.Tusinin “Təzkirə” (“Ağazü əncam”, “Məbəd və məad”) 
əsərindəki ideyanı, yəni həyatdakı başlanğıc yolun təmizliklə müqəddəslik, 
doğruluq və düzgünlüklə cilalanan meyarlar üzərində köklənməsi və 

tənzimlənməsi ilə nəticələnən ideyanı əsas götürmüşdür.  
“Təzkirə”də insanların bu dünyadakı və o dünyadakı dərəcələrinin onların 

əməllərinə görə müəyyənləşdirilməsi ideyası böyük mütəfəkkirin konkret bir 
məqsədindən irəli gəlir. Bu da hər bir insanın doğulduğu gündən dünyasını 
dəyişdiyi günə qədərki müddətdə fəzilətlərə sahib olması kimi başa düşməlidir. 
Fəzilətlər isə əxlaqi sifətlərdən nəşət edir. N.Tusinin “Şərh “Əl-İşarat” əsərində 
də həmin ideyadan doğan elementləri görürük. Çünki 6 fəsildən ibarət olan bu 
əsərin hər bir fəslində Tusi öyüdlər və nəsihətlər verir. Hansı ki, bu öyüdlər və 

nəsihətlər insanları lap kiçik yaşlarından etibarən fəzilətlərə sahib olmağa 
səsləyir.N.Tusinin əxlaq tərbiyəsinin böyük bir sistemi “Əxlaqi Nasiri” 
əsərindəndir. “Əxlaqi Nasiri”də N.Tusinin pedaqoji irsi tərbiyəvi ideyalarla 
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daha çox zəngin olduğuna görə biz “Əxlaqi-Nasiri” əsərinin təhlilinə bir qədər 

geniş yer verməyi məqsədəuyğun hesab etdik. “Əxlaqi-Nasiri” əsərində Tusi 
“əxlaq tərbiyəsi”nin sistemini yaratmazdan əvvəl bu sistemin konkret əsaslara 
söykəndiyini göstərir. Elə başlanğıcda, yəni kitabın yazılmasının səbəblərini 
aydınlaşdırarkən bu əsasların nüvəsində hikmətin dayandığını söyləyir. Tusi öz 
məqsədini açıqlayaraq yazır ki, bu kitabın məqsədi hikmətə aid məsələlərdən 
biri olduğundan ilk təsnifatını vermək lazımdır ki, qarşıya qoyulmuş məqsədi 
başa düşmək asanlaşsın. 

Sonra Tusi hikmətə tərif verir, iki növünü göstərir və hər bir növ üçün də 

ayrı-ayrılıqda tərif müəyyənləşdirir.Tusi əxlaqın nüvəsi olan hikmətin 
mahiyyətini aydınlaşdırarkən onun elmi strukturunu da şərh etməyi 
unutmamışdır.  Həmin strukturu əks etdirən sxemə diqqət etdikdə aydın 
görünür ki, əxlaqın nüvəsi sayılan hikmət elm və əməldən nəşvi-nüma 
tapmışdır və iki növü vardır:  1) nəzəri hikmət; 2) əməli hikmət. Nəzəri 
hikmətdən danışarkən Tusi qeyd edir ki, onu yaradan ən aparıcı elm 
sahələridir ki, onlardan biri də təbiət elmidir. Təbiət elminin isə növlərindən 
biri də “insanın nitq nəfsinin xüsusiyyətləri, onun bədən daxilində və insan 

nəfsinin mahiyyətini aydınlaşdırarkən nəfsin varlığını, cövhərliyini, sadəliyini, 
cisim və cismani olmasını, özünün özü ilə dərk edilməsini, hər şeyə vasitə 
olmasını və insandan asılı olmayan maddi aləmin reseptorlar vasitəsilə 
duyulmasını da təsnif edir.” Bütün bunlar isə deməyə əsas verir ki, Tusi tərbiyə 
prosesində əxlaqın saflaşdırılması üçün şəxsiyyətin psixoloji cəhətdən 
öyrənilməsinin də elmi sistemini yaratməşdır.  

Bizim qənaətimizə görə bu gün mövcud olan tərbiyə kateqoriyasının da, 
psixoloji inkişaf kateqoriyasının da əsası məhz “Əxlaqi-Nasiri”əsərində 

qoyulmuşdur.  
Bütün bu deyilənləri ümumiləşdirərək belə bir qənaətə gəlmək olar ki, Xacə 

Nəsirəddin Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsərində əxlaq tərbiyəsinin bütöv bir 
sistemi mövcuddur. Tusiyə görə bu system əsasında tərbiyə olunanlar əsil 
fəzilət sahibi olurlar.  

Tusinin əxlaq tərbiyəsi üçün formalaşdırdığı system “Əxlaqi-Nasiri” ilə 
məhdudlaşmır. “Adab ül-Mütəəllimin”, “Övsafül əşrəf”, “Təzkirə” əsərlərində 
də inkişaf etdirilərək formalaşdırılır. Qeyd etdiyimiz kimi əgər “Əxlaqi Nasiri” 

də uşağın anadan olduğu gündən etibarən tərbiyəsi və sonrakı yaş dövrləri 
üçün səciyyəvi olan mərhələli tərbiyəsi onların əxlaqının saflaşdırılması böyük 
bir system təşkil edirsə “Adab ül-Mütəəllimin” əsərində  yeniyetmə gənclərin 
əxlaqının saflaşdırılması, “Övsafül əşraf” da şərafət və fəzilət sahiblərinin 
ədəb-ərkan normalarından, “Təzkirə”də isə bütün zümrələrdən olanlar üçün 
öyüdlər, nəsihətlər, əxlaq qaydaları və onların aşılanması yollarından bəhs 
olunur. Qeyd olunan əsərlər içərisində “Əxlaqi Nasiri” əxlaq tərbiyəsinin 
formalaşdırılması baxımından daha zəngin olduğu üçün biz bu əsərdə mövcud 

olan əxlaq tərbiyəsi sistemi və ondan istifadənin imkanlarından daha ətraflı 
bəhs etməyi məqsədəuyğun hesab etmişik. Çünki bu əsərdəki fəzilətlər 
ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin əxlaq tərbiyəsini formalaşdırmaq 
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baxımından daha geniş imkanlara malikdir. Ona görə də müsbət təzahür 

formaları sayılan əsərdəki fəzilətlərin V-VI, VII-VIII və IX-XI siniflər üçün 
hesab etdiyimiz nümunələrinin system halında şərh olunmasını məqsədəuyğun 
hesab etmişik.  

“Əxlaqi -Nasiri”dəki əxlaq normalarının orijinaldakı üslubunu, ifadə 
tərzlərini, sözlərin lüğəti və etimoloji məna çalarlarını ümumtəhsil 
məktəblərinin hazırki tələblərinə və akademik pedaqogikanın nəzərdə tutduğu  
əxlaq tərbiyəsinin məzmununa uyğunlaşdırılmış variantını hazırlamışıq.  

V-VI siniflər üçün məqbul hesab olunan I variant: “Hikmət” cinsinə daxil 

olan növlərin miqdarı yeddidir: birinci – zəka, ikinci – dərk sürəti, üçüncü – 
zehn aydınlığı, dördüncü – öyrənmə asanlığı (diqqət), beşinci – ağıl gözəlliyi, 
altıncı –hafizə, yeddinci – hazırcavablıq. 

Zəka–ona deyilir ki, çoxlu hadisə və xüsusiyyətlər içərisindən, ilk baxışda 
dərhal, ani surətdə (şimşək sürəti ilə) özünə lazım olanı seçə bilib asanlıqla 
düzgün nəticə çıxara bilsin.  

Dərk sürəti – ona deyilir ki, nəfz yalnız öyrənilməsi şeylərə doğru 
yönəldilsin, mənimsəmədə “dayanmaq”, “duruxmaq” kimi “rəzilətlərə” 

ehtiyac qalmasın. Zehn aydınlığı–ona deyilir ki, nəfsin istedadı iztirab, təşviş 
keçirmədən tərəddüdə yol vermədən istənilən məqsədə yönəldilmiş olsun. 

 Öyrənmə asanlığı (diqqət)–ona deyilir ki, nəfs diqqətin nəzəri üzərində səyi 
artırsın, o, müxtəlif xatirələr, ümumiyyətlə, özünə aid olan məsələlərlə deyil, 
heç bir maneəyə baxmadan yalnız tələb edilən məsələyə yönəldilmiş olsun.  

Ağıl gözəlliyi – ona deyilir ki, istər mübahisə, istər tədqiqat, istərsə kəşfdə 
həqiqət necədirsə, haman hədd və haman kəmiyyətdə qorunub saxlanılsın, nə 
daxili ehtimala, nə də xarici təsirə yol verilməsin. 

Hafizə-ona deyilir ki, ağıl, təsəvvür, təfəkkür və ya təxəyyül vasitəsi ilə 
ümumiləşdirilib yığcamlaşdırılmış anlayışlar (surətlər) yaxşı mühafizə edilib, 
yaxşı yadda saxlanıla bilsin. 

Hazırcavablıq – ona deyilir ki, dərk edilmiş və yadda saxlanılmış anlayışlar 
istənilən vaxt asanlıqla xatırlanıb deyilə bilsin. 

- “Şücaət” cinsinə daxil olan növlərin sayı on birdir: birinci-nəfsin 
ağayanalığı. Ikinci-qocaqlıq, üçüncü-ailəcanlılıq, dördüncü-mətanət, beşinci-
nəfsin sakitliyi (təmkin), yeddinci-şəhamət, səkkizinci-dözümlülük, 

doqquzuncu-təvazö, onuncu həmiyyət, on birinci-riqqət. 
Nəfsin ağayanalığı-ona deyilir ki, nəfz var-yoxluğa, az-çoxluğa böyük 

əhəmiyyət verməyə, mülayim və qeyri-mülayim işləri yola verməyə bacara 
Qoçaqlıq–ona deyilir ki, nəfz öz möhkəmliyi üzərində hakim olsun, qorxu 
vaxtı səbir və təmkinini mühafizə etsin, nizam-intizamsız hərəkətlərə yol 
verməsin.  

Alicənablıq–ona deyilir ki, nəfz bu dünyadakı şan-şöhrət, eyş və işrət kimi 
şeylərə aludə olmaya, onların varlığı ilə şadlanıb, yoxluğu ilə kədərlənməyə, 

hətta ölümdən də qorxmaya. 
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Mətanət–ona deyilir ki, nəfsin bədbəxtlik, qələt, kədər və ağır günlərə 

dözmək müqaviməti sarsılmaz qala, belə vəziyyət yarandıqda məğlubiyyətə 
uğramaya. 

Helm–ona deyilir ki, nəfsdə həlmlik olsun, qəzəb onu tez yerindən oynada 
bilməsin, xoşuna gəlməyən bir hadisə baş verdikdə özündən çıxıb fitnə 
qoparmasın. 

 Nəfsin sakitliyi (təmkin)- ona deyilir ki, şəraitin hörmətini saxlamaq və ya 
qayda – qanunlarına tabe olmamaq üstündə edilən düşmənçilik və 
müharibələrdə nəfs boşboğazlıq və sadəlövhlüyə yol verməsin.  

Şəhadət–ona deyilir ki, yaxşı ad qazanmaq üçün nəfs böyük işlər görməyə 
həris olsun.  

Dözümlülük–ona deyilir ki, nəfs xoşagələn işlər uğrunda öz gücünü işlədib, 
yorulmaqdan çəkinməsin (dözsün) Təvazö–ona deyilir ki, özünü daha aşağı 
mövqedə olanlara nisbətən üstün hesab etməyəsən. 

Həmiyyət–ona deyilir ki, xalqı, ya da qorunması vacib olan başqa şeyləri 
mühafizə etməkdə laqeydlik göstərməyəsən. 

Riqqət-ona deyilir ki, başqasının başına gələn bədbəxtlik, dərd, onun işinə 

dəxalət etmədən, təəssüflənib mütəəssir olasan. 
“İffət” cinsinə daxil olan növlərin sayı on ikidir: birinci-həya, ikinci-

həlimlik, üçüncü-səmimiyyət, dördüncü-dinclik, beşinci-pəhriz, altıncı-səbir, 
yeddinci-qənaət, səkkizinci-vüqar, doqquzuncu-ehtiyat, onuncu-nizam, ona 
birinci-hürriyyət, on ikinci-səxavət. 

Həya-ona deyilir ki, məzəmmət edilib danlanmaq, nalayiq hərəkətlər 
müqabilində utanmamaq üçün nəfs biabır işlərin qarşısını alsın.  

Həlimlik-ona deyilir ki, nəfs könüllü olaraq qaydadan xaric işlərə razılıq 

versin. Bunu “mülayimlik” də adlandırırlar. 
Səmimiyyət-ona deyilir ki, nəfs özünü təkmilləşdirərkən xoşagələn, 

bəyənilən rəğbət oyandıran sədaqətli xüsusiyyətlər kəsb etsin.  
Dinclik-ona deyilir ki, allahın sirri, ruhların mahiyyəti haqqında müxtəlif 

rəylər çarpışıb, zidd fikirlər mübarizə edən vaxt nəfs dinc otura, şirin dil töküb, 
gah o tərəfə, gah bu tərəfə meyl etməyə (tərəddüdə)  yol verməyə. 

Pəhriz – ona deyilir ki, şəhvət cuşa gəldikdə, nəfs özünü saxlayıb şəhvəti 
cilovlaya bilə.  

Səbir – ona deyilir ki, nəfs öz arzu və istəklərinə müqavimət göstərə bilə, 
ondan xoşa gəlməyən işlər baş verməyə.  

Qənaət – ona deyilir ki, nəfs yemək, içmək, geyim və başqa şeyləri asan ələ 
gətirdikdə də, onların sərf edilməsində müəyyən hədd qoya.  

Vüqar – ona deyilir ki, nəfs müəyyən məqsədə çatmaq istədikdə təmkinli 
ola, boyun əyməyə, əl-ayağa düşməyə, lakin bu şərtlə ki, fürsəti  də əldən 
verməyə.  

Ehtiyat – ona deyilir ki, nəfs yaxşı işlər gördükdə, layiqli əməllər tutduqda 

diqqətli ola, artıq-əskikliyə yol verməyə.  
Nizam (səliqə) – ona deyilir ki, nəfs işləri lazım olduğu şəkildə tərtib edib 

intizama sala, ən əlverişli və münasib surətdə saxlamağı özünə adət edə.  
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Hürriyyət – ona deyilir ki, nəfs düz, namuslu yollarla mal toplayıb xeyirxah 

və faydalı yerlərə xərcləsin; əliəyrilik, qeyri-qanuni yollarla mal toplamağa 
imkan verməsin.  

Səxavət – ona deyilir ki, mal-dövlətin sərf edilməsi necə lazımsa, necə 
layiqsə, elə də yerinə yetirilsin və sona qədər bu cürə də davam etdirilsin. 
Səxavət elə bir növdür ki, onun da özünə daxil olan bir çox növləri vardır. 
Onlardan bəziləri haqqında aşağıda izahat veriləcəkdir. Lakin səxavət cinsinə 
daxil olan fəzilətlər səkkizdir: birinci – kərəm, ikinci - əliaçıqlıq, üçüncü - əfv, 
dördüncü – mürüvət, beşinci – xeyirxahlıq, altıncı – yardım, yeddinci – pay, 

səkkizinci – üzüyumuşaqlıq.  
Kərəm (kəramət) – ona deyilir ki, nəfz ümumun xeyrinə olan işlər üçün 

asanlıqla çoxlu mal-dövlət paylaya bilsin, məsləhət olsa miqdarını daha da 
artırsın.  

Əliaçıqlıq – ona deyilir ki, nəfz özünün ehtiyacı olan çox şeyləri asanlıqla 
daha çox ehtiyac olan başqa bir adama versin.  

Əfv – ona deyilir ki, nəfz pislik üstündə veriləcək cəzanı, yaxşılıq 
müqabilində alınacaq mükafatı, birinci verməyə qadir, ikinci almağa qüdrətli 

olduğu halda bağışlasın.  
Mürüvvət – ona deyilir ki, nəfz həmişə gözəl ifadə, ürəkləndirici ibarələr 

işlətməklə lazım olduğu qədər və ya ondan da çox şey bağışlasın.  
Xeyirxahlıq – ona deyilir ki, xoşagələn işlərin yerinə yetirilməsindən, 

tərifəlayiq hərəkətlərin davam etdirilməsindən zövq alınsın, sevinc əmələ 
gəlsin.  

Yardım – ona deyilir ki, dost, tanış və ehtiyacı olanlara mal, dövlət, azuqə 
və yaşayışa lazım olan başqa şeylərdə kömək edilsin.  

Pay – ona deyilir ki, verilməsi məcburi olmayan şeylərdən bir hissəsini 
könüllü olaraq başqasına verəsən.  

Üzüyumşaqlıq – ona deyilir ki, istəmədiyin halda könüllü olaraq edilməsi 
vacib olmayan şeyləri edəsən.  

“Ədalət” cinsinə daxil olan növlərin miqdarı on ikidir: birinci - sədaqət, 
ikinci – ülfət, üçüncü – vəfa, dördüncü – şəfəqqət, beşinci – rəhmdillik, altıncı – 
mükafat, yeddinci ortaqlığın hüsnü, səkkizinci hökmün hissi, doqquzuncu 
hörmət, onuncu təslim, on birinci təvəkkül. 

Sədaqət – ona deyilir ki, bəslənilən məhəbbət dostun bütün arzuların yerinə 
yetirilməsinə səbəb olsun, mümkün ola biləcək hər şey onun yolunda qurban 
edilsin.  

Ülfət – ona deyilir ki, öz məişətlərini təmin etmək üçün müəyyən bir dəstə 
həmfikir və həməqidə olub, bir-birinə kömək etsinlər. 

Vəfa – ona deyilir ki, yardım və kömək lazım olan yerdə heç bir şey 
müzayiqə edilməsin.  

Şəfəqqət – ona deyilir ki, birinə bir namünasib iş üz verdikdə narahat 

olasan və onu aradan qaldırmağa çalışasan. 
Rəhmdillik – ona deyilir ki, dünyadakı xeyir işlərdə vətəndaşlarına, qohum-

qardaşlarına, dost-aşnalarına əl tutasan. 
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Mükafat – ona deyilir ki, biri yaxşılıq etsə, ona müvafiq, ya da ondan artıq 

yaxşılıq edilsin, pislikdə isə əksinə, daha az pislik edilsin. 
Ortaqlığın hüsnü – ona deyilir ki, alverdə, xərcdə bərabərliyə riayət edilsin, 

bu başqalarının da istəyinə uyğun gəlsin. 
Hökmün hüsnü – ona deyilir ki, qəza əmri verilərkən başqalarının hüququ 

tapdalanmasın, minnət və üzrə yer qalmasın. 
Hörmət – ona deyilir ki, öz tay-tuşunun və fəzilət sahiblərinin yerini biləsən 

və bununla əlaqədar olaraq onların bütün ehtiyaclarını gülər üz, xoş sözlə 
yerinə yetirəsən.  

Təslim – ona deyilir ki, allah-taalaya və ya etiraz etmək mümkün olmayan 
adama aid olan işə, könlün olmadığı halda razılıq verəsən, xoşhallıq və 
məmnuniyyətlə yerinə yetirəsən. 

Təvəkkül – ona deyilir ki, yerinə yetirilməsi insan qüdrəti və imkanı 
xaricində olan işlərdə, xalqın ağlı işləməyən və qəti bir fakir söyləmək mümkün 
olmayan hallarda tələsmə və yubanmaya, artıq və əksikliyə yol verməsin, 
vəziyyəti dəyişməyə meyl göstərilməsin.  

İbadət – ona deyilir ki, öz böyük yaradanına, ona yaxın olanlara, məsələn, 

məlaikələr, peyğəmbərlər, imamlar, övliyalara sitayiş edib onlara şükür 
deyəsən, onların dediklərinə tabe olub, halal və haram haqqında şəriət 
sahiblərinin əmrlərini yerinə yetirəsən, bir sözlə, möminliyin ən yüksək dərəcəsi 
olan “təqva”nı özünə şüar qəbul edəsən. Fəzilət növlərinin əhatə etdiyi 
anlayışlar bunlardır. Bunların bəzilərinin tərkibinə daxil olanları isə hədsiz-
hüdudsuz təsəvvür etmək olar, onların bəzilərinin özünə məxsus adı var, 
bəzilərinin yoxdur.(Bax. N. Tusi. Əxlaqi Nasiri, Bakı, Lider nəşriyyatı, 2005, 
səh. 90-94) 

VII-VIII siniflər üçün məqbul sayılan II variant. Buraya aşağıdakı 
fəzilətləri daxil etməyi məqbul saymışıq: Əxlaq tərbiyəsinin məzmununa 
aşağıdakılar daxildir: 

Ağıllılıq, fərasətlilik. Buraya daxildir: Zəka sahibi olmaq, hər sözə qulaq 
asıb onu düzgün dərk etməyə çalışmaq: 

- öz fikrini aramla söyləmək; 
- deyilən sözə diqqətlə qulaq asıb onu dəqiq qavramaq; 

- ehtiyatlı olmaq (ağıl gözəlliyi). Atalar demişdir:“Əynini zinətləndirincə,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ağlını zinətləndir”  
- deyilənləri hafizədə saxlamaq, hazırcavab olmaq; 
- şücaətlilik (buraya daxildir: ağayana olmaq, nəfsi tox olmaq, mülayim 

olmaq və s.); 
- qoçaqlıq (qoçaq adam hər şeydənəvvəl öz sağlamlığını qorumağı 

bacarmalı, öz fiziki imkanlarından kiminsə ziyan çəkməsinə yol verməməli, 
eyforiyaya uymamalı, hər şeydən qorxub geri çəkilməli). 

Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, Nəsirəddin Tusi uşaqların tərbiyəsi, 

xüsusilə onların əxlaqının saflaşdırılması üçün pedaqoji-psixoloji məzmun 
kəsb edən elmi system yaradılmasını və bu sistemə əsaslanaraq onların əxlaq 
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tərbiyəsini formalaşdırılmasını zəruri saymışdır. Bu sistemin ilkin pilləsi uşağa 

münasib adın qoyulmasından başlayır.  
Tusi uşağın tərbiyəsinə anadan olan kimi başlamağın vacib olduğunu 

məsləhət görərək yazır: “Uşaq olcaq, ilk növbədə ona yaxşı bir ad qoymaq 
lazımdır. Namünasib ad qoysalar, bütün ömrü boyu bundan xəcalət çəkər, 
qanı qaralar”. Göründüyü kimi, Tusinin əxlaq tərbiyəsi məktəbəqədər yaş 
dövründən başlayır və kiçik məktəbli dövrünü, yeniyetməlik dövrünə qədərki 
dövrü, yeniyetməlik dövrünü, gənclik və sonrakı dövrləri özündə əks etdirir.  

 “Əxlaqi-Nasiri”dəki əxlaq normalarının yuxarı sinif şagirdlərinin əxlaq 

tərbiyəsinin formalaşmasına təsiri məsələsini əsas məqsəd kimi qarşıya qoysaq 
da, bütün yaş dövrləri üçün (yəni həm məktəbəqədər yaşlı uşaqların həm də 
məktəblilərin yaş dövrləri üçün) səciyyəvi olan əxlaq tərbiyəsi sistemini 
xronoloji ardıcıllıqla verməyi məqsədəuyğun hesab etmişik. Bunu isə bir neçə 
cəhətdən əsaslandırmaq istədik. 

Birincisi, qarşıya qoyulan məqsədə müvafiq olaraq Tusinin əxlaq 
tərbiyəsinin sisteminə aid olan və uşaqların bütün yaş dövrləri üçün münasib 
sayılan istiqamətlərin verilməsi zəruridir.  

Ikincisi, yuxarı sinif şagirdlərinin əxlaq tərbiyəsinin sistemini 
aydınlaşdırarkən məktəbəqədər və kiçik yaşlı uşaqların əxlaq tərbiyəsi 
sisteminə nəzər yetirilməsi vacibdir. 

Üçüncüsü isə, dərs vəsaitində verilən sistemi səbəblərlə yanaşı həm 
valideynlər, həm bağça tərbiyəçiləri, həm də ümumtəhsil məktəbinin 
müəllimləri həmin izləyə bilsinlər. 

Tusi göstərir ki, “Nəfs qüvvələrinin düzgün tənzimlənməsi əxlaqı saflaşdırır. 
Əxlaqın saflaşdırılması isə insanı kamilləşdirir. Nəfsini buxovlaya bilməyənlər 

isə nadinclik girdabına yuvarlanırlar.  
Insan fəziləti o zaman daxili qüvvədən əyani fəaliyyətə çevrilə bilər ki, o, 

nəfsini belə aydın rəzalət və bu qədər aşkar kəsafətdən təmiz saxlaya bilsin, 
çünki təbib xəstəliyin səbəbini ortadan qaldırmayınca ümid bəsləmək olmaz; 
boyaqçı paltarı çirkdən təmizləməyincə, o, lazım olan rəngi tutmaz. Lakin 
insan öz nəfsini onu korlayan və zəiflədən şeylərdən saxlaya, zəruri olaraq 
nəfsin daxili qüvvəsi hərəkətə gəlir, məhz ona xas olan: elm öyrənmək, həqiqəti 
dərk etmək, maarifə yiyələnmək kimi fəaliyyətlərə başlayaraq, xoşbəxtlik və 

səadətə çatar”. (Yenə orada, s.58). 
Göründüyü kimi, əxlaqın saflaşdırılması insanı kamilləşdirir və o, hər cür 

tərifə layiq olan fəzilətlərə yiyələnir. 
Tusi insanın kamilləşdirilməsinin və fəzilətlərə yiyələnməsinin nəticəsini 

nitq nəfsində görür. Doğrudan da, şagirdlərin əxlaqının saflaşdırılması başqa 
sözlə desək onların əxlaq normalarının düzgün tənzimlənməsi elmə 
maraqlarını artırır. Onlar elmli, yüksək səviyyəli təhsilə malik olan şəxsiyyətlər 
kimi formalaşmağa meyl edir. Əməllərində  nümunəvi olmağa cəhd göstərirlər. 

belə şagirdlər həm dərs prosesindəki həm də sinifdən xaric tədbirlərdəki 
(Xüsusilə kütləvi tədbirlərdə) çıxışlarında bunu biruzə verirlər. Ona görə də 
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Tusi haqlı olaraq göstərir ki, nitq nəfsində iki-elmi və əməli qüvvə olduğu üçün 

insanın kamilliyi də iki cür olur: elmi və əməli. 
Elmi kamillik qüvvəsi ona deyirlər ki, o, elm öyrənmək, maarifə 

yiyələnməyə yönəlsin; və bu sövq və həvəsin nəticəsində varlıqların dərəcələrini 
müəyyənləşdirə bilmək, həqiqətlərin mahiyyətinə nüfuz etmək mümkün olsun; 
daha sonra əsl məqsəd olan bütün varlıqlar orada sona çatan mütləq həqiqəti 
dərk etmək, bəlkə də ona qovuşmaq şərəfinə nail olsun… Əməli qüvvət 
kamilliyi ona deyirlər ki, insan öz imkan və fəaliyyətini nizama salıb elə 
uyğunlaşdırsın ki, onlar bir-birinə mane olmayıb, əksinə bir-birini 

tamamlasınlar; belə halda əxlaq münasib, xoşagələn şəkildə tərbiyələnir. (Yenə 
orada, səh.60)  

Dərindən diqqət etsək görərik ki, burada Tusi yetişən nəslin əxlaqının 
tərbiyəsini elmi-pedaqoji əsaslarla sübuta yetirir. Başqa sözlə ifadə etsək, 
deməliyik ki, Nəsirəddin Tusi “Əxlaqi-Nasiri”nin altıncı fəslində artıq, 
konkret olaraq əxlaq tərbiyəsinin mahiyyətini aydınlaşdırmağın əsasını qoyur. 
Sonrakı fəsillərdə isə böyük mütəfəkkir bu əsas üzərində əxlaq tərbiyəsinin 
möhtəşəm bir sistemini yaradır. 

N.Tusi hər şeydən əvvəl bu sistemin əsaslarını izah edir. N.Tusiyə görə bu 
əsasların bünövrəsində uşaqlarda ən aparıcı elmlərlə bağlı olan maraq və 
meyllərin oyadılması durur. Bunun üçün ilk öncə bu əsaslara yiyələnməyin 
meyarlarını müəyyənləşdirir: 

- əxlaqın düzgünlüyü dəqiq hesablamaları öyrənməkdən başlayır; 
- düz xətt nədir, əyri xətt nədir; düz əyrini necə kəsir, uzunluğu – qısalığı 

ölçməyin şərtləri necədir, alçaqlığın – hündürlüyün tənasübü necə olmalıdır, iti 
və küt bucaqlı necə əmələ gəlir, rəqəmlərin sırası, toplanması, bölünməsi; kəsir, 

qalıq necə yaranır, rəqəmlər kvadrata kuba necə yüksəlir, paralelləri, 
perpendikulyarları cisimləri, kütləni, mayeni necə ölçməli və s. bu kimi 
hesablama və əməliyyatları uşağın bilməsi onda düzgün əxlaqın bünövrəsini 
qoyur.  

- Uşaq bilməlidir ki, təmizlik sağlamlığın əsasıdır.  
Uşağa təlqin ounmalıdır ki, hər gün yuyunmaq, geyim əşyalarını 

təmizləmək, səliqəli olmaq, gün rejiminə əməl etmək, düzgün qidalanmaq, 

zərərli qidalardan imtina etmək, idmanla mütəmadi məşğul olmaq, çirkabdan, 
üfunətdən, pis qoxudan uzaq dayanmaq, gözə təsir edən sərt şüalara 
baxmamaq, sərt şaxtadan, kəskin hərarətli istidən yayınmaq və s. insanın 
sağlamlığına təminat verir, onun səhhəti normal, ömrü uzun olur; 

- Allahın varlığına, onun qanunlarına, adiliyinə, tövfiqinə (qüvvətinə) 
ədalətinə, rəhminə, kəramətinə, paklığına, müqəddəsliyinə, rəğbətinə inanmaq 
günah işlətməmək və s. insanı bəlalardan hifz edir, günah iş tutmaqdan 
uzaqlaşdırır, alnı açıq üzüağ edir; 

Deyilənlərə əməl olunması uşağa ilkin əxlaqi sifətlər, davranış və rəftar 

gözəlliyi təlqin edir.  
Bu əsasların müqabilində üzə çıxan əxlaqa nəhayət tərif verir (bax, sxem-3). 
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Məqsədə tərif verən Tusi məqsədə çatmağın da meyarlarını 

müəyyənləşdirir. Böyük mütəfəkkir insan məxsus olan ali məqsədin (yəni 
əxlaqın saflaşdırılması üçün qarşıya qoyulan məqsədin – ) gövdə əsas meyar 
olduğunu göstərir:  

Səbrini, təmkini mühafizə etməyi bacarmalı, nizam-intizamı gözləməli, 
tənbəlliyə, səhlənkarlığa yol verməməlidir. 

- Alicənablıq – Alicənab adam şan-şöhrətə uymamalı, eyş-işrətə meyl 
etməməli; eyş-işrətə etməməli; xeyir-şərdən qalmamalı; yalana, iftiraya, 
böhtana uymamalı; yaltaqlıqları, ikiüzlüləri yaxına buraxmamalıdır. 

- Mətanətlilik və dəyanətlilik – Mətanətli və dəyanətli adam hər hansı 
kədərə, bədbəxtliyə, faciəyə, ələmə ağır günlərə dözməli, bütün bunlara 
müqavimət göstərməyi bacarmalı, sarsılmamalı, məğlubiyyətlə 
barışmamalıdır. 

- Həlimlilik – həlim adamı qəzəb boğmamalı, özündən çıxartmamalıdır. 
Xoşuna gəlməyən hər hansı bir hadisə onu yerindən oynatmamalı, fitnəyə 
uymamalıdır). 

- Təmkinlilik – (təmkinli adam sakit, gözü tox olmalı, hər sözün və 

hərəkətin yerini bilməli, bütün qayda-qanunlara riayət etməli, islam 
dəyərlərinə hörmətlə yanaşmalıdır, boşboğazlıq, sadəlövlük etməməlidir. 

- Dözümlülük – dözümlü adam elmdə, təhsildə, əməkdə, idmanda öz gücünü 
əsirgəməməli, müvəffəqiyyət qazanana qədər zəhmət sərf etməli, yorulub geri 
çəkilməməlidir. 

- Təvəzökarlıq – təvəzökar adam özünü çəkməməli, heç kəsdən 
fərqlənməməli, özünü öyməməli, öz üstünlüyünü biruzə verməməlidir. Atalar 
demişkən kiçilməsən, böyüməzsən. 

- Həmiyyət – həmiyyət sözü ki, lüğət fondumuzda mövcuddur. Həmiyyəti 
adam ona tapşırılan işə laqeyid olmamalıdır. 

- Riqqətə gəlmək. Bədbəxt hadisədən, hər hansı bir adamın başına 
gələnmüsibətdən diqqətə gəlmək, həmin bədbəxt hadisə və müsibəti özününkü 
saymaq. 

- Həyalılıq- ədəb-ərkan qanunlarını gözləmək, namus, qeyrət və əxlaq 
qaydalarına riayət etmək. bunun üçün, danlanmağa, məzəmmət olunmamağa, 

yol vermək olmaz. 
- Səmimiyyətlilik – səmimi olmaq üçün doğru danışmaq, obyektiv olmaq, 

xoşagələn, bəyənilən, rəğbət qazandıran işlər görmək zəruri sayılır. 
- Dinc oturmaqlıq – tərəddüd etmədən bütün xoşa gəlməz hərəkətlərə yol 

verməmək, cırtqozluq etməmək, aidiyyatı olmayan işlərə baş qoşmamaq. 
Atalar demişkən “İstəyirsən dinc olasan dinc otur”. 

- Səbirlilik – nəfsi toxluq göstərmək, hər hansı bir iş görən zaman 
tələsməməli, hər bir əməlin, işin, mübarizənin məqamını gözləməyi bacarmaq 
səbirlilikdir. Atalar demişkən “Səbr ilə halva bişər ey qora səndən, bəsləsən 

atlas olar tut yarpağından”. 
- Qənaətçilik – qənətcil adam yemək, içmək, geymək, hədiyyə vermək və s. 

sahəsində israfçılığa yol verməyənə deyilir. 
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- Vüqarlılıq – müəyyən məqsədə çatmaq üçün təmkinli olan, heç kəsə baş 

əyməyən, əl-ayağa düşməyən və müvəffəqiyyət qazanmaq üçün fürsəti əldən 
verməyən adama vüqarlı adam, vüqarını sındırmayan adam sayılır.  

- Ehtiyatlılıq – hər hansı layiqli, önəmli iş gördükdə, diqqətli olan, 
ehtiyatsızlığa yol verməyənlər bu əxlaqi normanın sahibləri sayılır. 

- Səliqəlilik – yeməyini-içməyini, əyin başını, yazı-pozunu, nizam-intizam 
qaydalarına uyğun sahmana salan onları adətə çevirməyi bacaranlar səliqəli 
hesab olunurlar. 

- Halallıq – nəfsini düz saxlamağı bacaran, namuslu yolla mal-sərvət 
toplayıb, xeyirxah və faydalı işlərə xərcləməyə üstünlük verən, əyri yollarla, 
qeyri-qanuni üsullarla var-dövlət toplamağa hifrət edən adam halal adam 
hesab olunur. 

- Səxavətlilik – səxavətli adam o adama deyilir ki, o əliaçıq adam olsun, 
kəramət və mürüvvət sahibi olsun, xeyirxahlıq göstərməyi bacarsın, yardım 
etməyə, pay verməyə qısırğanmasın. Əliaçıqlıq ehtiyacı olanlara köməklik 
göstərmək, kəramət sahibi olmaq, ümumxalq işi üçün öz dövlətindən, varından 

keçməyi bacarmaq, xeyirxahlığı isə xoşagələn və tərifəlayiq işlərdən zövq 
almaq kimi başa düşülür. 

- Ədalətlilik – sədaqətli, iffətli (yəni öz həmfikirləri, əqidə sahibləri ilə əlbir 
olub obyektivliyi qorumaq), vəfalı, rəhmdil, hörmətli olan, ticarətdə,  alış-
verişdə, qiymətləndirmə, həmçinin bu kimi işlər zamanı hamının ürəyindən 
olan və hamının istəyini ifadə edən hərəkətləri yerinə yetirən adam ədalətli 
adam hesab olunur. Məhəbbət bəsləməyi bacaran,  dostunun, yoldaşının, 
doğmasının, sirdaşının bütün arzularının yerinə yetirilməsini, bəd gündə 

onlara həyat olan, mümkün olduqda hər şeyi onlara qurban verməyi bacaran 
adam sədaqətli və ədalətli adamdır.  

Sevgi, məhəbbət, yardım, kömək lazım olduğu halda  ondan  heç bir şey 
müzaqiyə etməyən vəfalı,  xalqa, vətənə, dövlətə, dosta, tanışa, doğmaya qarşı 
namünasib iş baş verdikdə, narahat olan, onun aradan qaldırılmasına vicdanla 
çalışanlar sədaqətli; xeyir-şərdə ölkə vətəndaşlarına, qhum-qardaşına, dost-
aşnasına əl tutmağı bacaranlar rəhimdil; böyüyün- kiçiyin yerini bilən, onların 
istək və arzularını, ehtiyaclarını gülərüz və xoş sifətlə yerinə yetirən, hamıya 

ehtiram göstərməyi bacaranlar hörmətli adam hesab olunurlar. 
N.Tusinin fikrincə, əxlaqi normaların sayı hədsizdir. Bunlar isə onların bir 

qismidir. 
Dediklərimizə yekun vuraraq deməliyik ki, “Əxlaqi-Nasiri”dəki əxlaq 

tərbiyəsinin yuxarıda ümumiləşdirdiyimiz sistemi bu gün yetişən nəslin 
tərbiyəsi, bir şəxsiyyət kimi formalaşdırılması üçün çox zəruridir. 

N.Tusi ədəb ədəbiyyatına dair 12 fəsildən ibarət “Adabül-mütəəllimin” 
(“Tələbəlik mədəniyyəti”) risaləsini “Əxlaqi-Nasiri” əsərindən sonra 

yazmışdır. Müəllif bu əsərdə elm öyrənməyə başlayan tələbələrə təhsil almağın 
düzgün yollarını və metodlarını göstərmişdir. Alim tədrisin metod və 
üsullarının düzgün müəyyənləşdirilməsinə böyük əhəmiyyət vermiş və haqlı 
olaraq tələbələrin müxtəlif elmi biliklərə yiyələnməsində tədris metodunun 
mühüm rol oynadığını qeyd etmişdir. Bununla əlaqədar əsərin 
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müqəddəməsində belə deyilir: “Bir çox tələbələr çalışsa da, elmə yiyələnmək 

onlara müyəssər olmamışdır. Onlar cəhd göstərsələr də, bunun səmərəsini 
görməmişlər, çünki onlar təhsil yollarında səhv etmiş, onun şərtlərinə əməl 
etməmişlər. təhsil yolunda səhvə yol vermiş hər bir kəs azaraq, qarşısına 
qoyduğu məqsədə çatmamışdır” (Bax. N.Tusi, Ədabül Mütəəllimin, B., Nur, s. 
7). 

N.Tusi bu və ya digər məsələlərin şərhində tez-tez Allah kəlamlarına, 
Peyğəmbər (s) hədislərinə, atalar sözləri və məsəllərə, eləcə də hikmətli sözlərə 

müraciət etmişdir. Bütün bunlar müəllifin əsərini daha da zənginləşdirmiş və 
məntiqini daha da gücləndirmişdir. Elə əsərin birinci fəslində Məhəmməd 
Peyğəmbərin (s) məşhur hədisinə müraciət edərək, hər bir kəsi elm öyrənməyə 
və tərəqqiyə çağırmışdı: “Hər bir müsəlman kişi və müsəlman qadın elm 
öyrənməyə borcludur” (Bax. N.Tusi, Ədabül Mütəəllimin, B., Nur, s. 7). 

Dahi mütəfəkkir əsərin səkkizinci fəslində (“Şəfqət və nəsihət haqqında”) 
elm sahibinin şəfqətli və nəsihət verən olmasını tövsiyə edir. “Başqasına həsəd 
aparmaq zərər verir, o nəinki xeyir gətirmir, hətta onu kamil təhsil almaq 

niyyətindən yayındırır… Xeyirxah adam öz yaxşı əməlləri ilə 
mükafatlandırılacaq, pis adama isə onun bəd əməlləri  özünə kifayət edəcəkdir. 
Düşmənçilik etməkdən çəkin, çünki düşmənçilik səni rüsvay edəcək və vaxtını 
alacaqdır” (Bax. N.Tusi, Ədabül Mütəəllimin, B., Nur, s. 7). 

Nəsirəddin Tusi bu əsərində tələbələrin elmi biliklərə yiyələnməsinin 
düzgün metod və yollarını göstərməklə bərabər, onlara yüksək insani 
keyfiyyətlərin aşılanmasına, xalqın tərəqqisinə və inkişafında elmin rolunu 
tam aydınlığı ilə şərh etməyə çalışmışdır. O, on ikinci fəsildə tələbələrə ruzi 

gətirən, ömrü uzadan və qısaldan amillər haqqında məlumat verərkən pis 
hərəkətləri etməməyə şağırır (Bax. N.Tusi, Ədabül Mütəəllimin, B., Nur, s. 7). 

 
 

Təlim prosesində və dərsdənkənar tədbirlərdə şagirdlərin  

əxlaq tərbiyəsinin təşkili. 
 
Təlim prosesində şagirdlərin əxlaq tərbiyəsinin inkişaf etdirilməsi üçün 

geniş imkanlar vardır. Azərbaycan dili, ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, təsviri 
sənət, musiqi, əmək dərslərində şagirdlərin əxlaq tərbiyəsinin 
formalaşdırılması üçün həmin imkanlardan istifadə etmək mümkündür. Lakin 
göstərilən fənlər içərisində əxlaq tərbiyəsinin təşkili, təlqini, təbliği, inkişaf 
etdirilməsi, formalaşdırılması baxımından daha geniş imkanlara malik olanı 
ədəbiyyat fənnidir. Ədəbiyyat fənni üçün təməl, bünövrə rolunu oynayan “Ana 
dili”, “Oxu” dərsləri ibtidai sinifdə əgər əxlaq tərbiyəsi nümunələrinin 
öyrədilməsinə debüt rolunu oynayırsa sinifdən etibarən ədəbiyyat dərslərində 

bu işin təşkili daha daha geniş vüsət alar. Ədəbiyyat dərslərində tədris olunan 
istər folklor nümunələrində, istərsə də klassik ədəbiyyat materiallarında 
əxlaqın tərbiyəsi üçün istənilən qədər iqtibaslar, didaktik materiallar vardır. 
Həmin materiallar içərisində elmə, elm adamlarına hörmət, Anaya-vətənə 
məhəbbət, vətəni yad nəzərlərdən qorumaq, humanizm (insanpərvərlik), 
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həmrəylik, dostluq-yoldaşlıq, halallıq, qardaşlıq, doğmalıq, qədirqanlılıq, 

şükürlülük, düzlük, doğruçuluq, igidlik, qoçaqlıq, qəhrəmanlılıq, hünərlilik, 
səbrlilik, dəyanətlilik, səxavətlilik, şərafətlilik, ləyaqətlilik, imanlılıq, inamlılıq, 
şücaətlilik, münəvvərlilik, sədaqətlilik və digər əxlaqi normalar yetişən nəslin 
əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasına kömək etmək baxımından 
çox faydalıdır. Təlim prosesində, xüsusilə ədəbiyyatın tədrisində elə bir mövzu 
tapmaq mümkün deyil ki, orada əxlaq tərbiyəsinin elementləri olmasın. Ədəbi-
bədii materiallar içərisində əxlaq tərbiyəsinin ən mühüm komponentlərindən 
olan Vətənpərvərlikdən bir qədər ətraflı danışmaq lazım gəlir. Vətənpərvərlik, 

Vətənsevərlik, Vətəni yad nəzərlərdən qorumaqlıq, Vətən uğrunda şəhid 
olmaq kimi əxlaqi keyfiyyətləri təkcə Azəri türkləri yox bütün türk xalqları öz 
mənəviyyatında yaşadır və daşıyır. Bir bədii nümunəni nəzərdən keçirsək bunu 
aydın görərik: 

 
Türk xatunu xına yaxdı övladının başına, 
Çünki oğlu yetişmişdi tam 18 yaşına. 

Əsgər olub duracaqdı Vətənin keşiyində, 
Çün balalar rahat yatsın evində, eşiyində. 
Cavan oğul əsgər getdi Vətəni qorumağa, 
Vətəninin haqqı vardı bunu ondan ummağa. 
Cavan əsgər hazır idi səngərdə vuruşmağa, 
Çox keçmədi əmir aldı düşmənlə savaşmağa. 
Sol cinahdan həmlə etdi türk əsgəri qəflətən, 
Çünki candan əziz idi əsgər üçün bu Vətən. 

Yaralandı türk əsgəri Vətəninin yolunda. 
Artıq neçə güllə vardı qafasında, qolunda, 
Yaralılar inləyirdi həm sağında, solunda 
Şəhid oldu türk əsgəri Vətəninin yolunda. 
Məktub gəldi anasına: - şəhid olub övladın, 
İyid övlad böyütmüsən, başın sağ olsun, qadın! 
Türk qadını ağlamadı,  saçlarını yolmadı, 
Böyük qürur hissi ilə, iftixarla  söylədi: 

- Türk xatunu xına yaxar qurbanlıq qoyunlara, 
Ululardan  nəsihəttək verilmişdir onlara. 
Mənim oğlum yetişəndə tam  18 yaşına, 
Ona görə xına yaxdım övladımın  başına. 
Qurban dedim övladımı məmləkətin torpağına, daşına, 
Axma dedim, dayan dedim gözlərimin yaşına. 
Mərd oğullar Vətən üçün, torpaq üçün  şəhid olsa! 
Qeyrətsizlər,  həm abdallar  bu qeyrətə,  şahid olsa! 
Şəhidlərin ruhu dinər, həp söyləyər,  

Hayqıraraq, hayqıraraq belə deyər: 
-Doğulduğum, gömüldüyüm Ana Torpaq! 
Bil ki,  səni sevməyənlər ölü təndir. 
Torpaq! Ana Torpaq! Ana Torpaq! 
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Əgər uğrunda ölən varsa Vətəndir!!!  
 
Ədəbiyyat dərslərində istifadə etmək üçün səciyyəvi olan bu şer nümunəsi 

şagirdlərin Vətənpərvərlik tərbiyəsi üçün çox xarakterikdir. Erməni təcavüzünə 
məruz qaldığımız hazırki dövrdə işğal altında olan torpaqlarımızı düşmən 
tapdağı altından xilas etmək üçün ədəbiyyat dərslərində belə nümunələrdən 
istifadə olunmasına zəruri ehtiyac duyulur. Niyə? Ona görə ki, analarımız 
içərisində övladlarını hərbi xidmətdən yayındırmağa cəhd göstərənlərə hələ də 

rast gəlmək olur. Belə anlarda övladlarımızda Vətən, torpaq uğrunda şəhid 
vermək hissləri yaratmaq lazım gəlir. Orta ümumtəhsil məktəblərimizin 
ədəbiyyat dərslərində vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanmasına təsir edən 
dəyərli nümunələri kifayət qədər hesab etmək olmaz. M.Füzulinin 
“....Vətənim” qəzəli, Abbas Səhhətin “Vətənimdir” şeri istisna olmaqla 
vətənpərvərlik üçün çılğın hisslər doğuran bədii nümunələrin dərsliklərdə, dərs 
vəsaitlərində azlıq təşkil edir. Xüsusilə işğal olunan torpağlarımızla, şəhid 
övladlarımızla bağlı mütləq mənada vətənsevərliyi çılğınlıqla təcəssüm etdriən 

bədii nümunələr dərliklərdə, dərs vəsaitlərində aparıcı mövzu və nümunələr 
olmalıdır. 

Tarixən Azərbaycan torpaqları parçalanıb, sərvətləri bölüşdürülüb, 
övladları fiziki və mənəvi təcavüzə məruz qalıb. Bu xüsusda Azərbaycanın 
görkəmli şairi Seyid Məmmədhüseyn Şəhriyarın “Heydər babaya salam” 
şerində belə deyilir: 

 
Heydərbaba, göylər bütün dumandı, 

Günlərimiz bir-birindən yamandı, 
Bir-birizdən ayrılmayın, amandı, 
Yaxşılığı əlimizdən alıblar, 
Yaxşı bizi yaman günə salıblar! 
 

Gənc şairələrdən biri Nadiyə Şəmşirli də bu səpgidə olan şerlərinin birində 
yazır ki., 

 
Var dövləti əlimizdən aldılar, 
Şahmar ilan kimi bizi çaldılar. 
Canlar gəldi ruhlar orda qaldılar, 
Aman Allah Göyçə tari-mar oldu. 

 
Erməni işğalçılarının təcavüzü nəticəsində əbədi torpaqlarımıza sahib olan 

erməni qaniçənlərinin zaman-zaman xalqımızın başına gətirdiyi münasibətləri 

özündə əks etdirən belə nümunələrdən ədəbiyyat dərslərində istifadə olunması 
mütəmadi xarakter daşımalıdır. Nüfuzuna, vəzifəsinə, şan-şöhrətinə məhəl 
qoymadan vətənpərvərliyi, məmləkətdsevərliyi, yurdsevərliyi daha çılğın 
şəkildə qələmə alanların poetik nümunələrini, nəsr materiallarını tədris 
prosesinə gətirmək məqsədəuyğun sayılır. Nadiyə Şəmşirlinin aşağıdakı 
misraları belələrindən hesab oluna bilər: 
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Azərbaycan gözlərimin qarası, 
Qarabağdır ürəyimin parası,  
Sinəmdə qövr edir şəhid yarası, 
Yandı ürəyimiz, yandı Xocalı, 
Düşmənin əlləri qandı Xocalı! 

 
Qarabağı, Xocalını yad eləmək, onları düşmənin caynağından alıb özümüzə 

qaytarmaq istəyini, arzusunu ürəklərdə daim yaşatmaq üçün ədəbiyyat 
dərslərində belə nümunələrə daim müraciət etmək lazımdır. Vətənpərvərlik 
hissləri aşılayan belə nümunələr şirin canını ana vətənimizin azadlığı, 
istiqlaliyyəti, sərhədlərinin toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü uğrunda qurban 
verməyə daim hazır olan vətən övladlarının yetişməsinə xidmət edən 
örnəklərdən hesab olunur.  

Nadiyə Şəmşirlinin ana-vətən haqqında söylədiyi dörd misralıq bədii 
nümunəni də belə örnəklərdən biri hesab etmək olar: 

 
Bir gözüm anadır, bir gözüm Vətən, 
Ana Vətənimin qurbanıyam mən. 
Sənsiz günlərimi sildim ömrümdən, 
Mən sənsiz günləri neynirəm Vətən?! 
 
Təlim prosesində belə nümunələrdən itifadə etmək şagirdlərdə Vətən 

məhəbbətini artırır, onlarda Vətəni yağılardan azad etmək hissləri yüksəldir. 
Dərsdənkənar tədbirlərdə də belə nümunələrdən istifadə etmək 

məqsədəuyğundur. Dərsdənkənar tədbirlərdə əxlaq tərbiyəsinin inkişaf 
etdirilməsi üçün daha geniş imkanlar vardır. Bu baxımdan aşağıdakı 
dərsdənkənar tədbirlərdən istifadə olunması daha məqsədəuyğundur: 

- “Şifahi xalq ədəbiyyat nümunələrində vətənpərvərlik tərbiyəsinin yeri” 
mövzusunda şagird konfranslarının keçirilməsi; 

- “Çörək bol olarsa basılmaz Vətən” mövzusunda gecələrin keçirilməsi; 

- “Şah Xətai, şair Xətai” mövzusunda gecələrin təşkili; 
- “Şeyx Məhəmməd Xiyabani gecəsi”; 
- “Seyid Cəfər Pişvərinin Vətəndaşlıq qeyrəti” gecəsi; 
- “Məhəmməd Biriya və bölünməz vətən sevgisi”  mövzusunda gecə; 
- “Şəhidlər ölmür” mövzusunda gecələr; 
- “Mən həmişə fəxr etmişəm ki, mən Azərbaycanlıyam” mövzusunda gecə; 
- “Yurdım mənim, Vətənim mənim” mövzusunda poeziya gecəsi; 
- “Ölərəm əldən əgər getsə Vətən” mövzusunda şer müsabiqəsi; 
- “Milli dilimiz və əxlaqımız” mövzusunda esse müsabiqəsi; 

- “Elmə, elm adamlarına  ehtiram əxlaqi keyfiyyətdir” mövzusunda 
kompozisiya və s. 

Dərsdənkənar tədbirlərdə şagirdlərin əxlaq tərbiyəsini formalaşdırılmasına 
kömək edən kütləvi tədbirlərdə klassik yazarların irsinə müraciət olunması da 
çox önəmlidir. Bu zaman əxlaq tərbiyəsilə bağlı şagirdlərin apardıqları 
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tədqiqatlar onların həm də elmi dünyagörüşünün inkişaf etdirilməsinə mühüm 

təsir göstərmiş olur. Əbülhəsən Bəhmənyarın, Nəsirəddin Tusinin, Nizami 
Gəncəvinin, Məhəmməd Füzulinin, Abbasqulu Ağa Bakıxanovun irsində 
əxlaq tərbiyəsilə bağlı dəyərli örnəklər vardır. Belə örnəklər N.Tusinin irsində 
daha çoxdur.  

Təlim prosesi ilə yanaşı dərsdənkənar tədbirlərdə N.Tusinin pedaqoji 
irsində əxlaqın saflaşdırılması üçün istənilən qədər materiallar vardır. Təcrübə 
və müşahidələr göstərir ki, bu orijinal materiallardan istifadənin imkan və 
yollarını düzgün müəyyənləşdirilməməsi üzündən ümumtəhsil 

məktəblələrimizdə çalışan mütəxəssislər (müəllimlər, tərbiyəçilər, dərsdənkənar 
tədbirlərə rəhbərlik edənlər və s. maraq kurslarına və fakültətiv məşğələlərə 
rəhbərlik edənlər) N.Tusinin pedaqoji irsindəki əxlaq normalarından istifadə 
etməkdə çətinlik çəkirlər. Bunu nəzərə alaraq biz bu yarımfəsildə N.Tusinin 
pedaqoji irsindəki əxlaqi normalardan dərsdənkənar tədbirlərdə istifadə 
edilməsinin elmi-pedaqoji əsasları, xüsusilə imkan və yolları varədə bir qədər 
ətraflı şəkildə söhbət açmağı, müəyyən şərhlər, tövsiyələr və məsləhətlər 
verməyi məqsədəuyğun hesab etmişik. Yeri gəlmişkən bəzi məsələlərə də 

aydınlıq gətirək. Bu məsələlərdən biri “dərsdənkənar tədbirlər” ifadəsinə 
münasibətdirsə biri əxlaq normaları ilə bağlı bəzi ifadələrin 
aydınlaşdırılmasıdır. Məlum olduğu kimi pedaqoji ədəbiyyatda 
“dərsdənkənar”, “sinifdənkənar”, “sinifdənxaric”, “dərsdənxaric”, 
“dərsdənkənar iş”, “sinifdənxaric iş”, “dərsdənxaric iş” ifadələrinə fərq 
qoyulmur. Fikrimizcə, belə yanaşma zamanı bəzi cəhətlərə diqqət etmək lazım 
gəlir. Tutaq ki, əksər fənn müəllimləri, yaxud sinif rəhbərləri sinif daxilində 
həm dərsdən əvvəl, həm də dərsdən sonra müəyyən tərbiyəvi işlər aparır. 

Bizcə, belə tədbirlərə sinifdənxarc iş demək olmaz. Prof. N.Kazımov haqlı 
olaraq yazır ki, “Pedaqoji ədəbiyyatda iki cəhətdən anlaşılmazlıq müşahidə 
olunur. Bəzi mənbələrdə həmin anlayışlara fərq qoymur, onları eyniləşdirirlər. 
Digər tərəfdən eyni hadisə bəzən sinifdənxaric, sinifdənkənar, bəzən 
dərsdənkənar kimi işlədilir. Bu cür qeyrimüəyyənliyin səbəbini həmin pedaqoji 
hadisələr arasında oxşarlıq və fərqin pedaqoji ədəbiyyatda lazımınca 
işıqlandırılmadığı ilə izah etmək olar. Fikrimizcə, dərsdənkənar və 
məktəbdənkənar əhatə etdikləri hadisələrin mahiyyətini daha dəqiq ifadə edir. 

Çünk bəzi dərsdənkənar tərbiyəvi tədbirlər sinifdə aparılır. 
Əks təqdirdə məntiqsizlik olardı. Odur ki, həmin qəbildən olan tədbirlər 

sinifdənkənar deyil, dərsdənkənar tərbiyə işi adlandırmaq daha məntiqidir 
(Bax. N.Kazımov Məktəb pedaqogikası B., Çaşıoğlu, 2005). Məhz ona görə də 
biz “dərsdənkənar iş” ifadəsinə üstünlük vermişik. 

Ikincisi, əvvəlki yarımfəsildə işlətdiyimiz və bu yarımfəsildə işlədəcəyimiz 
“Əxlaqi normalar”, “Əxlaq normaları”, “Əxlaqi sifətlər” ifadələrinə də 
aydınlıq gətirməyi vacib hesab edirik. Çünki bu ifadələr pedaqoji ədəbiyyatda 

bəzən oxşar, bəzən də fəqli şəkildə izah olunur. 
Məlum olduğu kimi, pedaqoji ədəbiyyatda tərbiyənin tərkib hissələrinin 

(Bəzi ədəbiyyatlarda tərbiyənin sahələri, bəzilərində isə tərbiyənin qolları kimi 
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ifadə olunur – H.M.) içərisində əxlaq tərbiyəsini şərh edənlər onun 

komponentlərini, normalarını izah etməyə daha çox üstünlük verirlər. Bu 
sahədə tədqiqat aparanlar əxlaqi hissələri, əxlaqi sifətləri, əxlaqi normaları üzə 
çıxarmadan, müəyyənləşdirmədən əxlaq tərbiyəsinin formalaşdırılmasını 
mümkün saymırlar. Əslində Nəsirəddin Tusi əxlaqın saflaşdırılması deyən də 
elə əxlaqın tərbiyəsini nəzərdə tutur. Böyük mütəfəkkir  öncə əxlaqi saflığın 
təmin olunmasını, sonra əxlaq normalarının düzgün müəyyənləşdirilməsini 
zəruri sayır. Deməli, əxlaqi hissləri tənzimləmədən əxlaqi sifətləri üzə 
çıxarmaq, daha sonra isə əxlaqi normaları müəyyənləşdirmək mümkün sayıla 

bilməz. Ona görə də dərsdənkənar işlər zamanı əxlaqi sifətlərin üzə çıxarılması 
prosesini ilkin olaraq  əxlaqın tərbiyəsi hesab etmək olar. “Əxlaqi norma” və 
“əxlaqi normaları” ifadələrinə gəlincə deməliyik ki, eyni mahiyyəti özündə əks 
etdirən bu ifadələrin hər ikisinin işlədilməsini məqbul saymışıq. 

Əvvəlki yarımfəsillərdə qeyd etmişik ki, Tusi şifahi xalq yaradıcılığı 
nümunələrinə, islam dəyərlərinə, xalqımızın adət-ənənələrinə, habelə Şərqin və 
dünyanın ən tanınmış şəxsiyyətlərinə, dövlət xadimlərinə, klassiklərinə, 
mütəfəkkirlərinə, filosoflarına istinad edərək əxlaqın saflaşdırılmasının bütöv 

bir sistemini yaratmışdır. Hansı ki, bu sistemə onun dəyərli əxlaqi fikirləri və 
bu fikirlər əsasında müəyyənləşdirilmiş əxlaqi normalar daxildir. 
Dərsdənkənar işlər isə Tusinin pedaqoji irsindəki həmin əxlaqi fikirləri və 
normaları ilə şagirdləri tanış etmək baxımından daha geniş imnkanlara 
malikdir. 

Məlum olduğu kimi orta ümumtəhsil məktəblərində bir neçə istiqamət üzrə 
həyata keçirilən dərsdənkənar işlər zamanı Tusinin pedaqoji irsindən 

faydalanmaq mükündür. Bunlardan fənn dərnəklərini, bədii yaradıcılıq 
dərnəklərini, gecələri, görüşləri, disputları, şagird konfranslarını və digər 
kütləvi tədbirləri göstərmək olar. Fənn dərnəkləri içərisində riyaziyyat (cəbr, 
cəbr və analizin başlanğıcı, informatika) dərnəyi, triqonometriya dərnəyi, 
həndəsə dərnəyi, astronomiya dərnəyi, biologiya (təbətşünaslıq, ekologiya) 
dərnəyi, fizika dərnəyi, kimya dərnəyi, xarici dil dərnəyi, Azərbaycan dili və 
ədəbiyyat dərnəyi daha populyar dərnəklər hesab olunur. Bu dərnəklərdə 
Tusinin həm dəqiq, həm humanitar, həm də təbiət elmlərinə aid olan əsərləri 

barədə şagirdlərə daha ətraflı məlumatlar vermək olar. 
Bədii yaradıcılıq dərnəklərinin geniş yayılmış növlərindən olan dram, bədii 

qiraət, nəzm, nəsr, xor, vokal, musiqi və s. kimi dərnəklərdə N.Tusinin əxlaq 
tərbiyəsi ilə bağlı hikmətlərilə şagirdləri tanış etmək daha məqsədəuyğun olar.  

Kütləvi tədbirlərdən olan gecələrdə, axşamlarda, görüşlərdə, söhbət və 
mühazizələrdə, mərasimlərdə, bayramlarda, dəyirmi masalarda, sinif 
saatlarında, şagird konfranslarında, disputlarda və s. N.Tusinin əxlaqi 
fikirlərindən istifadə olunmasını çox mühüm tərbiyəvi əhəmiyyəti vardır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, bir yarımfəsildə bütün sinifdənxaric işlər haqqında 

danışılan məsələnin müvəffəqiyyətli həlli barədə ətraflı danışmaq imkan 
xaricində olduğu üçün biz bu yarımfəsildə yalnız bir neçə fənn dərnəklərinin, 
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bədii yaradıcılıq dərnəklərinin və kütləvi tədbirlərin imkanları barədə 

danışmağı məqsədəuyğun hesab etmişik. 
Yeri gəlmişkən təəssüf hissilə qeyd olunmalıdır ki, orta ümumtəhsil 

məktəblərimizdə fənn dərnəklərinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılmışdır. Yeni 
təhsil direktivlərinin tələblərinə uyğun olaraq ayrı-ayrı fənlər üçün maraq 
kurslarının yaradılması nəzərdə tutulduğundan fənn və bədii yaradıcılıq 
dərnəklərinin fəaliyyəti çox məhdudlaşmış, bəzi məktəblərdə isə 
dayandırılmışdır.  

Qeyd etdiyimiz kimi bütün fənn dərnəklərində Tusi irsindən geniş şəkildə 

faydalanmaq mümkündür. Lakin biz onlardan ikisi barədə  söhbət açmağı 
daha məqsədəuyğun hesab etmişik. Bunun isə bir neçə səbəbi var. Birincisi, 
ona görə ki, Tusinin tədqiqatçılarından biri olan pedaqoji elmlər namizədi 
Elşən Talıbov “Ümumtəhsil məktəblərində Nəsirəddin Tusi irsindən istifadə 
yolları” kitabının “Sinifdənkənar tədbirlər prosesində N.Tusi irsindən istifadə 
yolları” adlı paraqrafda bu məsələyə toxunmuş, Tusinin riyaziyyat, 
triqonometriya, həndəsə, astronomiya, coğrafiya və dövlətçilik siyasəti ilə 
bağlı fikirlərdən dərsdənkənar tədbirlərdə istifadə olunmasının artıq şərh 

etmişdir.  
Ikincisi, Tusinin əxlaqın saflaşdırılması ilə bağlı fikir və tövsiyələri 

humnaitar fənlərlə bağlı olan maraq kurslarının və dərnəklərin imkanları daha 
çoxdur. Məhz ona görə də biz ədəbiyyat   dərnəklərində əxlaq tərbiyəsi ilə 
bağlı fikirlərindən istifadənin elmi-pedaqoji əsaslarının şərhinə üstünlük 
vermişik. 

Ədəbiyyat dərnəkləri. Ədəbiyyat dərnəklərindən danışarkən onu da qeyd 
etmək lazımdır ki, bu dərnəkləri biz bədii yaradıcılıq dərnəkləri sırasına daxil 

etməyi məqsədəuyğun hesab etmişik. Ödənişli əsaslarla fəaliyyət göstərən 
maraq kurslarından fərqli olaraq ədəbiyyat dərnəkləri ictimai əsaslarla təşkil 
olunur. Ona görə də belə dərnəklərin yaradılmasına heç vəchlə məhdudiyyət 
qoymaq düzgün sayıla bilməz. Adətən bu dərnəklərdə şifahi xalq ədəbiyyatı 
nümunələri (folklor, klassik və müasir şairlərin əsərləri, hekayələr, povestlər, 
romanlar, poemalar, dram əsərləri, kiçik pyeslər, publisistik materiallar) təhlil 
olunur, ədəbi janrlar, növlər üzərində təhlillər aparılır və yeri gəldikcə onların 
tərbiyəvi əhəmiyyəti açıqlanır. 

Şəhər və kənd məktəblərində apardığımız müşahidələr deməyə əsas verir ki, 
ədəbiyyat müəllimləri fənn dərnəyi təşkil etməkdə çətinlik çəkidlər. Bunun isə 
ən başlıca səbəbi X-XI sinif şagirdlərinin Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət 
Komissiyasının müəyyənləşdirdiyi fənn blokları əsasında hazırlaşmağa (əksər 
hallarda repetitotrların köməyi ilə) üstünlük verdikləri üçün ədəbiyyat 
dərnəklərinə bir o qədər meyl göstərmirlər. Bu fənn dərnəkləri üçün 
müəllimlərə əmək haqqı ödənilmədiyi üçün onlar dərnəkləri təşkil etməyə də 
bir o qədər əhəmiyyət vermirlər. 

Ədəbiyyat dərnəyində N.Tusinin pedaqoji irsinə daxil olan bir sıra 
əsərlərinin və bu əsərlərə istinad edərək bir sıra mövzuları müzakirə etmək 
məsləhətdir. Xüsusilə yuxarı sinif şagirdlərinin iştirak etdiyi bu dərnəkdə 
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“Əxlaqi Nasiri”də “əxlaqın saflaşdırılması”, “Ədəb-ül-mütəllimin” əsərində 

şagirdlərin ədəbi, “Əxlaq və islami nəfs”, “Mələk nəfsi  və əxlaq”, “Səadətin 
əsası əxlaqdan başlayır”, “Oturub-durmaq qaydaları”, “Elmə və elm 
adamlarına hörmətlə yanaşmaq əxlaqlılığın başlıca şərtidir” kimi mövzuların 
müzakirə edilməsi şagirdlərin əxlaq tərbiyəsinin formalaşdırılması baxımından 
çox önəmlidir.    

 
 

Sual və tapşırıqlar 
1. Əxlaq nədir? 
2. Əxlaq tərbiyəsi deyəndə nə başa düşülür? 

3. Etnopedaqoji materiallarda əxlaq tərbiyəsi necə qoyulur? 
4. N.Tusinin irsində əxlaq tərbiyəsi necə qoyulur? 
5. Təlim prosesində uşaqlara əxlaq elementləri necə aşılanır? 
6. Bəs dərsdənkənar tədbirlərdə şagirdlərə əxlaq tərbiyəsi necə aşılanır? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VI Fəsil:  

6.1. Ağıl tərbiyəsi 
 

Ağıl tərbiyəsi ifadəsi ilk dəfə olaraq milli pedaqogikada geniş şəkildə 
işlənmiş və onun elmi-pedaqoji mahiyyəti ətraflı şəkildə aydınlaşdırılmışdır. 
Əksər ədəbiyyatlarda “ağıl tərbiyəsi” bir anlayış olaraq “əqli tərbiyə” şəklində 
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işlənmişdir. Başqa sözlə desək akademik pedaqogikada “ağıl” sözü “əql” kimi 

ifadə olunmuşdur. Baxmayaraq ki, rus ədəbiyyatının pedaqogika ilə bağlı 
bütün dərslik, dərs vəsaiti və pedaqoji ensiklopediya nümunələrində “ağıl”, 
rusca “um” adlanır. Ona görə də ruslar “ağıl tərbiyəsinə” “umstvonnoe 
vospitaneye” deyirlər. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycanda pedaqoji 
elmin aparıcı simaları belə “ağıl tərbiyəsi” ni “əqli tərbiyə” kimi ifadə etmişlər. 
Halbuki Azərbaycan dilinin orfoqrofiq lüğətlərinin son nəşrlərində “əql” sözü 
yoxdur, “ağıl” sözü var. “Əql” sözü dilimizə qəzəl dilindən gəlmişdir. Nizami, 
Füzuli qəzəllərində “əql” sözündən istifadə etmişlər. Bunu nəzərə alaraq 

orfoqrafiya lüğətlərində “əql” yox “əqli” sözü daxil edilmişdir. 
Məhəmməd Hadinin “Ağlın, hünərin, mərifətin varsa buyur gəl” 

misrasında ağıl sözü artıq şer dilinin bariz nümunəsi kimi verilmişdir. Hətta 
klassik dövrdə Nəsirəddin Tusinin “”Əxlaqi Nasiri” əsərində fəzilət cinslərinə 
daxil olan növlərdən biri “Ağıl gözəlliyi”adlanır. Bütün bunlar onu göstərir ki, 
dilimizdə “ağıl” sözü olduğu halda onu “əql” kimi göstərməyin heç bir məntiqi 
əsası yoxdur. 

Ağıl idrakın, insanın kamal dünyasının meyarı hesab olunur. Tarixən ağıl 

insanı, cəmiyyəti idarə edən meyar kimi qiymətləndirilib. 
Şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrində insanlar ağıllıları “ağıllı”, “kəlləli”, 

“baş bilən”, “dərrakəli” olmaq etibarı ilə digərlərindən fərqləndiriblər. 
“Ağıl yaşda deyil başdadır”, “İnsanın varı onun ağlıdır”, “Ən böyük 

dövlət ağıldır”, “Dünya malından pay olar, ağıldan yox”, “Əynini 
zinətləndirincə ağlını zinətləndir”, “Baş işlədənin boşqabı boş olmaz” kimi 
aforizmlər insanın ağlını dəyərləndirən nümunələrdir. Elə aforizmlərdə var ki, 
orada dolayısı yolla ağlın insan üçün dəyərli olması həm biləvasitə, həm də 

bilvasitə nəzərə çatdırılır. “Balıq başdan iylənər” aforizmində başda oturanın, 
başçılıq edənlərin, öz yerində olmayanların ağılsızlığına işarə olunur. Belə bir 
bayatı var: 

 
Əzizinəm gül əllər, 
Gül barmaqlar, gül əllər. 
Dəryaca ağlın olsa,  

Yoxsul olsan güllələr. 
 
Bu bayatıda hətta ağıllı adamlar məzəmmət olunur. Çünki insanda ağıl 

olmasını ata babalar əsas şərtlərdən biri kimi qiymətləndirilərsə, ən başlıca şərt 
kimi ağıldan özü üçün, ailəsi və cəmiyyət üçün faydalı işlər görməyi nəzərdə 
tuturlar. Əgər ağıllı adam ağlının gücü ilə özünə, ailəsinə, cəmiyyətə xeyir 
verməyə cəhd göstərmirsə əlbəttə ona güləcəklər. Ağıllı adamlara el arasında 
“Dərrakə sahibləri”də deyiblər. Belə bir rəvayət var: 

“Qədim zamanlarda çəpər qonşusu olan iki Azəri türkü məktəb yaşı 
çatmış oğlanlarına təhsil vermək istəyirlər. Lakin onların yaşadığı ərazidə 
mollaxana (yəni o dövrün orta təhsil ocağı) olmadığına görə övladlarını at 
arabası ilə başqa bir əyalətdəki mollaxanaya aparırlar. Uşaqlarını 
mollaxanaya qoyub evlərinə qayıdırlar. Məsafə uzaq olduğu üçün günlərlə yol 
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gedib gəlirlər. İl tamam olduqdan sonra onlar övladlarının yanına gedirlər. 

Əsas məqsəd onların vəziyyətilə, necə təhsil almaları ilə maraqlanmaq, təhsil 
haqqı və uşaqlar üçün xidmət pulunu ödəməkdir. Mənzil başına çatıb, nəzərdə 
tutulan işləri gördükdən sonra hər ikisi mollanın yanına gəlirlər. Valideynlərlə 
molla arasında belə bir söhbət gedir. 

I Valideyin: - Molla sağ olsun mənim oğlum Əli necə oxuyur? Sizcə, necə 
öyrəncidir? 

Molla – Sənin oğlun həm ağıllı, həm də dərrakəlidir. 
II Valideyin – Molla sağ olsun bəs mənim oğlum necə öyrəncidir? 

Molla – Sənin oğlun ağıllıdır, amma dərrakəsi yoxdur. 
II Valideyin – Molla sağ olsun bu uşaqlar bir gündə anadan olub, bir 

qonşuluqda yaşayıb, bir həyətda oynayıb, böyüyüblər. Necə olurki, Əlinin 
həm ağlı, həm dərrakəsi var. Amma mənim oğlum Vəlinin ağlı var, dərrakəsi 
yoxdur. 

Zəngin təcrübəsi və biliyi olan Molla, avam valideyni başa salmaq üçün 
belə bir yol seçir. Əlini və Vəlini yanına çağırır. Əvvəlcə Əliyə yanında 

qoyduğu döşəkçənin (nalça, nimdar da deyirlər) üstündə otuzdurur. Əli 
oturduqdan sonra Əlidən soruşur: 

- Əli, nə dəyişiklik hiss edirsən? 
Əli deyir: 
- Molla sağ olsun ya yer müəyyən qədər göyə sarı qalxıb, ya da göy 

müəyyən qədər yerə sarı enib. Molla Əlini yerindən qaldırır və döşəkçəni 
aldından 1 vərəq kağızı götürür valideyinlərə göstərərk deyir: 

- Əli ağıllıdır hər gün oturduğu yerdə dəyişikliyin olmasını hiss edir. 

Dərrakəsi o qədər güclüdür ki, bu dəyişikliyin bir kağızın fərqi qədər olduğunu 
hiss edir. 

Molla sonra Vəlini çağırır və sağ əlini yumruq şəklinə salıb ona tərəf 
uzadaraq soruşur: 

- Ovucumun içində bir qara canlı var. Gözləri, qıçları da var. Həm eşidir, 
həm də yeyir? 

Vəli deyir: Molla sağ olsun. “Camış”! 
Molla gülür və deyir: Görürsünüzmü, Vəlinin ağlı var, bilir ki, camış qara 

olur, gözləri, qıçları olur, yeyir və eşidir. Lakin dərrakəsi çatsa idi bilərdi ki, 
camış adamın ovcuna yerləşməz”. 

Rəvayətdən göründüyü kimi hətta qədim zamanlarda insanlar ağlın 
səviyyəsini, ağıl gözəlliyini, dərk sürətini hazırcavablığı və adamları fəzilət və 
hikmət sahibi edən digər keyfiyyətlərin də sərhədlərini  müəyyənləşdirməyə 
cəhd göstərmişdir. 

 
Şirin balın məkanı, 

Arının şanəsidir. 
Hikmətli söz söyləmək,  
Ağlın nişanəsidir. 
 



 312 

Deyən xalqımızın pedaqoji fikrində  hikmətli söz söyləməyin ağıllı 

adamlara məxsus olması ideyasının həm də elmi-tarixi kökləri vardır. XIII 
əsrdə yaşamış böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Nəsirəddin Tusi fəzilət və 
hikmət sahiblərində “zəka”, “dərk sürəti”, “öyrənmə asanlığı”, “ağıl gözəlliyi”, 
“hafizə” və “hazırcavablıq” kimi əlamətlərin olmasını vacib hesab edir. 
Burada “zehin aydınlığı”istedadın məhsulu kim, “ağıl gösəlliyi” isə bir işi 
görən zaman onun nə ilə nəticələnəcəyini qabaqcadan görüb kəşf etmək kimi 
şərh olunur. 

Professor Nurəddin Kazımov göstərir ki, “Hər işi görməzdən əvvəl onun 

nə ilə nəticələnəcəyini aydın təsəvvür etmək bacarığı adamın ağıllı olduğuna 
dəlalət edir (Bax N.M.Kazımov. Məktəb pedaqogikası, B.Çaşıoğlu, 2005)”. 

Doğrudan da bir işi görməzdən əvvəl onun necə nəticələnəcəyini əvvəldən 
düşünmək insana uğur gətirər. Bu uğurun qazanılmasında başlıca amil 
ağıllılıqdır. Hansı ki, ağıllılığa bir tərəfli də yanaşmaq olmaz. Şərh olunan bir 
rəvayətdə də biz bunu müşahidə etdik. Yəni bir işi görməzdən əvvəl onun necə, 
nə ilə nəticələnəcəyini aydın təsəvvür etmək bacarığı orta, yaxşı və əla 
səviyyədə ola bilər. Məhz belə bir məqamda görüləcək işin səviyyəsi də orta, 

yaxşı və əla ola bilər. Deməli, görüləcək işin nə ilə nəticələnəcəyi ağlın 
dərəcələrindən asılıdır. Ağlın dərəcələri isə adamın ilk növbədə özünə 
münasibətində son dərəcə nümunəvi olması, sözünə, danışığına, davranışına, 
hər hansı bir hərəkətinə məhz özü tərəfindən obyektiv qiymət verməsində 
müşahidə olunur. Müşahidə zamanı öncə həmin adamın istər forma, istərsə 
məzmun etibarilə ən kiçik nöqsanlara, gözə dəyən qüsurlara malik olub 
olmaması meyar kimi nəzərdə saxlanılır. Heç bir nöqsanın, zərrəcə qüsurun 
gözə dəyməməsi adamın ağıllılıq dərəcəsi barədə təsəvvür yaradır. 

N.Kazımovun fikrincə “adamın özünə münasibətdə, özündə nöqsanların olub-
olmadığını müəyyənləşdirə bilməsində, öz sözlərinə və hərəkətlərinə qiymət 
verməyi bacarmasında ağlın dərəcəsini görmək mümkündür”. 

Bu günə qədər mövcud olan fəlsəfi cərəyanlar içərisində “Hürufizm”, 
“Sufizm” cərəyanları hərflərin, rəqəmlərin və ruhun müqəddəsliyini 
ilahiləşdirirdilərsə bunun üçün fəaliyyətdə ağlın tərbiyəsinə üstünlük verirdilər. 
Hətta sufilər özlərinə xüsusi forma da seçmişlər. Bütün fəsillər də xüsusi 
formada, yəni yun parçadan olan ədada (“Süf” sözü “yun parça” mənasını 

verir) gəzən sufilər ağlın tərbiyəsini təmiz, səliqəli, formaca dəyişməz geyimdə, 
düz danışmaqda, ədaləti münasibətdə, ədəb-ərkanlı rəftarda, ədəbi eşqdə və 
digər mənəvi normaların məməcmusunda görürdülər. Klassik ədəbiyyatımızda 
da, fəlsəfədə də mövcud olan ağıl və ağlın tərbiyəsi müstəqillik qazandığımız 
illərdən başlayaraq həyata vəsiqə almışdır. 

Orta əsrlərdə yaşamış Azərbaycan şairi Əssar Təbrizi “Mehr və Müştəri” 
əsərində xeyli sayda ağıl tərbiyəsi elementlərindən istifadə etmişdir. 

“Mehr və Müştəri” əsərində övladların ağıllı, kamallı olmaqları barədə 

bütün əsər boyu müxtəlif təşbihlər, müqayisələr və dəyərli şərhlər verilir. 
Görünür ən mötəbər mənbələrimizdə ağıl tərbiyəsinin həyata keçirilən tərbiyə 
işinin əsasını təşkil etməsi ideyası bu günə qədər nəzərdən qaçırılmışdır. 
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Görkəmli maarifçi, professor Nurəddin Kazımov haqlı olaraq tərbiyənin ən 

başlıca tərkib hissələrindən birini ağıl tərbiyəsi hesab etmişdir. N.M.Kazımov 
ağıl tərbiyəsi başlığı altında dərc etdirdiyi yazılarında ağıl tərbiyəsinin 
mahiyyətini açmış, onun üsullarını, yollarını və başqa xarakterik cəhətlərini 
göstərmişdir. Alimə görə ağıl tərbiyəsini həyata keçirilməsi yollarından birini 
“işə başlamazdan əvvəl nəticələrini görə bilmək” təşkil edir. Mehrin Keyvan 
şahın yanına gəlməzdən əvvəl-qabaqcadan dərindən düşünməsi, şahmat və 
nərd oynamazdan qabaq görəcəyi işin nəticələrini qabaqcadan düşünüb 
daşınması və nəhayət şahla görüşün uğurla nəticələnməsinə, nərd, şahmat 

oyunlarının qələbə ilə bitməsinə səbəb olur. 
Müştəri, Bədr və Mehyarın dostlarının yanına  gəlmələri sonra, Bəhramın 

onları izləyərək təqib edib qolu bağlı tacirlərə verməsi, tacirlərin onları dənizə 
tullaması, dənizdən xilas olub Dərbəndə gəlmələri, Qeytaq Qıbçaq 
hüdudlarında, Elbrus dağının ətəklərində, şirə, pələngə, əfi ilanə, qayışpaçaya, 
yamyamlara qarşı mübarizə aparmaları prosesində yalnız ağlın gücü ilə sağ-
salamat qalıb yollarına davam edirlər. Bunlar da ağıl tərbiyəsinin bariz 
nümunəsidir. əsərdə Mehrin alimlərlə mübahisəsi səhnəsi təsvir olunur. Onun 

alimlərə elmin, islahatın, məişətin, təbiətin, cəmiyyətin və idrakın, mütləq 
ideyanın, hərəkətdə olan substansiyanın nadir sirlərindən istifadə edərək 
onlara ağıllı-məntiqli cavablar verərək onları mat qoyması da Əssar Təbrizinin 
ağıl tərbiyəsinə dair mülahizələr yürütməsini göstərir.  

Ağlın psixoloji əsasları. Müasir psixologiya elmi ağlın təfəkkürün məhsulu 
olması ideyasını irəli sürür. Psixoloqların ümumi qənaətinə görə təfəkkürün 
məhsulu olan ağlın keyfiyyətləri isə təfəkkürün müxtəlif növlərinin inkişaf 
səviyyəsilə müəyyənləşir. Təfəkkürün əyani-əməli təfəkkür, əyani-obrazlı 

təfəkkür, mücərrəd təfəkkür, praktik təfəkkür, texniki təfəkkür, bədii təfəkkür, 
yaradıcı təfəkkür kimi, növlərinin inkişaf səviyyəsi və onların biri-birilə 
culğalaşması ağlın xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirən ən başlıca amildir. Hər bir 
insanın təfəkkür növünün üstünlüyü və bu üstünlüyü səciyyələndirən cəhətlər 
həmin insanın ağlının xarakteristikası kimi qiymətləndirilir. Bu səviyyənin 
aşağı olması ağlın dayazlığına, yüksək olması isə ağlın normal olmasına, başqa 
sözlə ağıllılığa dəlalət edir. 

Psixoloqlar bu cəhətləri nəzərə alaraq adamın müəyyən fəaliyyət növü 

sahəsində lazımi təcrübənin olmasını vacib şərt kimi izah edirlər. Əgər hər 
hansı bir fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrasının şərti nəzərdə tutulursa bu şərtin 
fonunda qabiliyyətlər dayanır. Deməli, hər bir adamın özünəməxsus şəkildə 
culğalaşan təfəkkürü onun qabiliyətlərilə şərtlənir. Yəni qabiliyyətlər ağlın 
keyfiyyətində təzahür edir. Belə olan təqdirdə adamların ağlının səviyyələri 
məhz bu meyar əsasında müəyyənləşir. Beləliklə, həmin səviyyələrə uyğun 
olaraq ağlın keyfiyyətləri də üzə çıxır.  

Psixoloji ədəbiyyatda ağlın keyfiyyətləri aşağıdakı şəkildə qruplaşdırılır: 

- ağlın müstəqilliyi; 
- ağlın tənqidliyi; 
- ağlın dərinliyi; 
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- ağlın çevikliyi; 

- ağlın sürətliliyi (fakir sürəti); 
- ağlın məntiqliyi (fakir məniqliyi). 
Azərbaycan görkəmli psixoloq alimləri Əkbər Bayramov və Əbdül 

Əlizadə tərəfindən hazırlanan “Psixologiya” dərsliyində ağlın keyfiyyətləri 
daha aydın şəkildə şərh olunur. Alimlərin fikrincə “ağlın müstəqilliyi insanın 
öz bilik və təcrübəsinə əsasən cisim və hadisələrin mühüm əlamət və 
xüsusiyyətlərini, əlaqə və münasibətlərini, qanunauyğunluqlarını başa 
düşməsində, yeni məsələlər irəli sürüb onları həll etməsində və biliklərini 

nisbətən mürəkkəb problemlərin həllinə tətbiqetmə bacarığında özünü 
göstərir”. Ağıl müstəqilliyinə malik olan adamlar müstəqil fakir söyləyən 
zaman, müstəqil ideyalar irəli sürərkən qabaqcadan planlaşdırdıqları işin 
müvəffəqiyyətlə nəticələnəcəyinə əmin olarkən uğurlar qazanacaqlarına 
inanırlar. Onların ağıl müstəqilliyi məhz belə ağıllı mülahizələr yürütmələrində 
ifadə olunur. 

Ağlın tənqidliyində danışan Ə.Bayramov və Ə.Əlizadə qeyd edirlər ki, 
“ağlın tənqidliyi onun müstəqilliyi ilə bağlı olub, insannın a) dərk olunan 

fikirləri, fərziyyələri, eləcə də öz fakir və rəyləri ölçüb biçməsində; b) idrak 
obyektlərindəki səhv və uyğunsuzluqları axtarıb tapmasında; c) bunların 
səbəblərini araşdırmasında ifadə olunur”. Belə adamlar həyata səhv addımlar 
atmırlar. Ona görə ki, onlar atacaqları addımları dəfələrlə ölçüb-biçdikdən 
sonra atırlar. Bunun nəticəsi olaraq onlar çox nadir hallarda səhvə yol verirlər. 
Onlar səhvə yol verdikləri təqdirdə öz səhvlərinə obyektiv şəkildə tənqidi 
münasibət bəsləməyi bacarırlar. 

Adı çəkilən dərslikdə ağlın dərinliyindən söhbət açılarkən qeyd olunur ki, 

“ağlın dərinliyi məsələlərin mahiyyətini dürüst dərk etməkdə, hər bir hadisəni 
törədən səbəbləri müəyyənləşdirməkdə, problemi hərtərəfli anlamaqda, 
hadisələrin nəticəsini qabaqcadan düzgün müəyyənləşdirməkdə ifadə olunur”. 
Belə adamlar el arasında “dərin ağıllı adamlar” kimi qiymətləndirilir, kamil 
insanlar kimi dəyərləndirirlər. 

Ağlın çevikliyi də adı çəkilən dərsliklərdə görkəmli alimlər tərəfindən 
daha müfəssəl şəkildə aydınlaşdırılır. Orada göstərilir ki, “ağlın çevikliyi də 
mühüm keyfiyyətlərdəndir. Insan həyat təcrübəsi boyu müxtəlif məsələlərlə, 

problemlərlə rastlaşır, onları müxtəlif üsullarla həll edir. Lakin həyatda baş 
verən hadisələr, qarşıya çıxan məsələlər müxtəlif və rəngarəndir. Bəzən onlar 
zahirən bir-birinə oxçasalar da, mahiyyət etibarilə fərqlənirlər. Ona görə də 
onlara eyni ölçü ilə yanaşmaq, məlum qaydaları tətbiq edib, tapdanmış yolla 
getmək lazımi nəticəni vermir. Bu halda insanlar məsələnin həll edilməsilə 
bağlı… yeni yol və vasitələr tapıb həllinə nail olurlar. Bu ağlın çevikliyilə 
əlaqədardır”. Belə adamlar daha hazırcavab olurlar. Verdikləri cavablar 
qarşısındakı sarsıdır, ətrafdakıları heyran qoyur. Çünki onun ağlının çevikliyi 

onu daha ağıllı addım atmağa bir növ təhrik edir. Belə adamlara el arasına 
“müdrük adamlar” deyilir.  
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Uşaqların ağlının tənzimlənməsi, tərbiyəsi onların ağıl keyfiyyətlərinin 

səviyyəsinin yüksəldilməsi kimi başa düşülməlidir.  
Ağlın keyfiyyətlərinin səviyyəsinin yüksəldilməsi işinə məqsədyönlü, planlı 

və mütəşəkkil yanaşıldıqda tərbiyə olunanların ağıl səviyyəsi yüksək olur, 
onlar: 

- ağıl müstəqilliyi inkişaf edir, onlar öz davranış və fəaliyyətlərində 
müstəqil fakir yürütmək, müstəqil düşünmək və atdıqları müstəqil addımların 
uğurlu olacağına əminliklə yanaşırlar; 

- fərziyələrinin reallaşmasına tənqidi münasibət bəsləməyi öyrənir, 
görəcəkləri işi dəfələrlə ölçüb-biçdikdən sonra görməyə cəhd edirlər; 

- dərin ağıllı, məsələlərin həllində zərgər dəqiqliyi göstərməyə olan maraq-
meyllərini inkişaf etdirirlər; 

- hər bir ziddiyyətli situasiyalardan ağlın çevikliyilə çıxmağa cəhd etmək 
qabiliyyətlərini formalaşdırırlar. 

 
Ağıl tərbiyəsinin forma və yolları. 

 
Ağıl tərbiyəsilə bağlı həyata keçirilən işlər bir neçə formada həyata 

keçirilə bilər və müxtəlif yollarla şagirdlərin ağıl tərbiyəsini formalaşdırmaq 
olar. Disputlar, gecələr, görüşlər, şagird konfransları, maraq kursları 
formasında keçirilən tədbirlərdə ağıl tərbiyəsilə bağlı mövzuların seçilməsi çox 
faydalıdır. 

Ağıl tərbiyəsinə həsr olunmuş disputlar. Belə disputların mövzusu “Ağıl 
ağıldan üstündür”, “Ağıl olan yerdə zora ehtiyac yoxdur”, “Ağıllılar müzakirə 

olunmur”, “Hikmət ağlın məhsuludur”, “Ağıldan bəla gəlməz”, “Ağıl 
gözəlliyi”, “Nəsirəddin Tusi və ağıl gözəlliyi” mövzusunda keçirilə bilər.  

Gecələr. Belə gecələri  “Ağıl və sənət gecəsi”, “Tusi gecəsi”, “Bəhmənyar 
gecəsi”, “Ağıldan pay olmaz mövzusunda gecə” formasında keçirmək olar. 
Belə gecələrdə  ağlın duhası, ağlın insan həyatında rolu ilə bağlı fəzilətləri, 
N.Tusinin və Bəhmənyarın ağlın əxlaqi mənəvi və psixoloji tərəfləri ilə bağlı 
kəlamlarını müzakirə mövzusuna çevirmək olar. 

Görüşlər. Orta ümumtəhsil məktəblərində həyata keçirilən ən populyar 

dərsdənkənar tədbirlərdən hesab olunur. Çünki əmək adamları ilə, incəsənət 
xadimlərilə, məşhur idmançılarla, alimlərlə təşkil olunan görüşlər hər ildə bir 
neçə dəfə keçirilir. Bu görüşlərdən bir və ya bir neçəsini də ağıl tərbiyəsinə həsr 
etmək daha faydalı hesab olunur. Bu görüşlərin içərisində ağıl tərbiyəsilə 
əlaqədar tədqiqat aparan adamlarla görüşlər daha münasib sayılır. Çünki 
ümumtəhsil məktəblərində hər şeydən əvvəl ağıl tərbiyəsilə bağlı aparılan 
işlərin elmi-pedaqoji məzmunu onun elmi-nəzəri əsasları və praktik mahiyyəti 
haqqında pedaqoji kollektivin üzvlərinə və şagirdlərə məlumat vermək və 

onları maraqlandıran sualları cavablandırmaq lazım gəlir.  
Keçirilən görüşlərin hər birində də ağıl tərbiyəsilə bağlı fikirlər söyləmək, 

mühakimələr yürütmək olar. 
Görüşlərin içərisində ən münasibi ağıllı hesab olunan adamlarla keçirilən 

görüşlər daha böyük əhmiyyət kəsb edir. Belə görüşlər şagirdlər üçün mühüm 
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əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrində 

çalışaraq ad-san qazanan, ailəsinə, doğulduğu yerə, rayonuna və ölkəsinə 
başucalığı gətirən belə ağıllı adamlar xalq şöhrəti qazanmış adamlar hesab 
olunur. Belə adamlarla keçirilən görüşlər şagirdlərin ağıl tərbiyəsini 
tənzimləməyə kömək edirsə, digər tərəfdən belə örnəklər onları ağıllı adam 
olmağa istiqamətləndirir. 

Şagird konfransları. Ümumtəhsil məktəblərində təşkil olunan şagird 
konfranslarının əsas mövzularının ağıl tərbiyəsinə həsr edilməsi, aparıcı 
problemin ağıl tərbiyəsilə əlaqələndirilməsi çox faydalı ola bilər. Bu baxımdan 

“Ağıl-ağıldan üstündür”, “Ağıl ən böyük sərvətdir”, “Ağıllı adam kimə 
deyilir”, “Ağldan pay olmaz”, “Ağlın, hünərin, mərifətin varsa, buyur gəl” 
mövzularında təşkil olunması nəzərdə tutulan şagird konfranslarının elmillik, 
ardıcıllıq, ideyalılıq, məqsədyönlülük prinsiplərinə uyğun aparılması daha 
məqsədəuyğun sayılır. Birinci ona görə ki, şagirdlər seçdikləri mövzuları 
müəllimlərin və ya tədqiqatçı alimlərin rəhbərliyi altında hazırlamaqla 
tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinə yiyələnirlər. İkincisi onlar ağıl tərbiyəsilə bağlı 
axtarışlar aparan zaman bir sıra mənbələrlə tanış olmaqla zəngin elmi 

dünyagörüşü əldə edirlər. Üçüncüsü ağıl tərbiyəsilə bağlı tədqiqat apararaq 
məktəb tribunasından elmi-tədqiqat materialını təqdim edən şagirdlər çoxsaylı 
şagird ordusunun bu problemə olan maraq dairəsinin genişlənməsinə rəcav 
vermiş olurlar. 

Ağıl tərbiyəsinə dair bədii yaradıcılıq müsabiqəsi. Belə müsabiqələrin 
keçirilməsi əgər bir tərəfdən şagirdlərin ağıl tərbiyəsinin inkişafını təmin 
edirsə, digər tərəfdən istedadlı şagirdlərin üzə çıxarılmasına stimul yaranmış 
olur. Ağıl tərbiyəsilə bağlı bədii yaradıcılıq müsabiqəsi özü bir neçə formada 

həyata keçirilə bilər. Hansı ki, hər hansı formadan istifadə edilərək həyata 
keçirilən müsabiqələrdə şagirdlər öz ağıllı olmaq məharətlərini nümayiş 
etdirməyə cəhd göstərəcəklər. 

“Ağlın meyarı bilikdir”, “Ağlın sönməz məşəli”, “Ağıl olan yerdə zora 
ehtiyac yoxdur” (Heydər Əliyev) adlı intellektual oyunların keçirilməsi çox 
faydalıdır. 

Ağıl, hikmət sahiblərinə həsr olunmuş mahnılardan ibarət müsabiqənin 
keçirilməsi, ağıl və hünər sahiblərinə həsr edilmiş festivalın təşkil edilib həyata 

keçirilməsi, “Hikmətli söz söyləmək, ağılın nişanəsidir” adlı poeziya 
müsabiqəsinin qalibinin müəyyən edilməsi kimi tədbirdə iştirak edən şagirdlər 
mövcud bədii yaradıcılıq nümunələrindən istifadə etməklə yanaşı, özləridə bu 
mövzuda şer, mahnı və melodiyalr, səhnəciklər, dialoqlar, ssenarilər 
hazırlayacaqlar. Belə nümunələr isə şagirdlərin ağıl tərbiyəsinin inkişafı, 
formalaşması üçün çox önəmli hesab olunur. 

Professor Nurəddin Kazımov ağıl tərbiyəsinin qarşısında qoyulmuş 
vəzifələrin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlmək üçün istifadə olunan yollar 

haqqında danışarkən həmin yolların bir neçəsini nümunə gətirər: sənətinin 
kamil ustası olan tarixi adamların nümunəsindən istifadə; imkan daxilində bu 
cür şəxslərlə görüşlərin təşkili; işin icrasından əvvəl onun nə ilə nəticələnəcəyini 
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görməyə və görməməyə aid həyatdan götürülmüş faktlar haqqında söhbət; 

düşünülməmiş deyilən sözlərin sonuna aid müsahibə; səbrlə və səbrsiz görülən 
işlərin aqibəti barədə müsahibə; biliyin və bilik almağın əhəmiyyəti haqqında 
müzakirə; təfəkkür əməliyyatına uyğun gələn və uyğun gəlməyən 
mühakimələrin təhlili (Bax, N.Kazımov. Məktəb Pedaqogikası, Bakı, 
Çaşıoğlu, 2002, Səh. 342). Belə müzakirə, və təhlillər yolu ilə doğurudan da 
şagirsdlərin ağıl tərbiyəsini günün tələbləri səviyyəsində formalaşdırmaq 
mümkündür. 

Ümumiyyətlə desək ümumtəhsil məktəblərində təlim prosesində, istərsə də 

dərsdənkənar tədbirlərdə şagirdlərin ağıl tərbiyəsini həyata keçirməyin bir sıra 
yolları vardır. Onları aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: 

- idtidai sinfin ilk mərhələsi olan savad təlimindən sonra ayrı-ayrı 
mətinlərin öyrədilməsi zamanı şagirdlərə ağıl tərbiyəsinin ilkin elementlərinin 
aşılanması; 

- “Oxu” dərslərində müvafiq mövzuların tədrisində ağıla, ağıllılığa, səbrilə 
iş görməyə, təmkinlə davranmağa, işin icrasından əvvəl onun yaxşı 
nəticələnəcəyinə aid olan didaktik materialların öyrədilməsi yolu ilə ağıl 

tərbiyəsinin formalaşdırılması. 
- V-IX siniflərin Azərbaycan dili, ədəbiyyat, tarix, xarici dil və digər 

ictimai fənlərin tədrisi prosesində yeri gəldikcə ağıl tərbiyəsinə dair 
nümunələrdən istifadə olunması; 

- folklor materiallarından istifadə olunan zaman xalq yaradıcılığı 
nümunələrindəki hikmətlərin ağıla və ağıl tərbiyəsinə aid olan cəhətlərini 
açmaq yolu ilə ağıl tərbiyəsinin təşkili; 

- klassiklərimizin əsərlərində ağıla, fərasətə, səbrlə iş görməyə, ailə üçün 

faydalı iş görməyə, cəmiyyətə xeyir verməyə dair hikmətlərdən təlim 
prosesində, yeri gəldikcə istifadə etməklə şagirdlərin ağıl tərbiyəsinin 
formalaşdırılması; 

- X-XI sinifdə humanitar fənlərin tədrisi prosesində ağıl tərbiyəsi üçün 
məqbul hesab edilən nümunələrin seçilib istifadə edilməsi yolu ilə şagirdlərin 
ağıl tərbiyəsinin formalaşdırılması; 

- dərsdən kənar tədbirlərdə, məktəbin məktəbdənkənar tərbiyə 
müəssisələrilə əlaqəsi zamanı planlaşdırılan tədbirlərdə ağıl tərbiyəsi 

nümunələrinə müraciət etmək yolu ilə şagirdlərin ağıl tərbiyəsinin 
formalaşdırılması. 

 

Sual və tapşırıqlar 
 

1. Ağıl nədir? 
2. Ağıl məsələsi etnopedaqoji nümunələrdə necə qoyulub? 

3. Klassik ədəbiyyatda ağıl və ağıl tərbiyəsi məsələsi necə qoyulub? 
4. Ağıl tərbiyəsinin mahiyyətini və məzmunun izah edin. 
5. Təlim prosesində ağıl tərbiyəsi hansı yollarla həyata keçirilir? 
6. Dərsdənkənar tədbirlərdə ağıl tərbiyəsi şagirdlərə necə aşılanır? 
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7. Ağıl tərbiyəsini elmi pedaqogikaya gətirən alim barədə danışın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

VIII Fəsil:  

7.1. Fiziki tərbiyə 
 

Fiziki tərbiyə anlayışı və onun tarixi səciyyəsi.  
Fizki tərbiyə tərbiyənin tərkib hissələrindən biri olub yetişən nəslin 

sağlam, çevik, cəld, dözümlü, qıvraq, möhkəm, güclü, sürətli, elastik, qüvvətli, 
qaməti şux, yaraşıqlı, əzmkar, qələbə sevər, cəsur, yarışmağı sevən, qələbə 
sevər, məğlubedilməz kimi keyfiyyətləri özündə əks etdirən adamlar kimi 
böyüməsini, ən ümdəsi kamil bir şəxsiyyət kimi formalaşmasını təlqin edir. 

Azərbaycan xalqı tarixən fiziki cəhətdən möhkəm olmağa cəhd edən, ağlı 
ilə gücünü birləşdirib mübarizə aparan xalq olmuşdur. 

Fiziki tərbiyə anlayışı bir anlayış olaraq pedaqoji ədəbiyyatda əsasən 
“bətən tərbiyəsi” və “fiziki tərbiyə” şəklində işlənmişdir. Keçmiş SSRİ 
dönəmində bu anlayış rus ədəbiyyatında “telesnoe vospitaniye” “fiziçeskoe 
vospitanie”, “fiziçeskoye kultura” şəklində işlənmişdir. Bu terminlərin təsiri 
altında da Azərbaycan pedaqoji ədəbiyyatında “bədən tərbiyəsi”, “fiziki 
tərbiyə”, “fiziki mədəniyyət” anlayışları işlənmişdir. Fiziki tərbiyə ilə əlaqədar 
olan dərslər, məşğələlər isə bir qayda olaraq “İdman dərsi”, “idman 
məşğələləri”, “bədən tərbiyəsi dərsi”, “bədən tərbiyəsi məşğələləri”, “fiziki 

mədəniyyət məşğələləri” şəklində izah edilmişdir. 
XX əsrin 30-40-ci illərindən etibarən Rusiyada çap olunan pedaqoji 

ədəbiyyatda orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin fiziki tərbiyəsini təmin 
edən məşğələlər “idman” (sport) və “bədən tərbiyəsi” (telesnoye vospitanie) 
kimi ifadə olunsa da, fiqurlu konki sürmə, bəddi gümnastika, turnikdə və 
halqalarda nümayiş etdirilən hərəkətlər fiziki mədəniyyət kimi (fiziçeskoe 
vospitanie) ifadə olunmuşdur. Istər Rusiyada, istərsə də Azərbaycanda çap 
olunan akademik “Pedaqogika”larda isə yetişən nəslin fiziki sağlamlığını 
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təmin edən məşğələlər isə ənənəvi olaraq “fiziki tərbiyə” məşğələləri 

adlandırılmışdır. 
Ümumiyyətlə desək fiziki tərbiyə Azərbaycan xalqı mövcud olduğu 

gündən cəmiyyət üzvlərinin sağlam olmalarını, cəldliyini, çevikliyini, 
mübarizəsini özündə səciyyələndirən ən başlıca amillərdən biri kimi özünü 
göstərmişdir. Əmək, mübarizə və yarış meydanlarında fiziki hərəkətlərilə 
seçilən insanlar cəmiyyətin aparıcı insanları kimi dəyərləndirilmişlər. Xüsusilə 
xalqımızın milli oyunlarında, o cümlədən çovqan, ox atmaq, qılınc döyüşü, 
cıdır yarışları, papaq götürdü, dizədöydü, şuppu-şuppu, çilədi, eşşək beli 

sındırdı, ənzəli, güləş, qaçdı-tutdu, mərə-mərə, topaldıqaç, qurşaqtutdu kimi 
yarışlarda qalib gələnlər xalqın fiziki cəhətdən təqdirolunan adamları kimi 
qiymətləndirilmişdir.  

Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrində fiziki cəhətdən sağlam 
olmaq, can sağlığının var-dövlətdən üstün olması, sağlam ruhun, sağlam 
bədəndə olması, sağlamlıq və gigiyena işlərinin aparılması ilə bağlı istənilən 
qədər müdrik fikirlər, dəyərli tövsiyyələr vardır. Ağsaqqalların, ağbirçəklərin 
bayatı, ağı, lay-lay, zərbül-məsəl formalarında deyilmiş fikirlərdə uşaqların 

sağlam böyüməsi, qüvvətli olması, pəhləvana bənzəməsi, Vətəni qorumaq üçün 
igid olması kimi arzuları fiziki tərbiyənin xalqımız tərəfindən daim təqdir 
olunmasını göstərir. Nağıllarda, dastanlarda, rəvayətlərdə qəhrəman oğulların 
vəsf olunması da bu fikirləri təsdiqləyir. ən qədim yazılı abidələrimizdə də 
insanların fiziki tərbiyəsi daha bariz şəkildə öz təcəssümünü tapır. “Avesta”da, 
Dədə Qorqud dastanlarında, habelə Əbülhəsən Mərzdan oğlu Bəhmənyar Əl-
Azərbaycaninin, Səfiyyəddin Urməvinin, Nəsirəddin Tusinin, Nizami 
Gəncəvinin, Məhəmməd Füzulinin, Saib Təbrizinin, Seyid Əzim Şirvaninin, 

Abasqulu Ağa Bakıxanovun əsərlərində adamların fiziki cəhətdən sağalam 
olmaları hər şeydən üstün tutulur. Orta əsərlərdə yaşamış görkəmli 
mütəfəkkirimiz Əssar Təbrizi özünün “Mehr və Müştəri” əsərində ailədə 
uşaqların fiziki cəhətdən sağalam böyümələri üçün istənilən sayda iqtibaslar 
vardır. Hələ məktəbəqədər dövrdə uşaqlara idman vərdişlərinin aşılanması ilə 
bağlı fikirlər vardır. Mehrlə Müştəriyə mədrəsədə təhsil aldığı illərdə tibbi 
biliklərin verilməsi, onların fiziki cəhətdən sağlam insanlar kimi 
yetişdirilməsini göstərən cəhətlərdən biri kimi qiymətləndirilməlidir. 

Valideynlər övladlarını cəld, çevik, mübariz, döyüşkən, məğlub edilməz, bir 
sözlə fiziki cəhətdən dözümlü gənclər kimi görmək istəyirlər. Bu məqsədlə 
onlara çovkan oyunu oynamağı, at çapıb qılınc çalmağı, ox atmağı, nizə 
saxlamağı öyrədirlər. 

 
At oynatmaq, topu vurmaq aləmində o təkdi, 
Sanki göydən ayı dartıb endirəcəkdi. 
… Qarışqaya dönüb topu elə qapdı apardı, 

Sanki onun sürətində ildırımdan pay vardı. 
 
Misralarında Mehrin idmanın çovkan növü ilə ciddi məşğul olduğunu, bu 

oyunu çox məharətlə oynamasını göstərir. “Sonra da Mehr nərə çəkib atı 
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çapdı meydana”, “Çaparaqda yerə düşüb yenə yəhərə qalxdı”, “Nizəsilə 

halqaları bir-bir qaldırdı yerdən”, “Nizəsini göyə atıb, qaçışda tutdu onu”, 
“Qaçan atın ayağından çıxartdı bir nalını”, “…Kaman alıb, ox atdı”, 
“Üzükdən üç ox keçirib böyük heyrət qopardı”, “Çapa-çapa oxlarını atdı ona 
yağış tək”, “Hürkək kimi atı Mehrin o tez tulladı yerə” kimi misralar isə 
Mehrin fiziki cəhətdən çox hazırlıqlı olduğunu göstərir.  

 
Fiziki tərbiyənin mahiyyəti  

Fiziki tərbiyə uşaqların və məktəblilərin bütün yaş dövrləri üşün səciyyəvi 
hesab olunur. Körpəlik yaş dövründən başlayaraq uşaqlara bir sıra fiziki 
vərdişlərin qazandırılması vacib hesab olunur. Məktəbəqədər yaş dövrləri 
üçün, xüsusilə bağça uşaqları üçün proqram hazırlayan mütəxəssislər haqlı 
olaraq məktəbəqədər dövrdə uşaqlara bir sıra fiziki tərbiyə təmrinlərinin 
öyrədilməsini zəruri sayırlar. Bağça dövründə uşaqlar arasında bir sıra idman 
yarışlarının təşkil edilməsi və bu yarışların ayrı-ayrı yaş dövrlərinə görə 
hazırlanıb həyata keçirilməsi ilə mütəxəssislər tərəfindən çox düzgün olaraq 

nəzəri-praktik cəhətdən əsaslandırılır. Məktəbəqədər yaş dövründə bünövrəsi 
yaxşı qoyulmuş fiziki tərbiyə sonrakı yaş dövrlərində uşaqların sağlam 
böyümələrini bir növ stimullaşdırır.  

Ibtidai siniflərdə istər təlim prosesində, istərsə də dərsdənkənar, 
sinifdənxaric tədbirlərdə kiçik yaşlı məktəblilərin fiziki tərbiyəsinin düzgün 
təşkili isə onların yuxarı siniflərdə idman təmrinlərinin daha müfəssəl yerinə 
yetirilməsinə şərait yaradır.  

Ibtidai siniflərdə həyata keçirilən idman məşğələlərinin mütəxəssislər 

tərəfindən həyata keçirilməsi uşaqların fiziki tərbiyəsilə yanaşı, onların fiziki 
kamilliyə yüksəlməsini təmin edir, fiziki-fizioloji inkişafına şərait yaradır və 
fiziki mədəniyyəti üçün stimul olur. Yeri gəlmişkən bu terminlərə də aydınlıq 
gətirək.  

Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsinin əsas anlayışları aşağıdakılardır. Fiziki 
kamillik, fiziki tərbiyə, fiziki inkişaf, fiziki mədəniyyət.  

Fiziki kamillik – insanın fiziki inkişafının tarixən şərtlənmiş səviyyəsi, 
təlim, əmək və müdafiə fəaliyyəti üçün (müxtəlif yaş dövrlərində) fiziki 

dərəcəsinin optimal dərəcəsidir.  
Fiziki tərbiyə - çoxcəhətli pedaqoji prosesdir ki, bu da böyüməkdə olan 

nəslin fiziki kamilliyinə nail olmağa yönəldilmişdir. 
Fiziki inkişaf – daxili və xarici mühitin, tərbiyənin təsiri altında insanın 

boyunun, bədəninin forma və toxumalarının, orqanizmin bioloji 
funksiyalarının dəyişməsi deməkdir.  

Fiziki mədəniyyət – cəmiyyətin ümumi mədəniyyətinin bir hissəsidir. 
Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və praktikası sahəsində nailiyyətlərin, fiziki tərbiyə 
vəzifələrini həyata keçirmək üçün maddi və mənəvi vasitələri yaratmaq 

sahəsində əldə edilmiş müvəffəqiyyətlərin məcmusudur. (Paşayev Ə.X., 
Rüstəmov F.A. Pedaqogika. Bakı: “Nurlan” 2007. səh. 381). 
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Ibtidai sinif şagirdlərinin məktəbin yerləşdiyi rayonun və respublikanın 

kütləvi idman yarışlarına cəlb edilməsi onların fiziki tərbiyəsilə yanaşı ümumi 
intellect səviyyələrini də yüksəldir. Bu onunla əsaslandırılır ki, kiçik yaşlı 
məktəblilər idman üzrə dərsdənkənar və sinifdənxaric tədbirlərə daha çox 
maraq göstərirlər. bunu nəzərə alaraq fiziki tərbiyə üzrə tədbirlərin 
məqsədyönlü planlı və mütəşəkkil həyata keçirilməsinin çox mühüm 
əhəmiyyəti vardır.  

Ibtidai məktəb şagirdləri arasında aparılan sorğular göstərir ki, onların 
əksəriyyəti fiziki tərbiyə üzrə sinifdənxaric işlərə çox böyük maraq göstərirlər. 

əlbəttə, belə bir mövqe təsadüfi deyil. Çünki fiziki tərbiyə  üzrə sinifdənxaric 
işlərin müxtəlif növləri, formaları ilə əhatə olunan şagirdlərin fiziki inkişafı, 
sağlamlığı təmin olunur. Asudə vaxtları səmərəli təşkil edilir.  

Fiziki tərbiyə üzrə sinifdənxaric işlərdə şagirdlərin bir-biri ilə yaxınlığına, 
dostluğuna möhkəm zəmin yaranır. Müxtəlif məzmunlu oyunlarda, idman 
yarışlarında komandanın, bütövlükdə isə kollektivin mənafeyi naminə 
yorulmadan çalışmaq, mətinlik, dözümlük nümayiş etdirmək, fəaliyyət 
enerjisindən  maksimum şəkildə istifadə etmək bacarığını parlaq şəkildə nəzərə 

çatdırmaq imkanı yaranır. 
Müşahidələr göstərir ki, şagirdlər fiziki tərbiyə üzrə sinifdənxaric işlərin ən 

çox idman oyunları növünə xüsusi maraq göstərirlər. Əlbəttə, bu təbii 
sayılmalıdır. “Bənövşə”, “Bir quşum var”, “Dəsmalı ötür” və digər xalq idman 
oyunları müxtəlif nəsildən olan insanların uşaqlıq, yeniyetməlik dünyasını 
daha maraqlı etmişdir. Şübhəsiz, fiziki tərbiyə üzrə sinifdəxaric işləri təkcə 
oyunlarla məhdudlaşdırmaq olmaz. Şagirdlərin arzu və maraqlarına, fiziki 
imkanlarına uyğun olaraq bədən tərbiyəsi və idmanın ayrı-ayrı növləri də 

yaddan çıxarılmamalıdır.  
Iş-fəaliyyət prosesində bir mühüm cəhət də diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Belə ki, şagirdlərin bədən tərbiyəsi və idman üzrə arzuları, maraqları, 
imkanları qabaqcadan daha yaxından öyrənilməli, müvafiq bölmələr təşkil 
edilməli, məşğələ cədvəlləri tərtib olunmalıdır.  

Ixtisas və pedaqoji-metodik ədəbiyyatın təhlili, qabaqcıl iş təcrübəsi 
nümunələri göstərir ki, fiziki tərbiyə üzrə kiçikyaşlı məktəbliləri əhatə edən 
sinifdənxaric işlərin aşağıdakı istiqamətlərdə təşkili daha məqsədəmüvafiqdir: 

1. Yüngül atletika üzrə; 
2. Gimnastika üzrə; 
3. İdman oyunları üzrə; 
4. İdman bayramları üzrə. 
(Bax. İbtidai məktəbdə sinifdənxaric işlərin təşkili kitabında V. Xəlilovun 

“Fiziki tərbiyə üzrə sinifdənxaric işlərin təşkili” məqaləsi. Bakı. “Rövşən” 
nəşriyyatı, 2006, səh 143.) 

 

Fiziki bacarıqların formalaşdırılması  

Fiziki tərbiyə məşğələlərində tədris proqramının tələblərinə uyğun olaraq 
şagirdlərə bir sıra bacarıqların aşılanması vacib hesab olunur. Hansı ki, bu 
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bacarıqlar bədən tərbiyəsi məşğələlərində nəzərdə tutulan təmrinlərin 

öyrədilməsində həlledici rola malikdir. Orta ümumtəhsil məktəblərində həyata 
keçirilən bədən tərbiyəsi dərslərində sadə gimnastika tipli hazırlıq hərəkətlərini 
icra etməyi; topu çiləməyi, çiləyib atmağı; oyun qaydalarına əməl etməklə 
oynamağı; sıra təlimi üzrə keçilmiş hərəkətlərin icrasını; hərəkət keyfiyyətləri 
(cəldlik, çeviklik, davamlılıq, dözümlülük və s) üçün münasib hərəkətlər seçib 
icra etməyi; səhər gimnastikası üzrə bir sıra hərəkətləri bilməyi və icra etməyi; 
böyük və kiçik toplarla hərəkət etmək, topu yoldaşlarına ötürüb və onlardan 
qəbul etməyi; öyrədilmiş rəqs hərəkətlərini icra etməyi və onların adlarını və 

yaranma tarixini şərh etməyi; sərbəst yolla dırmanmağı; dırmanıb aşma 
hərəkətlərini yerinə yetirməyi; yerindən qaçaraq uzununa, hündürlüyə 
tullanmağı, onları fərqləndirməyi bilməyi; müxtəlif məsafələrə qaçmağı; bədən 
tərbiyəsi üzrə verilən ev tapşırıqlarını sərbəst yerinə yetirməyi; futbol, 
voleybol, həndbol, güləş, ağırlıq qaldırmaq, halqalarda yellənmək, turnikdə 
müvafiq hərəkətləri yerinə yetirmək, güləş, boks, qılınc oynatmaq kimi idman 
növləri üzrə ən zəruri hərəkətləri yerinə yetirməyi bacarmalıdırlar.  

 

Mütəhərrik oyunlar üzrə bacarıqların formalaşdırılması   
Orta ümumtəhsil məktəblərində proqram materiallarının tələblərinə 

müvafiq olaraq ibtidai siniflərdən başlayaraq şagirdlər bir sıra mütəhərrik 
oyunları oynamağı, əvvəlcədən hazırlanmış ssenariyə əsasən mütəhərrik oyun-
kompozisiyalarda iştirak etməlidirlər. Proqram materiallarında nəzərdə 
tutulan belə oyunlardan “Komandalar”, “Kosmonavtlar”, “Topu qonşuna 
ötür”, “İdmançılar-atlılar”, “Hoppanan sərçələr”, “Tülkü və toyuqlar”, “Qurd 

dərədə”, “Bənövşə”, “Çağırış”, “Durma qaç”, “Götü qaç”, “İki ayaqlılar 
komandası”, “Ağ ayılar”, “Boş”, “Kim tez yüyürər”, “Paraşütçülər”, 
“Toppuzqaçırma”, “Topu al qaç”, “Yoldaş komandir”, “Daban balığı və 
durna balığı”, “Ovçular və ördəklər”, “Dəsmalaldı qaç”, “Şaxta və günəş”, 
“Dırmanmaq”, “Motal-motal”, “Tez tərpəş”, “Üzəngi”, “Dairədə”, “Xəttin 
arxasını çək”, “Bayraqlar uğrunda”, “Yoldaşı xilas etmək üçün”, “Dalbadal 
hoppanma”, “Nömrələrin çağırılması”, “İp ayaq altında” kimi oyunları 
həyata keçirmək şagirdlərin fiziki bacarıqlarını üzə çıxarmaqla yanaşı onların 

dünyagörüşünü də formalaşdırır.  
Bunlardan başqa əsil idman oyunlarının təşkili şagirdlərin xüsusi 

marağına səbəb olur.  Dama, şahmat, voleybol, basketbol, həndbol, futbol, 
qılınc ounatma, sambo, boks, Yunan-Roma güləşi, sərbəst güləş, su polosu, 
cisim atma, velosiped yürüşü, kros, ox atma, bədii gimnastika üzrə təşkil 
olunan yarışlar şagirdlərin fiziki mədəniyyətinin yüksəlməsi və onların sağlam 
ruhda tərbiyəsi üçün çox önəmlidir. Bu yarışlardan hər birini keçirməzdən 
əvvəl bədən tərbiyəsi müəllimləri şagirdləri bu idman növü üzrə yarışlara 
hazırlamalıdırlar. Bunun üçün həm təlim prosesində, həm də dərsdənkənar 

tədbirlərdə şagirdlərə müvafiq məlumatlar verilərkən aşağıdakılar nəzərə 
alınmalıdır: 
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- həmin idman növünün tarixi, inkişafı və təşəkkülü barədə şagirdlərə 

məlumatlar verilməsi; 
- yarışa hazırlıq proqramının tərtib olunması; 
- proqram üzrə məşqlərin həyata keçirilməsi; 
- təlim-məşq toplantısının keçirilməsi və s.  
Nümunə üçün bir idman növü üzrə yarışa hazırlıq mərhələsi üçün 

proqram üzrə görüləcək işlərin məzmunu haqqında məlumat verək: 
Azərbaycan milli güləşi üzrə yürüşə hazırlıq Milli güləşin tarixi, inkişafı 

təşəkkülü haqqında idmançılara məlumat vermək; 

- məşğələlərdə iştirak etmək qaydaları barədə şagird-idmançılara 
məlumat vermək; 

- güləş məşğələləri zamanı sanitariya-gigiyena qaydalarına əməl edilməsilə 
tanışlıq; 

- ilkin hazırlıq məşqləri (əl, qol, boyun, bədən hərəkətləri, körpü, qaçmaq, 
tullanmaq və s.) 

- ayaq üstə əl hərəkətləri, keçid, qoldan, boyundan tutmaq qaydaları üzrə 
məşqlər; 

- “parter” də məşqlər; 
- “körpü” vəziyyətində qalmaq və “körpü” vəziyyətindən çıxmaq üzrə 

məşqlər; 
- Fırlanma (sağa, sola, irəli, geri) məşqləri,  
- Yıxılma (maneəsiz irəli, geri, arxası üstə, yanı üstə) məşqləri; 
- Güləş fəndlərinin səhvsiz yerinə yetirilməsi üzərində iş; 
- Sınaq görüşlərinin keçirilməsi; 
- Idmançılara son tapşırıqların verilməsi. 

 
Fiziki tərbiyə sağlam rəqabətin rəhnidir  Şagirdlərin fiziki tərbiyəsini 

inkişaf etdirən idman yarışları zamanı sağlam rəqabəti mənəvi norma kimi 
təlqin etmək çox mühüm amildir. Şagirdlərə izah edilməlidir ki, idmançılar 
biri-birlərinə rəqib olduqları kimi həm də dost, yoldaş, qardaşdırlar. Müvafiq 
məşğələlərdə şagirdləri başa salmaq vacibdir ki, idman yarışları zamanı rəqib 
olan idmançıların rəqabət meydanı məhz yarış meydanıdır. Lakin rəqiblərin 

yarışdan əvvəl görüşmələri, salamlaşmaları dost rəqiblərin sağlam rəqabətini 
özündə əks etdirir. Qalib idmançı ilə məğlub idmançının və ya idmançıların 
biri-birilərilə görüşüb öpüşmələri isə ən yüksək ədəb-ərkan nümunəsidir. 

Şagirdlərə başa salmaq lazımdır ki, məğlub idmançının qalib idmançıya 
qarşı kobud hərəkəti yolverilməzdir. Bu, həm mədəniyyətsizlik, həm də 
tərbiyəsizlikdir. Mütəxəssisləri “fiziki tərbiyə” deməsinin əsas məna 
çalarlarından biri də idman təmrinləri, görüşləri, yarışları, insanları əsasən 
tərbiyə etməsi mənasında başa düşülür. Ən ağır idman yarışlarından biri olan 
boksda belə idmançılar həm görüşdən əvvəl, həm də görüşdən sonra 

salamlaşıb öpüşür, xudafizləşib ayrılırlar. Idmançının xıltı (xılt əvəzçıxma 
yaddaşı) ola bilməz. idmançıların xıltının olması onların fiziki mədəniyyətdən, 
fiziki tərbiyədən imtina etmələri kimi başa düşülür.  
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Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkirlərindən biri olan Nəsirəddin Tusi 

“xılt”ı, “xulf” adlandırır. Tusi hətta xultu ən pis və ən ədəbsiz bir şey 
adlandırır.  

“Xulf” (“xəlf”; arxa, dal tərəf, tərs üz) isə pis və cəfəng (ağlasığmaz) bir 
şeyin adıdır, ona görə silliqizm belə adlandırılmışdır. Bu izah ona bənzəyir ki, 
(belə) deyilsin: - o ona görə belə adlandırılmışdır ki, axtarılan ondan dalda 
gəlir, yəni özünün  ziddi olan nəsnənin arxasından gəlir. Müstəqim silloqizm öz 
mənası ilə birinci axtarılanın isbatına yönəlir və ya fərzə bənzəyənlərin 
yürüdülməsi şərt qoyulur. Axtarılan isə orada ilk subyekt olmur. Xilafçıxma 

silloqizmi ilk öncə axtarılanın isbatına yönəlmir, onun (axtarılanın) ziddinin 
yalana çıxarılmasına yönəlir və axtarılana zidd olanı əhatə edir. Onda fərziyyə 
şərt qoyulmur, müqəddəmlər (ilk şərtlər) elə olur ki, əgər (müqəddəm müddəa 
kimi) irəli sürülsəydi, nəticə verərdi. Axtarılan onda birinci subyekt olur, 
ondan (subyektdən) onun ziddinə keçilir. Silloqizmin çevrilməsi xilafçıxma 
silloqizminə bənzəyir; çünki o da silloqizmin nəticəsinə qarşı olanın onun iki 
müqəddəməsindən biri  ilə quraşdırılmasından yaranır ki, o biri müqəddəməyə 
qarşı olan (nəsnə) meydana çıxsın. Xilafçıxma silloqizmi ondan onunla 

fərqlənir ki, onun başqa bir silloqizmin arxasaınca olması və ya başqa bir 
silloqizmin müqəddəməsinə qarşı olan nəsnənin nəticə olaraq ortaya çıxması 
şərt qoyulmur, əksinə, (hökm) onunla başlana bilər və orada yanlışlığın 
əlamətini ortaya çıxarmaq kifayətdir. Onda ancaq kontradiktor ziddiyyətlə 
qarşı olan tərəfdən istifadə olunur. Çevrilmədə isə kontral zidd olan tərəfdən 
də istifadə olunur. Elmlərdə çevrilmə ancaq xilafçıxma silloqizmi (tərs 
silloqizm) müstəqimə (düzgün silloqizmə) qaytarıldıqda baş verir. Niyə 
müəyyənləşmiş  məsələlərdə (mətləblərdə) xilafçıxma silloqizminin axtarılanın 

təyin edilməsi üçün faydası yoxdur, çünki o, axtarılanın ziddinə əsaslanır ki, 
bu da onun müəyyən edilməsini tələb edir. (Bax. Nəsirəddin Tusi “Şərh “Əl- 
İşarat”” Bakı, Nurlan, 2004, səh. 336). 

Deməli idman yarışı həm də mədəniyyətin, tərbiyənin bir növ bayramıdır. 
Bu bayramda isə dünyanın bütün mütərəqqi xalqları, insanları böyük sevinc 
hissilə iştirak edirlər.  

Fiziki tərbiyənin məqsəd və vəzifələri   
Fiziki tərbiyənin başlıca məqsədi fiziki cəhətdən sağlam, ictimai-siyasi 

cəhətdən yetgin, ölkənin ərazi bütövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını 
qorumağa qadir olan, əməyə və Vətənin müdafiəsinə daim hazır olan yeni nəsil 
yetişdirməkdən ibarətdir. Bu ali məqsəddən irəli gələn bir sıra zəruri 
vəzifələrin həlli də vacib sayılır. Həlli vacib sayılan həmin vəzifələr 
aşağıdakılardır: 

1. Şagirdlərin sağlamlığının təmin edilməsi, şagirdlərin fiziki 
əməyinin normal fəaliyyətinə istiqamətləndirilməsi: 

- şagirdlərə fiziki keyfiyyətlərin aşılanması; 

- şagidlərə dözümlülük, cəldlik, çeviklik, güclülük, surətlilik, qələbə əzmi, 
məğlubedilməzlik kimi bacarıqların aşılanması; 

- şagidlərdə yaradıcı uzunömürlülüyün aşılanması; 
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- müxtəlif xəstəliklərə qarşı immunitet hisslərinin aşılanması; 

- sağlamlığın qayğısına qalmaq, bədənin möhkəmliyini qorumaq 
keyfiyyətlərini şagirdlərə təlqin etmək; 

- sanitariya-gigiyena qaydalarına daim əməl etməyi şagirdlərə təlqin 
etmək. 

2. Fiziki tərbiyənin təhsilləndirici xarakteri üzrə işləri həyata 
keçirmək; 

- şagirdləri əməyə, həyat hadisələrinə və quruculuq işlərinə hazırlamaq; 
- şagirdləri Vətənin müdafiəsinə hazırlamaq; 

- şagirdlərə mədəni-gigiyenik vərdişləri aşılamaq; 
- idmanın müxtəlif növləri üzrə məşqələlərdə iştirak etmək üçün 

şagirdlərdə müvafiq maraq və meyllərin yaradılması 
3. Şagirdlərin müxtəlif növ mədəni-kütləvi tədbirlərdə və idman 

yarışlarında iştirakını təmin etmək: 
- şagirdlərin məktəb yarışlarında iştirakını təmin etmək; 
- şagirdlərin rayon miqyasında keçirilən yarışlarda iştirakını təmin etmək; 
- şagirdlərin respublika miqyasında keçirilən yarışlarda iştirakını təmin 

etmək; 
- şagirdlərin beynəlxalq yarışlarda iştirakını təmin etmək; 
- müxtəlif növ mədəni-kütləvi tədbirlərdə şagirdlərin nümunəvi idman 

təmrinləri üzrə nümunəvi çıxışlarını təşkil etmək. 
 

İdman və bədii zövq   
 İdmanla bağlı olan bütün məşğələlərin bədii zövq aşılaması təbii haldır. 

Pedaqoji ədəbiyyatda bədii zövq problemi ənənəvi olaraq estetik tərbiyə 
bölməsində şərh olunsa da fiziki tərbiyə tədbirlərində şagirdlərə bədii zövqün 
aşılanması məsələsinə heç vaxt yer ayrılmamışdır. Unutmaq olmaz ki, bədən 
tərbiyəsi dərslərində şagirdlər müxtəlif təmrinlərin yerinə yetirilməsindən zövq 
alırlar. Xüsusilə təmrinləri düzgün və qüsursuz yerinə yetirənlər belə 
hərəkətlərindən intəhasız zövq alırlar. Bundan başqa elə idman növləri var ki, 
bu növlər üzrə qeyri-adi bacarıqlarını nümayiş etdirən idmançıların 
hərəkətlərində tamaşaçı şagirdlər xüsusi zövq alırlar. Akrobatların, bədii 

gimnastların, halqalarda qeyri-adi hərəkət edənlərin, turnikdə rəqs hərəkətləri 
nümayiş etdirənlərin, musiqinin müşayiəti ilə hərəkət edənlərin, fiqurlu konki 
sürənlərin estetik-bədii zövq aşılayan təmrinləri təqdim etmələri dediklərimizi 
sübut edir.  

Fiqurlu konki sürənlərin bədii zövq aşılamaq məharəti  xüsusi qeyd 
olunmalıdır. Istər tək yarışlarda, istər qoşa yarışlarda hər hansı bir musiqi 
əsərinin müşayiəti ilə konkret süjet əsasında, dürüst bədən quruluşuna, şax 
qamətə, rəngarəng geyimə malik idmançıların estetik-bədii zövq aşılayan 
hərəkətləri tamaşaçını valeh edir. Burada seçilən musiqi əsərlərinin çeşidləri də 

bədii-zövq mənbəyi kimi qiymətləndirilməlidir. Dünyanı heyran edən klassik 
bəstəkarlardan Baxın, Bethovenin, Motsartın, Şumanın, Şubertin, Qlinkanın, 
Qara Qarayevin əsrarəngiz melodiyaları altında füsunkar fiziki hərəkətləri 
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idmanı, mədəniyyəti, incəsənəti özündə birləşdirərək tamaşaçılara bənzərsiz 

bədii-zövq bəxş edir. Belə ecazkar melodiyaların sədaları altında su 
gimnastlarının, eyni boyda, eyni rəngdə, eyni formada, eyni saç düzümündə 
olan qızların insanların hisslərini, zövqünü riqqətə gətirən əfsanəvi hərəkətləri 
estetik gözəlliyin təzahürüdür.  

Fiziki tərbiyənin həyata keçirilməsi yolları   
 Elmi-pedaqoji ədəbiyyatda fiziki tərbiyənin yolları aşağıdakı kimi təsnif 

olunur: 
1. Fiziki tərbiyənin səhər gimnastikası vasitəsilə həyata keçirilməsi; 
2. Fiziki tərbiyənin bədən tərbiyəsi məşğələlərilə  həyata keçirilməsi; 
3. Fiziki tərbiyənin idman oyunları, idman yarışları və idmanla bağlı 

mədəni-kütləvi tədbirlər yolu ilə həyata keçirilməsi. 
 

Səhər gimnastikası Sağlamlığının keşiyində dayanmaq istəyən hər kəs 
səhər gimnastikası ilə məşğul olmalıdır. Ailədə, uşaq bağçasında, orta 
ümumtəhsil müəssisələrində təşkil olunan səhər gimnastikası həm fərdi şəkildə, 

həm də kütləvi şəkildə həyata keçirilir. Bir sıra ölkələrdə radio və 
televiziyalarda sübh tezdən səhər gimnastikası proqramları təşkil olunur. 
Aparıcıların diqtəsi və musiqiçilərin müşayiəti ilə (adətən fortepiano və royalın 
müşayiətilə) xüsusi proqram üzrə səhər gimnastikası həyata keçirilir. Bu 
zaman bütün zümrələrdən ibarət olan insanlar, o cümlədən məktəbəqədər və 
məktəb yaşlı uşaqlar həmin proqram üzrə səhər gimnastikasında iştirak 
edirlər. Orta ümumtəhsil məktəblərində həyata keçirilən səhər gimnastikası 
bədən tərbiyəsi müəlliminin rəhbərliyi ilə dərsə 20-30 dəqiqə qalmış həyata 

keçirilir.  
Xüsusi idman avadanlıqları, idman zalları və idman meydançaları olan 

məktəblərdə keçirilən səhər gimnastikaları idman avadanlıqları, idman alətləri 
və trenajorların köməyindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Səhər 
gimnastikasından sonra duş qəbul etməklə şagirdlərin yuyunmasını təmin edə 
bilməyən məktəblərdə səhər gimnastikası sadə və yüngül idman hərəkətlərilə 
həyata keçirilməlidir. Bu zaman elə etmək lazımdır ki, şagirdlər tərləməsinlər. 
Əks təqdirdə səhər gimnastikasından sonra şagirdlərin tərləməsi onların 

səhhəti üçün zərərli ola bilər.  
 
Bədən tərbiyəsi məşğələləri Tədris planına uyğun olaraq Azərbaycan 

Respublikasının bütün məktəblərində bədən tərbiyəsi bir fənn kimi tədris 
olunur. 

Müstəqillik qazandığımız hazırki şəraitdə ölkə rəhbərliyinin idmana 
göstərdiyi hərtərəfli qayğının nəticəsi olaraq orta ümumtəhsil məktəblərində 
idman dərslərinin günün tələbləri səviyyəsində keçirilməsi təmin olunmuşdur. 

Ölkəmizdə həyata keçirilən Təhsil İslahatlarının direktivlərinə uyğun 
olaraq Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi dünya standartlarına 
cavab verən yeni məktəb binaları inşa edir. Bununla yanaşı Böyük Öndərimiz 
Heydər Əliyevin adını daşıyan Fondun təşəbbüsü  və Fondun Prezidenti, 
Millət Vəkili, YUNESKO-nun və USESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban 
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xanım Əliyevanın qayğısı sayəsində təkcə 2003-cü ildən bəri ölkəmizdə 1200-

dən artıq məktəb binası inşa edilmiş və təmir olunmuşdur. Həmin məktəblərdə 
dünya standartlarına cavab verən idman zalları, idman meydançaları idman 
məşğələlərinin tələb olunan səviyyədə həyata keçirilməsinə imkan verir.  

Bədən tərbiyəsi məşğələləri tətbiq olunmuş cədvəl üzrə, idman 
geyimlərində ali təhsilli (bəzi məktəblərdə orta ixtisas təhsilli) müəllimlər 
tərəfindən 45 dəqiqə (bəzi hallarda iki 45 dəqiqə müddətində) müddətində 
həyata keçirilir.  

Bədən tərbiyəsi dərslərində ibtidai siniflərdən başlayaraq uşaqlara “fiziki 

mədəniyyət”, “bədən tərbiyəsi”, “fiziki tərbiyə”, “idman”, “kros”, “yüngül 
atletika”, “yarış”, “çempionat”, “Olimpiada”, “Universiada” anlayışları 
öyrədilməklə yanaşı onlara kross, uzununa tullanma, hündürlüyə tullanma, 
gimnastika, turnikdə oyun, halqalarda işləmə, voleybol, basketbol, futbol, 
həndbol (əl topu), tennis və digər idman növləri üzrə təmrinlər öyrədilir.  

Bədən tərbiyə məşğələləri dərsdənkənar tədbirlər formasında da həyata 
keçirilir. Ümumtəhsil məktəblərində ayrı-ayrı idman növləri üzrə bölmələrin 
təşkili və bu bölmələrə şagirdlərin cəlb edilməsi də onların fiziki mədəniyyətini 

formalaşdırmaq baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
 
İdman oyunları, yarışları və kütləvi tədbirlər idman oyunları ümumtəhsil 

məktəblərinin həm aşağı, həm də yuxarı sinif şagirdləri üçün səciyyəvidir. 
Xüsusilə ibtidai siniflərdə təşkil olunan “Topu qonşuna ğtür”, “Hoppanan 
sərçələr”, “Bənövşə”, “Vur nağara, çıx qırağa”, “Qurd dərədə”, “Kim daha 
tez”, “Dərədöymə”, “Dəsmal aldı qaç”, “Dirə döymə” kimi oyunlar uşaqların 

fiziki tərbiyəsinin inkişafı üçün çox önəmlidir. Yeniyetmə-gənclər üçün milli 
güləş, atçapmaq, qılınc oynatmaq, tullanmaq (uzununa, hündürlüyə), qurşaq 
tutma, sapand atma və s. bu kimi oyunlar onların fiziki mədəniyyətinin 
formalaşması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Fiziki tərbiyənin vasitələri  
 Fiziki tərbiyənin vasitələri deyəndə milli pedaqogika gün rejimi, turizm, 

təbii amillər, zərərli adətlərə qarşı mübarizə, psixoloji amillərin nəzərə 
alınmasını nəzərdə tutur.  

Gün rejiminə əməl olunması yəni  yuxu, qidalanma, fəaliyyət göstərmə, 
idmanla məşğul olma müvafiq rejim üzrə həyata keçirilirsə insan orqanizminin 
bütün əzaları, xüsusilə ali sinir sistemi normal işləmiş olur.  

Turizmin təşkili dağları, dərələri, çəmənləri, çayları, dənizləri, kəndləri, 
şəhərləri gəzmək, təmiz hava udmaq şagirdləri həm mənəvi, həm də fiziki 
cəhətdən zənginləşdirir.  

Təmiz suyun, havanın, günəşin təbii imkanlarından istifadə etmək 
şagirdlərin sağlam böyüməsinə imkan verən ən başlıca amillərdəndir.  

Zərərli adətlərə qarşı mübarizə aparmaqla insan öz sağlamlığını bir növ 

mühafizə etmiş olur. Siqaret, alkoqollu içkilər, narkotik maddələr insan 
orqanizminin düşmənidir. Belə zərərli adətlərə, insan orqanizmini məhv edən 
məhsullara aludə olmaq sağlamlıq üçün təhlükə yaradır. Bütün bunların 
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şagirdlərə çatdırılması təlim-tərbiyə prosesində bu barədə onlara ətraflı 

məlumatın verilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
Psixoloji amillərin nəzərə alınması da fiziki tərbiyənin normal inkişafını 

təmin edən amillərdəndir. Xüsusilə idmanla məşğul olan şagirdlərin əsəb 
sisteminin normal fəaliyyəti üçün onların psixoloji hazırlığının təmin olunması 
vacibdir. Bunun üçün məktəb psixoloqlarının məqsədyönlü və planlı fəaliyyəti 
çox fayda verə bilər. Milli pedaqogikada irəli sürülən bu tövsiyyələrin bütün, 
idman məşğələlərində iştirak edənlərə verilməsi məqsədəuyğun hesab olunar.  

 

Sual və taşırıqlar. 
1. Fiziki tərbiyə həm bir anlayış, həm də bir problem olaraq ədəbiyyatda 

necə qoyulub? 
2. Təlim prosesində uşaqlara firiki tərbiyə elementləri necə aşılanır? 
3. Dərsdənkənar tədbirlərdə şgirdlərin fiziki tərbiyə ilə bağlı hansı 

elementlər aşılanır? 
4. Fiziki tərbiyənin milli və ümumbəşəri əhəmiyyəti haqqında danışın. 
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VIII Fəsil:  

8.1. Əmək tərbiyəsi 
 

Əmək tərbiyəsi anlayışı  
Əmək tərbiyəsi anlayışını daha müfəssəl aydınlaşdırmaqdan ötrü ona iki 

mənada yanaşmaq lazım gəlir: Dar və geniş mənada. Dar mənada əmək 
tərbiyəsi deyəndə hər hansı adamın fərdi fəaliyyəti prosesində sərf etdiyi 

əməyin nəticəsi, geniş mənada əmək tərbiyəsi deyəndə bir zəhmət tələb edən 
işə vicdanla yanaşmaqla insanın özünə, ailəsinə və cəmiyyətə fayda verən 
fəaliyyət prosesi nəzərdə tutulur.  

Insan cəmiyyəti yarandığı vaxta qədər insanlar əməklə formalaşmışdır. 
Yəni insanın özünü əmək formalaşdırmışdır. Çünki, insanın bütün sosial 
ehtiyacını yalnız əməklə ödəmiş və bu prosesdə özü də formalaşmağa 
başlamışdır. Deməli, insanın özünü bir növ əmək yaratmışdır.  “Əmək insanı 
yaratdığı kimi onun tərbiyəsi üçün də əsas olmuşdur. Buna görə də təbii 

olaraq, əmək bütün xalqların pedaqogikasında mərkəzi yer tutur. Azərbaycan 
xalq pedaqogikasının timsalında bunu açıq görmək olar. Azərbaycanın ərazisi 
münasib təbii şəraiti, əsrarəngiz coğrafi mühiti yaşayış üçün çox əlverişli olmuş 
və insanların müxtəlif növ əməklə məşğul olmasına geniş imkanlar 
yaranmışdır” (Bax. Ə.Həşimov, F.Sadıqov. Azərbaycan Xalq pedaqogikası, 
Dərslik. Bakı. Ünsiyyət, 2000, səh.199) Ona görə də Azərbaycan şifahi xalq 
yaradıcılığı nümunələrində xalqımız halal əməyə çox böyük qiymət vermişdir. 
“İşləməyən, dişləməz”, “İş adamın cövhəridir”, “Nə əkərsən onu da biçərsən”, 

“İnsanı əmək ucaldır”, “İstəyirsən bal-çörək, al əlinə bel-kürək”, “İstəyirsən 
bol-çörək, al əlinə bel-kürək” kimi atalar sözlərində insanın əməyə 
münasibətinin həqiqi qiyməti verilmişdir. Şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrilə 
yanaşı klassik ədəbiyyatımızda əmək tərbiyəsi, halal əmək, işgüzarlıq, qurub 
yaratmaqla yanaşı istənilən qədər iqtibaslar vardır. Yeri gəldikcə bu 
iqtibaslardan istifadə etməklə əmək tərbiyəsini əsas məzmununu 
aydınlaşdıraq.  

 

Əmək tərbiyəsinin məzmunu  
 
Müstəqillik qazandığımız hazırki şəraitdə yetişən nəslin nümayənədələrinə 

əmək vərdişlərinin aşılanması işində düzgün mövqe tutmaq, onlarda əməyə 
vicdanlı münasibət formalaşdırmaq, hər bir sahədə əmək sərf edərək işgüzarlıq 
nümayiş etdirmək müəllimlərin, tərbiyəçilərin ümuniyyətlə desək bütün 
maarifçilərin qarşısında duran ən ümdə vəzifələrdəndir. Bu vəzifələrin böyük 
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai 

siniflərində şagirdlərin əməyə münasibətlərini düzgün formalaşdırmaq lazım 
gəlir. Istər təlim prosesində istərsə də sinifdən xaric və ədərsdənkənar tədbirlər 
prosesində şagirdlərdə işgüzarlıq keyfiyyətlərinin aşılanmasına nail olmaq 
mümkündür. Bunun üçün əmək təlimi dərslərində yeni pedaqoji 
texnologiyaların gücündən istifadə etməklə kiçik yaşlı məktəblilərdə işgüzar 
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münasibətləri formalaşdırmaq, onlarda işgüzarlıq qabiliyyətlərinin üzə 

çıxarılmasına nail olmaq üçün interaktiv metodlardan, yeni innovasiyalardan, 
kompütertexnologiyasının gücündən audo-vizual vasitələrin gücündən istifadə 
etməyə xüsusi ehtiyac duyulur. Təsadüfi deyil ki, Təhsil İslahatına dair dövlət 
direktivlərinin hər birində uşaqlarda hərtərəfli əmək vərdişlərinin yaradılması 
tövsiyyə olunur. Ona görə də uşaqlarda əmək vərdişlərinin yaradılmasında 
mühüm əhəmiyyət kəsb edən işgüzarlıq keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması elmi-
pedaqoji-metodik yanaşmalar baxımından düzgün sayılır.  

Əmək tərbiyəsi əmək fəaliyyətinin əsas meyarıdır. Insanların həyatı üçün 

zəruri olan maddi və mənəvi nemətlər yalnız və yalnız işgüzar əməyin 
nəticəsidir.  

Əmək insanın sosial həyatında, xüsusilə onun hərtərəfli inkişafının 
formalaşmasında mühüm amil olmaqla yanaşı ətraf mühitə, hadisələrə fəal 
münasibətin yaradılması işində başlıca amillərdəndir. Əmək tərbiyəsi insani 
keyfiyyətlərin, mahiyyət və xarakterindən asılı olaraq, müəyyən məqsədə  nail 
olmasında şəxsiyyətə imkan və şərait yaradır, qarşıya çıxan çətinlik və 
maneələri aradan qaldırmağa kömək edir. Əməksevərlik  həmişə konkret 

məqsəd daşıyır və insanı müəyyən müsbət nəticəyə gətirir çıxarmağa sövq edir. 
Bu zaman işgüzar əmək beyinin fəaliyyətini, insanın fiziki və zehni əməyə 
marağını artırır.  

Azərbaycan xalqında əməksevərlik, onun cəmiyyət və vətən qarşısında 
vəzifə borcunu, şəxsi tələbatını, maraq və arzularını, niyyət və hissini yerinə 
yetirmək məqsədi güdür. Əmək tərbiyəsi insanın daxili və xarici aləminin 
vəhdət şəklində inkişafını təmin edir. Bu prosesdə uşaqlarda zəngin həyat 
təcrübəsi toplanır. Onların psixoloji xüsusiyyətləri inkişaf edir və beləliklə 

məktəblilər müstəqillik keyfiyyətləri əldə edirlər.  
Azərbaycanın görkəmli alimləri Mehdi Mehdizadə, Mərdan Muradxanov, 

Nurəddin Kazımov, Əliheydər Həşimov, Yusif Talıbov, Əjdər Ağayev, Zahid 
Qaralov və başqaları əmək tərbiyəsilə bağlı xeyli sayda yazılar yazmışlar. 
İbrahim Mayılov, Əlağa Şükürov, Əhməd Əhmədov, Kamil Məcidov, 
Ziyəddin Orucov kimi alimlərin tədqiqatlarında əsasən əmək tərbiyəsi, peşə 
yönümü, peşə ariyentasiyası problemləri özünə yer almışdır. Adı çəkilən 
alimlərdən bir qismi (Ə. Şükürov, Z. Osmanov) hətta ibtidai sinif şagirdlərinin 

əmək tərbiyəsi haqqında tədqiqat aparmışlar. İşgüzarlıq da əmək tərbiyəsinin 
məzmununa daxildir. Işgüzarlıq hər şeydən əvvəl əxlaqi keyfiyyətlərdən biri 
kimi səciyyələndirilməlidir. Bir morfoloji vahid olaraq sözkökündə “iş” olan 
bu söz “güzar” sözülə birləşərək işə, işləməyə, əmək qələbəsi qazanmağa, 
əməkdə nailiyyətlər və yüksək səmərə əladə etməyə nail olmağı özündə 
səciyyələndirən bir söz əmələ gətirmişdir. ən yüksək əxlaqi keyfiyyətlərdən 
birini özündə daşıyan “işgüzarlıq” sözü müsbət keyfiyyətləri insanalra fayda 
verən əməyilə fərqlənən adamlara xas olan keyfiyyət kimi xarakterizə 

olunmuşdur. Insane cəmiyyəti yarandığı gündə insanların işgüzarlığa böyük 
ehtiyacı olmuşdur. Işgüzar adama, işgüzar fəaliyyətə, hətta işgüzar heyvana 
(kələ, öküzə, ulağa, ata, dəvəyə və s) ehtiyac hiss edən insanlar əmək qələbələri 
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əldə edərkən yalnız bu keyfiyyətə üstünlük vermiş və qazandıqları qələbədə 

yalnız bu keyfiyyətin meyar olduğunu bəyan etmişlər. Deməli,  işgüzarlıq həm 
də bir meyardır. Nəyin? Əməyin. Fəaliyyətin. Qədim insanlar öz nəğmələrində, 
deyimlərində, düzümlərində, sayaçı sözlərində və digər növ yaratdıqları bədii 
yaradıcılıq nümunələrində işgüzarlığı meyar kimi nəzərə almışlar. Şifahi xalq 
yaradıcılığı nümunələrində, yəni etnopedaqoji materiallarda insanlar əmək 
prosesində yalnız və yalnız işgüzar olmağı həm arzu etmiş, həm də buna maraq 
göstərmiş və həm də ciddi riayət etmişlər.  

“İşləməyən dişləməz”, “İş adamın cövhəridir”, “Əl işdən soyumaz, ürək 

arzudan”, “Dəni tapdın, yer axtar”, “İstəyirsən bal-çörək, al əlinə bel-kürək” 
(bir variantı isə belədir: “İstəyirsən bol çörək, al əlinə bel kürək”, “Bu günün 
işini sabaha qoyma”, “Əldən qalan əlli il qalr”) “Bu günün işini sabaha 
qoyma”, “Əldən qalan əlli il qalr” deyər atalar işgüzar adamların yaxşı 
məhsul, bol məhsul, bol çörək əldə etməsinə işarə ediblər.  

Yuxarıda qeyd etmişdik ki, insanlar hətta heyvanlarda da işgüzarlığın 
olmasını arzulamışlar. Holovarlarda bunu daha aydın görmək olar: 

 
Telli mərcan bizə gəl, 
Dağdan enib düzə gəl. 
                                             Dırnağının iziylə, 
                                             Bu yerləri bəzə gəl. 
 
İnsanların heyvanları nazlaması onlara adi iş normasından fərqlənən 

daha səmərəli işləməyi, yəni işgüzarlıq göstərməyi tövsiyə etməsi  faktları da 

fikrimizi təsdiqləyir. Aparılan tədqiqatların bir qismində əməklə bağlı 
örnəklərin əmək tərbiyəsinin əsasında dayandığı qeyd olunur. 

Əmək nəğmələrində, mövsümi nəğmələrdə, inanclarda insanların əməyə 
işgüzar münasibəti daha qabarıq şəkildə özünü biruzə vermişdir. əmək 
nəğmələrindəki, poetiklik üslubunun təsir dairəsini genişləndirmişdir.  

Əmək nəğmələri Azərbaycan xalqının poetik yaradıcılığının ən qədim 
janrlarından biridir. Bunlar bilavasitə əmək prosesində yaranan mahnılardır. 
Xalqımızın müdriklik xəzinəsinin ən qədim inciləri olan bu nümunələrdə 

gənclərin əmək tərbiyəsi ilə bağlı çoxlu dəyərli fikirlər vardır. Tarixən əkinçilik 
və maldarlıqla məşğul olan xalqımızın güzəranı, təsərrüfat həyatı tamamilə 
təbiətdən, onun şıltaqlığından asılı olmuşdur. Belə ki, ilin quraqlıq keçməsi 
həm əkinçiliyə, həm də maldarlığa xeyli ziyan vururdu. Yaxud taxıl döyülən 
zaman əkinçi küləyin əsməsini arzu edirdi ki, samanı sovurub aparsın, zəmini 
biçib qurtarana kimi yağışlar başlarsa, məhsulun xeyli hissəsi itkiyə gedər və 
sair bu kimi məsələlərdə insan təbiətdən asılı idi.  

Bundan başqa təsərrüfat işlərində insanın ən yaxşı köməkçisi heyvanlar 

idi: it, öküz, kəl, ulaq və s. Odur ki, xalq özünün yaratmış olduğu ilkin poeziya 
nümunələrində bu heyvanları vəsf etmişdir. Əmək nəğmələri ağır əmək 
prosesini yüngülləşdirmək, ritmləşdirmək və eyni zamanda kollektiv iş zamanı 
səfərbər etmək məqsədi ilə yaransa da, bunlar insanla bərabər, bəzən də ondan 
daha ağır iş görən heyvanlara qarşı böyük rəğbət hissi ilə bəstələnmişdir.  
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Əmək nəğmələrinin bir qolu olan sayaçı sözləri də ev heyvanlarına-

mallara, ən çoxu isə qoyun və keçilərə həsr edilmişdir. Belə folklor 
nümunələrindəki xalqın ekoloji baxışının özündə bir işgüzarlıq elementlərinin 
görüntüləri diqqəti daha çox cəlb edir (Bax. Milli pedasqogika jurnalı, Bakı 
2007, səh 17). Inanclar insan əxlaqının saflaşmasına aparıcı rola malikdir ki, 
insan inandığı amilə ürəkdən inanır, zəhmətkeş olur, işgüzar olur.  

Klassik ədəbiyyatda da əməyə münasibət daim yüksək səviyyədə 

olmuşdur. Qətran Təbrizi, Nizami Gəncəvi, Qətib Təbrizi, Əssar Təbrizi, Saib 
Təbrizi, Arif Ərdəbili, Seyid Əzim Şiravani, Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Mirzə 
Fətəli Axundov, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Səməd Vurğun 
kimi böyük ədiblər əməyə, əmək qəhrəmanlarına, işgüzar adamlara həmişə 
hörmətlə yanaşaraq onları vəsf etmi. Və insanlar üçün, xalq üçün örnək olan 
əməkçi insan surətləri yaratmışlar.  

Bu xüsusda Nizami Gəncəvini qeyd etmək zərurəti yaranır. Böyük şair 
Fərhad surəti vasitəsi ilə möhtəşəm xislətli əmək qəhrəmanı yaradaraq onun 

işgüzar əməyilə sönməz eşqini müqayisəli bir şəkildə, poetik bir dildə izhar 
etmişdir. Fərhad Şirinə olan eşqini Bisutunda böyük bir zəhmət hesabına əks 
etdirir.  

Bisutunda şəkli qurtardı Fərhad, 
Könlündə bir həsrət, dilində fəryad. 
Dağların bağrını dəlib sökürdü,  
Yekə sərt daşları qırıb sökürdü. 
Fərhad qart daşları eylədikcə kül, 

Sanki hər qayadan qopurdu bir bürc. 
Axşam qəmli çöldən çəkilib günəş, 
 Dağların başında yananda atəş, 
Qara ağın üstünə naxış salaraq, 
 O .şəklin yanında gəlib durardı. 
 (Bax. N.Gəncəvinin seçilmiş əsərləri. Bakı, Lider Nəşriyyatı, 2004, səh 

196) 
 
Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, Nizami Gəncəvi bütün əsərlərində 

əməyə, işgüzarlığa vicdanlı münasibəti poetik dillə çox yüksək bir şəkildə 
qələmə almışdır. Nizaminin fikrincə zəhmətlə, əməklə məşğul olan adamın 
əlləri başqasına uzanmaz.  

Nə xəzinə yığanam, nə də tirmə geyənəm, 
Öz halal zəhmətimin çörəyini yeyənəm. 
 
Nizamiyə görə əmək insanların sağlamlığı və yaşayışıdır. Bütün əmək 

xarüqələrini insan alın təri ilə əldə edir.  
 
Hərhalda sən çalış, həyat əməkdir. 
Cənnət kahalını nəyə gərəkdir. 
Xəzinə kəşf etmək istəsən əgər,  
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Hər bir çətinliyə tab et, sinə gər. 
 
Nizaminin poetik məntiqinə görə əmək insana sevinc bəxş edir. 

Şagirdlərdə işgüzarlıq keyfiyyətlərini  formalaşdırmaq üçün onlara belə 
nümunələrin təqdim olunması faydalıdır. Çünki bunları dinləmədən şagirdlər 
əmək məşğələlərində vərdişlərə yiyələnə bilməzlər.  

Ən sadə qrafik savad elementləri və texniki rəsmxət elementləri (ölçmə, 
nişanlama, texnoloji xəritə, texniki şəkil, çertyoj xətləri və s.) ilboyu bütün 

mövzularda tətbiq olunur və möhkəmləndirir. Əgər şagirdlərdə ölçmə, 
nişanlama əməliyyatlarını düzgün yerinə yetirməyə vərdiş yaranıbsa, bu zaman 
onlar səliqə ilə işləməyi asanlıqla öyrənəcəklər. Təcrübədə sübut olunmuşdur 
ki, qrafik təsvirlər kiçik yaşlı məktəblilərin əqli inkişafına şərait yaradır, 
müəllimin əməyini yüngünləşdirir. Məsələn, elektrik dövrəsi elementlərini şəklə 
nisbətən sxemdə daha aydın və asan dərk etmək olur. 

Təcrübə və müsahibələr zamanı şagirdlərin əmək tərbiyəsinin  əvəzsiz 
kömək edən əmək dərslərində sözdən istifadə metodikasına müəllimin 

yiyələnməsi vacibdir.  
Düzgün təşkil olunan, məqsədyönlü həyata keçirilən əmək dərsləri 

məktəblinin şəxsi keyfiyyətlərinə müsbət təsir göstərir, onun gələcək həyat 
yolunu müəyyənləşdirir. Əmək dərslərində işgüzarlıqla bağlı sözə də zəruri 
ehtiyac duyulur. Dərsdə N.Gəncəviyə müraciət etmək çox faydalıdır. Dahi 
Nizami Gəncəvi öz əsərlərində əməyə və işgüzar insanlara yüksək qiymət 
verərək “Kərpickəsən kişinin dastanı” əsərindəki 

 
Onunçün öyrətdim ki, əlimi bu sənətə,  
Bir gün sənə əl açıb düşməyim xəcalətə. 
 
deməklə əməyə vicdanlı münasibətin əsil mahiyyətini açmışdır. Bu 

misralardan   əmək dərslərində istifadə etmək faydalıdır.  
Deməli, ibtidai siniflərdə əmək tərbiyəsinin formalaşdırmaq üçün 

müəllimlər görkəmli klassiklərimizdən, şifahi xalq ədəbiyyatından, müasir şair 
və yazıçılarımızın yaradıcılığından nümunələr gətirməli, kiçik yaşlı 

məktəbliləri işgüzarlığa, əməyə, halal zəhmətə məhəbbət ruhunda tərbiyə 
etməlidir. Bu baxımdan ibtidai sinif şagirdlərində işgüzarlıq keyfiyyətlərini elə 
bir istiqamətə yönəltmək lazımdır ki, bu, şagirdlərin işgörmə qabiliyyətini 
artırsın. Onlar qulluq etdikləri bitki, heyvan və quşlar haqqında geniş bilgilər 
əldə etsinlər.  

Fəaliyyət prosesində şagirdlər özlərinə qarşı məsuluyyətli olurlar, 
onlarda özünənəzarət keyfiyyətləri  yaranır ki, bu da gələcəkdə onların 
ləyaqətli şəxsiyyət kimi formalaşmasına öz təsirini göstərir.  

Həyata yenicə qədəm qoyan uşaqlarda işgüzarlığı və əməksevərliyi 
məktəbəqədər yaş dövründən başlamaq lazımdır. Işgüzarlıq keyfiyyətinin 
məqsədi şagirdlərə bacarıq və vərdişlər aşılamaq, onlarda fəallıq, 
məqsədyönlülük, təşəbbüskarlıq yaratmaqdır.  
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Kiçik yaşlı məktəblilər məqsədlərinə nail olduqda, öz işlərindən həzz 

alır, işin nəticəsini gördükdə sevinirlər.  
Kiçik yaşlı məktəblilərdə fəaliyyətin bəsit vərdişlərini formalaşdırmaq 

çox zərərlidir.  
Nümunəvi təşkil edilmiş, məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil qurulmuş 

əmək dərsləri şagirdlərin təbiətini, əmək adətlərinə münasibətlərini müsbət 
yönümdə dəyişdirir. Belə dərslər şagirlərdə səy göstərmək onu əhatə edən 
fəaliyyət sahəsində işgüzar olmağa meyl göstərmək kimi keyfiyyətləri üzə 
çıxarır. Insanın səyi onun iradəsindən xüsusilə onun nəfəsindən çox asılıdır. 

Işgüzar əməyə alışdırma zamanı uşaqlarda hökmən nəfs toxluğu yaratmaq 
lazımdır. Bu fikirləri Nəsirəddin Tusi “Əxlaqi Nasiri” də fəzilətləri 
səciyyələndirərkən söyləmişdir.  N.Tusiyə görə insan xüsusilə uşaq əmək 
vərdişlərilə əhatə olunmalıdır ki, onda fəzilətlər baş qaldırsın. Yəni “... insan 
öz səy iradəsini əsasən nəfsini və bədənini islaha sərf edir, şəhvani həvəslərə, 
cismani hisslərə, zərurət və məcburi olmasa, meyl göstərməz. Beləliklə 
insanların fəziləti bu cəhətdən artar. Fəzilət növləri çox, hərəsinin də özünə 
görə dərəcələri və səbəbləri müxtəlifdir: 

Birincisi- təbiətlərin müxtəlifliyinə görə; 
İkincisi – adətlərin müxtəlifliyinə görə; 
Üçüncüsü – elm, dərrakə və mərifətin dərəcəsinə görə; 
Dördüncüsü – səy və fəaliyyətin səciyyəsinə görə; 
Beşincisi – həvəsin şiddəti və maneələri aradan qaldırmağın qüvvətinə 

görə” (Bax. N.Tusi “Əxlaqi Nasiri”, Bakı, Lider Nəşriyyatı, 2005, səh 74) 
 
Nəsirəddin Tusinin fikirlərinə diqqətlə varanda, məsələnin məntiqi 

köklərini diqqətlə araşdıranda məsələyə bir neçə cəhətdən yanaşmaq lazım 
gəlir: 

Birincisi, işgüzar adamlar təbiətlərinə görə müxtəlif olurlar: biri kənd 
təsərrüfatı sahəsində, digəri sənaye sahəsində, o birisi idman sahəsində, başqa 
birisi musiqi sahəsində, biri də elm sahəsində işgüzarlıq göstərdikləri üçün 
liderə çevrilirlər.  

İkincisi, işgüzarlıq əmək prosesində formalaşır, tədricən adət şəklini alır, 

atalar demişkən iş adamın cövhərinə çevrilir. 
Üçüncüsü, işgüzar adamlar həmişə öz səviyyəsinə görə biri-birlərindən 

fərqlənirlər: biri elmə marağına, biri təfəkkür səviyyəsinə, başqa birisi isə 
mərifət və ədəb-ərkan dərəcəsinə görə. 

Dördüncüsü, həm işgüzarlığın həm də işgüzar adamların müqayisə 
edilməsinə oxşar və fərqli cəhətlərinin üzə çıxarılmasına ciddi ehtiyac duyulur. 
Çünki belə təqdirdə ən ali işgüzar keyfiyyətin üzə çıxmasına şərait yaranır, ən 
nəhayət işgüzarlığa göstərilən həvəsin şiddətindən asılı olaraq maneələr dəf 
edilir. Beləliklə bütün maneələri dəf edənlər işgüzarlığa alışırlar.  

Qeyd olunanlardan belə qənaət hasil olur ki, ibtidai sinif şagirdlərini 
həyata hazırlamaq, onların gələcək inkişafını təmin etmək məqsədilə onlara 
hökmən işgüzarlıq keyfiyyətləri aşılamaq lazımdır. 
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Bunun üçün məktəbin bütün imkanlarından istifadə etmək lazım gəlir. 

Hansı ki, həmin imkanları təxminən aşağıdakı kimi sistemləşdirmək olar:  
1. İbtidai sinif şagirdlərinin işgüzarlıq keyfiyyətlərinin psixoloji 

əsaslarının müəyyənləşdirilməsi 
2. Kiçik yaşlı məktəblilərin əmək vərdişlərinin  üzə çıxarılmasının 

psixoloji əsasları  
əmək tərbiyəsinin məzmununa daxil olan işgüzarlığın üzə çıxarılmasının 

da bir sıra istiqamətləri vardır: 
- şagirdlərin psoxoloji cəhətdən müşahidə edilməsi; 

- I sinif şagirdlərində işgüzarlığa meylin, marağın psixoloji 
mexanizminin düzgün müəyyənləşdirilməsi; 

- II sinif şagirdlərində fərdi işgüzarlığın psixoloji cəhətdən 
diferensiallaşdırılması; 

- Ibtidai sinif şagirdlərində işgüzarlığa olan marağın motivlərinin düzgün 
müəyyənləşdirilməsi; 

- Kiçik məktəblilərin işgüzarlığa qarşı duyğusunun, qavrayışının 
temperament tipinin, təxəyyülünün, təfəkkür tərzinin, qabiliyyətinin 

ümumi həcmini, səviyyəsini düzgün müəyyənləşdirmək. 
Kiçik məktəbliləri psixoloji cəhətdən müşahidə edərkən çalışmaq lazımdır 
onlarda müstəqillik və təşəbbüskarlığın hansı səviyyədə olması üzə çıxarılsın. 
Çünki, əmək təlimi dərsləri üçün bu keyfiyyətlər daha səciyyəvidir. Başqa sözlə 
desək ibtidai sinif şagirdlərinin təlim prosesində, xüsusilə əmək təlimi zamanı 
uşaqların əmək alətilə davranması, məhsuldar qüvvə ilə yanaşması, iş 
prosesinə başlaması, məhsuldar əməyə maraq göstərməsi zamanı onlarda ilkin 
olaraq müstəqillik və təşəbbüskarlıq qabiliyyətləri ilə bağlı bilik-bacarıq və 

vərdişlərin ilkin elementləri aşılanmalıdır. Psixoloji ədəbiyyatda göstərilir ki,  
tələbat – insan fəaliyyətinin bünövrəsi, motiv – fəaliyyətə təhriklər (yəni 
fəaliyyətə müəyyən tələbatların təmin olunması ilə bağlı təhriklərdir), fəaliyyət 
– insanın dərk edilmiş tənzim edilən daxili (psixi) və xarici (fiziki ) fəallığı, 
maraqlar – insanın idrak tələbatlarının emosional təzahürüdür. 

Belə təqdirdə işgüzarlıqla bağlı verilən ilkin biliklərin yəni tələbatların 
motivlər üzərində köklənməsi lazımdır. Biz bu münvalla işgüzarlıq vərdişlərini 
üzə çıxara bilərik. Yəni fəaliyyətə təhrik etmə prosesini müvəffəqiyyətlə başa 

çatdıra bilərik. Məhz bu zaman uşaqların iş görməyə maraq göstərməsi artıq 
belə bir şəraitdə onların iş qabiliyyətini də müəyyənləşdirmək işi asanlaşır. 
Məlum olduğu kimi qabiliyyətlər həm irsi, həm də sonradan qazanılmış 
hallarda ğzünü göstərir. 

Psixoloqlar sübut etmişlər ki, qabiliyyətlər fəaliyyətin müvəffəqiyyətli 
icrasının şərti olub bunun üçün zəruri sayılan bilik, bacarıq və vərdişlərdəki 
fərqləri üzə çıxarır.  

Deməli, yuxarıda qeyd etdiyimiz müstəqillik və təşəbbüskarlığın üzə 

çıxarılması üçün ilkin iş qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması vacibdir. “...aparılan 
müşahidələr və müəllimlərin iş təcrübəsi göstərir ki, bir çox müəllimlər 
(xüsusilə ibtidai sinif müəllimləri. – F.B) bu məsələni tələb olunan səviyyədə 
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yerinə yetirə bilmirlər. Məhz bunun nəticəsidir ki, təlim illərində şagirdlərdə 

zehni qüvvələr kifayət qədər inkişaf etmir. Halbuki bu vaxt ərzində şagirdlərdə 
mühüm əqli keyfiyyətlər – müstəqillik, tənqidilik, sübutluluq, ardıcıllıq, 
dərinlik, genişlik, çeviklik və s. Inkişaf edir. Bəs təlim necə olmalıdır ki, 
şagirdlərdə öz fikirlərini sübut etmək, onu yoxlamaq, başqalarının fikir və 
mülahizələrinə tənqidi nəzər salmaq tələbatı yaratsın? Təlim necə (xüsusilə 
əmək təlimi – F.B.) təşkil olunmalıdır ki, şagirdlərdə özünə,  eləcə də 
başqalarına tələbkar olmaq, nəzarət etmək, əldə olunmuşlarla 
kifayətlənməmək, müvəffəqiyyətsizlik və nailiyyətlərini düzgün 

qiymətləndirmək, müxtəlif nöqteyi-nəzərləri, mülahizələri qarşılaşdırmaq və s 
kimi qabiliyyətlər inkişaf etsin?” (Bax. Ə.S.Baramov. Şagirdlərdə əqli 
keyfiyyətlərin inkişaf xüsusiyyəti. Bakı, Maarif, 1967, səh 140)  

Bu sualın birmənalı cavabı, “işgüzar şərait yaratmaq” kimi 
səciyyələndirilə bilər. Deməli işgüzarlığın psixoloji əsaslarına dair ibtidai sinif 
müəlliminin məlumatı olmalıdır. 

Məsələnin pedaqoji əsaslarının da müəyyənləşdirilməsi qeyd etdiyimiz 
kimi çox vacibdir. Biz burada pedaqoji əsas deyəndə aşağıdakıları nəzərdə 
tuturuq: 

- şagirrdlərin işgüzarlığa sövq edilməsi prosesində müəllimlərə verilən 
tələblər; 

- təlim-tərbiyə prosesində işgüzarlıq keyfiyyətlərinin üzə çıxarılmasının 
prinsipləri; 

- uşaqların işgüzarlıq keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması üsulları və s.  
İbtidai sininf müəllimlərinə metodik köməklik göstərmək məqsədilə həmin 

tələb və prinsiplərdən bir neçə nümunəni nəzərdən keçirək.  
Şagirdlərin işgüzarlıq keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması işində müəllimlərə 

verilən tələblərin aşağıdakı şəkildə olması daha məqsədəmüvafiqdir: 
Birinci tələb:  İbtidai sinif müəllimləri uşaqların işgüzarlığını əmək təlimi ilə,             
                       Ümumi təhsilin məqsədi, vəzifələri və məzmunu ilə 

əlaqələndirirlər;  
İkinci tələb:    İşgüzarlıq keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması zamanı tərbiyəvi  
                       məqsəd ön plana çəkilməlidir; 

Üçüncü tələb:  İşgüzarlıq keyfiyyətləri üzə çıxarılarkın şagirdlərin yaş, fərdi,  
                        psixoloji və cinsi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır; 
Dördüncü tələb: İşgüzarlıq keyfiyyətləri üzə çıxarılması fasiləsiz, ardıcıl və  
                           sistemli şəkildə aparılmalıdır; 
Beşinci tələb: İşgüzarlıqla bağlı həyata keçirilən pedaqoji prosesdə milli  
                       xüsusiyyələrin nəzərə alınması vacibdir; 
Altıncı tələb: İşgüzarlıq prosesində təşəbbüskarlıq və şagird özfəaliyyətinin  
                       spesifik cəhətləri nəzərə alınmalıdır və s. 

 İşgüzar şagirdlər yetişdirmək üçün təcrübədə ən çox istinad edilən 

prinsiplər aşağıdakılardır:  
1. İşgüzarlığın məqsədyönlülük prinsipi 
2. İşgüzarlığın həyatla və əməksevərliklə əlaqələndirilməsi prinsipi 
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3. İşgüzarlıq keyfiyyətlərinin aşılanmasında yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə 

alınması 
4. İşgüzarlıq keyfiyyətlərinin aşılanmasında fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə 

alınması 
5. İşgüzarlıq keyfiyyətlərinin aşılanmasında cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə 

alınması 
6. İşgüzarlığın aşılanmasında nikbinlik (yəni uşaqların yaxşı sifətlərinə 

istinad edib onu təlqin etməklə qüsurların islah olunması) 
7. İşgüzarlığın aşılanmasında  uşağa hörmət və tələbkarlıq göstərilməsi 

8. İşgüzarlığın aşılanmasında uşaqlara hörmət və tələbkarlıqla 
yanaşılması 

9. İşgüzarlığın aşılanmasında sosial təsirlərlə pedaqoji təsirlərin vəhdətdə 
götürülməsi 

10. Uşaqlara verilən tələblərdə vahidliyin gözlənilməsi 
11. İşgüzarlığın aşılanması prosesində sözlə məlin vəhdəti  
12. Ardıcıllığın, sistemliliyin gözlənilməsi 
13. Ailə ilə məktəbin qoyduğu tələblərdə müxtəlifliyin olmaması 

14. Pedaqoji kollektivlə şagird özfəaliyyətinin birləşdirilməsi 
Göstərilən pedaqoji, psixoloji əsaslarla yanaşı kiçik yaşlı məktəblilərin 

işgüzarlıq keyfiyyətlərinmin üzə çıxarılmasında səmərəli iş metodlarından 
istifadə olunması da çox vacibdir. Bir sıra ədəbiyyatda “metodlar”, “üsullar” 
kimi “iş metodu”, “iş üsulu kimi” verilir. Bizim fikrimizcə hər bir problemin 
mahiyyətinin aydınlaşdırılması zamanı bu ifadələrə, yəni pedaqoji anlayışlara 
sinonim kimi yanaşmaq lazımdır. 

Səmərəli iş metodu şəraitə uyğun olaraq seçilməlidir. Başqa sözlə ifadə 

etsək deməliyik ki, ibtidai sinif şagirdlərində işgüzarlıq keyfiyyətlərinin 
aşılanması zamanı müəyyənləşdirilən iş metodlarının müəyyənləşdirilməsi 
zamanı aşağıdakıların nəzərə alınması məsləhət görülür: 

- iş metodlarinin məktəbin yerləşdiyi sosial mühitə uyğun olaraq 
müəyyənləşdirilməsi. kənd, şəhər, qəsəbə məktəblərinin hər birinin 
yerli şəraitinin nəzərə alinmasi faydali olar; 

- istifadə olunan əmək alətlərinin yerli şəraitə uyğunlaşdırılması. Hər bir 
əmək alətindən istifadə qaydalarının praktik şəkildə nümayiş 

etdirilməsi çox fayda verər; 
- tətbiq edilən pedaqoji texnologiyalardanistifadə zamanı yerli şəraitin 

nəzərə alınması və s.  
İbtidai sinif şagirdlərində işgüzarlıq keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması, 

inkişaf etdirilməsi, formalaşdırılması, təkmilləşdirilməsi hazırki şərait çox 
vacibdir. Belə bir təqdirdə şagirdlərin hərtərəfli inkişafı üçün əgər belə demək 
mümkündürsə bir növ müsbət şərait yaratmış olur. Ona görə də bu işin 
məzmunu barədə ibtidai sinif müəllimlərinə müəyyən nəzəri məlumatların, 

müvafiq informasiyaların, heç olmasa kiçik həcmli tövsiyyələrin verilməsi 
yaxşı olardı. Çünki bu günə qədər elmi, pedaqoji və metodik ədəbiyyatda bu 
işin məzmunu haqqında məlumatların verilməsi barədə rast gəlmək çətindir.  
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Tədqiqatlar göstərir ki, verilən məlumatların böyük əksəriyyəti əmək 

tərbiyəsi, peşə təhsili, peşə ariyentasiyası, əməyə məhəbbət, əməyə vicdanlı 
münasibətlə bağlıdır. Işgüzarlıqla bağlı verilən məlumatlar təsadüfi xarakter 
daşıdığı və həcm etibarı ilə çox yığcam olduğu üçün həmin materiallarda da 
haqqında danışılan məsələ ilə bağlı ətraflı məlumat tapmaq mümkün deyil.  

Araşdırdığımız ədəbiyyatların heç birində ibtidai sinif şagirdlərində 
işgüzarlıq keyfiyyətlərinin aşılanması ilə bağlı bir cümlə də olsun tapmaq 
mümkün deyil. Sovetlər Ittifaqı dövründə nəşr olunmuş bütün elmi, pedaqoji, 
metodik, hətta psixoloji ədəbiyyatın müstəsnasız olaraq heç birində işgüzarlıq 

haqqında, şagirdlərə aşılanması vacib olan işgüzarlıq keyfiyyətlərinin üzə 
çıxarılıb formalaşdırılması işinin məzmunu ilə bağlı heç bir informasiya, 
məlumat, hətta tövsiyyə belə yoxdur. Onlardan bir neçəsini nəzərdən keçirsək 
fikrimizin düzgünlüyünü sübuta yetirmiş oluruq. 

Ölkəmizdə çap olunan ilk “Pedaqogika” adlı dərslikdə (Bax. 
M.Mehdizadə, M.Muradxanov, T.Əfəndiyev, İ.Vəlixanlı “Pedaqogika”, 
V.İ.Lenin adına APİ-nin nəşri, Bakı, 1958, II hissə) XVI fəsil “əməyə 
kommunist münasibəti tərbiyəsi” adlanır. Adından göründüyü kimi burada 

formal olaraq əməyə, ictimai mülkiyyətə kommunist münasibətləri şişirdilmiş 
şəkildə şərh olunur. Burada sov. İKP-nın məfkurə xəttini uca tutmağa xidmət 
edən yanaşmalar daha qabarıq verildiyi üçün işgüzarlıq tərbiyəsi probleminə 
yer ayrılmasına heç bir ehtiyac duyulmur. Dərslikdən bir nümunə gətirsək 
fikrimizi daha  aydın çatdırmış olarıq: “Şagirdləri elə yetişdirmək lazımdır ki, 
onlar fəaliyyətsizliyin cansıxıcılığını dərk etsinlər, onlar əməyin hər növünün 
təkcə zehni deyil həm də fiziki əməyi sevsinlər...” (səh. 48) Göründüyü kimi 
əməyin zehni tərəfi sovet məfkurəsinin əsas ideya xətti olduğu üçün insan 

zehnləri zəhərlənməklə sovet quruluşu əməyə formal münasibət bəsləyirdi. 
Belə bir şəraitdə işgüzarlıqdan danışmağa isə heç bir lüzum yox idi. Həmin 
dövrlərdə yazılmış digər dərsliklərdə, dərs vəsaitlərində, monoqrafiya və 
kitablarda da məsələ məhz belə bir tərzdə qoyulurdu. Qeyd olunan dövrlərdə 
M.Simbiryev, V.Kairov, N.Petuxov, V. Esipov, T.İlina, Şukina, N.Boldrev, 
A.Alekseyev, K.Belski, S.Pinovski, M.Malenkov, O.Boqdanov, T.Belikov, 
Y.Babanski, V. Slastyonin, V.Podlasiy, P. Pidkasistiy, Y.Talıbov, Ə.Ağayev, 

N.Kazımov, Ə.Həşimov, F.Sadıqov, Ə.Paşayev, F.Rüstəmov, Z.Əliyeva və 
başqaları tərəfindən hazırlanan dərslik və dərs vəsaitlərində də haqqında 
danışılan məsələdən söhbət açılmır. Sadalanan müəlliflər içərisində işgüzarlıq 
tərbiyəsi haqqında danışan yeganə alim pedaqoji elmlər doktoru, professor 
Fərahim Sadıqovdur. Çoxşaxəli, çoxistiqamətli tədqiqatlar aparan Fərahim 
Sadıqov 1999-cu ildə çap etdirdiyi “Pedaqoji düşüncələr” adlı (Bax. F.Sadıqov 
“Pedaqoji düşüncələr”, Bakı, Ünsiyyət, 1999, səh 27) monoqrafiyasının üçüncü 
yarımfəslini “İşgüzarlıq tərbiyəsi” adlandırmışdır. Hələ bundan əvvəl prof. 
Ə.Ş.Həşimovla birgə çap etdirdikləri “Pedaqogika” adlı (Bax. Ə.Həşimov, 

F.Sadıqov “Pedaqogika, tərbiyə nəzəriyyəsinə dair mühazirələr”, Bakı, Təbib, 
1995, səh 135) dərs vəsaitində belə bir yarımbaşlıq var: “İşgüzarlıq tərbiyəsi 
əmək tərbiyəsini n tərkib hissəsi kimi”  yalnız bu materialda işgüzarlığın əsil 
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məzmunu öz əksini tapmışdır. Biz də F.B.Sadıqovun “İşgüzarlıq tərbiyəsi 

əmək tərbiyəsinin tərkib hissəsi kimi” adlı tədqiqat materiallarına istinad 
edərək işgüzarlıq tərbiyəsinin məzmunu haqqında bir neçə söz demək istərdik.  

İşgüzarlıq tərbiyəsi ibtidai sinif şagirdləri üçün elə bir elmi-pedaqoji-
metodik əsasda təşkil edilməlidir ki, bu əsasın bütün komponentləri yeni 
pedaqoji texnologiyalardan yoğrulmuş olsun.  

Professor Fərahim Sadıqov yazır ki, dövrün siyasi-ictimai dəyişiklikləri 
təlim-tərbiyə və təhsilin yenidən qurulmasını tələb edir. Bunun üçün hər 
şeydən əvvəl, pedaqoji prosesi günün təlbləri səviyyəsində milli, sosial, ictimai, 

iqtisadi və məfkurəvi əsaslar baxımından tənzimləməyə ehtiyac duyulur.  
Təlimin, tərbiyənin prinsipləri, metodları, üsulları, vasitələri, priyom və 

yolları “stereotip” rolunu almışdır.  Bu gün onları xalqımızın milli-mənəvi 
normalarına uyğun yeni məzmunda işləmək, sistemə salmaq zərurəti qarşıda 
duran ən ümdə vəzifələrdən hesab olunur. Pedaqoji ixtisas verən orta ixtisas və 
ali tədris müəssisələri üçün hazırlanan tədris planları, proqramlar bu gün 
köhnə hesab olunmasına baxmayaraq ( bunun başlıca səbəbi günbəgün artan 
direktiv sərəncam və qərarlar bolluğudur) pedaqoji ədəbiyyatlarda yenə də 

əvvəlki stereotip öz gücünü saxlamaqdadır. Halbuki əgər tərbiyənin tərkib 
hissəsi, prinsip və tələbləri, üsulları, pedaqoji qanun və qanunauyğunluqları 
həmin ədəbiyyatlardakı kimi tədris olunursa, şübhəsiz, yetişən nəsildə milli-
mənlik şüurunun formalaşdırılmasından əsla söhbət açmağa dəyməz. Ona görə 
də pedaqogika kursunun bütün bölmələrində, xüsusilə “tərbiyəşünaslıq” 
bölməsində ictimai-siyasi inkişafın gedişi ilə uyğunlaşdırılmış yeni siyasi elmi 
sistem yaradılmalı, layihə şəklində olsa da istifadəyə verilməlidir. Bizim 
fikrimizcə, bu bölmədə tərbiyənin tərkib hissələri sırasında işgüzarlıq tərbiyəsi 

də öz yerini tutmalıdır. Işgüzarlıq əmək tərbiyəsinin bir komponenti kimi  izah 
edilsə də, onun elmi mahiyyəti düzgün müəyyənləşdirilməmişdir. Məktəb 
praktikasında isə işgüzarlıq tərbiyəsi anlaşılmaz bir tərzdə, paradoksal bir 
şəkildə özünü göstərir. 

Tutaq ki, məktəbdə əmək tərbiyəsi, peşəyönümü düzgün qurulubsa, 
deməli işgüzar şagirdlərin həyata hazırlanması işi də qaneedici hesab 
edilməlidir. Bizcə məsələni bu baxımdan izah etmək düzgün hesab edilə 
bilməz. Əgər  belə olsa idi şagirdlərin texniki peşə məktəblərinə 

istiqamətləndirilməsi problem şəklini almazdı.  
Niyə belə olur? Birinci ona görə ki, kiçik məktəb yaşından uşaqlara 

işgüzarlıq  keyfiyyətlərini düzgün aşılaya bilmirik. Ikincisi əməklə bağlı olan 
təlim işlərinə, dərsdənkənar tədbirlərə formal fəaliyyət kimi yanaşırıq. Nəticə 
ibtidai sinif pilləsindən sonra “çətin uşaqlar” kontingenti yaratmağa başlayır. 
Burada professor Əbdül Əlizadənin fikrinə diqqət eləmək yerinə düşərdi. 
Əbdül müəllim yazır ki, “Ümumtəhsil məktəbləri TPM-lərə birinci növbədə 
“çətin uşaqları” sonra isə təlimdən geri qalan, sürünə-sürünə oxuyan, 

dərslərdən zor-bəla “3” alan şagirdlər göndərirlər. Mühüm dövlət 
əhəmiyyətinə malik olan bir məsələnin həlli görün mahiyyətcə necə təhrif 
olunur. Birtərəfdən, hər yerdə “əlahəzrət fəhlə” sinfindən danışırıq. Digər 
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tərəfdən fəhlə sinfinin sıralarını “çətin ” və “savadsız” şagirdlər hesabına 

artırmağa çalışırıq. Bu təkcə antipedaqoji hərəkət deyil, birinci növbədə siyasi 
naşılıqdır.”  

Deməli, ümumtəhsil məktəblərində uşaqların əməyə hazırlanması, peşəyə 
istiqamətləndirilməsi işi qeyri qənaətbəxş, elmi metodik və pedaqoji cəhətdən 
qüsurlu olduğu kimi, işgüzarlıq tərbiyəsinin təşkili də qeyri qənaətbəxşdir. Ona 
görə də işgüzarlıq tərbiyəsinin mahiyyətini bir qədər ətraflı aydınlaşdırmaq 
məqsədəuyğun hesab edirik.  

İbtidai sinif şagirdlərində işgüzarlıq keyfiyyətlərinin məzmunu 

səciyyələndirən saysız-hesabsız cəhətlər vardır. Tutaq ki, kiçik yaşlı 
məktəbliləri yaşlıların əməyi ilə tanış etmək üçün onlara yaşlıların əməyini 
tərənnüm edən kiçik həcmli ədəbi-bədii parçalar, şerlər, hekayələr və nağıllar 
oxumaq, bu mövzuda əxlaqi söhbətlər etmək, onların sənədli kinofilmlərə, 
televiziya verilişlərinə tamaşa etməsinə  xüsusi şərait yaratmaq lazımdır. 
Bunların içərisində kiçik həcmli ədəbi-bədii parçaların əhəmiyyəti bu 
baxımdan daha böyükdür. Çünki, bədii parçaların çox böyük tərbiyəedici 
əhəmiyyəti vardır. Burada əməyin insana verdiyi faydalı təsir xalqımızın əsrlər 

boyu yaratdığı işgüzarlıq keyfiyyətləri (atalar sözləri, zərb-məsəllər, nağıl və 
dastanlarımızda) tərənnüm edilmişdir. Bu nümunələrdə işdən, zəhmətdən 
kənarda qalanlar acı istehzaya, güclü tənqid atəşinə tutulmuşlar. İbtidai sinif 
şagirdlərinə yaşlıların tərənnüm edən sənədli filmlərin də böyük əhəmiyyəti 
vardır. Əvvəlcə müəllim film haqda qısa məlumat verir, sonra film nümayiş 
etdirilir. Baxışdan sonra müəllim filmin təhlilinə keçir. Filmdə təsvir olunan 
əmək sahələri haqda uşaqların fikrini öyrənir. Beləliklə, müəllim əməyin 
onların gələcək həyatında böyük rol oynadığını əyani göstərir.   

Əmək təlimi prosesində müəllimin plakat və şəkillərdən, əyani 
vasitələrdən istifadə etməsi faydalıdır. O, “Elin sərvəti” bədii parçasından 
istifadə edərsə uğur qazanar.  

Əyani vəsaitlərdən düzgün istifadə mövzunun daha yaxşı qavranılmasına 
səbəb olur. əməklə əlaqədar verilən müxtəlif növ tapşırıqlar uşaqları həyata 
hazırlayır, onlarda işgüzarlığı və bələdçilik qabiliyyətini inkişaf etdirir, 
məsuliyyət hissini formalaşdırır. Başqa sahələrə nisbətən əmək növlərinə aid 
atalar sözləri, tapmacalar, mahnılar, xalq oyunlarının sayı çoxdur. Bu cür 

folklor nümunələrini təcəssüm etdirən  etno-pedaqoji materiallardakı əmək 
adət-ənənələri uşaqları istər-istəməz əmək sahələrinə yaxınlaşdırır. Məsələn, 
“Zirəklik comərdlik gətirər”, “Könlü balıq istəyən özünü suya vurar”, 
“Çalışqan ac qalmaz”, “İgidin əli işdə gərək”, “Çalışan əli bıçaq kəsməz”, 
“İşləyən açar parıldar”, “Zəhmət olan yerdə qeybət olmaz”, “Əmək ilham 
mənbəyidir”. “Əmək həyatın zinətidir”, “Əmək fərəh və səadətdir” və s. Bu 
cür etnopedaqoji nümunələrdən həm əmək təlimi prosesində, həm də 
dərsdənkənar tədbirlərdə istifadə etmək uşaqlara işgüzarlıq  keyfiyyətləri 

aşılamaq baxımından çox faydalıdır. Belə tədbirlərdə müəllimin izahı mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.  Müəllim izah edir ki, faydalı iş prosesində insanın 
psixoloji durumu, əhvalı şən olur. Əmək  insanın düşüncəsini, təfəkkürünü 
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inkişaf etdirir. Milli-mənəvi dəyərlərimiz olan əmək, zəhmət, şagirdlərin 

tərbiyəsində mühüm rol oynayır.  
Müəllim şagirdləri başa salmalıdır ki, onların sərf etdikləri əmək həm 

özlərinə, həm də xalqa xeyir verə bilər. Belə izah etmə prosesində müəllim 
şagirdlərə materiala qənaət etmək, iş yerini səliqəli saxlamaq, sanitar-gigiyenik 
qaydalara əməl etmək kimi  mədəni vərdişlər aşılayan keyfiyyətləri  də təlqin 
etməlidir. Müəllimin izahı və şərhi prosesində uşaqlara aydınlaşdırılmalıdır ki, 
əmək prosesində insanda nəcib keyfiyyətlər də formalaşır. Insanın əxlaqında, 
həyatında, xarakterində əməyin rolu böyükdür. Aqillər demişlər ki, əmək 

bütün insan həyatının birinci şərtidir. Müəyyən mənada deməliyik: İnsanın 
özünü əmək yaratmışdır. Insan təbiəti öz məqsədinə xidmət etməyə məcbur 
edir, onun üzərində hökmranlıq edir, təbiətə təsir göstərir. Müəllim göstərir ki, 
əmək insanla təbiət arasında baş verən bir vasitədir. Əmək prosesi həm də 
birgə fəaliyyətdir. 

“Dədə Qorqud”da, müqəddəs “Qurani Kərim”də əməyə, zəhmətə xüsusi 
diqqət yetirilmişdir. Peyğəmbərimiz buyurmuşdur ki, hər bir insan halal 
zəhmətlə dolanmalı, əməklə məşğul olmalıdır. Əməklə, zəhmətlə məşğul olub 

ruzi qazanan insan həm də qənaətcil olur. Əmək sağlamlıq və gümrahlıq 
mənbəyidir. Sənət və peşə var dövlətdən, puldan qiymətlidir. 

Əmək kiçik yaşlı məktəblilər üçün  təbii, zəruri, həyati əhəmiyyətli, 
ümumpedaqoji və gigiyenik baxımdan əlverişli olduqda onlarda şən əhval-
ruhiyyə yaranır və işləmək həvəsi artır.  

Şagirdlərin əməksevərlik  keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasında 
ekskursiyaların da böyük əhəmiyyəti vardır. Belə bir prosesdə sanki əmək 
cəbhəsində böyüklərlə birgə uşaqlar da iştirak edir. Onlar hər şeyi öz gözləri ilə 

əyani şəkildə görürlər.  
Əmək prosesində bəzən şagirdlər qarşıya məqsəd qoyur, əvvəldən işi 

planlaşdırır, öz fəaliyyətini məqsədəmüvafiq qurur və müəyyən nəticə əldə 
edənə qədər işləyirlər. Şagirdlər bəzən öz əməklərinin ictimai xarakter 
daşıdığını dərk edirlər. Bu zaman  onlar həvəslə məişət işlərinə, təsərrüfat 
işlərinə, məktəbdənkənar işlərə qoşulurlar. Müəllimin tapşırığı ilə onlar 
hazırladıqları əşyaları yoldaşlarına hədiyyə verdikdə öz işlərindən həzz alırlar. 
Onlarda maraq və meyl artdıqca, daha mürəkkəb əmək növlərinə həvəs 

göstərirlər. Evdə, ailədə valideynə kömək etmək (otağın yığışdırılması, 
qabların  yuyulması, güllərə qulluq, pəncərənin silinməsi zamanı və s.), 
həyətyanı sahədə işləmək (bağın bellənməsi, ağacların dibinin yumşaldılması, 
sulanması, sahənin zir-zibildən təmizlənməsi, məhsulun toplanması və s.) kimi 
bacarıqlara yiyələnirlər. Bütün bunları elə etmək lazımdır ki, məktəblinin 
fəallıq, təşəbbüskarlıq, məqsədyönlülük və s. bu kimi əxlaqi sifətlərinin  
inkişafına müsbət təsir göstərsin. Qeyd etdiyimiz kimi müəllim rəhbərliyilə 
şagirdlər müstəqil işə qoşulduqda onların yaş xüsusiyyəti və bilik səviyyəsi 

mütləq nəzərə alınmalıdır. Onlara gücləri çatan işləri tapşırmaq lazımdır. Əks 
təqdirdə işin öhdəsindən gələ bilməzbər və beləliklə onlar işdən imtina edərlər. 
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Müəllimlər şagirdlərə yalnız çətinlik çəkəndə kömək etməlidirlər. Zəif və 

geridə qalan şagirdlərə fərdi yanaşılmalıdır.  
Şagirdlərin əmək fəaliyyəti nə qədər məqsədyönlü və aydın olsa, onun 

yerinə yetirilməsi də bir o qədər maraqlı olur.  
Əməkdə nəticə  fəaliyyətin məcburi komponentidir.  
Akademik Mehdi Mehdizadə uşaqları kiçik yaşlarından namuslu əməkdə, 

xeyirxah işlərdə çalışdırmağa, bununla onda müsbət adət və vərdişlər tərbiyə 
etməyi tələb edirdi. Görkəmli pedaqoqa görə əmək nəinki, insanın inkişafı 
üçün zəruri şərtdir, həm də onun layiq olduğu ləyaqətin dərəcəsini mühafizə 

etmək üçün lazımdır.  
Şagird şəxsiyyətinin inkişafı fəaliyyət prosesində təşəkkül tapır. əmək 

fəaliyyəti prosesində böyüklər uşaqların fəaliyyətinə müəyyən tələblər verməli, 
onları qiymətləndirməli, qarşıya çıxan çətinlikləri həll etməkdə köməklik 
etməlidirlər. 

Şagirdlər gündəlik əmək fəaliyyətində bir çox bacarıq və vərdişlərə 
yiyələnir, müstəqil işləmək bacarığına sahib olurlar. əmək prosesində şagirdlər 
onları əhatə edən əşyaları öyrənir, bitkilərin böyüməsini, inkişafını, onlarda 

gedən dəyişikliyi müşahidə edir, heyvanlara qulluq edir, onların həyat tərzi ilə 
tanış olurlar. Həmçinin işgüzarlıq üçün tələb olunan cəhətləri müqayisə edir, 
onları maraqlandıran suallara cavab tapmağa çalışırlar. Suallara düzgün 
cavab tapanda onlar sevinirlər. Bütün bunlar şagirdlərdə işgüzarlıq 
keyfiyyətlərini inkişaf etdirir. əmək tərbiyəsinin məqsədi həm də yaşlıların 
əməyi ilə şagirdləri tanış etmək, onların əməyinə hörmət aşılamaq, şagirdlərdə 
sadə əmək bacarıqları yaratmaq, əməyin ictimai xarakter daşıdığını 
öyrətməkdən ibarətdir.  

Şagirdlərdə işgüzarlıq keyfiyyətləri yaratmaq üçün onlar əmək prosesinə 
cəlb edilir. Əmək prosesində qarşıya məqsəd qoyulur, ona nail olmaq üçün yol 
və vasitələr axtarılır, hərəkətin sistemi düşünülür, nəhayət nəticə əldə edilir.  

Qeyd etdiyimiz kimi şagirdlərdə işgüzarlıq keyfiyyətlərinin 
formalaşdırılmasında əmək prosesinin rolu çox böyükdür. Çünki əmək prosesi 
çox realdır, şagird real əşyalarla iş görür. Bu prosesdə işin nəticəsi ilə hamı 
maraqlanır. Bu zaman uşaqlarda işgüzarlıq güclənir, fikir birliyi yaranır, 
böyüklərin təcrübəsindən istifadə olunur. Belə təcrübə nümunə xarakteri 

daşıyır. Bütün bunlar əməkdə son nəticənin müvəffəqiyyətlə başa çatmasına 
köməklik göstərir. Əməyin mənası sa son nəticədir. Əgər nəticə varsa, deməli 
işgüzarlığın aşılanmasına inanmaq olar. Kiçik yaşlı məktəbliləri, həm də 
özünəxidmət işinə cəlb etmək lazımdır. (onların özlərinin yuyunması, 
qurulanması, geyinməsi, paltarlarına qulluq etməsi və s.) 

Müəllimlər əməyin növü və xarakterindən asılı olaraq görüləcək işin 
məzmunu, istifadə olunacaq alətlərin mahiyyəti, onlardan istifadə qaydaları, 
təhlükəsizlik texnikası qaydaları, sanitar-gigiyenik qaydalar haqda metodiki 

istiqamət verməlidirlər.  
Şagirdlərin biliyinin müəllimlər tərəfindən düzgün və obyektiv 

qiymətləndirilməsi, onların rəğbətləndirilməsinə obyektiv yanaşılması 
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şagirdləri həvəsləndirir. Bu həvəsləndirmə isə onlarda daha orijinal işgüzarlıq 

keyfiyyətləri yaradır. İşgüzarlıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasında 
müəllimlə şagird arasında ünsiyyətin yaranması da vacibdir. Çünki müəllim 
şagirdlə mehriban rəftar etməsə son nəticə əldə etmək mümkün deyil. 
Müəllimin düzgün rəftarı işgüzarlıq keyfiyyətlərinin yaranması işində bir növ 
stimul rolunu oynayır.  

İbtidai sinif şagirdləri əmək təlimi dərslərində alətlərlə işləmək vərdişlərinə 
yiyələndikcə və materialdan praktik şəkildə istifadə etməyi öyrəndikcə, onlarla 
iş arasında qarşılıqlı münasibətlər yaranır. Məhz belə bir şəraitdə müəllim işin 

icrası zamanı tələb olunan qaydaların yerinə yetirilməsinə müntəzəm nəzarət 
etməlidir.  

Əməyin nəticəsi əvvəlki bacarıq və vərdişlərin qazanılması, keçirilən 
tədbirlərin pedaqoji cəhətdən düzgün təşkili,şagirdin marağından, səyindən, iş 
qabiliyyətindən, səriştəsindən asılıdır. Praktik işə üstünlük vermək faydalıdır.  

Şagirdləri idarə, müəssisə, zavod, fabrik, tarla və dəniz kənarına 
ekskursiyaya aparmaqla, onların bu obyektlərdə işləyən adamların əməyi ilə 
tanışlığı onlarda vətənpərvərlik, əməksevərlik, qayğıkeşlik, yoldaşlıq və s. 

əxlaqi keyfiyyətlərin yaranmasına səbəb olur.  
Məsələn, müəllim şagirdləri məktəbin həyətyanı sahəsinin təmizlənməsi 

işinə cəlb edir. Bu zaman həm landşaft dəyişir, həm də şagirdlərin əməyə, bir-
birinə münasibəti dəyişir.  

Təcrübə göstərir ki, uşağın fəaliyyəti onun düşüncəsinin nəticəsidir. Yəni 
uşaq necə düşünür, necə təsəvvür edirsə, elə də fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar 
sübut edir ki, özünün fəaliyyətini tənzim etmək üçün mütləq bilik, bacarıq və 
vərdişlərə yiyələnməsinə ehtiyacı ortaya qoyur. Qeyd olunduğu kimi ibtidai 

siniflərdə işgüzarlığı formalaşdırmaq şagird üçün kifayət qədər nəzəri biliyə 
malik olmalıdır. Nəzəri biliyi isə praktikaya (təcrübəyə) tətbiq etməyi 
bacarmalıdır. Əmək şagirdlərin dünyagörüşünün formalaşmasında, nitqinin 
inkişafında, onların ətraf mühiti düzgün dərk etməsi və ona münasibət 
bəsləməsində böyük rol oynayır. Ona görə də şagirdləri fəal əməyə daha çox 
cəlb etmək onlarda işgüzarlıq keyfiyyətlərini üzə çıxarmağa bir növ təhrik edir. 
Bu zaman onlar fəhlənin tikinti obyektində işlədiyini, dərzinin fabrikdə 
əməyini öz gözləri ilə görürlər. Bu isə onların yaddaşında həmişəlik qalır. 

Onların yaşlılara münasibəti dəyişilir. Müəllim şagirdlərə başa salır ki, 
bənnanın tikdiyi binalarda yüzlərlə insanlar yaşayır. Deməli, işgüzarlığın 
adamın özünə və digər insanlara böyük faydası vardır.  

İşgüzarlıq keyfiyyətlərinin aşılanması maraq kursları üçün də səciyyəvidir. 
Maraq kurslarında müəllimlərin uşaqlara işgüzarlıq keyfiyyətləri aşılamaq 
imkanları daha genişdir. Belə kurslarda müəllimlər işgüzarlıq keyfiyyətlərini 
formalaşdırmaq üçün bir çox əmək qəhrəmanlarının adlarını şagirdlərə 
öyrətməli, onların əməyi, əldə etdikləri nəticələr barədə, insanların rahat 

yaşamaları üçün əzmlə işləmələri haqda söhbətlər aparmalıdırlar. Müəllim bu 
insanların öz əməkləri, işgüzarlığı ilə yüksəldiyini şagirdlərə anlatmalıdırlar. 
Məhz belə kurslarda yeri gəldikcə şagirdlərə izah olunmalıdır ki, əmək təkcə 



 344 

maddi nemətlər yaratmağa xidmət etmir, həm də hər bir adamın sağlamlığına, 

gümrahlığına, cəmiyyət qarşısında üzü ağ, alnı açıq, başıyuxarı olmasına səbəb 
olur. Əmək qəhrəmanlarının adları tarixdə, yəni tarixi salnamələrdə qızıl 
səhifəyə çevrilir. Vaxtilə əmək qəhrəmanları kimi məşhurlaşmış çoban Qara, 
Sürəyya, Şamama, Qızqayıt belələrindəndir. Vaxtilə onların şərəfinə yazılmış 
mahnılar bu gün də sevilə-sevilə oxunur. 

Ümumiyyətlə qeyd olunmalıdır ki, maraq kurslarında həm nəzəri 
məlumatların verilməsi, həm də praktik vərdişlərin aşılanması üçün geniş 
imkanlar vardır. Ona görə də ibtidai sinif şagirdlərində işgüzarlıq 

keyfiyyətlərinin aşılanması üçün belə kursların təşkilinə geniş meydan 
verilməlidir.  

Işgüzarlıq tərbiyəsi ilə bağlı şagirdlərə bütün fənlərin tədrisi prosesində 
müəyyən vərdişlər aşılansa da bu proses əsasən sinifdənkənar və 
məktəbdənkənar tədbirlərdə həyata keçirilir. Işgüzarlıq tərbiyəsi şagirdin 
bütün fəaliyyəti zamanı ona planlı və mütəşəkkil təsirin nəticəsində yaranan, 
onu gördüyü işə vicdanla, məsuliyyətlə yanaşmağa sövq edən, yaşadığı 
torpağını qorumağa, vətənə, xalqa, ətraf mühitə məhəbbət bəsləməyə təhrik 

edən, gərəkli işlər görməyə istiqamətləndirən, mənəvi normaların 
məcmusudur. Əmək tərbiyəsi eyni zamanda kollektiv təsirin nəticəsi kimi də 
qiymətləndirilməlidir. Cəmiyyətin yeniləşdiyi dövrdə belə təsir əmək  
tərbiyəsinin əsil meyarı hesab edilməlidir. Çünki yeniləşmə dövründə 
münasibətlərin fərdi təsirindən çox kütləvi və kompleksləşmiş təsirindən daha 
çox faydalanmaq olar. Professor Əjdər Ağayevin təbirincə desək “müasir 
şəraitdə tərbiyə işinin qoyuluşu, onun məzmununun yeniləşməsi, məqsəd və 
vəzifələrinin konkretləşməsi və aydınlaşması üçün insan predmetinə onun 

münasibətləri kontekstində yanaşılmalıdır”. (Bax. Pedaqoji düşüncələr, səh 29)  
Belə olan hallarda yeni pedaqoji texnologiyaların gücündən istifadə 

etməklə ibtidai sinif şagirdlərinin işgüzarlıq keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması və 
bu keyfiyyətlərin   formalaşdırılaraq  ən yüksək əxlaqi keyfiyyətə çevirmək 
mümkündür. Bunun üçün həm təlim prosesində, həm də sinifdənxarix 
tədbirlərdə kiçik yaşlı məktəbliləri işgüzarlıq keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması 
işinin ən yeni formaları, yolları, imkanları barədə düşünmək lazımdır. Məhz 
ona görə də növbəti fəsli biz bu məsələyə həsr etmişik.  

İnkişaf etmiş ölkələrin məktəb təcrübəsi göstərir ki, uşaqlarda hər cür 
işgüzarlığın əsas bazası təlim prosesidir. Orta ümumtəhsil məktəblərində tədris 
olunan bütün fənlərin işgüzarlıq keyfiyyətləri aşılamaq imkanı var. Lakin bu 
fənlər içərisində kiçikyaşlı məktəblilərlə işgüzarlıq keyfiyyətlərini üzə 
çıxarmaq, inkişaf etdirmək, formalaşdırmaq işində daha böyük faydalı əmsala 
malik olanı əmək dərsləridir. Doğrudur, fənlərarası əlaqənin də imkanlarından 
istifadə etməklə uşaqlarda işgüzarlıq keyfiyyəti formalaşdırmaq olar. Lakin 
yenə əmək təlimini aparıcı fənn götürmək lazım gəlir. Yəni əmək dərslərinin 

“Oxu”, “Musiqi”, “Təsviri sənət” dərslərilə əlaqəli tədrisinin imkanlarından 
istifadə etməklə kiçikyaşlı məktəblilərin işgüzarlıq keyfiyyətlərinin 
formalaşdırılmasına nail olmaq mümkündür.  
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Əmək təlimi dərsləri orta ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərində 

müxtəlif tərzlərdə tədris olunur. Doğru proqram materialları vahid əsaslar 
üzərində tərtib olunur. Yəni tədris proqramının müəllifi (və ya müəllifləri) onu 
bir variantda və vahid elmi-pedaqoji, metodik əsaslar üzərində tərtib edir. 
Lakin həmin proqramdan kənd məktəblərində də, qəsəbə və şəhər 
məktəblərində də istifadə olunur.  Deyək ki, vahid proqramdan Lerikin dağ 
kəndində də, Masallının, Cəlilabadın, Biləsuvarın, Salyanın Aran məktəbləri 
də, Yevlaxın, Mingəçevirin qəsəbə məktəbləri də, Şamaxının, Qubanın, 
Gəncənin, Sumqayıtın və Bakının şəhər məktəbləri də istifadə edirlər. Lakin 

burada regional xüsusiyyətləri unutmaq olmaz. Ona gərə də proqram “İzahat 
vərəqəsi”ndə göstərilir ki, “Müəllimlər regional xüsusiyyətləri, yerli ənənələri, 
maddi texniki bazanı, məktəbin imkanlarını və s. nəzərə almaqla tədris 
materiallarının öyrənilməsi ardıcıllığında, əmək obyektlərinin siyahısında, 
praktik işlərdə qanunauyğun dəyişikliklər apara bilərlər: məsələn tədris-
təcrübə sahəsi olmayan məktəblərdə kənd təsərrüfatı əməyi otaq bitkilərinin 
becərilməsi ilə əvəz edilə bilər. Kənd məktəblərində isə kənd təsərrüfatı əməyi 
üzrə işlərin həcmini artırmaq mümkündür.  Xalq sənətkarlığının bu və ya gifər 

sahəsi inkişaf etmiş bölgələrdə şagirdlərə həmin nümunələrdən biri (tikmələr, 
toxumalar və digər konstruktorluq, yaradıcılıq elementləri) üzrə sadə əşya və 
məmulatların hazırlanması priyomlarını öyrətmək məqsədəuyğun olar. Bu 
zaman əmək obyektlərinin, kiçik yaşlı məktəblilərin yaş və bilik səviyyələrinə 
müvafiqliyini gözləmək lazımdır”. (Bax.  Ibtidai sinif mülliminin stolüstü 
kitabı əmək təlimi proqramı, müəllifi İ.Mayılov. Bakı, Pedaqogika, 2001. səh. 
203-204) Deməli,  ilkin olaraq əmək təlimi dərslərində işgüzarlıq 
keyfiyyətlərinin aşılanması işinə verilən tələbləri nəzərə almaq vacibdir. Hansı 

ki, bu tələblərin önündə proqram tələblərinin gözlənilməsi dayanır. Bu 
tələblərin gözlənilməsi üçün aşağıdakılara riayət olunması tövsiyə edilir. Yəni 
əmək dərslərində uşaqların işgüzarlıq keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması üçün 
aşağıdakıların gözlənilməsi, yəni nəzərə alınması tövsiyə olunur: 

- regional xüsusiyyətlərin nəzərə alınması; 
- yerli ənənələrin nəzərə alınması; 
- maddi-texniki bazanın imkanlarının nəzərə alınması; 
- müəllimin hansı təmayülə meylli olmasının nəzərə alınması; 

- tədris-təcrübə  sahəsi olmayan məktəblərdə görüləcək işlərin regional 
xarakterə uyğun qurulması; 

- xalq sənətkarlığı inkişaf etmiş bölgələrdə uşaqları həmən təmayül üzrə 
işgüzarlığa cəlb etmək və s.  

Ibtidai sinif şagirdlərinə işgüzarlığın hərtərəfli aşılanması üçün əvvəlki 
yarımfəsillərdə qeyd etdiyimiz kimi ən başlıca pedaqoji-psixoloji əsaslara 
istinad etmək lazımdır. Biz ən başlıca deyəndə aşağıdakıları nəzərdə tuturuq:  

1. Yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması. 

2. Fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması. 
3. Cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması. 
4. Ümumi psixoloji xüsusiyyətlərin nəzərə alınması. 
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Yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ən başlıca amil olduğunu nəzərə 

alaraq əmək təlimi prosesində kiçikyaşlı məktəblilərə işgüzarlıq 
keyfiyyətlərinin aşılanması zamanı yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasını bir 
qədər ətraflı şərh etməyi məqsədəuyğun hesab edirik. Məlum olduğu üzrə 
proqram materiallarında verilən mövzular uşaqların yaşına müvafiq olaraq 
sistemləşdirilməlidir. Yəni I sinif üçün verilən materiallar həcm və məzmun bir 
qədər sadə və primitiv, II sinif üçün verilən materiallar onlardan fərqli olaraq 
həcm etibarilə çox və məzmun etibarilə nisbətən mürəkkəbdir.  III-IV sinif 
materialları haqqında da eyni sözləri söyləmək olar. Bəs I – IV siniflərdə əmək 

dərsləri zamanı şagirdlərdə işgüzarlıq keyfiyyətlərinin üzə çıxarılıb 
formalaşdırılmasına necə  nail olmaq olar? Bunun üçün aşağıdakı tövsiyyələrin 
verilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.  

I sinif üzrə: I sinifdə əmək təlimi həftədə ¾ saat olmaqla cəmi 64 saat dərs 
yükü nəzərdə tutulur. Proqramın I bölməsinə görə ilk hissə stabil hissə adlanır 
və bu hissə kağız və kartonla işə ayrılmış 13 saatlıq dərs yükü ilə başlayır. Ilk 
dərsdən başlayaraq işgüzarlığı ictimai fəallığa cəlb etməklə, ictimai rəy 
yaratmaqla, rejim və tələbkarlıq yaratmaqla üzə çıxarmaq olar.  

Yeni insanın münasibətlər çoxluğu onun fərdi təsirindən çox kollektiv 
təsirə ehtiyacı olduğunu təsdiqləyir. Bu məsələnin bir tərfi. Digər tərəfdən 
iqtisadi tərbiyənin, sahibkarlıq hissi tərbiyənin yaranışı işgüzarlıq tərbiyəsini 
də ölkədə gedən siyasi və iqtisadi dəyişikliklərə uyğun bir tərzdə 
formalaşdırılması tələbini irəli sürür. Işgüzarlıq tərbiyəsi əmək tərbiyəsi 
fonunda kollektiv təsirin ən mühüm fəzilətlərindənbiri olmasına gəldikdə, 
deməliyik ki, onun müvəffəqiyyətli həlli hər şeydən əvvəl kollektiv təsirindən 
asılıdır. Kollektiv təsir özlüyündə bir sıra xarakterik əlamətlərə malikdir. 

Işgüzarlıq məhz bu əlamətlərin vəhdətindən doğur. Həmin əlamətləri tədricən, 
belə qruplaşdırmaq olar;  

1. ictimai fəallığa cəlb etmək; 
2. İctimai rəyə istinad etmək; 
3. Normal rejimə alışdırmaq; 
4. Tələbkarlıq və nüfuz xəttini qorumaq; 
5. Cəza və rəğbətləndirmənin obyektivliyini təmin etmək. 
6. Yeni perspektiv xətlər müəyyənləşdirmək.  (Bax. Pedaqoji düşüncələr, 

səh 29.) 
Bu əlamətləri təlim prosesində meyar kimi qəbul edən müəllim kiçikyaşlı 

məktəblilər də işgüzarlığın üzə çıxarılıb formalaşdırılmasına nail ola bilər.  I 
sinifdə proqram materialının tələbinə görə I saatda əmək prosesində 
təhlükəsizlik  texnikası, sanitar gigiyena qaydaları haqqında məlumat verilir və 
onlara əməl etəməyin vacibliyi tövsiyə olunur; əmək otağı sahmana salınır, 
tədris emalatxanası əmək alətlərilə təchiz edilir, tədris-təcrübə sahəsi və əmək 
alətlərilə tanışlıq prosesi həyata keçirilir. Dərsin bu mərhələsində etnopedaqoji 

materiallardan istifadə etmək yaxşı olar. Atalar sözləri, məsəllər, rəvayətlər və 
digər şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrindən istifadə olunması tövsiyə olunur. 
“Fitnə” və “Kərpickəsən kişinin dastanı ” rəvayət kimi nəql olunması 



 347 

haqqında danışılan məsələnin müvəffəqiyyətli həllinə köməklik göstərir. “İş 

adamın cövhəridir”, “İşləyən dişləyər”, “İşləməyən dişləməz”, “İşləməyən 
dəmir pas atar”, “Axşamın işini sabaha qoyma”, “Tez yatanla, tez duran 
faydalı iş görər”, “Qalan işə qar yağar”, “Əldən qalan əlli il qalar”, “İşgüzar 
korgüzarı neylər”, “işləyən inci taxar, işləməyən yandan baxar”. 

Şagirdlərdə işgüzarlıq keyfiyyətlərini inkişaf etdirmək üçün məşğələdə belə 
nümunələrdən istifadə olunmasının çox böyük əhəmiyyəti vardır. Belə 
nümunələrdəki işgüzarlıqla bağlı olan faydalı tövsiyələri, məsləhətləri,  
fəzilətləri, ideyaları şagirdlər  yaddaşlarına köçürürlər. Bunların yaddaşlara 

daxil olması sonradan bir növ əxlaqi normaya çevrilir. Hansı ki, bu əxlaq 
normalar həmin şagirddə işgüzarlığın üzə çıxmasında stimula çevrilir. Ikinci 
mövzu “Kağızla iş” adlanır. (6 saat) bu iş üçün ilk mərhələdə texniki məlumat 
və praktik iş görmək lazımdır.  

İbtidai siniflərdə kağız və kartonla görülən işlərə dair məşğələlərin də 
böyük əhəmiyyəti vardır. Bu işlərin təşkilinə yaradıcı münasibət bəslənməlidir. 
Şagirdlər bu sahədə materiallardan əşyaların hansı ardıcıllıqla işləyəcəklərini 
arayıb axtarmalı, düşünməlidirlər.  

Məşğələlərin istənilən səviyyədə keçməsi üçün kabinetin əyani vasitələrlə 
tam təchizini təmin etmək lazımdır. Şagirdlər qayçı ilə işləmək qaydalarını tam 
bildikdən sonra işə başlamalıdırlar. Şagirdlər kağız və kartonun növləri, 
xassələri  haqda biliklər qazanır, bu sahədə vərdişlərə yiyələnirlər. Burada 
digər alətlərlə də davranmaq lazım gəlir. Kağız və kartonla iş zamanı müxtəlif 
üsullardan istifadə olunur (kəsmə, hörmə, qatlama, yapışdırma, papye-maşye, 
tikmə və s.). müəllim kağız və kartonun məişətdə əhəmiyyətindən şagirdlərə 
məlumatlar verməlidir. Belə yanaşmalar “Qrafik savad elementləri”, “Ülgücün 

köməyilə məlumatın hazırlanması”, “Toxuculuq materialları”, “Parça ilə iş”, 
“Kombinə edilmiş iş”, “Bitgi orqanlarından opplikasiya”, “İnşaat 
konstrukturları”, “İnşaat qurğuları”, “Texniki konstruktorlar”, 
“Avtomobillərin maketləri”, “Məişət, kulinariya və özünüxidmət”, “Kənd 
təsərrüfatı işi”, “Otaq bitgilərinə qulluq edilməsi”, “Örtülü şəraitdə bitgilərin 
becərilməsi”, “Oduncaqla iş” və s mövzuların tədrisi üçün də səciyyəvidir. 

II sinif üçün nəzərdə tuulmuş proqram materiallarının tədrisi zamanı da 
təklif olunan metodikadan istifadə etmək yaxşı olar. Mövzuların tədrisi 

prosesində mütəmadi olaraq etnopedaqoji materiallardan istifadə olunması 
işgüzarlıq keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması işində böyük səmərə verir. Bakı 
şəhərindəki 20 saylı orta məktəbin sinif müəllimi ...................... iş təcrübəsi bu 
baxımdan çox səciyyəvidir. O, hər bir mövzunun tədrisində atalar sözləri, 
məsəllər, tapmacalar, inanclar və digər folklor nümunələri söyləyir və onların 
əməksevərlik  keyfiyyətləri aşılayan cəhətlərini açıqlayır. Müəllim zəhmətin 
rəmzi və nəticəsi olan ağac, at və digər canlı və cansızlara dair etnopedaqoji 
nümunələri söyləyir (“At muraddır”, “At zəhmət çəkər, xeyrini insan görər”, 

“Zirəkliyi atdan, var-dövləti muraddan”, “Kəl qoşub cüt sürməyən çörək 
qədrini bilməz”, “Yorulmuş ata qamçı vursan, şıllaq atar”, “Yorulmuş eşşək 
mənzili yaxın istər”, “Yorulmuş öküz “oho”-nu allahdan istər”, “Ağaca qulluq 
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edən barını yeyər”, “Bir kişinin min oğlu, hamısı bir peşəli” və s.) Sonra 

tapmacaların açması ilə əməksevərliyi və işgüzarlığı əsas məqsəd kimi 
müzakirə obyektinə çevirir. Bu xüsusdə müəllimin iş təcrübəsindən bir 
nümunəyə diqqət edək:  

- Uşaqlar tapmacalarda xalqın işgüzarlıqla bağlı hikmətli fikirləri, istək 
arzuları, nəsihətləri vardır. Gəlin bir neçə tapmacaya diqqət edək (yazı 
taxtasında yazır):  

Bir kişinin min oğlu, 
Hamısı bir peşəli. (Bal arısı) 
 
Bir quşum var alaca, 
Uçaq qonar ağaca. 
Ağacda bir ev tikər, 
Nə qapı qoyar, nə baca. (Baramaqurdu) 
 

- Birinci tapmacada bir kişi deyəndə arı nəzərdə tutulur min oğlu isə onun 

ailəsi nəzərdə tutulur. Yəqin onlar üçün düzəldilmiş qutuları görmüşsünüz. 
Həmin qutularda “arı ailələri yaşayır”. “Hamısı bir peşəli sözü onların 
hamısının zəhmətkeş olması, ailə naminə iş görməsi, zəhmət çəkib çiçəkləri 
axtarması, onun şirəsini çəkib bal istehsal etməsi nəzərdə tutulur”. Ikinci 
tapmacada barama qurdu nəzərdə tutulur. Barama qurdu görmüşsünüz? 

- Bəli! 
- Onun forması necə olur? 

- Yumru. 
- Bəs, rəngi necə olur? 
- Ağ. 
- Doğrudur. Gəlin bir atalar məsəlini də nəzərdən keçirək: 
Səbr ilə halva bişər ey qora səndən 
Bəsləsən atlas olar tut yarpağından. 
Tapmacada olduğu kimi atalar məsələsində dəəmək və  işgüzarlığa 

münasibət bildirilir. Birincidə arıların işgüzarlığından, ikincidə isə 
baramaqurdu ilə insanın işgüzarlığının müqayisəsinə işarə olunur. “Səbr elə 

halva bişər ey qora səndən” deyəndə buğdanın əkilməsi, becərilməsi, biçilməsi, 
qovrulması, üyüdülməsi və halva şəklində yeyilməsinin böyük zəhmət hesabına 
ərsəyə gəlməsi nəzərdə tutulur. Ikinci misrada isə tut ağacının bəslənilməsi, 
onunyarpaqlarının ipək qurduna verilməsi nəzərdə tutulur. İpək qurdu tutun 
yarpağını yeyir və ifrazatından özünə yumru yuva düzəldir. Həmin yumrudan 
isə, yəni baramadan isə ipək istehsal olunur. Ona da el arasında atlas parça 
deyilir. Bütün bunlar isə yalnız çox fəal işgüzarlığın bəhrəsidir. Üçüncü, 
dördüncü siniflərdə şagirdlər daha zəngin biliklər əldə etməli, daha dəyərli 

əmək vərdişlərinə yiyələnməlidir: 
Şagirdlər bilməlidirlər: 
- həndəsi fiqurların müxtəlif növlərinin müəyyən edilməsi qaydalarını; 
- görünüşün çertyojunun qurulması və ölçülərin qeyd edilməsi qaydalarını; 
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- penoplasın, prololun xassələrini,... oduncağın, detalın..., kulinariya üzrə 

işlərin..., çiliklə çoxaldılan bitgilərin, meyvələrin, heyvanların..., fanerin..., 
detalın..., dəmirin..., kulinariya məlumatlarının, xassələrini, əlamətlərini, 
onlarla davranmaq qaydalarını, onlardan hazırlananların ərsə gətirilməsini: 

Müasir məktəbdə bütün bunların həyata keçirilməsi üçün imkan daxilində 
yeni inovvasiyalardan, yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadə edilməsi 
məsləhətdir. 

Yeri gəlmişkən sinif müəllimlərinə köməklik məqsədilə ibtidai siniflərdə 
istifadəsi zəruri sayılan yeni pedaqoji texnologiyalar haqqında yığcam 

məlumat versək daha münasib olar. 
Məlum olduğu kimi yeni pedaqoji texnologiyalar barədə məlumatları yeni 

“Pedaqogika”, “Didaktika”, “Məktəb pedaqogikası”, “Məktəb didaktikası” 
kimi dərslik və dərs vəsaitləri təqdim etməlidir.  

Müstəqillik qazandığımız ikinci onilliyin əvvəllərindən başlayaraq 
professor Fərrux Rüstəmovun müəllifliyi ilə “Pedaqogika”, “Ali məktəb 
pedaqogikası”, “Pedaqogika tarixi”, və şərq, qərb və ən yeni pedaqogikanın 
işıq üzü görməsi yaxşı hal kimi qiymətləndirilsə də pedaqoji inovvasiyalar və 

yeni pedaqoji texnologiyalar və onlardan istifadənin qaydaları, yolları, 
metodikası barədə məlumatlar yox dərəcəsindədir. Pedaqoji inovvasiyalar, 
texnologiyalar, monitorinq və s. haqqında verilən qısa, səthi, ötəri 
məlumatlardan isə faydalanmaq  demək olar ki, mümkün deyil. Ə.Ağayev, 
Y.Talıbov, İ.İsayev, A.Şminov, Z.Əliyeva, L.Qasımova, R.Mahmudova, 
A.Abbasov, H.Əlizadə, N.Kazımov, Ə.Həşimov, F.Sadıqov, A.Həsənov kimi 
müəlliflər tərəfindən hazırlanan ənənəvi pedaqogikalarda  haqqında danışılan 
məsələ ışıqlandırılmamışdır. Ona görə də sinif müəllimləri pedaqoji 

manitorinq, pedaqoji inovvasiyalar, yeni pedaqoji texnologiyalar, onların 
spesifik cəhətləri, onlardan istifadənin elmi, pedaqoji-didaktik əsasları 
haqqında məlumatlar əldə etmək üçün internetə müraciət etmək 
məcburiyyətində qalırlar. Internetdən əldə olunan məlumatlar isə pedaqoji 
proses üçün tam hazır hesab edilə bilməz. Bu məlumatlar hökmən mütəxəssis 
tədqiqatçıların yaradıcılıq süzgəcidən keçməli, milli koloritə, regional 
xüsusiyyətlərə uyğunlaşdırıldıqdan sonra istifadə olunmalıdır. Ona görə 
müəllimlər İnternet materiallarıdan lazımi qaydada istfadə edə bilmirlər. 

Pedaqoji monitorinq nədir və sinif müəllimlərinin müəyyənləşdirdikləri 
üsullar  haqqında danışılan məsələnin müvəffəqiyyətli həlli işində necə tətbiq 
olunmalıdır. 

Bu suala lakonik cavab vermək üçün aşağıdakıları bilmək kifayyətdir: 
Pedaqoji manitorinq hər hansı bir təhsil işçisinin, tədqiqatçının, məktəb 

rəhbərinin və ya sinif rəhbərinin, hətta fənn və sinif müəllimlərinin müəyyən 
pedaqoji problemlə bağlı həyata keçirdikləri yoxlama sınaq işlərinin 
məcmusudur. Işçinin tənbəllik, durğunluq, süstlük, səliqəsizlik, pintilik kimi 

mənfi keyfiyyətlərini üzə çıxarmaqla yanaşı mütəxəssisin novatorluq, 
səriştəlilik kimi müsbət əlamətlərini asanlıqla aydınlaşdırmağa imkan verir. 
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Işin keyfiyyətini, görüləcək işin, verilən tapşırılaqın nəticəsinin yüksək və 

ya kiçikliyi həmişə insanın xarakterini ifadə edən göstəricilərdən, meyarlardan 
biridir. Insanın xarakteri təkcə onun ilə iş görməsində, bu işi görmək üçün bəhs 
göstərməsində deyil, həm də bu işi necə görməsində ifadə olunur.  

Deməli, şagirdlərin xarakteri də onların yaş səviyyəsinə uyğun olan iş 
görməsi ilə deyil, həm də bu işi hansı səviyyədə görməsi ilə bağlıdır. 

Məktəb təcrübəsi göstərir ki, şagirdlərin xarakter əlamətləri onların 
ictimai fəallığa cəlb olunması ilə də tənzimlənir və formalaşır. Kiçik məktəb 
yaşı dövründə istər təlim, istərsə də tərbiyə prosesində ictimai fəallığın 

formalaşmasında özünəməxsus xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Kiçik 
məktəblilər hələ erkən yaşlarında hər şeyə qarşı çox həssas olurlar. Onlar 
bütün varlıqları ilə müəllimə inanır, etibar edirlər. Müəllimin hər bir 
hərəkətini, səsinin tonunu, davranış tərzini, hər bir şagirdə münasibətini böyük 
həssaslıqla izləyirlər. Müəllimin buraxdığı kiçik səhv və yaxud şagirdə qarşı 
kiçik etikasızlıq onlara dərin emosional təsir göstərir. Nəticədə şagirdin özünə 
inamı itir, onlarda ictimai işə, eləcədə təlimə laqeyd, hətta mənfi münasibətlər 
yaranır. Müəllim-şagird arasında anlaşılmazlığın, məna səddinin aradan 

qaldırılması isə xeyli çətinlik törədir. 
Bəzən işgüzar şagird yalnız onunla təmasda olan müəllim tərəfindən 

fəallaşdırılır. Sinif rəhbəri, digər fənn müəllimləri, məktəbin ictimai 
təşkilatları, məktəb direktoru və onun müavinləri tərəfindən isə bu işə təşəbbüs 
göstərilmir.  

Əksinə, bəzi hallarda fənn müəllimləri şagirdləri yalnız dərslərlə məşğul 
olamağa təhrik edərkən ictimai işlərdən uşaqlaşdırmağa cəhd göstərirlər. Bu 
zaman nəinki şagirdlərin ictimai fəallığı zəifləyir, hətta onun təlimdə marağı 

tədricən azalmağa başlayır. Bütün bunlar isə şagirdi intizamı pozan, dərsə 
normal davam etməyən şagirdlərin mühitinə daxil olmaq omkanı yaradır.  

Göründüyü kimi ibtidai sinif şagirdlərində əməksevərlik və işgüzarlıq 
keyfiyyətləri aşılamaq məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil iş görmək lazım gəlir. 
Bunun üçün ən zərri elmi, pedaqoji işlər sistematik olaraq həyata keçirilir; 

- əmək təlimi dərslərinin imkanlarından istifadə etməyə üstünlük verilir; 
- təlim prosesində uşaqların yaş, fərdi, cinsi xüsusiyyətlərinin nəzərə 

alınması zəruri sayılır; 

- pedaqoji manitorinqin tətbiq olunması, yeni pedaqoji 
texnologiyalardan və inovvasiyalardan istifadə olunması vacib hesab 
olunur.  

- kiçikyaşli məktəblilərə əməksevərlik və  işgüzarlıq keyfiyyətlərinin 
aşılanmasına şərait yaradan psixoloji yanaşmaların mexanizmi 
müəyyənləşir. Ibtidai sinif şagirdlərinin əməksevərliyə və işgüzarlığa 
alışdırılması işinin pedaqoji-pedaqoji əsaslarının düzgün 
müəyyənləşdirilməsi haqqında danışılan məsələnin müvəffəqiyyətli 

həlli üçün çox zəruri sayılır. 
 

Sual və taşırıqlar. 
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1. Əmək nədir? Əmək deyəndə nə başa düşülür? 
2. Əmək tərbiyəsi deyəndə nə başa düşülür? 
3. Peşə arteriyası deyəndə nə başa düşülür? 
4. Əməyin didaktik mahiyyətini aydınlaşdırın. 
5. Dərsdənkənar tədbirlərdə əməyin tərbiyəvi mahiyyətini aydınlaşdırın. 
6. Əməyin milli və ümumbəşəri əhəmiyyəti haqqında danışın. 

7. İşgüzarlıq haqqında esse hazırlayın.  
 

 

8.2. Dərsdənkənar tədbirlərdə məktəblilərə işgüzarlıq keyfiyyətlərinin 

aşılanması yolları 
 

Ümumtəhsil məktəblərində təşkil olunan dərsdənkənar tədbirlərdə 
şagirdlərin işgüzarlıq keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması və formalaşdırılması 

üçün bir sıra yollar axtarmaq lazım gəlir. Həmin yollarla bağlı bir sıra 
mülahizələr söyləməzdən qabaq “dərsdənkənar” anlayışına münasibət 
bildirməyi məqsədəuyğun hesab edirik. Çünki son dövrlərdə çap olunan 
müxtəlif xarakterli əsərlərdə, xüsusilə ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və 
təhsilin tarixi istiqaməti və 13.00.01 şifrəsinə uyğun hazırlanmış 
dissertasiyalarda “dərsdənkənar”, “sinifdənkənar”, “sinifdənxaric”, 
“məktəbdənkənar” kimi anlayışlarla bağlı həm mübahisəli, həm ziddiyyətli, 
həm oxşar, həm də fərqli fikirlər irəli sürülür. Şübhəsiz ki, dərsdənkənar 

tədbirlərlə bağlı tədqiqat aparanlar bu məsələyə münasibət bildirməlidirlər.  
Qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycan pedaqoqları içərisində professor 

Nurəddin Kazımovun bu məsələyə yanaşmasını biz daha məqbul sayırıq. 
Çünki, məhz Nurəddin Kazımov dərsdənkənar və sinifdənkənar və hətta 
məktəbdənkənar sözlərinin bir məfhum kimi sərhədlərini düzgün 
müəyyənləşdirmişdir.  

“Pedaqoji ədəbiyyatda iki cəhətdən anlaşılmazlıq müşahidə olunur. Bəzi 
mənbələrdə həmin məfhumlara  fərq qoyulmur: onlar eyniləşdirilir. Digər 
tərəfdən eyni hadisə bəzən sinifdənxaric, sinifdənkənar, bəzən dərsdənxaric, 

dərsdənkənar kimi işlədilir.  
Eyni vəziyyət digər məfhumla əlaqədar da nəzərə çarpır: 

məktəbdənkənar, məktəbdənxaric və s.  
Bu cür qeyrimüəyyənliyin səbəbini həmin pedaqoji hadisələr arasındakı 

oxşarlıq və fərqin pedaqoji ədəbiyyatda lazımınca işıqlandırılmadığı ilə izah 
etmək olar. Fikrimizcə, dərsdənkənar və məktəbdənkənar təlim-tərbiyə 
məfhumları əhatə etdikləri hadisələrin mahiyyətini daha dəqiq ifadə edir. 
Çünki, bəzi dərsdənkənar təlim-tərbiyə tədbirləri sinifdə də aparılır. Məsələn, 

fənn müəllimlərinin və ya sinif rəhbərlərinin dərsdən əvvəl və ya dərsdən sonra 
sinifdə təşkil etdikləri söhbəti sinifdənxaric təlim-tərbiyə işi adlandırmaq 
olarmı? Olmaz! Nə üçün? Çünki, məntiqsizlik olur: axı həmin tədbir sinifdə 
keçirilir! Odur ki, həmin qəbildən olan tədbirləri sinifdənkənar deyil, 
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dərsdənkənar tərbiyə işi adlandırmaq daha məntiqlidir.” (Bax. N.Kazımov. 

Məktəb pedaqogikası. Bakı, Çaşıoğlu, 2005, səh. 46). 
 N.Kazımov dərsdənkənar təlim-tərbiyə işi və məktəbdənkənar təlim-

tərbiyə işi məfhumlarında oxşar cəhətləri də üzə çıxarıb müqayisələr 
aparmışdır.  

Dərsdənkənar təlim-tərbiyə işi və məktəbdənkənar təlim-tərbiyə işi 
məfhumlarında oxşarlıq. Hər ikisi dərsdən əvvəl və ya dərsdən sonra təşkil 
edilir. Hər ikisi şagirdlərdə qabiliyyətlərin, bacarıq və vərdişlərin üzə 
çıxarılması və inkişaf etdirilməsinə yönəlir. Dərsdənkənar təlim-tərbiyə işi də 

məktəbdənkənar təlim-tərbiyə işi də, şagirdin vətəndaş kimi böyüməsinə 
xidmət edir. Hər ikisi şagirdlərin mel və maraqlarını nəzərə alır. Hər ikisi 
şagirdlərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə şərait yaradır; hər ikisi 
uşaqların sağlamlığını möhkəmləndirməyə imkan verir. Hər ikisi uşaqlarda 
həyat üçün faydalı olan əmək vərdişlərinin formalaşmasına köməklik göstərir. 
Hər ikisi elm, texnika, mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat, kənd təsərrüfatı, 
inşaat, sənaye və s. sahələr üçün lazım olan qabiliyyətlərin uşaqlarda erkən 
yaşlarda baş qaldırmasına şərait yaradır. 

Xüsusilə göstərilməlidir ki, elm, texnika, ədəbiyyat, incəsənət və digər 
sahələrdə şöhrət tapmış şəxslərin əksəriyyəti dərsdənkənar və ya 
məktəbdənkənar tədbirlərin daimi üzvləri olmuşlar və s. “(Bax, N.Kazımov. 
Məktəb pedaqogikası. Bakı, Çaşıoğlu, 2005, səh. 46 ) deyən Nurəddin 
Kazımov dərsdənkənar təlim- tərbiyə işi  məktəbdənkənar təlim-tərbiyə işi 
arasında fərqi də müqayisəli şəkildə şərh edərək göstərir ki,” Dərsdənkənar 

təlim-tərbiyə işi və məktəbdənkənar təlim-tərbiyə işi arasında fərq. 
Dərsdənkənar təlim-tərbiyə işini məktəb, məktəbdənkənar təlim-tərbiyə işini 

isə məktəbdənkənar tərbiyə müəssisəsi təşkil edir; dərsdənkənar təlim-tərbiyə 
işinin aparıcıları məktəbin rəhbərləri, müəllimləri, sinif rəhbərləri və digər 
işçilərdir; məktəbdənkənar təlim-tərbiyə işinin aparıcıları isə bu müəssisələrin 
rəhbərləri, tərbiyəçiləri, təlimatçıları və digər işçilərdir. Dərsdənkənar tərbiyə 
işi məktəbdə də, məktəbdənkənar yerlərdə də aparılır; məktəbdənkənar təlim-
tərbiyə işi məktəbdənkənar təlim-tərbiyə müəssisəsinin özündə də, ondan 
kənarlarda da, hətta ümumtəhsil məktəblərində də aparılır. 

Həmin məfhumların oxşar və fərqli cəhətlərini nəzərə alaraq, milli 

pedaqogika onların ayrılıqda mahiyyətini belə açır: Keçirildiyi yerdən asılı 

olmayaraq, dərsdən əvvəl və ya dərsdən sonra məktəbin təşkil etdiyi bütün 

məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil tədbirlərə dərsdənkənar təlim-tərbiyə işi 
deyilir. 

Keçirildiyi yerdən asılı olmayaraq, məktəbdənkənar təlim-tərbiyə 
müəssisəsinin təşkil etdiyi bütün məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil tədbirlərə 
məktəbdənkənar təlim-tərbiyə işi deyilir. (Bax, N.Kazımov. Məktəb 
pedaqogikası. Bakı, Çaşıoğlu, 2005, səh. 47-48). 

N.Kazımovun belə yanaşmalarına haqq qazandırsaq da, “sinifdənxaric” 
anlayışını  elmi pedaqogikadan kənarda təsəvvür etmək, əlbəttə ki, çətindir.  
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İbtidai sinif şagirdlərinin əmək vərdişlərinin formalaşdırılması və eləcə də, 

onlarda ilkin işgüzarlıq vərdişlərinin aşılanmasında sinifdənxaric və 
dərsdənkənar tədbirlərin rolu böyükdür. Bu zaman ilkin olaraq şagirdlərin 
ictimai fəallığa istiqamətləndirilməsi vacib hesab olunur. Şagirdlərin ictimai 
fəallığa cəlb edilməsi tərbiyə işində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhz ona 
görə də ictimai fəallığın vacibliyini əsas götürən müəllimlər, tərbiyəçilər işgüzar 
şagirdlər haqqında ictimai rəyin gücündən istifadə etdikdə, şagirdləri nəinki 
istedadı ilə, hətta yüksək davranış mədəniyyəti ilə ən nümunəvi cərgəyə çəkmiş 
olurlar.  

Uşaqların işgüzarlığa cəlb edilməsində tərbiyəçinin perspektiv xətlər üzrə 
hərəkəti də çox faydalıdır. Perspektiv xətlər üzrə iş deyəndə biz yaxın, orta və 
uzaq perspektivi nəzərdə tuturuq.  

Yaxın perspektiv şəxsin istəklərindən, kollektiv üzvlərinin fərdi meyllərini 
ödəməkdən ibarətdir. Bu zaman şagirdlərin şəxsi meylləri nəzərə alınarsa, 
kollektiv üzvlərinin həmin şagirdlər haqqında söylədikləri rəy xüsusilə 
əhəmiyyət kəsb edir. Yalnız belə təqdirdə az vaxt içərisində çox perspektivli işi 

həyata keçirmiş olurlar. Orta perspektiv yerinə yetirilməsi bir qədər uzaq olan 
daha mürəkkəb və fərəhli vəzifələrin yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Buraya 
işgüzar uşaqların bir neçə il müddətində nəzərdə saxlanılması, ictimai 
təşkilatlarının onlar haqqındakı rəyləri mütəmadi izləməsi, onları kənar 
təsirlərdən qoruması daxildir” (Bax, F.B.Sadıqov, Pedaqoji düşüncələr, Bakı. 
Ünsiyyət nəşriyyatı, 1999 səh. 31). 

Orta  perspektivdə görüləcək işlərə daxildir: 
- sinifdənxaric tədbirləri planlaşdırılması; 

- dərsdənkənar tərbirlərdə işgüzarlıq tərbiyəsi üçün etnopedaqoji 
nümunələrin seçilməsi; 

- kiçik həcmli nümunələrdən gecələrdə, görüşlərdə, müsabiqələrdə, 
konsertlərdə, dialoqlarda, dəyirmi stollarda, əmək yarışlarında və s. istifadə 
etmək. 

Orta perspektivdə görüləcək işlər bir qədər mürəkkəb xarakter daşısa da 
uzaq perspektivdə görüləcək işlər  bir qədər spesifiq xarakterə malik olur.  

Uzaq perspektiv isə məktəb illəri dövründə əməksevər uşaqlarla həyata 

keçirilən spesifik işlərin sonralar da davam etdirilməsinə isiqamət verməkdən 
ibarətdir. 

Məktəb mühitində, kollektiv təsirin vahidliyinin gözlənilməsi şəraitində 
əməksevərliyi ilə fərqlənən şagirdlərin həyatda düzgün mövqe tutmalarına, 
məktəbdə qazandıqları keyfiyyətlərini sonrakı fəaliyyətlərinə tədbiq edilməsinə 
istiqamət verilməsi uzaq perspektivli vəzifələrdən sayılır. Təcrübə göstərir ki, 
şagidlərdə işgüzarlıq keyfiyyətini nizama salmaq işində kollektiv təsirin 
vahidliyinin gözlənilməsi, xüsusilə yaxın, orta və uzaq perspektivlərin nəzərə 
alınması çox mühüm şərtlərdəndir. 

Deyilənləri ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, işgüzarlıq 
tərbiyəsinin yüksək səviyyədə təşkili işində kollektiv təsirin vahidliyinin 
gözlənilməsi pedaqoji cəhətdən ən vacib qanunauyğunluq kimi 
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qiymətləndirilməlidir. Çünki belə təqdirdə şagirdləri ictimai fəallığa cəlb 

etmək, bu sahədə perspektivli işləri asanlıqla üzə çıxarmaq işi asanlaşdırır. 
Bütün bunlar yetişən nəslin zəruri vərdişlərlə silahlandırmağa, mənəvi saflığa, 
bütövlükdə yeni insan kimi yetişməyə istiqamətləndirən ən mühüm amillərdən 
hesab olunur. (Bax. N.Kazımov. Məktəb pedaqogikası. Bakı, Çaşıoğlu, 2005, 
səh. 31).  

İbtidai sinif şagirdlərinin işgüzarlıq keyfiyyətlərinin üzə çıxarılması və 
formalaşdırılması işində mühüm əhəmiyyət kəsb edən əmək təlimi üzrə 
dərsdənkənar tədbirlərin bir sıra növləri vardır. 

Elmi pedaqoji ədəbiyyatda əmək təlimi üzrə sinifdənxaric işlərin bir sıra 
növləri təsnif edilir. Onlardan ən etibarlıları aşağıdakılardır: 

1. Fərdi iş formasında olan dərsdənkənar işlər. 
2. Qrup şəklində olan dərsdənkənar işlər. 
3. Kütləvi-kollektiv halında olan dərsdənkənar işlər. 
4. Kənd təsərüffatı əməyi. 
5. Məişət əməyi. 
H.Zərdabi yazırdı: “Düzgün təşkil olunan və şüurlu surətdə müəyyən 

məqsədə doğru yönəldilən əməklə əxlaqca pozulmuş adamları, hətta 
cinayətkarları da tərbiyə etmək olar”. 

Şagirdlərin əmək fəaliyyəti nə qədər məqsədyönlü və aydın olarsa, onun 
yerinə yetirilməsi də bir o qədər maraqlı olar. Müəllim şagirdləri ardıcıllıqla 
işləməyə sövq etsə, bu zaman az qüvvə və vaxt sərf etməklə daha çox səmərəl iş 
əldə etməyə nail olar. 

Şagirdlərdə işgüzarlıq keyfiyyətlərini formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək 
üçün onları əməyin bütün növləri üzrə faydalı işlərə cəlb etmək lazımdır. 

Faydalı işlərin içərisində məişət əməyi geniş yer tutur. Məişət əməyi kiçik yaşlı 
məktəblilərin həyatında daha geniş yer tutur. Bu əmək növü ailədə 
valideynlərə kömək-yatağın yığışdırılması, otağın səliqəyə salıması, stolun 
təmizlənməsi və s. mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məişət əməyi əsasən ictimai 
xarakter daşıdığı üçün işin səviyyəsi düzgün müəyyənləşdirilməlidir. Biz işin 
səviyyəsi deyəndə iş metoduunun düzgün seçilməsini nəzərdə tuturuq. İşin 
metodikası uşaqların yaşına uyğun müəyyənləşdirilməlidir. Müəllim şagirdin 
fərdi xüsusiyyətlərini, arzu və meylini nəzər almalı və onu əmək fəaliyyətinə 

qoşmalıdır. Müəllimin özünün də nümunə göstərməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Onlarda işgüzarlıq keyfiyyətləri yaratmaq lazımdır ki, böyüklərin 
köməyinə çox da ehtiyac qalmasın. Şagird çətinliyə düşmüşsə, ona işi necə icra 
etməyi xatırlatmaq, lazım gələrsə, praktik göstərmək daha yaxşı yanaşma 
metodudur. Belə yanaşma zamanı həm də elə etmək lazımdır ki, kiçik yaşlı 
məktəblilərdə zəhmət çəkmək meyli yaransın. Yaşlıların əməyini müşahidə 
etmək çox faydalıdır. Çünki yaşlıların əməyi onlar üçün bir növ örnəkdir. 
Əmək fəaliyyətində gücü çatan dərəcədə iştirak etmək onların davranışını 

müəyyənləşdirir. Belə müşahidələrdən onlar işgüzarlıq keyfiyyətləri də əldə 
edirlər. Bunun nəticəsində onlar səliqə-səhman yaratmağa çalışır, səliqəsizlik 
görəndə onu dərhal aradan qaldırırlar. Bu işgüzarlıq keyfiyyətlərini 
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böyüklədən əxz edən uşaqlar hər şeyə alışırlar. Məsələn uşaqlar tədricən 

qayda-qanuna müstəqil riayət edir, məişət işlərində iştirak edirlər. Müəllim 
onları müntəzəm əməyə cəlb edir, işdə ardıcıllığa, görülmüş işin tərbiyəvi 
əhəmiyyətini dərk etməyə xüsusi fikir verir. Dərsdənkənar tədbirin növü kimi 
kənd təsərrüfatı əməyi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Kənd təsərrüfatı əməyi məşğələlərinin də şagirdlərin işgüzarlıq 
keyfiyyətlərinin inkişafında böyük rolu var. Kənd təsərrüfatı əməyini 
dərsdənkənar iş kimi təşkil edəndə bu işlər şagirdlərdə işgüzarlıq təsəvvürləri 
yaradır, və onlarda bu sahəyə aid praktik vərdişlər aşılayır. Məşğələlər zamanı 

şagirdlər otaq bitkilərinə qulluq edilmə qaydalarını, onları bir yerdən çıxarıb 
başqa yerdə əkməyi, kök və qələm vasitəsi ilə çoxaldılmasını öyrənirlər. 
Şagirdlər mədəni bitkiləri becərir, tərəvəz, çiçək, bəzək bitkilərini yetişdirir, bu 
sahədə bilik və vərdişlərə yiyələnirlər. Şagirdlərin sadə əməliyyatlardan ibarət 
müxtəlif əmək növlərinin yerinə yetirilməsində əmək bölgüsü elementlərindən 
istifadə edilir. Öz arzu və istəklərilə belə məşğələlərdə iştirak etməyə səy 
göstərən şagirdlər üçün sadə təcrübələr təşkil etməklə iş prosesində şagirlərə 
şərait yaradılmalıdır ki, qarşıya çıxan məsələləri özləri həll edə bilsinlər. 

Burada əsas məsələlərdən biri şagirdlərdə kənd təsərrüfatı əməyinə yaradıcı 
münasibət formalaşdırmaq, onlarda politexnik bilik və bacarıqlar, 
müşahidəçilik, tədqiqtçılıq vərdişlərini inkişaf etdirməkdir. Müəllim hər bir 
məşğələnin maksimum dərəcədə təchiz olunmasına nail olamlıdır. Məşğələ 
zamanı veriləcək nəzəri məlumatların həcmi müəyyənləşdirilməli, praktik 
məşğələlərlə əlaqələndirilməlidir. Yəni dərsdənkənar işlə məktəbdənkənar işi 
uzlaşdırmaq çox faydalıdır. Bu zaman şagirdlərə sahədə davranış qaydalarını 
xatırlatmaq kifayət edər.  

Kiçik yaşlı məktəblilərin təcrübəsi az olduğundan, bitkilərin inkişafı haqda 
da məlumatları və təsəvvürləri  azdır. Müşahidə edə bilmirlər. Bunun üçün 
müəllim onları bitkilərin yanına aparır. Şagirdlər bitkiləri nəzərdən keçirir, 
onları müqayisə edir, yeni orqanların meydana çıxmasını, yarpaqların, 
çiçəklərin sayının artdığını görürlər. Təlim prosesində olduğu kimi 
dərsdənkənar texnik tədbirlərdə də təhlükəsizlik toxunmasına riayət etmək 
lazımdır. Bu baxımdan tədris təcrübə sahəsində işləyərkən təhlükəsizlik 
texnikası qaydaları və sanitariya-gigiyenik qaydalara ciddi əməl olunmalıdır. 

İşin nəticəsi təhlil edilərək bitkilərin inkişafı, məhsulun müddəti, 
məhsuldarlığın nəticəsi təhlil edilərək nəzərə alınmalı və şagird əməyi 
qiymətləndirilməlidir. 

Tədris-təcrübə sahəsi ilə şagirdləri tanış etmək üçün onları sahəyə aparmaq 
lazımdır. Təlim prosesindən fərqli olaraq uşaqlar burada daha sərbəstdirlər. 
Yəni görəcəyi işləri özləri də planlaşdıra bilərlər. Burada əsas məsələ şagirdləri 
sahəni təmizləmək işinə cəlb etmək və bu sahədə onlara əməli vərdişlər 
aşılamaqdır.  

Pedaqoji elmlər namizədi Rüxsarə İbadova Əmək təlimi üzrə sinifdənxaric 
işlərin növləri və təşkili yolları ilə bağlı apardığı tədqiqatlarda sinifdənxaric 
işləri üç növə bölür. 



 356 

Şagirdlərin fərdi yaradıcılıq fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün onların fərdi 

işlərinin nəticələri üzrə məktəbdə sərgi təşikl etmək, “Nəyi bacarırsan?” adı 
altında müsabiqə, habelə əl işlərinə baxış keçirmək, həmin işləri 
qiymətləndirmək-dəyərləndirmək son dərəcə əhəmiyyətlidir. Ona nail olmaq 
lazımdır ki, sinifdənxaric işlərdə şagirdlər qabiliyyət və bacarıqlarını inkişaf 
etdirmək naminə daha səylə çalışsınlar.  

Fərdi məşğələlərin səmərəli və məzmunlu keçirilməsi bir çox hallarda 
şagirdlərin sənət yolunu, həyat taleyini müəyyənləşdirmiş olur. 

Sinifdənxaric-fərdi məşğələlər həm də zəif oxuyan şagirdlərə köməyin bir 

vasitəsidir. Ona görə də, fərdi məşğələlər prosesində müəllim müdaxiləsi lazım 
gəlir. Bu məsələlərin əsas məqsədi şagirdlərin təlim proqramı üzrə bilik və 
bacarıqlarda olan çatışmamazlığı aradan qaldırmaq,  onlarda öz 
bacarıqlarına, inam tərbiyələndirməkdir (Bax, R.İbadova Əmək təlimi üzrə 
sinifdənxaric işlərin növləri və təşkili yolları. İbtidai məktəbdə sinifdənxaric 
işlərin təşkili. “Rövşən” nəşriyyatı, Bakı 2006, səh. 130).  Fərdiləşdirmə 
zamanı müsbət nəticə alma ehtimalı böyükdür. Ekskursiyalardan danışarkən 
dirriklərə ekskursiyaların əhəmiyyətindən də söhbət açdıq. Burada işgüzarlığın 

digər əlaməti olan işgüzar gəzintidən danışacağıq. 
Dirriyə ekskursiyada əsas məqsəd tərəvəz bitkiləri ilə onları tanış etmək, 

onlarda bu sahəyə dair bilikləri dərinləşdirmək, onları qulluq qaydaları ilə 
tanış etməkdir. Sahəni və tarlanı gözdən keçirdikdən sonra, ləklərə, cərgələrə 
diqqət yetirir, onları əmək qəhrəmanları ilə tanış edir. Müəllim torpağın 
payızda və yazda becərilməsi üçün üzvi və mineral gübrələrin zəruri olduğunu 
şagirdlərə başa salır. Dirrikdəki bitkilərin otaq bitkilərilə müqayisəsi də çox 
faydalıdır. Bu müqayisənin didaktik əhəmiyyəti böyükdür.  

Otaq bitkilərinə qulluq zamanı müəllim şagirdləri qulluq qaydaları ilə tanış 
edir, uşaqlar da öz növbəsində bitkilərin adları, xarici oxşarlığı, müxtəlifliyi ilə 
tanış olurlar. Onların yarpaqlarını təmizləyir, torpağını yumşaldır və 
sulayırlar. 

Toxumların əkin üçün hazırlanması zamanı məqsəd şagirdləri bu 
qaydalarla tanış etməkdir. Müəllim giriş söhbətində şagirdlərə yetişdirəcəkləri 
bitkilər haqda məlumat verir. Şagirdlər toxumlarla tanış olur, onları müqayisə 
edirlər. müəllim bitkinin həyatı, şəraiti haqda söhbətlər aparır və bitkilərin 

lazımi şəraitdə düz böyümələrini onlara başa salır. 
Müəllim şagirdləri birillik, çoxillik bitkilərin fərqi ilə tanış edir. Bu 

bitkilərin oxşar və fərqli cəhətlərini şagirdlər ayırd etməyə çalışırlar. O, həm də 
bəzək-dekorativ bitkilər haqqında məlumat verir və onlara başa salır ki, 
torpaq bitkilərin yem mənbəyidir. 

Əməyin bütün növləri ilə şagirlərin tanış olmasına baxmayaraq, müəllim 
onların işini diqqətlə izləməli, ehtiyacı olanlara köməklik göstərməli, istiqamət 
verməli, kənd təsərrüfatı alətləri ilə işləməyin düzgün qaydalarını vaxtında 

göstərməlidir.  
Beləliklə, kənd təsərrüfatı əməyi məşğələlərinin düzgün təşkili zamanı 

müəllim şagirdləri bitkinin inkişafı ilə, bitkinin böyüməsi üçün lazım olan 
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şəraitlə tanış edir, şagirdlərin bitkilərini, əmək bacarığını və vərdişlərini 

təkmilləşdirir. Şagirdlər sistematik olaraq müşahidə etməli, bitkinin 
böyüməsini, inkişafında gedən dəyişiklikləri bilməlidirlər. 

Beləliklə, şagirdlərdə işgüzarlıq keyfiyyətlərini formalaşdırmaq üçün kənd 
təsərrüfatı əməyi məşğələlərinin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar praktik 
şəkildə şitillərin əkilməsini, kök atmağa qoyulmasını, bitkilərin işığa, istiliyə və 
rütubətə olan ehtiyacını, çiçəkli bitkilərin inkişaf xüsusiyyətlərini, tərəvəz 
bitkilərinin açıq sahədə səpilməsini öyrənirlər və s. 

Kiçik yaşlı məktəblilərin aparıcı fəaliyyət növü təlim olsa da, burada 

özünəxidmət və əmək fəaliyyəti də diqqəti cəlb edir. Şagirdlər özünəxidmət 
əməyinə hələ məktəbəqədər yaş dövründən başlayırlar. Bu əmək növü üzrə 
bilik, bacarıq, vərdiş və digər didaktik adətləri inkişaf etdirmək və 
möhkəmləndirmək üçün ibtidai siniflərdə daha əlverişli şərait yaranır. Belə ki, 
uşaqlar müəllimin rəhbərliyi altında yaşlıların əməyinə hörmət və qayğı 
ruhunda tərbiyə olunur, insanların həyatında əməyin rolunu dərk edir, 
bununla özləri də əməyə qoşulurlar. Ona görə də ailədə bu sahədə elə şərait 
yaratmaq lazımdır ki, uşaq özünəxidmət əməyi üzrə müəyyən vəzifələri yerinə 

yetirə bilsin. Özünəxidmət əməyi kiçik yaşlı məktəblilərdə  olan marağı, meyli 
yüksəldir. Əgər pedaqoji təsir yaxşı olarsa, bu maraq və meyllər onlarda həvəs 
yaradır. Bu həvəs isə müəyyən əmək qabiliyyətlərinin üzə çıxmasına səbəb 
olur, əmək qabiliyyətləri isə işgüzarlığın ən başlıca stimuldur.  

Bütün bunlar isə deməyə əsas verir ki, özünəxidmət əməyi işgüzarlıq 
keyfiyyətlərinin üzə çıxmasında çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Özünəxidmət əməyi psixoloji baxımdan yalnız o vaxt məhsuldar və səmərəli 
olur ki, burada hər bir uşağın vəzifəsi kimi icra üçün vaxt və keyfiyyətə nəzarət 

konkret müəyyənləşdirilsin. Bu vaxt uşaqda təşkilatçılıq xüsusiyyətləri, öz işinə 
məsuliyyət hissi, birgə işləmək tərbiyə olunur.  

Şagirdlərin öz əlləri ilə hazırladıqları əşyalar onlara xüsusi zövq verir və 
sevinc bəxş edir. 

Beləliklə, əmək fəaliyyəti zamanı həm işgüzarlıq keyfiyyətləri, həm iradi-
emosional sahə, həm də idrak prosesinin lazımi səviyyədə inkişafı üçün 
əlverişli şərait yaranır. 

İbtidai siniflərdə şagirdlərin işgüzarlıq keyfiyyətlərinin formalaşmasında 

əmək təliminin rolu müəyyənləşdirilərkən aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 
1. İşgüzarlıq əmək fəaliyyətinin meyarıdır. 
2. İnsanın həyatı üçün lazım olan maddi nemətlər işgüzar əməyin 

nəticəsidir. 
3. İşgüzarlıq insani keyfiyyətlərin formalaşmasında, müəyyən məqsədə nail 

olmasında şəxsiyyətə imkan və şərait yaradır. 
4. İşgüzarliq nəticəsində insani keyfiyyətlərin formalaşmasında, əmək 

təliminin əhəmiyyəti böyükdür. 

5. İşgüzarlıq kiçik yaşlı məktəblilərdə zəhmətsevərlik, dözümlülük, cəsarət, 
yoldaşlıq, dostluq, qayğıkeşlik, xeyirxahlıq, vətənpərvərlik kimi əxlaqi 
keyfiyyətləri aşılayır. 
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6. İşgüzarlıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasında əmək tərbiyəsinin rolu, 

əməyin iqtisadi, sosial, fizioloji, psixoloji mahiyyətini şagirdlərə anlatmaq 
tədqiqat işinin əsasını təşkil edir. 

7. İşgüzarlıq keyfiyyətlərinin formalaşmasında təlim işlərinin və tərbiyəvi 
tədbirlərin əhəmiyyəti böyükdür. 

8. Təlim prosesində verilən nəzəri biliklərin təcrübə ilə birləşdirilməsi 
zamanı uşaqlara aşılanan işgüzarlıq elementləri onları gələcək həyata 
hazırlayır. 

9. Təlim prosesində əmək vərdişlərinin qazanılması o zaman didaktik 

tələbləri ödəyir ki, bütün əmək alətləri, onların istifadə qaydaları, səmərə 
vermək imkanları şagirdin dünyagörüşünə köçürülsün. Bu barədə geniş 
dünyagörüşü qazanmaq imkanı əldə edən şagird işgüzarlıq elementləri barədə 
bilik, bacarıq, vərdişlər sisteminə yiyələnir. 

10. Təlim prosesində yeni texnologiyalardan, innovasiyalardan, manitorinq 
və qiymətləndirmə əməliyyatlarından istifadə edilməsi haqqında danışılan 
məsələnin müvəffəqiyyətli həllinə kömək edir. 

11. Əmək təlimi üzrə dərsdənkənar, sinifdənxaric tədbirlərin çoxçeşidli 

növlərindən istifadə etməklə şagirdlərə hər cür işgüzarlıq keyfiyyətləri aşılamaq 
olar. 

12. Kompüter texnologiyası, xüsusilə internet vasitəsilə əmək təlimi üzrə 
bilik, bacarıq, vərdişlərə yiyələnmələri üçün şagirdlərin bu işə sövq olunmaları 
çox faydalıdır: 

- uşaqlar əməyin intellektual səviyyəsilə tanış olur; 
- uşaqlar əməyə sivilizasiyanın rəhni kimi baxmağa alışır; 

- onlar həm sivilizasiyaların, həm qloballaşdırmanın əmək tələbləri 
olmadan reallaşmasına şübhə ilə yanaşır; 

- yeni texnologiyaların, avadanlıqların, aksesuarların inkişafının yalnız və 
yalnız işgüzarlıqla olmasını təsdiqləyirlər. 

13. Təlim-tərbiyə prosesində kiçik yaşlı məktəblilərə əmək psixologiyasının 
hər tərəfli öyrədilməs, onların işgüzarlığa psixoloji cəhətdən düzgün 
hazırlanması haqqında danışılan məsələnin mvəffəqiyyətli həllini təmin edir. 

Peşəyönümü. Peşəyönümü elmi-pedaqoji ədəbiyyatda peşəyə 

istiqamətləndirmə, peşə oriyentasiyası şəklində də işlənmişdir. Peşəyönümü 
məsələsi inkişaf etmiş ölkələrdə peşə təhsilinin ən önəmli məsələlərindən biri 
kimi dəyərləndirilir. Dünya təcrübəsində peşəyönümünə önəm verən dövlətlər 
bu məsələni bir neçə səbəbdən daim gündəmdə saxlayırlar. Birinci səbəb 
ondan ibarətdir ki, hər bir inkişaf etmiş ölkədə yeniyetmələrin, gənclərin 
peşələrə istiqamətləndirilməsi işsizliyin qarşısının alınmasına xidmət edir. 
İkinci səbəb, ölkə büdcəsinə yönəldilən vəsaitin əsas hissəsinin peşə təhsili 
sektorundan gəlməsidir. Hər iki səbəblə bağlı bəzi açıqlamalar verək. Elə 
ölkələr var ki, orada orta ümumtəhsil məktəblərini bitirənlərin ümumi sayı yüz 

minlərlədir. (Almaniya, Fransa, İtaliya, Yaponiya və s.). Onların yalnız 20-25 
faizi ali məktəblərə qəbul olunduğu halda 75-80 faizi ali təhsildən kənarda 
qalmalı olurlar. Bu rəqəmi 10 illər üçün hesablayanda ali təhsildən kənarda 



 359 

qalanların sayını milyonlarla hesablamaq lazım gəlir. Deməli, bir onillik 

müddətində həmin ölkələrdə milyonlarla ali təhsildən kənarda qalan gənclər 
ordusu yaranır. Bu zaman peşəyönümünün düzgün elmi-pedaqoji mexanizmi 
həmin gənclərin nəinki işsiz qalmaq, hətta peşə təhsili alıb işlə təmin olunmaq 
ehtiyaclarını ödəyir. Peşə təhsilinə cəlb olunmuş bu gənclər, ağır və yüngül 
sənaye sahəsinə, kənd təsərrüfatı sahəsinə yönəldilir. Maşınqayırma, aviasiya, 
tikinti sənayesi, toxuculuq sənayesi, ağac emalı, mebel sənayesi və sair bu kimi 
sahələri özündə əks etdirən peşə təhsilinə cəlb olunan yeniyetmə gənclər az 
müddət ərzində göstərilən sahələr üzrə peşələrə yiyələnərək istehsalata 

göndərilir. Ölkədə istehsalın mütəmadi, dinamik inkişafı onun tərəqqisinə 
səbəb olur.  

Almaniya maşınqayırma, Yaponiya texnika, Pribaltika respublikaları, 
Rumuniya mebel istehsalı sahəsində məhz peşə təhsilinin düzgün qurulması 
sayəsində qüdrətli dövlətlərə çevrilmişdir. Respublikamızda Almaniyanın 
istehsalı olan avtomobillərə, Riqanın, Rumuniyanın istehsal etdiyi mebel 
dəstlərinə ona görə zəruri ehtiyac olmuşdur ki, bu məhsulların keyfiyyəti 
yüksək səviyyədədir. Həmin yüksək səviyyəni isə məişətə təqdim edən yüksək 

peşə təhsili alıb, yüksək sənətkar titulu ilə əmək müəssisələrində çalışan peşə 
məktəblərinin məzunlarıdır.  

Ölkəmizin timsalında da belə faktlara müraciət etmək olar. Azərbaycanda 
hər il 100 min civarında gənc orta ümumtəhsil məktəblərini bitirir. Onların 
yalnız 25-28 faizi ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul olunur. Qalanları isə ali 
və orta-ixtisas təhsilindən kənarda qalırlar. Həmin rəqəmi son onilliklərdə 
təhsildən kənarda qalanlara şamil etsək deməliyik ki, təxminən 1 milyondan 
artıq gənc ali və orta ixtisas təhsilindən kənarda qalmışdır. Belə bir ordunun 

peşə təhsilinə istiqamətləndirilməsi ölkəmizin sənayesinin kənd təsərrüfatının, 
ümumiyyətlə desək xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrinin yüksək səviyyədə 
onkişafının təmin olunmasına xidmət edən kadr potensialının hazırlanması 
kimi başa düşülməsidir. 

Püşəyönümünün elmi, pedaqoji, metodik imkanlarının üzə çıxarılması, 
onun müasir müxanizminin yenidən formalaşdırılmasından ötrü bir sıra 
tələblərin gözlənilməsi vacibir. 

- Xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrini özündə əks etdirən peşə təhsili 

üzrə yeni elmi-pedaqoji sistemin, yeni metodikanın yaradılması; 
- Peşəyönümünün yeni nəzəri əsaslarının sistemə salınması; 
- Peşə təhsili madd-texniki bazasının yeniləşdirilməsi; 
- Peşə təhsili bazalarının beynəlxalq standartlara cavab verməsinin təmin 

olunması. 
Peşəyönümü üzrə elmi-pedaqoji prinsiplərin də müəyyənləşdirilməsi 

zəruridir. Prof. Z.Qaralov “Məktəbdə peşəyönümü işinin təşkilinin elmi-
pedaqoji prinsipləri” adlı məqaləsində həmin prinsipləri aşağıdakı şəkildə 

müəyyənləşdirir. 
- Peşəyönümü işinin dövlət səviyyəsində mühüm yer tutması; 
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- Ailə, məktəb və konkret islahat idarəsinin eyni dərəcədə məsuliyyət 

daşıması; 
- Məktəbdə peşəyönümü işinin ailənin genetik humanizmi, 

əməksevərliyi, halallıqsevərliyi, xeyirxahlığı, insansevərliyi əsasında 
qurulması; 

- Məktəblilərlə peşəyönümü işinin fasiləsizliyinin təmin edilməsi. Ailə 
emalatxanasının yaradılmasının zəruriliyi; 

- Məktəbdə universal peşələr və əmək bacarıqlarının verilməsi; 
- Ailə, insan istehsalı və yenidən istehsalının peşəyönümü işinin əsas 

tərkib hissəsi hesab edilməsi; 
- Natamam orta məktəbi bitirənlərin gələcək həyat yollarını özləri və 

valideynlərinin həll etməsi; 
- Məktəbdə peşəyönümü işinin əlaqələndiricisinin olması və bu işə 

ixtisaslı istiqamət verilməsi; 
- Fənn müəlliminin iş metodikası müəyyənləşdirməsində müstəqilliyi; 
- Peşəyönümü işinin məzmununun ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi-ideoloji, 

maddi-mənəvi, psixoloji və kadr problemləri əsasında 

müəyyənləşdirilməsi.  
- Peşəyönümü işinin nəticəsinin məzunların gücləri, imkanları və arzuları 

əsasında ictimai istehsalata qoşulmalarından ibarət olunması; 
- Əmək ehtiyatları, sosial məsələlərlə, səhiyyə və maarif problemləri ilə 

istehsalın təşkili və ideologiya ilə məşğul olan bütün nazirliklər, baş 
idarələr, müəssisə və təşkilatların peşəyönümü işinin təşkilinə, 
aparılması və nəticəsinə tam məsuliyyət daşıması; 

- Peşəyönümü işinin nəzəri problemlərinin elmi-tədqiqat müəssisələrinə 

həvalə edilməsi; 
- Peşəyönümündə formalizmdən imtina edilməsi və işə yaradıcı 

münasibətin təmin olunması; 
- Peşəyönümü işini yeni qaydada təşkil etmək üçün kadr korpusu 

hazırlığında köklü yeniləşmənin aparılması. Pedaqoji institutlarda 
peşəyönümü probleminin bütün tədbirlərdə öyrədilməsi. Müəllimlərin 
və məktəb rəhbərlərinin yenidən hazırlanması kurslarının 
proqramlarına xüsusi mövzular daxil edilməsi, seminarlar təşkil 

edilməsi; 
- Valideynlərin peşəyönümü sahəsində hazırlığının təkmilləşdirilməsinə 

yönəldilmiş tədbirlər sisteminin həyata keçirilməsi; 
- Ölkədə mülkiyyətin yeni, daha mükəmməl formasının yaradılması; 
- Peşəyönümü işinin, həmçinin şüurun inkişafına xidmət etməsi. 

Gənclərə müstəqilliyin verilməsi; 
- İctimai qüvvələrin yerləşdirilməsində dinamik sistem və gənc qüvvələr 

potensiallarında maksimum istifadə mexanizminin yaradılması; 

- Cəmiyyətdə insanı mülkiyyətdən, mədəniyyətdən, mədəniyyət və 
maarifdən yadlaşdıran amillərin aradan qaldırılması, sahiblik hissinin 
gücləndirilməsi və s. 
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                                 Sual və taşırıqlar. 
 

1. İşgüzarlıq deyəndə nə başa düşülür? 
2. İşgüzarlığı tərbiyənin tərkib hissələri sırasına kim daxil edib? 
3. İşgüzarlıq ədəbiyyatda necə qoyulub? 
4. Təlim prosesində uşaqlara hansı işgüzarlıq elemetləri aşılanır? 
5. Dərsdənkənar tədbirlərdə şagirdlərə işgüzarlıq elementləri necə aşılanır? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX FƏSİL 

9.1.  Естетик тярбийя 

 
 «Естетик» сюзц «Естетика» сюзцндяндир. Естетика ися эюзяллик щаггында 

елмя дейилир. «Дцнйаны эюзяллик хилас едяжяк» дейянляр щеч дя сящв етмямишляр. 
Доьрудан да эюзяллийи дуймаг, гаврамаг вя дцзэцн гиймятляндирмяк инсана 
хцсуси зювг верир, инсан щяр щансы бир эюзялликдян хош щал олур, мядяни истиращят 
едир. Эюзялликдян мцтяяссир олан инсанын бцтцн йорьунлуьу чыхыр, гями-гцссяси 
даьылыр, бцтцн писликляри унудур вя йалныз йахшылыглар барядя дцшцнцр. Она эюря 
дя аилядя, баьчада, тялим-тярбийя мцяссисяляриндя, ижтимаи тяшкилатларда, сосиал 
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мцщитдя ушаглара, йенийетмяляря, эянжляря, зящмяткеш кцтляйя эюзяллийи 
дуймаьы, гаврамаьы вя гиймятляндирмя бажарıьы юйрятмяк цчцн бир сыра нязяри 
мцддяалардан вя тяжрцби амиллярдян истифадя еткдя онлара естетик щиссляри 
ашыламаг даща асан олур. Бу щиссялярин ашыланмасы просеси естетик тярбийянин 
щяйата кечирилмяси просесидир. Эюзял сюз, эюзял данышыг, эюзял сима, эюзял эейим, 
эюзял хасиййят, эюзял давраныш, эюзял сяс, эюзял бахыш, эюзял йериш, эюзял цнсиййят, 
эюзял мцнасибят, эюзял гамят инсаны даща эюзял эюстярир. Бу эюзялликляри 
мцшащидя едянляр ися зювг алараг юзляри də бир нюв эюзялляширляр. Демяли, 
эюзяллик щисслярини инсанлар илкин олараг юз давраныш вя фяалиййятляриндя ялдя 
едирляр. Инсанларын бир гисмимцшащидя етдикляри вя  дуйуб гаврадыглары естетик 
эюзялликляри тябияти мцшащидя етдикдян сонра газанырлар. Эцллярин, чичяклярин 
bihuşedici ятри чямянликляриn ясрарянэиз йашыллыглары, аьажларын дурушу, гамяти, 
чайларын, булагларын, шялалялярин, фявварялярин шырылтысы, сафлыьы, бцллур ащянэини, 
тяпялярин vцгары, даьларын язямяти, эюй гуршаьынын фцсцнкар рянэляря 
бойанмасы, айын, эцняшин чыхмасы (доьмасы), батмасы (гцруб етмяси) заманы 
онларын ял чатмаз  цнцйетмяз эюзялликляря гярг олуmасы, чисэин, думанын 
эюзялляшмяси, гарын нарын йаьмасы, йаьышын сакит чилямяси, кцляйин хяфиф ясмяси, 
улдузларын сайрышмасы, гушларын хош няьмя охумасы, гатара дцзцлцб сцзмяси, 
зяриф щейванларын дурушу, йериши, гачышы, щовузларда, эюллярдя, аквариумларда 
рянэарянэ балыгларын ойнамасы, инсанлара щядсиз зювг верир. Онлар бу зювгцн 
сайясиндя щям физики, щям дя мяняви жящятдян зянэинляширляр. 

Мащныларын щязинлийи, муьамларын бир гядяр кювряк, бир гядяр никбин, бир 
гядяр гямли-кядярли, бир гядяр сямими, бир гядяр жошьун, бир гядяр севэи-
мящяббятля долу щиссляр ашыламасы инсанлары дцшцндцрцр, дашындырыр, онларын 
йашамаг ешгини артырыр. Рягслярин щязинлийи, жошьунлуьу, чевиклийи, ойнайанларын, 
динляйянлярин, тамаша едянлярин, ифа едянлярин щал-ящвалыны йахшылашдырыр. 
Ансамблларын, оркестрлярин эур ифасы динляйянлярин дуйьуларына гол-ганад верир. 
Сящня ясярляриня тамаша едянляр актйорларын эейиминдян, щярякятиндян, 
данышыьындан, декорларын, мизанларын тябиилийиндян, ясярин гайясиня уйьун олан, 
сясин, няьмянин, рягсин, бядии тясвирлярин вящдятиндян йаранан эюзялликляри, 
сямими гябул едир вя рущян динжялирляр. Ясярин идейасындан нятижя чыхаранлар ися 
дахилян сафлашырлар. Ряссамын фырчасындан чыхан таблолар ися инсанлары рянэлярин 
сещирли дцнйасы иля таныш едир. Минбир рянэ чаларларынын ащянэиндян йаранан 
тябият вя жямиййят щадисяляри, дюйцш сящняляри онлара жанлы алямдя олдуьундан 
тябии вя ориъинал эюрцнцр. Жямиййятдя кцтлялярин йаратдыьы адятляр, яняняляр, 
мярасимляр, тядбирляр, байрамлар бцтцн халгын естетик мядяниййятинин бариз 
нцмунясини  юзцндя якс етдирир. 

Бцтцн бунлар ися демяйя ясас верир ки, естетик тярбийя инсанларын фярди 
давраныш вя фяалиййятиндя, щямчинин жямиййятдя, тябиятдя вя инжясянятдя олан 
эюзялликлярин тямкинля дуйулмасы, шцурлу гавранылмасы вя дцзэцн гиймятлян-
дирилмяси бажарыьынын инкишаф етдирилмяси, формалашдырылмасы вя вярдишляря 
чеврилмяси просесидир. 

Республикамызын эюркямли алимляриндян академик Мещди Мещдизадя, 
профессор Ялищейдяр Щяшимов, Видади Хялилов естетик тярбийянин мащиййяти, 
мязмуну, мягсяд вя вязифяляри, имканлары, васитяляри, щяйата кечирилмяси йоллары 
иля баьлы чох дяйярли фикирляр сюйлямишляр. Biz  она эюря бу алимлярин естетик 
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тярбийя  барядяки тядгигатларына цстцнлцк верирям ки, доьрудан да онлар 
юлкямиздя естетик тярбийя мяктябинин йарадыжыларыдырлар. Яэяр онлардан биринжиси 
академик Мещди Мещдизадя 1958-жи илдя юлкямиздя чап олунан илк «Педаго-
эика» дярслийиндя бу мяктябин бцнюврясини гоймушса, икинжиси, йяни профессор 
Ялищейдяр Щяшимов 1964-жц илдя чап олунан  «Педагоэика» дярслийиндя вя бир 
сыра ясярляриндя бу мяктяби инкишаф етдирмиш, цчцнжцсц, йяни профессор Видади 
Хялилов ися щям намизядлик, щям дя докторлуг диссертасийаларында, щямчинин 
монографийаларында, китаб, китабча вя мягаляляриндя естетик тярбийянин бцтюв 
бир системини йаратмышдыр. 

Биз ады чякилян алимлярин вя естетик тярбийя щаггында йазан диэяр тяд-
гигатчыларын дедиклярини тякрар етмямяк шяртийля естетик тярбийя барядя бязи 
мцлащизяляримизи билдирмяк истярдик. 

Мяктябягядяр дюврдя естетик тярбийя. Естетик тярбийя илкин олараг аилядян 
башлайараг щяйата кечирилир. Аилядя валидейнляр вя йахуд валидейнляри явяз едян 
шяхсляр мяктябягядяр йаш дюврляриндян башлайараг ушагларын естетик тярбийяси 
иля мяшьул олурлар. 

Мялум олдуьу кими, ушаг отурмаьа башлайаркян ял щярякятлярийля 
ойнамаьы ифадя едян щярякятляр эюстярир. Ялляриля гаршысына гойулан габы вя йа 
щяр щансы бир яшйаны дюйяжлямяйя башлайыр. Бу ону эюстярир ки, ушагларда илкин 
олараг ритмик ащянэляр, мелодийалар, няьмяйя мейллиliк юзцнц даща тез  бирузя 
верир. Она эюря, фикримизжя, ушаьа илкин олараг естетик щиссляр мусиги алятляри 
васитясиля, башга сюзля десяк, мусиги алятлярини юзцндя тяжяссцм етдирян 
ойунжаглар васитясиля ашыланмалыдыр. Йахшы олар ки, илк дяфя олараг кичик щяжмли 
дяфлярдян (зянэли гавал) истифадя олунсун. Тяжрцбя эюстярир ки, ушаг баьча-
ларында 1-2 йашлы ушаглар цчцн щазырланмыш щямин зянэли дяфлярдян истифадя, 
onların inkişafında böyök rol oynayır. Русийанын, Авропа юлкяляринин, Яряб 
юлкяляринин мцшащидя етдийимиз ушаг баьчаларында щямин зянэли дяфlярин ясасян 
цч формасындаn истифадя олунур. Йаш дюврляриня уйьун олараг зянэли дяфлярин дя  
щяжми нисбятян бюйцдцлцр, йяни 1-2 йашлы ушаглар цчцн щазырланмыш зянэли 
дяфлярин диаметри лап кичик, 3-4 йашлыларын бир гядяр бюйцк, 5-6 йашлыларын ися 
онлара нисбятян бир гядяр бюйцкдцр. Аилялярдя беля зянэли дяфлярдян истифадя 
олунмасы ушагларда ритмик ащянэи тянзимляйир, инкишаф етдирир. Кичик клавишлярин 
чюпля чалынмасы кими кичик мусигили ойунжаглар ушагларда мусиги дуйумуну  
цзя чыхарыр, Oнларда мусиги ащянэляриni сечмяк, сыраламаг бажарыьыны инкишаф 
етдирир. Она эюря дя валидейнляр ушаглар цчцн илкин олараг кичик мусиги алятляри-
ойунжаглары алсалар, онларын естетик тярбийясинин дцзэцн гойулушуна наил ола 
билярляр. Кичик, орта вя бюйцк мяктябягядяр йаш дюврляриня  уйьун олараг 
ушаглара рянэли карандашларын, бойаларын алынмасы да онларын естетик щиссляринин 
инкишафы цчцн юнямлидир. 

Чцнки ушагларда бу йаш дюврляринин щяр бири цчцн сяжиййяви олан рясметмя 
бажарыьынын илкин ишартылары юзцнц бирузя верир. Она эюря рясм албомлары, рянэли 
карандашлар ойунжаг кими ушаглара тягдим олунарса, бу ишин бцнювряси дцзэцн 
гойулмуш олар. 

Бязи ушаглар рягс етмяйя, бязиси мащны охумаьа, бязиси мелодийа ифа 
етмяйя, бязиси шер демяйя, бязиси декорасийалар щазырламаьа мейл едир. Она 
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эюря аилядя ушагларын естетик тярбийясинин йолларыны, васитяляринi мцяййянляш-
дирмякдян ютрц мцтяхяссислярдян мяслящятлярин алынмасы файдалы оларды. 

Мялум олдуьу кими, естетик тярбийя щяртяряфли инкишаф етмиш адамын 
мцщцм кейфиййятляриндян биридир. Естетик тярбийянин ясас мащиййяти ушагларын 
естетик щиссляринин тярбийя едилмясиндян, тябият вя жямиййятдяки  эюзялликляри 
дцзэцн баша дцшмякдян, зювгцн вя бядии фяалиййятин мцхтялиф сащяляриндя 
онларын йарадыжы габилиййятляринин инкишафындан ибарятдир. 

Естетиканын ясас мащиййяти естетик тярбийя, естетик инкишаф, естетик шцур, 
естетик идеал вя с. мяфщумларла сых баьлыдыр. 

Тарих бойу улу бабаларымызын йаратдыьы естетик бахышлары мянимсямяк вя 
йарадыжы формада инкишаф етдириб tətbiq etmək бу эцн гаршымызда ясас вязифя 
кими дурур. 

Бизим жямиййятин мяняви симасы щяр жящятдян эюзял олмалыдыр: Агиллярин 
биринин дедийи кими: «Эянжляр щямишя эюзялдир, яэяр о дцзэцн тярбийя олунурса, 
дцзэцн, йашайырса, дцзэцн ишляйир, дцзэцн севинирся…» Бурадакы дярин мяна 
кичик йашлы вя эянж няслин естетик  тярбийяси иля щяртяряфли баьлыдыр. Яэяр доьрудан 
да инсан дцзэцн тярбийя олунурса, нятижядя бу тярбийя инсанын эяляжяйи цчцн 
ишыглы бир йол ачыр. 

Естетик тярбийя васитясиля инсан йалныз «Щяйаты эюзяллик ганунлары цзря 
юйрянир, щям дя онун ягли, яхлаг, физики жящятдян инкишафы вя камилляшмяси тямин 
олунур». Мялумдур ки, инсан ятраф мцщити дуйьулар васитясиля гаврайыр. Ушаг 
щеч бир ягли яламят олмадан дцнйайа эялир. И.М.Сеченовун дедийи кими, ушаьын 
фикринин кюкц щисс етмяси цзяриндядир, башга сюзля десяк, ушаг фикирляшмяздян 
габаг, ятраф мцщити щисс органлары (эюрмя, ешитмя, дуйма вя с.) васитясиля дярк 
едир. 

Мяктябягядяр йашлы ушаглар естетик тярбийянин ясасыны онларын щиссетмя, 
дуйма цзвляринин инкишаф етдирмяк тяшкил едир. Ушаглар ушаглыгдан евин, 
мянзиллярин щяйятдя, баьчада, ушаг баьчасында, кцчядя тябиятин фцсцнкар 
эюзяллийини, рясм ясярлярини, мемарлыг абидялярини эюрцr, мусиги динляйир. Бу 
анларын бядии тясири онларын щяссаслыьыны özə çıxarır. 

Баьчада тярбийячи, аилядя валидейнляр бу эюзялликлярин гавраnılмасына кю-
мяклик  етмялидир.  

Мяктябягядяр йашлы ушаглар мцшащидя  етдикляри эюзялликляр щаггында 
мцщакимя йцрцтмяйи вя няйин пис, няйин йахшы олдуьуну сюйлямяйи 
бажармалыдырлар. 

Естетик тярбийянин ясасы аилядя гойулур. Ушаг тямизлийя риайят етмяйи 
сялигя вя зювг иля эейинмяйи, мядяни давранмаьы илк дяфя аилядя дярк едир. 
Мусигини, мащныны яввялжя евдя динляйир. Бир сюзля, онда естетик зювг вя эюзял-
лийя доьру мейлин илк рцшеймляри аилядя йараныр. Кичик йашлы ушагларын тярбийясини 
тярбийячи аиля иля сых ялагяйя эирмядян мцвяффягиййятля щялл едя билмяз. Бунун 
цчцн щяр ики тяряф мющкям вя гырылмаз ялагя шяраитиндя ишлямялидир. Аиля иля 
баьча ейни щядяфи эцдмяли, ейни мягсядя хидмят етмялидир. 

Ушаьын естетик дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы просеси баьчада, тярбийя-
чинин рящбярлийи алтында йериня йетирилир. Айдындыр ки, мцхтялиф аилялярдян эялмиш 
мцхтялиф ушагларын тярбийяси дя мцхтялиф олажагдыр. Хасиййяти, ряфтары эюзял олан 
ушаьын, зювгц, арзусу, фикри дя эюзял олaр. Эюзяллик вя чиркинлик яламятлярини  
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фяргляндиря билмяйян ушаг йахшы яхлагла пис яхлагы да бир-биринян айыра билмяз. 
Еля ушаг вар ки, щяддиндян артыг яркюйцндцр. Юзцнц йолдашларындан цстцн 
тутур. Бир башгасы щяр шейи бящаня едяrək кцсцр вя йа тез-тез аьлайыр. Естетик 
тярбийянин мцяййян хяттин ятрафында фырланмасына наил олмаг биринжи нювбядя 
аиля иля сых ялагя сахламаqдан асылыдыр. 

Кичик йашлы ушагларын естетик тярбийяси иля аилядя ата-ана, бажы-гардаш, 
дайя, баьчада тярбийячиляр вя с. мяшьул олурлар. Онлар щям эяляжяк цчцн щяйатын 
эюзялликлярини дярк едян, щяйаты щяртяряфли гаврайан, möhkəm ирадяли, дольун 
биликли, щям дя данышыг тярзи və   нитгиндя эюзяl олмалыдырlar. 

Естетик тярбийяни ашылайан тярбийячинин гаршысында дуран мягсяд кичик 
йашлы ушагларда саьлам  бядии зювгц инкишаф етдирмякдян, эюзяллийин мащий-
йятини онлара айдынлашдырмагдан вя бу эюзяллийя мящяббят щисси йаратмагдан 
ибарятдир. 

Тярбийячи ушаглара естетик тярбийяни ашылайан заман эюзяллийин щяр бир 
тязащцр формасыны гаврамаьы вя цмуми фикри дцзэцн баша дцшмяйи, севмяйи, 
гиймятляндирмяйи, мяишятя, ямяйя, щяйата эюзяллик эятирмяйи, щяйати эюзяллик 
ганунларыylа гурмаьы юйрятмялидир. Бу мягсядля ялагядар олараг эянж няслин 
естетик тярбийясинин бир чох вязифяляри вардыр. Кичик йашлы ушагларда эюзяллик 
щиссини ашыламаг цчцн  бу вязифяляри  щяйата кечирмяк ясас шяртлярдян биридир: 

а) Тябиятдя, инсан фяалиййятиндя, инжясянятдя олан эюзялликляри гаврамаг 
вя баша дцшмяк бажарыьыны ушагларда естетик жящятдян тярбийя етмяк; 

б) Щямин естетик эюзялликлярин гавранылмасы иля ялагядар олараг йаранан 
естетик бядии зювгц ушагларда тяшяккцл етдирмяк; 

ж) Ушагларда бядии йарадыжылыг  габилиййяти (няьмя, рясм, шеiр сюйлямяк, 
наьылетмя, йапма, гурашдырма, апликасийа вя с.) формаландırmаq вя 
ятрафындакы эюзялликляря ряьбят щисси йаратмаг. 

Йухарыда гейд олунмуш вязифяляр бир-бири иля сых ялагядя щяйата кечирил-
мялидир. 

Естетик тярбийя юйрядир ки, эюзяллик саьламлыгла, бядян тярбийяси иля, 
эимнастика иля сых баьлыдыр. 

Ушаг мцхтялиф сясlər ешитмякля рянэарянэ тясир эцжцня мяруз галмалыдыр. 
Ушаьа щяр шейдян яввял диггятля бахыб динлямяйи юйрятмяк лазымдыр. Яшйа вя 
йа щидисялярин мювжуд олан даща характерик яламятлярини гаврамагла ушагда 
емосионал дуйьулар ойадылмалыдыр. Ушаьын естетик мцщитля ящатя едилмяси йцк-
сяк зювглц шяхс kimi йетишдирilмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Ушаг щяр шейя фикир верир. Онда щяля мцгайися етмяк бажарыьы олмадыгда 
няйи илк дяфя эюрся, еля билир ки, бу беля дя олмалыдыр. 

Ушаьын естетик инкишафы, онун гаврамасындан, тясяввцрцндян, йадда 
сахламасындан, мараг, мейл, щиссиндян чох-чох асылыдыр. 

Ушагларын естетик тярбийясинин вязифяляри онларын щяртяряфли инкишаф тялябля-
риндян иряли эялир. Онлары дюрд истигамятдя груплашдырмаг олар: 

1. Естетик давранманын инкишаф етдирилмяси, емосийанын, щисслярин, 
мцнасибятин вя мараьын формалашдырылмасы; 

2. Елементар естетик шцурун формалашдырылмасы; 
3. Естетик фяалиййятин дярк едилмяси; 
4. Естетик вя бядии йарадыжылаьа сювг едян габилиййятин инкишафы. 
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Естетик вя бядии габилиййят мцхтялиф анализаторларын инкишафы иля ялагядар-
дыр. Бурада ушаьын тяшяббцскарлыьыны, нятижяни габагжадан дуймаг, эюрмяк, 
она жан атмаг арзусуну щисс етмяк  мцщцм  ящямиййят кясб едир. 

Ушагларын вя баьча ямякдашларынын сялигяли эейими дя естетик тярбийядя 
мцщцм ящямиййяти кясб едир. Онларын эейими, сачларынын зювгля даранмасы, 
мядяни давранышы естетик тярбийя бахымындан чох гиймятлидир. 

Тябият юзц естетик тярбийянин бешийидир. Тябият эюзяллийини эюрцб дуймаг, 
мешянин «жанлы» сясини ешитмяк, даь йамажынын ялван эцллярини, гушларын кюнцл 
охшайан сясини динлямяк ушагларда дярин фярящ щисси йарадыр. Тярбийячи бу 
эюзялликляри эюрмяк, дуймаг вя гаврамаг габилиййятини ушагларда 
формалашдырмагда бюйцк усталыг эюстярмялидир. 

Ушаг баьчасында тябият эушяси йарадылмалыдыр. Ушагларын бу эушядя 
чичякляря, гушлара, мцхтялиф щейванлара гуллуг етмяси чох ящямиййятлидир. 

Инжясянят ясярляриндян истифадя едяркян баьчанын бязядилмяси дя ушагларын 
естетик зювгцня эцжлц мцсбят тясир эюстярир. Хцсусиля чини, эипс, эил вя 
пласмасдан  дцзялдилян фигурлар ушагларын диггятини даща чох жялб едир. 

Мусиги ушагларын естетик тярбийясиндя эцжлц тясир гцввясиня маликдир. 
Онлар мусигини чох севирляр. Мусиги сядасы алтында чыхыш етмяк, рягс етмяк, му-
сиги алятиндя чалмаг бажарыьыны нцмайиш етдирмяк, ифадяли шеiр демяк ушагларын 
естетик тярбийясиндя мцщцм васитялярдяндир. 

Ушаг баьчасындакы байрамлар ушаглара эцжлц тясир эюстярир. Байрамын 
мцвяффягиййятля кечирилмясиндя, онун гурулушу, мязмуну, щекайя söyлямя, 
тамашаларын (кукла вя жизэи театры, сящняляшдирмя, кюлэя театры вя с.) дцзэцн 
нювбяляшмяси мцщцм ящямиййятя маликдир. Азярбайжан Республикасында Нов-
руз байрамы, 28 Май «Республика эцнц», 8 Март «Бейнялхалг гадынлар эцнц», 
1 Ийун «Ушагларын мцдафия эцнц», «Йени ил» вя с. бир сыра дини байрамлар 
тянтяняли шякилдя дювлят сявиййясиндя кесирилир. 

Мяктябягядяр йашлы ушагларын кукла театрында ян чох севдикляри «Йаланчы 
габан», «Пири баба», «Тыг-тыг ханым» вя с. тамашаларыдыр. 

Видео филмлярин эюстярилмяси ушагларын естетик тярбийясиндя мцщцм 
васитялярдян биридир. Бу жящятдян бюйцк мяктябягядяр йашлы ушаглара, онларын 
анжаг сявиййясиня аз-чох уйьун филмляр эюстярмяк мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Бу йашлы ушаглар «Йедди оьул истярям», «Сещирли халат», «Бир галанын сирри» вя с. 
кими филмляря чох марагла тамаша едирляр. 

Мяктябягядяр йашлы ушагларын естетик тярбийясиндя телевизийа вя видео 
верилишляри мцщцм йер тутур. Ушагларын фяал иштиракы иля верилян консертляр, 
тапмажа, шеiр эежяляри, тябиятин гойнунда кечирилян эязинти вя екскурсийалара аид 
верилишляр, актйорларла бирэя ушагларын вердийи сящняжикляр, жизэи филмляри вя с. 
ушагларын кичик йашдан ифа етмя габилиййятиня йийялянмясиня олдугжа мцсбят 
тясир эюстярир. 

Естетик тярбийянин мцщцм васитяляриндян бири дя тябиятля танышлыгдыр. 
Тябият бюйцклярдя олдуьу кими, мяктябягядяр йашлы ушагларын да щяйатында 
силинмяз изляр бурахыр. Ушаглары тез-тез тябиятин гойнуна, йашыллыьа, баьа, баь-
чайа, чай кянарына, даь  йамажына чыхармаг естетик тярбийя бахымындан чох 
ящямиййятлидир. 
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Ушаг баьчасында бядии охумаг вя наьыл етмяк, ушагларын юз сюзляри иля 
наьыл данышмаьына, онларын шеiр юйрянмяляриня вя сюйлямяляриня (ушагларын юзля-
ринин щекайя, шеiр, тапмажа тяртиб етмяляриня) жидди фикир верилмялидир. Ушаглара 
шякил чякмяк, йапма вя гурашдырма иши юйрядилир вя тясвири мяшьяляляр просе-
синдя щямишя нцмуня верилир. Тярбийячи айры-айры иш цсулларыны эюстярмякля ушаг-
лары ишя жялб едя биляр. 

Естетик вя мяняви тярбийя бахымындан ушагларда йахшы ямялляря вя юз 
араlарында дцзэцн мцнасибятляря жящд етмяйин тярбийя олунмасынын да 
ящямиййяти бюйцкдцр. Унутмаг олмаз ки, ушаглары естетик жящятдян тярбийя 
етмякля биз онларын мяняви тярбийяси цчцн зямин йарадырыг. 
 

 

9.2. Естетик тярбийянин зярури шяртляри 

 
Педагоъи ядябиййатда естетик тярбийянин шяртляри барядя аз да олса 

мялуматлар вардыр. Гейд етдийимиз кими, академик Мещди Мещдизадя, про-
фессорлар Ялищейдяр Щяшимов, Видади Хялилов вя башгалары естетик тярбийянин 
тяшкили вя щяйата кечирилмяси заманы мялум принсипляря истинад едилмякля йанашы 
бир сыра зярури шяртляря дя ямял олунмасыны важиб сайырлар. Мцяллифлярин фикринжя, 
естетик тярбийя ишинин тяшкили заманы ушагларын, йенийетмялярин вя эянжлярин йаш 
вя фярди хцсусиййятляринин, гаврама габилиййятляринин, истедад сявиййяляринин 
нязяря алынмасыны, ардыжыллыьын, системлилийин, тядрижилийин эюзлянилмясини, 
инжясянятин айры-айры нювляриндян йерли-йерсиз истифадя олунмаmaсыны, аиля, 
мяктяб вя ижтимаиййятин ялбир фяалиййятинин тямин олунмасыны вя саир  ян важиб 
шяртлярдян щесаб едирляр. Фикримизжя, естетик тярбийянин тяшкили заманы истяр 
аилядя, истяр ушаг баьчаларында, истярся дя орта, орта-ихтисас вя али мяктяблярдя 
садаланан шяртляря ямял олунмасы чох важибдир. Лакин бцтцн бунларла йанашы 
естетик тярбийянин тяшкили заманы тякжя щансы шяртляря ямял олунмасыны 
садаламагла кифайятлянмяк олмаз. Щям дя щямин шяртляря нежя ямял 
олунмасынын практик мащиййяти, мязмуну барядя дя ятрафлы мялумат вермяк 
чох лазымдыр. 

Тяжрцбя вя мцшащидяляр эюстярир ки, тялим-тярбийя мцяссисяляриндя естетик 
тярбийянин тяшкили иля билаваситя мяшьул олан мусиги, няьмя, рягс, тясвири сянят вя 
ядябиййат мцяллимляри вя синифдянхариж, дярсдянкянар, мяктябдянкянар тядбир-
ляря рящбярлик едян мцтяхяссисляр бу шяртляря йа ямял етмир, йа юзляри билдикляри 
кими ямял етмяйя чалышыр, йа да юз ишлярини програм материаллары чярчивясиндя 
щяйата кечирмякля бу шяртляря ямял етdikləрини эцман едирляр.  Хцсусиля кянд 
районларында ушагларын естетик тярбийясинин тяшкилиня башдансовду йанашырлар. 
Районларымызын мяктябляриндя бир сыра район мяркязляриндя йерляшян мяктябляр 
истисна олмагла, яксяр кянд мяктябляриндя мусиги, тясвири сянят дярсляринин 
щесабына диэяр  фянляр тядрис олунур, синиф ъурналлары ися дярс йцкцнцн йериня 
йетирилмяси наминя формал долдурулур вя имза едилир. 

Мусиги дярсляриндя мусиги алятляриндян истифадя олунмур, ушаглара 
мусиги програмларында нязярдя тутулан мащны вя мелодийалар явязиня байаьы 
мащнылар юйрядилир. Мусиги дярнякляри, бядии йарадыжылыг дярнякляри тяшкил олун-
мур вя беляликля, йетишян няслин нцмайяндяляри билярякдян бядии зювгдян мящ-
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рум олурлар. Вахтиля Ушински йазырды ки, яэяр синиф охуйурса мяктяб охуйур, 
яэяр мяктяб охуйурса бцтцн халг охуйур. Тяяссцф ки, бу сюзляри бизя аид етмяк 
олмаз. 

Шаэирдлярин естетик тярбийясинин инкишафында мцщцм рол ойнайан фянляр 
ичярисиндя оху (ана дили) вя ядябиййатын хцсуси ролу вардыр. Щяр щансы бир ядяби-
бядии нцмунянин авазла, тямкинля, сярбяст, щежа вя яруз вязнляринин тялябляриня 
уйьун шякилдя ифадя олунмасына ушаглары алышдырмаг ян мцщцм шяртлярдян 
щесаб олунур. Хцсусиля классикляримизин, о жцмлядян, Низами Эянжявинин, Саиб 
Тябризинин, Мящяммяд Фцзулинин, Яссар Тябризинин, Сейид Язимин, 
Аbбасгулуаьа Бакыхановун, Аббас Сящщятин, Мирзя Ялякбяр Сабирин, Höseyn 
Cavidin  мцхтялиф юлчцлц, мцхтялиф вязндян олан шерляри дцзэцн тяляффцз 
олунмагла, шерин юлчцсц, тягдиси, вязни вя формасы бахымындан бцтцн тялябляри 
эюзлянилмякля ушаглара юйрядилмялидир. Шеiрлярин ифасы заманы ял, гол 
щярякятляринин, цз, эюз мимикаларынын, авазланма эюзяллийинин, интонасийа 
бядиилийинин мцвафиг принсипляря, тялябляря уйьун йериня йетирилмяси мцщцм 
шяртлярдян щесаб олунур. 

Ядябиййат дярсляриндя, дярнякляриндя програм материалларындан ялавя 
мцяллимин сечдийи поетик нцмуня юз эюзяллийи, надир естетик дяйяри иля шаэирдляри 
юзцня еля жялб етмялидир ки, онлар Азярбайжан поезийасынын бядии-естетик гцд-
рятиня валещ олсунлар. Фикрими даща мцфяссял шякилдя айдынлашдырмаг цчцн бир 
нцмуняйя мцражият едяк. 

Мялум олдуьу кими, Аббасгулуаьа Бакыхановун йарадыжылыьы Х синифдя 
тядрис олунур. Лакин програм  материалларында онун йарадыжылыьы цчцн айрылмыш 
саатлар, онун бцтцн йарадыжылыьы вя бу йарадыжылыьа дахил олан жялбедижи естетик 
нцансларын, шаирин поетик гцдрятиндян доьан эюзялликлярин щамысы щаггында 
шаэирдляря мялумат вермяк цчцн  кифайят етмир. Она эюря дя чалышмаг лазым 
эялир ки, шаирин поетик нцмуняляриндян еляляри сечилсин ки, бу нцмуняляр 
шаэирдляри валещ етсин вя онларын естетик дейаэюрцшцнц зянэинляшдирсин. 

Яэяр мцяллим мялуматларынын бирини ашаьыдакы шякилдя верярся фикримизжя, 
буна наил ола биляр: 

- Ушаглар, Аббасгулуаьа Бакыханов енсиклопедик билийя малик шаир 
олмагла йанашы щям дя насир, тарихчи, философ, дилчи, аstrоном, фолклоршцнас, 
жоьрафийачы, рийазиййатчы бир мцтяфяккир кими дцнйа алимляринин диггятини юзцня 
жялб етмишдир. Яэяр о,  «Эцлцстани-Ирям»дя Азярбайжанын вя Даьыстанын 
жоьрафийасыны, дилини, адят-янянялярини, етник тяркибини, демографийасыны, ярябляр, 
тцркляр, моьоллар тяряфиндян ишьал олунмасыны, Аьгойунлу, Гарагойунлу вя 
Сяфяви дювлятляринин ижтимаи-игтисади, жоьрафи хцласясини, Иран-Русийа мцщарибяси 
дюврцндя Эцлцстан сцлщц иля Азярбайжанын бюлцшдцрцлмясини верирся, онун 
атмосферинин, биосферинин, жоьрафи шяраитинин  эюзяллийини юзцнямяхсус шякилдя 
шярщ едирся,  «Кяшфцл Гярацб», йяни «Гярибя Кяшфляр» ясяриндя Христофор 
Колумбун Америка гитясини кяшф етмясини, Шимали вя жянуби Америка 
юлкяляринин атмосфери, иглими, жоьрафийасы, ящалиси щаггында мялумат вермякля 
йанашы гитянин естетик эюзяллийини хцсуси зювгля гялямя алыр. Бакыханов бцтцн 
ясярлярини хцсуси зювгля юзцнямяхсус естетик-бядии мящарятля шярщ едир. Онун 
бядии йарадыжылыьына дахил олан гязялляр, гясидяляр, мцхяммясляр, поемалар, 
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тямсилляр, мянзумяляр вя мцряббеляр бу бахымдан мцщцм ящямиййят кясб 
едир. Онун чох надир мцряббяляриндян бириня диггят едяк:  

Санма шащим щяр кяси сян ашиганя йар олур, 
Щяр кяси сян достму сандын бялкя ол яьйар олур. 
Ашиганя бялкя ол алямдя бир дилдар олур, 
Йар олур, яьйар олур, дилдар олур, сярдар олур. 

Дюрд мисрадан ибарят олан мцряббедя шаир юз севэилисиня бюйцк щюрмят 
яламяти олараг «шащим» дейя мцражият едир. Бакыханов кими диэяр классик-
ляримиз дя гадын эюзяллийини йцксяк гиймятляндирир вя бу эюзяллийин гаршысында 
баш  яйирляр. Мясялян, Шащ Исмайыл Хятаи ики милйон йарым квадрат километр 
яразини юзцндя бирляшдирян бир щюкмдар, Бюйцк Тцрк дцнйасынын ян нящянэ 
Султаны олдуьу щалда севэилисинин эюзяллийи юнцндя яйилир, бу эюзяллийи юзцндян, 
щятта юз бюйцклцйцндян дя ужа тутур: 

Гызыл эцл  баьы бустаным ня дерсян, 
Фяда олсун сяня жаным ня дерсян… 
Хятаи tцm жан иля сяни севди, 
Севян юлсцнмц Султаным ня дерсян, -  

демякля севэилисини Султан щесаб едир вя онун эюзяллийинин юнцндя юлмяйя щазыр 
олдуьуну сюйляйир. Бакыханов да бу мянада севэилисиня «Шащим»  дейир. Лакин  
Хятаидян фяргли олараг о, севэилисиня нясищят веряряк дейир ки, щяр кяси ашиганя 
йар щесаб елямя. Бялкя о сяня яьйардыр. Она эюря йахшы дцшцн, ону йахшы юйрян, 
унутма ки, сянин севдийин инсан йар да ола биляр, яьйара да чевриля биляр, сянинля 
дилдар да ола биляр, сянин сярдарын да ола биляр. 

Эялин инди шерин башга бир естетик эюркямини нязярдян кечиряк: 
Санма шащим щяр кяси сян ашиганя йар олур 
Щяр кяси сян достму сандын бялкя ол яьйар олур 
Ашиганя бялкя ол алямдя бир дилдар олур 
Йар олур яьйар олур дилдар олур сярдар олур 

 
Шерин эюзяллийи одур ки, щяр бир мисра щям саьдан сола, щям дя йухарыдан 

ашаьы ейни формада охунур. 
Санма шащим щяр кяси сян ашиганя йар олур. 
 
 

 
 
 

 
Щяр кяси сян достму сандын бялкя ол яьйар олур. 

 
 
 
 
 

Ашиганя бялкя ол алямдя бир дилдар олур. 
 

Санма 
шащим  
щяр кяси сян 
ашиганя 
йар олур 

Щяр кяси сян 
достму 
сандын 
бялкя ол 
яьйар олур 

Ашиганя 
 бялкя ол 
алямдя бир 
дилдар олур 
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Йар олур, яьйар олур, дилдар олур, сярдар олур. 

 
 

  
 
 
 

Эюрцндцйц кими, йцксяк поетик мянтигя малик олан шерин явязсиз бир 
естетик эюркямя малик олмасы поезийанын щяндяся иля цзвц сурятдя яlaгясини эюз 
юнцня эятирир. Саьдан сола охунан мисралар, йухарыдан ашаьыйа охунанда да 
щяр бир мисра бир квадратда йерляшир. 

Мусиги дярсляриндя дя естетик тярбийянин тяшкили иля баьлы бир сыра шяртляря 
ямял олунмасы важиб сайылыр. 

Мялум олдуьу кими  мусиги дярсляриндя мцяллимдян дярси мярщяляляр 
цзря апармасы тяляб олунур. Щямин мярщялялярдян бири дя мусиги динлянилмяси 
мярщялясидир. Бу мярщялядя ися динлянилян щяр щансы мусиги нцмуняляринин 
мащиййятинин шаэирдляря дцзэцн айдынлашдырылмасы ясас шяртлярдян щесаб олунур. 
Мювжуд програмларда мусиги ясярляринин динлянилмяси цчцн нязярдя тутулан 
нцмуняляр сырасында муьамлар цстцнлцк тяшкил едир. Хцсусиля профессор Огтай 
Ряжябовун мцяллифлийи iля щазырланмыш програмларда муьамларын, демяк олар 
ки, щамысы мцвафиг синифлярдя сясляндирилмяси вя динлянилмяси цчцн нязярдя 
тутулмушдур. Дярсин бу мярщялясиндя сяслянян щяр бир муьам парчасы иля баьлы 
верилян мялуматлар шаэирдляри бир тяряфдян милли колоритя йахынлашдырырса, икинжи  
тяряфдян онлары юз милли мядяниййят нцмуняляринин тарихиля таныш едир. Цчцнжц 
бир тяряфдян ися динлянилян муьамлар мяктяблилярин естетик тярбийясинин 
формалашдырылмасы цчцн чох мцщцм амиля чеврилир. Она эюря дя айры-айры 
синифлярдя сясляндирилян муьамлар, муьам парчалары барядя беля  
мялуматлардан истифадя олунмасы мяслящятдир. Биз бу барядя «Муьамлар 
естетик тярбийянин мцщцм васитясидир» йарымфяслиндя ятрафлы мялумат веряжяйик.  

 
9.3. Естетик тярбийянин кцтлявилийи 

 
Елми педагоъи ядябиййатда мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляриндя 

естетик тярбийянин тяшкили мясяляляри дя юз яксини тапыр. Дярсликлярдя, дярс 
вясаитляриндя, монографийаларда, диссертасийаларда, елми мягалялярдя бу 
мясялянин мащиййяти, мягсяд вя вязифяляри, щяйата кечирилмяси йоллары вя саир 
щаггында чох дяйярли мцлащизяляр сюйлянилир, идейа вя мцддяалар иряли сцрцлцр, 
дяйярли мяслящятляр верилир. Бу, йахшыдыр. Лакин бязи мцяллифляр мяктябдянкянар 
тярбийя мцяссисяляриндя ушагларын, йенийетмя вя эянжлярин естетик тярбийясиля 
баьлы гяти щюкмляр верирляр. Мясялян, мцяллифин бири естетик тярбийянин щяйата 
кечирилмясинин формаларынын  беш олдуьун, башга бириси ися он олмасыны щюкм 
шяклиндя иряли сцрцр. Беля чыхыр ки, мяктябин мяктябдянкянар тярбийя 

Йар олур 
яьйар олур 
дилдар олур 
сярдар олур 
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мцяссисяляриля ялагяси заманы естетик тярбийянин тяшкили цчцн конкрет формалар 
вардыр вя бу формалардан савайы диэяр формаларын мцяййянляшдирилмясиня щеч 
бир ещтийаж йохдур. Унутмаг олмаз ки, мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляри 
термининин юзцндя бир нисбилик вардыр. Чцнки Əlli  ил бундан габаг мяктяб-
дянкянар тярбийя мцяссисяляри дейяндя beş-on мцяссися нязярдя тутулурдуса, бу 
эцн щямин мцяссисялярин сайы йцзлярлядир. Икинжи бир тяряфдян мяктябдянкянар 
тярбийя мцяссисяляриндя ушагларын, йенийетмя вя эянжлярин естетик тярбийясинин 
тяшкили формалары заман-заман дяйишмиш, бязиляри сырадан чыхмыш, йарарсыз 
сайылмыш, бязиляри ися юз мязмунуну эцнцн актуал тялябляриня мцвафиг олараг 
дяйишмишдир. Она эюря дя мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляриндя естетик 
тярбийянин тяшкилиндян данышаркян гяти щюкмляр вермяк олмаз. Бязи мцтяхяс-
сисляр ушагларын, мяктяблилярин естетик тярбийясинин тяшкилиня конкрет сярщядляр 
гойурлар. Беля чыхыр ки, ушагларын, мяктяблилярин естетик зювгляринин формалаш-
дырылмасыны тялим-тярбийя мцяссисяляриндян кянарда тяшкил етмяйин ялейщиня 
чыхырлар. Бизим фикримизжя, беля бир фикирля разылашмаг дцзэцн сайыла билмяз. 
Яксиня, ушагларын, мяктяблилярин естетик тярбийясини щяртяряфли инкишаф етдирмяк 
цчцн онлары тялим-тярбийя мцяссисяляриндян кянара чыхармаьын чох мцщцм 
ящямиййяти вардыр. Чцнки ушагларын, мяктяблилярин  тялим-тярбийя мцяссисяля-
риндя газандыьы естетик зювг даща эениш аудиторийада жилаланыр вя формалашыр. 
Она эюря дя бу мянада естетик тярбийянин кцтлявилийинин тямин олунмасы чох 
важиб амиллярдяндир.  

Елми педагоъи ядябиййатда естетик тярбийянин кцтлявилийинин тямин 
олунмасы барядя ян чох Авропа, Гярб, хцсусиля рус алимляри йазсалар да, 
Азярбайжан педагогларынын да бу мясяля барясиндя сюйлядикляри фикирляря  раст 
эялмяк олур. Бизим фикримизжя, естетик тярбийянин кцтлявилийинин тямин 
олунмасыны ики мянада баша дцшмяк олар. Дар вя эениш мянада. Бир вар 
ушаглар, мяктяблиляр, йенийетмя вя эянжляр тярбийячинин, мцяллимин вя йа  щяр 
щансы бир адамын нязаряти алтында яввялжядян планлашдырылмыш бир шякилдя кинойа, 
тамашайа, эязинтийя, екскурсийайа, консертя вя саиря эедирляр вя мцяййян 
estetik dönyagöröşö газанырлар. Бир дя вар ки, онлар валидейнляриля, гощум-
ягрябалары иля эязинтиляря, тамашалара, шоу-консертляря мцстягил  шякилдя эедирляр. 
Бу заман онлар щям зювг алыр, щям юзцндян йашлыларын бу тядбирляри 
излямясинин шащиди олур, щямин тядбирляр щаггында эюркямли шяхслярин, щятта 
дювлят адамларынын фикирлярини мцшащидя едир. Бу заман онларын бязиляри бу 
тядбирлярдян даща чох мцтяяссир олур, юзц дя бу тядбирлярин иштиракчысы олмаьа 
жящд эюстярир. Йа кимяся эцл верир,  йа кимдянся автограф алыр, йа эюркямли бир 
инжясянят хадимиля ял-яля верир, ондан тяшяккцр газаныр вя с.  Бу ися естетик 
тярбийянин кцтлявилийинин даща эениш мянада баша дцшцлмяси демякдир. 

Бу эцнкц мяктябли цчцн ардыжыл васитяляр артыг бир о гядяр дя мараг 
доьурмур. Онлар визуал васитялярин,  компцтер технолоэийасынын, Интернет шябя-
кясинин эцжцндяn истифадя етмяйя даща чох мейл эюстярирляр. Чцнки онлар бу 
васитялярин кюмяйиля даща чох зювг алыр вя даща эениш дцнйаэюрцшü газанырлар. 
Она эюря дя онлар дцнйа шющрятли естрада улдузлары, инжясянят хадимляриля 
эюрцшмяйя, онлара гулаг асмаьа, тамаша етмяйя цстцнлцк верирляр. 

Биз естетик тярбийянин кцтлявилийинин тямин олунмасы дейяндя, яэяр бир 
тяряфдян ушагларын, йенийетмя вя эянжлярин беля тядбирляря жялб едилмясини 
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нязярдя тутуругса, диэяр тяряфдян беля тядбирлярин юзцнцн республика мигйа-
сында кцтлявиляшдирилмясини нязярдя тутуруг. Чцнки шящяр мцщитиндя беля кцтля-
вилийин пайтахтымызда тяшкили ня гядяр асандырса, онларын кянд районларында 
тяшкили бир о гядяр дя чятиндир. 

Естетик тярбийянин кцтлявилийиндян данышаркян кцтляви тядбирлярин 
формалары щаггында да бир нечя сюз демяйя ещтийаж дуйулур. Мялумдур ки, бу 
эцн шоу-консертляр, шоу-програмлар, естрада улдузларынın консертляриня даща 
эениш мейдан верилир. Бу йахшыдыр. Лакин аналарымызын лайлалары ясасында йара-
нан муьамларымызла баьлы шоу-консертлярин, кцтляви тядбирлярин тяшкили вя 
ушагларын, йенийетмялярин вя эянжлярин беля тядбирляря жялб едилмясиля щеч кяс 
марагланмыр. Ня цчцн щяйата эюз ачан щяр бир юзбяк ушаьы юз милли тянбуруну 
ялиня эютцрцб юз милли мелодийасыны чала билир, йахуд dörd-beş эцржц ушаьы бир 
йеря йыьылан кими юз милли няьмялярини ики, цч, щятта дюрд сясли охуйа билир, йахуд 
щинд мяктяблисинин илк няьмяси “Ага” олур, йахуд йапон ушаьына оху дейяндя 
“Гагаку “охуйур, индонезийалы ушаг “Патет “охуйур, газах ушаьы “Кцй” 
охуйур, гырьыз ушаьы “Кц” охуйур, азярбайжанлы ушаьына оху дейяндя 
фикирляшмяли олур. Бунун ися бир сябяби вар. Ушагларымыза муьам охумаьы, ону 
динлямяйи, она тамаша етмяйи тялгин едя билмирик. Бязян сябяб эятиририк ки, 
муьам ушаг цчцн дейил, бязян дцшцнцрцк ки, ушаг муьамы баша дцшмəz, 
бязян ися ушаьын муьам охумасы вахтыны эюзлямяйи бящаня эятиририк. Артыг 
йаваш-йаваш унудуруг ки, муьамларымызын кюкцндя, нцвясиндя аналарымызын 
лайласы дайанар. Ян дящшятлиси будур ки, евляримиздя ана лайласы, бешик няьмяси 
сяслянмир. 

Бир лайланын мятниня диггят едяк: 
Лай-лай дедим йатасан, 
Гызыл эцля батасан. 
Гызыл эцлlər ичиндя, 
Ширин йуху тапасан. 

Эюрцн ня гядяр бюйцк арзу-истякдир. Ана юз баласынын гызыл эцллярин 
ичярисиндя уйумасыны арзу едир. Башга бир лайлада ися ана эюр бир няйи арзу едир: 

Мян ашигям эцндя мян, 
Кюлэядя сян, эцндя мян. 
Илдя гурбан бир олар, 
Сяня гурбан эцндя мян. 

Бу лайлада ися ана юз кюрпясиня щяр эцн гурбан эетмяйя щазыр олдуьуну 
бирмяналы шякилдя арзу вя бяйан едир. Юзц дя бу арзуну ана кюнцл няьмясиля, 
милли муьамымыз цстцндя охуйур. 

Тяяссцфляр олсун ки, бу эцн аналарымыз юз кюрпялярини йатыздырмаг цчцн 
ана лайласындан, бешик няьмясиндян йох, йуху дярманындан истифадя едирляр. 
Онлар унудурлар ки, онлар бу няьмяни онлара охумагла онлары мяняви жящят-
дян сафлашдырыр вя физики жящятдян саьлам едир. Чцнки лайла ушаьын ганына ишляйир, 
милли колоритин бцнюврясини гойур.  Щямин сяда, бу хош ащянэ ушаьын 
тяхяййцлцндя юмцрлцк йува салыр вя онун йаддашына ябядилик щопур. Йуху 
дярманы ися онун бейнини зящярляйир. Ушаг дярманла йатмаьа алышыр ки, бу да 
эяляжякдя онун диэяр кимйяви дярманлары мцтямади гябул етмясиня шяраит 
йарадыр. 
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Бу эцн чох аз аиляляр тапылар ки, онларын евиндя «Байатылар», «Лайлалар» 
китабы олсун. Демяли аналарымыз балаларына лайла охумур, лайлалар гялблярдян 
силинир. «Лайлалар» китабындан имтина етсяк, демяли, милли-мяняви дяйярляримиз-
дян билля-биля узаглашырыг. 

Щеч олмаса лайлаларымызы диэяр милли мяняви дяйярляримизля явяз едяк. 
Йяни лайла  охумаьы билмяйян аналарымыза муьам ифачыларынын лент йазыларын-
дан истифадя етмяйи мяслящят эюряк. Мяэяр Хан Шушинскинин «Шушанын даьлары», 
Фатма Мещралыйеванын «Кясмя шикястяси», Ашыг Шакирин «Ширван шикястяси», 
Сара Гядимованын «Гарабаь шикястяси», Зейняб Ханларованын «Ана» 
мащнысы, Ашыг Ядалятин «Йаныг Кярями», Щабилин «Сеэащы», Рамиз Гулийевин 
«Мащур»у ана лайласы гядяр язиз, щязин, лирик, цряйяйатымлы, гялбохшайан, руща 
гида верян, инсаны мяфтун едян вя ляззятли дейилми?! 

Артыг бу мясяля иля баьлы щяйяжан тябили чалмаьын вахты чатмышдыр. Эянж 
аналарымыза лайлалар, байатылар, охшамалар, назламалар юйрятмяйин йолларыны 
ахтармалыйыг. Орта цмумтящсил мяктяляримиздя  програм материалларымызда 
нязярдя тутулан муьамларымызын динлянилмяси мярщялясини тяшкил етмяйин зярури-
лийи барядя мцвафиг органлар гаршысында мясяля галдырмалыйыг. Муьам 
эежяляринин тяшкили иля ялагядар дяриндян дцшцнмялийик. Муьам эежяляриня 
ушагларын, йенийетмялярин, эянжлярин апарылмасыны тяшкил етмялийик. Щеч олмаса 
муьам эежяляринин лент йазыларына мяктяблиляриn тамаша етмяси цчцн тядбирляр 
прланы щазырламалыйыг. 

Яслиндя муьам эежяляринин тяшкили дя проблем олараг галыр. Буна бахма-
йараг бир сыра муьам корифейляримиз беля эежялярин тяшкилиня шяхси тяшяббцсляри 
иля олса да жящд едирляр. Беля эежялярдян бири эюркямли каман устасы Щабил Ялийев  
тяряфиндян чох надир бир формада тяшкил олунмасыны тягдирялайиг щадися щесаб 
едирик. Бу сятирлярин мцяллифи щямин муьам ахшамында иштирак етмиш вя бу 
тядбири ися естетик тярбийянин кцтлявилийинин тямин олунмасынын ян мцщцм амили 
щесаб едяряк, онун щаггында бир тядгигат материалы щазырлайыб эяляжяк нясилляря 
чатдырылмасыны зярури саймышдыр. 

«Раст»ын интерактив тягдиматынын естетик дяйяри адландырдыьымыз бу 
материалы она эюря тядрис вясаитиня дахил етмяйи мягсядяуйьун щесаб етдик ки, 
бу материалы охуйан мяктяблиляр, йенийетмяляр, tələbələr, эянжляр вя диэяр 
зцмрялярдян олан адамлар халгымызын милли-мяняви дяйярляриндян бири олан 
муьамларымызын нежя гцдрятли бир естетик тярбийя васитяси олдуьуну 
гиймятляндиря билсинляр. Бу материалдан щям орта цмумтящсил, щям орта ихтисас, 
щям дя али мяктяблярин мусиги мяшьяляляриндя истифадя олунмасы йахшы оларды. 
 

 

9.4.  Муьамлар естетик тярбийянин мцщцм васитясидир 

 
«Муьам»  сюзцнцн етимолоъи мянасы щаггында мцхтялиф ещтималлар 

вардыр. Щансы ки, бу ещтималларын яксяриййяти щягигятя уйьун дейил. Бунун ися 
бир нечя сябяби вардыр ки,  онлардан ян башлыжасы ХХ ясрин 20-30-жу илляриндя 
Совет щакимиййятинин илк илляриндя рус империйасынын диктясиля Азярбайжан милли 
колоритиня гысганжлыгла йанашылмыш, милли фолклорумуза, милли ядябиййатымыза, 
милли мусигимизя, хцсусиля милли муьам ъанрымыза пантцркист-панисламист дам-
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ьасы вурараг, онлары тящриф едилмиш шякилдя тягдим етмяйя жящд етмишляр. Буна 
да бу вя йа диэяр мянада наил олмушлар. 1921-жи илдян башлайараг муьам-
ларымызы ещкам кими тягдим едяряк щятта дювлят сявиййясиндя онун ифа 
едилмясини йасаг етмишляр Щямин ил Маариф Комиссары Мустафа Гулийев 
муьамларымызы вя онун ян щязин чальы аляти олан тарын мяктяблиляр, йени-
йетмяляр вя эянжляр тяряфиндян ифасыны йасаг етмишдир. Нятижядя муьамын тцрк 
ясилли олмасы йаваш-йаваш йаддашлардан силинмяйя башламышдыр. Явязиндя му-
ьамларымызын фарс вя яряб мяншяли олмасы барядя тяблиьат машыны ишя дцшмцшдцр. 
Одур ки, 30-40-жы иллярдя, щямчинин 50-60-жы иллярдя дярж олунмуш ясярлярин бюйцк 
яксяриййятиндя муьамлары, муьам шюбяляринин, эушяляринин, мцгядимялярин, 
диринэилярин, рянэлярин адларынын да фарс вя яряб мяншяли олмалары барядя шярщляр 
ядябиййатда чохалмаьа башламышдыр. Тяяссцфляр олсун ки, бу эцн дя бязи 
тядгигатчылар, мусигишцнаслар муьамларымызын етимолоъи мяналарыны изащ 
етмяйя чалышанда щямин яняняйя цстцнлцк верирляр. Унутмаг олмаз ки, ня яряб, 
ня дя фарс дилиндя «муьам» сюзц йохдур. Муьам сюзц тцрк мяншяли сюздцр. 
Арашдырдыьымыз тцрк халгларынын бцтцн енсиклопедик няшрляриндя «муğам» сюзц 
«маkам», «магам», «маком» кими ишлянилир вя импровизасийалы мелодийа 
мянасында  баша дцшцлцр. 

1992-жи илдя Истамбулда чап олунмуш «Тцрк Лещжелери сюзлцэц» адлы 3 
жилдлик лцьятдя муьам сюзц Тцркийя тцркжясинжя макам, Азяри тцркжясинжя 
муьам, Башкурт тцркжясинжя макон, Казах тцркжясинжя макам, Кирэыз 
тцркжясиндя мукам, Юзбяк тцркжясинжя маком, Татар тцркжясинжя мокам, 
Тцркмян тцркжясинжя муком вя Уйьур тцркжясинжя мукам кими эюстярилмишдир. 
Мараглыдыр ки, йцз миндян артыг тцрк сюзлярини юзцндя якс етдирян сюзлцкдя 
муьам сюзц жцзи фонетик фяргля йазылса да щамысы ейни мянаны ифадя едир. 

Уйьур дилиндя арашдырдыьымыз ядябиййатларда ися Уйьур дили групуна 
дахил олан тцрк халгларынын щамысынын дилиндя, йяни щям Уйьур, щям Кашьар, 
щям Хотан, щям дя Долан тцркляринин дилиндя муьам «мукам» шяклиндя ифадя 
олунур. Орасы да мараглыдыр ки, рус дилиндя «Он ики уйьуr муьамлары» 
(Двенадçытые Уйгурсkийе мугамы) адлы ясярdя он ики уйьур муьамларынын 
Уйьур, Кашьар, Хотан, Долан вя Или халгларына мяхсус олмасы конкрет 
фактларла сцбута йетирилир. 

Уйьур муьамларынын адлары ясасян рягямлярля ифадя едилир. Биринжиси 
мукам, икинжи  укам, цчцнжц мукам, дюрдцнжц мукам, бешинжи мукам, алтынжы 
мукам, йеддинжи мукам, сяккизинжи мукам, доггузунжу мукам, онунжу 
мукам, он биринжи мукам, он икинжи мукам. 

Ясасян Чиндя йашайан Уйьурлар муьамлары иля йанашы рягслярини дя 
рягямлярля сыралайараг адландырырлар. 

Бу о демякдир ки, гядим Тцрк халглары муьамлары да, рягсляри дя 
рягямлярля сыралайараг адландырмышлар. Бурадан чыхыш едяряк демяк олар ки, 
Азярбайжан тцркляри дя Сасаниляр дюврцня гядярки дювря гядяр юз муьам вя 
рягслярини рягямлярля нюмряляйяряк адландырмышлар. 

20-30-жу илляря гядяр Азярбайжан рягсляринин адлары да рягямлярля 
адландырылмышдыр. Бир нюмря рягси, ики нюмря рягси вя саир. Бу бир щягигятдир ки, 
бу рягслярин бир гисми дюврцмцзя гядяр юз ады иля эялиб чыхмышдыр. Мясялян, 
«Алты нюмря», «Он дюрдц», «Йцзбири» вя саир. Ермяниляр щямин рягслярин 
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бязилярини биздян юз ады иля оьурлайараг ермянижя адландырмышлар. Бу эцн 
ермяни мяжлисляриндя севилян «Дасинжорс» рягси еля бизим «Он дюрдц» (ермянижя 
«дасинжорс» «он дюрд» демякдир)  рягсидир. Бунлар ися демяйя ясас верир ки, 
рягсляримиз кими муьамларымыз да рягямлярля адландырылмышдыр. Буну гядим 
Тцрк тайфаларындан олан, бу эцня кими юз мукамларыны рягямлярля адландыран 
Уйьурлар кими Азяри Тцркляри дя юз муьамларыны яввялжя рягямлярля адлан-
дырмыш вя заман кечдикжя зянэинляшян, щяжми вя формасы эенишлянян муьам-
ларымызын да шюбя вя эцшяляринин йени адлары да мейдана эялмишдир. Бурада бир 
нечя амили дя нязяря алмаг лазымдыр. Eramızın ikinci  ясрinдян башлайараг 
Фарс-Сасани истиласы дюврцндя мадди вязиййяти, рифащ щалы писляшян Азяри 
Тцркляринин бир гисми Йахын вя Орта Шярг юлкяляриня сяпялянмишдир. Шцбщясиз 
щямин юлкялярдя мяскунлашан Азяриляр юзляри иля апардыглары мядяниййят 
нцмунялярини дя юзляриня щямдям етмишляр. Икинжи бир тяряфдян юлкяни тярк 
едянлярин ичярисиндя муьам ифачыларынын олмасыны да  истисна етмяк олмаз. Она 
эюря дя муьамларымызын онларын шюбя вя эушяляринин адларынын бир гисми йер 
адлары иля баьлыдыр. Муьамларымызын «Байаты-Шираз», «Байаты-Исфащан», «Байаты-
Яжям», «Байаты-Тцрк», «Щижаз», «Нява», «Нишапур», «Гатар», «Кяркцки», 
«Байаты-Кцрд», «Баьдади» адланмасы азярбайжанлыларын башга юлкяляря 
миграсийасы иля ялагядар олмасы ещтималы фикримизжя, щягигятя даща уйьундур. 
Узун илляр Ираг ики щиссядян ибарят олмушдур. Биринжи щиссядя Ираги-Яряб, йяни 
яряблярин йашадыьы Ираг, икинжиси ися Ираги-Яжям, йяни тцрклярин  йашадыглары Ираг. 
Арашдырмалар эюстярир ки, ярябляр бцтцн гейри ярябляр кими тцркляря дя «Яжям» 
демишляр. Тцрк тайфаларынын, йяни яжями-тцркляринин Ирагда йашамасы ися чох 
гядим тарихя маликдир. Тарихи фактлара мцражият етсяк Гарагойунлу 
щюкмдарлары Жащаншащ Щягиги вя Гара Йусифдян дя габагкı тцркманлар Азяри 

тцркляринdəн гопан бир голдур. Йазылы ядябиййатда щям «Тцркман», щям 
«Тцркбян», щям дя «Тцркмян» ифадяляри вардыр. Тцркманлар щямин Тцрк-
Оьуз мяншяли Азяри-Тцрк голундан  йарананлардыр. Гядим Тцрк абидяляриндя 
«Тцркбян» дейиляндя ися «Тцркмян» баша дцшцлцр. Чцнки «Тцрк» сюзцндян 
сонра эялян сюз ися мцряккяб сюзцн икинжи тяряфиндя дайанан «бян» «мян» 
демякдир. Демяли, Ираги-Яжямдя йашайан Байатларын, йяни Оьуз-Тцркляриндян 
йаранан Баyат тайфаларындан няшят едян Тцркманларын йаратдыглары муьам 
«Байаты Яжям» адланыр. 

Сасанилярин щакимиййяти дюврцндя йашайан азярбайжанлылар дюврцн 
идеолоэийасынын орфографиг вя орфоепик нормаларына тясири нятижясиндя муьам-
лары «Дцэащ» - икищиссяли, «Сеэащ» - цчщиссяли, «Чащариэащ»-дюрдщиссяли адлан-
дырмышлар. Айры-айры дюврлярдя дцэащ, сеэащ, чащариэащ, пянжиэащ щям дя икинжи, 
цчцнжц, дюрдцнжц вя бешинжи щисся кими баша дцшцлцб. Бу эцн муьамларымыздакы 
«Пянжиэащ» сюзц дя «беш щиссяли» йох, «бешинжи щисся» мянасында ишлянир. 

Муьамларымызын адларындакы «Дяşти», «Мащур», «Рящаб», «Шащ Хятаи», 
«Азярбайжан», «Османлы», «Вилайяти», «Раст», «Мянсуриййя» вя саирин  бир  
гисми Сасани дюврцндян яввял, бир гисми ися щямин дюврдян сонракы дюврлярдя 
мювжуд олмушдур. Мясялян, «Раст» муьамынын «Майе», «Цşşаг», «Щцсейни», 
«Вилайяти», «Раки», «Байаты-тцрк» шюбя вя эушяляри Сасани щакимиййяти дюврцн-
дян яввялки дюврлярдян мювжуд олмушдур. 
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«Шур» дястэащындакы «Бярдаşт», «Майе», «Шащназ», «Хoжястя (Хажя-
ащястя)», «Пянciэащ», «Симаи-Шямс», «Сарянэ»  шюбя вя эушяляринин адларынын 
ися яксяриййятиnin сырф Азярбайжан сюзц олдуьуну нязяря алсаг, демялийик ки, 
Азярбайжан муьамларынын шюбя вя эушяляринин, щямчинин муьам дястэащ-
ларынын адлары ясасян Азярбайжан-Тцрк мяншяли олмушлар. Заман кечдикжя 
ижтимаи, игтисади, сийаси, мядяни щадисялярин тясири нятижясиндя онларын адлары 
мцвафиг дяйишикликляря уьрамышдыр. 

Бу эцн Чиндя, Щиндистанда, Ярябистанда, Иранда, Пакистанда, 
Индонезийада, Йапонийада, Монголустанда, Африканын бир нечя юлкясиндя, 
Малазийада, Ирагда, Юзбякистанда, Гырьызыстанда, Эцржцстанда, Ермянис-
танда, Яфганыстанда, Тцркийядя муьам охунур. 

Тцрк муьамларындан данышанда, демялийик ки, бцтцн Тцрк дцнйасы 
муьам охуйур. Мялум олдуьу кими, дцнйада 200 милйондан артыг тцрк 
вардыр. Бюйцк тцрк халгларынын муьамларынын ися юзцнямяхсус спесифик форма 
вя мязмун чаларлары вардыр. Мясялян, Анадолу муьамлары, Османлы муьам-
лары, Моьол муьамлары, Дяшти-Гыпчаг муьамлары, Уйьур муьамлары, Кашьар 
муьамлары, Хотан муьамлары, Долан муьамлары, Или муьамлары, Гагауз 
муьамлары, Румели муьамлары, Гаşгай муьамлары, Айналлы муьамлары, 
Караим муьамлары, Гарачай муьамлары, Балкар муьамлары, Татар 
муьамлары, Гарагалпаг муьамлары, Ногай муьамлары, Салур муьамлары 
щамысы бир-бириндян фярглянирляр. Бундан башга тцрк етникляринин дя муьамлары 
вардыр. Бунларын ичярисиндя Кумык, Бараба, Гарагалпаг, Шор, Авакан 
(Хаоус), Сойан (Тувалылар), Далган, Орон, Орошен, Улч, Удиэей, Евен, Евек, 
Жукчи, Нанай, Жуваш, Ойрот, Могай, Башгıрт, Крымчаг, Тота муьамларыны да 
гейд етмяк олар. 

Демяк олар ки, бцтцн гитялярдя муьам мювжуддур. Америка, Авропа, 
Асийа, Австралийа, гитяляринин щамысында муьам вардыр. Бу эцн Авропада 
İyirmi  милйондан артыг тцрк (о жцмлядян бир гисми Азяри тцркц) вардыр. 
Алманийада, Инэилтярядя, Франсада, Австралийада, Испанийада, Италийада, Ис-
вечрядя, Белчикада йашайан милйонларла азяриляр вя тцркляр муьам ифачылыьына 
бюйцк мящяббятля йанашыр вя ону йашадырлар. 

Дцнйанын ян бюйцк юлкяляриндян олан Чиндя вя Щиндистанда йашайан 
тцрк тайфалары да муьамы бянзярсиз бир севэи щиссиля ифа едир вя йашадырлар. Щяля 
ХХ ясрин 50-жи илляриндя Чиндя 30 милйон тцркдилли уйьур халгларынın йашамасы 
барядя информасийа вя  статистик рягямляр вардыр. Йягин ки, онларын сайы бир нечя 
дяфя артмышдыр. Демяли, Чиндя муьама олан мящяббятин, мараьын вя мейлин дя 
тясир даиряси эенишлянмишдир. Чиндяки уйьурлар муьамы  кичик вя ири щяжмли вокал 
партийасы кими охуйур вя халг чальы алятляриндя ифа едирляр. 

Бир сыра тядгигатчылар Уйьур муьамларынын ики нювдян ибарят олмасыны 
эюстярирляр. Биз бу фикря бир гядяр дягиглик эятирмяк истяйирик. Уйьур 
муьамларынын нювц доьурдан да икидир. Лакин Чиндя йашайан уйьурларын 12 
муьамы сыра сайына уйьун биринжи, икинжи, цчцнжц, дюрдцнжц вя саир кими 
адландырылырса, Орта Асийада, хцсусиля Газахыстан вя Юзбякистанда йашайан 
уйьурлар ися юз муьамларыны мцвафиг олараг «Рак», «Жабиййат», «Мцсавирак», 
«Жариэащ», «Пянжiэащ», «Цззал», «Цшшаг», «Яжям», «Байат», «Нява», «Сеэащ», 
«Ираг» адландырырлар. Мяшщур уyьур бястякары К.Х.Куъамйаковун тядги-
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гатларына эюря Уйьур муьамларынын йаранмасы ЫВ-В ясрляря аиддир. Лакин 
К.Х.Куъамйаковун бу фикриня дя мцнасибятимизи билдирмяк истярдик. 
Фикримизжя, К.Х.Куъамйаков кечмиш ССРИ мяканында йашайан уйьурларын 
муьамларынын ЫВ-В ясрлярдя йаранмасыны нязярдя тутур. Унутмаг олмаз ки, 
Чиндя йашайан уйьурлар щяля ерамыздан яввял бурада мяскунлашмыш вя бурада 
да юз милли мядяниййят нцмунялярини, о жцмлядян муьамларыны йаратмыш вя 
онлары сыра сайлары иля адландырмышлар. К.Х.Куъамйаковун гейд етдийи кими, 
Орта Асийада йашайан уйьурларын юз муьамларынын бязилярини «Пянжиэащ», 
«Жарiэащ», «Нява», «Сеэащ», «Ираг» кими адландырмасы щямин муьамларын, 
доьрудан да ЫВ-В ясрлярдя йаранмасына бир ишарядир. 

Чцнки щямин ясрлярдя foрmаlaşан бир сыра тцрк халгларынын муьамларында 
да щямин адлара раст эялмяк мцмкцндцр. Уйьур муьамларынын адларындакы 
«Рак», «Жабиййат», «Мцшавирян», «Байат» сюзляри ися демяйя ясас верир ки, 
Уйьур муьамларынын тарихи бир гядяр дя гядим дюврляря эедиб чыхыр. Яэяр 
Уйьур муьамларындакы «Байат» муьамы, онун Азярбайжан муьамлары иля 
гощумлуьуна (йяни Байат тайфалары олан азярбайжанлыларын йаратдыглары му-
ьамларла гощумлуьу нязярдя тутулур – Ф.С.) бир ишарядирся, Азярбайжан му-
ьамларындакы «Раки» уйьур сайаьы мянасыны билдирир вя бизим муьамларымызын 
да Уйьур муьамлары иля гощум олмасы фактыны бир нюв тясдиг едир. Яски тцрк 
дилиндя «Рак»  сюзц рягям мянасыны билдирир. Щямин сюздян йаранан «Ракам» 
сюзц бу эцн дя демяк олар ки, бцтцн тцрк халгларынын дилляриндя ейни мянаны 
билдирир. Арашдырдыьымыз бцтцн яряб – фарс сюзлцкляриндя ня «рак», ня дя «раки» 
сюзцня раст эялмядик. Демяли муьамларымыздакы «Рак» вя «Раки» сюзляринин 
щеч бириси яряб вя фарс сюзляри дейил. Бурадан чыхыш едиб дейя билярик ки, 
уйьурларын «Рак» муьамы тцрк сюзц олан «рак» сюзцндян олуб рягям, юзц дя 
биринжи рягям мянасыны билдирир. «Раки» муьам шюбяси ися биринжи Азярбайжан 
муьамы олан «Раст»ын биринжи шюбяси кими охунмуш, сонра «Яраг», «Пянжиэащ» 
«Раки» силсиляси кими ифа едилмишдир. Вахтиля «Раст»ын тяркибиндя «Раки-Щинди» 
дя охунмушдур. 

Муьамларымызын адларындакы «Щинди» сюзцнцн да айдынлашдырылмасына 
ещтийаж вардыр. Тяснифатына эюря тцрк дилляри Гярби Щун вя Шярги Щун групларына 
бюлцнцрляр. Гярби Щун групуна Булгар групу (хязяр вя чуваш дилляри), Гьуз 
групу (гядим оьуз вя тцркмян дилляри), Оьуз-булгар йарымгрупу (гядим печен 
вя гагауз дилляри), Гуз сялжуг йарым  групу (гядим сялжуг, осман, Азярбайжан 
вя османлы дилляри) Гыпчаг групу (татар, башгıрд, гумуг, ноьай, гарагалпаг, 
газах дилляри), Гарлук групу (тцрк, гараханlı тцркц, мцасир тцрк, юзбяк, уйьур 
дилляри) дилляри дахилдир. 

Шярги Щун групу дилляриня ися оьуз, гядим уйьур, тувин, йагут, хакас, 
şор, сары уйьур, гырьыз вя петай дилляри дахилдир (Бах. Ф.Р.Зейналов.  Тцрк 
дилляринин мцгайисяли грамматикасы. Бакы, АДУ-нин няшри, 1959, сящ. 11). 
Йухарыда садаладыьымыз «Рак» вя «Ракам» сюзляриня «Орхан-Йенисей» (В 
яср), «Эцлтякин» (ВЫЫЫ яср), «Кудатку-билик» (ХЫ яср) «Дивани-лцьятит-тцрк» 
китабяляриндя дя раст эялмяк олар. Гырьызыстанын Ачин-таш кяндиндя тапылмыш вя 
цзяриндя тцркжя йазылмыш йазылары олан аьажда  да бу сюз  вардыр. Мараглыдыр ки, 
ХЫХ ясрдя Чин-Тцркцстанында тцрк халгларынын щяйатындан бящс едян вя йцз 
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сящифяйя йахын олан каьызлардакы фрагментлярдя дя бу сюзя даща чох раст 
эялмяк олур. 

Бцтцн бунларын ися бир ясасы вардыр. Бу ясас ондан ибарятдир ки, чох сайлы 
тцрк дилляри щамысы бир бириня гощум диллярдир. Дцнйанын ян эюркямли дилчиляри 
олан Щ.Й.Марр, С.Й.Малов, Щ.А.Баскаков кими эюркямли тядгигатчыларын 
ясярляриня истинадян дейя билярик ки, тцрк дилляри ясасян Гярби Щун, Шярги Щун 
групларына бюлцнцрляр. Н.А.Баскаковун тядгигатларына истинад етсяк, 
демялийик ки, тцрк дилляринин щамысы Щун дилляри групуна дахил олдуьу цчцн  
муьам адларынын охшарлыьынын мящз бу сябябдян йаранмасына гяти шцбщя 
етмяк олмаз. Йери эялмишкян, Щун дилляринин формалашмасына тясир едян ян 
башлыжа амиллярдян бириня дя диггят едяк. Гядим Щун-Тцркляриня шющрят эятирян 
тцрк дцнйасынын бюйцк оьлу Атилланын (400-453) бу сащядяки хидмятлярини гейд 
етмямяк олмаз. О, Алманийа, Италийа, Румынийа, Йугославийа, Мажарыстан, 
Австралийа, Чехословакийа, Шярги Русийаны ишьал едяндян сонра щямин 
юлкялярдя бюйцк тцркчцлцйц, щямчинин тцрк дилини вя тцрк мядяниййятини тяблиь 
етмиш вя садаладыьымыз дювлятлярдя дя тцрк муьамларынын ясасы гойулмушдур. 

Бир нечя кялмя дя «Мащур-Щинди» щаггында. «Мащур-Щинди» муьамы-
нын йаранмасы бюйцк «Щинд-Тцрк» дювлятинин баниси, дювлят хадими, сяркярдя, 
алим, шаир, хяттат, мемар вя нящайят мусигичи-бястякар Зящиряддин Бабурун 
(1483-1530) ады иля баьлыдыр. Бабур муьамы чох севмиш вя бцтцн Шярг юлкя-
ляриндян, о жцмлядян Шащ Исмайыл Хятаинин идаря етдийи Сяфявиляр дювлятиндян дя 
муьам ифачыларыны юз юлкясиня-Щиндистана дявят етмишдиляр.  «Мащур» муьа-
мынын Щиндистанда бир пярдя зилдян ифасы мящз онун сарайында, узаг Щиндис-
танда  ифа едилдийи цчцн «Мащур»  муьамынын икинжи бир формасы олан «Мащур-
Щинди», муьамы йаранмышдыр. «Раки-Щинди»нин йаранмасы да щямин ещтимала 
даща уйьундур. 

Даща бир муьамымыз олан «Щумайун» муьамынын Моьоллар империйа-
сынын ады иля билаваситя баьлы олmасы ещтимал олунур. Бу ещтималын ися  щягигятя 
даща йахын олмасыны ясасландыран тарихи фактлар да вардыр. 

Щумайун Бюйцк Моьоллар Империйасынын щакимляриндян биридир. ХВЫ 
ясрин ЫЫ йарысында Моьоллар империйасына башчылыг едян Щумайун сонрадан 
щакимиййятдян узаглашдырылмышдыр. Йалныз 1544-жц илдя Азярбайжан-Сяфяви дюв-
лятинин башчысы Шащ Исмайыл оьлу Ы Шащ Тящмасибин кюмяклийи иля йенидян 
щакимиййятя эялмишдир. Бунун сайясиндя ися Шащ Тящмасиб Гяндящары яля 
кечирмишдир (Бах. АЖЕ, 1984, сящ. 267).  Зящиряддин Бабурун оьлу олан 
Щумайун Гяндящары Сяфявиляря эцзяштя эетдикдян сонра Кабили вя Дещлини 
тутмуш вя 1556-жы иля гядяр щаким олмушдур. 1556-жы илдя Дещлидя онун шяряфиня 
азярбайжанлы мемар Мярас Мирзя Гийас тяряфиндя «Щумайун мягбяряси» 
салынмышдыр (Бах, АЖЕ, сящ. 278). 

Бурадан беля гянаятя эялмяк олар ки, «Щумайун» муьамы Тцрк-
Моьолларынын ян бюйцк империйасынын башчысы Щумайунун адыны дашыйыр. Лакин 
бу щеч дя о демяк дейил ки, «Щумайун»муьамы орта ясрлярдя йаранмышдыр. 
Гядим тцрк сюзц олан «Щумайун»  сюзцнцн гядим тцркляр цчцн чох мцгяддяс 
сюз олмасыны нязяря алсаг «Щумайун» муьамынын орта ясрлярдян даща яввялки 
тарихлярдя йаранмасы иля баьлы башга бир ещтималы да сюйлямяк олар. 
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«Щумайун» сюзц «Щума» сюзцндян йаранмышдыр. Гядим тцрк мянбя-
ляриндя Щума гушу «Жяннят гушу», «Шащлыг гушу» мянасында ишлядилиб. 
Сонралар Шащлыг гушуна Щумайун дейилиб. Бюйцк Тцрк-Моьолларынын башчысы 
Зящиряддин Бабурун юз ювладына Щумайун адынын вермяси факты да бизим 
ещтималымызын доьру олдуьуна дялалят едир. 

Цмумиййятля десяк, тцркдилли халгларын Тцрк-Оьуз, Тцрк-Моьол, щятта 
Дяşти-Гыпчаг голу иля бир баша баьлы олан муьам адларынын тарихи чох гядим 
дюврляря «Байаты-Тцрк», «Османлы», «Хожястя», «Байаты-Яжям», «Раки», 
«Шцштяр», «Мавяряннящр», «Щумайун», вя саир бу гябилдян олан 
муьамлардандыр. 

 
 

9.5. «Раст» муьамынын интерактив  тягдиматы haqqında esse 

 
Мялум олдуьу кими, «интерактив» сюзц «сон дяряжя актив» мянасыны верир. 

Щазырда дцнйа тящсил системиндя интерактив тялим цсулундан синифлярдя, аудито-
рийаларда даща эениш шякилдя истифадя олунур. Йяни мяшьялядя бцтцн юйрянян-
лярин щамысыны активляшдирмяк йолу иля йцксяк нятижяляр алмаьа цстцнлцк верилир. 
2004-жц ил майын 17-дя «Азярнефтйаь» нефт емалы заводунун Мядяниййят 
сарайында Щабил Ялийевин тяшяббцсц вя рящбярлийи иля «Раст» дястэащынын 6 
мцьяннинин иштиракы, мящз щамысынын бцтцн шюбя, эушя, тясниф вя мащныларын 
ифасында интерактив иштиракы муьамын сенсасийайа сябяб олан тягдиматына ряваж 
вермишдир. 

Муьам эежясиндян алдыьымыз тяяссцраты ашаьыдакы цслубда тягдим етмяйи 
даща мягсядямцвафиг щесаб етдик. 

Май айынын 17-синдя «Азярнефтйаь» нефт емалы заводунун мядяниййят 
сарайында Азярбайжан Республикасынын Халг Артисти, президент тягацдчцсц, 
бянзярсиз муьам ифачысы, эюркямли каман устаsы Щабил Ялийевин тяшяббцсц вя 
рящбярлийи иля «Раст дястэащы» адлы муьам ахшамына дявят аланда ичимдя, 
дахилимдя, мяняви дцнйамда интящасыз бир севэи щисси баш галдырды. Бу севэи 
щиссинин зянэин мяна чаларлары варды. Биринжиси о иди ки, муьамла няфяс алан, 
Азярбайжан мусигисини юмрцнцн бянзярсиз йарашыьы щесаб едян бир педагог-
алимин муьам ахшамына сечилиб-сайылараг дявят олунмасы, икинжиси, дявят-
намядя Щабил Ялийевин юз дясти-хятти иля «профессор Фяращим Садыгов» йазыл-
масы, цчцнжцсц ися, муьамларымызын, хцсусиля «Раст» дястэащымызын тядрижян 
унудулдуьу, онлара оэей мцнасибят бяслянилдийи, бязи жылыз ифачылар тяряфиндян 
муьамларымызын ейбяжяр бир шякилдя охундуьу, шит вя байаьы мащнылары иля 
халгын бир нюв зящлясини тюкян мцэяннилярин телеулдуза чеврилдийи, телеканалларын 
рекламчыларынын щяр эцн «филанкяси эюрмяк истяйирсинизся  филан  шадлыг евиня 
эялин» дейяряк бар-бар баьырдыглары вя ичяриляриндя бир дяня дя олсун 
цряйяйатымлы муьам ифачысынын тягдир едилмядийи бир дюврдя муьамларымызын 
анасы сайылан «Раст»ын йени бир цслубда тягдимат мярасиминя дявят олунмаьым 
мяним цчцн щяр шейдян язиз иди. Бюйцк фяхарят щисси вя вятяндашлыг дуйьусу иля 
гардашым, Азярбайжан гармон сянятиндя лайигли йери, хидмяти вя хцсуси чякиси 
олан Абуталыбла вя Дювлят Тящлцкясизлийи Органынын майору оьлум Расимля 
муьам ахшамына йолландыг. Нящайят сябрсизликля эюзлядийим муьам ахшамы 
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башланды. Муьам ахшамыны Миллят Вякили, шаир Зялимхан Йагуб ачды, Щабил 
Каманы, «Раст»ын ифачыларыны саламлады. «Раст» “Дярамяди” сяслянди. Аьзына 
гядяр долу олан salon санки “Дярамяд”ин сона чатмасыны эюзляйирдиляр. 
Адама еля эялирди ки, онлар «Раст»ын щансы цслубда, щансы формада тягдим 
олунмасыны сябирсизликля эюзляйирдиляр. Щамынын диггяти ансамблын гейри-ади 
дцзцлцшцня йюнялмишди. Доьурдан да бу дцзцлцш щеч вахт раст эялмядийимиз бир 
низам иди. Бу гейри-ади сыранын сол йарымдаирясиндя 6  мцьянни бяргярар 
олмушду, саь йарысында тарзян, балабанчы, зярб аляти устасы (наьара), каманчачы 
вя ансамблын башганы Щабил Каман яйляшмишди. 

“Дярамяд” сона йетян кими ифачылар групунун апарыжы мцьянниси Защид 
Гулийев «Майе Раст»ын дебцтцндя тешня црякляря сярин су чиляйирди. Адама еля 
эялирди ки, Защид юз пайына дцшян шюбяни охуйандан сонра Сащиб Ибращимов, 
Алмаз Оружова, Севинж Сарыйева, Е.Щцсейнов, Ясэяр Ящмядов да юз 
нювбяляриндя мцвафиг шюбяляри, эушя вя авазатлары охуйажаглар. Амма беля 
олмады. Сюзцн ясил мянасында мюжцзяли «Раст»ын мюжцзяли тягдиматы щамы кими 
мяним дя кюнлцмя щаким кясилди. Мян «Раст»ын  мюжцзяли щикмятлярини 
тяхяййцлцмя кючцря-кючцря юмрцмцн ян мяналы эцнляриндян бирини йашайырдым. 
Ичимдя баш галдыран бир суал мяня муьама гулаг асмаьа санки мане олурду. 
Еля бил кимся мяня пычылдайараг дейирди: Эюрясян щяйатда бундан да мяналы 
истиращят олармы?! Дахилимдян эялян суал да эюзял иди, онун жавабы да эюзял иди. 
Амма «Раст»а гулаг асмаг онлардан да эюзял иди. Юзцмц бир тящяр яля ала 
билдим. Еля бу заман фцсцнкар  «Ушшаг» башлады. Бах бу, эежянин мюжцзяля-
риндян бири иди. Юмрцмдя эюрмядийим вя ешитмядийим «Ушшаг»ын хорла ифасы 
доьрудан да ясил мюжцзя иди Классик шерин яруз вязниндя «Ушшаг»ын ритмик 
ащянэи 6 истедадлы мцьяннимизин зярэяр дягиглийи иля Титаник бир тярздя еля бир 
хош овгат бяхш едян ащянэля сяслянирди ки, еля бил жейран юз эюбяйини щамар даша 
сцртцр, артыг чохдан йетишян мцшэц-янбяр торпаьа дцшцр вя бищушедижи, ятирли бир 
гоху ятрафы бöröйöр. «Ушшаг»ын хорла ифасы мяни еля мяфтун елямишди ки, еля бил 
пяриляр мяни ганадларына алыб щансыса бир арзумун, истяйимин пющрясинин 
щяндявяриня йахынлашдырыб. Юзцм дя инана билмядим ки, «Щцсейни» вя 
«Айаг»ын ифасы ня заман баша чатды. Бир дя эюрдцм ки, артыг йеня хорла «Вила-
йяти» тяснифи охунур. «Вилайяти»ни Бала Йагуб (Ясэяр Ящмядову щамы беля 
чаьырыр)охуду, юзц дя чох тямкинля. О, бямдя ширин лящжясини гязялин бейтлярин-
дяки фялсяфи фикирлярин говшаьындан йаранан бир чялянэя чевирдийи мягамда 
Севинж Сарыйеванын ятирбядцжц сяси ешидилди Шядди-Вилайятини (Вилайятинин зилдян 
ифасы) ешидянляр еля бил донуб галмышдылар. Бу мягамда пенжяйинин, кюйняйинин 
голуну чирмяляйиб голунун тцкляринин галхмасына баханлары эюрдцм. Бязиляри 
ися щеч кясин щисс етмядийи бир тярздя яллярини жибляриня салараг дясмал чыхармаг 
вя кюврялмиш эюзляринин йашыны силмяк истяйирдиляр. Еля бу заман мяним йадыма 
дащи шаиримиз Сямяд Вурьунун 1942-жи илдя Бакыда кечирилян муьам вя халг 
мащныларынын ифачылыг сянятинин инкишаф етдирилмяси проблеминя щяср олунмуш 
мцшавирядяки сюйлядийи ашаьыдакы фикирляри дцшдц: «Мян етираф едирям ки, бизим 
муьамларда бядбинлик йохдур. Ня цчцн мян «Раст»а гулаг асанда 
аьлайырам? Мян щеч бядбин олмамышам. Яэяр адамлар бядбин олсайдылар, 
онда эяряк щамысы рущдан дцшяйди, эедиб гайаларда йашайарды». …»Раст» 
чалынанда онун еля язямятли йери вар ки, еля бил ки, гаршымдан карван кечир, 
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щяйаты, тябияти щисс едирям» (Бах.Н.Казымов. Цмумтящсил мяктябляриндя 
муьамларын тядрисиня даир. Бакы, Чашыоьлу, 2000, сящ. 67). Бюйцк шаиримиз 
демишкян, Севинж Сарыйева доьурдан да  «Раст»ын язямятли йерини бюйцк 
язямятля охуйурду. Юзц дя еля охуйурду, еля бил тамашачылары язямятли бир 
щейкяля чевирирди. «Дилкеш»и Сащиб Ибращимов башлады. Онун тямиз, мялащятли 
сяси, цзцнцн жизэиляриндяки ядяб-яркан ифадяляриндя адама даща тез чатырды. 
«Дилкеш»и Алмаз Оружова давам етдирди. Наьылларымыздакы, дастанларымыздакы 
хатунлары, Гятран Тябризинин, Низаминин, Фцзулинин, Нясиминин ясярляриндяки 
эюзялляри андыран Алмазын отурушу, милли колоритя уйьун эейими, бойунбаьысы, 
щятта гавалла давранышы «Дилкеш»дян щязз алмаьа санки бир нюв шяраит 
йарадырды. Еля бу заман динляйижиляри тилсимли бир дцнйайа апаран каман инилтиси 
ешидилди. Бу, Щабил Каман иди. Бизя еля эялирди ки, щабил Каман бязякли бир 
эялини-эюй гуршаьынын (галактиканын) 7 рянэини юз йени донунда ещтива едян 
мцняввяр бир эялини тягдим едир. Сцрякли алгышдан сонра: 

Надан бу эюзял мусигинин сиррини билмяз, 
Агил олана даима сирдашды муьамат 

бейтиля гязял цстцндя Сащибля Алмаз «Дилкеш»я рювняг вердиляр. Онлар гязяли 
доьрудан да йахшы сечмишдиляр. Чцнки залдакы тамашачылара бу эежя щягигятян 
муьамат ясил сирдаш иди. «Дилкеш» сонна йетирди, тамашачы истяся дя, истямяся дя 
муьам гатары юз мянзилиня доьру эедирди. Муьам гатары мянзилиня йахынлаша-
йахынлаша даща шаграг, даща шух муьам няьмяляри тамашачыйа никбин рущ 
тялгин едирди. Муьам хорунун охудуьу тясниф кими: 

Мян сяня ашигям, сян дя ей эюзял, 
Инсафа, мцрвятя эялясян эяряк… 

Тяснифин гисмян ойнаглыг тяжяссцм едян лирик мелодийасына бялянян 
инсана шух овгат бяхш еляйян бу сюзлярин сонунда тамашачылар Сащибин, 
Алмазын соло ифасы иля йанашы, онларын дуетинин шащиди олдулар. Тяснифя муьам 
ифачыларынын хору йекун вурду. Бцтцн бунлар ися «Раст»а даща ориъинал-естетик 
бир эюркям верирди. «Кцрдц»нц Защид Гулийев башлады. Защидин кюнцлляря няшя 
верян аби-кювсяр ляззятли, бцллур кими саф сясинин тавана дяйиб якс сяда вермяси 
тарзян Елчин Щяшимову жушя эятирди. Елчинин тарындан гопан ритмик муьам 
мелодийасы санки диля эялиб демяк истяйирди ки, «Кцрдц» сюзц кцрд сюзцндяндир. 
Сюзцн кюкцндяки «кцр» сюзц «зиряк», «надинж», «дяжял», «шулуг», «мяжрасына 
сыьмайан» (Кцр чайынын етимолоъи мянасы да бу гябилдяндир) мянасыны  верир. 
Елчинин биляйиндяки зиряклик мизраб тутан бармагларына жялd бир чевиклик  
ютцрцрдц, санки Кцр чайы мяжрасындан чыхмышды. Елчинин тарындан ужалан бу 
жошьунлуьа Елнур (каманча) гцввя верирди. Онлара Елшян (наьара) гошулду Щяр 
цчц жушя эялди, лязэищянэинин (лязэи ащянэи) ритмик фонунда еля бир етизаз 
йаранды ки, сюзля ифадяси мцмкцн олмайан бу ащянэи йалныз тяжрцбяли вя сяриштяли 
сяняткар Низами Аллащвердийевин (балабан) сяма кими тямиз-дям тоnикасы юз 
мяжрасында сахлады вя «шядди-кцрдц»нц юзцня мяхсус усталыгла нювбяти 
мярщяляйя эятирди. Бу мярщялядя ися ойнаг бир рянэ «Зямин-харя» цчцн бир нюв 
зямин йаратды. 

«Зямин-харя» Азярбайжан мусиги мядяниййятинин салнамясиня гызыл 
сящифя кими йазан Щабил Каман мцшайятя гошулараг щамыны мясти-хумар 
еляди. Алмазла Севинжин щяряйя бир зяминхаря боьазы,  Защидин шаграг 
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зяминхаря наляси шюбяни даща эюзяляшдирди. Еля бу заман Бала Щабил (бундан 
сонра мян Елнуру беля адландыражаьам – Ф.С.) «Зямин-харя»ни Щабилсайаьы 
явязляндирди. Тамашачылар ону вя Щабил Каманы алгышлайырлар. Щабил каман да 
юз нювбясиндя Щабил мяктябинин лайигли давамчысына вя тамашачылара ядяб-
яркан  гайдаларына уйьун тязим едяряк ял чалды. Защид Гулийев шюбяйя йекун 
вурараг «Раст»а айаг етмякля юз сяркярдялик мящарятини бирузя верир. Муьам 
хору охуйур: 

Йери ща, йери ща, кцсмцшям сяндян, 
Айрылыг шярабын ичмишям сяндян а билбяр. 

Муьам хорунун охудуьу тяснифин каденсийасындан сонра Бала Йагуб 
(Ясэяр Ящмядов) «Шикястейи-фарс»ла дястэащы давам етдирди. Еля бу заман 
гаршымыздакы сырада яйляшян, республикамызын  халг артисти, истедадлы мцьянни-
бястячи, муьамларымызын мащир ифачысы Мяммядбаьыр Баьырзадя архайа чюнцр 
вя мянимля йанашы отуран Азярбайжан Телевизийасынын мусиги баш редак-
сийасынын мцдир мцавини алим-шаир достум Вцгар Ящмядя пычылдайараг билдирир 
ки, бу охунан шюбя «Шикястейи-фарс» йох, «Хожястя»дир. Бу, саь тяряфимдя 
отуран Милли Олимпийа Комитясинин сядр мцавини, ССРИ, дцнйа вя Авропа 
чемпиону, Дцнйа кубокунун сащиби, Азярбайжан эцляш мяктябинин корифей-
ляриндян бири олан Хязяр Исайев цчцн дя мараглы олур. Хязяр Исайев бу барядя 
мяним дя фикрими билмяк истяйир. Муьамын сещриндян чыха билмядийимдян 
фикрими эежя сона йетдикдян сонра билдиряжяйими бяйан едирям. Онлар разыла-
шырлар. Бир нечя санийялик сющбятя гошулсам да гулаьым Бала Йагубун 
«Шикястейи-фарс»ында иди. Шюбяни Алмаз ханым давам етдирди. О, онун цчцн 
айрылан щиссяни Цзейир Щажыбяйов цслубунда сясляндирди. Дащи Цзейир бяйин 
«Лейли вя Мяжнун» операсында Лейлинин Мяжнуна мцражиятини сюйлянилян 
цслубда биз Рцбабя ханым Мурадовадан, Зейняб ханым Ханларовадан, 
Сякиня ханым Исмайыловадан дяфялярля ешитмишик. Алмаз ханымын бу цслубда 
охумасы Цзейир бяй Щажыбяйову, Шяргин  илк операсы олан «Лейли вя Мяжнун»у 
да, Рцбабя ханымы да (мязары нурла долсун),  Зейняб ханымы да, Сякиня 
ханымы да эюз юнцня эятирди. Жаван олмасына бахмайараг Алмаз ханым 
доьрудан да «Шикястейи-фарс»ы усталыгла рювнягляндирди. О, юн сырада муьам 
ахшамыны бюйцк  мящяббятля динляйян, республикамызын халг артистляри Тцкяз-
бан ханым Исмайылова, Тцркийя Жумщуриййятинин сабиг президенти демишкян, 
тякжя Азяри тцркляринин дейил, бцтцн тцрк дцнйасынын бюйцк мцьянниси Сара 
ханым Гядимовайа имтащан верирмиш кими даща мясулиййятля охуйурдуАхы 
Сара ханым да, Тцкязбан ханым да Азярбайжан муьам сянятинин, муьам 
мядяниййятимизин надир инжиляридирляр Щяр ики мцьяннимизин башларынын щярякяти 
иля мямнунлуьуну билдирмялярини няинки Алмаз ханымын, щятта о бири мцьян-
ниляримизин имтащандан яла гиймят алмасы кими йозмаг олар. Бцтцн шюбя вя 
эушялярин ифасында юзцнц йахшы эюстярян эянж мцьянни Е.Щцсейнов бу дяфя дя 
«Шикястейи-фарс»ын она мяхсус олан щиссясини «Сярви зцлфцн кими щеч кяс 
пяришанлыьы билмяз» мятляли гязял цстцндя охуйаркян щям шюбянин лирик кон-
текстини гязялин яруз вязниндяки юлчц вя бюлэцляриня усталыгла уйьунлашдыра билди, 
щям дя ширин авазы иля тамашачылары разы салды. Бурада Бала Йагубун «Шикястейи-
фарс» цстцндя Нябатинин «Йохду-йох» гязялиня мцражият едяряк тамашачыларын 
ряьбятини  газанмасыны хцсуси гейд етмяк лазымдыр. О, мярщум халг артистимиз 
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Йагуб Мяммядовун боьазларыны, эязишмялярини еля дцрцст шякилдя тягдир етди 
ки, бцтцн тамашачылар юз алгышларыйла эюркямли муьам устадымызы хатырладылар, 
онун рущян Щабил Каманын «Раст» эежясиня гонаг эялмясини зянн етдиляр. Улу 
Йагубун Шядди-шякяр зянэуляляриня тамарзы галан тамашачылар «Шикястейи-
фарс»ын сонлуьунда Севинж Сарыйеванын ежазкар сясиндян гопан Сеэащ няфясини 
ешитдиляр. «Шикястейи-фарс»ын Сеэащ варийасийасынын мцшайиятини Щабил Каман юз 
цзяриня эютцрцр «Щабил-Сеэащы»нын ришяляри щамыны мяфтун едир. Бу ришялярдян 
сцзцлян Сеэащын янтиг сиррлярини Щажы Маилин «Ня олар, йар мяни биржя дяфя йад 
елясин» мятляли гязялинин поетик-фялсяфи мянасыны йаваш-йаваш ачмаьа башлады. 

Йеня дя Муьам хорунун ляззятли дейишмяляри ешидилир: 
Хор: Евляри вар, ай аман, хана-хана, 

Мян кцл олдум ай аман2, йана-йана. 
Соло (Защид): Йайлыьынын ужу бута 
Хор: Мяни салдын, ай аман2, йаман ода. 
Ифачылар «Раст»ын зирвясиня йцксялирдиляр. Бу зирвядя муьам вокалчыла-

рынын вя инструменталчыларынын йарышы финала йахынлашырды. Хорун коденсийа-
сындан сонра Защид «Яраг» башлайыр, Сащиб давам етдирир. Тар-каман йарышыр. 
Тамашачылар бу йарышы алгышлайыр. Алгышлар алтында Сащиб юзцнямяхсус бир 
няфясля тамашачыларын диггятини юзцня жялб етмяйя жящд эюстярир. Лакин тар-
каманын «Зянэи-Шцтор» (дявя зянэи демякдир) сайаьы дует-йарышы йенидян 
тамашачы алгышына сябяб олур. Зирвя йахынлашдыгжа ифачыларын йарышы ясил рягабят 
тясяввцрц йарадыр. Гейд етмялийик ки, бу рягабят охужунун дцшцндцйц диэяр 
рягабятлярдян фяргли олараг саьлам рягабятдир. Бу саьлам рягабятин ися ян 
цмдя мягсяди «ким даща чох алгыш газанажаг» принсипиня хидмят едир. 
Беляликля, «Раст»ын зирвяси саьлам рягабят мейданына чеврилир. Бу мейданын 
йеэаня юлчц ващиди, мейары ися тамашачы алгышы иди. Будур, рягабят мейданынын 
лидерляри юз балансына даща чох алгыш газанжындан пай, тцркляр демишкян пуан 
дахил едирляр. Растын зирвясиня юз байраьыны санжан Защид «Араг»ы йекунлаш-
дырмаьы хатырладан эюзяллийи, естетик рижяти иля сечилян няфяс едир, тар-каманын 
жаваб эязишмяляри битяр-битмяз Сащиб «Пянжэащ»ы зирвянин сонунжу пикиня 
йцксялдир вя естафети Алмаза ютцрцр, ондан тящвил алыр вя тамашачылардан даща 
бир алгыш алыр. Алгышлар сянэийян кими Севинжин тутйя кими дяйярли, ипяк кими 
тямиз сяси эялир. «Рак» (буна Раки-Хорасаны дя дейилир), «Гяраи» бир-бирини явяз 
едир. Нящайят Защид зирвядя Жаббары, Сеййиди, Щажы Щцсцнц, Исламы хатырладан 
няфясини шаща галдырыр вя алгышларын мцшайяти иля «Раст»а айаг верир: 

Фцзули рцндц шейдадыр, щямишя халга рцсвадыр, 
Сорун ким, бу ня севдадыр, бу севдадан уsанмазмы? 

 
Муьам хору «Раст» муьамы тоникасынын (майясинин) «сол» сясиня бирэя 

йетиширляр. «Раст» сона йетир. Тамашачылар айаг цстя «Раст»ы, онун ифачыларыны 
да мцшайятчи групу да, «Раст»ы йени бир жазибядар цслубда, гейри-ади формада, 
бир аз мцбалиьяли ифадя етсяк, космик сявиййядя щазырлайыб тягдим едян 
республикамызын халг артисти, президент тягацдчцсц Щабил Ялийеви сцрякли алгышла-
дылар. Муьам ахшамыны йекунлашдыран Щабил Ялийев деди: 
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- Язиз сянятсевярляр, сянятдуйарлар. Халг йахшы ифачы эюрмяк истядийи кими, 
биз ифачылар да йахшы тамашачылар эюрмяк истяйирик. Бу эцн бизим ня йахшы 
тамашачымыз вар. Щамыныза юз тяшяккцрцзц билдиририк. 

Эежянин сонунда тамашачыларын бир гисми беш-беш, он-он бир йеря йыьышыб 
юз истяк вя арзуларыны, арзу-диляклярини, эежядян алдыглары тяяссцратларыны бир-
бирляриля бюлцшцр, бир гисми ися ифачыларла эюрцшцб онлара юз миннятдарлыгларыны 
билдирир, бир гисми ися Щабил Ялийевя бу мющтяшям эежяйя эюря тяшяккцр 
едирдиляр. Мян Хязяр Исайевин хащишиня ямял едиб «Шикястейи-фарс» щаггында 
билдикляримдян она мялумат верирдим. Башымыза йыьышан адамларын сайынын 
артдыьыны эюрцб юзцмц бир гядяр йыьышдырдым. Хязяр деди: 

- Фяращим мцяллим, хащиш едирям «Шикястейи-фарс» вя «Хожястя» барядя 
фикирляринизи билдирясиниз.  

Мян етираз етмядим вя дедим: 
- Язизим Хязяр, яввяла ону дейим ки, «Раст»а муьамларымызын анасы 

дейибляр. Щяля ХЫЫ ясрдя Низами Эянжяви «Хямся»дя «Раст»ы биринжи муьам 
щесаб едир вя Хосровун шяряфиня тяшкил едилмиш мусиги мяжлисиндя мцьянни 
Никиса илк муьам кими «Раст» охуйур. Низами ону беля шярщ едир: 

Никиса, нежя ки, демишди Ширин, 
Бир гязял охуду, «Раст» цстя щямин. 

Мараглыдыр ки, икинжи мцьянни Барbяд ися «Раст»ын «Ушшаг» эушясини 
Хосровун адындан охудуьу бир гязялля она жаваб верир. ХЫЫЫ ясрдя йашамыш 
бюйцк мцтяфяккиримиз Урмяви дя «Раст»ы биринжи муьам адландырыр. Щямин бу 
биринжи ана муьамымызын тяркиби чох зянэин олмуш, Азярбайжанын айры-айры 
бюлэяляриндя бу зянэинлийин охшар, фяргли жящятляри дя олмушдур. Сяфийяддин 
Урмяви (ХЫЫЫ яср) «Раст»ын 33 шюбя вя эушядян ибарят олдуьуну эюстярир. Бир аз 
йахын заманлара мцражият етсяк демялийик ки, ХЫХ ясрдя Бакыда, Ширванда, 
Гарабаьда охунан «Раст»ын шюбя вя эушяляриндя мцхтялифлик вардыр. Профессор 
Рамиз Зющрабов «Муьам» китабында (монографийасында) йазыр ки, ХЫХ ясрдя 
Бакы (Абшерон) мусиги мяжлисляриндя «Раст» дясэащы 15, Шуша (Гарабаь) 
мяжлисляриндя 18 шюбя вя эушядян ибарят идися Шамахы (Ширван) мяжлисляриндя ися 
шюбя вя эушялярин сайы 21-я чатырды. Низами, С.Урмяви, Ябдцлгадир Мараьayi, 
Цзейир Щажыбяйов, Яфрасийаб Бядялбяйли, Ящмяд Бакыханов, Рамиз Зющрабов, 
Камил Ящмядовла баьлы олан мянбяляря истинад етсяк демялийик ки, «Раст» 
дястэащында щям «Шикястейи-фарс», щям дя «Хожястя» вардыр. «Шикястейи-фарс» 
сюзц муьамларымызын сырасына ерамызын ЫЫ-ВЫЫ ясрляриндя дахил олмушдур. 
Мялум олдуьу кими Сасаниляр (Иран щюкмдарлары Януширяван, Кейляр, Аббас 
вя с.) Азярбайжаны 500 ил ясарятдя сахламыш вя Азярбайжан дили дя, елми дя, 
мядяниййяти дя, инжясяняти дя ейни заманда муьамлары да, бир нюв фарслашдырыл-
мышдыр. «Шикястейи-фарс»да щямин дюврлярдя «Раст» дястэащынын тяркибиня дахил 
олмушдур. «Фарс  шикястяси» мянасы верян бу сюзцн муьам аилясиня дахил 
олмасы тясадцфц дейил. Чцнки бу сюзя гядяр муьам аилясиндя «Кясмя-шикястя», 
«Ширван-шикястяси», «Гарабаь шикястяси» щям ад кими, щям дя шюбя вя эушя кими 
бу аиляйя мянсуб иди. «Шикястейи-фарс»а гядяр «Раст» дястэащында «Хожяс-
тя»нин олмасы ещтималы да истисна дейил. «Хожястя» сюзцнцн лцьяти мянасы тцрк 
мяншяли сюз олан «Хожа» сюзцндяндир. Тцрк етимолоэийасында «Хожа» хошбяхт 
адама, инсанлара хошбяхтлик диляйян вя бяхш едян, мцдрцк адама вя йа аьыллы 
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вя зянэин дцнйаэюрцшя мяхсус олан Адама, мцяллимя, алимя, устада да 
дейярляр. Мащмуд Кашьаринин (ХЫ яср) «Дивани-Лцьят тцрк» китабында бу сюз 
вар. Эцман етмяк олар ки, «Хожястя»нин мелодийасы инсанларда шад, хцррям вя 
хошбяхтлик щисс вя дуйьулары ашыладыьы цчцн «Хожястя»дя охунан сюзляр дя беля 
щисс вя дуйьулары ашыламаьа хидмят етмялидир. «Раст» сюзцнцн лцьяти 
мянасындакы «дцзлцк», «доьручулуг», «сяадят» вя «хошбяхтлик» кими мяна 
чаларлары да демяйя ясас верир ки, «Раст»ын бцтцн шюбя вя эушяляринин мяна 
чаларлары биринжи мяна чаларлары иля щямащянэ сяслянмяси мянтигя уйьундур. 
Мясялян, дейяк ки, «Ушшаг» сюзц яэяр ашиглярин мяшугларын, шябу-щижран, вцсал-
дями мянасыны верирся, мящз она эюря дя «Ушшаг»ын ритмик ойнаг ащянэи иля 
ашиг вя мяшуг вясф олунмалыдыр. Дейилянлярдян беля гянаятя эялмяк олар ки, 
«Шикястейи-фарс»дан яввял «Хожястя»нин мювжуд олмасы, сонракы дюврлярдя 
онларын щям мцстягил, щям фяргли, щям дя охшар формада ифа олунмасыны да 
мягбул саймаг мцмкцнся шюбянин «Хожястя» адландырылмасыны да 
мягсядяуйьун щесаб етмяк олар. Бу бахымдан биз Мяммядбаьыр 
Баьырзадянин фикриля разылашмайа билмярик. 

Галды ки, муьамларын тарихи, онларын адларынын йозуму иля баьлы бязи 
тядгигатчыларын онларын щям тарихиля, щям дя адларынын йозуму иля баьлы бцтцн 
фактларын яряб вя фарс фолклору, етнографийасы, мянтиги, ясэи астролоэийасына тяряф 
дартмасы иля гяти разылашмаг олмаз. Унутмамалыйыг ки, муьамларымыз тякжя 
зювг мянбяйи дейил, онлар щям дя Азярбайжан халгы иля йанашы бцтцн Шярг 
халгларынын мцхтялиф ижтимаи-игтисади формасийасы йоллары дюврц цчцн сяжиййяви 
олан щяйат щадисяляри, биосфери, жоьрафийасы, тарихи щадисяляри барядя динляйижидя 
зянэин тясяввцр йарадыр.  Эютцряк еля бу эцн тягдим олунан «Раст»ын «Яраг» 
вя вахтиля «Раст»ын тяркибиндя охунан «Мавяряннящр», «Кабулу» шюбялярини. 
Билдийимиз кими муьам ифачыларымыз да, муьам тядгигатчыларымыз да «Яраг»а 
щям дя «Ираг» дейирляр. Йадда сахламалыйыг ки, муьамларымызын адында ифадя 
олунан Яраг да, Ираг да, Шираз да (Байаты Шираз), Исфащан да (Байаты-Исфащан), 
Нишапур да, Нящавянд дя, Гатар да, Яжям дя (Байаты-Яжям), Мавяряннящр дя, 
Дяшти дя, Щерат да (Щейраты) юлкя, мямлякят, вилайят, шящяр, вади адларыдыр вя 
вахтиля азярбайжанлылар щямин цнванларда йашамыш, ишлямиш, фяалиййят эюстярмиш, 
юз муьамларындан мяняви гида кими бящрялянмишдир. Низами Эянжяси «Хосров 
вя Ширин»дя «Раст»ын шюбяляри ичиндя «Ираг»ын, «Сази-Новруз» вя «Кини-
Сяйавуш»ун  адларыны чякир вя онларын щяр бирини мцхтялиф тарихи щадисялярля 
вящдятдя эюрцнцр. Низамидяки «Сази-Новруз» бу эцн бизя «Новрузи-рявяндя» 
кими эялиб чатмышдыр. Новруз халгымызын ян гядим йазын эялиши мцнасибятиля 
байрам етдийи йени ил тягвиминя ишарядирся, рявяндя ися ряван ахмаг, ряван 
эетмяк мянасыны билдирир. Новруза, йяни йени иля саь-саламат эетмяк, 
говушмаг кими баша дцшцлцр. Низами «Сазы-Новруз» дейяндя  тяхминян щямин 
мяна чаларыны нязярдя тутур. Чцнки саз сюзцнцн биринжи мянасы саз олмаг, саф 
олмаг (бязи диалектлярдя «сап саьлам» кими ишлядилир) кими йозулурса, икинжи 
мянасы мусиги алятинин ады кими баша дцшцлцр. Яэяр Яраг гядим 
азярбайжанлыларын йашадыьы шящярдирся, Ираг ися Шяргин ян бюйцк мямлякят-
ляриндян биридир. Ираг тарихян ики щиссядян ибарят олуб. Онун бюйцк биринжи 
щиссясиндя ярябляр йашадыьы цчцн орайа Ираги-Яряб, галан щиссясиндя яжям 
тцрклярин йашадыьы (Яжями Нахчывани дя щямин яжям тцркляриндяндир) цчцн 
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орайа Ираги-Яжям дейилмишдир. ХЫ ясрдя йашамыш Азярбайжанын ян эюркямли 
шаирляриндян бири олан Хягани «Ирагын тющвяляри» («Тющвятцл-Ирагейин») адлы 
ясяриндя щямин яжями тцркляринин щяйатындан, мяишятиндян, мядяниййятиндян дя 
сющбят ачыр. Бу эцн башы бялалы Ирагда йашайан Яжям тцркляринин (Яжями 
тцркляри) тайфаларындан (етникляриндян) олан кяркцкляр, явшарлар, тцркманлар да 
«Раст» охуйурлар. Демяли  «Шикястейи-фарс» вя «Хожястя» кими «Яраг» вя 
«Ираг»ын Азярбайжан муьам аилясинин мцстягил цзвляри олмаларыны да ещтимал 
етмяк олар. 

Низами Эянжяви «Раст»ын, Кини-Сяйавуш шюбясинин ямяля эялмясини 
поетик дилля конкрет тарихи щадися иля ялагяляндирир. Низами яэяр бир тяряфдян 
муьамын динляйижидя мящяббят вя эюзяллик щиссляри иля йанашы гожаглыг, иэидлик, 
гящряманлыг гялябя язми (бу эцн бизя бу щиссляр мянфур ермяниляря галиб 
эялмяк цчцн чох  важибдир – Ф.С.), мцбаризлик кими щисслярин доьурмасыны тялгин 
едирся, икинжи бир тяряфдян бюйцк шаир Фирдовсинин «Шящнамя» ясяриндяки 
Сяйавушла баьлы бир тарихи щадисяни йада салыр. О, Иран падшащы Кейкавусун 
оьлудур. Туран падшащы Яфрасийаб Сийавушун башыны вурдурур, Кейкавус ися 
оьлунун гисасыны алмаг цчцн Рцстям Зала «Кини-Сяйавуш» дейя мцщарибя елан 
едир. Нязяря алсаг ки, бу тарихи щадися Низами дюврцндян тяхминян 3 мин яввял 
баш вермишдир. Онда демяйя ясасымыз вар ки,  муьамын ичиндяки 
информасийаларын тарихи минилликлярин чох дярин гатларында да мювжуддур. 

Йахуд вахтиля «Раст»ын тяркибиндя охунан «Мавяряннящр» шюбясини 
эютцряк. Мавяряннящр Юзбякистанын гядим адыдыр. Мавяряннящр (гядим гай-
нагларда Мавцряннящр йазылыр) сюзцнцн етимолоъи мянасы  «ики дярйа арасында 
йерляшян мякан» демякдир. Доьрудан да Мавяряннящри бир тяряфдян Аму-
Дярйа, бир тяряфдян Сыр-Дярйа ящатя етмишдир. Моьоллар империйасы дюврцндя 
Чинэиз хан  Мавяряннящри ишьал етдикдян сонра, ораны оьлу Жыьатайа баьышламыш 
вя Жыьатай няслиндян олан Ямир Теймур (Топал Теймур вя йа Теймур Лянэ) 
Азярбайжаны алмыш вя оьлу Мираншащ Азярбайжанын щюкмдары олмушдур. Бу 
дюврлярдя Ямир Теймурун шяряфиня онун юлкясинин адыны дашыйан 
«Мавяряннящр»i  Азярбайжан мцьянниляри  «Раст»ын тяркибиндя чох эениш шякил-
дя охумушлар. 

Йахуд «Раст»ын «Кабулы» шюбяси дя мцщцм тарихи щадисяляри тяжяссцм 
етдирмяк бахымындан чох мараглыдыр. Кабул индики Яфганыстанын пайтахтыдыр. 
Орта ясрлярдя Сяфявиляр Кабулу, Яфганыстаны (йяни Щераты) ишьал етдикдян сонра 
Сяфяви щюкмдары Шащ Исмайыл орайа юз оьлу Тящмасиби вали тяйин етмишдир. 
Яфганыстанын 30 яйалятиндян биринин ады Кабул, биринин ады Забул, биринин ады 
ися Щератдыр. Щяр цч яйалятин ады муьамларымызда йашайыр. Арашдырмалар 
эюстярир ки, Шащ Тящмасиб Щератын щакими (валиси) оларкян яйалятляря йцрцшц 
заманы орду жянэавярлярини жушя эятирян кцс, синж, дцнбяк, наьара, тябил кими 
зярб алятляринин сяси ужалырды. Бу заман ритмик ащынэин фонунда гошунун орта 
мювгейиндя йерляшдирилмиш ханяндяляр жанэавярляри гялябяйя рущландырмаг 
мягсядиля зилдян нювбя иля муьам парчалары охуйурлармыш. Эцман олунур ки, 
щямин муьам парчалары ясасян «Раст»ын, «Пянжиэащ»ын вя «Рак»ын (Раки дя 
дейилир) цстцндя охумушлар. Щяр йцрцш заманы ханяндяляр щямин муьам 
парчаларыны мцхтялиф боьазлар, зянэулялярля зянэинляшдирмишляр. Кабул вя Щерат 
йцрцшцндян сонра гялябяни байрам едяркян ясэярлярин, йавярлярин, яфсярлярин 
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йцрцш заманы охунан муьам парчалары даща чох хошларына эялдийи цчцн 
онларын дяфялярля ифасыны сифариш вермишляр. Беляликля щямин  парчаларын бири 
«Кабули» бири ися «Щераты» адландырылмышдыр. «Щераты» сонралар ритмик муьам 
кими формалашараг «Щейрати» ады иля мцстяdiллəшмишдир. Эюрцндцйц кими 
муьамларымыз, дястэащларымыз зювг мянбяйи олдуьу кими няинки Азярбайжанын 
тарихи кечмиши иля баьлы ян зянэин вя чох надир информасийаларла сойдашларымызын 
дцнйа эюрцшцнц формалашдырыр, щятта Шярг халгларынын ижтимаи-сийаси щяйатында 
баш верян тарихи щадисялярин цзя чыхарылыб мцгайисяли шякилдя якс едилмясиндя, 
юйрянилмясиндя мцщцм рол ойнайыр… 

Яэяр бизи эежянин тяшкилатчыларынын гонагларын шяряфиня ачдыглары зийафят 
сцфрясиня дявят етмясяйдиляр, аллащ билир, «Раст» щаггындакы айагцстц сющбя-
тимиз нечя саат давам едяжякди. 
Зийафятдя ися йемяк, ичмяк, яйлянмяк арха плана кечди вя Муьам ахшамынын 
мцзакиряси зийафятин ясас гайясиня чеврилди: Академикляр Бякир Нябийев, Васим 
Мяммядялийев, Щабил Каманын тядгигатчысы профессор Илщам Рящимли, шаир 
Няриман Щясянзадя, республикамызын халг артистляри Сара Гядимова, Тцкязбан 
Исмайылова, Илщамя Гулийева, Ислам Рзайев, Ариф Бабайев, Тялят Гасымов, 
республикамызын баш психиатры, профессор Аьабяй Султанов, шаир-публисист Вцгар 
Ящмяд  эежянин тяшяббцскары Щабил Ялийевя, тяшкилатчысы «Азярнефтйаь» нефт 
емалы заводунун директору Рамиз Мирзяйевя юз тяшяккцрлярини билдирдиляр, 
«Раст дястэащы» Муьам ахшамындан алдыглары естетик зювгцн дяйяриндян, беля 
тядбирлярин ящямиййятиндян црякдолусу сюз ачдылар. Бу мющтяшям муьам 
эежясиня йекун вураркян эежянин тяшяббцскары olan xalq artisti Habil  Əliyevə  
юз шяхси мцражиятлярими чатдырмаг истяйирям. 

 Щюрмятли Щабил мцяллим, Сиз Азярбайжан мусиги мядяниййяти тарихиндя 
силинмяз из гойан азман бир сяняткарсыныз. Сизин Азярбайжан халг мусигиси 
тарихиндяки хидмятлярин щяжми,  аренасы, маsштабы  о гядяр бюйцкдцр ки, онларын 
щамысыны бир йазыйа сыьышдырмаг, шцбщясиз, чох чятиндир. Сиз, илк дяфя олараг 
каманчаны тарын кюлялийиндян хилас едяряк каманын мцстягил ифачылыг мяктябини 
йаратмышсыныз. Щансы ки бу мяктябин йетирмяляри Азярбайжан каманы васитясиля 
халг мусигимизля йанашы бястякар няьмялярини дя дцнйа халгларына ярмяьан 
етмякля Сизя вя мямлякятимизя башужалыьы эятирмишляр Бу мяктябин ямякдар 
артистляримиз Шяфигя ханым Ейвазова, Ядалят Вязиров кими нцмайяндяляри 
беляляриндяндир. 

Щяр дяфя халг артистимиз Йагуб Мяммядовун «Мянсуриййя»синя гулаг 
асанда инанмаг олмур ки, бу сярбяст юлчцлц вокал партийаны тякжя каман 
мцшайят едиб. «Мянсуриййя» орду  жянэавяри Мянсурун мярдлик, мцбаризлик, 
гящряманлыг щавасыдырса, Щабил Каманын муьамшцнаслыг тарихиндяки гялябяси 
вя тянтянясидир. 

Сиз Азярбайжан муьамлары сырасына «Щабил-Сеэащы», «Щабил-Дцэащы» 
кими инжиляр бяхш етмишсиниз Гянбяр Щцсейнли «Жцжялярим»и мяктябягядяр вя 
мяктяб йашлы ушаглар цчцн йазмышдыр. Сиз щямин мащныны йенийетмялярин, 
эянжлярин, ащылларын, гожаларын, щятта дювлят рящбярляринин севимли мащнысы 
сявиййясиня йцксялтдиниз. 
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Сиз нечя-нечя петросйанларын, григорйанларын, меликуйамларын, кероп-
йанларын чальысынын чцрцк бир вызылты олдуьуну сцбут етмякля Сайатновалара 
ужалдылмыш йаланчы щейкялляри дармадаьын етдиниз. 

Бцтцн бунлар азмыш кими, Сиз ХХЫ ясрин биринжи рцбцндя, йашынызын сяксяни 
щаглайан синниниздя «Раст»а бир реъиссор кими гурулуш веряряк ону 
муьамларымызын шащы кими тягдим етдиниз. Муьамсевярляр муьамларымызын 
шащы сюзцнц чохларындан ешитмишдиляр Илк дяфя ися Сизин тягдиматынызда буну 
яйани шякилдя эюрдцляр. Ящсян Сизя, мин ящсян! 

 

Sual və taşırıqlar. 
1. Estetika və estetik tərbiyə anlayışlarının fərqi nədən ibarətdir? 
2. Estetik tərbiyə məqsəd və vəzifələri hansılardır? 
3. Təlim prosesində şagirdlərə hansı bədii zövq elementləri aşılanır? Bəs, 

dərsdənkənar tədbirlərdə? 
4. Estetik tərbiyənin zəruri şərtləri hansılardır? 

5. Estetik tərbiyənin kütləviliyi deyəndə nə başa düşülür? 
6. Muğamlar haqqında danışın. 
7. Dinləyicidə güclü, emosional estetik hislər aşılayan muğamların və 

onların ifaçılarının ölkəmizdə nüfuzu necədir? 
8. Ölkəmizin birinci xanımı, YUNESKO və UNESKO-nun xoş məramlı 

səfiri, Millət vəkil Mehriba Əliyevanın muğam ifaçılığının inkişafına 
olan qayğısından danışın. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
X Fəsil:  

 2.18. Ekoloji tərbiyə 
 

Ekoloji tərbiyə yaxın zamanlarda tərbiyənin tərkib hissələrindən biri kimi 
elmi pedaqogikada özünə yer tapsa da, şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrində 
və klassiklərimizin əsərlərində ətraf mühitin mühafizəsilə bağlı kifayət qədər 
məlumatlara rast gəlmək olar. “Elmi pedaqogikada tərbiyənin tərkib hissələri 

sırasında verilmiş ekoloji tərbiyənin əsas ideyaları, ən vacib istiqamətləri 
etnopedaqogikaya istinad edilərək sistemə salınmışdır. Deməli, elmi 
pedaqogikada mövcud olan pedaqogikanın əsas mənbəyi etnopedaqoji 
nümunələrdir” (Bax. Ə.Həşimov, F.B.Sadıqov. Azərbaycan xalq 
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pedaqogikası. Dərslik Bakı, Ünsiyyət, 2000, səh. 250). Müstəqillik 

qazandığımız hazırki şəraitdə yetişən nəsli milli-mənəvi dəyərlərimizə 
məhəbbət ruhunda tərbiyə etmək, onları ətraf mühitin saflaşdırılmasına 
düzgün istiqamətləndirmək qarşıda duran ən mühüm vəzifələrdəndir. Bu 
vəzifələr içərisində gənclərimizi əvəzsiz və bənzərsiz milli dəyərlərimizdən 
sayılan etnopedaqoji materiallarla yaxından tanış etmək, onları buradakı 
biliklərlə silahlandırmaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan xalqının 
ümumilli lideri Heydər Əliyev cənabları göstərir ki, “Bizim gənclərimiz gərək 
hazırlaşsınlar ki, XXI əsrdə Azərbaycanın inkişafını təmin edə bilsinlər. 

Bunun üçün biliklənmək, təhsil almaq, düzgün həyat tərzi keçirmək, milli-
mənəvi dəyərlərimizə daim söykənmək və ümumbəşəri dəyərlərdən səmərəli 
istifadə etmək lazımdır. Mən əminəm ki, bizim gənclərimiz Azərbaycanın 
gələcəyini bizdən də yaxşı təmin edəcəklər”. 

Yeni, XXI əsrdə Azərbaycanın inkişafını təmin etməyə qadir olan 
gənclərimizi ilk öncə yaşadıqları ekoloji mühiti sevib qorumağa hazırlamaq 
çox zəruridir. Bundan ötrü isə ata-babalarımızın müdrik kəlamlarına, ulu 
nənələrimizin deyimlərinə, nəsihətlərinə, xalq hikmətlərinə, tarixi 

salnaməmizin qızıl səhifəsi sayılan oğuznamələrdəki, nağıllardakı, 
dastanlardakı, atalar sözlərindəki, zərb-məsəllərdəki, bayatılardakı tövsiyə və 
fikirlərə istinad etməyə böyük ehtiyac duyulur. Çünk gənclərimizin ekoloji 
tərbiyəsini düzgün təşkil edərək, bugünümüzün ekoloji bəlalarına qarşı 
mübarizə aparmaq üçün özünəqayıdış kontekstinə müraciət etməyə böyük 
ehtiyac vardır. Günü-gündən artan ekoloji fəlakətin qarşısını almaq məqsədilə 
gənclərimizi ətraf mühitin mühafizəsinə və saflaşdırılması uğrunda mübariz 
olmağa hazırlayarkən etnopedaqoji materiallarımıza müraciət etmək çox 

faydalı olar. Bu gün üçün qlobal təhlükə olan dəniz suyunun çirklənməsi, 
toksik maddələrin tətbiqi, müxtəlif bitki növlərinin, canlı orqanizmlərin nadir 
nümunələrinin məhv edilməsi, maddələrin biokimyəvi dövranın texnogen 
pozulması, atmosferdə, litosferdə, hidrosferdə tarazlıqların pozulması kimi 
ekoloji bəlalar yetişən nəslin ahəngdar inkişafı üçün böyük əngəllərə çevrilir. 
Torpaqlarımızın 20 faizini işğal edən erməni faşistlərinin elan olunmadan  
____________________ 

1H.Əliyev. Gənclərimizin qarşısında xalqımıza, dövlətimizə, ölkəmizə sədaqətlə xidmət 
etmək, həyatda fəal olmaq, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq vəzifəsi 
durur. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti. 26 fevral 1998-ci il.  

yaratdıqları müharibə şəraiti də ekoloji bəlalarımızı daha da çoxaltmışdır. 
Meşələrimiz qırılmış, yaşıllıqlarımız xarabazara çevrilmiş, çaylarımızın suyu 
zəhərli kimyəvi maddələrlə, radioaktiv tullantılarla çirklənmiş, bir sözlə, 
xalqımız həm maddi, həm mənəvi, həm də ekoloji cəhətdən böyük 
məhrumiyyətlərə düçar olmuşdur. Bütün bu bəlalardan xilas olmaq üçün əzmlə 

işləmək, çalışmaq və mətanətlə mübarizə aparmaq lazım gəlir. 
Bu sahədə respublikamızda həyata keçirilən planlı və mütəşəkkil işləri, o 

cümlədən, iqtisadi və ekoloji islahatları xüsusi qeyd etmək lazımdır. Son 
zamanlar respublikamızda ekoloji problemlərin həllinə yönəlmiş tədbirlər 
dövlət səviyyəsində həyata keçirilir. Belə ki, “Azərbaycan Respublikasının 
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ekoloji konsepsiyası” işlənib hazırlanmış, “Azərbaycanda təbiətin qorunması 

və təbii sərvətlərdən istifadə” qanunu (1992), Azərbaycanda ətraf mühitə 
təsirin qiymətləndirilməsi prosesi haqqında əsasnamə (1996), “Azərbaycan 
Respublikasının Heyvanat aləmi haqqında” qanunu, Azərbaycan 
Respublikasının dövlət təbiət və biosfer qoruqlarının ümumi əsasnamsəi. 
Dövlət Ekologiya Komitəsi tərəfindən ətraf mühitin mühafizəsi üzrə Milli 
Fəaliyyət Planı (1998) hazırlanıb qəbul edilmiş, 1999-cu ildə Xəzər dənizi üzrə 
beynəlxalq ekoloji proqramı həyata keçirmək üçün Bakı şəhərində “Xəzər 
ekoloji mərkəzi” yaradılmışdır. 2001-ci ilin sentyabrında Respublika 

prezidentinin fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi” yaradılmışdır.  

Respublikamızın ekoloji problemlərinin həlli yollarında beynəlxalq 
təşkilatların da fəaliyyəti xeyli genişləndirilmişdir. Belə ki, Azərbaycan 
Respublikası 1997-2000-ci illər ərzində Türkiyə, Norveç, Gürcüstan, 
Qazaxıstan, Moldova, RF-nın Dağıstan Muxtar Respublikası ilə ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində hökumətlərarası birgə əməkdaşlıq sazişləri imzalamış, 
Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmuşdur. 1998-ci ildə qəbul edilmiş Milli 

Fəaliyyət Planına əsasən 9 fəaliyyət istiqaməti müəyyən edilmişdir: ətraf mühit 
üzrə siyasət; qanunvericilik və sosial problemlər; Xəzər dənizinin ekoloji 
problemləri; sənaye, energetika, nəqliyyat və tullantılar; su ehtiyatları və 
atmosfer havası; Abşeron yarımadasının ekoloji problemləri; biomüxtəliflik, 
meşə və kənd təsərrüfatı; ekoloji sağlamlıq;  mədəniyyət. 

Respublikamızda ekoloji problemlərin həlli yollarında dövlət səviyyəsində 
həyata keçirilən tədbirlərin müəyyən bir hissəsini də təhsil sahəsində görülən 
işlər təşkil edir. Çünki ətraf mühitin qorunub saxlanması sahəsində görülən 

işlərin səmərəliliyini artırmaq üçün xalqın maariflənməsi əsas şərtlərdən 
biridir. Bu yaxınlarda Milli Məclis “Əhalinin ekoloji təhsili və 
maarifləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nu qədul 
etmişdir. Bu qanun əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi ilə bağlı dövlət 
siyasətinin hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını müəyyən edir, bu sahədə 
münasibətləri tənzimləyir. Məlumdur ki, ekoloji böhran iqtisadi böhranla 
nəticələnir. Böhranı aradan qaldırmaq üçün respublika hökumətinin qəbul 
etdiyi qərarlar və onların yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar qarşıda duran 

vəzifələri həyata keçirmək üçün xalq təsərrüfatının bütün sahələrində ixtisaslı 
mütəxəssislərə kəskin ehtiyac yaranır. Odur ki, mütəxəssis kadrlar hazırlayan 
ali məktəblərin, o cümlədən pedaqoji kardlar hazırlayan pedaqoji təmayüllü ali 
məktəblərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. 

Bu gün Bakıda Ekoloji kollec (texnikum), Azərbaycan Beynəlxalq 
Universitetində ekoloji fakültə gənc mütəxəssislərin-ekoloqların hazırlığını 
uğurla həyata keçirir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Ekoloji 
Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi və onun Suraxanı və Əzizbəyov rayonlarında 

məntəqələri fəaliyyət göstərir. Həmin məntəqələr aid olduqları rayonun bütün 
məktəbləri ilə əlaqə saxlayır, məktəblərdə müxtəlif tədbirlər keçirir, şagirdləri 
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müxtəlif praktik işlərə cəlb etməklə onların ekoloji tərbiyəsinin 

formalaşdırılmasında müəyyən rol oynayırlar.  
Respublikamızda həyata keçirilən Təhsil İslahatı da bu sahədə həyata 

keçirilən işlərə böyük təkan verir. Təhsil İslahatına dair direktiv və proqramı 
sənədlərdə yetişən nəslə ekoloji bilklərin verilməsi və etnopedaqoji 
materiallardan maksimum istifadə etməklə onların tərbiyələndirilməsi tövsiyə 
olunur. 

 
 

Ekoloji problemlər 

və müasir həyat 
 

Ən əvvəl ekologiya termininin meydana gəlməsinə və mənasına nəzər salaq. 
Qeyd etmək lazımdır ki, müasir ekologiyanın 50-dən artıq sahə və bölməsi 

mövcud olsa da, alimlərin ekologiya anlayışı  haqqında ümumi fikri yoxdur. 
Dünya alimləri bu elmə 100-ə qədər tərif vermişdir. Fikrimizcə, ekologiyanın 
ümumi mənası ətraf mühitlə canlı orqanizmlər, o cümlədən insan və cəmiyyət 
arasıbdakı qarşılıqlı təsirdən ibarətdir. 

Bizcə, müasir ekologiyanın düzgün tərifi Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyasında qeyd olunduğu kimidir. Yəni, ekologiya yunan sözü olan 
oikos – məskən, vətən, loqos – elm sözlərindən götürülmüşdür və biologiyanın 
bir şöbəsi kimi orqanizm səviyyəsindən yuxarıdakı sistemlərin, yəni 

populyasiyaların, növlər, biosenozlar, ekosistemlər, biogeosenozlar və 
biosferin quruluşunu və fəaliyyətini tədqiq edir. “Çox vaxt ekologiyanı 
orqanizmlər arasında, həmçinin orqanizm ilə ətraf mühit arasındakı qarşılıqlı 
münasibətləri öyrənən elm adlandırırlar. Müasir ekologiya eyni zamanda 
insanla biosfer arasındakı qarşılıqlı münasibət problemlərini də öyrənir. 
Ekologiya əsasən ümumi ekologiya və xüsusi ekologiya bölmələrinə ayrılır. 
Ümumi ekologiya orqanizm səviyyəsində yuxarıdakı müxtəlif sistemlərin 
quruluş və fəaliyyətini, xüsusi ekologiya isə  müxtəlif orqanizmlərin ətrf 

mühitlə münasibətini tədqiq edir”.  
Bu termini ilk dəfə elmi ədəbiyyatda 1866-cı ildə alman bioloqu E.Hekkel 

özünün “Orqanizmlərin ümumi morfologiyası” əsərində işlətmişdir. 
Hal-hazırda “ekoloji problemlər” anlayışı 2 mənada işlənir: 1. Ətraf 

mühitin çirklənməsi problemi və onun qorunması; 2. Cəmiyyətlə təbiətin 
qarşılıqlı münasibəti problemi. 

Yaşadığımız dövrdə cəmiyyətlə təbiətin qarşılıqlı münasibəti kimi qədim 
problem yeni xüsusiyyətlər kəsb etmişdir. Bəşəriyyətin biosferə təsiri elə 

təhlükəli vəziyyətə gətirib çıxarmışdır ki, indi yer kürəsində həyatın olub-
olmayacağı gündəliyə qoyulmuşdur. 

Bəşər cəmiyyətinin yarandığı ilk dövrlərdən insan öz  varlığına görə təbiətə 
borclu olduğunu dərk etmiş, təbiətə daha yaxın olmuş, onu mühafizə etmiş, 
əsrlər boyu onun nemətlərindən bəhrələnmişdir. Təbiət qüvvələri qarşısında 
aciz olan insan bu qüvvələrə sitayiş etmiş, torpağın yetirdiyi nemətlərə 
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hörmətlə yanaşmış, onu əhatə edən ətraf aləmin canlı varlıqlarından bir 

çoxunu totemləşdirmiş, onları müqəddəs hesab etmiş, bir sözlə, təbiətə qayğılı 
münasibət bəsləyərək özünün onun bir hissəciyi olduğunu dərk etmişdir. Lakin 
əsrlər keçdikcə cəmiyyət inkişaf edərək əhalinin sayı artdıqca, elm və texnika 
inkişaf etdikcə, insan şüuru özünün yüksək pilləsinə qalxdıqca özünü 
“dünyanın əşrəfi”, “təbiətin şahı”, hesab etməyə başlayan insan təbiətdən 
asılılığını unutmağa başlamışdır. Bu gün elmin gücündən istifadə edən insan 
təbiətə daha artıq təcavüz edir. Hal-hazırda təbiətin milyon illər ərzində 
yaratdığı sərvətləri insanın qısa bir müddət ərzində acgözlüklə istifadə etməsi 

gələcək nəsillərin yaşamasını, mövcudluğunu təhlükə altına qoymuşdur.  
Bəşəriyyətin “yaşıl evi” sayılan Yer kürəsində torpaq, hava, cu çirklənmiş, 

min hektarlarla meşələr qırılmış, dəniz və okeanların suyu çirkləndiyindən 
onların flora və faunasına ciddi ziyan vurulmuşdur. Eyni zamanda çayların 
məcraları səyişdirildiyindən, üzərində bəndlər salındığından bəzi balıq 
fərdlərinin kökü kəsilmiş, qurudulan bataqlıqların, qırılan meşələrin canlı 
aləminə hədsiz ziyan dəymiş, aparılan nüvə sınaqları, buraxılan kosmik 
peyklər, istifadə edilən feon qazı azon qatını zəiflədərək yerdə radiasiyanın 

çoxalmasına səbəb olmuşdur ki, bu da bir sıra sağalmaz xəstəliklərin törəməsi 
ilə nəticələnmişdir. 

Antarktida üzərində atmosferdə ozon getdikcə azalaraq ozon dəliyi 
yaranmışdır və bu dəliyin sərhədi get-gedə böyüyərək Avstraliya, Cənubi 
Amerika, Afrikaya doğru uzanır. Ozon dəliyi ekvatorial sahədə yanarsa, onun 
bioloji nəticələri ağılasığmaz faciələr törədə bilər. Ozon dəliyinin böyüməsinə 
səbəb isə havada keçirilən atom sınaqları nəticəsində stratosferin azot 
oksidləri ilə çirklənməsi, insanın təsərrüfat fəaliyyətinin inkişafı nəticəsində 

getdikcə çoxalmaqda olan zavod, fabrik, elektrik stansiyalarının havada və 
yerdə artan nəqliyyatın texnologiya və qurğularında kimyəvi tərkiblərin 
artması, uzunömürlü tullantı komponentlərindən olan freounun havada 
çoxalmasıdır. Beləliklə, təbiət və texnologiyanın mübarizəsi gedir. 

Bu mübarizədə insan kənardan baxmalı deyil, o, üzünü təbiətə tutmalıdır və 
vəziyyətdən çıxmaq üçün təbiətə zərər verməkdən əl çəkməli, tullantısız 
texnologiyaya keçməli, aktiv kimyəvi komponentləri başqaları ilə əvəz 
etməlidir. Yoxsa bu gün sivilizasiyanın ekoloji hadisələr nəticəsinəd məhv ola 

biləcəyi təhlükəsi nüvə müharibəsi təhlükəsindən sonra II yerdə durur. Müasir 
dövrün bir çox alimləri mövcud faktlara istinad edərək, belə bir fakir 
yürüdürlər ki, bəşəriyyət tarixində bir çox sivilizasiyalar olmuşdur və bu 
sivilizasiyalar elmin, tüxnikanın, mədəniyyətin ən yüksək bir nöqtəyə çatdığı 
bir dövrdə məhv olmuşdur. Odur ki, təbiətlə münasibətdə müasir insanın 
fəaliyyəti qlobal ekoloji problemlərin yaranmasına səbəb olduğu üçün bu gün 
bu məsələlərin həlli beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyac doğurur. 

Təbiətin məhv edilməsi və dağıdılması kimi qeydi-normal hallar son həddə 

çataraq insanın tənəzzülü prosesinin başlanğıcı olmuşdur. 
Təəssüflə qeyd etməliyik ki, respublikamızın təbiəti də ekoloji bəlalara 

məruz qalmışdır. 
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Əlverişli coğrafi mövqeyə, zəngin yeraltı və yüreste sərvətlərə malik olan 

respublikamızın təbiətinə amansızcasına qəsd edilmişdir. Böyük meşə 
zolaqları, o cümlədən məlum hadisələr zamanı Topxana meşəsi qırılmaqla, 
onların flora və faunasına ciddi ziyan vurulmuşdur. Respublikamızın 
əhalisinin yarıdan çoxusunu içməli su ilə təmin edən Kür çayına qonşu 
respublikaların ərazisində fəaliyyət göstərən zavod və fabriklərin zəhərli 
tullantıları atılır. Ölkə ərazisində torpağın məhsuldarlığını artırmaq üçün əkin 
sahələrinə verilən kimyəvi gübrələr torpağın zəhərlənməsinə səbəb olmuşdur. 
Respublikamızın Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şirvan (Əlibayramlı), Yevlax kimi 

böyük şəhərlərində ekoloji vəziyyət gündən-günə pisləşir. Sumqayıt şəhəri bu 
gün “ölü şəhər”, adlanır. Çünki paytaxtın cəmi 25-30 km-də salınan bu şəhər 
vaxtilə SSRİ adlanan böyük bir dövlətin kimya laboratoriyası olmaqla, onun 2 
zavodunda divinil, 3 zavodunda xlor (civə üsulu ilə) istehsal edilir və onun 
suyunda Xəzər dənizinə axıdılan çirkb suların illik həcmi Kürlə Arazın illik su 
balansından 1,5 dəfə çoxdur. Bu gün Xəzərə axıdılan kimyəvi maddələrin 
siyahısında 200 adda birləşmə qeyd olunub. Hər il Xəzərə ən azı 50-60 min ton 
neft mənşəli maddələr, 70-80 min ton (ayrı-ayrı) azot və fosfor birləşmələri, 

65-70 min ton zülal qarşılıqlı üzvi maddə atılır. Bundan başqa Xəzərə həddən 
artıq ağır metal duzlarından, civə, mərgümüş, mis, molibden, qurğuşun, dəmir, 
qalay, 70 min ton adi duz, 85-90 min ton detergent (yuyucutoz), 40-45 min ton 
qatı turşular, aşılayıcı qələvilər daxil olur. Dünya okeanı ilə əlaqəsi olmayan 
Xəzər üçün bu zərərli maddələr əsl bəlaya çevrilmişdir. 

Kür, Volqa, Ural, Tərtər çaylarının zavod və fabriklərin tullantıları ilə 
zəhərlənmiş suları Xəzərə axır. Xəzərin zəngin flora və faunasını 1809 növ 

canlılar və 728 növ bitkilər təşkil edir. Lakin dəniz suyunun çirklənməsi 
nəticəsində hal-hazırda qırmızı balıq fərdlərinin-beluqanın, qızıl balığın, nərə 
balığının və digər xırda balıqların sayı milyonlarla azalıb. Indi Xəzərdə şamai, 
ilanbalığı, şirbit, ağgöz balıq demək olar ki, yoxa çıxıb. Acınacaqlı burasıdır 
ki, bu proses davam edir və hələ insanlar Xəzərin harayına səs verməyiblər. 
Halbuki, bütün Xəzəryanı dövlətlər Xəzər dənizinin çirkləndirilməsinin 
qarşısını almaq üçün daha səmərəli yollar axtarmalı, əməli tədbirlər həyata 
keçirməlidir.  

 
 

Ekologiya ilə bağlı dəyata keçirilən 

dövlət tədbirləri. 
 

Hər il ölkəmizdə ekoloji mühitin saflaşdırılması ilə bağlı dövlət səviyyəsində 

müxtəlif xarakterli tədbirlər həyata keçirilir və görülən işlər barədə Ekologiya 
və Təbbi Sərvətlər Nazirliyinin Kollegiyasına hesabat verilir. Oxucuları bu 
tədbirlərlə tanış etmək məqsədilə nazirliyin kollegiyasına təqdim edilmiş həmin 
son hesabatlardan biri əsasında hazırladığımız materialı kitaba daxil etmişik. 

Müstəqillik əldə etdiyimiz hazırki şəraitdə Azərbaycanda ekologiya ilə bağlı 
dövlət səviyyəsində əhəmiyyətli işlər görülməkdədir. “Azərbaycan 
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Respublikası Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət” Komitəsi 

yaradılmışdır. Bu Komitə Sonradan Ekologiya və Təbbi Sərvətlər Nazirliyinə 
çevrilmişdir. Bu nazirliyin səyi və birbaşa rəhbərliyi altında respublikada təbii 
sərvətlərin hazırki ehtiyatların müəyyən edilməsi, Qırmızı Kitabın yenidən 
nəşr edilməsi və bu kimi işlər başlanmış, xarici ölkələrdə əməkdaşlıq haqqında 
müqavilələr bağlanmışdır. Uzun illərdən bəri müxtəlif səbəblərdən (iqtisadi, 
sosial, siyasi) yığılıb qalmış ekoloji problemlərin həlli istiqamətində Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) tərəfindən ardıcıl qaydada müəyyən işlər 
aparılır. Belə ki, respublikamız beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuş, ətraf 

mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan istifadə sahəsində bir sıra Dövlət 
Proqramları təsdiq edilmiş, mühüm qanunvericilik və normativ aktlar qəbul 
olunmuşdur. Bundan əlavə, beynəlxalq təşkilatların köməyi ilə müvafiq ekoloji 
problemlərin həlli istiqamətində praktiki işlər görülmüşdür. 

ETSN öz fəaliyyətini ətraf mühitin çirklənmədən mühafizəsi, təbii 
ehtiyyatlardan səmərəli istifadə olunması, biomüxtəlifliyin qorunması, 
meşələrin bərpa olunması və artırılması, geoloji xidmət, hidrometeorologiya, 
beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi, yeni normative-hüquqi sənədlərin 

hazırlanması üzrə qurmuşdur. 
Mövcud problemlərin dövlət səviyyəsində, müvafiq dövlət qurumları ilə 

birgə, ardıcıllıqla həll edilməsi məqsədilə ETSN tərəfindən hazırlanmış və 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1152 saylı Sərəncamı ilə 2003-cü ilin 
18 fevral tarixində təsdiq edilmiş “Ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi 
inkişafa dair” və “Meşələrin bərpa edilməsi və artırılmasına dair” Milli 
proqramlar hazırlanmışdır. 

Bundan əlavə, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin müasir tələblərə 

uyğun olaraq inkişafını təmin etmək məqsədilə 2003-2010-cu illəri əhatə edən 
“Azərbaycan Respublikasında Hidrometeorologiyanın inkişaf proqramı” 
hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 2004-cü il 28 
yanvar tarixində 62 №-li Sərəncamla təsdiq olunmuşdur. 

Proqramda Xüsusiləşdirilmiş hidrometeoroloji xidmət sahələrində - dəniz 
aviameteoroloji proqnozlar və məlumatlar sisteminin inkişafı üçün xüsusi 
tədbirlər nəzərdə tutulur. Proqramda müasir texnika, cihaz və avadanlıqla 
bərabər həmin texnikanı idarə edəcək yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması 

da nəzərdə tutulmuşdur. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü ilin 22 may tarixli 222 №-li 

Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında yay-qış otaqlarının, biçənəklərin 
səmərəli istifadə olunması və səhralaşmanın qarşısının alınmasına dair” 
Dövlət Proqramı təsdiq edilmişdir. 

Ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı digər sahələrdə də müəyyən olunmuş 
prioritetlər üzrə bir sıra tədbirlər görülmüşdür. Belə ki,  

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Bakı buxtasının təmizlənməsinə 

dair” Sərəncam layihəsi hazırlanmış; 

 Abşeron yarımadasının texnogen pozulmuş torpaqlarının rekultivasiyası; 



 395 

 Ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı normativ-hüquqi sənədlər 

hazırlanmışdır; 

 Yerlərdə enerji qıtlığının yaranması ilə əlaqədar meşələrə artan təzyiqin 

azaldılması məqsədilə, kənd rayonlarında yanacaq kimi alternativ enerji 
mənbələrindən istifadə olunması barədə təkliflər verilmiş, Günəş enerjisindən 
istifadə etməklə bioqaz alınması və məişətdə istifadə edilməsi məqsədilə 
nazirliyin vəsaiti hesabına 5 qurğu alınmış və kənd rayonlarında 
quraşdırılmışdır; 

 Tullantı sularının təmizlənməsi məqsədilə su təmizləyici qurğuların 

alınması üçün tədbirlər müəyyənləşdirilmişdir; 

 İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində ətraf mühitə və təbii sərvətlərə 
dağıdıcı təsiri müəyyənləşdirən operativ mərkəz yaradılmışdır; 

 “Kür çayı hövzəsində qəza hallarının qarşısının alınması üçün tədbirlərin 

görülməsi”, “Kür-Araz hövzəsində iransərhəd sularının çirklənməsinin 
qarşısının alınması”, “Qlobal ekoloji problemlərin həlli məqsədilə imkanların 
artırılması üçün milli təlabatların qiymətləndirilməsi” layihələrin çərçivəsində 
müəyyən işlər aparılır. 

Ümumiyyətlə, ETSN-nin əhatə etdiyi çoxsahəli istiqamətlər üzrə digər əməli 

tədbirlər görülmüşdür ki, bunlar da əsasən aşağıdakılardan ibarətdir. 
 

1. Bioloji müxtəlifliyin qorunması və xüsusi mühafizə olunan təbiət 

ərazilərinin inkişafı sahəsində 
Respublikamızın təbii örtüyünün olduğu kimi, toxunulmaz vəziyyətdə 

saxlanılması, biomüxtəlifliyin qorunması üçün xüsusi mühafizə olunan təbiət 
ərazilərinin genişləndirilməsi sahəsində müəyyən tədbirlər görülmüşdür. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı ilə Şahbuz Dövlət 
Təbiət Qoruğu və akademik Həsən Əliyev adına Ordubad Milli parkı, Ağ-göl 
və Şirvan Milli parkları, Hirkan milli parkı, Altıağac Milli Parkı 
yaradılmışdır. Bundan əlavə Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamları ilə 
Pirqulu, Türyançay, İsmayıllı, İlisu və Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruqlarının 
əraziləri təqribən 2-3 dəfə genişləndirilmiş, Qax Dövlət təbiət yasaqlığı 
yaradılmışdır. Göy-göl Dövlət Təbiət Qoruğunun Eldar şamı filialının 
bazasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 16 dekabr tarixli 
Sərəncamı ilə 1686 ha sahədə Eldar Şamı Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır. 

Respublika Prezidentinin 622 saylı 8 fevral 2005-ci il tarixli Sərəncamı ilə 
Abşeron Dövlət Yasaqlığının bazasında Abşeron Milli Parkı yaradılmışdır. 

Hal-hazırda respublikada xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin ümumi 
sahəsi qısa müddət ərzində 478000 ha-dan 594939,1 ha-a çatdırılmışdır ki, bu 
da respublika ərazisinin 7,4%-ni təşkil edir. 

Təbiət abidələrinin, eyni zamanda Palçıq vulkanlarının pasportlaşdırılması 
istiqamətində də artıq müəyyən işlər görülmüşdür. 

Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin əsas fəaliyyət növlərindən olan 

“Təbiət Salnaməsi” işlənib tamamlanmışdır; 
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2. Meşələrin bərpası, artırılması və mühafizəsi sahəsində  

Respublikada meşələrin bərpa olunmasına və artırılmasına dair Milli 
Proqramın tələblərinə uyğun olaraq, meşəbərpa və meşəsalma tədbirləri 
görülmüşdür. 

Cəngi (60 ha), Qaradağ (60 ha) və Giləzi (120 ha) meşəsalma müəssiləri 
tərəfindən arid ərazilərdə, şosse və magistral yolların ətrafında yeni meşə 
zolaqları salınmış və mövcud yaşıllıqlara xidmət göstərilmişdir. 

Meşə əkinlərini, doldurma-təmir işlərini təmin etmək üçün lazımi miqdarda 
və müxtəlif çeşiddə 10 mln. ədəd əkin materialları yetişdirilmişdir; 

 
3. Balıq ehtiyatlarının artırılması, mühafizəsi və istifadəsinin tənzimlənməsi 

sahəsində: 

Balıqartırma müəssisələri tərəfindən 19,9 mln. ədəd nərəcinsli, 48,7 min 
ədəd qızıl balıq, 429,1 mln. ədəd çəkikimi və 7,3 mln. ədəd yosunla qidalanan 
balıq körpələri artırılıb Xəzər dənizi və daxili su hövzələrinə buraxılmışdır.  

Xəzər dənizinin su bioresurslarının, o cümlədən nərəcinsli balıqların 

ehtiyatını öyrənilməsi məqsədilə beynəlxalq dəniz ekspedisiyaları keçirilmiş və 
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda balıq ehtiyatlarının müasir vəziyyəti 
tam öyrənilmişdir. Dənizdə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması həcminə görə 
Azərbaycan Xəzərətrafı ölkələr içərisində ön sıralara çıxmışdır; 

 
4. Ətraf mühitin monitorinqi sahəsində 

Ətraf mühitin monitorinqi Nazirliyin Milli Monitorinq Departamenti 
(MMD) tərəfindən müvafiq sahələr üzrə aparılır. 

MMD tərəfindən ətraf mühitin fon çirklənməsi, atmosferin çirklənmə 
prosesinin vəziyyəti və atmosfer yağıntılarının çirklənməsi üzrə müşahidələr, 
təbii faktorların və çirklənmə mənbələrinin ətraf mühitə təsirinin 
qiymətləndirilməsi, eləcə də bu proseslərin proqnozlaşdırılması həyata 
keçirilir. 

MMD tərəfindən Respublikanın çay, göl, sututarları, torpaqları, iri sənaye 
şəhərlərinin atmosfer havası, atmosfer yağıntılarının çirklənməsi və radiasiya 
fon müşahidələri aparılır. 

Atmosfer havasının çirklənməsi üzrə müşahidələr Respublikanın 8 iri şəhəri 
olan Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Naxşıvan, Şirvan (Əli-Bayramlı), 
Şəki, və Lənkəran üzrə 7 monitorinq məntəqəsində aparılmışdır. 

Respublikanın bitki örtüyü və meşələrində-təbii və antropogen təsirlər 
nəticəsində baş verən dəyişikliklərin, patoloji amillərin, sənaye və məişət 
tullantıları ilə çirkləndirilmiş, heyvanların otarılması nəticəsində məhv edilmiş 
bitki örtüyü və meşə əraziləri, təbiət abidələri kimi dövlət tərəfindən qorunan 
ağac növləri, meşə sahələri, dərman bitkiləri və s. üzrə müşahidələr aparılır, 

məlumatlar toplanır, mövcud vəziyyəti öyrənmək və qiymətləndirmək 
sahəsində müəyyən işlər görülür. 

Rüspublikanın bütün regionlarında köçəri quşların və iri məməlilərin payız 
sayğısı keçirilir.  
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Bundan əlavə Azərbaycan Respublikasının bütün regionlarında fəaliyyət 

göstərən sənaye müəssisələrinin işləməsindən ayrılan və həmin müəssisələrin 
ərazilərində yığılıb qalmış hər növ təhlükəli tullantıların Poliqona daşınmasını, 
basdırılmasını və idarə edilməsini təmin edəcək təxirəsalınmaz investisiya 
layihələri qəbul edilmişdir. Bura “Nefçala rayonunda Balıqartırma zavodunun 
tikintisi layihəsi”, “İnstitusional islahatların aparılması çərçivəsində Yeni 
funksiya və alətlərin treyninqi üzrə texniki dəstək layihəsi”, “Kənd 
rayonlarında Ətraf Mühitin Qorunması” layihəsi aiddir. 

Respublikada təbiətin keşiyində dayanan ən böyük təşkilat Azərbaycan 

Təbiəti Mühafizə cəmiyyətdir. Nazirliyin fəaliyyətində mühüm sahələrdən biri 
də qoruqların və yasaqların işinə rəhbərlikdir. Respublikamızın ərazisində 
Bəsitçay, Qızılağac, Qobustan, Zaqatala, Göygöl, Pirqulu, Türyançay, Hirkan 
və Şirvan qoruqları vardır. Burada müxtəlif təbii zonaların xarakterik 
landşaftları, kökü kəsilməkdə olan, yaxud nadir hallarda rast gəlinən bitki və 
heyvan növləri, yox olmaq təhlükəsinə məruz qalan təbii komplekslər və 
onların komponentləri mühafizə olunur. Mütəxəssislərin məlumatına görə, son 
350 ildə planetimizdə 600 heyvan və 100-ə yaxın quş növünün nəsli kəsilmişdir. 

Özü də bunun üçdə bir hissəsi XX əsrin son 50 ilinə təsadüf edir. Odur ki, 
təbiətin təkrarolunmaz varlığı olan hər bir canlının mühafizəsi hazırki dövrdə 
çox vacib və ümumbəşəri vəzifədir.  

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 
əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi sahəsində də müəyyən işlər görülür. 

ETSN yarandğı dövrdən az sonra, əhalini ekoloji problemlərlə 
məlumatlandırmaq məqsədilə internet səhifəsi açılmışdır. Bu səhifədən tələbə-
gənclər, mütəxəssislər, ekoloji problemlərlə maraqlanan adi vətəndaşlar geniş 

istifadə edirlər. 

 Nazirliyin “Aəzrbaycan təbiəti” jurnalının nəşri davam etdirilir. 

 Nazirlik xətti ilə keçirilən və ictimaiyyət üçün maraq doğura bilən bütün 

tədbirlər kütləvi-informasiya vasitələrində geniş işıqlandırılır. 

 “Ətraf mühiti mühafizə günü”, “Yer günü”, “su günü”, “metroloqlar 
günü” və s. əlamətdar təqvim üzrə ətraf mühitlə bağlı bayram günlərində, 
əhalini maarifləndirmək və ekoloji bilikləri artırmaq məqsədilə xüsusi tədbirlər 

planı əsasında, ictimaiyyətin nümayəndələrini cəlb etməklə tədbirlər keçirilir. 

 Ətraf mühitin vəziyyəti barədə geniş ictimaiyyəti və müvafiq dövlət 
qurumlarını məlumatlandırmaq məqsədilə müxtəlif istiqamətlər üzrə 
Respublikanın ekoloji durumunu əks etdirən gündəlik, həftəlik və ya aylıq 
büllentlər dərc olunur.  

 Meşələrimizin qorunması məqsədilə təbliğat işləri genişləndirilir, 
alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunması üçün tədbirlər görülür. 

 Məktəbli-tələbələr arasında ekoloji biliklərin və tərbiyənin artırılması 

məqsdəilə, son illər yaradılmış milli parklara ekskursiyaların təşkil olunub 
keçirilməsi üçün tədbirlər görülür. 

 ETSN nəzdində fəaliyyət göstərən Geologiya muzeyi əhalinin 
maarifləndirilməsi sahəsində böyük imkanlara malikdir. 
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 Azərbaycan, eləcə də xarici vətəndaşlar arasında ekoloji problemlərlə 

əlaqədar məlumatlılığı artırmaq məqsədilə ETSN tərəfindən “Azərbaycan 
Respublikasında ətraf mühitin vəziyyətinə dair Populyar Məruzə”nin elektron 
versiyası Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanıb tamamlanmışdır. 

Geniş ictimaiyyət, o cümlədən xarici nümayəndələr arasında Ermənistan 
tərəfindən zəbt olunmuş torpaqlarımızın təbii sərvətlərinə vurulmuş ziyan 

barədə mümkün qədər ətraflı məlumatın yayılması məqsədilə ETSN-nin 
mütəxəssisləri “İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində ətraf mühitə və təbii 
sərvətlərə dağıdıcı təsiri müyyənləşdirən operativ mərkəzin 2-ci hesabatı” 
hazırlanıb tamamlmışlar. Hesabat kitab halında Azərbaycan və ingilis 
dillərində çap olunmuşdur. 1-ci hesabat da 2002-ci ildə çap olunmuş və 
ictimaiyyətə çatdırılmışdı.  

ETSN-nin nəzdindən yaradılmış Dövlət İnformasiya-Arxiv Fondunun 
əhalinin maarifləndirilməsi sahəsində böyük rolu vardır. 

Fəaliyyət istiqamətlərindən göründüyü kimi, mərkəzin əsas məqsədi 
əhalinin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsinə yönəldilmişdir. 

Mərkəzin nəzdində kitabxana fəaliyyət göstərir. Kitabxananın əsas məqsədi 
ictimaiyyətin ekoloji savadlarının artırılması, ekoloji maarifləndirilməsi, ətraf 
mühitə dair informasiya ilə məlumatlandırılmasıdır. Bu məqsədlə kitabxanada 
ekologiya və ətraf mühit sahəsinə aid çoxlu miqdarda müxtəlif ədəbiyyatlar, 
dərsliklər, elmi əsərlər, ətraf mühitin vəziyyətinə dair hesabatlar, ətraf mühitə 
təsirin qiymətləndirilməsi materialları və digər vəsaitlər toplanıb. Ümumi 

ədəbiyyatların sayı 500 ədədi ötmüşdür və yeni kitabların axtarışı və mərkəz 
üçün əldə edilməsi prosesi hal-hazırda da davam etdirilir.  

Kitabxana həm də dövri mətbuatla da təmin olunur. Belə ki, mərkəz 8 adda 
yerli gündəlik və həftəlik qəzetlərə, 2 adda Rusiyada aylıq çap olunan jurnala 
abunədir. Həmçinin respublikamızda yerli QNT-lər tərəfindən nəşr olunan bir 
çox dövri ədəbiyyat və ETSN-də çap olunan “Azərbaycan təbiəti” ekoloji 
jurnalının nüsxələri mərkəzə daxil olur.  

Mərkəzin kitabxanasında həmçinin təbiət haqqında videokasetlərin toplusu 

da vardır. Bu kasetlərə həm mərkəzin avadanlığında, həm də 2 gün 
müddətində götürərək öz avadanlıqlarında baxılması mümkündür. 

Mərkəzin kitabxanası həm də rüsurs mərkəsi kimi fəaliyyət göstərir. Belə ki, 
mərkəzin kitabxanasında yerləşdirilmiş iki ədəd kompyüterin və internet 
xəttinin vasitəsilə ictimaiyyət axtardığı informasiyanı dünya resurs 
mərkəzindən əldə edə bilər. 

Əhali arasında maarifləndirmə işini gücləndirmək üçün geniş imkan və 
vasitələr mövcuddur. Ilk növbədə təbliğat vasitələrinin gücündən maksimum 

istifadə olunmalıdır. Bunun üçün telekanallarda “Ekologiya və cəmiyyət” 
rubrikası altında xüsusi verilişlərin təşkil olunması qarşıda duran əsas 
vəzifələrdəndir. Ətraf mühitlə bağlı təqvim üzrə bayram günləri qeyd 
olunarkən onun kütləviliyinin təmin edilməsi əhalinin maarifləndirilməsi və 
təbliğat baxımından böyük əhəmiyyət kəsb etdiyindən, bu sahədə fəaliyyətin 
gücləndirilməsi üçün xüsusi tədbirlər planının hazırlanması, aksiyaların 
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keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ərazi ekologiya idarələrinin nəzdində yaradılmış 

təbliğat bölmələrinin mütəxəssislərinin təhsil müəssisələrində, idarə və 
təşkilatlarda fəaliyyətinin intensivləşdirilməsinə, məruzələrinin daha aktual və 
populyar mövzuda qurulması üzrə istiqamətləndirilməsinə diqqət 
yönəldilmişdir. Yeni yaradılmış Milli parklar məktəbli-gənclərin, tələbələrin 
maarifləndirilməsi sahəsində geniş perspektiv imkanlara malik olduğundan, 
bu məqsədə nail olunması üçün infrastrukturun yaradılması və inkişaf 
etdirilməsinə diqqət yetirilir. Maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi üçün 
şəhərin əhali sıx olan yerlərində reklam lövhələrindən quraşdırılması, 

telekanallarda reklam roliklərin nümayişinin təşkili də qarşıda duran 
görüləcək işlərdəndir. 

Göründüyü kimi, əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi üzrə fəaliyyət sahəsi 
çox böyükdür və geniş ictimaiyyətin ən aktiv hissəsi olan QHT-lərin isə bu 
sahədə fəaliyyət göstərmələri maarifləndirmə işinə müsbət təsir göstərə bilər.  
 
 

Ekoloji tərbiyə  

anlayışının mahiyyəti 
 

Azərbaycan Respublikası Konstitutiyasının II fəslinin 78-ci maddəsində 
deyilir ki, ətraf mühitin müdafisəsi hər bir şəxsin borcudur. Buradan da aydın 
olur ki, təbiəti qorumaq Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşının 

müqəddəs borcu və vəzifəsidir. 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş hüquq və 

vəzifələri yerinə yetirmək üçün ölkə vətəndaşlarının ekoloji mədəniyyətinin 
inkişaf etdirilməsi pedaqoq alimlər, müəllim və tərbiyəçilər qarşısında mühüm 
vəzifə olaraq qoyulmuşdur. Ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması fasiləsiz 
olaraq ailədən, uşaq bağçalarından başlayaraq, orta məktəblərdə, və nəhayət, 
ali məktəblərdə aparılmaldır.  

Ali məktəblərdə ekoloji bəlalarla, ekoloji şüurla, ekoloji təfəkkürlə, ekoloji 

fəaliyyətlə, təbiətə qayğılı münasibət bəsləməklə bağlı biliklərin verilməsi 
ekoloji tərbiyənin əsas mahiyyətini və məzmununu təşkil edir. Ona görə də biz 
ekoloji tərbiyəyə belə bir tərif vermişik; 

- təbiətə qayğılı münasibətin bəslənilməsi, ətraf mühitin saflaşdırılması, 
mühafizə edilməsi, onun ictimai, siyasi və iqtisadi dəyəri ilə bağlı gənc nəslə 
müvafiq bacarıqların, mədəni-əxlaqi vərdişlərin aşılanmasından ötrü onlara 
planlı, məqsədyönlü,  mütəşəkkil təsir göstərilməsi ekoloji tərbiyədir. 

Ekoloji tərbiyənin isə ən başlıca konponentləri vardır. Bu konponentlərə 

uyğun ayrı-ayrılıqda, sistemli iş həyata keçirildiyi halda, ekoloji tərbiyənin 
hərtərəfli formalaşdırılmasına nail olmaq mümkündür. Bizim qənaətimizə 
görə, tərbiyənin komponentlərindən birincisi ekoloji şüur, ikincisi ekoloji bilik, 
üçüncüsü ekoloji təhsil, dördüncüsü ekoloji təfəkkür, beşincisi ekoloji 
dünyagörüş, altıncısı ekoloji fəaliyyət, yeddincisi isə davranışdır. Indi isə onları 
ayrı-ayrılıqda izah edək.  
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EKOLOJİ ŞÜUR – mürəkkəb psixoloji proses olmaq etibarilə insanın 

təbiətlə qırılmaz əlaqəsinin insan beynində inikasıdır. Ekoloji çüur ictimai 
çüurun bir forması olmaqla onun digər formaları ilə bərabər statusa malikdir. 
Ali inkişaf səviyyəsinə çatmış insan beyninin fəaliyyəti nəticəsində təbiətlə 
insan arasındakı əlaqə daim tənzimlənir, yəni insan cəmiyyətdə yaranmış 
ekoloji şəraiti, təbiətlə özünün üzvi əlaqəsini, ətraf mühitə münasibətdə 
fəaliyyət və adətlərinin inkişaf etdirilməsinin onlara yenidən baxılmasının 
zəruriliyini dərk edir. Ekoloji şüur ətraf aləmin keçmişi, indisi, gələcəyi ilə 
cəmiyyət arasındakı əlaqələrin elmi-praktik inikası müasir ekologiyanın 

əsaslarının dərk edilməsi, hər bir vətəndaşın ekoloji problemlərin həllində fəal 
iştirakının zərurətidir. 

EKOLOJİ BİLİK – bizi əhatə edən canlı təbiətin strukturu haqqında olan 
biliklərdir. Geniş mənada ekoloji biliklər bizi ıhatə edən canlı və cansız 
təbiətin mahiyyəti və dinamikası haqqındakı elmi məlumatın inteqrasiya 
olunmuş formasıdır ki, burada Yerin canlı qatının işi və onun biosferinin 
tamlığı da əhatə olunur. 

EKOLOJİ TƏHSİL – insanların təbiətdən istifadə sahəsindəki biliklərinin 

elmi əsaslarının zəruri əqidə və praktik vərdişlərinin və həmçinin təbiətin 
mühafizəsi sahəsində müəyyən istiqamət və fəal həyat mövqelərini, təbii 
ehtiyatlardan səmərəli istifadəsinin formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Ekoloji 
təhsil ekoloji fənlərin mənimsənilməsi ilə məhdudlaşmır. O, şəxsiyyətin 
xarakterini, dünyagörüşü, siyasi-hüquqi, əxlaqi-estetik və başqa aspektlərini 
özündə birləşdirir. 

Odur ki, ekoloji şüurun formalaşdırılmasının zəruri şərtlərindən biri də 
ekoloji tərbiyə ilə ekoloji təhsilin verilməsidir. Ekoloji tərbiyənin əsasını təşkil 

edən komponentlərdən biri də ekolji təfəkkürdür. 
EKOLOJİ TƏFƏKKÜR – xarici aləmin cisim və hadisələri arasında 

qanunauyğun əlaqə və münasibətlələrin vasitəli və ümumiləşmiş inikasından 
ibarət olan psixi prosesdir. Ekoloji təfəkkür elmin, mədəniyyətin, tərbiyənin 
elə bir səviyyəsidir ki, bu zaman, birincisi, insan intellektual bacarıqlara malik 
olur (əsasən isbat priyomlarına), ikincisi, o, təbiətdə baş verən hadisələrə 
münasibət bildirir və onları qiymətləndirməyi bacarır, təbiətin mühafizəsi ilə 
bağlı fəaliyyət göstərir və qarşısına qoyduğu məqsədi, onun səbəblərini 

əsaslandırır. Bundan başqa ekoloji təfəkkürə malik olan şəxsdə əxlaqi yönüm, 
təbiətin mühafizə olunması zərurəti, əqidəsi və bütün bəşəriyyətin bu zərurəti 
dərk etməsinə inam olur. 

Bundan başqa, ekoloji təfəkkürə çalik olan insan ixtiyarında olan elmi 
bilklərə əsasən fəaliyyət göstərməyə daxilən hazır olur, öz gösrüşlərini, 
münasibətlərini real işlərə, real fəaliyyətə tətbiq etməyə hazır olur. 

Yeni ekoloji təfəkkür yaratmaq o qədər də asan proses deyildir. Çünki 
“təbiətin ram edilməsi” kimi eqoist şüarlarla “təbiət üzərində qələbə çalmaq”, 

ötən bir neçə nəslin təfəkkürünü formalaşdırmışdır. Indi ekoloji əxlaqın 
“fələstini” dərk edən bir neçə nəsil tərbiyə etmək zərurəti meydana çıxır. 



 401 

Qeyd etmək laımdır ki, ekoloji dünyagörüşü olmadan ekoloji tərbiyəni 

həyata keçirmək olmaz. 
EKOLOJİ DÜNYAGÖRÜŞÜ – ekoloji şüurun mühüm funksiyalarından 

biridir. Dünyagörüşü onsanın onu əhatə edən real gerçəkliyə, yəni təbiət və 
cəmiyyətə olan münasibəti ifadə edən ümumiləşmiş elmi., fəlsəfi, mənəvi, 
siyasi, iqtisadi və s. baxışlarının təsəvvür və idealların məcmusudur. Insan 
üçün əlverişli təbii mühit və əlverişli təbii sərvətlər təmiz hava və su lazım 
olduğu kimi, ekoloji mənəvi tərbiyə, müasir elmi-nəzəri və praktik təlabata 
cavab verə biləcək ekoloji dünyagörüşü də lazımdır. Dünyagörüşün 

ekologiyalaşması isə şüura daha çox yeni elmi biliklərin daxil edilməsi yolu ilə 
mümkündür. Ekoloji fəaliyyət olmadan ekoloji vərdişləri aşılamaq mümkün 
olmaz. 

EKOLOJİ FƏALİYYƏT – insan varlığının təbii şəraitini mühafizə və 
bərpasına yönəlmiş xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Bu fəaliyyət böyük 
miqyaslı ola bilər. Məsələn, qəsəbə, rayon, ölkə miqyasında həyata keçirilən 
tədbirlərə yönələ bilər, həmçinin kiçik miqyaslı-yaşayış yeri, məhəllə, 

kollektivdə, iş yerində, təhsil müəssisələrində həyata keçirilə bilər. Ekoloji 
fəaliyyət ekoloji davranışla şərtlənir. 

EKOLOJİ DAVRANIŞ – təbiətlə müəyyən ünsiyyət zamanı atılan konkret 
adımlardan, fəaliyyət formasından ibarətdir. Bütün bunlar isə ümumilikdə 
ekoloji mədəniyyətin formalaşmasına xidmət edir. Cəmiyyətlə təbiətin 
harmonik inkişafının kompleks ekoloji proqramlarının yaradılmasına xidmət 
edən sosial-iqtisadi-siyasətin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan ekoloji siyasət 
konkret ekoloji problemlərin elmi-texniki həllinin tapılması üçün irəli sürülən 

ekoloji iqtisadiyyat və şəxsiyyətin ekoloji şüurunun və davranışının 
formalaşmasını nəzərdə tutan ekoloji etika bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə 
olmaqla bütövlükdə ekoloji tərbiyənin mədəniyyətini təşkil edir. 

Müasir şəxsiyyətin ekoloj mədəniyyət normativ ekoloji biliklər – hüquqi 
ekologiya, mənəvi ekoloji əqidə və ekoloji davranış adlı 3 böyük prinsipə 
əsaslanır. 

 
 

10.2. Ятраф мцщитин  горунмасыndа ailənin,  

bağçanın  və məktəbin rolu. 
 

Тябиятин мцщафизяси глобал, цмумбяшяри проблемдир. Щямин проблемин 
щялл едилмяси жямиййятин, инсанын вя ятраф мцщитин гаршылыглы фяалиййятинин ха-
рактери иля ялагядардыр. 

Юлкямиздя сянайе вя кянд тясяррцфатынын инкишафы иля ялагядар лазыми 
еколоъи гайдалара ямял едилмядийиндян сянайе туллантылары, щаваны, торпаьы, 
баьлары, чямянликляри, чичякляри, чайлары, вадиляр, су щювзялярини, эюлляри, щятта 
дянизляри чиркляндирир, мцхтялиф вясилядян олан жанлы алямя жидди зийан вурур, 
инсанларын щяйат шяраитини писляшдирир, хцсусиля онларын сящщятиня лякя вурур, 
саьламлыьыны позур. Бу мясяля иля ялагядар олараг ятраф мцщитин чирклянмясиня 
гаршы мцбаризя тядбирляри эенишляндирилир. 
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Мцтяхяссислярин фикринжя, дцнйада ики ян бюйцк еколоъи бяла мювжуддур. 
Бири тябяитдя арыларын азалмасы, икинжиси ися мешялярин гырылмасыдыр. Статистик 
мялумата эюря арыларын азалмасы нятижясиндя йцздян артыг чичякляр вясиляси мящв 
олмуш, Бюйцк Британийанын яразиси гядяр гырылмыш мешя сащясиндя ися минлярля 
биосфер компонентляри тябиятдян силинмишдир. 

Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздяки еколоъи бялаларын сайы о 
гядяр артмышдыр ки, онларын сайы аьлаэялмяз сенсасийайа сябяб олмушдур. 
Академик Щясян Ялийев «Щяйяжан тябили» китабында эюстярир ки, надир аьажлары, 
чичякляри, гушлары, щейванлары гыранлар юлкямизи еколоъи бялайа дцчар едирляр. 

Бу эцн шящяр вя кяндляримиздя аьажларымызы кясяряк йериндя фирмалар, 
ширкятляр, юзял структур йарадан ишбазлар, капитал топламаг мягсядиля надир 
гушларымызы, балыгларымызы овлайан броконйерляр, эцлузара бянзяйян  чямянза-
рымызы, баьларымызы мящв едяряк йериндя маркетингляр, барлар, ресторанлар, 
шадлыг евляри, сехляр йарадан коммерсантлар бу бялалары эюзцмцзцн габаьында 
бизя «бяхш» едирляр. 

Елми термин кими илк дяфя алман биологу Ернест Щеккел тяряфиндян 
ишлядилян, елми ясасы инэилис алими Ч.Дарвин тяряфиндян гойулан  еколоэийа йунан 
сюзц олуб мянасы еко (оликос)-ев, йурд, мяскян, лоqос-тялим, елм (мяскян 
щаггында тялим) демякдир. 

Ч.Дарвиня эюря тябиятдя бцтцн жанлыларын йашайыш уьрундакы мцбаризяси 
еколоъи тялимин ясасыны тяшкил едир. Щазырда ися еколоъи мцщит анлайышына щям 
тябии мцщит, щям дя сосиал мцщит, игтисадиййат, техника, технолоэийа дахилдир. 
Билдийимиз кими, инсанын щяйат вя фяалиййятини ятраф мцщит-тябият-жямиййят систе-
миндян кянарда тясяввцр етмяк олмаз. Бу вящдят позулдугда ися еколоъи 
бющран баш верир. Буна эюря ушагларын еколоъи тярбийясини эцнцн тялябляри сявий-
йясиня галдырылмасы хцсуси актуаллыг кясб едир. 

Щягигятян инсанларын щяртяряфли дцшцнцлмямиш тядбирляри нятижясиндя 
тябиятя чох зярярляр вурулмуш, мцяййян яразилярдя онун эюзяллийи, зянэинлийи 
итирилмиш, бир чох сащяляр сящралара чеврилмишдир. Инсан тябият ганунларыны юйря-
няряк она шцурлу тясир эюстярдикдя ися тябияти даща да эюзялляшдирир, онун не-
мятлярини артырыр, тябии сярвятляриндян сямяряли истифадя едир. 

Ятраф мцщити дяриндян дярк етмяк цчцн онун щаггында инсанда елми 
тясяввцрля йанашы, елми билик дя олмалыдыр. Беля олмадыгда тябиятин горун-
масында инсанын дцзэцн мювгейини, ролуну мцяййян етмяк мцмкцн дейил. 
Чцнки бир чох тябии просеслярин мяркязиндя билаваситя инсан дурур. Инсан тябиятя 
ял эяздирдикдян сонра тябият юзц мцряккяб просесляри гарышдырыр, бирляшдирир. 
Мейдана чыхмыш йени просеси инсан йенидян дярк едир вя сонра онун мянбяйини 
ахтармаьа башлайыр. 

Елм вя техниканын инкишафы инсанларын биосферя мянфи тясирини артырмышдыр. 
Тябии ещтийатларын тцкянмяси ерозийа, щаванын, суйун, торпаьын чирклянмяси, 
бязи битки вя щейван нювляринин инсан фяалиййяти нятижясиндя йоха чыхмасы, била-
васитя мящв едилмяси инсанын тябиятя гейри-мцнасиб мянфи тясиринин нятижясидир. 
Артыг бу эцн бир сыра сащялярдя инсанын тябиятя гайьысыз мцнасибяти бющранлы 
вязиййятя чатмышдыр. Ятраф мцщитя фасилясиз олараг мцхтялиф туллантылар дахил 
олур, сянайе туллантылары атмосфери, суйу, торпаьы чиркляндирир, тулланты газлар ися 
атмосфер щавасыны зящярляйир, сайсыз-щесабсыз машын вя механизмляр сяс-куйу 
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чохалдыр, мцхтялиф йанажаглардан интенсив сурятдя истифадя нятижясиндя суйун, 
щаванын температуру йцксялир. Бу фактлар ону эюстярир ки, жямиййятин ятраф 
мцщитя лагейд мцнасибяти мцасир дюврцн ян зярури проблеминя чеврилмишдир. 

Она эюря дя биз цмумтящсил мяктябляримиздя еколоъи бялалар щаггында 
шаэирдляря мягсядйюнлц, планлы вя мцтяшяккил сурятдя мялуматлар вермялийик. 
Яэяр эянж нясил Сумгайытдакы заводларын кимйяви туллантыларынын тюрятдийи еко-
лоъи бялаларын тюрятдийи фажиялярдян хябярдар олсалар, онда эяляжякдя бу бялаларын 
йаранмасына имкан вермязляр. 

Тябият индийя гядяр мювжуд оланларын, инди йашайанларын, эяляжякдя йа-
шайажаг инсанларын мцлкиййятидир. Тябиятин мцщафизяси сащясиндя шаэирдлярин 
мяняви мясулиййяти бцтювлцкдя щяйатын горунмасына аид олан мяняви мясулий-
йятдир. 

Она эюря эянж няслин, хцсусиля мяктябягядяр йашлы ушагларын тябиятя 
мящяббят рущунда тярбийя етмяк мяктябляримиз гаршысында дуран ян мцщцм 
вязифялярдян биридир. 

Тябиятя инсани мцнасибятляри, яхлаги жящятляри ушагларда формалашдырмаг 
цчцн бу мцсбят яхлаги жящятляри вярдиш щалына кечирмяк, гайьылы мцнасибят щисси 
тярбийя етмяк важибдир. 

Бу эцнцмцздя йашайан вя ишляйян щяр бир адама тябиятин горунмасы, 
онун сярвятляриндян гянаятчиликля истифадя вя саир анлайышларын  верилмясиня еля 
кичик йашлардан башланылмалыдыр. Чцнки орта мяктяби битирмиш шаэирдин тябияти 
севян, онун сярвятляриндян гянаятля истифадя едян мцтяхяссис олмасы цчцн 
еколоъи биликлярин бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Буна эюря дя щяр бир мцяллим-тярбийячи ушаьа анжаш ганун вя анлайышлары 
юйрятмякля кифайятлянмямяли, онларын диггятини еколоъи мясяляляря дя жялб 
етмялидирляр. Ишин бу жцр апарылмасы тябиятля тярбийянин цзвц сурятдя ялагялян-
дирилмяси цчцн эениш зямин щазырлайыр. 

Мцасир дюврцмцздя торпагларымызын дцшмян ишьалы алтында олмасы, 
юзялляшдирилмиш торпаглардан дцзэцн истифадя едилмямяси, ижтимаи-игтисади ишлярин 
мигйасынын эенишлянмяси шяраитиндя тябии сярвятлярин горунмасы вя онлардан 
дцзэцн истифадя едилмямяси юлкямиздя жидди еколоъи тящлцкя тюрятмякдядир. 

Республикамызда сон илляр торпаьын, суларын, мешялярин мцщафизясиня, 
щабеля диэяр сярвятлярин горунмасына вя онлардан сямяряли истифадя едилмясиня 
диггят хейли азалмышдыр. 

Щяр бир инсан дювлят ганунларына ямял етмякля йанашы, тябият ганун-
ларына да дцзэцн риайят етмяйя мяжбурдур. Чцнки тябияти севмяк, ону гору-
маг, Вятяни севмяк, ону мцдафия етмяк демякдир. 

Тябиятин республикамыза бяхш етдийи зянэин файдалы газынтылар, йерцстц вя 
йералты ещтийатлар, су, торпаг, биолоъи вя мешя сярвятляри, зянэин битки юртцйц хал-
гымызын милли сярвятляридир. 

Бу тябии сярвятлярдян дцзэцн истифадя едилмяси еколоъи мцщитя зийан верян 
туллантыларын мигдарыны азалдыр. Мяктяблидя тябиятя вя онун сярвятляриня мящяб-
бят, гайьы билаваситя кичик йашларындан тяшяккцл тапмаьа башлайыр. Буна эюря дя 
мяктяблярдя ятраф мцщитя, тябии сярвятляря, тябиятин эюзяллийиня мящяббят 
рущунда тярбийя иши апармаг, битки вя щейванат аляминин ящямиййятини шаэирд-
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ляря изащ етмяк, тябиятя гайьы щиссини бажарыгла ашыламаг диггят мяркязиндя ол-
малыдыр. 

Инсан-тябият проблеминин ващид йолу щачаланмыш, вязифя икиляшмишдир.  Ики 
ясас фяалиййят хятти мейдана чыхмышдыр. Яэяр яввялляр тябияти даща йахшы юйрян-
мяк, онун сирляри аляминя дяриндян нцфуз етмяк йеэаня бяшяри мягсяд идися, 
инди бунунла йанашы тяиятин горунмасы онун мягсяд "щцгугларынын" мцдафия 
едилмяси заманын ян актуал мясяляляриндян бириня чеврилмишдир. 

Тябиятя вя онун сярвятляриня инсанын тясиринин характери онун щазырлыьындан, 
тярбийясиндян, ягидясиндян, инамындан, бир сюзля ясил вятяндаш олмасындан 
асылыдыр. Еля бу сябябдян дя мяктябляримизин тялим-тярбийя вязифяляри сырасында 
тябияти мцщафизя тярбийяси юзцнямяхсус йерлярдян бирини тутмалы, шаэирдляря еко-
лоъи мязмунлу биликляр верилмяли, онлара еколоъи тярбийянин ашыланмасына диггят 
артырылмалыдыр. 

Тярбийячи яэяр еколоъи тярбийя ишини мцасир тялябляр ясасында гурарса, онда 
ушаглар еколоэийа вя тябиятин мцщафизяси кими мцщцм вязифялярин щяйата кечи-
рилмясиндя фяал иштирак едярляр. 

Еколоъи тярбийя щяр шейдян яввял елмлярин ясаслары юйрядиляркян ашыланыр. 
Тярбийя просесиндя шаэирдлярдя Вятянин тябиятиня сонсуз мящяббят щисси 
тярбийяляндирмяк цчцн бюйцк имканлар вардыр. 

Тябиятля ряфтарынын ясасыны хейирхащлыг, гайьыкешлик, щяссаслыг, ядалятлилик 
кими йцксяк яхлаги кейфиййятляр тяшкил едир. Она эюря дя бу кейфиййятлярин тяр-
бийясиня мцщцм диггят йетирилмялидир. 

Баьчада тярбийячи йери дцшдцкжя мяшьялядя тябиятин инсана эюстярдийи мя-
няви-естетик тясири дя изащ етмялидир. Мешялярин, йашыллыгларын, чайларын, даьларын 
вя саирин эюзяллийи, рянэарянэлийи ушагларда тябиятя гаршы гайьы щисси йарадыр. 

Тябиятя тяшкил олунмуш екскурсийалар заманы ушаглар топладыьы битки 
тохумларындан коллексийа дцзялдир вя онлардан мяшьяля просесиндя яйани васитя 
кими истифадя едилир. Топланмыш тохумларын мцяййян щиссяси баьчайаны сащядя 
якиляряк щямин йердя мцшащидя  тяшкил едилир вя с. 

Кцтляви тядбирляр заманы еколоъи тярбийянин вязифяси шаэирдлярдя тябияти 
даща дяриндян юйрянмяк, севмяк, горумаг, онун тябии сярвятляриндян даща 
гянаятчиликля, даща сямяряли истифадя етмяк тябиятин корланмасына гаршы дюзцл-
мязлик кими кейфиййятляр йаратмагдадыр. 

Ушагларын еколоъи тярбийясиндя баьчанын аиля иля бирэя иши тяшкил олун-
малыдыр. Еколоъи тярбийя чох мцщцм яхлаги-мяняви кейфиййят олмаг етибариля 
мяктябдя, аилядя, баьчада тярбийя ишинин юзяйини тяшкил едир. 

Баьчанын, аилянин гаршылыглы фяалиййятиндя, йекдиллик олмаса, ушагларын 
няинки елми дцнйаэюрцшцндя, щятта яхлаг, идейа-сийаси, ямяк тярбийяси вя пешя-
йюнцмц, естетик, физики, еколоъи вя саир тярбийясиндя щеч бир наилиййят ялдя етмяк 
олмаз. 

Ушаьын бир шяхсиййят кими формалашмасы, ямяйя щазырланмасы, зещни, ягли, 
физики, естетик, еколоъи, щцгуги вя игтисади тярбийяси мяктябля йанашы аилялярин дя 
диггят мяркязиндя дурарса бу йолда хейли наилиййят газанмаг олар. Беля ки, 
аиля ушагларын тярбийясини дцзэцн тяшкил етмяк цчцн мяктябля, баьча иля сых 
ялагя сахламалы, ондан вахтында лазыми мяслящятляр алмалыдыр. Мяктябдя вя 
баьчада ушаьын тялим-тярбийяси мцтяхяссисляр тяряфиндян апарылыр. Щям дя аиля-
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лярдя олдуьундан чох, даща планлы шякилдя апарылыр.  Ушаг аьлынын вя харак-
теринин формалашдыьы бир дюврдя мяктяб она эцнцмцзцн тялябляриня уйьун 
шякилдя тящсил верир, ушаьын дцнйаэюрцшцнц формалашдырыр. 

Гаршысына гойулмуш вязифяляри лазыми сявиййядя йериня йетирмякдян ютрц 
мяктяб вя баьчанын бцтцн тярбийя ишини эцнцмцзцн проблемлярини,  инкишаф 
ганунларыны шаэирдляря, ушаглара баша салмаьа, онлары халгымызын адят вя яня-
няляри рущунда формалашдырмаьы, ушагларда вятянпярвярлик щиссини инкишаф етдир-
мяйя хцсуси фикир верир. Глобал проблем олан еколоъи проблем ися ушагларын ян 
кичик йашларында юйрянмяли олдуьу проблемлярдян биридир. Ушагларын еколоэийа 
иля танышлыьыны тяшкил етмяк вя онлары еколоэийайа зидд нормалара гаршы гятий-
йятля мцбаризя апармаьы юйрятмяк дя йеня мяктяб, баьча вя аилянин цзяриня 
дцшцр. Бу мягсядля мяктяб щям тядрис фяннляринин имканларындан, щям дя 
дярсдянкянар тядбирляр системиндян бол-бол истифадя едир. 

Йухарыда дейилянлярдян айдын олур ки, эянж няслин еколоъи тярбийясиндя 
сямяряли нятижяляр ялдя етмякдян ютрц баьча, мяктяб, аиля бирэя ишлямялидир. Беля 
ялагя щям фярди, щям дя коллектив формада ола биляр. 

Мясялян: евдя, баьчада, мяктябдя отаг биткиляри оларса вя онларын ящя-
миййяти щаггында мцяллимляр, тярбийячиляр вя йа валидейнляр тяряфиндян ушаглара 
изащ едилярся, онлара бирликдя гуллуг олунарса, бу ушаглара тябияти севмякдя вя 
горумагда чох кюмяк едяжякдир. 

Отагларын щяфтядя бир вя йа ики дяфя ушаглар тяряфиндян тямизлянмяси вя 
зибиллярин анжаг зибил гутуларына атылмасынын онлара еколоъи бахымдан даща дцз-
эцн олдуьуну баша салмаг чох файдалыдыр. 

Евлярдя щейван бяслямяйя (яэяр шяраит варса) ижазя вермяк вя чох кичик 
йашларда щейван севэисини ушаглара ашыламаг, онларын да бизимля бярабяр 
дцнйада йашамаг щагглары олдуьуну юйрятмяк лазымдыр. 

Тябиятин эюзял эушяляриня бирэя сяйащят етмяк, ушаглары марагландыран 
суаллара дцзэцн жаваб вермяк вя еррозийайа уьрамыш торпаглар, гурумуш чай-
лар, чирклянмиш сулар, натямиз кцчяляр вя саир барядя онлара мялумат вермяк, 
эюзял тябиятин щансы йолларла бу щала дцшдцйцнц онлара ятрафлы шякилдя изащ 
етмяк ваcибдир. 

Йалныз бу йолла ятраф мцщитин сафлашдырылмасы уьрунда ясил вятяндаш тяр-
бийя етмяк мцмкцндцр. 

Ekoloji tərbiyə ilə bağlı məktəbdə həyata keçirilən işlər həm təlim 
prosesində, həm də dərsdənkənar təsdbirlərdə məqsədyönlü, planlı və 
mütəşəkkil olaraq həyata keçirilməlidir. 

Təlim prosesində ətraf mühitin qorunması, ona şüurlu münasibətin 

bəslənilməsi ayrı-ayrı fənlərin tədrisində mümkün hesab edilir. Bu fənlər 
içərisində ibtidai siniflərdə “Ana dili”, “Oxu”, “Təbiətşünaslığın əsasları”, 
“Musiqi”, “Təsviri sənət”, yuxarı siniflərdə isə “Ədəbiyyat”, “Biologiya”, 
“Coğrafiya”, “Kimya”, “Fizika”, “Astronomiya” fənlərinin imkanları daha 
böyükdür. 

Ədəbiyyat  dərslərində həm folklor materiallarından,  həm klassik 
yazarların əsərlərindəki, həm digər nəzm, nəsr, dram əsərlərində ekoloji 
tərbiyə ilə bağlı xalq hikmətləri, bədii təsvirlər, ideyalar, müddəalar, 
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məsləhətlər və tövsiyələr şagirdləri ətraf mühitin saflaşmasına qayğı 

göstərməyə səsləyir və onların ekoloji dünyagörüşünü formalaşdırır. 
Təlim prosesində atmosfer (azot qazı, oksigen, saf hava təbəqəsi və s.) 

biosfer (meşələr, ağaclar, çiçəklər, yaşıllıqlar, quşlar, heyvanlar, həşəratlar və 
s.) hidrosfer (bulaqlar, şəlalalər, çaylar, göllər, arxlar, su kanalları, su 
hövzələri, dənizlər,  okeanlar və s) və litosfer (yeraltı sərvətlər) haqqında 
söhbətlər zamanı ətraf mühitə normal münasibətin formalaşdırılması, 
yaşıllıqlara, ağaclara, çiçəklərə, quşlara və təbiətin digər gözəlliklərinə 
məhəbbət bəslənməsi təbiət gözəlliklərinə ziyanverən amillərə qarşı mübarizə 

aparmaq kimi keyfiyyətlərin üzə çıxarılması şagirdlərin ekoloji tərbiyəsini 
inkişaf etdirir. 

Dərsdənkənar tədbirlərdə o cümlədən gecələrdə, görüşlərdə,  dəyirmi 
masalarda,  maraq kurslarında, şagird konfranslarında ekoloji tərbiyə ilə bağlı 
aparılan söhbətlər, irəli sürülən elmi ideyalar, dəyərli məsləhətlər, söylənilən 
mülahizələr, verilən tövsiyələr şagirdlərin ekoloji dünyagörüşlərini 
formalaşdırır. 

 

Sual və taşırıqlar. 
 

1. Ekoloji tərbiyənin bir anlayış olaraq etimoloji mənasını və mahiyyətinni 
aydınlaşdıra bilərsinizmi? 

2. Ekologiya və ekoloji tərbiyə ilə bağlı direktiv sənələr hansılardır? 
3. Ətraf mühitin qorunmasına münasibətiniz necədir? 
4. Təlim prosesində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi necə formalaşdırılır? Bəs, 

dərsdənkənar tədbirlərdə? 
5. Ekoloji bəlalardan danışın. 

6. Ekoloji bəlalar və biganəlikdən danışın. 
7. Ekoloji bəlalardan xilas olmaq barədə təkliflər hazırlayın. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ 
 

XI Fəsil 
11.1. İQTİSADİ TƏRBİYƏ  

 
 İqtisadi tərbiyə sözünün birinci “iqtisadi” tərəfi “iqtisad” sözündən 

yaranmışdır. Mənşəyinə görə ərəb sözü olan “iqtisad” sözü üç məna çalarına 
malikdir. Birinci mənası “qənaət”, ikinci mənası təsərrüfatı idarəetmə, üçüncü 
mənası isə cəmiyyətin təsərrüfatçı quruluşu (Bax Ərəb və fars sözləri lüğəti, 
Bakı, “Yazıçı”, 1983, səh. 233) Göstərilən məna çalarlarının hamısı dilimizdə 
işlənməkdədir. Bu sözün rus dilində qarşılığı  “ekonomika” adlanır. XX əsrin 
birinci yarısına qədər bu söz dilimizdə ümumişlək söz kimi işlənmək hüququ 
qazanmağa yaxın olsa da, sonda yalnız tərcümə variantı kimi seçilmişdir. O 

vaxtlar “ekonomiya”, “ekonom etmək”, “ekonomçu”, “ekonomçuluq” kimi 
düzəltmə sözlər işlənsə də, “ekonomika” sözü qeyd etdiyimiz formalardan biri 
kimi dilimizin söz leksikonuna düşə bilməmiş və orfoqrafiya lüğətində yer ala 
bilməmişdir. Yalnız bu söz kökündən düzələn bir neçə söz düzəltmə söz kimi 
son orfoqrafiya lüğətində özünə yer almışlar. Onlardan biri “ekonomist”, biri 
“ekonomizm”, biri “ekonometriya”, biri isə “ekonometrika”dır. 

“Ekonomist” sözü dilimizə iqtisadçı kimi tərcümə olunsa da dövlət və 
qeyri dövlət müəssisəsində “ekonomist” ştatı şəklində qalmaqdadır. Həmin 

ştatda çalışanlar səmərələşdirici iqtisadçı kimi çalışmaqla yanaşı qənaət əldə 
etmək üçün səmərələşdirici təkliflər vermək funksiyası daşıyırlar. Bundan 
başqa “İqtisadiyyat” termini də vardır. İqtisadiyyat isə aşağıdakı mənalarda 
işlənilir.  

1. İstehasal münasibətlərinin məcmusu, cəmiyyətin iqtisadi bazisi, istehsal 
münasibətlərinin məcmusu cəmiyyətin iqtisadi quruluşunu, real bazisi təşkil 
edir, hüquqi və siyasi üstqurum bu bazis üzərində yüksəlir və müəyyən ictimai 
şüur formaları bu bazisə uyğun olur. İqtisadiyyat bütün digər ictimai 

münasibətlərin əsasını təşkil edir və cəmiyyətin inkişafında həlledici rol 
oynayır.  
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2. Müəyyən ölkənin x.t. yaxud onun bir hissəsi iqtisadiyyat ölkənin x.t. 

kimi təkcə mövcud istehsal üsulunun xarakterik xüsusiyyətlərini deyil, habelə 
ayrıca götürülmüş ölkənin fərqləndirici xüsusiyyətlərini də əks etdirir. 
İqtisadiyyat maddi istehsal sahələrini, sənaye, kənd təsərrüfatı, nəql, ticarət və 
s. qeyri-istehsal sahəsini əhatə edir.  

3. Elm sahəsi. İctimai-iqtisadi formasiyalar çərçivəsində cəmiyyətin 
iqtisadi quruluşunun obyektiv qanunauyğunluqlarını öyrənir, xalq 
təsərrüfatının müxtəlif sahələrinədəki prosesləri, hadisələri nəzəri təhlil edir, 
həyat nemətlərinin istehsalı və bölgüsü sahəsində təcrübi tövsiyyələr işləyib 

hazırlayır. (Bax. ASE, ASE-ni Baş Redaksiyası, IV cild, Bakı, 1980, səh 379) 
Bütün bunlar isə onu deməyə əsas verir ki, zümrəsindən asılı olmayaraq, 

cəmiyyətin hər bir üzvü iqtisadiyyatı, iqtisadi münasibətləri, istehsal 
münasibətlərini bilmədən bu proseslərdə iştirak etmədən yaşaya bilməz. 
Məktəbli də gələcəkdə cəmiyyətin fəal bir üzvü olacağı təqdirdə bütün bunları 
bilməli və bu proseslərdə iştirak etməlidir. Məhz ona görə də bu günkü 
məktəbliyə və tələbəyə iqtisadi biliklərin verilməsi onların iqtisadi tərbiyəsinin 
formalaşdırılması üçün çox zəruridir. Bu hələ məsələnin birinci tərəfidir. 

Məsələnin ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, müstəqillik qazandığımız indiki 
şəraitdə cəmiyyətin hər bir üzvünün iqtisadi tərbiyə məsələlərinin həllində 
iştirak etmələri vacibdir. Çünki Sovet İttifaqı dövründə bütün iqtisadi 
münasibətləri Nazirlər Soveti , Dövlət Plan Komitəsi, nazirliklər, idarələr, 
palatalar və s. bu kimi dövlət qurumları həll edirdi. Müstəqillik dövrünün yeni 
iqtisadi münasibətlərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu gün istehsalı da, 
ixracı da, idxalı da bazaar münasibətləri tənzimləyir. Bu gün xalq 
təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrində, istehsal və ya qeyri istehsal sektorunda, 

fermer təsərrüfatında çalışanlar birmənalı olaraq iqtisadi münasibətləri qura 
bilirsə, bu münasibətlərin bütün tələblərinə uyğun olaraq öz fəaliyyətini qura 
bilirsə iqtisadi tərəqqiyə nail ola bilirlər. Bu mənada yeni iqtisadi 
münasibətlərin yaranması, inkişafı, formalaşması, təkmilləşməsi və təşəkkülü 
prosesində iştirak etməkdə və bu prosesdən baş çıxarmaq işində məktəblilərə 
kömək etmək baxımından iqtisadi tərbiyənin nəzəri əsaslarının işlənilməsinə 
zəruri ehtiyac vardır.  

 

İqtisadi tərbiyənin məzmunu.  
İqtisadi tərbiyə XX əsrin 90-cı illərinə qədər mənəvi-əxlaqi tərbiyənin 

tərkibində nəzərdən keçirilmişdir. Müstəqillik qazandığımız dövrdə, iqtisadi 
tərbiyə işinə zəruri tələbat yarandığı şəraitdə, onun məzmunu da 
açıqlanmalıdır. İqtisadi tərbiyə uşaqlara daha kiçik yaşlarından  aşılanmalıdır. 
İqtisadi tərbiyə uşağa gündəlik həyatında maddi-mənəvi tələbatlarının 
formalaşması və ödənilməsində, yaxşı övlad kimi yetişməsində, vətənpərvər 
ruhda böyüməsində, cəmiyyət üçün yaxşı iqtisadçı-mütəxəssis kimi 

yetişməsində əhəmiyyət daşıyır. Iqtisadi tərbiyənin məktəb yaşlarından 
aşılanması ona görə zəruri hesab edilir ki, artıq 18 yaşına çatmış hər bir gənc 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ əldə edir.  
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İqtisadi tərbiyə uşağa ibtidai sinif yaşlarından başlayaraq aşılanmalıdır. 

Məsələn ana övladını məktəbə apararkən və ya yola salarkən ona çay, bulka 
və s. azuqə almaq üçün pul verir. O pulun təyinatı üzrə xərclənməsini uşağa 
tapşırır. Uşaq isə bəzən həmin vəsaiti təyinatı üzrə xərcləmir. Ya başqa bir şey 
alır, ya da pulu xərcləmədən evə gətirir. Bu prosesə nəzarət etmək məqsədi ilə 
valideyn daim övladından vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı hesabat almalıdır.  

Əgər uşaq pulu öz istəyinə uyğun olaraq başqa istiqamətdə xərcləmişsə 
valideyn onun bu hərəkətinə biganə qalmamalıdır. Çünki bu onun 
özbaşınalığa yol verməsi kimi qiymətləndirilməlidir. Əgər uşaq vəsaitə qənaət 

edib onu evə gətirirsə, valideyn bu hala da biganə qalmamalıdır. Əvvəl o, 
qənaətin səbəbini soruşmalıdır. Uşaq bunu bir neçə səbəbdən izah edə bilər. 
Məsələn, ya həmin pula dəftər, qələm, məktəb ləvazimatları alacağını, ya da 
geyim, kompüter və s. bu kimi nisbətən bahalı əşyalar alacağını bildirir. 

Valideyn məsələyə üç tərəfdən yanaşmalıdır.  
1. Uşaq qənaəti niyə edib. Çünki zəruri məsrəflərə qənaət olunma uşağın 

sağlamlığına xələl gətirə bilər, onun vaxtında qidalanmaması səhhətinə zərər 
gətirər.  

2. Əgər qənaət məqbul hesab edilərsə, qənaət olmuş vəsaitin məktəb 
ləvazimatlarına xərclənməsi sevindirici hal hesab oluna bilər. Bu uşağın elmə, 
təhsilə olan marağını göstərir. 

3. Qənaət olmuş vəsaitin kompüter, velosiped və nisbətən bahalı digər 
əşyalar üçün nəzərdə tutulması sevindirici hal kimi qarşılanmalıdır. Lakin 
valideyn onu bu məqsəddən çəkindirməlidir. Çünki ibtidai sinif şagirdinin bu 
cür maliyyələşməsi üçün vəsait yığması ailə üçün elə də lazımi maliyyə dəstəyi 
sayılmaz.  Bundansa məqsəd uşağın beynində cari məqsədlə əvəz olunsa daha 

yaxşı olar. 
Deməli, valideyn uşağın məqsədlərini araşdırıb, onun reallığa nə dərəcədə 

uyğun olub-olmadığını qiymətləndirməli və ona bu sahədə düzgün istiqamət 
verməlidir. Valideyn uşaqda pul toplayıb özü üçün nəsə gərəkli bir şey almaq 
haqqında düşündüyünün şahidi olursa, bu işdə ona təşkilati və istiqamətverici 
köməklik göstərməlidir. Hər birimiz uşaq ikən evimizdə valideynləri bizim 
üçün müxtəlif fiqurlarda düzəldilmiş pulqabılar aldığının şahidi olmuşuq. Bu 
cür pulqabılar uşağın beynində indidən kiçik maliyyə planlarının tərtib 

olunub, reallaşdırılması üçün büdcə rolunu oynayır. Büdcənin toplanması 
üçün mənbəə müxtəlif ola bilər. Məsələn, uşağa gündəlik verilmiş xərcliklərə 
qənaət olunması, ad günlərində təbrik məqsədi ilə verilmiş vəsaitlər, valideynin 
özünün maliyyə yardımları (məsələn, yadımdadır nənəm hər gün  mənim pul 
qabıma 20 qəpik atırdı) və sair. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, uşaqlar həmin 
vəsaitlərdən müxtəlif istiqamətlərdə- (cari və strateji məqsədlər üçün) istifadə 
etmək niyyətində olurlar. Biz əgər strateji məqsədləri ibtidai sinif şagirdləri 
üçün qəbul etmişiksə, onlar böyüdükcə həmin məqsədlərə özləri daha çox can 

atırlar.  
Orta məktəb  şagirdləri böyüdükcə, onların şüuru və təfəkkürü inkişaf 

edir, dünyagörüşləri artmağa başlayır. Boş vaxtlarını mənalı keçirmək, bu 
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anları birgə yaşamaq, əyləşdiyi stolun (milli mentalitetimizə uyğun olaraq) 

hesabını ödəmək istəyi yeniyetmələrimizdə ehtiyat fondunun olmasını tələb 
edir. Onun böyüdükcə maddi və mənəvi tələbatlarının dəyərinin  də artmasını 
düşünən yeniyetmə artıq xərclərini maliyyə imkanlarına uyğun olaraq 
planlaşdırmağa məcbur olur. Çünki o ailəsinin maliyyə büdcəsinin çəkisini, 
istehlak tələbatının həcmini başa düşə bilir. Bu zaman uşaq öz xərclərini 
planlaşdırdıqda ailə büdcəsinin imkanlarını nəzərə almalıdır. Bəzən 
yeniyetmələr çılğınlıq edərək istədiklərinə nail olmaq üçün valideynləri 
imkanlarından artıq maliyyələşmələrə sövq edirlər. Bu da ailə büdcəsinə 

olduqca böyük zərər vurur. Hətta ailə büdcəsini borclanmağa təhrik edirlər. 
Bu hal iqtisadi tərbiyədə qəbuledilməzdir. İqtisadi tərbiyə təkcə uşağın maddi 
mənəvi tələbatı, ailənin maliyyə büdcəsi ilə əlaqədar məsələ deyildir. İqtisadi 
tərbiyə həmçinin makro iqtisadi mühitə, ölkənin iqtisadi dəyərlərinə təsir edən 
tərbiyəvi komponentdir. Məsələn, orta məktəblərdə vergi fənninin tədris 
olunması məktəb yaşlarından uşaqlarda vergi mədəniyyətinin 
formalaşdırılması, vergilər haqqında onlarda təsəvvürlərin yaradılması, 
vergidən yayınmamaq və vaxtında ödəməkdə vətənə məhəbbət hissini 

aşılamaq məqsədi daşıyır.  
 
 

 
İqtisadi tərbiyənin vəzifələri  

İqtisadi tərbiyənin bir sıra vəzifələri vardır. Onlardan bəzilərinə diqqət 
edək: 

- Hər şeydən əvvəl şagirdlərdə iqtisadi şüurun formalaşdırılmasına nail 
olmaq; 

- Şagirdlərin iqtisadi tərbiyə ilə bağlı bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişaf 
etdirilməsi; 

- Təlim prosesində yeri gəldikcə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi 
siyasəti barədə şagirdlərə ən zəruri məlumatların verilməsi; 

- Təlim-tərbiyə prosesində şagirdlərə qənaətcilliyin nəzəri və praktik 

məsələləri barədə məlumatların verilməsi; 
- Şagirdlərə sahibkarlıq hisslərinin aşılanması sahəsində işlərin həyata 

keçirilməsi; 
- Biznes fəaliyyətinin bəzi istiqamətləri barədə şagirdlərə ən zəruri 

məlumatların verilməsi; 
- Şagirdlərdə biznes mədəniyyəti formalaşdırmaq; 
- Biznes planları ilə şagirdlərin tanış edilməsi. 

 

Şagirdlərə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı bilik və  bacarıqların aşılanması yolları  
Şagirdlərə sahibkarlıq hissi aşılanması təlim-tərbiyə işinin məzmununu 
aktuallaşdıran məsələlərdəndir. Belə bir aktual məsələni reallaşdırmaq üçün 
şagirdlərin sahibkarlıq işinə cəlb olunması, onların nəzəri və praktik cəhətdən 
bu işə  bilavasitə hazırlanması daha məqsədəuyğun hesab olunur. Bunun üçün 
sahibkarlıqla məşğul olan hər hansı bir müəssisənin biznes planı ilə şagirdlərin 



 411 

tanış edilməsi faydalı olardı. Nümunə təriqilə iqtisad elmləri namizədi Rahim 

Sadıqovun hazırladığı biznes planının bir layihəsini təqdim edirik. Təqdim 
etdiyimiz biznes planı təlim-tərbiyə müəssisələrində iqtisadi tərbiyə ilə bağlı 
həyata keçirilən fərdi və kütləvi tədbirlərin təşkilinə köməklik göstərmək 
baxımından çox önəmlidir. Sumqayıt polimer zavodunun timsalında təqdim 
edilən bu biznes planı şagirdlərdə biznes haqqında geniş təsəvvür yarada bilər.    

“Sumqayıt-polimer” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin biznes-planı 6 
bölmədən  ibarətdir.  

Birinci  bölmədə “Sumqayıt-polimer” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin 

sələfi olan Azərtikinti Materialları Dövlət Konserninin “Sumqayıt-polimer” 
Tikinti Materialları Kombinatı haqqında məlumat verilmişdir.  

İkinci  bölmə “Sumqayıt-polimer” ATSC-nin inkişafı konsepsiyasının 
işlənib hazırlanmasına həsr edilmişdir. Bu bölmədə mövcud sexlərdə gedəcək 
rekonstruksiya işləri, onların yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan vəsait 
qoyuluşunun həcmi, istehsalı mənimsəniləcək məhsullar haqqında məlumat 
verilmişdir.  

Üçüncü bölmədə istehsalı nəzərdə tutulan məhsullar və xidmətlər 

haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.  
Dördüncü bölmə istehsal və satış planına həsr edilmişdir. 
Beşinci bölmədə biznes planın həyata keçirilməsinə tələb olunan 

investisiyanın müəyyən edilməsindən bəhs edilir.  
Altıncı bölmədə  layihənin səmərəliliyi müəyyən edilmişdir.  
“Sumqayıt-polimer” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti ləğv olunmuş 

Azərsənaye Tikinti Materialları Dövlət Konserninin Polimer Tikinti 
Materialları Kombinatının əksər sexləri son 3 ildə öz fəaliyyətini tamamilə 

dayandırmışdır. Bununla əlaqədar olaraq, mövcud istehsalların təhlili göstərdi 
ki, hələlik bu sexlərdə istehsal olunmuş məhsulların yenidən istehsalı iqtisadi 
cəhətdən məqsədəuyğun deyildir. Odur ki, sexlərdə rekonstruksiya və bazar 
tələbatına uyğun gələn məhsulların istehsallarının mənimsənilməsi zərurəti 
meydana çıxmışdır. Bu problemin həlli üçün tələb olunan investisiyanın 
ümumi məbləğini müəyyən etmək, istifadə istiqamətlərini dəqiqləşdirmək, 
səmərəliliyini təyin etmək məqsədilə “Biznes-plan” hazırlanmışdır.  

Qeyd olunan mənbələrə sərf olunan əsaslı vəsait qoyuluşunun həcmi 1395 

milyon manatdır. Səhmdar Cəmiyyətinin illik balans mənfəəti 601 milyon 
manat, xalis mənfəəti isə 349 milyon manat olmuşdur.  

İnvestisiyanın səmərəlilik əmsalı 0,26, ödənilmə müddəti isə 3 il 9 ay 
olmuşdur.  

Müəssisənin tam adı: “Sumqayıt-polimer” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti 
(ATSC).  

Rəhbər: Rafiq Cəlal oğlu İsmayılov, ali təhsilli inşaatçı, Azərbaycan 
Politexnik İnstitutunu bitirib.  

Cəmiyyətin hüquqi ünvanı: Sumqayıt şəhəri, Kimyaçılar küçəsi 12. 
Müəssisənin təşkilati tərkibi: Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti. 
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Müəssisənin əmlakı: Təsisçilərin cəmiyyətə verdikləri əmlak, təsərrüfat 

fəaliyyəti nəticəsində istehsal olunmuş məhsul (iş, xidmət), qazanılmış gəlirlər; 
digər əmlak. 

Müəssisənin fəaliyyət sahəsi: Tikinti materiallarının istehsalı və satışı.  
Təsisçi: Dövlət Əmlak Komitəsi, ünvan: 370025 Bakı şəhəri, Yusif Səfərov 

küçəsi 20. 
Şirkətin qeydiyyat yeri və tarixi, hansı fəaliyyətlə məşğul olması haqqında 

lisenziyası: Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 07.12.98-ci il 
tarixdə D-2959 saylı qeydiyyatdan keçmişdir. Tikinti materiallarının istehsalı 

və satışı ilə məşğul olmaq bvarədə lisenziya almışdır. 16 sentyabr 1999-cu il 
tarixdə “Sumqayıt-polimer” ATSC-I Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi 
tərəfindən dövlət reestrinə daxil edilmiş,  D-2959 saylı şəhadətnamə verilib.  

Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı: 7417524  mantdır. 1 səhmin nominal 
dəyəri 2  manatdır.  Adi səhmlərin sayı 741752 ədəddir.  

“Sumqayıt-polimer” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti ləğv olunmuş 
“Azərsənaye Tikinti Materialları” Dövlət Konserninin Polimer Tikinti 
Materialları Kombinatının  bazasında təsis edilmişdir. Bu kombinat 1965-ci 

ildən tikilməyə başlamış, 1967-ci il dekabr ayında ilk məhsulunu – KH-¾ 
yapışqanını istehsal etmiş, sonra isə onlarla adda məhsul istehsalını 
mənimsəmişdir.  

Müəssisədə istehsal olunmuş əsas məhsullar: polivinolxlorid 
kompozisiyasından hazırlanan linoleum, dekorativ linoleum, divar kağızı, 
penopolistirolplitələr, KN-3 markalı yapışqan, polietilen. 

Linoleum sexi- 1965-70-ci illərdə tikilib istismara verilmişdir. İllik layihə 
gücü: 3250 min kv. m. bir neçə dəfə təkmilləşdirilmə aparıldıqdan sonra 

istehsal gücü 4500 min kv.m. olmuşdur. Sexdə üç texnoloji xətt vardır. Bunlar:  
-vals kalendar texnoloji xətti; 
- linoleumu astarlayan ikinci texnoloji xətti; 
- linoleumu astarlayan üçüncü texnoloji xəttidir. 
Hər üç texnoloji xətt enerji növləri ilə təmin edilə bilir.  
Sexin texnoloji avadanlıqlarının fərqləndirici xüsusiyyətləri ondan 

ibarətdir ki, bu avadanlıqlarda yalnız polivinolxlorid əsasında məmulat 
hazırlamaq mümkündür.  

Texnoloji prosesdə xammal kimi polivinilxlorid qətranının suspenziyası, 
polivinolxlorid qətranının emulyasiyası, dioktilftalat, dibutilftalat, 
xlorparafin, titan iki-oksid, mikrolit piqmentlər, mineral piqmentlər, üzvi 
birləşmə piqmentləri, naxışlı polivinilxlorid plyonka, kalsium sabitləşdirici, 
silisium sürməsi, istiliyi keçirməyən astar, 7-ci növ asbestdən istifadə edilir. 
Bunlardan başqa, linoleum istehsalı üçün bir sıra köməkçi yağlayıcılar, 
izolyasiya şiti,  xüsusi tikiş maşını, sap, şpoqat qablayıcı materiallar, nəqliyyat 
vasitələri və s. lazımdır.  

Bu xammal və materiallar keçmiş SSRİ-nin müxtəlif coğrafi ərazisində 
yerləşən onlarla şəhərindən alınır, bir sıra materiallar isə xarici ölkələrdən 
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gətirilirdi. Məsələn, piqmentlər Finlandiya, İtaliya, Belçika, İsveç kimi 

ölkələrdən gətirilirdi.  
Sex 1996-cı ildən bəri məhsul istehsal etmədiyindən avadanlıqlar boş 

dayanmışlar. Odur ki, sexdə məhsul istehsalına başlanması üçün, sexin 
texnoloji xətlərinin təmirə ehtiyacı vardır. Aparılan təhlil nəticəsində müəyyən 
edilmişdir ki, sex öz təyinatına görə istismar edilərsə, istehsal edilən 
linoleumun maya dəyəri bazar qiymətlərindən həddindən artıq yüksək 
olacaqdır ki, bunula da hələlik, linoleum istehsalına yenidən başlamağın 
məqsədəuyğun olmadığı qərarına gəlinmişdir.  

Dekolin sexi -  dekorativ linoleum istehsal etmək üçündür. Dekorativ 
linoleum texnoloji xətti 1986-cı ildə istifadəyə verilmişdir. Sexdə yalnız 
polivinilxlorid kompozisiyası əsasında dekorativ linoleum istehsal edilir.  

Sexin buxar və enerji təchizatı istismara yararlıdır.  
Dekolin istehsal etmək üçün lazım olan xammal və materiallar: 

polivinilxlorid (PVX) qətranı emulsiyası, dioktilftolat, təbaşir, titan oksidi, 
polivinolxlorid plyonka, xlorparafin, poliamiddən hazırlanmış astarlardır. 
Bunlardan başqa müxtəlif sürtkü yağları, nəqliyyat vasitələri, qablaşdırma 

məmulatlarından da istifadfə olunur.  
Sexin işini təmin etmək üçün ¾ nəfər mühəndis-texniki işçi hər növbə üçün 

25 nəfər operator tələb olunur.  
Dekolin sexi artıq bir neçə  ildir ki, işləmir. Onu yenidən işə salmaq üçün 

texnoloji xəttin təmirə ehtiyacı vardır. Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən 
edilmişdir ki, dekolin istehsalı da iqtisadi cəhətdən sərfəli deyildir. Çünki bu 
linoleumun maya dəyəri bazar qiymətlərindən dəfələrlə artıqdır. Bunun əsas 
səbəbi istehsal üçün lazım olan xammal mənbələrinin Sumqayıtdan çox-çox 

uzaq məsafədə yerləşməsidir.  
Polipilen   (divar kağızı) sexi – 1985-ci ildə Hollandiyanın “Stok-Brabant” 

firmasından alınıb quraşdırılıb. Sexdə divar kağızı və eni ¾ metr olan xüsusi –
cütastarlı linoleum istehsal etmək mümkündür. Sexin texnoloji 
avadanlıqlarında yalnız polivinolxlorid tərtibli kompozisiya emal edilə bilər.  

Bu avadanlıqlardan həm hamar, həm də qabardılmış səthli divar kağızı, 
penoplen, linoleum istehsal etmək mümkündür. Xammal kimi istifadə edilən 
kağızın və astar materialının eni  2 metr olan halda məhsuldarlıq arta bilər.  

Polipilen istehsal etmək üçün lazım olan xammal və materiallar: titan 
oksidi, mikrolit piqmentlər, sink oksidi, tabaşir, butilbenzolftalat, parafer, 
sabitləşdirici, sintapol DS-10, epoksid yağı, səthi aktiv maddə OP-7, uayt 
spirtidir.  

Bunlarla yanaşı, xüsusi tərkibli yağlar, əlavə su buxarı, qızdırıcı və 
soyuducu reagentlər, qablaşdırma materialları da lazımdır. Sexin işçi heyətinin 
tərkibi 3 nəfər mühəndis-texniki işçidən, 3 nəfər texniki işçidən və 15 nəfər 
xüsusi hazırlıqlı operatordan ibarətdir.  

Sexdə avtomatlaşdırma səviyyəsi yüksəkdir. Lakin bu sexdə  də istehsal 
dayandırılıbdır. Avadanlıqların yerində olmasına baxmayaraq, ciddi təmirə 
ehtiyacları vardır. Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, divar 
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kağızı və cütörtüklü linoleum istehsalları da iqtisadi cəhətdən özünü 

döğrultmadı. Odur ki, bunun da istehsalı dayandırılmalı və mövcud 
avadanlıqlar əsasında yerli xammaldan istifadə etməklə yeni məhsul istehsalını 
mənimsənilməlidir.  

Penopolistirol sexi -  1972-ci ildə istifadəyə verilmişdir.  
-Layihə gücü bir ildə 5 günlük iş həftəsilə 10 min kubmetrdir. Sonralar 

layihə gücü bir ildə 20 min kubmetrə çatdırılıbdır.  
- İstehsal texnologiyasının xüsusiyyəti: əvvəllər avtoklab texnologiyası ilə 

işləyib, sonra təkmilləşdirilərək “Stasionar istilik zərbəsi” texnologiyası ilə 

işləyib. 
- İstehsal olunan məhsul: qalınlığı ¾ sm-dən 55 sm-ə, eni 0,5 – 1 metr olan 

penopolistirol plitələr. Plitələri 1 metrdən 4 metrə qədər kəsmək mümkündür.  
- İstifadə olunan xammal: şişirdilə bilən polistirol. Bir kubmetr 

penopolistirol istehsal etmək üçün markasından və xammalın keyfiyyətindən 
asılı olaraq 20-30 kq xammal tələb olunur.  

- İstifadə olunan enerji növləri: ¾ atm təzyiqli su buxarı və ¾ atm təzyiqli 
sıxılmış hava, istilik enerjisi, elektrik enerjisi və su.  

- Polistirol xammalı Ukraynada – Qorlovka şəhərində və Başqırdıstanda 
– Ufa şəhərində istehsal olunur.  

Yapışqan sexi -  1967-ci ildə istifadəyə verilmişdir.  
- İstehsal etdiyi məhsul: KN-3 markalı yapışqan. 
- İstehsal artıq öz ömrünü başa vurmuşdur. Lakin bir neçə avadanlıqdan 

başqa istehsallarda istifaədə etmək olar. Bunlar – 2 ədəd SM-400 
markalı qarışdırıcı və bir neçə köməkçi metal-konstruksiya 
avadanlıqlarıdır.  

- Sexin ilkin və qalıq dəyəri, sahəsi haqqında məlumat cədvəl 1.1- də 
verilmişdir.  

 
Haşiyə materialları sexi- 1968-ci ildə istifadəyə verilmişdir.  

- Sexdə istehsal edilən məhsullar: polietilen, polistirol, polipropilen və 
digər plastik kütlələrdən müxtəlif əşyalar hazırlamaq mümkündür.  

- Sexin avadanlığı: iki ədəd termoplast avtomat. Bu avadanlıqların 

püskürmə kütləsi 0, 5 kq-dır.  
- Mühəndis kommunikasiya qurğularının vəziyyəti: normaldır.  
- Məhsuldarlığı: illik 500 ton. 
- Ümumi sahəsi: 1800 kv.m. 
- İlkin dəyəri: 360 milyon manat. 
- 01.04.1999 tarixə qalıq dəyəri: 65 milyon manat. 

Müəssisənin köməkçi və xidmətedici sexləri barədə məlumat 
Köməkçi və xidmətedici sexlər: mexaniki təmir sexi, elektrik enerjisi sexi, 

nəqliyyat sexi. 

Mexaniki təmir sexinin avadanlıqları: torna dəzgahı, frezer dəzgahı, 
metalkəsən dəzgah, deşici dəzgah, yivaçan və s.  
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Mexaniki təmir sexi avadanlıqlarının vəziyyəti: avadanlıqlar 1967-1968-ci 

illərin istehsalı olduğundan öz ömürlərini başa vurmuşlar. Avadanlıqlar 
yerlərindədir. Bir qismi təmir edildikdən sonra istismara yaraya bilər.  

- Mexaniki təmir sexinin sahəsi: 930 kv. M. 
- Sexin ilkin dəyəri: 55,8 milyon manat. 
- Sexin qalıq dəyəri: 01.04.1998-ci il tarixə 9,3 milyon manatdır. 
- Sexin binalarının vəziyyəti: sexin binası “Kislovodsk” tipli moduldan 

tikilmiş, bütövlükdə salamatdır. Binanın təmirə ehtiyacı var. sex üçün 
yeni bina tikilib, lakin tikinti yarımçıq qalıb.  

Elektrik enerjisi sexi –  
- enerji təminatının təsviri: müəssisə elektrik enerjisini Sumqayıt elektrik 

şəbəkəsi ilə bağladığı müqaviləyə əsasən qonşu zavodun ərazisində 
yerləşən 35 kilovatlıq yarımstansiyalardan ibarətdir. Müəssisənin 
bütövlükdə elektrik enerjisinin təminatı öz ərazisində quraşdırılmış 9 
ədəd transformatorla həyata keçirilir. Yarımstansiya ilə kombinatın 
qida transformatorları arasındakı məsafə 300 metrdir. Bunlar arasında 

əlaqəni yeraltı 4 kabel xətti təmin edir. Kabellər 1984-cü ildə 
quraşdırılmış, hal-hazırda bir kabel gərginlik altındadır.  

- Elektrik enerjisi  sexinin binalarının sahəsi: 365 kv. M. 
- Sexin ilkin dəyəri: 421 milyon manat. 
- Sexin qalıq dəyəri: 01.04.1998-ci il balansına görə 91,6 milyon manat 

sexin əsas avadanlığından; hava vuran 3 kompressor, suqızdırıcı 
qurğusu, sex və şöbələrlə əlaqə saxlamaq üçün ATS. 

- Elektrik enerjisi sexinin tələb olunan mühəndis-texniki işçilərinin tərkibi 

və sayı: 30-35 nəfər elektrik, 5 nəfər mühəndis-texniki işçi. 
 
 

Nəqliyyat sexi   
- nəqliyyat sexinin nəqliyyat vasitələri və onların vəziyyəti: hər birinin 

uzunluğu 85 metr olan iki dəmir yolu xətti; 1 ədəd teplovoz, 9 ədəd yük 
maşını (6-sının təmirə ehtiyacı vardır); 5 ədəd yükqaldırıcı-yükləyici (4-
nün təmirə ehtiyacı var); 3 ədəd minik maşını (hər üçünün təmirə 

ehtiyacı var); 3ədəd avtobus (¾-sinin təmirə ehtiyacı var).  
- sexin əsas vəsaitlərinin ilkin dəyəri: 421 milyon manatdır. 
- sexin əsas vəsaitlərinin qalıq dəyəri 01.04.99-cu il balansına görə 145,7 

milyon manatdır. 
- Müəssisənin inzibati binası və onun vəziyyəti: müəssisənin 3 mərtəbəli 

inzibati binası vardır ki, bunun da aşağı iki mərtəbəsi istifadə üçün 
yaralıdır, 3-cü mərtəbəsinin, damının ciddi təmirə ehtiyacı vardır.  

- Inzibati binanın sahəsi: təqribən 1500 kv. Metrdir. 

Kombinatın texnoloji xüsusiyyəti polivinilxlorid xammalına əsaslanan 
texnologiyadır.  

Müəssisənin inkişaf istiqaməti  
Biznes planın birinci bölməsindən məlum oldu ki, “Sumqayıt-polimer” 

Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sələfinin istehsal etdiyi məhsullar tamamilə 
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iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətli deyildir. Bu məhsullar istehsal olunarsa, onların 

maya dəyəri mövcud bazar qiymətlərindən yüksək olacaq və bu səbəbdən 
müəssisə rentabelli işləməyəcəkdir.  

İkinci bir tərəfdən, mövcud istehsal texnologiyalarının, maşın və 
avadanlıqlarının bir qismi öz ömrünü başa vurmuş, bir qismi uzun müddət 
işləmədiyindən istismara yaramır, əlavə təmirə və sazlaşmaya ehtiyacı vardır. 
Odur ki, yeni yaradılan cəmiyyət həm istehsal etdiyi məhsulları dəyişdirməli, 
həm də müəssisədə yenidənqurma və dəyişdirmə (rekonstruksiya) işləri 
aparılmalıdır. Beləliklə, səhmdar cəmiyyətinin  inkişafı konsepsiyalarına 

(müddəalarına) aşağıdakılar daxildir: 
- müəssisədə rekonstruksiya işlərinin aparılması; 
- yeni adda və çeşiddə məhsul istehsalının mənimsənilməsidir. 

Səhmdar cəmiyyətinin əsas məqsədi:  
- yeni məhsulların istehsallarının mənimsənilməsi; 
- istehsalların mənimsənilmə müddətinin aşağı salınması; 
- yeni məhsulların istehsal həcmi tempinin artırılması;  
- yeni məhsulların reallaşdırılmasının həyata keçirilməsi; 

- göstərilən əsasdan müəssisənin mənfəətinin çoxaldılması və rentabelliyin 
yüksəldilməsi. 

Məqsədə nail olmaq yolları 
- yeni məhsul istehsalını mənimsəmək üçün müəssisədə həyata keçirilən 

rekonstruksiya işlərinin sürətləndirilməsi; 
- müəssisədə istehsal həcmini artırmaqla bərabər, bazara daha yüksək 

keyfiyyətli, rəqabət qabiliyyətli, əhalinin zövqünü oxşayan məhsul 
çıxarmaq; 

- yeni məhsul istehsalının mənimsənilməsi, onun istehsalı və satışının 
təşkili; 

- yeni məhsulların layihələşdirilməsi və bu işləmələri “nou-hau”kimi 
intellektual bazarında satmaq; 

- istehsal olunan məhsulların satış bazarının genişləndirilməsi; 
- istehsal olunan məhsulların dizaynını daima təkmilləşdirmək, məhsulları 

istehlakçılar arasında tanıtdırmaq; 
- xarici ölkələrdə, o cümlədən keçmiş SSRİ məkanında yaradılan 

dövlətlərdə özünün nümayəndəliklərini yaratmaq. 
Səhmdar Cəmiyyətinin gələcək inkişafını təmin etmək üçün 

rekonstruksiya və təmir üzrə aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilməlidir: 
- bütün sexlərin damında təmir işləri aparılmalıdır; 
-  polipilen sexində yuyucu məhsul istehsalının mənimsənilməsi üçün 

rekonstruksiya işlərinin aparılması, sexin yeni avadanlıqlarla təchiz edilməsi; 
- yapışqan sexində bitum əsasında dam örtüyü istehsalı və üzvi birləşmələr 

əsasında yapışqan istehsalının mənimsənilməsi; 

- ömrünü başa vurmuş bu sexdə yeni istehsalın həyata keçirilməsi üçün 
rekonstruksiya işlərinin aparılması və sexin yeni avadanlıqlarla təchiz edilməsi; 

- Haşiyə materialları sexində polietilen plyonka istehsalının yaradılması; 
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- Sexin yeni avadanlıqlarla təchiz edilməsi; 

- Bu sexin daxilində əlif istehsalının həyata keçirilməsi üçün müvafiq 
avadanlıqların və texniki vasitələrin alınıb quraşdırılması və yeni 
texnologiyanın istismara verilməsi; 

- təmir-tikinti sexi üçün nəzərdə tutulan – tikinti başa çatmayan binada 
rekonstruksiya işlərinin aparılması ağac və burada ağac emalı və taxta-şalban 
məmulatları istehsal etmək üçün lazım olan avadanlıqlarının alınıb 
quraşdırılması; 

- penopolistirol plitələr və bloklardan müxtəlif növ konstruktiv 

materiallar istehsalının təşkil edilməsi. Bunlardan, əsasən, kiçik və orta sahəli 
mənzillər, kommunal-məişət binaları, ticarət köşkləri və müxtəlif binaların 
tikintisi üçün konstruktiv materialların istehsalı nəzərdə tutulur; 

- sexlər üzrə həyata keçiriləcək tədbirlər və ona lazım olan investisiyanın 
məbləği cədvəl  verilmişdir.  

Biznes planın məqsədə nail olma bölməsilə tanışlığın əhəmiyyəti daha 
böyükdür. Birincisi, ona görə ki, şagirdlər iqtisadi planlaşdırmanın nəzəri və 
praktik mahiyyətilə tanış olduqdan sonra onun səmərəsi ilə də tanış olurlar. 

Bütün bunlar isə şagirdlərin iqtisadi biliklərini artırır. İkincisi, biznes planın 
məqsədə nail olma yolları ilə tanış olan şagirdlərdə sahibkarlıq hissi yüksəlir. 
Beləliklə iqtisadi tərbiyənin inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar yaranır.  

“İnfrastruktura” məfhumu ilk dəfə XX əsrin əvvəllərində silahlı 
qüvvələrin fəaliyyətinin iqtisadi təhlili zamanı işlədilmişdir. Əsrimizin ilk 
illərində “infrastruktura” – maddi istehsalın normal fəaliyyətini təmin edən 
sahələrin məcmusu kimi izah edilirdi. Buna  baxmayaraq, infrastruktura hər 
hansı tam iqtisadi sistemin və işgüzar münasibətlərin vacib tərkib hissəsidir. 

Bütünlükdə “infrastruktura” sözü, özül, bünövrə, iqtisadi sistemin daxili 
quruluşu kimi izah edilir.  

Biznes məfhumu baxımından infrastruktura – işgüzar münasibətləri 
hərəkətə gətirən, onların bütün fəaliyyətini cəmləşdirən və əlaqələndirən 
təşkilati-hüquqi formaların məcmusudur.  

Müasir bazaar iqtisadiyyatı şəraitində biznesin infrastrukturunun 
elementləri aşağıdakılardır: 

- Kredit sistemi və kommersiya bankları; 

- Əmtəə, xammal, fond və valyuta birjalarında həyata keçirilən  vasitəçilik 
işi; 

- İnformativ texnologiya və işgüzar ünsiyyət vasitələri; 
- Vergi sistemi və vergi müfəttişliyi; 
- Kommersiya sığorta sistemi, sığorta kompaniyaları; 
- Xüsusi reklam və kütləvi informasiya agentlikləri; 
- Ticarət palatası;  
- İctimai birliklər; 

- Gömrük sistemi; 
- Muzdla işləyən fəhlələrin həmkarlar ittifaqı; 
- Kommersiya-sərgi kompleksləri; 
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- Ali və  orta ixtisas iqtisadi təhsil sistemi; 

- Məsləhətverici və auditor kompaniyaları; 
- İşgüzar aktivliyi stimullaşdırmaq üçün yaradılan ictimai və dövlət 

fondları;  
- Xüsusi azad sahibkarlıq zonaları. 

Beləliklə, müasir biznesin infrastrukturunun elementləri insanlar, 
təşkilatlar, birliklər və nəhayət dövlətlər arasında işgüzar münasibətlər 
formasıdır.  

Biznesin infrastrukturu işgüzar münasibətlərin uzunmüddətli təkamülü 

nəticəsində formalaşmışdır.  
Hazırda o, aşağıdakı bir sıra mühüm funksiyaları icra edir: 

- İşgüzar münasibətləri təşkil edir. 
- İşgüzar iştirakçıların öz mənafelərini həyata keçirməyi sadələşdirir. 
- İqtisadiyyatın müxtəlif subyektlərini ixtisaslaşdırır, differensial yanaşma 

əsasında görülən işlərin səmərəliliyini və operativliyini yüksəldir.  
- İqtisadi və hüquqi nəzarət formalarını asanlaşdırır.   
 

İqtisadi tərbiyənin yolları 
 

İqtisadi tərbiyənin ümumtəhsil məktəblərində əsasən iki yolla həyata 
keçirilməsi mümkün sayılır. Birincisi, fənlərin tədrisi yolu ilə. İkincisi  
dərsdənkənar tədbirlər yolu ilə. Ümumtəhsil məktəblərində bütün fənlərin 
tədrisində şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsini inkişaf etdirmək üçün geniş imkanlar 
vardır. Yəni istər humanitar, istər dəqiq, istərsə də təbiət elmlərilə bağlı olan 

fənlərin tədrisində şagirdlərə hər cür iqtisadi biliklər vermək mümkündür. 
Bunun üçün ibtidai siniflərdən başlayaraq şagirdlərə iqtisadi bikilərin 
verilməsinə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil yanaşmaq lazım gəlir. İbtidai 
siniflərdə “Oxu”, “Ətraf aləmlə tanışlıq”,    “Riyaziyyat ” və  “Əmək” 
dərslərində şagirdlərə hər cür iqtisadi biliklər vermək mümkündür. Yuxarı 
siniflərdə isə tarix, coğrafiya, iqtisadi coğrafiya, fizika, riyaziyyat və 
informatika ilə bağlı müvafiq biliklərin verilməsi zamanı şagirdlərdə hərtərəfli 
iqtisadi tərbiyə elementləri aşılamaq olar. Dərsdənkənar tədbirlərdə 

iqtisadiyyatla, əməklə, işgüzarlıqla, halallıqla, sahibkarlıqla, bazaar 
iqtisadiyyatı ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə şagirsdlərin iqtisadi tərbiyəsinin 
formalaşdırılmasına nail olmaq olar. 

 

Sual və taşırıqlar. 
1. İqtisadi tərbiyə anlayışının mahiyyətini aydınlaşdırın? 
2. Ümumtəhsil məktəblərində iqtisadi tərbiyə hansı yollarla həyata keçrilir? 
3. Təlim prosesində şagirdlərə iqtisadi tərbiyə elementləri aşılamaq olarmı? 

Bəs dərsdənkənar tədbirlərdə? 
4. Sahibkarlıq deyəndə nə başa düşülür? Bəs, biznes fəaliyyəti? 
5. Biznes plan haqqında nə deyə bilərsiniz? 

6. İqtisadi tərbiyə barədə praktik nümunələr söyləyin. 
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XII Fəsil  

12.1. HÜQUQ TƏRBİYƏSİ  
 

 
Hüquq anlayışının və hüquq tərbiyəsinin mahiyyəti 
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Hüquq tərbiyəsi bir anlayış olaraq elmi-pedaqoji ədəbiyyatda XX əsrin 
70-ci illərində daxil olmuşdur. O vaxta qədər elmi-pedaqoji ədəbiyyatda hüquq 
tərbiyəsi mənəvi tərbiyənin əsas komponentlərindən biri kimi təqdim olunmuş 
və mənəvi norma kimi izah olunmuşdur. XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq 
rus dilində çap olunan ənənəvi “Pedaqogika” adlı dərslik və dərs vəsaitlərində 
hüquq tərbiyəsi müstəqil olaraq tərbiyənin tərkib hissələrindən biri kimi 
təqdim olunmuşdur. Məhz ondan sonra Azərbaycan pedaqoji ədəbiyyatında 

hüquq tərbiyəsi termini işlənməyə başlamışdır.  
“Hüquq” sözünün etimoloji mənası ədəbiyyatda ərəb sözü kimi təqdim 

olunmuşdur. Araşdırılan elmi, ədəbi, bədii ədəbiyyat nümunələrinin 
əksəriyyətində “hüquq” sözü “haqq” sözü kimi mənalandırılmış və ərəb 
mənşəli söz kimi təqdim edilmişdir. Lakin araşdırılan ədəbiyyatların 
bəzilərində  “Haqq” sözünün türk mənşəli söz olmasını sübut edən faktlara da 
rast gəlmək mümkündür.  

XI əsrin elmi mənbələrindən biri olan və görkəmli  türk alimi Mahmud 

Kaşğari tərəfindən qələmə alınan “Divanü Lüğat-it-Türk” adlı əsərin türk 
alimi Besim Atalay tərəfindən tərcümə olunan variantında “Haqq” sözü 
“Hakk” şəklində işlənmişdir. (Bax. “Divanü Lüğat-it-Türk”  tərcüməsi 4 
cilddə, Ankara, 1998) Mahmud Kaşğari “Hakk” sözünü “Allah” mənasında 
vermişdir. Kitabda verilən “Hakkuk” sözü isə “Allahın ədaləti” şəklində 
işlənmişdir. Haqqı, ədaləti özündə ehtiva edən bu söz “Türk ləhcələri sözlüyü” 
adlı kitabda da izah edilmişdir. “Hak” şəklində işlədilən bu sözün Türkiyə 
türkcəsilə yanaşı Azərbaycan, Başkurd, Kazak, Kirğız, Özbək, Tatar, 

Türkmən, Uyğur və Rus dillərindəki qarşılıqlı mənaları da verilmişdir. Türkiyə 
türkcəsində “Hak” (Tanrı), azəricə “Haqq”, başkurtca “Allah Tağala”, kazax  
dilində “Alla”, kırğızca “Ala” (Alda), özbəkcə “Huda”, “Allah”, “Hak”, 
tatarca “Allah Tağala”, türkməncə “Hak”, “Huday”, “Tanrı”, uyğurca 
“Alla”, “Allahi taala” mənalarını verən bu sözlərin amonimi kimi “Hak” 
sözünün ikinci məna çaları verilir. Türkiyə türcəsində “Hak” (Sahir olunan 
hak, hukuk), azəricə “Hüquq”, başkurtca “Hak, hokuk, nığız”, kazaxca 
“Haki, aki, hukuk”, kırğızca “ukuk aki”, özbəkcə “Hukuk, hak”, tatarca 

“Hak, hukuk, nığız”, türkməncə “Hak, hukuk”, uyğurca “Hok, adalat, 
toğrilik” kimi təqdim olunan bu sözün türk mənşəli olmasına heç bir şübhə 
qalmır. Nəzərə almalıyıq ki, Mahmud Kaşğari adı çəkilən lüğəti ərəblərə 
türkcə öyrətmək üçün tərtib etmiş və bu lüğətə 10 min sözü daxil etmişdir. Ərəb 
ölkələrində geniş yayaılmış bu lüğətdən bəhrələnən ərəblərin yüz illər boyu 10 
min türk sözünün bir qismini özününküləşdirərək istifadə etmələri də bir 
həqiqətdir. Belə olan təqdirdə təkcə “hukuk” sözü ilə yanaşı digər türk 
sözlərinin də ərəbləşməsi ehtimal olunur. Adı çəkilən lüğətdə türk sözü kimi 
təqdim olunan “hukuk” sözü (Bax. “Karşılaşdırılmalı Türk lehceleri sözlüyü” 

Kultur Bakanlığı, 1991, Ankara, səh. 300-301) dilimizdə “hüquq” şəklində 
işlədilən bu sözün əsas mənası haqqın, ədalətin müdafiəsi kimi başa düşülür.  
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Ensiklopedik nəşrlərdə hüquq-dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş, 

yaxud sanksiyalaşdırılmış ümumi-məcburi davranış qaydalarının 
(normalarının) məcmusu kimi şərh olunur. (Bax. ASE. ASE-nin Bas 
Redaksiyası, 1987, səh. 273) 

Dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilən hüquq normaları Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasında konkret maddələrlə təsbit olunmuşdur. 
Hüquq normaları məhz konstitusiyada təsbit olunan maddələrlə tənzim 
olunur. əsas Qanuna görə Azərbaycan Respublikasında yaşayan hər bir kəs 
sərbəst yaşamaq, işləmək, təhsil almaq, mənzilə-əmlaka sahib olmaq, istirahət 

etmək, dövlətin Ali Orqanına seçmək, öz şərəf və ləyaqətini qorumaq və s. 
kimi hüquqlara malikdir. Bütün bunlar bu və ya digər maddələrlə 
konstitusiyamızda öz əksini tapmışdır. Deməli, hüquq normaları dövlət 
tərəfindən müəyyənləşdirilir və tənzimlənir. Hər bir vətəndaş isə bu hüquq 
normalarını bilməli, onlara hörmətlə yanaşmalı, onlara əməl etməyi birmənalı 
olaraq dərk etməlidir.  

Orta ümumtəhsil məktəblərindən başlayaraq şagirdlər hüquq normalarını 
dövlət direktivləri kimi öyrənməli və bu normaların pozulmasına qarşı 

mübarizə etmək ruhunda tərbiyə olunmalıdırlar.  
Hüquq tərbiyəsinin mahiyyəti deyəndə aşağıdakılar başa düşülür: 
- hüquq barədə biliklərə yiyələnmək; 
- qanunun tələblərini öyrənmək, onu başa düşmək və bu tələbləri 

gözləmək; 
- birgəyaşayış qaydalarına hörmətlə yanaşmaq; 
- gənc nəslin öz hüquqlarını bilməsi, onları düzgün qiymətləndirməsi. 

Hüquq tərbiyəsi məktəblilərin hüquq haqqında bilik və bacarıqlarının 

inkişaf etdirilməsi, onların hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılması, cəmiyyətə 
yabançı olan zərərli ünsürlərə qarşı nifrət hissi yaradılmasından ötrü onlara 
məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil təsir göstərilməsi prosesidir.  

 
Hüquq tərbiyəsilə bağlı həyata keçirilən işlərin əsas istiqamətləri  
 

Hüquq tərbiyəsinin həyata keçirilməsinin istiqamətləri çoxdur. Bunlardan 

orta ümumtəhsil məktəblərində həyata keçirilməsi zəruri sayılanları 
aşağıdakılardır: 

1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit olunan müvafiq 
müddəalarla şagirdlərin tanış edilməsi. 

2. Milli Məclis tərəfindən qəbul olunan və şagirdlər üçün məqbul hesab 
edilən bir sıra qanunlarla şagirdlərin tanış edilməsi. 

3. Azərbaycan vətəndaşlarının, habelə şagirdlərin özlərinin bir sıra 
vəzifələri, hüquq və azadlıqları barədə onlara məlumatların verilməsi. 

4. Dövlət-hüquq sahəsində müəyyən məlumatların verilməsi. 
5. Cinayət hüququ sahəsində müvafiq informasiyaların verilməsi. 
6. Mülki hüquq sahəsində yığcam məlumatların verilməsi. 
7. Ailə və mənzil hüququ ilə bağlı şagirdlərin maarifləndirilməsi. 
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8. Əmək və vergi hüququ sahəsində şagirdlərin bir sıra bilikləri əldə 

etmələrinə nail olmaq. 
9. Təhsil hüququ sahəsində şagirdlərə müvafiq biliklərin verilməsi. 
10.  Məktəbin nizamnaməsi (əsasnaməsi) və təhsil sahəsində ən zəruri 

direktiv sənədlərlə şagirdlərin tanış edilməsi. 
11.  Asayişin keşiyində dayanan hüquq işçilərinin vəzifələri və bu vəzifələrin 

dövlət əhəmiyyətli iş olduğunu şagirdlərə anlatmaq. 
12.  Gələcəkdə ev almaq, əmlak sahibi olmaq və bu kimi alqı-satqı işlərinin 

hüquqi əsasları barədə şagirdlərə məlumat vermək. 

13.  Hüquq pozuntularının mahiyyətini şagirdlərə anlatmaq 
14.  Natariusun təsdiq etdiyi sənədlərin hüquqi əsasları barədə şagirdləri 

maarifləndirmək. 
15.  Birgəyaşayış normaları və bu normaların pozulması hallarının 

yolverilməz olduğu barədə şagirdləri maarifləndirmək və s.  
 

Hüquq tərbiyəsinin vəzifələri  
 
Hüquq tərbiyəsinin qarşısında duran bir sıra zəruri vəzifələr vardır. 

Onların bir neçəsini nəzərdən keçirək: 
 
Hüquq tərbiyəsinin qarşısında duran ən başlıca vəzifələrdən biri adamlara, 

xüsusilə məktəblilərə hüquqi biliklərin verilməsi və bu sahədə onlara bir sıra 

bacarıq və vərdişlərin aşılanmasıdır. Bunun üçün həmin adamların, 
məktəblilərin hiss və duyğularına təsir etmək lazımdır. Professor Nurəddin 

Kazımov göstərir ki, hüquq tərbiyəsinin ilk mərhələsində hüquqa aid, hüquq 
normalarına aid uşaqlarda hissiyyat yaradılmalıdır. Uşaqlar duymalıdırlar ki, 
cinayətdə, o cümlədən adamlar arasında davranış, əxlaq normaları ilə yanaşı 
hüquq normalarına uyğun tənzimlənir. Hər bir uşaq hiss etməlidir ki, 
cəmiyyətdə hüquq normaları mövcuddur. (Bax. N.Kazımov. Məktəb 
pedaqogikası, Bakı, Çaşıoğlu, 2005, səh 427) 

Hüquq tərbiyəsinin qarşısında duran ikinci vəzifə birinci vəzifənin məntiqi 

davamı olaraq hüquq psixologiyası sahəsində görülən işlərin əhatə dairəsinin 

genişləndirilməsidir. Hüquq psixologiyası hüquq sisteminin reallaşması ilə bağlı 
olan psixoloji məsələləri aydınlaşdırır. O cinayət prosesi iştirakçılarının 
davranışının psixi xüsusiyyətlərini (şahid ifadələrinin psixologiyası, təqsirkarın 
davranışının xüsusiyyətləri, dindirməyə verilən psixoloji tələblər və i.a) 
öyrənən məhkəmə psixologiyasına, caninin davranışının və şəxsiyyətinin 
formalaşmasının psixoloji problemləri, cinayət motivləri və i.a. ilə məşğul olan 
kriminal psixologiya, islah-əmək koloniyasında məhkumun psixologiyasını, 
inandırma və məcburetmə metodları ilə tərbiyənin psixoloji problemlərini 

öyrənən plenitensiyalar və ya əmək-islah psixologiyasına bölünür. (Bax. 
Ümumi psixologiya. Bakı, Maarif, 1983, səh 54) Psixologiyanın göstərilən 
bütün sahələrində çalışanlar tərbiyə profilaktikası ilə məşğul olanlarla birgə 
işlədikləri halda məktəbliləri, cinayət işlərindən, cinayət hadisələrindən, 
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cinayət qruplarının əhatəsindən, cinayət törətməkdən və ya digər bu kimi 

hallardan uzaqlaşdırmaq mümkündür. 

Üçüncü vəzifə adamların, o cümlədən məktəblilərin hüquq normalarına 
riayət etməyə olan inam hisslərinin artırılmasıdır. Hər bir Azərbaycan 
vətəndaşında belə hisslərin yaradılmasına zəruri ehtiyac duyulur. Bəzən 
yaşlılar ətrafdakılara məhəl qoymadan istədikləri hərəkətlərə yol verir, istədiyi 
tərzdə söhbət edir, istədiyi adamın şərəf-ləyaqətinin alçaldılmasına səbəb ola 
biləcək iftiralar yağdırır, söyüş söyür və s. Bunu müşahidə edən məktəblilər, 
belə hərəkətləri görən uşaqlar onları adi hal kimi qəbul etməyə başlayırlar. Bu 

çox təhlükəlidir. Çünki belə qeyri-adi davranış normaları məktəbliləri 
əxlaqsızlığa, cinayət hadisələri törətməyə sövq edə bilər. Əgər ziyalılar, 
ağsaqqallar, ağbirçəklər həmin adamlara yanaşıb, onun hərəkətlərində cinayət 
tərkibi olduğunu başa salsalar, bu mənzərəni seyr edən məktəblilər ictimai 
yerdə artıq-əskik danışmağın, hərəkət etməyin lüzumsuz olduğunu dərk 
edərlər. Əgər həmin adamlar məzəmmət olunaraq, başa salınsalar ki, belə 
hərəkətlərin hər biri tutaq ki, söyüş söymək Cinayət Məcəlləsinin müvafiq 
maddəsinə görə insanı məhkumluq həyatına sövq edir, məhbəsə sürükləyir. 

Onda bunu görən məkətəblilərin hüquq normalarına, qanunçuluğa olan inam 
hissi artır. Addım başı qanunçuluğun göstərilməsi, qorunması məktəblilərdəki 
hüquq normalarına olan hörmət hissini daha da yüksəldir.  

Professor Nurəddin Kazımovun təbirincə desək, hüquq normalarına əməl 
etməyin zəruriliyini dərk edən hər bir şəxs nəticə olaraq Azərbaycan 
Respublikasının dövlətçiliyini, ictimai quruluşunu, onun siyasi və iqtisadi 
sistemini, mülkiyyəti, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını hər cür cinayətkar 
qəsdlərdən qorumuş olar.  

Məktəblilərdə hüquq normalarına, qanunçuluğa inam hissinin artırılması 
təbii ki, onların hüquq normalarını gözləməyə bir növ alışdırmaqdır.  

Hüquq tərbiyəsinin növbəti vəzifələrindən biri də məhz bunula bağlıdır: 

Adamları, xüsusilə məktəbliləri hüquq normalarına əməl etməyə alışdırmaq.  
Tərbiyənin davranış bə fəaliyyətə xidmət edən üsullarından biri də 
alışdırmadır. Əgər tərbiyəçi, tərbiyə edən hər hansı bir müsbət addım atmağa, 
fəaliyyətində nümunə göstərməyə sövq etməyə cəhd göstərirsə, bu zaman o, 
hökmən tərbiyə olunanı müsbət əməlin nəticəsinin onun xeyrinə olması barədə 

onda inam yaratmalıdır. Əgər tərbiyəçi buna nail olursa, o, tərbiyə olunanı 
müsbət əməl sahibi olmağa, onun davranış və fəaliyyətində daim nümunə 
göstərməyə alışdıracaqdır. Məktəbliləri, xüsusilə yeniyetmə-gəncləri hüquq 
normalarını gözləməyə alışdırmaq  vacibdir.  Bunun üçün yeniyetmə-gəncləri 
daim müşahidə etmək, nəzarət altında saxlamaq lazımdır ki, o, hüquq 
normalarını pozmağa heç bir zaman cəhd göstərməsin. Əgər belə olarsa, onlar 
hüquq qaydalarını daim gözləməyi öz həyat normalarına çevirəcəklər.  

Hüquq tərbiyəsinin vəzifələrindən biri də hüquq normalarının 

pozulmasına qarşı barışmaz olmaq və asayişin keşiyində duranlara kömək 
etməkdən ibarətdir. Hüquq tərbiyəsi sahəsində o zaman uğur qazanmaq olar 
ki, qarşıya qoyulan vəzifələrin həllinə hərtərəfli yanaşılmış olsun. Yəni 
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məktəbliləri hüquq normaları ilə bağlı bilik, bacarıq və vərdişlərlə 

silahlandırmaq, onlarda qanunçuluğa inam yaratmaq, hüquq normalarının 
yerinə yetirilməsinə alışdırmaq sahəsində görülən məqsədyönlü, mütəşəkkil 
işlər onları hüquq  normalarının pozulmasına qarşı barışmaz olmağa 
hazırlayır. Hətta məktəblilər asayişin keşiyində duranların, “gənc dostlar”ına 
çevrilirlər. Yeniyetmə-gənclərin hüquq-mühafizə işçilərinin köməkçilərinə 
çevrilmələri isə məktəb, ailə və ictimaiyyətin əlbir fəaliyyəti nəticəsində baş 
verə bilər. Belə bir əlbir fəaliyyətin məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil olaraq 
yaradılması isə məktəblilərin hüquq tərbiyəsinin hərtərəfli inkişafını təmin 

etmiş olar. Bu inkişaf mərhələsini keçmiş məktəbli isə ictimai-siyasi cəhətdən 
yetgin, hüquq  normalarının pozulmasına qarşı həmişə barışmaz mövqe tutur.  

 
Hüquq tərbiyəsinin həyata keçirilməsi yolları  
 
 
Hüquq tərbiyəsi ümumtəhsil məktəblərində əsasən iki yolla həyata 

keçirilir. Birincisi, təlim prosesində şagirdlərin hüquq tərbiyəsinin 
formalaşdırılması yolu ilə, ikincisi isə dərsdənkənar tədbirlər yolu ilə 
şagirdlərin hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılmasına nail olmaq mümkün 
hesab edilir.  

Müstəqillik qazandığımız illərə qədərki dövrdə ümumtəhsil 
məktəblərimizdə SSRİ məkanının təhsil qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq 
olaraq “Sovet dövləti və hüququnun əsasları” adlı fənn tədris olunmuşdu. 

Müstəqillik qazandığımız hazırki şəraitdə isə ümumtəhsil məktəblərimizdə 
“Azərbaycan Konstitusiyasının əsasları” adlı fənn tədris olunur. Bu fənnin 
tədrisi prosesində şagirdlərə əmək hüququ, təhsil hüququ, iqtisadi hüquq, 
biznes hüququ, istirahət hüququ, mənzil toxunulmazlığı hüququ, Ali Məclisə 
seçmək-seçilmək hüququ, ekologiya hüququ, şərəf və ləyaqətin qorunması 
hüququ və digər hüquq sahələri barədə ətraflı məlumat verməklə yanaşı, 
vətəndaşlıq hüququ barədə daha müfəssəl məlumat vermək tövsiyyə olunur. 
Vətəndaşlıq hüququ barədə informasiyalar verilən zaman həm ayrı-ayrı 

zümrələrdən olan insanların hüquqlarının qorunması, həm də vətənimizdə 
istər bilvasitə, istərsə də bilavasitə bağlı olan insanalrın hüquqlarının hərtərəfli 
təmin olunması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Ali Qanununda təsbit 
edilən maddələrin yüksək demokratik əsaslara söykənməsi şagirdlərdə yüksək 
qürur hissi formalaşdırmağa xidmət etməlidir. Sözün əsil mənasinda 
ölkəmizdəki demokratikləşmə və humanistləşmə proseslərinin ən real 
görüntülərini özündə əks etdirən vətəndaşlıq haqqındakı maddələr hər bir 
şagirddə fəxarət hissi doğurmaqdan ötrü əsil nümunə ola bilər. Bunun üçün 
həmin maddələrin hər biri üzərində müqayisəli şərhlərin aparılmasına ciddi 
ehtiyac duyulur.  

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunun  (30 sentyabr 1998-ci il, № 527-10) birinci 
maddəsində göstərilir ki, “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının  52-
ci maddəsinə görə, Azərbaycan dövlətinə mənsub olan, onunla siyasi və 
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hüquqi bağlılığı, qarşılıqlı hüquqi vəzifələri olan şəxs Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşıdır.” Konstitusiyaya görə həmin vətəndaş heç bir 
vəchlə  vətəndaşlıqdan məhrum edilə bilməz. Ona görə ki, dövlət onların 
hüququnu daim müdafiə edir.  

Vətəndaşlıq haqqında II maddədə deyildiyi kimi “Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya”sının 53-cü maddəsinin I hissəsinə görə, 
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı heç bir halda Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşlığından məhrum edilə bilməz.   

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 53-cü maddəsinin II hissəsinə  

görə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı heç bir halda Azərbaycan 
Respublikasından qovula və xarici dövlətə verilə bilməz.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 53-cü maddəsinin III 
hissəsinə görə Azərbaycan Respublikası onun ərazisindən kənarda müvəqqəti 
və ya daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqi 
müdafiəsinə təminat verir və onlara hamilik edir.  

Vətəndaşlıq hüququnun təminatı üçün Azərbaycan dövləti orqanlarının 
və vəzifəli şəxslərinin simasında Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 

qarşısında məsuliyyət daşıyır. (Bax. Azərbaycan Respubliksının Qanunlar 
külliyyatı. “Qanun” nəşriyyatı, 2001, səh. 862.)  

 
Digər fənlərin tədrisində hüquq tərbiyəsinin qoyuluşu 
  
“Azərbaycan Konstitusiyasının əsasları” fənnindən savayı digər fənlərin 

tədrisində də şagirdlərin hüquq tərbiyələrini yüksəltmə üçün bir sıra imkanlar 

vardır. Bu imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə etməklə dərsdə hüquq 
tərbiyəsinin qoyuluşuna nail olmaq  lazımdır.  

Təlim prosesində aşağı siniflərdən başlayaraq şagirdlərə hüquq 
tərbiyəsinin təşkilinə şərait yaradan mövzuların öyrədilməsinə xüsusi diqqət 
yetirmək lazım gəlir. İbtidai siniflərdə elə mövzular var ki, şagirdlərin hüquq 
tərbiyəsinin inkişafı üçün daha münasibdir. Yəni belə mövzuların tədrisində 
şagirdlərin hüquq tərbiyəsinin inkişafına birbaşa təsir göstərir. Elə mövzular 
var ki, orada hüquq tərbiyəsinin yalnız elementləri vardır. Hər iki halda 

müəllim şagirdlərin hüquq tərbiyəsinin inkişafına xüsusi cəhd göstərməlidir. 
İbtidai siniflərdə tədris olunan mövzular içərisində “Təhsil hüququ”, 
“Azərbaycanın Milli Ordusu”, “Azərbaycan torpağı”, “Hərbi xidmətə 
çağırış”, “Vətən nəğməsi”, “Vətənin keşiyində”, “Sərhədçilərin kiçik dostu”, 
“Uşaqların müdafiə günü” kimi mövzular kiçik yaşlı məktəblilərin hüquq 
tərbiyəsini inkişaf etdirmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
mövzular içərisində  Vətənin keşiyində, hərbi xidmətlə bağlı olan mövzuların 
tədrisi hüquq tərbiyəsi baxımından çox aktualdır. Vətənimizin torpaqlarının 

20 % erməni faşistləri tərəfindən işğal olunduğu son onilliklərdə bəziləri hərbi 
xidmətdən yayınaraq fərarilik edir. Fərarilik haqqında cinayət məcəlləsinin 
müvafiq maddəsinə əsasən həmin adamlar mühakimə olunaraq məhkəmənin 
qərarı ilə həbsxanaya salınır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sırasına həqiqi 
hərbi xidmətə çağırılanlar içərisində hərbi xidmətdən boyun qaçıranlar 
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məhkəmənin hokum ilə 5 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum edilirlər. Şagirdlər 

Vətəni sevməyənlərin, onu qorumaq istəməyənlərin qanun qarşısında cavab 
verməsini, ağır cəzaya məhkum olunmasını öyrənməklə yanaşı Vətənin 
müdafiəsinə biganə qalan belələrini  nifrət hissi ilə yad edirlər.  

  Yuxarı siniflərdə Cəfər Cabbarlının “Almaz” əsərində Almazın 
məhkəmədəki qələbəsi, Mehdi Hüseynin “Alov” pyesində müstəntiqin dövlət 
malına biganə olanlara qarşı cinayət işi aparması, Süleyman Rəhimovun 
“Mehman” povestində prokurorun dövlət malını mənimsəyənlərə qarşı 
amansız olması kimi faktların ədəbiyyat dərslərində müasir faktlar və 

hadisələrlə müqayisəli şəkildə şagirdlərə çatdırılması, onların hüquq 
tərbiyəsinin formalaşdırılması baxımından çox önəmlidir. 

 
Dərsdənkənar tədbirlərdə şagirdlərin hüquq tərbiyəsi 
 
Təlim prosesində olduğu kimi dərsdənkənar tədbirlərdə də şagirdlərin 

hüquq tərbiyəsinin təşkili və inkişafı üçün rəngarəng tədbirlərdən istifadə 

etmək mümkündür. Maraq kurslarında, fənn dərnəklərində, bədii yaradıcılıq 
dərnəklərində şagirdlərin hüquq tərbiyəsinin təşkili və inkişaf etdirilməsi üçün 
geniş imkanlar vardır. Bundan başqa kütləvi tədbirlərdə, o cümlədən 
gecələrdə, görüşlərdə, disputlarda, əsər müzakirəsində, bu problemlə bağlı 
televiziya  və teatr tamaşalarına baxdıqdan sonra həmin əsərlərin 
müzakirəsinin təşkili zamanı da şagirdlərin hüquq tərbiyəsinin inkişafını təmin 
etmək mümkündür. Hüquq işçilərilə görüşlər bu baxımdan mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Bu görüşlərin mütəmadi olaraq həm polis, həm prokurorluq, həm 

milli təhlükəsizlik, həm mühafizə xidməti, həm sərhəd qoşunları xidməti, həm 
də ədliyə işçilərilə keçirilməsi çox faydalıdır. 

Belə görüşlərdə şagirdləri hüquq mühafizəsinin ayrı-ayrı sahələrinin 
funksiyaları, insanların, vətəndaşların və məmləkətimizin hüquqlarını qoruyan 
mütəxəssislərin nəzəri və praktik söhbətləri şagirdlərin hüquq tərbiyəsinin 
inkişafı üçün çox önəmlidir.  

Hüquq tərbiyəsilə bağlı olan bədii əsər, televiziya və kinofilmlərin 
müzakirəsi də bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  Əsər müzakirəsi 

zamanı M. F. Axundovun “Murafiə Vəkilləri”, Ə. Haqverdiyevin “Bomba”, 
İ.Şıxlının “Dəli Kür” əsərlərində çar rusiyasının hüquq mühafizəçilərinin 
səriştəsizliyi, ədalətsizliyi, özbaşınalığı, 1937-ci ildə Hüseyn Cavid, Mikayıl 
Müşviq, Vəli Xuluflu, Əhməd Cavad kimi mütəfəkkirlərin məhkəməsini təsvir 
edən əsərlərdə milis, prokurorluq, dövlət təhlükəsizliyi komitəsi və ədliyyə 
işçilərinin bəd əməlləri millətimizə ümumxalq faciəsi “bəxş etməsi” kimi 
məsələlərlə tanış olmaları məktəblilərin ədalət və ədalətsizlik, cinayət və cəza, 
haqq işi və haqsızlıq haqqındakı təsəvvürlərini genişləndirir. 

Məlum olduğu kimi, XI sinif şagirdlərinin bir qismi ali məktəblərə qəbul 
olub oranı tibb, bir qismi pedaqoji, bir qismi kənd təsərrüfatı, bir qismi sənaye 
iqtisadiyyatı, bir qismi neft iqtisadiyyatı, bir qismi ticarətin təşkili üzrə 
mütəxəssis kimi bitirəcəklər. Onların əksəriyyəti isə bazaar iqtisadiyyatı 
prinsipi üzrə fermer təsərrüfatları, sənaye-ticarət obyektləri, tikintini, 
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nəqliyyat, rabitə sahələrində çalışacaqlar. Hər il ölkəmizdə 30 mindən artıq 

mütəxəssis belə müəssisələrdə çalışmağa vəsiqə alır. Onların da çoxu 
sahibkarlıq fəaliyyətilə məşğul olmağa üstünlük verir. Təşkilati-hüquqi 
formasından asılı olmayaraq bütün müəssisələr dövlətə vergi verirlər. Dövlət 
tərəfindən nəzərdə tutulan güzəştlər istisna olmaqla bütün vətəndaşlar vergi 
ödəyicisi hesab olunur.  Bu mənada XI sinif şagirdlərinin vergi hüququ ilə 
yaxından tanış edilməsi çox faydalıdır. Qeyd etdiyimiz dərsdənkənar 
tədbirlərin hər birini müvafiq təmayül çərçivəsində vergi hüququ məsələlərinə 
həsr etmək olar. Yaxud vergi hüququ məsələlərinə dair əsərlərdən birinin 

müzakirəsini təşkil etməklə şagirdləri bu problemlə yaxından tanış etmək olar. 
Nümunə təriqiylə “Vergi hüququ” dərsliyini götürmək olar. Respublikamızın 
iqtisadçı və hüquqşünas alimləri və tədqiqatçıları Dünyamalı Vəliyev, Yeganə 
Balakişiyeva, İslam Rəfibəyli, Elnur İmanov və Elçin Qarabalov tərəfindən 
hazırlanan bu əsərin müzakirəsini keçirməklə yeni həyata atılan gənclərə 
günün ən aktual məsələsi olan vergi hüququ barədə ən zəruri informasiyalar, 
dövlət büdcəsinin ən mühüm mənbələrindən biri sayılan vergi ödəyicilərinin 
məzmunu barədə məlumatlar verilir. Nəzərə alsaq ki, hər il orta ümumtəhsil 

məktəbini 100 min civarında gənc qurtarır və onların təxminən 70 minə qədəri 
istehsalatda çalışmağa meyl göstərirlər. Bu rəqəmin üstünə 30 mindən artıq ali 
təhsilli gəncin istehsalata yollanmasını da gəlmiş olsaq qeyd etməliyik ki, hər il 
100 mindən artıq gəncin istehsalata yollanmaq ehtimalı var. Onların da demək 
olar ki, hamısı orta məktəbdən pərvazlanır. Onda belə qənaətə gəlmək olar ki, 
orta ümumtəhsil məktəblərində hüquq sahələrinin vətəndaşlıq hüququ, mənzil 
hüququ, ailə hüququ, əmək hüququ və sairlə yanaşı yetişən nəslin 
nümayəndələrinə, onların hamısı üçün zəruri sayılan vergi hüququ barədə 

məlumatların verilməsinə ehtiyac var. Bu məlumatları isə onlar müzakirəsini 
tövsiyyə etdiyimiz “Vergi hüququ” kitabının (dərsliyinin) müzakirəsi 
prosesindən əldə edə bilərlər. Kitabın  müzakirəsi zamanı məktəblilər vergi 
hüququnun aşağıdakı məsələləri barədə ən yığcam məlumatları əxz edə 
bilərlər: 

- Vergi hüququ anlayışı, predmeti və metodu. Bu zaman şagirdlər üçün 
aydın olur ki, vergilərin qoyulması dövlət və bələdiyyələrin  pul (maliyyə) 
fondlarının formalaşması, bölgüsü və istifadəsindən ibarət olan maliyyə 

fəaliyyətinin mühüm tərkib hissəsidir. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının, 
təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyətinin təmin olunması üçün tələb olunan 
maliyyə ehtiyyatlarının vəziyyəti birbaşa vergitutmadan asılıdır…. Vergi 
hüququnun predmeti hüquqi və fiziki şəxslərə qanunların tələblərinə uyğun 
olaraq vergilərin qoyulması, dəyişdirilməsi, onlardan tutulması və büdcə 
sisteminə, habelə zəruri hallarda büdcədən kənar fondlara yönəldilməsi 
prosesində dövlət (bələdiyyə) orqanları, vergi büdcələri və vergi agentləri 
arasında yaranan ictimai münasibətlər (Bax. D.Vəliyev, Y.Balakişiyeva, 

İ.Rəfibəyli, E.İmanov, E. Qarabalov. Vergi hüququ. Bakı, “Azərbaycan 
Universiteti” nəşriyyatı, 2003, səh. 18-19) 
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XII Fəsil: 

 MƏKTƏBŞÜNASLIĞIN ƏSASLARI  

12.1. Məktəbin idarə olunması  
 
 

Elmi pedaqoji ədəbiyyatda “İdarəetmə sistemi” deyilən anlayış 

mövcuddur. “İdarəetmə sistemi”, “İdarəetmə sistemləri” şəklində ifadə olunsa 
da mahiyyət etibarilə ikisi  də eyni mənanı bildirirlər. “Sistem” ifadəsi cəmlik 
mənasında işlədildiyi  üçün  bu sözə cəm şəkilçisinin artırılması məntiqə uyğun 
deyildir. “İdarəetmə sistemi”nin isə böyük bir şəbəkəsi vardır. Burada “Təhsil 
sistemi” daha geniş iş sistemini özündə əks etdirir. “Təhsil sisteminin idarə 
olunması anlayış olaraq “İdarəetmə sistemi” anlayışını da özündə ehtiva edir. 
Buraya məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin, orta ümumtəhsil, orta ixtisas 
məktəblərinin (litsey-məktəb, gimnaziya, kollec, texnikum və s.) və ali təhsil 
müəssisələrinin (institut, universitet, akademiya və s.) idarə olunması daxildir. 

Orta ümumtəhsil məktəblərinin idarə olunmasından bəhs edən sahəyə, yəni 
pedaqoji elmin sahələrindən birinə “Məktəbşünaslıq” deyilir.  

Məktəbşünaslıq keçmiş sovetlər məkanında məktəbin idarə olunmasından 
bəhs edən metodik iş  kimi məhdud bir çərçivədə öyrənilirdi. Hazırda 
ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatlarının tələblərinə uyğun olaraq 
məktəbin idarə olunması dünyəvi təhsilin, Avropa Təhsil siteminin aparıcı 
ideyalarına istinad edilərək həyata keçirilməsi məqsədəmüvafiq hesab olunur.  

Amerikada, Avropa dövlətlərində, eləcə də Asiyada ümumtəhsil 

məktəblərinin idarə olunmasında çoxçeşidli idarəetmə formaları mövcuddur. 
Bu ölkələrdə mövcud olan orta ümumtəhsil məktəblərinin növləri kimi 
fəaliyyət göstərən litseylər, litsey-məktəblər, təmayül məktəbləri, gimnaziyalar, 
kilsə məktəbləri, axşam məktəbləri, qiyabi məktəblər, distant məktəblər, 
bazargünü məktəbləri, evdə məktəblər, surdo-məktəblər, tiflo-məktəblər, 
aliqofren-məktəblər və s. müxtəlif idarəetmə formaları tətbiq edilməklə işləyir. 
Amerika və Avropa məktəblərinin bir çoxunda məktəb “Kurrikulum”lar 
əsasında idarə olunur.  
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Artıq Azərbaycan Respublikasında da, Avropa məkanına inteqrasiya 

olunmağa başladığı hazırki şəraitdə orta ümumtəhsil məktəblərinin yeni 
formaları yaranmağa başlayır. Hansı ki, həmin məktəblərin hər biri yeni 
idarəetmə metodları tətbiq etməklə öz işlərini Avropa və dünya standartlarına 
uyğun olaraq qurmağa üstünlük verirlər. Ona görə də müasir məktəbşünaslığın 
strukturunda aparılan dəyişikliyin dinamik vüsət alması və beləliklə 
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ən mühüm zərurətə çevrilmişdir.  

Hazırki şəraitdə məktəbşünaslığı metodik işin sahəsi kimi 
məhdudlaşdırmaq da düzgün sayıla bilməz. Çünki müasir məktəblərdə artıq 

elmi-nəzəri komponentlərin, yeni pedaqoji texnologiyaların, kafedraların, 
təhsil monitorinqlərinin, yeni innovasiyaların yaranması, təşkili və tətbiqi 
idarəetmə sahəsində də yeni formaların üzə çıxmasına imkan yaradır.  

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və USESKO-nun 
xoşməramlı səfiri, Millət Vəkili Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə 
yeniləşən ölkəmizdə yeni tipli məktəblərin yaradılması ilə bağlı irəli sürülən 
yeni layihələr məktəbin idarə olunması ilə bağlı məktəb rəhbərləri qarşısında 
ciddi vəzifələr qoyur. Bu vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsi üçün 

məktəbşünaslığın da beynəlxalq standartlara cavab verməsi vacib hesab 
olunur.  

 
 

12.2. MƏKTƏBİN İDARƏ OLUNMASININ MAHİYYƏTİ VƏ 

MƏZMUNU 
 

 
Məktəbin idarə olunması dedikdə məktəb rəhbərinin əsas məqsədinə 

uyğun olaraq təlim, tərbiyə, tədris işlərinin düzgün planlaşdırılması, 
planlaşdırılmış işin məqsədyönlü təşkili, təşkil olunmuş işə mükəmməl 
nəzarəti, təhsil direktivlərinin tələblərinə uyğun olaraq yeni pedaqoji 
texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı araşdırmalar aparması, düzgün nəticələr 
çıxarılmasına yönəldilmiş fəaliyyəti başa düşülür.  

İdarəetmənin obyekti  pedaqoji, psixoloji, fizioloji, bioloji, texniki və sosial 
əsaslara söykənən iş sistemidir. İdarəetmənin sosial əsaslara söykənməsi günün 
ən aktual tələblərindən olduğu üçün ona xüsusi diqqət yetirmək lazım gəlir. 
Buna  isə məktəbin ailə və ictimaiyyətlə formal əlaqəsi kimi yanaşmaq 
idarəetmədə uğursuzluqların yaranmasına səbəb ola bilər. Ona görə də məktəb 
rəhbəri ailənin, sosial mühitin diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Təcrübə 
göstərir ki, pedaqoji prosesin ziddiyyətləri içərisində özünü ən qabarıq göstərən 
uyğunsuzluqların social mənşəi mövcuddur. Məhz bu səbəbdən məktəb 

rəhbərliyini “adaptasiya”, “dezadaptasiya”, “readaptasiya”, “reablitasiya” 
kimi problemlərin həlli ilə üzləşməli olur. Ölkəmizdə “sosial pedaqogika”, 
“sosial pedaqogikanın texnologiyası”, “sosial pedaqogikanın metodikası” və 
sair bu kimi problemlərlə bağlı tədqiqatların demək olar ki, aparılmaması 
səbəbindən məktəb rəhbərləri heç bir nəzəri materiala istinad edə bilmirlər.  
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İdarəetmənin predmeti  təlim tərbiyə müəssisələrinin məqsədyönlü, planlı 

idarə olunmasının nəzəri və praktik əsaslarıdır.  
İdarəetmənin vəzifələri aşağıdakılardır:  
- tədris-tərbiyə işlərinin düzgün planlaşdırılması, normal təşkili, onların 

gedişinə düzgün nəzarət edilməsi və nəticələrin yoxlanıb qiymətləndirilməsi; 
- bu işlərin düzgün qurulması üçün pedaqoji sahədə nəzəri və praktik 

cəhətdən hazırlığı olan kadr potensialının müəyyənləşdirilməsi; 
- fənlərin tədrisi imkanlarının yüksəldiloməsi; 
- fənn kabinetlərinin, idman zalının, studiyaların, kütləvi tədbirlər üçün 

otaqların və sair bu kimi otaqların təşkili və tərtibi; 
- sinifdənxaric tədbirlərin məktəbin məktəbdənkənar müəssisələrlə 

əlaqəsinin düzgün planlaşdırılması və təşkili; 
- müvafiq dövlət müəssisələrilə və ictimai qurumlarla işin düzgün təşkili; 
- sosial-pedaqoji işin metodikası və texnologiyası üzrə işi planlaşdırmaq və 

həyata keçirmək;  
- məktəbin təsərrüfat və iaşə işlərinin düzgün qurulmasına nəzarət; 
- metodbirləşmələrin işinin tədris-tərbiyə işinin səviyyəsinin yüksəldilməsinə 

xidmət etməsini təmin etmək; 
- tədqiqat işinin fənlərin tədrisinə, tərbiyə işinin düzgün təşkilinə xidmət 

etməsini təmin etmək. Bunun üçün kafedraları düzgün formalaşdırmaq; 
- informatika texnologiyaları və kommunikasiya işlərinin sistemə 

salınması; 
- yeni pedaqoji texnologiyalarla işin təlim-tərbiyə prosesi üçün yararlı 

olmasını təmin etmək və görülən işin beynəlxalq standartlara uyğun olmasına 
çalışmaq və s.  

 
 

12.3. MƏKTƏBİN İDARƏ OLUNMASININ ÜSULLARI 
 
 

Məktəbin idarə olunmasının üsullarını şərti olaraq beş qrupa ayırmaq 

olar. Onlar aşağıdakılardan ibarətdir: 
1. Normativ sənədlərlə iş üsulları: Buraya məktəbin nizamnaməsi, baza 

tədris planları, təhsilin dövlət standartları, tədris planları, tədris proqramları 
və dərsliklərlə işlərin həyata keçirilməsi üsulları nəzərdə tutulur. 

2. Təşkilati-inzibati idarəetmə üsulları: Buraya əmrlərin, sərəncamların, 
göstərişlərin, məsləhətlərin, tövsiyyələrin verilməsi üsulu; təşkilati-tənzimləyici 
üsulları; göstərişverici və stimullaşdırıcı üsullar daxildir. 

3. Pedaqoji təşkilatçılıq üsulu: Bu üsulun köməyi ilə gecələrin, görüşlərin, 
disputların, konfransların, sinif saatlarının, maraq kurslarının, fakültativ 

məşğələlərin, fənn dərnəklərinin, bədii yaradıcılıq dərnəklərinin, konsertlərin, 
müsabiqələrin, pedaqoji şuraların, şagird təşkilatı qurumlarının və s. təşkili 
təmin olunur. 

4. Məktəbin  məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrilə əlaqəli iş aparmaq 
üsulları: Bu üsulların köməyilə şagirdlərin elmi, texniki, bədii, estetik, əxlaqi, 
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fiziki, fizioloji, psixoloji, ekoloji, hüquqi, iqtisadi tərbiyəsinin düzgün təşkilinə 

köməklik göstərən məktəbdənkənar müəssisələrlə həyata keçirilir. 
5. Sosial pedaqogika ilə bağlı həyata keçirilən iş üsulları: Buraya məktəbin 

ailələrlə, çətin uşaqlarla, neqativ işlərə meylli şagirdlərlə, cinayətkar 
şagirdlərlə, əmək-islah işlərinə cəlb olunanlarla həyata keçirilən iş üsulları 
daxildir. Bu üsulları tətbiq etməklə; 

- intizamı mütəmadi pozanlar, tərbiyə işinə xələl gətirənlər müşahidə 
edilir; 

- çətin uşaq kimi özlərini göstərənlərlə fərdi söhbətlər, müsahibələr təşkil 
edilir; 

- polisin azyaşlılarla iş üzrə əməkdaşları ilə əlaqələr qurulur, müvafiq 
sənədləşmə, anketləşdirmə işləri görülür, eksperimental xarakterli işlər həyata 
keçirilir. 

 
 
 
 
 
 

12.4. MƏKTƏB DİREKTORUNUN VƏZİFƏLƏRİ VƏ 

MƏSULİYYƏTİ 
 
 
 

Məktəb direktorunun bir sıra zəruri vəzifələri vardır. O, eyni zamanda bir 
sıra vəzifələrin həllində ciddi məsuliyyət daşıyır. Onları aşağıdakı şəkildə 
qruplaşdırmaq olar. Məktəb direktoru: 

- təlim, tərbiyə, təhsil və idarəetmə sahəsində mövcud olan dövlət 
direktivlərinin tələblərinə müvafiq olaraq icra hakimiyyəti orqanları qarşısında 

məsuliyyət daşıyır. O, daşıdığı məsuliyyətin fövqündə təlim-tərbiyə işlərini 
planlaşdırır. Planlaşdırılan işlərin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsinə 
nəzarət edir, tədris müəssisəsində mövcud olan fəaliyyət növlərinin 
keyfiyyətinə cavabdehlik daşıyır; 

- Pedaqoji şuranı yaradır, tərkibini təsdiq edir, ona rəhbərlik edir; 
- Məktəbin ictimai təşkilatlarla həmrəyliyini təmin edir, sosial-pedaqoji 

uyğunsuzluqların aradan qaldırılması sahəsində profilaktik tədbirlər görür; 
- Təhsil müəssisəsinin şərəfini və maraqlarını Dövlət orqanlarının 

maraqları səviyyəsində qoruyur və təmsil edir; 
- Təlim, tərbiyə, təhsil sahəsindəki yeniliklərin reallaşdırılmasını təmin edir; 
- Dərsdənkənar və məktəbdənkənar tədbirlərin təşkili və həyata keçirilməsi 

üçün lazımi şəraitin yaradılmasını təmin edir; 
- Direktor müavinlərinin vəzifələrini müəyyənləşdirir və bu vəzifələrin 

yerinə yetirilməsinə nəzarət etməklə yanaşı, onlara metodiki köməklik göstərir; 
- Sinif rəhbərlərini müəyyənləşdirir, onların hesabatını dinləyir; 
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- Pedaqoji kollektivin gördüyü məqsədyönlü və planlı işləri pedaqoji şurada 

müzakirə edir; 
- Pedaqoji kollektivin bütün üzvlərini işə götürür və işdən azad edir. İşdən 

azad etmə zamanı həmkarlar təşkilatının rəyini nəzərə alır; 
- Məktəb üçün nəzərdə tutulmuş büdcə xərclərinin istifadə olunmasına 

nəzarət edir; 
- Pedaqoji monitorinq keçirir. Bu zaman diaqnostika, proqnozlaşdırma və 

korreksiya mərhələlərinin nəticələrinin hər birini ayrı-ayrılıqda müzakirə edir; 
- Yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqinə qayğı göstərir; 

- Məktəbdə pedaqoji eksperimentin aparılmasına şərait yaradır; 
- Kollektivin rəyilə, vahid rəhbərliyin rəyinin əlaqələndirilməsini təmin edir; 
- Təhsil müəssisəsində təhsilin demokratikləşdirilməsi, humanistləşdirilməsi 

və təhsil sahəsində dövlət siyasətinin digər prinsiplərinə istinad edilməsini 
təmin edir. 

- Təhsil sisteminin idarə olunması işinə rəhbərlik edən dövlət orqanlarının, 
yuxarı təşkilatların qarşısında  məsuliyyət daşıyır.  

- Müəllimlərin attestasiyasını təşkil edir. 

- Müəllimlərin təkmilləşməsi, ixtisasının artırılması və özünütəhsil işlərinə 
rəhbərlik edir və bu işlərin normal səviyyədə həyata keçirilməsinə mütəmadi 
nəzarət edir.  
 
 
 
12.5. MƏKTƏB DİREKTORLARININ MÜAVİNLƏRİNİN VƏZİFƏLƏRİ  

VƏ MƏSULİYYƏTİ  
 

 
Mövcud əsasnamələrə, nizamnamələrə və digər təhsil direktivlərinə görə 

orta ümumtəhsil məktəbinin direktorunun tədris işləri  (təlim-tərbiyə işləri üzrə 
direktor müavini), tərbiyə işləri (sinifdənxaric və məktəbdənkənar işləri üzrə 
direktor müavini), təsərrüfat işləri (təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini), elmi 

işlər üzrə (elmi işlər üzrə direktor müavini) müavinləri olur. Bu vəzifə 
sahiblərinin də hər birinin özünəməxsus vəzifələri və məsuliyyəti vardır. Onları 
aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirə bilərik: 

- Dövlət standartlarının tələblərinə, tərbiyə işlərilə bağlı proqramlara, elmi-
tədqiqat işlərilə bağlı sərəncamlara, təsərrüfat və kommersiya işlərilə bağlı 
normativlərə əməl olunması; 

- Tədris işləri üzrə direktor müavini tədris işlərinin planlaşdırılması, ona 
rəhbərlik etməsi, dərs yüklərinin bölgüsü,  dərs cədvəlinin tərtibi, şagirdlərin 

bilik səviyyəsinin yüksəldılməsilə bağlı metodik işləri, müəllimlərə təhsillə bağlı 
yeniliklərin çatdırılması, yeni pedaqoji texnologiyaların düzgün tətbiqi, açıq 
dərslərin təşkili, eksperimental işlərə şəraitin yaradılması və s.  vəzifələri 
həyata keçirir.  

- Dərsdənkənar və məktəbdənkənar işlərə rəhbərlik edən direktor müavini, 
məktəb tədbirlərini, şagirdlərin dərsdənkənar tədbirlərə cəlb olunmasını, 
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məktəbdə mənəvi, əxlaqi, ideya-siyasi, fiziki, estetik, ekoloji, hüquqi, iqtisadi 

və əmək tərbiyəsilə bağlı dərsdənkənar, məktəbdənkənar işləri planlaşdırır, 
təşkil edir; sinif rəhbərlərinə bu sahədə metodik köməklik göstərir; məktəbin 
ailə və ictimaiyyətlə əlaqəsini təmin edir; sosial-pedaqoji, profilaktik 
tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak edir; uşaq təşkilatlarını, orqanlarını, 
qurumlarını, birliklərini yaradır; tərbiyə işlərinə mütəxəssisləri, görkəmli 
adamları, örnək şəxsiyyətləri dəvət edir və s.  

- Məktəbin elmi işlərinə rəhbərlik edən direktor müavini alimləri, ali 
məktəb müəllimlərini, tədqiqatçıları məktəbə dəvət edir, onlarla görüşlər 

keçirir; elmi tədqiqat laboratoriyaları, kafedralar yaradır, elmi-tədqiqatların 
aparılmasını təşkil edir; məktəbin müəllimlərinin və digər tədqiqatçıların 
eksperimental iş aparmasına şərait yaradır, bu işdə həm bilvasitə, həm də 
bilavasitə iştirak edir;  

- Məktəbin təsərrüfat işlərinə rəhbərlik edən direktor müavini məktəbin 
əmlakını inventarlaşdırma əməliyyatı ilə qeydiyyata alır; yeni inventarların, 
texniki vasitələrin alınmasını, təmir-tikinti işlərini təşkil edir və onlara nəzarəti 
təmin edir. Məktəb direktorunun sahəyə baxan müavini sponsorlar, hami 

təşkilatları məktəbə cəlb edib büdcədənkənar maliyyə gəlirlərinin əldə 
olunmasını da təşkil edə bilər.  
 
 
 
 
 
 

12.6. MƏKTƏBİ İDARƏETMƏNİN PLANLAŞDIRILMASI 
 
 

Məktəbin normal idarə olunması, onun düzgün planlaşdırılmasından 
asılıdır. Məktəbi idarəetmənin planlaşdırılması məktəb haqqında direktiv 

sənədlərin tələblərindən irəli gəlsə də, məktəbin planlaşdırılması işini məktəb 
direktoru özü tərtib edir və yuxarı təşkilatlar tərəfindən təsdiq olunur. Məktəbi 
idarəetmənin planlaşdırılması bir tədris ili üçün nəzərdə tutulur. Bəzən bu 
plana “illik plan”da deyilir. Bu illik plan bölmələrdən ibarət olur. Hər bölmədə 
görüləcək işin məzmununu, icra tarixi, icranın nəticələri haqqında qeydlər və 
əlavə qeydlər üçün qrafalar ayırır. İllik iş planının bölmələrinin adlandırılması 
adətən aşağıdakı kimi olur: 

I bölmə:  Dövlət direktiv sənədlərinin və icra strukturlarının tələb və 

görüşlərinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilmiş vəzifələrin həllinə yönəldilən 
işlər; 

II bölmə: Didaktik işlərin təşkili, təlimin məzmununun yaxşılaşdırılması 
ilə bağlı  həyata keçiriləcək işlər; 

III bölmə: Tərbiyə işlərinin təşkili, ideya siyasi, əxlaq, əmək, fiziki, 
estetik, ekoloji, hüquqi, iqtisadi tərbiyəyə dair tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə 
bağlı görüləcək işlər;  
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IV bölmə: Müavinlərin, sinif rəhbərlərinin məktəb çuralarının və digər 

ictimai təşkilatlarının müvafiq təyinatlar üzrə işlərini stimullaşdırmaq və 
onlara metodik köməkliklər göstərmək sahəsində görüləcək işlər; 

V bölmə: Məktəbdə metodik işlərin təşkili ilə bağlı həyata keçiriləcək 
işlər; 

VI bölmə: Cari məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulan işlər. 
Göründüyü kimi, hər bir bölmə görüləcək müvafiq işlərin əsas 

istiqamətlərini özündə əks etdirir. Bu istiqamətlərin əsasında “Aylıq plan” 
tutulur, bu plan əsasında isə “Həftəlik plan” tərtib olunur.  

Məktəb direktorunun illik iş planı məktəbin pedaqoji şurasında müzakirə 
edilib bəyənildikdən sonra yuxarı təşkilatların təsdiqinə təqdim olunur. Plan 
yuxarı təşkilatlar tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra hüquqi sənəd statusu 
qazanır.  

Direktorun müavinlərinin hər biri konkret istiqamətləri özündə əks 
etdirən müvafiq bölmələrdən ibarət olan illik plan tərtib etməlidirlər. Həmin 
planları pedaqoji şura müzakirə edib bəyəndikdən sonra məktəb direktoru 
təsdiq edir. Müavinlər təsdiq olunmuş illik plan əsasında özləri üçün aylıq və 

həftəlik iş planı hazırlayırlar.  
Sinif rəhbərlərinin, məktəb ictimai təşkilatlarının, habelə məktəb 

şuralarının rəhbərlərinin də iş planları tərtib etmələri zəruri hesab olunur. 
Onların da iş planları pedaqoji şurada müzakirə edilib bəyənildikdən sonra 
məktəb direktoru tərəfindən təsdiq olunur.  

Məktəbin idarə olunması işində göstərilən planlarla yanaşı dövlət və 
ictimai təşkilatların müvafiq göstəriş, sərəncam,  tövsiyyələrinin də nəzərə 
alınması məqsədəmüvafiq hesab olunur.  

 
 
 
 

12.7. MƏKTƏB ŞURALARI  
 
 

Müasir məktəblərdə bir sıra şuralar fəaliyyət göstərir. Onlardan ən 
başlıcaları pedaqoji şura, təhsil şurası, metodbirləşmə şurası, valideyn şurası 
və s. göstərmək olar. Bu şuralar içərisində pedaqoji şura elmi, pedaqoji, 
metodik və hüquqi aktları müzakirə etmək; göstəriş, tövsiyyə, məsləhət 
vermək; tələblərlə çıxış etmək və müvafiq qərarlar çıxarmaq səlahiyyətinə 
malikdir.  

Pedaqoji şura ayda bir dəfə olmaq şərtilə təsdiq olunmuş plan əsasında 
fəaliyyət göstərir. Pedaqoji şuranın müavinlərdən, sinif rəhbərlərindən, 
məktəbin digər qurumlarına rəhbərlik edən şəxslərdən, valideynlərdən (bir və 
ya iki nümayəndə olmaqla), ictimaiyyətin nümayəndələrindən ibarət tərkibi 
müəyyənləşdirir.  Nizamnaməyə və ya əsasnaməyə uyğun olaraq şuranın sədri 
məktəbin direktoru olmalıdır. Şuranın sədri tərkibi müəyyənləşdirdikdən 
sonra həmin tərkib şurada təsdiq olunur. Şuranın üzvləri demokratik 
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prinsiplərə uyğun olaraq sərbəst çıxış etmək, fikir söyləmək, tövsiyyələr 

vermək açıq və gizli formada səsvermə hüquqlarına malikdir. Pedaqoji şura 
məktəb rəhbərlərinin illik iş planlarında nəzərdə tutulan təlim, tərbiyə və 
tədrislə əlaqədardır. Vəzifələrin məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil surətdə 
həllinə rəvac verən məsələlərin həlli ilə bağlı müzakirələr aparır və müvafiq 
qərarlar qəbul edir. Şura həmçinin məktəb rəhbərlərinin hesabatlarını 
mütəmadi olaraq dinləyir, innovasiyaların, yeni pedaqoji texnologiyaların 
tətbiqilə bağlı mütəmadi olaraq tövsiyyələr verir, pedaqoji kollektivin 
üzvlərinin rəğbətləndirilməsi və ya cəzalandırılması ilə bağlı qərarlar qəbul 

edir. Şuranın sədri isə yuxarı distansiyalarda hesabat verir. 
Metodiki  Şura  nəzəri-praktik cəhətdən hazırlıqlı olan, öz sahəsini yaxşı 

bilməklə yanaşı özünütəhsil istiqaməti üzrə çalışqanlığı ilə seçilən, pedaqoji 
kollektivdə nüfuz qazanmış şəxslərdən seçilir. Məktəbin tədris işləri üzrə 
direktor müavini bu tələblərə cavab verdiyi üçün bir sıra hallarda onu metodik 
şuranın sədri seçirlər.  Metodik Şura əsasən  aşağıdakı vəzifələrin həllini 
nəzərdə tutur.  

- Təhsil sahəsində Dövlət siyasətinin dinamik inkişafını mütəmadi 

izləyərək, yeni nailiyyətlər, təhsilin dövlət direktivlərinin tələblərinə uyğun 
olan dəyişikliklər, yeniliklər, yeni qanunvericilik aktları, yeni təhsil sənədləri, 
elmi pedaqogikadakı yeniliklər və bütün bunlarla davranmağın, işləməyin 
üsulları, qaydaları Şura üzvlərini tanış edir və bu sahədə onlara metodiki 
köməkliklər göstərir; 

- Məktəbdə metodiki işin səviyyəsini gücləndirmək üçün müəllimlərin peşə 
hazırlığını yüksəltməyə kömək edən tədbirlər həyata keçirir; 

- Müəllim-şagird münasibətlərinin tənzimlənməsinə metodiki köməklik 

göstərir; 
- Fənn metodbirləşmələrini yaradır, onların işinə rəhbərlik və nəzarət edir; 
- Açıq dərsləri təşkil edir, nəticələri barədə pedaqoji Şuraya hesabat verir; 
- Binar dərsləri təşkil edir və bu dərslərin səmərəsini yüksəltmək üçün dəvət 

olunan mütəxəssislərin təmayülünü müəyyənləşdirir; 
- Metodist müəllimlərin hazırlanmasını məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil 

surətdə həyata keçirir; 
- Elmi-pedaqoji-metodik işlərə, problemlərə dair konfranslar, seminarlar, 

konsiliumlar, praktikumlar, sinif saatları, pedaqoji mühazirələr təşkil edir; 
- Novator müəllimlər üçün yaradıcılıq gecələri təşkil edir; 
- “Qabaqcıl təcrübə tribunası”, “metodistin tribunası”, “ən fəal metodist 

müəllimi”,  “novator müəllim axtarışı uğrunda” və s. bu kimi devizlər altında 
müsabiqələr təşkil edir; 

- Elmi-tədqiqat institutları, metodiki mərkəzlər, universitetlər, müəllimlər 
institutu və bu kimi müəssisələrlə mütəmadi əlaqələr yaradır, qabaqcıl 
metodistlərin söhbətlərini təşkil edir; 

- Respublikanın və Respublikadankənar tədris müəssisələri və məktəblərdə 
təcrübə mübadilələrinin aparılmasını təşkil edir və s.  
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Fənn metodbirləşmələri eyni fəndən dərs deyən müəllimlərin həmin fənnin 

tədrisi metodikasını təkmilləşdirmək məqsədilə yaradılmış birliyidir. Məsələn, 
Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənn birləşməsi, riyaziyyat müəllimlərinin fənn 
birləşməsi, biologiya müəllimlərinin fənn birləşməsi, ibtidai sinif 
müəllimlərinin fənn birləşməsi və s. Siniflərin sayından asılı olaraq fənn 
metodbirləşmələrində təmsil olunan müəllimlərin sayı da müxtəlif olur. İbtidai 
sinif müəllimlərindən təşkil olunmuş fənn metodbirləşmələrində daha çox 
müəllim təmsil olunur. Ona görə də qabaqcıl məktəblərdə belə fənn 
metodbirləşmələrini bir neçə formada təşkil edirlər. Elə məktəblər olur ki, 

orada I-IV siniflərin hər birindən 10 və daha artıq sinif fəaliyyət göstərir. Yəni 
məktəbdə sinif müəllimlərinin sayı 40-dan artıq olur. Bu zaman həmin 
məktəblərdə I siniflərdə dərs deyənlərin fənn metodbirləşmələri, II sinifdə, 
yaxud III sinifdə və ya IV sinifdə dərs deyənlərin ayrı-ayrılıqda fənn 
metodbirləşmələri təşkil olunur. İbtidai siniflərdə tədris olunan fənlərin ümumi 
problemlərini müzakirə etmək üçün ibtidai sinif müəllimlərinin hamısının 
təmsil olunduğu geniş tərkibli fənn metodbirləşməsi də təşkil olunur.  

Vahid metodbirləşmə bütün fənn metodbirləşmələrinin də fəaliyyətinə 

şamil edilir. Yəni onlar ildə bir dəfə və ya ildə iki dəfə (tədris ilinin əvvəlində 
və tədris ilinin sonunda) olmaqla vahid metodbirləşmədə ən zəruri metodik 
işlərin müzakirəsinə həsr olunmuş yığıncaq keçirirlər.  Fənn 
metodbirləşmələrinin iş planına əsasən aşağıdakılar daxil edilir:  

- fənn proqramlarının müzakirəsi və müəllimlərə paylanması; 
- dərsliklərdəki yeniliklərlə müəllimlərin tanış edilməsi; 
- yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadənin müzakirəsi, innovasiya 

yenilikləri ilə onları tanış etmək; 

- təlimin keyfiyyətinin  yaxşılaşdırılmasına dair məsələlərin müzakirəsi; 
- təlimin tərbiyəedici xarakterilə bağlı söhbətin təşkili; 
- fənnin tədrisində şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminin 

formalaşdırılmasına dair məsələlərin müzakirəsi; 
- təcrübə mübadiləsinə dair məsələlərin müzakirəsi; 
- qabaqcıl təcrübənin təbliğinə dair müzakirələrin aparılması; 
- fənn kabinetlərinin günün aktual tələblərinə uyğunlaşdırılmasına dair 

müzakirələrin aparılması; 

- yoxlama yazı işlərinin təşkili və qiymətləndirilməsi; 
- açıq və binar dərslərin təşkili və müzakirəsi və s. 

 
12.8. MƏKTƏBDAXİLİ NƏZARƏT  

 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 15 iyun tarixli 

“Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramının təsdiqi 
haqqında”  adlı fərmanına uyğun olaraq ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil 
islahatları məktəbşünaslığın nəzəri əsaslarının yenidən işlənməsini, o cümlədən 
məktəbin idarə olunmasının yeni modelinin hazırlanmasını, məktəbdaxili 
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nəzarətin beynəlxalq standartlara cavab verə biləcək bir məzmunda qurulması 

kimi işlər qarşıda təxirəsalınmaz vəzifələr kimi qoyulur.  
Bu vəzifələrin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsində məktəbdaxili 

nəzarətin xüsusi yeri var. Çünki məktəbdaxili nəzarətin düzgün qurulması 
Azərbaycan təhsilinin Avropa təhsil məkanına inteqrasiyasının dinamikasını 
artıran, təlim-tərbiyə işlərinin məzmununu yaxşılaşdıran başlıca amillərdəndir. 
Ona görə də məktəbdaxili nəzarəti Təhsil islahatına dair dövlət direktivlərinin 
tələblərinə müvafiq olaraq aparılması zəruri hesab olunur.  

Məktəbdaxili nəzarətin təhsilin məzmununun yaxşılaşdırılması, təlim 

fənlərinin tədrisinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və tərbiyə işinin davranışla 
əlaqədar olan mənəvi keyfiyyətlərinin şagirdlərdə hərtərəfli formalaşdırılması 
kimi ən başlıca istiqamətlər üzrə qurulması kimi başa düşülür. 

Təhsilin məzununun yaxşılaşdırılmasına əsas nəzarəti Təhsil Nazirliyi 
həyata keçirir. Nazirliyin müəyyənləşdirdiyi “Təhsil Sistemində Monitorinq və 
Qiymətləndirmə” qaydalarına uyğun olaraq statistik təhlillər aparmaqla 
pedaqoji proses və onun iştirakçılarının bütün fəaliyyət məzmununun 
qiymətləndirilməsinin yeni metodlarını (üsullarını), prinsip və yollarını, bir 

sözlə bu işə yeni elmi yanaşma kontekstini müəyyənləşdirmişdir. Ona görə də 
məktəbdaxili nəzarət mexanizmini elə qurmaq lazımdır ki, təhsil 
monitorinqinin aparılması işinə nəinki mane olmasın, hətta onun düzgün 
tənzimlənməsini təmin etmiş olsun. Əslində müasir məktəbdə məktəbdaxili 
nəzarətin həyata keçirilməsində məktəb rəhbərliyi tərəfindən aparılan 
monitorinq və qiymətləndirmə işi ən yeni pedaqoji texnologiyalardan hesab 
olunur. Ona görə də hər bir məktəb rəhbəri pedaqoji kvalimetriyanın 
gücündən istifadə etməklə daxili monitorinq apara bilər. Başqa sözlə desək, 

direktor kvalimetriyadan məktəbdaxili nəzarətin əsas meyarı kimi istifadə edə 
bilər. Kvalimetriya “kvali” və “metro” sözlərinin birləşməsindən əmələ 
gəlmişdir. “Kvali” latın sözü olub “keyfiyyət” mənasını, “metro” isə yunan 
sözü olub “ölçürəm” mənalarını bildirir. Bu sözün pedaqoji yozumu təhsil 
müəssisəsinin  idarə olunması  sisteminin məzmununu, pedaqoji prosesin 
keyfiyyətini öyrənən, qiymətləndirən, bir sözlə ekspertizadan keçən bir üsul 
kimi anlaşılır.  

Professor Abdulla Mehrabov yazır ki, təhsil müəssisəsinin monitorinqi – 

onun fəaliyyətinin təmin edilməsi, vəziyyətinin izlənməsi, vaxtı-vaxtında 
nizamlanması və inkişafın proqnozlaşdırılması məqsədilə məlumatların 
toplanılması, təhlili və saxlanılması sistemidir.  

Deməli, məktəbdaxili nəzarəti həyata keçirmək üçün mütəmadi olaraq 
monitorinqlərin aparılması daha faydalıdır.  Bunun üçün məktəb rəhbərlərinin 
aşağıdakılara əməl etmələri məqsədəmüvafiq hesab olunur: 

1. Təhsil müəssisəsinin yerləşdiyi inzibati ərazinin, təhsil standartlarına 
uyğunlaşdırılmasına və sosial-mədəni şəraitin yaxşılaşdırılmasına nəzarət 

olunması; 
2. Təhsilin məzmununun yaxşılaşdırılmasına nəzarət; 
- fənlərin tədrisinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına nəzarət; 
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- müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasına nəzarət; 

- tədris proqramlarının və dərsliklərdəki dəyişikliklərin izlənilməsi; 
- metodiki işlərin düzgün qurulmasına nəzarət 
3. Şagirdlərin psixoloji inkişafının nəzarətdə saxlanılması; 
4. Şagirdlərin peşəyönümü ilə əlaqədar aparılan işlərə nəzarət; 
5. Açıq və binar dərslərin təşkilinə nəzarət; 
6. Müəllim-şagird münasibətlərinin tənzimlənməsinə nəzarət; 
7. Tərbiyə işlərinin düzgün qurulmasına nəzarət; 
- ideya-siyasi, əxlaq, vətənsevərlik, fiziki, ağıl, əmək, halallıq, estetik, 

iqtisadi, ekoloji, şüurlu intizam tərbiyəsi ilə bağlı gürülən işlərə nəzarət; 
- özünütərbiyə və yenidən tərbiyə sahəsində görülən tədbirlərə nəzarət; 
- sosial-pedaqoji mahiyyət kəsb edən işlərə nəzarət; 
8. Yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesinə tətbiqinin 

səmərəli olmasına nəzarət; 
9. Məktəbin innovasiya fəaliyyətinə nəzarət; 
10. Məktəbdə metodiki işin keyfiyyətinə nəzarət. 

  
   

 
12.9. MÜƏLLİMLƏRİN ATTESTASİYASI, İXTİSASLARININ 

ARTIRILMASI VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 
 
 

Təhsil sahəsində mövcud direktiv sənədlərin tələblərinə müvafiq olaraq 
müəllimlər hər 5 ildən bir attestasiyadan keçirilir və onlar ixtisasartırma, 
təkmilləşdirmə kurslarına cəlb olunurlar. İxtisasartırma və təkmilləşdirmə 
kursları adətən müvafiq institutlarda həyata keçirilir.  

Bakı şəhərinin və Respublikamızın rayon və kənd məktəblərinin 
müəllimləri Pedaqoji Şuranın qərarına və öz şəxsi tələblərinə uyğun olaraq 
təhsil direktivlərində nəzərdə tutulan müddətdə onların ixtisaslarının 
artırılması, təkmilləşdirilməsi və yenidən hazırlanması ilə bağlı kurslara cəlb 

olunurlar. Həmin kurslarda onlar ən təcrübəli alimlərin, metodistlərin 
mühazirələrini dinləyir, müxtəlif xarakterli praktik məşğələlər keçir, imtahan 
və məqbul sessiyalarında müvəffəq qiymətlər aldıqdan sonra yenidən öz 
işlərini davam etdirirlər. Müəllimlərin attestasiyasının keçirilməsi üçün isə 
yuxarı təşkilatlarla razılaşmalar əsasında yaradılmış attestasiya komissiyası 
müəyyən mərhələlər üzrə işlər həyata keçirirlər.  

Birinci mərhələdə komissiya tərəfindən müvafiq metodik göstərişlər, 
təlimatlar, Qanunvericilik aktları, attestasiya parametrləri və s. bu kimi 

sənədlərlə müəllimlər məlumatlandırılırlar.  
Sonrakı mərhələdə, əsasən attestasiyaya qədər və ya attestasiya ərəfəsində 

attestasiyadan keçiriləcək müəllimlərə bir sıra metodik köməkliklər göstərilir. 
Belə ki, onların elmi, pedaqoji, metodik, psixoloji hazırlıqlarını artırmağa 
istiqamət verən məlumatlar, informasiyalar, ideyalar, müddəalar və tövsiyyələr 
əsasında onlar bir növ maariflənmə mərhələsi keçirlər. Bu mərhələni 
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keçdikdən sonra onlardan aşağıdakı hazırlıq səviyyəsinə və peşəkarlıq 

keyfiyyətlərinə malik olmaları tələb olunur. Attestasiya komissiyası da onları 
bu tələbləri meyar götürməklə onların fəaliyyətini qiymətləndirir:  

1. Bir müəllim kimi bütün mənəvi keyfiyyətlərə malik olması; 

2. Tədris etdiyi fənni bilməsi, pedaqogika və psixologiya sahəsində biliklərə 
necə yiyələnməsi; 

3. Metodik yanaşmaları bilməsi, fənnin tədrisində tətbiq etməyi bacarması; 

4. Bir müəllim olaraq professional erudisiya səviyyəsinə malik olması; 

5. Təlim prosesində  bilikləri çatdırmaq bacarığına malik olması; 

6. Tədris prosesində yeni pedaqoji texnologiyaları tətbiq etmək bacarığı; 

7. Pedaqoji prosesdə demokratikləşdirməyə və humanistləşdirməyə düzgün 
münasibət bəsləməsi; 

8. Təlimin bütün təşkilati formaları üzrə işlərdə səriştəlilik; 

9. Tərbiyə texnologiyaları üzrə nümunəvi işinin olması; 

10. Şagird-müəllim münasibətini düzgün qura bilməsi; 

11. Şagird və müəllim kollektivində nüfuz qazanması; 

12. Pedaqoji prosesdə şagirdlərin aktivliyini təmin edə bilməsi, fəal təlim 
üsullarını bilməsi; 

13. Gündəlik mütaliə səviyyəsinin yüksək olması; 

14.  Pedaqoji prosesdə bilik, bacarıq və vərdişlərin sistematik verilməsi 
bacarığına yiyələnməsi; 

15. Təbiətdə,   cəmiyyətdə, sosial mühitdə  baş verənləri düzgün, obyektiv 
şərh etməyi bacarmaq; 

16. Öz işinə məsuliyyətlə yanaşmağı  bacarmaq; 

17. Məktəbin ailə və ictimaiyyətlə əlbir fəaliyyətinə köməklik etməyi 
bacarmaq; 

 

 

3.10. PEDAQOJİ İNNOVASİYALAR 
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“İnnovasiya” sözü latın sözü olub “yeniləşmə”, “yenilikgətirmə”, “əsaslı 

dəyişiklik etmək”, “hər hansı bir yeniliyin üzə çıxarılması” kimi məna 
çalarlarını daşıyır.  

“İnnovasiya” bir termin olaraq 60-cı illərdən pedaqoji terminologiya 
statusu almışdır. Hələ 60-cı illərin ortalarında Avropada, ABŞ-da tətbiq 
olunan bütün yenilikləri innovasiyalar adlandırırdılar. Hazırda Qərbin, ABŞ-
ın, inkişaf etmiş Asiya ölkələrinin, xüsusilə Rusiyanın ümumtəhsil 
məktəblərində tətbiq edilən innovasiyaların çeşidi çox zəngindir.  

İnnovasiyanı yenilikgətirmə ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Çünki, gətirilən 

yeniliklərin təcrübədə tətbiqi də zəruri sayılır. Ona görə innovasiyanı xalq 
təsərrüfatının bütün sahələrinə, yəni hər hansı bir sosial təşkilata, cəmiyyət 
qurumlarından birinə, hətta kiçik bir qrupa məqsədyönlü və planlı şəkildə 
gətirilən yeniliklər, aparılan dəyişikliklər və onların stabil elementləri kimi izah 
etmək lazım gəlir.  

Elmi pedaqoji ədəbiyyatda innovasiya həm üsullar sistemi, həm də proses 
kimi təqdim olunur. Unutmaq olmaz ki, innovasiyaları yerinə görə həm 
proses, həm də üsullar kimi işlətmək olar. Elmi ədəbiyyatda innovasiyalar 

sisteminin, mərhələləri, sxemləri, bir sözlə elmi mexanizmi müxtəlif tərzlərdə 
işlədilir, şərh olunur. Təqdim olunan mexanizmdə mütəxəssislər adətən 
dinamik mərhələlər sistemi yaratmağa daha çox üstünlük verirlər. Araşdırılan 
elmi ədəbiyyatda innovasiya prosesinin mərhələlərini ümumiləşdirərək 
aşağıdakı şəkildə sistemləşdirməyi məqsədə müvafiq hesab etdik: 

- yeni ideyaların, müddəaların, konsepsiyaların doğulması, meydana 
gəlməsi mərhələsi. Bu mərhələ bəzi hallarda şərti olaraq “açılış mərhələsi” də 
adlandırılır; 

- doğulan, meydana gələn kəşfin, tapıntının, konseptual ideyanın nəzəri 
cəhətdən sistemə salınması mərhələsi; 

- kəşf olunmuş yeniliklərin təcrübədə tətbiqi imkanlarının, səmərəli 
yollarının müəyyənləşdirilməsi mərhələsi; 

- innovasiyaların təcrübədə tətbiqi zamanı üzə çıxan, özünü göstərən, 
ziddiyyətlərin, uyğunsuzluqların və çatışmazlıqların aradan qaldırılması 
mərhələsi; 

- davamlı effektin alınması mərhələsi; 

- kəşf olunmuş yeniliklərin tətbiqi və təsviri mərhələsi: yəni yeniliyin 
yayılması mərhələsi; 

- kəşf olunan yeniliyin konkret fəaliyyət sahəsinə tətbiq olunması və 
davamlı effektin yüksəldilməsi mərhələsi; 

- tətbiq olunan innovasiyaların yenilərlə əvəz olunması. Yeni 
innovasiyaların gücü ilə meydana gələn məhsulun davamlı effektivliyinin yeni 
kateqoriyalara bölünməsi mərhələsi. Buna yüksək kateqoriyanın 
müəyyənləşdirilməsi mərhələsi də deyilir; 

- Axtarışların davam etdirilməsi və s.  
Pedaqoji elmin ayrı-ayrı sahələrində tətbiq olunan innovasiyalar yuxarıdakı 

mərhələlər üzrə sistemləşdirilir.  
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Pedaqoji innovasiyalar ənənəvi olaraq iki növə ayrılır: 

1. Nəzəri innovasiyalar. Buraya təlim-tərbiyə prosesində istifadə olunması 
nəzərdə tutulan qanunauyğunluqların, prinsiplərin, tələblərin, üsulların, 
yolların, priyomların, elmi fərziyyələrin nəzəri əsaslarının müəyyənləşdirilməsi 
daxildir. Hansı ki, bu nəzəri əsaslar aparılan elmi tədqiqatlar, araşdırmalar, 
eksperimental işlər nəticəsində nəzəriyyə şəklində sistemləşdirilir.  

2. Praktik (təcrübi) innovasiyalar. Buraya didaktikanın ayrı-ayrı 
sahələrində, tərbiyə prosesində və məktəbin idarəolunmasında tətbiq olunan 
yeni innovasiya, kommunikasiya texnologiyalarından audial, vizual, audo-

vizual vasitələrdən, kompüter texnologiyalarından, yeni metodikalardan, yeni 
qaydalardan, proqram və layihələrdən praktik əsaslar üzrə istifadə olunması 
daxildir.  

Elmi pedaqoji ədəbiyyatda innovasiya yeniliklərinin “mütləq yenilik”, 
“nisbi yenilik”, “qondarma yenilik”, “yalançı yenilik” növləri də təhlil olunur 
və innovasiyalardan formal şəkildə istifadə olunmasının yolverilməz olduğu 
qeyd olunur.  

Bütün bunları nəzərə alaraq innovasiyaların “yenilikgətirmə” kimi təqdim 
olunduğu hazırki şəraitdə onları aşağıdakı növlərini göstərmək olar: 

1. Fərdi yenilikgətirmə. Hər bir novator müəllimin, yenilikçi maarifçinin, 
tədqiqatçının, mütəxəssisin layihəsi əsasında müəyyənləşdirilərək nəticələrilə 
təcrübədə yüksək səmərə verən innovasiyalar; 

2. Milli yenilikgətirmə. Qabaqcıl ölkələrdən götürülərək layihələrin bir ölkə 
daxilində milliləşdirilərək tətbiq olunan innovasiyalar; 

3. Ümumbəşəri yenilikgətirmə. Hər bir tədqiqatçının, alimin, novator 

müəllimin və digər mütəxəssislərin layihələri əsasında müəyyənləşdirilən və 
həm bir ölkə daxilində, həm də beynəlxalq mühitdə istifadə olunması qəbul 
edilən innovasiyalar. 

Bunlarla yanaşı innovasiyaların “yeniliklərin həcminə görə”, “əmələgəlmə 
mənbəyinə görə”, “tətbiq olunma yerlərinə və spesifikasına görə” kimi təsnif 
olunan innovasiyalar və eləcə də texniki innovasiyalar, metodik innovasiyalar, 
təşkilati innovasiyalar, idarəetmə innovasiyaları, iqtisadi innovasiyalar, hüquq 
innovasiyaları, sosial innovasiyalar, psixoloji innovasiyalar kimi növləri də 

vardır. 
 

Sual və taşırıqlar. 
1. Məktəbşünaslıq, məktəbin idarə olunması, idarəetmə deyəndə nə 

başa düşülür? 
2. Məktəb direktorunun vəzifələri hansılardır? Bəs, müavinlərinin? 
3. Məktəb şuraları barədə danışın. 
4. Müəllimlərin təkmilləşdirilməsi, ixtisaslarının artırılması və yenidən 

hazırlanması nə deməkdir? 
5. Müəllimlərin attestasiyası haqqında danış. 
6. Yeni innovasiyalar barədə danış. 
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