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1. Yeni təlim texnologiyalarının mahiyyəti.  

Ənənə və müasirlik 

 

İnkişaf etmiş Qərb dövlətlərinin təhsil sistemində istifadə edilən aktiv və ya 

interaktiv təlim metodlarından respublikamızın təhsil müəssisələrində yüksələn xətlə 

istifadə edilməkdədir. 

Bu metodların şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında xüsusi yeri vardır. 

Təlimi humanistləşdirmədən, humanitarlaşdırmadan, demokratikləşdirmədən şagird 

şəxsiyyətini formalaşdırmaq olmaz. Təlimin humanistləşdirilməsi prinsipi sosial, 

bəşəri və mədəni ideyalara xidmət edir. “Məlum olduğu kimi islahatın əsas mahiyyə-

tini təhsilin humanistləşdirilməsi, humanitarlaşdırılması, demokratikləşdirilməsi, 

diferensiallaşdırılması və inteqrasiya kimi prinsiplər təşkil edir. Bu prinsiplər isə milli 

zəminə, bəşəri dəyərlərə əsaslanan dünyəvi təhsil sisteminin yaradılmasının, təhsil 

alanın şəxsiyyət kimi formalaşdırılması üçün onun təlim-tərbiyə prosesinin bərabər 

hüquqlu subyektinə çevrilməsini bir vəzifə kimi qarşıya qoyur”. Yeni təlim 

texnologiyalarında şagirdlərin intellektual, mənəvi cəhətdən inkişaf etdirilməsi ön 

plana keçirilir. Yeni texnologiyaların təlimdə tətbiqi şagirdlərin öz fikirlərini aydın, 

məntiqi ardıcıllıqla ifadə etmələrinə şərait yaradır. Bu metodlar şagirdlərin yaradıcılıq 

qabiliyyətinin inkişafını təmin etməklə, onlarda yüksək ünsiyyət mədəniyyəti 

formalaşdırır. 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin kollegiya iclasınının 

materiallarında göstərilir: “Fasiləsiz təhsil konteksində şəxsiyyətin, kamil insanın 

hazırlığı üzrə dünya təcrübəsinə inteqrasiya prinsipi zəruri faktor kimi qəbul edilməli, 

həmin istiqamətdə konkret fəaliyyət həyata keçirilməlidir“. Bu şagirdləri müəyyən 

qədər fəallaşdıran, təlimdə müvəffəqiyyət qazanmağa imkan verən ənənəvi təlim 

metodlarından bütövlükdə imtina etmək demək deyildir. Ənənəvi metodların müsbət 

cəhətlərindən istifadə edərək yeni yanaşmanın, yeni təlim texnologiyalarının, 

innovasiyaların pedaqoji, psixoloji əsaslarını işləmək və nəticəyönümlü, şagirdə isti-



qamətlənmiş təlim-tərbiyə prosesinin elmi əsaslarının müasir tələblərə uyğun 

araşdırmaların aparılması təhsil sisteminin qarşısında duran ən aktual problem kimi 

qiymətləndirilir. 

Yuxarıda təlim metodlаrı təlimdə müəyyən məqsədə nail olmaq üçün müəllim 

və şagirdlərin fəaliyyətinin nizama salınması qaydasıdır. Təlim metodları dedikdə, 

məqsədə nail olmaq, təhsil vəzifələrini həll etmək yollarının məcmusu başa düşülür. 

Pedaqoji ədəbiyyatda metod anlayışı müəllimin və ya şagirdlərin fəaliyyətinə aid 

edilir. Müəllimin fəaliyyəti ilə bağlı olan metodlar tədris metodları, şagirdlərin 

fəaliyyəti ilə bağlı olan metodlar isə öyrənmə metodları adlanır. Müəllim və 

şagirdlərin birgə fəaliyyəti ilə bağlı olan metodları təlim metodları kimi işlətmək 

lazımdır. Təlim metodları strukturunda priyomları (tərzləri) da fərqləndirmək la-

zımdır. Priyom metodun elementidir, onun tərkib hissəsidir, metodun tətbiqində 

ayrıca addımdır. 

Təlim metodu mürəkkəb, çoxparametrli bir anlayış olmaqla təlimin məqsədini, 

məzmununu, qanunauyğunluqlarını, prinsiplərini səmərəli həyata keçirmək üçün 

istifadə olunur. Təlimin məqsədinin, məzmununun keyfiyyətlə icrası seçilmiş 

metodların praktik imkanlarından asılıdır. Bu imkanları məhz metodlar təmin edir və 

didaktik sistemin inkişaf sürətinə təkan verir. Təlimdə tətbiq edilən metodlar inkişafa 

nə qədər çox şərait yaradarsa, təlimin səmərəsi də bir o qədər yüksək olаr. 

Bu mənada interaktiv təlim metodları üstünlük təşkil edir. 

İnkişafetdirici, nəticəyönümlü təlim əsas üç funksiyanı yerinə yetirdiyindən, 

bunlar təlim-tərbiyə prosesində nəzərə alınmalıdır: 

 pedoqoji - buraya şagirdin təlimlə bağlı inkişafına təsir göstərən amilləri: 

mikromühiti, kommunikasiyaları, şəxsi təcrübə və metodları; 

 psixoloji - buraya təlim nəticələrinin mənimsənilməsini təmin edən 

şagirdlərin psiхoloji imkanları: səyi, marağı, xarakterik xüsusiyyətləri; 

 sosial - buraya əxlaq, əmək, elm, incəsənət, din və s. ilə əlaqədar bilik və 

bacarıqların verilməsi daxildir. 

Təlim prosesinin mahiyyəti, təlim metodlarının məzmunu ictimai şərait inkişaf 

etdikcə dəyişdiyindən, Azərbaycan Respublikası azad, müstəqil inkişaf yoluna 

keçdikdən sonra inkişafın xarakterinə uyğun olaraq təlim metodları da forma və 

məzmunca yeniləşməyə başlamışdır. Cəmiyyət müstəqil düşünən, kamil, 

rəqabətəqabil şəxsiyyət, yaradıcı insan yetişdirməyi problem kimi təhsil müəsisələri-

nin qarşısında qoymuşdur. Bu vəzifələri həyata keçirmək, reallaşdırmaq inkişaf etmiş 

qabaqcıl ölkələrdə mövcud olan fəal təlim metodlarından, milli-mənəvi dəyərləri 

nəzərə alaraq istifadəni zərurətə çevirmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində İslahat Proqramı yeni təlim 

metodlarından, təlim texnologiyalarından istifadənin elmi, pedaqoji - psixoloji 

əsaslarının işlənilməsini əsas problem kimi qarşıya qoymuşdur. Təhsil sistemində 

yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi təlim prosesinin səmərəliliyini, keyfiyyətini 

yüksəldən əsas amil olduğundan, belə nəticəyə gəlmək olar ki: 

- tədris prosesi nəticəyönümlü proses olduğundan, məqsədi əvvəlcədən 

müəyyənləşdirilmiş və şagirdə istiqamətlənmiş təlim həyata keçirilməlidir; 

- tədris və təlim bir-biri ilə sıx bağlı olduğundan daim qarşılıqlı əlaqədə 

götürülməlidir; 



- tədris prosesi hər birinin öz rolu və statusu olan bir neçə fərdlərin 

əməkdaşlığından irəli gələn sosial bir proses olub inkişaf rejimində fəaliyyət 

göstərməlidir; 

- tədris prosesi qarşılıqlı əlaqələrin xarakterindən, mühitin xüsusiyyətlərindən, 

təhsil müəssisələrinin əhatəsindən asılı olub onların daxili quruluşundan irəli gələn 

verbal və sensor davranışların məcmusunu özündə birləşdirməlidir . 

Müəllimlər yeni texnologiyalardаn istifаdə еtməklə dərsləri daha maraqlı edən, 

şagirdləri, əsasən, sağlam mühakimələr irəli sürməyə, sonradan real həyata tətbiq 

edəcəkləri məzmunu başa düşməyə yardım edən mühüm vasitələrə çevirə bilərlər. 

Deməli, yeni təlim metodları təhsilin məzmununu daha yaxşı mənimsəmək və şagird-

lərin müstəqil cavab vermək məqsədi ilə tələb olunan təfəkkür prosesini inkişaf 

etdirmək üçün çox faydalıdır. 

Yeni təlim texnologiyalarının üstün cəhətlərini prof. Ə.Ə.Ağayev belə göstərir: 

“...dərs tam fəallıq şəraitində keçir, təkcə müəllim deyil, şagirdlər də yaradıcılıq 

axtarışında olurlar, müstəqil düşüncə tərzi formalaşır, təşəbbüskarlıq, yeniliyə meyllilik 

güclənir” . 

Təlim prosesini aktivləşdirmək üçün düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək, 

yaradıcılığa həvəsləndirmək və öyrənməyə maraq yaratmaq məqsədini güdən müəllim, 

şagirdi təlimə cəlb edəcək müəyyən metod, texnika və proseduralardan istifadə 

etməlidir. Şagird təliminin fəal iştirakçısı olmaq üçün hazırlanmalıdır. Müəllim şagirdə 

dünyanı başa düşməkdə və qazandığı bilikləri real həyat şəraitinə tətbiq etməkdə 

yardım göstərməlidir. Yeni texnologiyalar tədris strategiyasının yerinə yetirilməsinə 

istiqamətləndirildiyindən, onlar nəzərdə tutulmuş təlim məqsədlərinə nail olmaqda əsas 

alət rolu oynayır. 

Yeni texnologiyalar bir sıra xüsusiyyətləri ilə ənənəvi təlim metodlarından 

fərqlənir: şagirdlərin tədqiqat fəaliyyətinə cəlb edilmələri, müəllim tərəfindən 

problemli şəraitin yaradılması, biliklərin şagirdlər tərəfindən müstəqil əldə edilməsi 

və s. Qeyd edilən xüsusiyyətlər bəzi ənənəvi təlim metodlarında da olmuşdur, lakin 

yeni təlim metodları bütövlükdə göstərilən xüsusiyyətlərə əsaslanır. 

Araşdırmalar göstərir ki, yeni təlim texnologiyaları aşağıdakı prinsiplərə 

əsaslandıqda şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətini inkişaf etdirməyə imkan verir: 

 təfəkkürün inkişafına səbəb olacaq konstruktivizmə; 

 şagirdlərin sosial inkişafına səbəb olacaq kooperativ təlimə; 

 biliklərin müstəqil əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına; 

 bilik və bacarıqların müstəqil şəkildə əldə edilməsinə; 

 müəllimin təşkilatçı, koordinator, bəzi hallarda arbitr rolunda çıxış etməsinə. 

D.Kappana görə, konstruktivizm – öyrənənlərin biliklərə özlərində əvvəllər 

mövcud olan və təcrübələrdən əldə etdikləri yeni ideya və ya nəzəriyyələrlə 

əlaqələndirməklə yiyələnməsi prosesidir. Konstruktivizm bəzən yaradıcılıq kimi də 

səciyyələndirilir. Konstruktivizm belə bir ideyaya əsaslanır ki, bilik qurulur, kəşf edilir, 

yaradılır. Bilik passiv şəkildə alına bilməz, bilik fəal öyrənmə prosesində əldə edilə 

bilər. Konstruktivizm nəzəriyyəsinin həyata keçirilməsi üç şeyi tələb edir: fəal şagird, 

sosial şagird və yaradıcı şagird. 



Yaradıcı (konstruktiv) mühitin təmin edilməsi üçün müəllim aşağıdakılara əməl 

etməlidir: 

- bilik vermək yox, biliyi əldə etməyə həvəs yaratmalı; 

- hazır cavablı suallar yox, problemli suallar verməli; 

- öyrənənin gələcək inkişafını təmin etməli ; 

- informasiya verməkdənsə, öyrənəni biliklərin əldə edilməsi prosesinə cəlb 

etməli; 

- öyrənmə prosesini düzgün planlaşdırmalı. 

Kooperativ (əməkdaşlıq əsaslı) təlimdən fərqli olaraq ənənəvi didaktikada təlim 

tapşırıqlarının üç formada verilməsi göstərilir: frontal, qrup, fərdi. 

Yeni təlim texnologiyalarının tətbiq edildiyi dərslərdə qrup forması üstünlük 

təşkil edir. Burada mahiyyət də dəyişir, qrupu təşkil edən şagirdlər qarşılıqlı ünsiyyət, 

mülahizə zəminində verilmiş tapşırığı icra edirlər. 

Kooperativ təlim zamanı şagirdlər yalnız birgə fəaliyyət göstərdikləri 

digər şagirdlərlə eyni vaxtda öz məqsədlərinə çata bilərlər. Kooperativ əsaslı öyrənmə 

təlim tapşırığının elə təşkilini tələb edir ki, şagirdlər dərsin məqsədinə özünün və 

kiçik qruplardakı yoldaşlarının səyləri nəticəsində nail olsunlar. Kooperativ təlimə 

aid öyrənmə modeli D.Conson və R.Conson tərəfindən yaradılmışdır. Onlar 

kooperativ öyrənməyə daxil edilməli beş komponent müəyyən etmişlər: 

 müsbət qarşılıqlı asılılıq (şagirdlər səmərəli nəticələrə nail olmaqla digər qrup 

üzvlərindən eyni dərəcədə, qarşılıqlı şəkildə asılı olduqlarını bilməli və buraya 

məqsəd, tapşırıq, ehtiyat (material, məlumat), rol, mükafat, qarşılıqlı asılılıqlar daxil 

edilməlidir); 

 şagirdlərin üz-üzə qarşılıqlı fəaliyyəti; 

 fərdi məsuliyyət (hər qrup üzvü məsuliyyət barədə aydın təsəvvürə malik 

olmalıdır); 

 şagirdlərin müvafiq şəxsiyyətlərarası və kiçik qrup bacarıqları ilə 

təlimatlandırılması (qrupdaxili davranış qaydaları); 

 qrupun fəaliyyəti (şagirdlərin qrupun necə işləməsini qiymətləndirmək, 

üzvlərin işlərinin faydalı olub-olmamasını müzakirə etmək üçün vaxtı olmalıdır). 

Yeni təlim texnologiyaları əsasında tədris edilən dərslərdə müəllimin rolu 

aşağıdakı sxemdə göstərilən funksiyaların yerinə yetirilməsi ilə bağlı ola bilər: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müəllim rəhbər 

təlimatçı 

təşkilatçı 

dizayner 

fasilitator 



Sxemdən görünür ki, müəllimin funksiyalarına dizayner anlayışı da daxil 

edilmişdir. Burada dizayner müəllimin təhsil prosesinin məzmunu ilə bağlı 

kurikulumlara uyğun mövzu və onun məzmununun müəyyənləşdirməsi, onu 

şagirdlərin imkanlarına uyğunlaşdırması mənasında başa düşülməlidir. 

Müəllimin fasilitasiya bacarıqlarına aşağıdakılar daxildir: 

- müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığı, 

- onların qarşılıqlı hörmət və etibarı, 

- şagirdlərin olduqları kimi qəbul edilməsi və müəllim tərəfindən onların daim 

dəstəklənməsi, 

- şagirdlərin qabiliyyətlərinə inam, 

- təfəkkürün stimullaşdırılması, 

- şagirdlərdə öyrənmə stimulunun və motivasiyasının yaradılması, 

- onların sinif mühitinə, müəllimin xüsusi həssas münasibətinə uyğunlaşması. 

 

2. Yeni təlim texnologiyalarının prinsipləri 
 

Təlim prosesi mürəkkəb prosesdir. Onun məqsədəuyğun şəkildə təşkili vacibdir. 

Təlimin məqsədəuyğun təşkilində prinsiplər mühüm rol oynayır. 

Didaktika təlim nəzəriyyəsi olmaqla təlimin obyektiv qanunlarını, 

qanunauyğunluqlarını aşkara çıxarır, onlardan istifadə yollarını müəyyənləşdirir. Təlim 

prinsipləri təlim qanunlarından irəli gəlir. 

Prinsip didaktikanın qanunlarına uyğun təlim fəaliyyətini təşkil etmək üçün 

qəbul edilmiş ideyalar toplusudur. Prinsip dedikdə həmçinin didaktikada mövcud 

olan qanunlardan istifadə etmək, fəaliyyəti həmin qanunların tələblərinə uyğun 

şəkildə təşkil etməkdir. 

Təlim prinsipləri didaktikanın mühüm vəzifələrinin həyata keçirilməsinə xidmət 

edir. Prinsiplər müəllimin qarşısına elə vəzifələr qoyur ki, o bunlara əməl etməklə 

şagirdlərin yüksək tədris uğuruna nail olur. 

Təlim zamanı müəllimin fəaliyyətinin ümumi istiqamətini müəyyən edən 

prinsiplər pedaqoji ədəbiyyatda müxtəlif cür təsnif edilir. 

V.A.Slasteninin digər müəlliflərlə birgə yazdığı “Pedaqogika” dərsliyində təlim 

prinsiplərinin aşağıdakı kimi təsnifi verilmişdir: elmilik; tərbiyəedici təlim; təlimin 

tətbiqi; təlimin ardıcıllığı və sistemliyi; təlimdə fərdi yanaşma; təlimdə yaşauyğunluq; 

təlimdə yaradıcı inkişafın təmin edilməsi; təlimin çətinlik dərəcəsinin nəzərə alın-

ması; əyanilik; mürəkkəblik dərəcəsindən asılı olaraq mövzunun imkana 

uyğunlaşdırılması . 

Y.K.Babanski təlim prinsiplərinin aşağıdakı kimi təsnifini vermişdir: elmilik; 

təlimin həyatla əlaqələndirilməsi; sistematiklik və ardıcıllıq; əyanilik; təlim prosesində 

müxtəlif metodlardan istifadə etmə, təlimin asan (anlaşılıqlı) mənimsədilməsi prinsipi . 

B.Əhmədova görə, təlimin aşağıdakı prinsipləri vardır: təlim materialının onun 

məqsədi zəminində seçilməsi; təlim vasitələrinin onun məzmunu zəminində 

seçilməsi; təlim metodlarının onun vasitələri zəminində seçilməsi; təlimdə şagirdin 

imkanının nəzərə alınması; elmilik; şüurluluq; fəallıq və müstəqillik; sistematiklik və 

ardıcıllıq; fənnin daxili məntiqinin gözlənilməsi; biliyin möhkəm mənimsədilməsi; 

reproduktiv və produktiv təfəkkürün vəhdəti; biliklə fəaliyyətin birliyi və s. 



Prinsiplərin təsnifatı ilə əlaqədar göstərdiyimiz nümunələr əsasında onu demək 

olar ki, istər ənənəvi, istərsə də müasir pedaqoji ədəbiyyatda təlim prinsipləri öz 

həllini tam tapmamışdır. Ona görə ki, pedaqoqlar prinsiplərə müxtəlif aspektlərdən 

yanaşırlar. Mütləq olanı odur ki, təlim prosesində müəyyən mexanizm vardır, onu bil-

məsək bu prosesdə məqsədə nail ola bilmərik, bilsək də keyfiyyətli təlim ola bilməz. 

Təlimdə müvəffəqiyyət qazanmağa imkan verən mexanizm təlim prinsipləridir. 

Təlim metodları və ya texnologiyaları dəyişsə də bunlara uyğun prinsiplər həmişə 

olacaqdır. 

Yeni təlim texnologiyaları əsasında həyata keçirilən təlim prosesinin də özünə 

məxsus prinsipləri vardır. Bu prinsipləri iki yerə qruplaşdırmaq olar: 

a) Şagirdi rəqabətəqabil , sosial, hərtərəfli inkişaf etdirməyə xidmət edən təlim-

tərbiyə prinsiplərinə; 

b) İnteraktiv təlim zamanı rəhbər ideyalar kimi qəbul edilməli prinsiplərə. 

Şagirdi rəqabətəqabil, sosial, hərtərəfli inkişaf etdirməyə xidmət edən təlim-

tərbiyə prinsipləri “Azərbaycan Respublikasında Təhsil İslahatı Proqramı”nda öz 

əksini tapmışdır. Bunlar aşağıdakılardır. 

1. Demokratikləşdirmə - təhsil prosesinin demokratikləşdirilməsində maraqlı 

olan bütün tərəfləri, dövlət strukturları və ictimaiyyət nümayəndələrini (müəllimləri, 

şagirdləri, valideynləri) təhsil prosesinə fəal iştirak etməyə cəlb etmə deməkdir; tədris 

müəssisəsinin “şəffaflığı” prinsipinin həyata keçirilməsidir. 

2. Humanistləşdirmə – təhsilin humanistləşdirilməsi şagirdə münasibətin 

dəyişilməsini nəzərdə tutur, o cümlədən yaradıcı inkişaf qabiliyyətli və humanist 

yönümlü şəxsiyyətin formalaşdırılması; əqli və fiziki imkanlarından, öyrənmə 

qabiliyyətindən asılı olmayaraq şagirdin şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşma; şagirdin 

qabiliyyət və təmayüllərinin aşkar edilməsi və onların inkişafı üçün şəraitlərin yara-

dılması. 

3. Diferensiallaşdırma – təlimin diferensiallaşdırılması şagirdlərin imkanlarının 

nəzərə alınması ilə qurulur. 

4. Fərdiləşdirmə – təhsilin fərdiləşdirilməsi şagirdlərin fərdi maraq və 

tələbatlarının nəzərə alınmasıdır. 

5. İnteqrasiya – təhsilin inteqrasiyası fənlərin öyrənilməsi zamanı fənlərarası 

əlaqələrin aşkar edilməsi əsasında qlobal təfəkkürün formalaşdırılmasının vəcibliyini 

nəzərdə tutur. 

6. Humanitarlaşdırma – təhsilin humanitarlaşdırılması şəxsiyyətin yaradıcı 

inkişaf prosesinin şərti kimi çıxış edir və təhsilin məzmununun formalaşmasına yeni 

yanaşmanı nəzərdə tutur. Bu ümumbəşəri dəyərlərin yaradılması ilə bağlı fənlərin 

rolunun artmasını, öz xalqının mədəniyyətinə birləşmə və dünya mədəniyyətinin də-

yərləri ilə tanışlığı ifadə edir. 

İnteraktiv təlim üsullarının tətbiqi zamanı istiqamətverici ideyalar kimi qəbul 

edilərək praktikada tətbiq edilməli prinsiplər isə aşağıdakılardır: 

1. Şagirdə yönəlmiş təlim prinsipi: şagird təlim prosesinin mərkəzi obyekti kimi 

çıxış etməlidir; təlim uşağın imkan və qabiliyyətlərinə, onun biliyinə, maraq və 

tələbatlarına yönəlməlidir; 



2. Fəal təlim prinsipi: tədris prosesi elə təşkil olunmalıdır ki, idrak fəallığını, 

təbii öyrənmə fəaliyyətini doğursun, şagirdə “ilk kəşf” sevinci keçirməyə imkan 

versin, onda yeni biliklərə yiyələnmək həvəsini yaratsın; 

3. İnkişafetdirici təlim prinsipi: təlim inkişafı qabaqlamalı (L.S.Vıqotskiy), 

uşağın “qarşıdakı (yaxın) inkişaf zonasına” yönəlməlidir. Yəni təlim uşağın özünün 

müstəqil fəaliyyəti və ya böyüklərin köməyi sayəsində aşkarlanan bilik və bacarıqları 

əldə etmək potensial imkanlarına tuşlanmalıdır; 

4. “Qabaqlayıcı təlim” pinsipi: təlim cəmiyyətin inkişaf təmayüllərini əks 

etdirməli və yeni nəsillərə yaxın gələcəkdə təşəkkül tapacaq dünyada fəaliyyətə 

hazırlamalıdır; 

5. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi prinsipi: İctimai mühitin və şagirdlərin 

dəyişən tələbləri nəzərə alınmaqla, təlim proqramlarının məzmununun, tədris 

planlarının qurulmasının, təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin, pedaqoji 

texnologiyaların seçilməsinin sistematik təzələnməsi baş verməlidir; 

6. Əməkdaşlıq prinsipi: “müəllim-şagird-valideyn ” qarşılıqlı münasibətləri 

sistemində onların hər biri təlim prosesi gedişində tərəf-müqabili kimi iştirak 

etməlidirlər; 

7. Dialoji təlim prinsipi: məsələlərin birgə həlli gedişində özünün və qrup 

üzvlərinin fikirlərini, imkanlarını və təcrübələrini müəyyən edə bilməsi və 

faydalanması məqsədi ilə hər bir şagirdin müzakirələrdə və qrupun işində iştirakı 

təmin edilməlidir 

Bildiyimiz kimi, yeni təlim texnologiyaları və ya interaktiv təlim metodları 

yaddaşa yox təfəkkürə əsaslanır. Yeni təlim texnologiyaları ilə müstəqil şəkildə bilik 

əldə edən şagirdlərin nəyinki təfəkkürü inkişaf edir, formalaşır həm də yaradıcılıq 

qabiliyyəti də inkişaf edir. Şagirdlərin göstərilən istiqamətdə formalaşmalarına nail 

olmaq üçün təlim prosesində bir çox tələblərə əməl etmək lazımdır. 

Problemlilik: təlim modelində problemli inkişaf şəraitinin modelləşdirilməsi; 

ətraf mühitin cisim və hadisələrində mövcud olan real ziddiyyətlərin həll edilməsi 

cəhdinə əsaslanmış təlim; 

Bilik və təfəkkürün ayrılmazlığı: biliklər hazır vəziyyətdə qavranılmamalıdır; 

onlar təfəkkürün inkişaf etdirilməsi vasitəsi olmalıdır; 

Məzmunun məlumatlılığı və elmi tutuma malik olması: təlim proqramları əsas 

elmi nailiyyətləri və məlumatı əks etdirməlidir; 

Yaradıcılığın stimullaşdırılması: təlim prosesində bütün növ yaradıcı fikrə və 

fəaliyyətə dayaq vermək; 

Biliklərin və həyat tələbatlarının qarşılıqlı əlaqəsi: təlimin məzmunu şagirdi 

onun öyrəndiklərinin həyat ilə necə əlaqəli olmasının dərk edilməsinə yönəltməlidir; 

Şəxsi yönəlişlik: təlim proqramları şagirdlərə şəxsi təcrübələrinin istifadə 

edilməsinə imkan yaratmalıdır; 

Diferensiallaşdırma: məzmunun şagirdlərin maraq və meyllərinə, 

qabiliyyətlərinə, şagirdlərin inkişaf səviyyələrinə yönəlişliyi; 

Müstəqil öyrənmə vərdişlərinin əldə edilməsinə yönəlişlik: biliklərə sərbəst 

yiyələnməyi, onları yaradıcı olaraq işləyib tətbiq etməyi öyrədən tapşırıqlar olmalıdır; 

İnteqrasiya: fənlərarası əlaqələrin məzmunda əks olunması müxtəlif fənlərdən 

olan mövzuları əlaqəli surətdə yüksək səmərə ilə öyrənməyə, çoxsaylı tədris fənlərini 



bir-biri ilə əlaqələndirməyə və beləliklə, təlimin məzmununun tamlığını və şagirdlərin 

təsəvvüründə dünyanın vahid mənzərəsinin inkişafını təmin etməyə imkan verir. 

Təlim proqramlarının məzmununun tərtibində çeviklik: proqramların 

məzmununun variativliyi və sistematik olaraq təzələnməsi; 

Biliklərin ümumiləşdirilmiş şəkildə mənimsənilməsi: təlim proqramları ancaq 

ayrıca biliklərin mənimsənilməsinə deyil, eyni zamanda biliklərin özəyini təşkil edən 

fundamental elmi biliklərin öyrənilməsinə yönəlməlidir; 

Gələcəyə istiqamətlənmə: təlimin məzmununda proqnoz və gələcək üçün 

əhəmiyyətli ola bilməsi məsələlərinin həlli elementləri olmalıdır; 

Təlimin nəticələrinin əks etdirilməsi: təlim proqramları təlimin sonunda 

şagirdin nələri bilmələrini və praktiki olaraq nəyə qabil olmalarını əks etdirməlidir. 

 

3. Ənənəvi təlimdən fəal və interaktiv təlimə 
 

Pedaqoji tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, təlim prosesinə metodik 

yanaşmanın əsas üç növü vardır: 

1) Passiv ənənəvi təlim; 

2) Müasir fəal təlim; 

3) Yeni İnteraktiv təlim. 

Ənənəvi təlim metodunda (buna ənənəvi təlim də deyilir) müəllim əsas sima 

olub yalnız şagirdlərə diktə edir, öyrədir. Buna ənənəvi təlim prosesi deyilir ki, uzun 

illər belə təlim prosesi mövcud olmuş və bu gün də yeniliyə can ataraq yaşamaqdadır. 

Ənənəvi təlim prosesində müəllim fəaldır, şagirdlər isə passiv dinləyicidirlər. 

Müəllim deyir, şagirdlər eşidir. Belə dərs prosesində qarşılıqlı əlaqə, əks əlaqə 

yoxdur. Şagird bu prosesdə yalnız bir obyektdir. Müəllimin şagirdlərlə əlaqəsi yalnız 

suallara verilən cavablar, yazı işləri vasitəsilə həyata keçirilir. Şagirdlərə çatdırılan 

biliyin mənimsənilməsi baxımından belə metod səmərəsizdir. Lakin, belə ənənəvi 

dərsin də müəyyən müsbət cəhətləri vardır. Belə ki, müəyyən vaxt çərçivəsində 

şagirdlərə müəyyən bilik və məlumatlar verilır. Şagirdlərin bilik dairəsi genişlənir, 

məlumatları artır. Bu prosesdə təlim şagirdləri inkişaf etdirir. Amma buna 

inkişafetdirici təlim deyə bilmərik. Bu prosesdə yalnız biliklər, məlumatlar 

genişlndirilir, inkişaf etdirilir. Buna inkişafetdirici təlim yox, təlim inkişaf etdirir 

deyə bilərik. Şagirdin belə fəaliyyəti produktiv deyil, reproduktiv təlim adlanır. 

Reproduktiv təlim onunla xaraktrerizə edilir ki, şagird yalnız yazır, 

informasiyanı, bilikləri alır, onu qəbul edir, başa düşür, yadda saxlayır və təcrübədə 

tətbiq. Belə fəaliyyətin əsas məqsədi məktəblidə bilik, bacarıq və vərdişlərin 

formalaşdırılması, diqqət və yaddaşın inkişaf etdiirlməsidir. 

Bu metodun müsbət cəhətini görən bəzi müəllimlər bu metodun həmişə qalacağı 

iddiasındadırlar. Bəzi hallarda da təcrübəli müəllimlər, xüsusilə də şagirdlər artıq 

materialın mahiyyətini, dərsin məqsədini biləndə passiv metodun özündən də fənni 

əsaslı öyrənə bilirlər. 

Təlimdə ənənəvi metodların aşağıdakı səciyyəvi cəhətləri vardır: 

1.Bir qayda olaraq ənənəvi dərslərdə əsas diqqət şagirdlərdə bacarıqların 

formalaşmasına deyil, biliklərin mexaniki mənimsənilməsinə yönəldilir. 



2. Ənənəvi təlimdə hazır informasiyanın çatdırılması ilə onun mənimsənilməsi 

üçün şərait yaradılması müəllimin başlıca funksiyasını təşkil edir. 

3. Müəllimin şagirdlə rəftarında avtoritar, avtokratik iş üsulu, üslubu qabarıq 

şəkildə təzahür edir. Ənənəvi təlimdə hər bir dərs hazırlığın yoxlanması, yeni 

materialın izahı və dərsin möhkəmləndirilməsi mərhələləri ilə səciyyələnir. 

Ənənəvi dərs tipində mövzuların tədrisi zamanı sinifdə ümumi gərginlik hökm 

sürür, tədris prosesi şagirdlərin deyil, daha çox müəllimin aktual hesab etdiyi 

məsələlərin həllinə yönəlir. Bu zaman şagirdlərin əksəriyyəti təlim prosesində passiv 

iştirak edir. Ona görə də dərslər eyni tipli olub, şagirdlər üçün darıxdırıcı keçir. Hər 

bir dərs öz predmeti səciyyəsində tədris olunur, bu zaman həm də fənlərarası əlaqəyə 

az diqqət yetirilir.Bu prosesə interaktiv deyil, interpassiv deyilir. 

Ənənəvi təlimin müəyyən imkanları da vardır. Belə ki, ənənəvi pedaqoji prosesi 

təsvir edəndə biz ilk növbədə lövhənin qarşısında duran müəllimi və onun sakit 

dinləyiciləri olan şagirdləri görürük. Bu zaman müəllim çalışır ki, bilikləri çatdırsın, 

şərh etsin və misallar gətirsin. Sagirdlər isə bu məlumatları passiv şəkildə qavrayır, 

anlayır, mənimsəyir, sonra bilikləri möhkəmləndirmək üçün bunları təkrarlayır və ya 

məsələlərin həlli prosesində tətbiq edirlər. Yəni, ənənəvi dərsdə şagirdlər məlumatları 

yadda saxlamağa çalışırlar, müəllim isə nəticələri özü çıxararaq bilikləri hazır şəkildə 

şagirdlərə çatdırır. Öyrədici fəaliyyət ilk növbədə müəllimin fəallığı əsasında həyata 

keçirilir. Ənənəvi təlimin bu xüsuiyyətinə görə onu izahedici-illüstrativ və ya 

reproduktiv (təkraredici) təlim adlandırırlar. Bunu aşağıdakı sxem əsasında təsvir 

etmək olar. 

 

Ənənəvi təlim 
 
 
 
 
 
 
 
Hamıya məlum olduğu kimi, hər hansı bir məlumat real həyatda tətbiq edilən 

zaman əsaslı biliyə çevrilir. Şagirdin cavabına qoyulan tələblərin əsasını əslində 

biliklərin mənimsənilməsinin yoxlanılması yox, verilən məlumatların yadda 

saxlanılması təşkil edir. Eyni zamanda ənənəvi təlim prosesində biliklərin praktiki 

tətbiqini təsəvvür etmək üçün şagirdə müvafiq imkanlar yaradılmır. 

Beləliklə, dərsin məzmunu adətən daha çox nəzəri öyrənilir və həyatın 

tələbatlarına uyğunlaşdırılmır. Şagirdin şəxsi təcrübəsi, onun tələbatları, maraqları, 

qabiliyyətləri və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmır. 

Belə dərs prosesinin nəticəsində heç kim əmin ola bilməz ki, bütün şagirdlər bu 

bilikləri lazımi səviyyədə dərk edəcək. Şagirdin hazır bilikləri mənimsəməsi nəinki 

onun təfəkkürünün inkişafı üçün stimul yaratmır, eyni zamanda idrak prosesini 

kütləşdirir, uşağı yaradıcılıqdan, sərbəstlik, müstəqillik, təşəbbüskarlıq kimi 

keyfiyyətlərdən məhrum edir. Nəticədə təlimin səmərəliliyi azalır, çünki onun 
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keyfiyyəti şagirdin əqli qabiliyyətlərinin və hafizəsinin inkişaf səviyyəsi, idrak 

motivasiyasının olub-olmaması kimi psixoloji amillərdən birbaşa asılı olur. 

Deməli, ənənəvi təlim zamanı şagirdlərin dərketmə fəallığı passiv, reproduktiv 

xarakter daşıyır. Belə dərsdə yalnız informasiyaların toplanmasına və yaddaşın məşq 

etdirilməsinə yönəlmiş, həyatın real tələbatlarından kənar olan təhsil şəraitində 

müasir dövrün şəxsiyyətinin, hərtərəfli inkişaf etmiş insanın formalaşdırılması çətin-

dir. Belə dərslərdə şablonçuluq, formalizm, əzbərçilik geniş yayılmış olur. 

Ənənəvi təlim sisteminin ən mürəkkəb problemlərindən biri istifadə olunan 

pedaqoji texnologiyaların konservatizmi, qeyri-çevik, şablonçu olmasıdır. Müasir 

informasiya – kommunikasiya dövründə elmin müxtəlif sahələrində toplanmış bilik 

kütləsi elə sürətlə artır ki, təlimin ənənəvi sxem və prinsiplərinə əsaslanaraq onları 

həm öyrənənə çatdırmaq, həm də mənimsətmək əslində çox çətin bir prosesə çevrilir. 

Fəal təlim metodu elə təlim metodudur ki, dərs prosesində müəllimlə şagird 

arasında qarşılıqlı əlaqə, münasibət, ünsiyyət, müəllim-şagird əməkdaşlığı vardır. 

Şagirdlər passiv dinləyici deyillər. Onlar dərsin fəal iştirakçılarıdır, müəllimin yaxın 

köməkçisidirlər. Əgər passiv təlim metodunda müəllim əsas fiqur, əsas sima idisə, indi 

müəllim və şagird birlikdə dərsin əsas qurucusu, təşkilatçılarıdır. 

Fəal təlimdə müəllim və şagird eyni səviyyədə, eyni dərəcədədirlər. Əgər passiv 

dərs avtoritar, avtokratik üsulda qurulursa, fəal dərs tipində əməkdaşlıq, işgüzarlıq, 

demokratik prinsiplər öz əksini tapır. 

Fəal təlimdə müəllim şagirdə təsir göstərdiyi kimi, şagird də müəllimə təsir 

göstərir. Fəal təlimdə müəllim şagirdə öyrətdiyi kimi, müəllim özü də şagirddən 

öyrənir. Fəal təlimdə qarşılıqlı dialoq, əməkdaşlıq hökm sürür. Fəal təlimi sxem 

şəklində aşağıdakı kimi göstərə bilərik. 
 

Fəal təlim 
 
 
 

 

 

 

Fəal təlimin prinsiplrini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipi 

2. Fəal idraki prinsip 

3. İnkişafetdirici təlim prinsipi 

4. “Qabaqlayıcı təlim” prinsipi 

5. Təlim-tərbiyənin çevikliyi prinsipi 

6. Əməkdaşlıq prinsipi 

7. Dioloji təlim prinsipi 

Fəal və interaktiv təlim anlayişlarının bir çox cəhətləri bir-birilə çox yaxın və 

ümumidir. Belə ki, hər iki metodla keçilən dərs şagirdləri fəallışdırmağa yönəldilmiş, 

hər ikisində şagirdlərə hazır biliklər verilmir, onlar axtarıcılığa, tədqiqatçılağa sövq 

edilir, hər ikisində müəllim şagird münasibətləri, ünsiyyət və dialoqlar hökm sürür. 
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istiqamət verir 

və öyrədir 

 

Şagird öyrənir 

və ondan 

öyrənilir 



İnteraktiv təlim zamanı isə müəllimin başlıca vəzifəsi şagirdlərə yardımçı 

olmaqdan, təlim prosesində şagirdlərin fəaliyyətini əlaqələndirib onlara yaradıcı 

axtarışa həvəs yaratmaqdan, axtarıb araşdırmağı, nəyi harada öyrənməyi 

öyrətməkdən ibarətdir. 

İnteraktiv təlim metodları özü də fəal təlim prosesinə daxil olan metodlardandır. 

Burada biliyin əasas qrup və cütlərlə iş formalarından müntəzəm şəkildə istifadə 

etməklə axtarılıb tapılması ön plana çəkilir. Bu cür təlim texnologiyası ilə təşkil 

olunan dərslərdə əvvəlcə problemə istiqamət verəcək motivasiya yaradılır. Motivasi-

ya problemə çıxaracaq məsələnin qoyulmasıdır. Onun nəticəsi tədqiqat sualı olur. 

Həmin tədqiqat sualı problemin həlli yollarına dair ilkin fərziyyələrin irəli 

sürülməsinə şərait yaradır. Sonra həmin problemin araşdırılması üçün qruplarda işlər 

təşkil olunur. Hər qrup irəli sürülmüş fərziyyələrin doğruluğunu isbat etmək üçün 

mətn üzərində, bilik mənbələrinə nəzər salmaqla tədqiqat işlərinə cəlb olunurlar. 

Alınan nəticələr işçi vərəqlərində qeyd olunur. İşçi vərəqlərində işlər 

tamamlandıqdan sonra təqdimat mərhələsi gəlir. Hər qrup öz tədqiqatlarının 

yekunları ilə auditoriyanı tanış edirlər. Sonra təqdim olunan bütün işlər arasında 

rabitə, əlaqələr yaradılır. Məlumatlar sistemə salınaraq ümumiləşdirilir. Həmin 

ümumiləşmələr ilkin fərziyyələrlə müqayisə olunur və nəticələr çıxarılır. Bundan 

sonra biliyn tətbiqi mərhələsi gəlir. İşin gedişindən aydın olduğu kimi, fəal-interaktiv 

təlimdə şagirdlərdə məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürün inkişafı qayğısına qalınır, 

təlim prosesinə tədqiqat xarakteri verilir. Təlim prosesində işgüzar iş mühiti, 

əməkdaşlıq şəraiti yaradıldığından iştirakçıların yüksək fəallığı təmin olunur. 

                                                                 Ənənəvi təlim 

 

 

 

 

                                                       Fəal təlim 

 

 

 

 

                                                                         İnteraktiv təlim 

 

 

Müəl-

lim 

 

Şagird 

 

Müəl-

lim 

 

Şagird 

 

Müəllim 

 

Şagird 

 

Şagird 

Şagird 

 

Şagird 

http://az.wikipedia.org/wiki/Bilik


4. Fəal  və interaktiv təlim metodlarının səciyyəsi 

Məlum olduğu kimi interaktiv təlim metodları ən yeni texnologiyalardan biri 

sayılır. 

Təlim texnologiyası deyəndə pedaqoji prosesdə təlimin ən yeni və ən səmərəli 

metodlarından, priyom, tərz və vasitələrindən istifadə etməklə yüksək elmi – 

intellektual səviyyəyə və nümunəvi mənəvi - əxlaqi normalara malik olan şəxsiyyətin 

yetişdirilməsi nəzərdə tutulur. 

“İnteraktiv” latın sözü olub, iki mənada təqdim olunur. Birincisi “intero” şəklində, 

yəni “daxili”, “içəri” mənasında, ikincisi isə “internaşin” şəklində yəni “ara”, 

“qarşılıqlı əlaqə”, “dialoq” “beynəlxalq” mənasında işlədilir. “Aktiv” və ya “akt” sözü 

isə beynəlxalq status almış “aktivişhin” sözündən olub, “fəaliyyət”, ”fəal”, “fəallıq”, 

“fəallaşmaq” mənasında işlədilir. Demək, “İnteraktiv” “qarşılıqlı əlaqə”, “anlaşma”, 

“əməkdaşlıq”, “dialoq” deməkdir. Bu prosesdə hər iki tərəfin fəallığı mühüm yer tutur. 

Bu fəallaşma adi və normal fəallaşma kimi deyil, çevik və dinamik fəallaşma kimi başa 

düşülür. Deməli, “interaktiv” sözü pedaqoji prosesin son dərəcə dinamik fəallaş-

dırılması kimi başa düşülməlidir. Bu prosesdə hər bir şagirdin öz müstəqil fikri, 

düşüncəsi və ideyası olur və hər bir zəif şagird də fəallaşır. Bütün bunlar da, heç 

şübhəsiz, təlim keyfiyyətinin yüksəlməsinə, təkmilləşməsinə bilavasitə təsir göstərir, 

şagirdlərin mənimsəmə keyfiyyətini artırır. 

İnteraktiv təlimə tədrisin və idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması 

metodlarının məcmusu kimi baxmaq olar. İnteraktiv təlim üçün aşağıdakı cəhətlər 

səciyyəvi ola bilər: 

- müəllim tərəfindən şüurlu surətdə (iradi olaraq) idraki problem situasiyasının 

yaradılması; 

- problemin həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı mövqeyinin 

stimullaşdırılması; 

- şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin müstəqil kəşfi, əldə edilməsi və 

mənimsənilməsi üçün şəraitin yaradılması. 

Yeni yanaşmanın mahiyyəti ondadır ki, təlim şagirdlərin yaddaşının təkcə yeni 

elmi biliklərlə (informasiya ilə) zənginləşdirilmə-sinə deyil, həm də təfəkkürün 

müntəzəm inkişaf etdirilməsi əsasında daha çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi və 

mənimsənilməsi, ən mühüm bacarıq və vərdişlərinin, şəxsi keyfiyyət və qabi-

liyyətlərin qazanılmasına yönəlib. Bu zaman şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında, 

xüsusi seçilmiş, asan başa düşülən və yadda qalan, ən vacib təlim materialının 

öyrənilməsi prosesində fakt və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini, 

qanunauyğunluqlarını aşkar etməyi, nəticə çıxarmağı, mühüm və dərin 

ümumiləşdirmələr aparmağı öyrənirlər. 

İnteraktiv təlim prosesində şagirdin mövqeyi – “kəşf edən”, “tədqiqatçı”, 

araşdırıcı” mövqeyidir; o, gücü çatdığı məsələlər və problemlərlə üzləşərkən, bunları 

müstəqil tədqiqat prosesində həll edir. Şagirdlər təlim prosesində passiv dinləyici 

deyil, fəal düşünən, danışan, fikir söyləyən, münasibət bildirən, biz subyekt, təlim 

prosesinin tamhüquqlu iştirakçısı, tədqiqatçısı kimi çıxış edir və bilikləri fəal axtarış 

və kəşflər prosesində mənimsəyirlər. 



Müəllimin mövqeyi – fasilitator ("bələdçi", "aparıcı") daha çox istiqamətverici 

mövqeyindədir. O, problemli vəziyyətləri planlı və istiqamətlənmiş surətdə təşkil 

edir, şagirdlər qarşısında tədqiqat məsələlərinin meydana çıxmasına şərait yaradır və 

onların həllinə metodiki kömək göstərir. 

İnteraktiv metodlarla qurulan dərs ənənəvi dərsdən onunla fərqlənir ki, burada 

uşaqlar özləri biliyi əldə edir, müstəil çalışaraq, axtararaq bilik qazanır. Şagirdlər təlim 

prosesinə fəal cəlb olunurlar. Müəllim isə daha çox istiqamət, məsləhət verir, o bələdçi 

rolunu oynayır. Sinifdəki iqlim uşaqların sərbəstləşməsinə, müstəqilliyinə, fəallığına 

səbəb olur, uşaqlar öz fikirlərini sərbəst söyləyə bilirlər. İnteraktiv dərsin dəqiq 

strukturu var və qarşıya qoyulan məsələləri həll etməyə imkan verir, uşaqlar biliklərə 

yiyələnir, tədris proqramı zərər çəkmir. 

İnteraktiv təlimin əsas üstünlüyü - real idrak motivasiyasının (biliklərə 

yiyələnmək həvəsinin) yaranmasıdır. Bu da idrak fəaliyyətinin gedişində şagirdlərin 

təfəkküründə gerçək ziddiyyətlərin həlli imkanlarına əsaslanır. Real ziddiyyətlərdən 

yaranan emosiyalar əqli ehtiyatların səfərbərliyini təmin edir, idrak fəaliyyətini 

şövqləndirir, diqqəti uzun müddət cəmləməyə imkan yaradır. Bilgilər “hazır” şəkildə 

deyil, onların müstəqil surətdə kəşfi prosesində mənimsənilir, yəni mənimsəmə 

prosesi passiv deyil, fəal xarakter daşıyır. 

Əgər şagird öz istəyinə və öz fəaliyyətinə əsasən yeni bilikləri kəşf edirsə, onda 

o, dərsə yaradıcı və maraqla yanaşır, əldə etdiyi bilikləri uzun müddətə və möhkəm 

mənimsəyir. 

İnteraktiv təlim metodunun tədris prosesinə daxil edilməsi şagirdlərin 

passivliyinin aradan qaldırılmasına, lazım olan təfəkkür xüsusiyyətlərinin və 

yaradıcılığın formalaşdırılması və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır. 

Təlimin səmərəliliyi (daha qısa müddətdə daha çox informasiyanı mənimsəmək 

imkanı) xeyli artır. Bunun aşağıdakı səbəblərini göstərmək olar: 

- şagirdlərin idrak fəaliyyəti və təlim motivasiyası hesabına; 

- təfəkkürə əsaslanaraq biliklərin müstəqil, məhsuldar və yaradıcı şəkildə əldə 

edilməsi və mənimsənilməsi sayəsində. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, interaktiv təlim metodu müəllim üçün dərsin 

keyfiyyətini artırmaq üçün vacib bir vasitədir. Bu metod şagirdlər üçün dərsi çox 

maraqlı və cəlbedici edir. Fəal interaktiv təlim həm təlimin məzmununun 

öyrənilməsini, həm də bu məzmunun tətbiqini daha səmərəli edir, şagirdlərin 

dərketmə fəaliyyətini daha da fəallaşdırır. Şagirdlərin öyrənməyə həvəsi və nailiy-

yətləri artdıqca, müəllimin də fəaliyyəti yüngülləşir. Lakin bu o demək deyil ki, mü-

əllimin zəhməti azalır. İnteraktiv təlim əslində dərsin hazırlanması və idarə edilməsi 

üçün müəllimdən böyük zəhmət, işgüzarlıq və yaradıcılıq tələb edir. 

Bunu da qeyd edək ki, interaktiv təlim metodlarından hər bir mövzunun 

tədrisində istifadə etmək məsləhət görülmür. Dərsdə qarşıya qoyulmuş məqsəd, 

şagirdlərə veriləcək bilik, bacarıq və vərdişlərin məzmunu, xarakteri, inteqrasiya 

imkanları, şagirdlərin hazırlığı, yerli şərait, məktəbin maddi bazası və s. nəzərə 

alınmaqla interaktiv priyomlara müraciət edilməlidir. 

Bəzən müəllimlərdən eşitmək olur: “Biz yaxşı dərs deyirik, amma şagirdlərin 

marağı yoxdur”. Təcrübələr göstərir ki, maraq biliyin necə təqdim olunmasından 

asılıdır. Uşaqların biliyi artdıqca, daha çox şey bilməyə can atır, öyrənməyə həvəsi və 



marağı olur, araşdırmalar aparırlar. Təcrübəli müəllimlər, pedaqoqlar bildirirlər ki, 

oxumaq istəməyən, maraqlanmayan uşaq yoxdur. Uşaq doğulandan ətraf aləmi 

öyrənməyə, dərk etməyə can atır və onlarda hər şeyə maraq olur. 

Deyilənlərdən məlum olur ki, interaktiv metodlar təlimin keyfiyyətini xeyli 

dərəcədə yüksəldir, şagirdlərdə yeni idraki və əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırır: 

müsahibini, hər hansı danışanı (danışığını), maqnitafon, radio, televiziya verilişlərini 

dinləməyi, söylənilən fikirlərə hörmət etməyi, yeri gəldikdə münasibət bildirməyi, 

müstəqil, tənqidi və yaradıcı düşünməyi, sərbəst fikir söyləməyi, irəli sürdüyü fikri 

müdafiə etməyi, sübuta yetirməyi, məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirməyi, təcrübəsini 

və ümumi hazırlığını təhlil etməyi, özünü obyektiv qiymətləndirməyi, kollektivdə öz 

yerini görməyi, əqli və fiziki əmək prosesində kollektivin üzvləri ilə əməkdaşlıq 

etməyi, birgə işləməyi, ümumi əməyin payına düşən hissəni ləyaqətlə yerinə yetirməyi, 

kollektivin fikrinin formalaşmasında fəallıq, işgüzarlıq göstərməyi, qrupun üzvləri, 

sinif kollektivi ilə birgə qərar verməyi, qarşıdurma yarandıqda müdafiə olunmağı, 

münaqişəni səbrlə, sülh yolu ilə həll etməyi, tolerant olmağı, risqə getməyi, emosional 

situasiyada özünü ələ almağı, özünü idarə etməyi, şəxsi sağlamlığına görə məsuliyyət 

daşımağı, insana, onun hüquqlarına hörmətlə, ədalətlə yanaşmağı bacarmaq və s. 

İnteraktiv metodlarla keçilən dərslərdə şagirdlərdə hər şeyi bilmək həvəsi, 

təşəbbüskarlıq yüksəlir, onların öyrənmə fəallığı, təlimin keyfiyyəti və səmərəliliyi 

artır, nəticədə mexaniki yaddaş deyil, yaradıcı təfəkkür inkişaf edir. 

İnteraktiv təlim bilik, bacarıq, təcrübə və vərdişlərə yiyələnməyə, cəmiyyətin 

vətəndaşları üçün zəruri sosial və intellektual təfəkkürün, müstəqil çalışma, müstəqil 

düşünmə bacarıqlarının inkişafına kömək edən demokratik üsullarla aparılan təlim 

prosesidir. 

İnteraktiv təlim prosesində dərsdə yaranan, meydana çıxan şagirdlərarası 

öyrənmə-öyrətmə ünsiyyəti və əməkdaşlığı, müəllim-şagird birliyi və əməkdaşlığı 

nəzərdə tutulursa, interaktiv metodlar isə təlim prosesində öyrənmə və anlaşmaya, 

bacarıq və keyfiyyətlərə şagirdlərin yiyələnməsini həyata keçirən üsullar, tərzlər, 

işlər, yanaşmalar, vasitələr nəzərdə tutulur. 

Ən son tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, interaktiv təlim metodları effektiv 

nəticəni konstruktivizm nəzəriyyəsinə istinad edərək təlimə İKT-nin yaxından tətbiqi 

ilə verir və öz işləkliliyini daha da səmərəli edir. Psixoloqlar qeyd edirlər ki, 

informasiya insanın eşitdiklərinin 10%-i, gördüklərinin 50%-i, özü etdiklərinin isə 

90%-i həcmində yaddaşında qalır. İKT-nin bu sahədə böyük dəstəyi öyrənənin şəxsi 

araşdırması zamanı güclü informasiya bankı ilə təmin olunmasındadır (internet, 

elektron kitablar, test və tapşırıqlar və s.). 

İnteraktiv təlim prosesində ilk baxışdan elə görünə bilər ki, müəllim sinifdə fəal 

rol oynamır. Əslində isə müəllim şagirdi ruhlandıran, ona özünü tapmaqda kömək 

edən “yaradıcıya” çevrilir. 

İnteraktiv metodlar müəllimin təkcə başqalarını öyrətməsinə deyil, onun özünün 

də öyrənməsinə, daha yaradıcı və enerjili pedaqoq olmasına imkan verir. 

İnteraktiv təlim metodları həmçinin sinif otağının həmişəki tərtibatından, 

məşğələlərin təşkilinin adət etdiyimiz qaydasından imtina olunmasını tələb edir. 

Şagird masalarının sinif otağında yerləşdirilməsinin dörd əsas forması vardır: 

1. “Sinif” forması – ənənəvi qayda . 



2. “Kafe” forması (“diskussiya klubu”). 

3. “Ü” hərfi formasında sinif. 

4. “Dairə” formasında sinif. 

“Kafe” forması qruplarda iş üçün əlverişlidir. 

“U” hərfi forması rollu oyunlar zamanı, tanışlıq vaxtı, diskussiyaların gedişində 

daha səmərəlidir. 

“Dairə” forması müxtəlif diskussiyaların, dairəvi masaların keçirilməsi üçün 

daha rahatdır. 

İstifadə olunan bütün üsullar aşağıda verilmiş komponentlərdən ibarət olan təlim 

prosesinin qanunauyğunluqlarından irəli gəlir: 

a) təlimin məqsədi, 

b) təlimin məzmunu, 

c) şagirdlərin dərketmə imkanları, 

ç) müəllimin öyrətmə fəaliyyəti və şagirdlərin öyrənmə işi, təlimin təşkilati 

forması və s. 

d) təlimin nəticəsi. 

Bütün bu komponentlər qarşılıqlı surətdə əlaqəlidir və təlim prosesində vəhdətdə 

çıxış edirlər. Onlar sabit və təkrarlanandır. Buradan belə bir vacib tələb ortaya çıxır-hər 

hansı təlim üsulları, vasitələri və formalarının müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi zamanı 

bu komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsini nəzərə almaq zəruridir. Müəllim bu əlaqələrin 

bütün dərs prosesi boyu mövcud olduğunu yaddan çıxarmamalıdır. Bunu nəzərə 

almadan istənilən nəticəni əldə etmək qeyri-mümkündür. 

Kiçik qruplarda iş. 

Kiçik qruplarda iş təlim əməkdaşlığı kimi mühüm bir prinsipə əsaslanır. 

Kiçik qruplarda iş üsulu üzrə keçirilən dərs ənənəvi qaydada aparılan dərsdən nə 

ilə fərqlənir? 

Bu cür dərsdə şagirdlər fəal iştirak edir, birlikdə çalışırlar; qrupun üzvü kimi 

onlarda bir-birinin müddəa və rəylərini müzakirə etməyə motiv yaranır. Qruplarda iş 

tolerantlığa (dözümlülüyə) və nəzakətliliyə alışdırır. 

Qruplarda işin şagirdlər üçün faydası aşağıdakılardır: 

- istedadlı şagirdlər bütün sinfin diqqətini cəlb etmədən öz qabiliyyətlərini 

göstərə bilərlər (yeniyetmələr çox vaxt öz qabiliyyətlərini nümayiş etdirməyə 

çəkinirlər, yaşıdlarının onları “müəllimin gülməşəkəri” adlandıracaqlarından 

ehtiyatlanırlar); 

- passiv şagirdlər öz bacarıqlarını açıqlamağa məcbur olurlar (qrupda iş onlarda 

məsuliyyət hissi doğurur); 

- şagirdlər az vaxt ərzində müəyyən ideyalar söyləməyi, bu və ya başqa 

mücərrəd ideyaya öz şəxsi təcrübəsi baxımından yanaşmağı öyrənirlər. 

Qruplara necə bölməli? 

- Hər birində 4-6 nəfərdən çox olmamaqla 4-6 qrup yaradıla bilər. Qrupların 

çoxluğu işin nəticələrinin təqdimatı üçün zəruri olan vaxtı uzadır, qrupda şagirdlərin 

sayının çoxluğu isə onlardan hər birinin qrupun işində fəal idrakını məhdudlaşdırır. 

- Qrupun tərkibi çox vaxt müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilir. Şagirdlərin 

bölgüsünü əvvəlcədən planlaşdırmaq lazımdır. 

- Qrupun tərkibi hər cəhətdən müxtəlif ola bilər. Dostları ayırmaq yaxşı olar. 



“Yaxşı” və “pis” qrupların yaranmasına yol vermək olmaz. 

- Qrupun tərkibi tez-tez dəyişir. Şagirdlərin daim eyni tərkibdə işləməsi 

arzuolunmazdır. 

- Qruplara bölgü üsulları maraqlı və cəlbedici olmalıdır. 

Kiçik qruplarda iş üsulu üzrə dərsi necə planlaşdırmalı? 

Dərsə hazırlaşarkən aşağıdakı sual-məsələlər üzərində fikirləşmək lazımdır: 

- Məqsədlər nədən ibarətdir? Şagirdlər hansı biliklərə, bacarıq və dəyərlərə 

yiyələnməlidirlər? 

- Uşaqların bunu öyrənməsi nə üçün vacibdir? 

Planlaşdırma: 

- Paylama materialının hazırlanması. 

- Sinif otağının əvvəlcədən lazımi vəziyyətə gətirilməsi. 

- Dəqiq tapşırığın (təlimatın) verilməsi. 

- Diqqətin, işləmək üçün ayrılmış vaxtın cəlb edilməsi. 

- Qrupun gördüyü işə dair hasabat formasının (təqdimatın) şərtləşdirilməsi. 

Bir qayda olaraq, görülmüş iş qrupun iştirakçılarından biri tərəfindən təqdim 

edilir (ya şagirdlərdən birinin istəyi, ya da qrupun seçimi üzrə). 

İşin davam etdiyi müddətdə müəllim hər bir qrupun necə çalışmasını müşahidə 

edir: bütün qruplara bərabər diqqət yetirir; əgər qrup özü xahiş edərsə, müzakirə 

prosesinə müdaxilə edir. İş başa çatdıqdan sonra müəllim qrupların hər birinin əldə 

olunmuş nəticələri təqdim etməsini xahiş edir. Təqdimetmələr bitdikdən sonra müəl-

lim görülmüş işlərə yekun vurur. 

 

Sinif otağının təşkili formaları 

                              “Sinif” 

 

       “Kafe” 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

“U” forması                                    ”Dairə”       

   

 

  

          

 

 

Yazı taxtası Yazı taxtası 

 

Yazı taxtası Yazı taxtası 



Yeni təlim texnologiyaları ilə keçirilən dərslərin üstün cəhətlərindən biri 

şagirdləri sosial cəhətdən inkişaf etdirməkdir. Belə dərslərdə təşkil edilən 

kooperativlər (qruplar) şagirdlərin sosial formalaşmasında mühüm rol oynayırlar. 

Qrupu təşkil edən şagirdlər arasında yaranan münasibət, ünsiyyət, qrupdaxili davranış 

qaydaları ilə tənzimlənir. Belə qaydalar şagirdlərin əxlaqi-mənəvi cəhətdən for-

malaşmalarında gərəkli rol oynayır. Qrup davranış qaydaları aşağıdakı kimidir: 

- Qrupu təşkil edən üzvlərin vəzifələrini düzgün müəyyənləşdirmək; 

- Qrup liderini seçmək; 

- Qrupun hər bir üzvünün fikirlərinə hörmətlə yanaşmaq və dinləmək; 

- Hər kəsin öz şəxsi fikrini söyləməsi üçün imkan yaratmaq; 

- Problemin həlli üçün birgə yollar axtarmaq; 

- Qrup işində fəallıq göstərmək; 

- Artıq hərəkətlərə yol vermədən müəllimin verdiyi mövzu ətrafında 

müzakirələrdə iştirak etmək; 

- Söylənilən fərdi fikrin elmiliyinə diqqət yetirmək; 

- Digər şagirdlərlə ünsiyyətdə yüksək mədəniyyət göstərmək. 

  

5. İnteraktiv təlim metodu ilə keçilən dərslərin 

mərhələləri və səciyyəvi xüsusisiyyətləri 
 

İnteraktiv təlim metodu ilə keçilən dərs bir neçə bir-birilə üzvi şəkildə bağlı olan 

mərhələlərdən ibarətdir. Həmin mərhələləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

Dərsin I mərhələsi - “Motivasiya, probleminin qoyulması” adlanır. 

Hər bir dərsin əvvəlində tədqiqatı başlamaq üçün problem müəyyənləşdirmək 

lazımdır. Yəni mövzu ətrafında problem qoyulmalıdır. Əsl problem həmişə çoxsaylı 

fərziyyələr, ehtimallar doğurur və bunları da yoxlamaq üçün ilk növbədə tədqiqat 

sualları formalaşdırılmalıdır. Məhz tədqiqat sualı yeni biliklərin kəşfinə aparan 

bələdçi, “yolgöstərən ulduz” rolunu oynayır. İnteraktiv təlimin ilk mexanizminə 

əsasən məhz problemin olması şagirdlərin idrak fəallığının yaranmasının başlıca 

addımı olur. 

Bəs nə üçün biz dərsin bu mərhələsini motivasiya adlandırırıq? Psixoloji amil 

kimi motivasiya hər hansı fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici, təhrikedici 

qüvvədir. Motivasiya qismində ortaya gətirilmiş problem və onun həlli tələbatı fəal 

dərsdə təfəkkür prosesini işləməyə sövq edən və şagirdlərin idrak fəallığını artıran 

amil kimi çıxış edir. 

Bu prosesin ən mühüm nailiyyətlərindən biri düşünmənin sərbəstliyi və 

müstəqilliyidir: Uşaq öz fikrini "Zənnimcə…", "Mənə belə gəlir ki,…", "Mən belə 

hesab edirəm ki,…" sözlərindən istifadə etməklə ifadə edir. 

Motivasiya mərhələsi aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 

 Problemi qoymaq üçün sual və ya tapşırıq verilir; 

 Yönəldici suallar təklif olunur; 

 Fərziyyələr irəli sürülür; 



Motivasiyanı yaradan amillər sırasında aşağıdakılar da vardır: 

 Müxtəlif fərziyyələri yaradan problem situasiya; 

 Obyektin xüsusiyyətləri (qeyri-adilik, sərbəst düşüncə və maraq yaradan 

xüsusiyyət); 

 Tədqiqat imkanının olması; 

 Yaradıcılıq imkanının olması. 

Motivasiya əsasən iki prinsip əsasında qurulur: 1) problemlilik                        

2) məqsədyönlülük.  

Motivasiya dərsin təlim nəticələri ilə uzlaşmalıdır. Motivasiyanı qurmamışdan 

əvvəl “Alt standartlar”, sonra isə “Dərsin təlim nəticələri” müəyyən olunmalıdır. 

Tədqiqat sualı motivasiyanın nəticəsində yaranır. Motivasiya qısa və mərhələli ola 

bilər. Qısa motivasiya yalnız bir tədqiqat sualından ibarət olur. Mərhələli motivasiya 

ən azı iki mərhələni özündə ehtiva edir.  

Bir daha vurğulayaq ki,yönəldici suallar, tapşırıqlar təlim nəticələrinə 

yönəldilir,şagidlərin dərsin aktiv imkandaşıyıcılarına çevrilməsi üçün təsiredici 

amillər  daha da gücləndirilmiş olur. Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim 

öncə, dərsin sonunda olan ümumiləşdirməni müəyyən etməlidir. Motivasiya 

mərhələsi tədqiqat sualına uyğun irəli sürülən fərziyyələr ilə bitir. Dərsin sonunda 

ona qayıtmaq vacibdir. Motivasiyanın nəticəsi olan tədqiqat sualı təlim nəticələrinə 

xidmət etməlidir. Bu prosesdə dərsin mövzusu yalnız vasitə rolunu oynayır. Mövzu 

vasitə olsa da, müəyyən hallarda motivasiyanın məzmununa təsir edə bilir.  

Motivasiyanın yaradılması üçün iş planı belədir: 

1. Dərsin mövzusunu müəyyənləşdirmək; 

2. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini diqqət mərkəzinə çəkmək; 

3. Dərsin sonunda şagirdlərin hansı nəticələrə (ümumiləşdirmələrə) gələcəklərini 

dürüstləşdirmək (müəyyənləşdirmək); 

4. Dərsin nəticələrinə uyğun olaraq tədqiqat sualını düzgün (şagirdlərin anlaq 

səviyyələrini nəzərə almaqla)müəyyənləşdirmək, ifadə etmək; 

5. Problem situasiyasının yaradılması üçün tapşırıqları – 

sualları,məsələləri,çalışmaları və s. hazırlamaq. 



Motivasiyanın yaradılmasının bütün mümkün yollarını üç əsas qrupa 

bölmək olar: 

1. Rəmzi (simvolik) materialın şərhi (müəllim bu materialı təqdim edərkən 

şagirdlərə aşağıdakı suallara cavab verməyi təklif edir: “Bu nəyi bildirir?”, 

“Bunun bizim öyrəndiyimiz mövzuya nə kimi aidiyyəti var?”). 

2. Sual verməyə həvəsləndirmə. Təfəkkürü aktuallaşdıran sualların 3 

növündən istifadə etmək faydalıdır: 

 Öyrənilən mövzu üzrə naməlum olan məsələləri müəyyənləşdirən suallar – “.... 

haqqında biz nəyi bilirik və nəyi bilmirik?....”. Sualvermə zamanı müəllim 

fasilitasiyanın köməyi ilə şagirdlərin təfəkkürünü lazımi məcraya yönəldir. 

Suallar verilib qurtarıldıqdan sonra onların arasından aparılan tədqiqata uyğun 

olanları seçib ayırırlar. Müəllimə yalnız bu qalır ki, tədqiqat sualını 

dəqiqləşdirmək üçün şagirdləri sözügedən sualı daha dürüst ifadə etməyə 

yönəltsin. 

 Açıq suallardan (iki və daha çox cavab variantı olan suallardan) istifadə olunur. 

 Öyrənilən mövzuya aid suallar açar sözlərin köməyi ilə verilir (açar sözlər – 

xassələr, xüsusiyyətlər, funksiya, növlər, tiplər, rol, əhəmiyyət, səbəb, nəticə, 

əlaqə, qarşılıqlı əlaqə, qüsur və üstünlük, struktur, qayda və s.). 

3. Problemin müxtəlif yollarla həll edilməsi (məsələn, müxtəlif yollarla təsnif 

edilməsi, məsələnin müxtəlif üsullarla uğurlu həlli  və s.). 

Motivasiyanı qiymətləndirmək üçün aşağıdakı meyarlara istinad olunur: 

 Motivasiyanın məqsədəuyğunluğu; 

 Motivasiya nəticəsində problemin və müxtəlif fərziyyələrin yaranması; 

 Motivasiyanın yığcamlığı, qısa vaxt ərzində həyata keçirilməsi; 

 Onun hazırlanmasına müəllimin az vaxt və qüvvə sərf etməsi; 

 Uşaqlar tərəfindən orta çətinliklə dərk edilməsi (onların yaş və bilik 

səviyyəsinin nəzərə alınması).  

 

Dərsin II mərhələsi – “Tədqiqatın aparılması” adlanır. 

Problemin həlli üzrə irəli sürülən fərziyyələri təsdiq və ya təkzib edən, habelə 

qoyulan tədqiqat sualına cavab verməyə kömək edə biləcək faktları tapmaq zərurəti 



ortaya çıxır. Buna – şagirdləri irəli sürülmüş problemin həllinə məqsədyönlü şəkildə 

aparan, özündə yeni informasiyanı və yeni sualları daşıyan müxtəlif çalışmalar kö-

mək etməlidir. Məhz yeni faktların öyrənilməsi və bu suallara cavabların tapılması 

gedişində düşünmək və yeni bilgiləri kəşf etmək üçün münasib şərait yaranır. 

 

Bunun üçün problem fərziyyələrlə həll edilməyə başlayır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tədqiqat müxtəlif formalarda: bütün siniflə birgə, kiçik qruplarda, cütlük 

şəklində və ya fərdi şəkildə aparıla bilər. Lakin, interaktiv təlim anlayışının özü 

ənənəvi təlimdə tətbiq edilən frontal və ya fərdi formalarla müqayisədə daha fəal iş 

formalarının mövcudluğunu özündə ehtiva edir. Təlimin interaktiv xarakteri kiçik 

qruplarda və ya cütlük şəklində aparılan işlərdə daha qabarıq formada təzahür edir. 

Dərsin III mərhələsi: “İnformasiya mübadiləsi” adlanır. Bu mərhələdə 

iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə etdikləri tapıntıların, yeni informasiyanın 

mübadiləsini aparırlar. Qoyulmuş suala cavab tapmaq zərurəti tədqiqatın bütün 

iştrakçılarını bir-birinin təqdimatını fəal dinləməyə sövq edir. Təqdimat bir növ yeni 

biliklərin dairəsini cızır və hələlik bu biliklər natamam və xaotik xarakter daşıyır. 

Məhz bu mərhələdə yeni bir tələbat - həmin bilikləri qaydaya salmaq, 

sistemləşdirmək, müəyyən bir nəticəyə gəlmək üçün tədqiqat sualına cavab tapmaq 

zərurəti yaranır.  

Bu mərhələnin əsas məqsədi bütün şagirdləri yeni faktlar və tapıntılarla tanış 

etməkdir. İnformasiya mübadiləsi yalnız o zaman səmərəli ola bilər ki, sinif fəal 

dinləməyə və əks-əlaqə yaratmağa köklənmiş olsun. 

 Bunun üçün müəllim: 

PROBLEM 

Fərziyyə 1 

Fərziyyə 2 

Fərziyyə 3 

Tədqiqat sualı 

FƏRZİYYƏNİN YOXLANILMASI 

İrəli sürülmüş fərziyyələri təsdiq və ya təkzib 

edən faktların tapılması 



 Sinifdə nizam-intizam yaradılmasına nail olur,işgüzarlıq mühitini tənzimləmək 

yönümlü işlər görür; 

 İnformasiya olunan material qrup işidirsə, bütün iştirakçılardan xahiş edir ki, 

üzlərini təqdimatın keçirildiyi yerə yöəltsinlər; 

 Onları təqdimata öz münasibətlərini, razılıqlarını və ya razı olmadıqlarını 

bildirməyə sövq edir; 

 Ardıcıllığı müəyyən edir və təqdimatın keçirilməsi, rəylər mübadiləsi və 

informasiyanın təsdiqlənməsi qaydalarını bəyan edir. 

Əgər bu, qrup təqdimatıdırsa, o zaman qrupun bütün üzvlərinin (tərkibində 5 

şagirddən çox olan böyük qruplar istisna edilməklə) iştirakı yerinə düşər. Bunun üçün 

hələ təqdimatın başlanğıc mərhələsində şagirdlərə təqdimat mərasimindəki vəzifə 

bölgüsü barədə təlimat verilməlidir. 

Daha çox şagirdin sözügedən prosesdə fəal iştirakını təmin etmək üçün onlara 

(şagirdlərə) təqdimatı keçirən öyrəcilərə sual vermələrini təklif etmək olar. Ən yaxşı 

sualı verən şagirdi hansısa şəkildə mükafatlandırmaq da olar.  

Təqdimatın nəticələrinin qeydedilmə formalarını müəllim öncədən 

planlaşdırmalıdır. Əgər təqdimat zamanı iş vərəqlərindən istifadə edilirsə, bunlar 

lövhədən asılmalıdır. Mövcud mərhələnin sonunda təqdimatların əks olunduğu bütün 

iş vərəqləri lövhədən asılmalı və tapılmış əsas faktlar lövhədə(və ya digər yerdə 

məqsədəuyğun şəkildə) qeyd edilməlidir. Bu sonrakı mərhələnin – informasiyanın 

müzakirə və təşkilinin ilkin məcburi şərtidir. Təqdimatın keçirilməsi zamanı müəllim 

tərəfindən bir sıra səhvlərə yol verilə bilər, belə səhvlər işin səmərəliliyinə mənfi təsir 

göstərir. 

 Sözügedən səhvlər bunlardır. 

Səhv 1. Təqdimat zamanı müəllim diqqəti yalnız çıxış edənlərə yönəltmiş olur. 

Halbuki müəllim bütün sinfi diqqət mərkəzində saxlamalı, çıxış edənlərin 

fikirlərini, eləcə də digər şagirdlərin dinləmə prosesini izləməyə çalışmalıdır. Bu 

müəllimə işini səmərəli qurmağa,ən azı sinifdə nizam-intizamı qorumağa kömək 

edər.  



Səhv 2. Müəllim vaxta qənaət etmək məqsədilə bütün təqdimatlara ardıcıl 

qulaq asır, fikir mübadiləsi üçün vaxt və imkan vermir.  

Yadda saxlamaq lazımdır ki, hər bir təqdimat şagirdlərin şüurunda iz 

buraxmalı və sonrakı təhlil üçün material olmalıdır. Bütün şagirdləri fəal dinləməyə 

sövq etmək, onlara öz fikirlərini sözlə deyil, jestlərin köməyilə ifadə etməyi təklif 

etmək, bir-iki nəfərə isə təqdim edilmiş informasiyaya əlavələr və düzəlişlər etmək 

imkanı vermək gərəkdir. 

Səhv 3. Təqdimat zamanı qrup üzvləri iş vərəqlərini lövhədən asır və lövhənin 

önündə toplaşaraq arxaları sinfə tərəf öz qeydlərini ucadan oxuyurlar. Bu halda 

müəllim də arxasını sinfə(şagirdlər çoxluğuna) çevirməyə məcburdur ki, iş vərəqi ilə 

tanış olsun. Bunun nəticəsində təqdimatı izləməli olan şagirdlərin(əslində prosesin 

həmin məqamı üçün daha maraqlı tərəfin)  diqqəti və informasiyanı qavraması 

pozulur.  

Təqdimat zamanı iş vərəqlərini şagird və müəllim, eləcə də bütün sinif aydın 

görə bilməlidir. Buna görə də vərəqləri əldə tutmaq (iri plakat vərəqləri istisna 

edilməklə) və təqdimat başa çatdıqdan sonra lövhədən asmaq lazımdır. 

Səhv 4. Müəllim təqdimata bir növ rəsmiyyət xatirinə qulaq asır, ifadələrin 

yığcamlığı və aydınlığı üçün düzəlişlər etməyə çalışmır, yəni təqdimat mədəniyyətini 

formalaşdırmağa səy göstərmir.  

Yadda saxlamaq lazımdır ki, həm şagirdin təfəkkür və nitqinin fərdi inkişafı, 

həm də informasiyanın daha yaxşı qavranılması, mənimsənilməsi və tərtibi üçün 

təqdimat mədəniyyəti ən vacib şərtlərdən biridir.  

Səhv 5. Hər bir təqdimatdan sonra müəllimin özü onu şərh edir, qiymətləndirir 

və ya tapılmış cavablara öz münasibətini bildirir. 

Öyrəncilərə digər şagirdlərin (təqdimat edənlərin) işləri barədə öz fikir və 

münasibətlərini bildirmək imkanı verilməlidir. Fikir mübadiləsi prosesində müəllimin 

rolu aparılmış tədqiqat haqqında öünəməxsus fikrini söyləmək deyil, informasiyanın 

şagirdlər tərəfindən daha yaxşı qavranılması və başa düşülməsi üçün optimal şəraiti 

təmin etməkdən ibarətdir. Bu zaman müəllim keçirilən təqdimatın keyfiyyəti barədə 

öz qiymətverici rəyini söyləyə bilər (əks-əlaqə yaradar).  



Dərsin IV mərhələsi –“ İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili” adlanır. 

Bu, ən mürəkkəb mərhələdir və bütün bilik, bacarıq və vərdişlərin, təfəkkürün 

müxtəlif növlərinin (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) səfərbərliyini tələb edir.  

Mövcud mərhələnin məqsədi yeni faktlar əsasında bilikləri sistemləşdirmək və 

tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün başlıca əlaqəni üzə çıxarmaqdır. Müəllimin 

işləməli olduğu material pərakəndədir. O, əsas birləşdirici ideyanı və 

qanunauyğunluğu aşkar etmək üçün bu dağınıq faktlar arasında əlaqə yaratmağa 

çalışmalıdır. Həmin zaman kəsiyində  müqayisə, təhlil və sintezdən istifadə olunur. 

“Bütün bu faktları necə qruplaşdırmaq olar?” – sualına şagirdlərin cavab verə 

bilməsi üçün müəllim öncədən təsəvvür edə bilməlidir ki, informasiyanın müqayisəsi, 

təşkili və yenidən qurulmasını hansı üsulla, hansı meyarın köməyi ilə həyata 

keçirmək olar. Xüsusi olaraq vurğulayaq ki,burada seçim materialın məzmunundan 

və tədqiqatın məqsədindən asılıdır. 

Təsnifatın aparılması zamanı şagirdlərə təklif edilir ki, bütün fkatları müqayisə 

etsinlər, oxşarlıqları və fərqləri tapsınlar, oxşar məlumatları  müəyyən(adekvat) 

əlamətlər üzrə qruplar şəklində birləşdirsinlər və bu qruplara müvafiq adlar versinlər. 

Müzakirənin gedişi və nəticələri müəllimin fasilitasiyanı həyata keçirmək və 

şagirdlərin düşüncəsini lazımi məcraya yönəltmək bacarığından birbaşa asılıdır. 

Müzakirə prosesində müəllim şagirdləri diskussiyaya təhrik edir, onların ideyalarını 

dinləyir və şagirdlərin köməyilə əsas tezisləri qısa və dürüst ifadə edir. Sözügedən 

prosesdə müəllim öz nöqteyi-nəzərini şagirdlərə zorla qəbul etdirməməlidir. 

Müzakirənin sonunda müəyyən olunmuş əsas üzrə qruplaşdırılmış informasiya 

lövhədə qeyd edilir. Müəllim informasiyanın təşkili üsulundan asılı olaraq vcib 

sayılan söz və məqamları xüsusi nəzərə çapdırmaqla, strukturlaşdırılmış tezisləri 

ucadan oxuya bilər. Bu sonradan məlumatları əlaqələndirməkdə və ümumiləşdirməni 

yığcam ifadə etməkdə şagirdlərə kömək edə bilər.  

İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili zamanı müəllim tərəfindən bir sıra 

səhvlərə yol verilə bilər, belə səhvlər işin səmərəliliyinə öz mənfi təsirini 

göstərir.Odur ki,həmin səhvlərdən sığortalanmaq lazımdır. Sözügedən səhvlərə 

aşağıdakıları aid etmək olar: 



Səhv 1. Müəllim informasiyanın təşkili üçün öz şəxsi mülahizəsini zorla 

şagirdlərə qəbul etdirir, onlarin təklif və ideyalarını isə diqqətdən kənarda qoyur.   

Səhv 2. Müəllim yönəldici suallardan ifrata varmaqla istifadə edir və bununla 

da şagirdlərin müstəqilliyini məhdudlaşdırır,problemin həlli yolunu tapmalarına 

imkan vermir.  

Mövcud mərhələnin uğuru bilavasitə müəllimin düzgün fasilitasiyasından və 

xüsusilə onun  pedaqoji təsiri ilə əhatə olnan şagirdlərin təfəkkürünü  şövqləndirmə 

qaydalarına riayət etməsindən asılıdır.  

Səhv 3. Müəllim diskussiyanın axarını başlı-başına buraxır, onu lazımi 

məcraya yönəltməyə çalışmır.  

Nəticədə vaxt itkisinə yol verilir, müzakirə ahəngini itirilir və bu prosesdə 

maraqlı tərəflər öz başlıca məqsədlərindən yayınır. 

Fasilitasiyanın mənası yalnız təfəkkürü şövqləndirmək deyil, həm də onu 

ümumiləşdirməyə yönəltməkdir. Buna görə də müəllim müzakirənin gedişini daim 

nəzarətdə saxlamalı və çalışmalıdır ki, diskussiya verilmiş sual 

məcrasında(çərçivəsində) aparılsın.  

Səhv 4. Uşaqların irəli sürdükləri ideyalar müzakirə zamanı müəllim 

tərəfindən fərqləndirilmir və heç bir şəkildə qeyd edilmir. 

 Halbuki şagirdlərin əsas fikirlərini xülasə etmək yolu ilə sonrakı 

ümumiləşdirmə üçün vacib olan əsas ideyaların tam mənzərəsini yaratmaq 

mümkündür.  

 

Dərsin V mərhələsi –“ Nəticə, ümumiləşdirmə” adlnır. 

Beləliklə, şagirdlərə yeni bilginin kəşfi yolunda son addımı atmaq: konkret 

nəticəyə gəlmək və ümumiləşdirməni aparmaq işi qalır. Bunun üçün şagird nəinki 

əldə olunan bilgiləri ümumiləşdirməli, həm də gəldiyi nəticəni tədqiqat sualı ilə (bu 

nəticə həmin suala cavab verirmi?) və irəli sürülmüş fərziyyələrlə (onların arasında 

düzgün olanı varmı?) müstəqil olaraq tutuşdurmalıdır. Bu çox mühüm məqamdır. 

Dərsin kuliminasiyasını bilikləri məhz uşaqların özləri axtarıb tapdıqları, kəşf 

etdikləri üçün onların duyduqları bənzərsiz sevinc və məmnuniyyət hissi təşkil edir. 

Bu mərhələdə müəllimin buraxa biləcəyi səhvlər aşağıdakılardır, bunlardan 

yan keçməyi bacarmaq lazımdır,əks halda ümumi işə ziyan gətirilmiş olar: 



Səhv 1. Müəllim problem qoyur və özü də onu həll edir və ya şagirdlərin 

əvəzinə özü nəticə çıxarır. 

 Belə olan halda fəal təlimin başlıca mexanizmlərindən biri pozulur: müəllim 

şagirdi müstəqil şəkildə həqiqəti kəşf etmək – tədqiqatçı olmaq imkanı və 

sevincindən məhrum etmiş olur.  

Səhv 2. Müəllim şagirdlərin dərsin axırında çıxardıqları nəticələrlə və 

apardıqları ümumiləşdirmələrlə ilkin fərziyyələr və tədqiqat sualı arasında əlaqə 

yaratmağa çalışmır. 

Xüsusi olaraq vurğulayaq ki,dərsin məntiqi strukturunu qoruyub saxlamaq 

şagirdlərə kəşf sevincini duymağa imkan vermək, habelə axıra qədər tədqiq 

edilməmiş və ya bundan sonra baxılması zəruri  olan məsələləri aşkara çıxarmaq 

baxımdan  arzuolunan dərəcədə faydalıdır.  

Dərsin VI mərhələsi – “Yaradıcı tətbiqetmə” adlanır. 

Biliklərin mənimsənilməsinin başlıca meyarı onun yaradıcı surətdə tətbiqidir. 

Yaradıcı tətbiqetmə biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb 

göstərir. Buna görə müəllim imkan daxilində şagirdlərə təklif edə bilər ki, onlar 

müəyyən məsələlərin həlli üçün, yaxud hansısa yeni suallara cavab tapmaq üçün, 

qazanılmış bilikləri tətbiq etməyə çalışsınlar. Əgər yaradıcı tətbiqetmə dərhal 

mümkün deyilsə və əvvəlcə biliklərin mənimsənilməsi yolunu sona qədər (model 

üzrə tətbiqdən başlamış yeni şəraitdə tətbiqə qədər), keçmək tələb olunursa, deməli, 

bu yolu keçmək lazımdır. Lakin son nəticədə yaxşı olar ki, şagirdlərə, onların kəşf 

etdikləri bilgilərin yaradıcı surətdə tətbiqinə dair çalışma verilsin, bu halda həmin 

bilgi həmişəlik onların şüurunda həkk olunar. Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir 

akademik dərslə məhdudlaşdırılmaya da bilər, yəni onun həyata keçirilməsi sonrakı 

dərslərdə də mümkündür. 

Dərsin VII mərhələsi- “Qiymətləndirmə” və ya “Refleksiya” adlanır. 

Qiymətləndirmə istənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir 

mexanizmdir. Təkmilləşmək üçün vaxtında öz qüsurlarını və öz nailiyyətlərini aşkar 

etmək, uğur qazanılmasına nələrin mane olduğunu və nələrin kömək etdiyini 

müəyyənləşdirmək vacibdir. Şagirdlərin təlim fəaliyyətini qiymətləndirmə və 

refleksiya prosesləri məhz bu məqsədə xidmət etməlidir. 

Refleksiya – artıq başa çatmış prosesin şüurda inikasıdır. Təlim prosesinin 

refleksiyası biliklərin mənimsənilməsinin bütün mərhələlərini təhlil etməyə və 

dərindən başa düşməyə imkan verən başlıca mexanizmlərdən biridir. Refleksiyanı 

həyata keçirmək üçün şagirdlərə onları yeni bilginin kəşfinə gətirib çıxarmış təlim 

hərəkətlərinin alqoritmini (addımları) izləməyə kömək edə biləcək bir neçə sual 

vermək kifayətdir (məsələn: Biz kəşfə necə gəlib çıxdıq? Biz nə edirdik? Qarşıya 

qoyulmuş problemin həllində Sizə nə kömək etdi? və s). Nəticədə şagird öz tədqiqat 



fəaliyyətinin əsas mərhələlərini və komponentlərini, nailiyyət qazanmaq üçün 

amilləri dərk etmiş olur. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi, interaktiv təlimin mühüm xüsusiyyətlərindən biri 

şagirdlərin müstəqil təlim (öyrənməyi öyrənmək), müstəqil özünüinkişaf, müstəqil 

düşünmə bacarıq və vərdişlərinə yiyələnməsinə imkan yaratmaqdır. Dərs başa 

çatdıqdan sonra göstərilmiş fəaliyyətlərdən birini - qiymətləndirmə və ya refleksiyanı 

həyata keçirərkən müstəqil öyrənmə proseslərinin nəzərdən keçirilməsi və bunun 

nəticəsində öz öyrənmə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədəuyğun olardı. Bəzən 

qiymətləndirmə və refleksiyanı dərsin müxtəlif mərhələlərinə daxil etmək olar, bunun 

özü də təlim prosesinin daha uğurla keçməsinə kömək edər. 

Şagirdlərin işi effektivlik dərəcəsinə görə həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətcə 

qiymətləndirilə bilər və bu müxtəlif metodlarla və müxtəlif formalarla həyata keçirilə 

bilər. Lakin müəllim yadda saxlamalıdır ki, qiymətləndirmə ilk növbədə şagird üçün 

özünüqiymətləndirmə və özünənəzarət vasitəsi rolunu oynamalıdır. 

Özünüqiymətləndirmə vərdişlərini formalaşdırmaq məqsədilə bütün sinfin və 

müəllimin qarşısında şagirdlərin özlərinə qiymət verməsi təcrübəsindən, habelə 

qarşılıqlı qiymətləndirmədən istifadə etmək olar. Bundan əlavə, qiymətləndirmə 

meyarlar üzrə aparılmalıdır, yəni konkret meyarlara əsaslanmalıdır. Müəllim 

şagirdləri öncədən bu meyarlarla tanış edə və ya qiymət verməklə onu əsaslandıra 

bilər. 

İnteraktiv dərsin mərhələlərinə müvafiq nəticələrin dəyərləndirilməsi: 

İnteraktiv metodla aparılan dərsin quruluşunu ümumi, sistemli şəkildə qavramaq 

üçün və dərsi apararkən onun məqsədə uyğun olub-olmadığını müəyyən etmək üçün 

müəyyən pedaqoji meyarlar da lazımdır. «Hər mərhələdə əsas hadisələr hansılardır?» 

və «Hər mərhələnin nəticəsində nə alınmalıdır?» sualları məhz bu meyarlar kimi çıxış 

edə bilər. 

Təlim prosesində fasilitasiya qaydalarına əməl olunmalıdır ki, o qaydaları 

ümumi şəkildə aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 

Fikri təhriketmə qaydaları: 

 Motivasiya mərhələsində şagirdləri dərsin mövzusunun müəyyənləşdirilməsinə 

cəlb etməli. 

 Dərsə məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürü və elmi-tədqiqat vərdişlərini 

inkişaf etdirən tapşırıqları daxil etməli. 

 Qapalı suallardansa, açıq suallardan daha çox istifadə edilməlidir. 

 İştirakçılar tərəfindən ifadə olunan fikirləri anlamağa çalışmaq və öyrəndiyiniz, 

oxuduğunuz, yaratdığınız fikirləri zorla qəbul etdirmək olmaz. 

 Fasilitasiya zamanı konkret misallardan, müqayisə və qarşılaşdırma, analogiya 

üsullarından istifadə etmək, istiqamət verməyən “kar” sualları az sayda verməyə 

çalışmaq lazımdır. 

 Mənaca yaxın olan yönəldici suallardan istifadə etməli, lakin bilavasitə 

yönəldici suallardan istifadə edilməməlidir. 

 İştirakçının deyə biləcəyi sözü və ya fikri onun əvəzinə ifadə etməməli, mətndə 

əsas fikri müəyyən etmək və onu öz sözləri ilə ifadəsi, ümumiləşdirmə, öz fikrini 

ifadə və yenidənifadəetmə bacarığı üzərində işlənməlidir. Öz fikirlərini daha dəqiq 



ifadə etməyə iştirakçıları təhrik etmək və onlara köməklik göstərmək lazımdır. Bunun 

üçün sərf edilən vaxta təəssüflənmək lazım deyil! Bu prosesi nümayiş etdirmək və 

iştirakçıların diqqətini buna cəlb etmək lazımdır. 

 İştirakçıların əvəzinə onların məhsulunu izah etməməli, digər iştirakçıların 

işinə öz fikir və münasibətlərini ifadə etməyə hər bir iştirakçıya imkan yaradılmalıdır. 

 İştirakçıların cavablarının formal dinlənilməsinə yol verilməməli, iştirakçıların 

əsas fikirlərini ümumiləşdirib, digərlərini onların şüuruna çatdırmaq lazımdır. 

 Fasilitasiya zamanı iştirakçıların cavablarını dəqiqləşdirib şərh etməli 

(qiymətsiz, məzmununa görə), problemli hallarda onların həllinə iştirakçılar cəlb 

edilməlidir.  

Fasilitasiya zamanı psixoloji dəstəkləmənin qaydaları: 

 Müsbət dil ifadələrindən istifadə etmək, müzakirədə və qrup işində iştirak 

etmələrinə görə iştirakçılara minnətdarlıq bildirmək lazımdır (pozitiv münasibət və 

hörmət). 

 Danışanları diqqətlə dinləmək, hər bir iştirakçıya öz fikrini söyləməyə imkan 

yaratmaq lazımdır. Qrupun yalnız yüksəkdən danışan iştirakçılarını deyil, bütün 

qrupun iştirakçılarını diqqətlə dinləməyə hazır olmağı nümayiş etdirmək lazımdır 

(fəal dinləmə vərdişi). 

 İştirakçılarla birlikdə işləyib hazırlanan qaydalara riayət etmək lazımdır. 

Unutmaq olmaz ki, treninq zamanı məşqçi davranış nümunəsi kimi çıxış edir. 

 İştirakçılara adları kimi müraciət etmək və onların gözlərinə baxmaq lazımdır 

(fərdi yönəlmə). 

 Konstruktivliyi dəstəkləyib qarşıdurmaya şərait yaradılmalıdır. 

 İştirakçıların fikirləri ilə səmimi maraqlanmaq lazımdır. 

 Yalnız liderlərin və ən fəalların yox, bütün iştirakçıların nöqteyi-nəzərinə 

eyni dərəcədə diqqətlə yanaşılmalıdır. 

 Hər hansı bir fikirlərin qiymətləndirilməsinə, məzəmmət və lovğalığa imkan 

verilməməlidir. 

 Lazımsız olaraq qrupun işi qiymətləndirilməməlidir. Fasililatorun qiyməti 

onun şəxsi fikrini əks etdirməli və qiymətləndirmə üçün yox, fasilitasiya üçün bir 

vasitə olmalıdır! O, iştirakçıların fikirləri ilə razı olmadıqda bunu onlarla müzakirə 

etməyi təklif etməlidir. Lakin fasililator işi mütləq qiymətləndirməli olduqda, o bunu 

meyarlar əsasında etməlidir. 

Təşkilati dəstəkləmənin qaydaları: 

1. Müzakirəni təşkil etdikdə yeni biliyi əldə etmək üçün hər kəsin fikrinin vacib 

ola bilməsini bütün şagirdlərə çatdırmaq lazımdır. Bunu həyata keçirmək üçün 

iştirakçıları aşağıdakı suallar vasitəsilə müzakirəyə cəlb etmək olar: “”Bu haqda siz 

nə fikirləşirsiniz?”, “Kim razıdır, kim razı deyil?, “Başqa cür bunu demək (və ya 

etmək) olardımı?” və s. 

2. Dərsdə öz fəaliyyətlərini planlaşdırmağı və təşkil etmək bacarığını 

formalaşdırmaq lazımdır. 

3. Lövhədə və ya kağız üzərində qrup işi zamanı müəyyən edilən əsas halları 

qeyd etmək məqsədəuyğundur. Unutmaq olmaz ki, qrup işinin nəticələri sonrakı 

mərhələdə məlumatın müzakirəsi üçün lazımdır (“körpülərin”quraşdırılması). 



4. Öz razılığını və ya narazılığını ifadə etmək üçün şagirdlərə xüsusi işarələr 

təklif edilməli (məsələn, baş barmağın yuxarı və ya aşağı vəziyyəti) və onlarla 

müzakirə zamanı əks əlaqəni verməyə təhrik etmək lazımdır. 

5. Disskusiya cəhdlərinin, artıq danışmağın, qeyri-adekvat və ya məqsədəuyğun 

olmayan söhbətlərin qarşısı alınmalıdır. Bunun üçün iştirakçını mədəni surətdə 

dayandırıb ona öz fikirlərini qısa və məzmuna uyğun çatdırmaq qaydası 

xatırlanmalıdır. Diskussiyanın lideri olmaq lazımdır. 

 

6. İnteraktiv təlim metodlarının 

təsnifatı və məzmunu 
 

İnteraktiv təlim üsulları o zaman müsbət nəticə verə bilər ki, şagirdlər üçün 

müasir tələblərə cavab verən öyrədici mühit yaradılsın. Öyrədici mühit üç 

komponentdən ibarətdir: 1) sosial-psixoloji; 2) informasiya mühiti; 3) əşyavi mühit. 

Sosial-psixoloji mühit: Sosial-psixoloji mühit nə deməkdir? – Bu şagirdin digər 

insanlarla və öz daxili aləmi ilə qarşılıqlı münasibətidir. Əməkdaşlıq, açıqlıq, bir-

birini başa düşmə və köməklik mühiti təlimin effektivliyini artırır, təlim prosesinə 

emosianallıq verir, şagirdləri sözün əsil mənasında məktəbə doğru çevirir. 

İnformasiya mühiti: İnformasiya mühiti məlumat mənbələrinin bütün 

kompleksini öz tərkibinə daxil edir. Adətən məlumat mənbələrinin çox dar 

dairəsindən istifadə edilir. Təəssüf ki, bir çox hallarda müəllim və dərs vəsaiti yeganə 

məlumat mənbəyi kimi çıxış edir. Bir çox məlumat mənbələrindən istifadə 

edilməməsi (bədii, ensiklopedik, elmi-populyar ədəbiyyat, müşahidə, televiziya, kino, 

mətbuat və s.) təlim prosesini kasıblaşdırır, onu bir çox boyalardan məhrum edir, 

müəllim və şagird arasında sərbəstliyin itməsinə səbəb olur. 

Əşyavi mühit: Əşyavi mühitin tərkibinə maddi-texniki resursların tam 

kompleksi daxildir. Bunlar aşağıdakılardır: 

- məktəb əşyavi mühiti: dərsliklər, didaktik vəsaitlər, texniki avadanlıq, stendlər 

və s.; 

- təbii mühit: canlı və cansız təbiət; 

- yaşayış mühiti: ev, məişət, maddi mədəniyyət və s. 

Məktəb əşyavi mühiti daha geniş istifadə olunur. Məktəb binasının divarlarında 

uşaqların öyrənmə motivasiyasını stimullaşdıran stendlər (əyani və məlumatverici), 

uşaq işlərinin sərgisi, qəzetlər və s. asılır. Təəssüflər olsun ki, təbiət mühitinin 

imkanlarından təlim prosesində çox az istifadə olunur. Açıq havada dərslər və eks-

kursiyalar sisteminin işlənib hazırlanması, təbii mühitin öyrənilməsi ilə bağlı müxtəlif 

tapşırıq və məşğələlərin tədris proqramına daxil edilməsi vacibdir. 

İnteraktiv təlim metodları ilə keçirilən dərslərdə şagirdlərin inkişafını (və ya 

inkişaf səviyyələrini) B.Blumun tansonomiyası ilə müəyyən etmək olar: 

1. Biliklərin mənimsənilməsi bacarığı: bura öyrəniləcək materialın konkret 

faktlardan bütöv nəzəriyyələrə qədər yadda saxlaması, ifadə edə bilməsi daxildir. 

2. Dərketmə bacarığı: öyrəndiyi materialı şərh etməsi, hadisələrin gələcək 

inkişafı ilə bağlı məntiqli fikirlər söyləməsi. 



3. Tətbiqetmə bacarığı: öyrəndiyi materialın məzmununu konkret şərait və 

vəziyyətdə tətbiq edə bilməsi. 

4. Təhliletmə bacarığı: öyrəndiyi materialı tərkib hissələrinə ayırmaqla 

strukturunu müəyyən etməsi. 

5. Sintez etmə bacarığı: elementləri kombinə etməklə tamı alması. 

6. Qiymətləndirmə bacarığı: öyrəndiyi materialın əhəmiyyətini müəyyən edə 

bilməsi. 

Yeni təlim texnologiyalarını ayrı-ayrı mövzulara, fənlərə tətbiq edərkən tədris 

ediləcək mövzunun məzmunu ilə tam tanış olmaq lazımdır. Yeni təlim 

texnologiyalarının məzmunu, tədrisdə tətbiq edilmə imkanlarını nəzərə aldıqdan 

sonra mövzunun hansı interaktiv təlim metodundan istifadə edilərək tədris ediləcəyini 

müəyyənləşdirmək lazımdır. Təcrübə göstərir ki, mövzunun tədrisi zamanı bir və ya 

iki təlim texnologiyasından istifadə edildikdə səmərə yüksək olur. 

İnteraktiv təlim metod və texnikalarına diqqət yetirək. İnteraktiv təlim metod və 

texnikaları mahiyyətinə görə bir neçə yerə qruplaşdırıla bilər. Bu qrupları aşağıdakı 

kimi təsnif etmək olar: 

1. “Beyin həmləsi” metodları: hücum, BİBÖ, auksion, klaster, suallar, 

anlayışların çıxarılışı, söz assosiasiyaları, insert. 

2. Müzakirə metodları: müzakirə, diskussiya, debatlar, müzakirə xəritələri, 

Sokrat üsulu, akvarium. 

3. Rollu oyunlar metodları: rollu oyun, modelləşdirmə, səhnələşdirmə. 

4. Prezentasiya metodları: təqdimatlar, esse. 

5. Tədqiqatın aparılması metodları: problemin həlli, kublaşdırma, konkret 

hadisənin araşdırılması, Venn diaqramı, lahiyələrin hazırlanması, sorğu vərəqləri və 

müsahibələr, qərarlar ağacı, ideyalar xalısı, refleksiya. 

6. Təşkilati metodlar: ziqzaq, karusel. 

 



 

İnteraktiv təlim metodlarının təsnifatı və məzmunu 

 

Akvarium 

 

Bu üsulun məqsədi diskussiya vərdişlərini inkişaf etdirməkdir. Akvarium bir 

neçə variantda keçirilə bilər. 

“Akvarium”un keçirilməsinin I variantı: 

Şagirdlərin köməyi ilə diskussiya aparmaq qaydaları (məsələn, reqlamentə əməl 

etmək, bir-birinin sözünü kəsməmək və s.) müəyyən edilir. Şagirdlər iki qrupa bölünür. 

Bir qrup dairənin daxilindəki stullarda əyləşərək müəllimin təklif etdiyi problemi mü-

zakirə edir. Dairədən kənardakı stullarda əyləşmiş digər qrup isə diskussiyanın 

müəyyən edilmiş qaydalara uyğun aparıldığını müşahidə edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müəyyən olunmuş mövzu üzrə birinci qrup diskussiya aparır. 15-20 dəqiqədən 

sonra diskussiya dayandırılır, “xarici dairənin” iştirakçıları diskussiyanın gedişini 

qiymətləndirir və qruplar yerini dəyişərək bu və ya digər problemin müzakirəsini 

davam etdirirlər. 

“Akvarium”un keçirilməsinin II vaiantı: 

“Daxili dairənin” iştirakçıları müəllimin təklif etdiyi problemi müzakirə edir və I 

variantdan fərqli olaraq, iştirakçılar bu zaman yalnız problemin “lehinə” olan dəlilləri 

söyləyirlər. 

Digər qrupun üzvləri xarici dairədə stullarda əyləşirlər, dəlilləri dinləyir, yazıya 

alır, təhlil edir, öz əks-dəlillərini hazırlayırlar. 15-20 dəqiqədən sonra diskussiya 

dayandırılır, xarici və daxili dairədən olan şagirdlər öz yerlərini dəyişirlər. Onlar 

əvvəlki iştirakçıların dəlillərini təkzib etmək üçün diskussiya aparırlar. 

Burada qrupların vahid fikrə gəlməsi vacib deyil. 

 

 

 

 

 



Qərarlar ağacı 

 

Bu üsul mürəkkəb və birmənalı olmayan vəziyyətlərdə qərar qəbulunu 

asanlaşdırır. O həmçinin bu qərarların qəbul edilməsi zamanı rəhbər tutulmuş 

motivlərin təhlili üçün də lazım ola bilər. 

“Qərarlar ağacı” mübahisəli qərar və nöqteyi-nəzərlərin şagirdlərə daha yaxşı 

aydınlaşdırılmasına kömək edir; şagirdlərin biliklərin cəlbedici formada 

ümumiləşdirilməsinə və qiymətləndirilməsinə imkan yaradır. Bu üsuldan istifadə 

etməklə şagirdlər mümkün olan qərarların bütün variantlarını, eləcə də bunların hər 

biri ilə bağlı müsbət və mənfi cəhətləri müfəssəl təhlil edirlər. Məşğələlər zamanı 

şagirdlər aşağıdakı cədvəli doldururlar. 

 

“Qərarlar ağacı” problem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qərar 

Tətbiq etmə qaydası. 

- Məşğələ başlanmazdan əvvəl aparıcı təhlil ediləcək problemi müəyyənləşdirir, 

qruplar üçün cədvəlləri hazırlayır. 

- Əvvəlki dərslər (ev tapşırığı) zamanı şagirdlər şərtləşdirilmiş problemlə, tarixi 

şəraitlə bağlı biliklər əldə edirlər. 

- Müəllim şagirdləri 4-6 nəfərlik qruplara (4-5) bölür. Hər bir qrup doldurmaq 

üçün cədvəllər və markerlər alır. Müəllim tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün vaxt 

müəyyənləşdirir: 15 dəqiqədən 20 dəqiqəyədək. 

- Qruplarda iş zamanı şagirdlər problemin həlli variantlarının üstünlük və 

çatışmazlıqlarını qeyd edir, sonra isə bu problemlə bağlı qərar qəbul edirlər. 

- Tapşırıq yerinə yetirildikdən sonra qrupların nümayəndələri növbə ilə öz 

işlərinin nəticəsini təqdim edirlər. Zərurət olduqda müəllim cədvəlləri müqayisə edir, 

qrupları eyni qərarlara gətirib çıxarmış səbəbləri açıqlayır, suallara cavab verir. 

 

Əqli hücum 

 

“Əqli hücum” – şagirdlərin fəallığının həvəsləndirilməsi və ideyaların sürətli 

generasiyası üsuludur. 

Bu üsuldan konkret problemin həlli, ya da yeni mövzunun öyrənilməsi zamanı 

suala cavab axtarmaq üçün istifadə oluna bilər. 

I variant 

 + – 

II variant 

 + – 

III variant 

 + – 



Tətbiq etmə qaydası. 

- “Əqli hücum”un hansı problem üzrə aparılacağını qərarlaşdırın. Onu müxtəlif 

cavabları ola biləcək sual şəklində formalaşdırın. 

- Şagirdlərdən öz ideyalarını bildirməyi xahiş edin. 

- Bütün ideyaları elə yazın ki, hamı görə bilsin. Bunlar ayrı-ayrı sözlərdən, 

yaxud qısa ifadələrdən ibarət ola bilər. 

- Şagirdlərə izah edin ki, onlar bir-birinin ideyalarını şərh edə, ya da artıq 

səslənmiş ideyaları təkrarlaya bilməzlər. 

- Şagirdləri fəallığa həvəsləndirin, lakin onları ideyalarını bildirməyə məcbur 

etməyin. 

- İdeyaları yazarkən onları qiymətləndirməkdən çəkinin. 

- Öz ideyalarınızı yalnız sinifin fəallığını yüksəltmək zərurəti meydana çıxdıqda 

bildirin. 

- Əgər hər hansı cümlə aydın deyilsə, müəllifindən onu izah etməyi xahiş edin, 

ya da öz izahınızı verin və şagirdlərin onunla razı olub-olmadığını yoxlayın. 

- Hər yeni təklifi yazın. Çox vaxt bunların ən qeyri-adi, gözlənilməzi və ağılsızı 

ən faydalı və maraqlı olur. 

- İdeyalar tükənəndə “əqli hücum”u dayandırın, bütün təklifləri nəzərdən keçirin 

və şagirdlərdən xahiş edin ki, onların şərhini versinlər. 

Bütün ideyaları şərh etdikdən sonra müəllim şagirdlərin iştirakı ilə bunları 

mühümlüyünə görə sıralayır ki, qoyulmuş sualın, yaxud problemin həllinə kömək 

edən ideyaları seçmək mümkün olsun. 

 

Rollu oyunlar 

 

Oyunlar daha maraqlı və səmərəli iş formasıdır. 

Rollu oyun kiçik improvizasiya-pyesdir. Onun məqsədi təlim materialının 

qavranılmasını və dərk edilməsini asanlaşdırmaq, şagirdləri real təhsildə və həyatda 

baş verən vəziyyətlərə hazırlamaqdır. Qeyri-müəyyənlik şəraitində, yaradıcılıq 

fəaliyyətində, real mühitin əsas cəhətlərinin təxəyyüldə yaradıldığı vəziyyətdə qərar 

qəbul etməyi öyrətmək üçün oyundan istifadə olunur. 

Müəllimin vəzifəsi öz personajına kənardan baxmağı öyrətmək, bu vəziyyətdə 

onun güclü və zəif tərəflərini başa düşməyə kömək göstərməkdən ibarətdir. 

Tətbiq etmək qaydası. 

- Müəllim əvvəlcədən situasiya fikirləşib tapır, sinif otağını hazırlayır. 

- Oyunun iştirakçılarını ehtiyatla və ustalıqla seçmək lazımdır. 

- Rolun ifası zamanı münaqişələrin yaranmasına yol verilməməlidir. 

- Rollar qısa olmalı, sadə dildə yazılmalıdır. 

- Müəllim sinfi öz rollarını ifa edən bir neçə qrupa bölə, ya da bir qrupa 

oynamağı, qalanlarına isə aktyorların oyununu müşahidə etməyi tapşıra bilər. 

Oyunun sonunda şagirdləri ustalıqla rollarından “çıxarmaq” vacibdir. 

Yekunlaşdırarkən müəllim diqqəti aktyorların söylədiyi ayrı-ayrı sözlərə deyil, 

məşğələnin məqsədlərinə yönəldir. 

 

 



Vəziyyət üzrə praktikum 

 

Bu üsul şagirdlərdə, az da olsa, şəxsi hüquqi təcrübənin olmasını nəzərdə tutur. 

Şagirdlərə mənəvi sahəyə aid problemlərin qoyulduğu və sinifdə ciddi müzakirə tələb 

edən müxtəlif vəziyyətlər təklif olunur. Vəziyyət üzrə praktikum tənqidi təfəkkür 

vərdişlərini, təhlil qabiliyyətini inkişaf etdirir, mənəvi dəyərləri, mövqeləri forma-

laşdırır. Dəyərlərin müəyyənləşdirilməsinə dair vəziyyət üzrə çalışmalar şagirdlərə öz 

rəylərinə görə cavab verməyi və bunları müdafiə etməyi öyrədir. 

Tətbiq etmək qaydası 

- Müəllim dərsdə müzakirə olunacaq problem və sualları əvvəlcədən fikirləşib 

tapır. 

- Vəziyyət üzrə praktikum üçün materialları diqqətlə seçir. 

- Hər vəziyyətə dair suallar və tapşırıqlar düşünülür. Bunlar 2-dən 5-dək ola 

bilər. 

- Vəziyyət ayrı-ayrı kağız vərəqlərində, kartoçkalar şəklində yazılır. 

- Sinif ya cütlüklərə, üçlüklərə, ya da 4-5 qrupa bölünür. 

- Şagirdlərə təlimat, tapşırıq və suallar verilir. 

- Qrupların işi sona çatan kimi müzakirə başlanır. 

 

Diskussiya 

 

Bu üsul həm müəllim, həm də şagirdlər üçün universaldır. Bu üsul onların 

qoyulmuş problemlərə və suallara münasibətini öyrənməyə imkan verir. Şagirdlər 

verilmiş mövzunu 10-20 dəqiqə ərzində müzakirə edirlər. 

Diskussiya şagirdlərə tarix, vətəndaşşünaslıq, hüquqi xarakterli məsələlər və 

digər fənlərə aid mühüm problemlərin müstəqil şəkildə müzakirə etmək imkanı verir, 

informasiya toplamaq vərdişlərini və fəallığını inkişaf etdirir, bütün şagirdlərə öz 

nöqteyi-nəzərini bildirmək və eyni zamanda mübahisədə kiminsə üstünlük qazanmaq 

imkanlarını məhdudlaşdırır. 

Bu üsul həmçinin, müəllimin tələbi olmadan fikir mübadiləsinə kömək edir, 

dinləmək, növbə ilə danışmaq, tolerantlıq nümayiş etdirmək bacarıqlarını inkişaf 

etdirir. 

Tətbiq etmək qaydası. 

Başlanğıcda şagirdlərə diskussiyanın aparılmasının əvvəlcədən tərtib edilən əsas 

qaydalarını xatırlatmaq yaxşı olardı: 

1. Danışanı dinləmək. 

2. Eyni vaxtda yalnız bir adam danışa bilər. 

3. Çıxış etmək istəyi varsa, əlini qaldırmalıdır. 

4. Danışanın sözünü kəsməmək. 

Müəllim keçiriləcək diskussiyanın mövzusunu əvvəlcədən elan edir. 

Diskussiyanın gedişində o, yazı taxtasından asılmış vatman kağızı vərəqində yazılmış 

mövzu və plan haqqında məlumat verir. Sonra diskussiyanın başlanması üçün işarə 

verir. Müəllim diskussiyanın gedişinə qarışmır, sonda isə yekun vurur. 

 

 



Yazılı debatlar 

 

Debatlar şagirdləri həyəcanlandıran, xarakterli, mübahisəli mövzular üzrə 

planlaşdırılmış xüsusi dialoqdur. 

Debatların məqsədi öz mövqeyini, nöqteyi-nəzərini dəlil-sübutlu şəkildə, 

sakitcəsinə müdafiə etməyi şagirdlərə öyrətməkdir. 

İştirakçılar müzakirə olunan mövzunun “lehinə” və “əleyhinə” olan dəlilləri 

gətirməli və opponentlərini öz mövqeyinin düzgün olduğuna inandırmağa 

çalışmalıdırlar. 

Debatların aparılmasının 2 forması mövcuddur: şifahi və yazılı. 

- Yazılı debatlar - tərəflər arasında yazılı dialoq formasıdır. 

- Debatlar cütlüklər, ya da üç-dörd nəfərlik qruplar şəklində aparıla bilər. 

- Debatlar A-4 (albom) və A-1 (vatman) vərəqlərində, xüsusi forma üzrə 

keçirilir. 

- Debatlar zamanı şagirdlər yalnız öz dəlillərini təqdim etmir, həm də digər 

tərəfin dəlillərinə cavab verirlər. 

- Debatlar şagirdlərin müzakirə olunan məsələ ilə bağlı fikirlərini dərinləşdirir, 

onları diskussiya mədəniyyətinə alışdırır. 

Tətbiq etmək qaydası 

1. Müəllim şagirdlərə debatların necə keçirildiyini izah edir: bir qrup 

mövzusunu təsdiq edir və öz mövqeyini sübuta yetirir, digəri isə həmin mövzunu 

təkzib edir və öz sübutlarını təqdim edir. 

2. Şagirdlər debatın keçiriləcəyi mövzu ilə irəlicədən tanış olurlar. 

3. Sinif ya cütlüklərə, ya da cüt saylı qruplara, məsələn, hərəsində üç şagird 

olmaqla 8, yaxud 10 qrupa bölünür. 

4. Müəllim şagirdlərə sinif otağının hər iki tərəfi boyu düzülmüş stullara 

əyləşməyi təklif edir və püşkatma yolu ilə hər qrupun üzvlərinin hansı nöqteyi-nəzəri 

müdafiə edəcəklərini müəyyənləşdirir. 

5. Sinif otağının hər iki tərəfində əyləşmiş qruplar iki-iki yazılı dialoqa 

başlayırlar. Birinci qrupdan olan şagirdlərə öz dəlilinin formalaşdırılması üçün 5 

dəqiqə vaxt verilir. Həmin dəlil kağız vərəqinə yazılır. 

6. Sonra vərəqlər opponentlərə ötürülür və onlara öz tərəf-müqabillərinin 

dəlillərinə cavablarını formalaşdırmağa və yazmağa, eləcə də öz əks-dəlillərini şərh 

etməyə 8 dəqiqə vaxt ayrılır. 

7. Bu cür mübadilə prosesi 2-3 dəfə təkrarlanır, özü də bu zaman hər şagird 

mütləq tərəf-müqabilinin dəlilinə cavab verməli və öz dəlilini də buraya əlavə 

etməlidir. Adətən 3-4 raund kifayət edir. Sonuncu raundda şagirdlərə nəticəni yazmaq 

imkanı verilir. Bundan sonra işlər yığılır (əgər A-4 formatlı kağızda yerinə 

yetirilmişsə), yaxud bunların təqdimatı keçirilir (əgər iş A-1 formatlı kağızda icra 

edilmişsə). Əgər qruplarda icra olunmuş işlərin təqdimatı keçirilirsə, dəlillər və əks-

dəlillər iki şagird tərəfindən oxunur. Çox vacibdir ki, oxu zamanı müəllim şagirdlərin 

yalnız öz cavablarını oxumasına, mübahisəyə girişməməsinə, bir-birinin dəlillərini 

“saf-çürük” etməsinə göz yetirsin, çünki bunlar yazılı debatlardır və şagirdlər öz fi-

kirlərini yazılı formada bildirirlər. 



Əgər işlər A4 formatında və cütlükdə yerinə yetirilibsə, onda həmin işlər 

toplanır və müəllim tərəfindən qiymətləndirilir. 

8. Yekunlaşdırmanın ən yaxşı forması hər iki tərəfə ünvanlanmış aşağıdakı sual ola 

bilərdi: “Rəqibin ən yaxşı dəlilləri hansılar idi?” 

 

Qar topası 

 

Sxem üzrə hərəkət edilir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ci mərhələ. Müəllimin qoyduğu suala şagirdlər fərdi şəkildə cavab verir, öz 

fikirlərini kağız vərəqində qeyd edirlər. 

2-ci mərhələ. Qruplara bölünmə aparılır, uşaqlar elə həmin məsələ üzrə qrup 

işinə başlayır və öz rəyini ümumiləşdirirlər. Qrup öz rəyini vatman kağızı vərəqi 

üzərində qeyd edir, sonra öz işini təqdim edir. 

3-cü mərhələ. Müəllim qrupların rəyini ümumiləşdirir, təqdim olunmuş 

işlərdəki oxşar bəndləri aşkar edir və bunları ayrıca vatman kağızı vərəqinə yazır. 

 

 

Konkret hadisənin tədqiqi (situativ praktikum) 

 

Məqsəd: 
Konkret hadisənin tədqiqi, hadisənin təhlili, qavranılması, səhvlərin 

müəyyənləşdirilməsi və həlli vasitəsilə tənqidi təfəkkürü stimullaşdıran tədqiqata 
əsaslanmış bir üsuldur. Problemin həllində aktiv və səmərəli iştirak etmək ideyasını 
vurğulamaq üçün real situasiyalardan istifadə olunur. Müəllim şagirdlərə həyatda tez-
tez baş verən maraqlı situasiyaları və ya sinifdə ciddi müzakirəyə ehtiyacı olan 
problemləri nəzərdən keçirməyi təklif edə bilər. 

Bu üsulun vasitəsi ilə aşağıdakı bacarıqların formalaşdırılmasına nail olunur: 
1. Hadisənin səmərəli həlli yollarını araşdırmaq; 
2. Məntiqi və tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirmək: təhlil etmək, səhvləri 

müəyyənləşdirmək; 
3. Hadisənin səbəbinin aşkarlanması vasitəsilə tənqidi təfəkkürü inkişaf 

etdirmək; 
4. Tədqiqatçı bacarıqlarını aşılamaq; 
5. Məlumatı sistemləşdirmək; 
6. Nəticə çıxarmaq və əsaslandırmaq. 
Alqoritm: 
1. Müəllim tərəfindən hadisənin seçilməsi. 



2. Müəllim nəzərdən keçirilən problemə dair situativ praktikumu hazırlamalıdır. 
O hər bir problemli vəziyyətə dair müzakirə üçün məqsədyönlü sualları öncədən 
düşünməli və hazırlamalıdır. 

3. Vəziyyətlərdən hər biri ayrıca kartda yazıla bilər. 
4. Şagirdləri hər biri 4-5 nəfərdən ibarət qruplara bölürlər. Hər qrup təklif edilən 

vəziyyətlərdən birini müzakirə etməlidir. 
5. Şagirdlər hadisəni tədqiq edir və öz münasibətini bildirir. Şagirdlərə kömək 

etmək üçün aşağıdakı sualları verin: Nə baş verdi? Mühüm elementlər hansılar idi? 
Faktların təqdimatında çatışmayan bir şey var idimi? Nə üçün maraqlı tərəflər bu cür 
hərəkət edirlər? 

6. Bu mərhələdə iştirakçılar öz şəxsi və subyektiv qavrayışlarına əsasən həll 
yollarını ifadə edirlər. Şagirdlərdən ilk təəssüratlarını söyləməyi xahiş edin. Hər 
şagird hadisənin həlli yollarını göstərir. Bu həll yollarına hadisənin bütün elementləri 
daxil olmur. Bu səbəbdən də fikirlər müxtəlif və bir-birinə zidd ola bilər. 

7. Müəllim konkret hadisəyə yenidən qayıdır, problemlə bağlı bütün məlumatları 
nəzərdən keçirir, onu konseptləşdirir, qaydaya salır və sistemləşdirir. Hadisənin həlli 
yolunda meydana çıxan lehinə/əleyhinə olan arqumentlərə münasibəti aydınlaşdırır. 
Müəllim belə suallar verə bilər: lehinə və əleyhinə olan cəhətlər hansılardır? Siz hansı 
arqumentləri dəstəkləyəcəksiniz? Digərinin nəticəsi nə ola bilər? Alternativlər 
hansılardır? Şagirdlər öz arqumentlərini gətirərək konkret hadisəyə istinad edir. 

8. Şagirdlər konkret hadisə ilə bağlı son qərarı verməlidirlər. Əgər onların qərarı 
rəsmi həll ilə üst-üstə düşmürsə, eybi yoxdur. 

9. Qruplar öz işlərini bitirdikdən sonra sinifdə ümumi müzakirə başlanır. 
 Müzakirə mərhələsi aşağıdakı istiqamətlərə yönəldilməlidir: 
 Konkret hadisənin şəraiti və məzmunu ilə bağlı “arxaya baxmaq”; 
 Ümumiləşdirilə biləcək əməliyyat prinsipləri üçün “aşağıya baxmaq”; 
 Başqa oxşar situasiyalar üçün “ətrafa baxmaq”; 
 Bu cür hadisələri səmərəli şəkildə həll etmək istəyiriksə, öz şəxsi 

münasibətimizi dəyişmək üçün “irəli baxmaq”. 
10. Sonda şagirdlər hadisənin həlli üzrə son qərar verirlər, başqa situasiyalar 

üçün də yararlı olan nəticələrə gəlirlər. 
Şərtlər: 
1. İş forması: böyük qruplarla iş, bütün siniflə; 
2. Auditoriyanın bilik səviyyəsi (hadisə haqqında məlumat); 
3. Vaxt: 35 dəqiqə; 
4. Dərsin mərhələsi: tədqiqat, nəticənin çıxarılması (bütün mərhələlərdə); 
Konkret hadisə meyarlara əsasən seçilir. Heç də bütün situasiyalar konkret 

hadisə olmur. Konkret hadisə olması üçün situasiyanın aşağıdakı xüsusiyyətləri 
olmalıdır: 

 Gerçək olmalıdır; 
 Dərhal müdaxilə tələb etməlidir: maraq doğura biləcək problemi 

vurğulamalıdır; 
 Qrupların maraqları ilə əlaqəli olmalıdır ki, hadisəni həll etməyə çalışan 

iştirakçılar lazımi informasiyaya malik olsunlar və həll yollarını tapsınlar; 
 Tam olmalıdır. Onun təqdimatında həlli üçün tələb olunan bütün detallar əks 

olunmalıdır. 
Vasitələr: Lövhə, iş vərəqləri, kağız, flomaster, video, televizor (motivasiya 

mərhələsi üçün); 
Yarana biləcək problemlər: 
1. Hamının iştirak etməməsi; 
2. Arqumentlərin inandırıcı olmaması; 
3. Arqumentlərin qanunla əsaslanmaması; 
4. Düzgün nəticə çıxarılmaması. 

 



Anlayışın çıxarılması üsulu 
 
Məqsəd: Yeni anlayışların müstəqil olaraq çıxarılması. 
Hər hansı vacib anlayışın dərk edilməsi müəllimdən çox zaman böyük zəhmət 

tələb edir. Təklif olunan üsul anlayışın çıxarılması və daha dərindən 
mənimsənilməsini təmin edir. Bu üsul oyun-tapmaca formasında keçirildikdə 
şagirdlərdə həmişə yüksək fəallıq yaradır və onların həm məntiqi, həm də tənqidi 
təfəkkürü fəallaşır. 

Alqoritm: 
Addım 1. Lövhədə 3 müxtəlif rəngli dairəvi kartoçkalar asılır. Müəllim 

gizlənilmiş anlayışların altında onlara aid 2 və ya 3 yönəldici söz (anlayışların 
xüsusiyyətləri) yazır. 

Müəllim: “Bu kartoçkaların arxa tərəfində 3 anlayış yazılıb. Siz bu sözləri 
tapmalısınız. Sizə kömək etmək üçün mən hər bir anlayışa məxsus olan 1 xüsusiyyət 
yazıram.” 

Anlayışlar müvəqqəti olaraq ya nömrələnir, ya da öyrənilən anlayış “bəli” və 
ona əks olan anlayışı “xeyr” sözləri ilə adlandırılır. 

 
1 variant: 

 

 
2 variant: 

 

 
Addım 2. Şagirdlərdə ilk fərziyyələrin yaranması. 

Müəllim: “Bu xüsusiyyətlərin əsasında siz gizlətdiyim sözləri tapa bilərsinizmi? 

Sizdə hər hansı fərziyyələr yarandımı?” 

Addım 3. Müəllim tərəfindən gizlənilmiş anlayışlara aid yeni xüsusiyyətlərin 

təqdim edilməsi və şagirdlər tərəfindən onların təsnifatı (anlayışlara aid edilməsi). 

Müəllim şagirdlərin cavablarını dinləyəndən sonra yeni xüsusiyyətləri səsləndirir 

və xahiş edir ki, şagirdlər bu xüsusiyyətləri öz fərziyyələrinə uyğun olaraq dairələrin 

(anlayışların) birinə aid etsinlər. 

Addim 4. Şagirdlərdə yeni fərziyyələrin yaranması. Müəllim bu sözlərin 

düzgün olub-olmamasını qiymətləndirdikdən və şagirdlərin vasitəsi ilə onları lazımi 

dairələrə aid etdikdən sonra yenə bu anlayışların tapılmasını xahiş edir və fərziyyələri 

dinləyir. 

Addım 5. Şagirdlər tərəfindən anlayışa (fərziyyəyə) uyğun olan yeni 

xüsusiyyətlərin təklif edilməsi və müəllim tərəfindən düzgün olub-olmamasının 

qiymətləndirilməsi. 

Bəli 

? 

Xeyr 

? 

1 

? 

2 

? 

3 

? 



Müəllim seçilən anlayışlara-fərziyyələrə aid olan daha çox yeni xüsusiyyətləri 

təklif etməyi şagirdlərdən xahiş edir. 

Addım 6. Şagirdlər tərəfindən anlayışın çıxarılması və müzakirəsi. Şagirdlər 

öz xüsusiyyətlərini dedikdən sonra müəllim bu tapmacanın tapılıb-tapılmamasını 

hamıya çatdırır və kartoçkalarda yazılan sözləri açır. 

Addım 7. Anlayışın müəllim tərəfindən təsdiq və ya daxil edilməsi, onun 

tərifinin verilməsi. Müəllim xahiş edir ki, şagirdlər bu anlayışlara daha da geniş tərif 

vermək üçün onlara aid olan yeni xüsusiyyətlər və misallar əlavə etsinlər. 

Şərtlər: 

 Anlayışlar təxminən, şagirdlərə tanış olmalıdırlar, lakin onların tam tərifi aydın 

olmamalıdır. 

 Müəllim tərəfindən seçilən xüsusiyyətlər şagirdlərə fərziyyələr irəli sürməyə 

imkan verməlidir, lakin anlayışı bir başa tapmağa qoymamalıdır. 

 Bu üsula təxminən 10-15 dəqiqə vaxt ayrılmalıdır. 

 Üsul bütün siniflə aparılır. 

Vasitələr: Rəngli dairəvi kartoçkalar, anlayışın açıqlaması üçün xüsusiyyətlər. 

Yarana biləcək problemlər: 

 Səs-küy; 

 Anlayışın çətin olması; 

 Müzakirənin uzanması. 

 

Kub strategiyası 

 

Kublaşdırma (Kovan E. və Kovan C., 1980) mövzunun hərtərəfli öyrənilməsi 

məqsədilə şagirdləri onu təsvir və müqayisə, əlaqələndirmə, təhlil, tətbiq və mübahisə 

etməyə istiqamətləndirir. 

 

Məqsəd: 
1. Mövzuya müxtəlif cəhətlərdən nəzər salmağın planlaşdırılması; 

2. Məntiqi və tənqidi təfəkkürün inkişafı; 

3. Cisim və ya hadisəyə hərtərəfli baxışın formalaşdırılması; 

4. Qiymətləndirmə bacarığının formalaşdırılması; 

5. Təhlil prosesinin inkişaf etdirilməsi; 

6. Əməkdaşlıq vərdişlərinin formalaşdırılması; 

Bu metod müəllim mövzusunu, situasiyanı və s. tədqiq etmək istədikdə istifadə 

olunur. Bununla da şagirdlər mürəkkəb və inteqrativ yanaşmalar üçün tələb olunan 

bacarıqları inkişaf etdirmək imkanı əldə edirlər. 

 

Alqoritm: 
1. Kub düzəltmək (kiçik, 15-20sm tili olan, kağızdan hazırlanır) 

2. Kubun hər üzünə verilən altı qısa göstərişdən birini yazmaq: Təsvir et; 

Müqayisə et; Əlaqələndir; Təhlil et; Tətbiq et; Lehinə yaxud əleyhinə mübahisə et. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Müzakirə olunan cisim və ya hadisəni müəyyənləşdirmək; 

4. Sinfi 6 qrupa bölmək və tapşırıq mövzuları vermək. Hər qrup kubun 1 

göstərişi üzrə iş aparır. 

5. Şagirdləri təlimatlandırmaq (nümunə, hər bir addımın izahı); 

6. Şagirdlər təsvir, müqayisə, əlaqələndirmə, təhlil, tətbiq, mübahisə edir: 

a) Təsvir etmək: rənglər, formalar, ölçülər və s. 

b) Müqayisə etmək: oxşar və fərqli cəhətlər hansılardır? 

c) Əlaqələndirmə (assosasiya yaratmaq): Bu sizi nə haqda düşünməyə vadar 

edir? Nəyi xatırladır? 

d) Təhlil etmək: onun nədən və necə hazırlandığını təsvir et. 

e) Tətbiq etmək: Sən onunla nə edə bilərsən? Sən ondan necə istifadə edə 

bilərsən? 

f) Onun lehinə və ya əleyhinə çıxış et və öz mövqeyini dəstəkləmək üçün 

arqumentlər təqdim et: O yaxşıdır yoxsa pisdir? Niyə? 

7. Təqdimat edirlər; İştirakçılar mövzu haqqında sonradan təqdim edəcəkləri bir-

iki paraqraflıq təqdimata daxil edə biləcəkləri yeni ideyalar axtara bilərlər. İştirakçılar 

yekun paraqraflar ilə bölüşə bilərlər. 

8. Nəticə çıxarırlar, ümumiləşdirmə aparırlar; 

9. Yekun iş lövhədən və ya sinif otağının divarlarından asıla bilər. 

Şərtlər: 

1. Kiçik qruplar və bütün siniflə; 

2. Bilik və bacarığının səviyyəsinin mövcudluğu; 

3. 20-25 dəqiqə (materialdan və yaş səviyyəsindən asılı olaraq); 

4. Ümumiləşdirmə, inteqrativ blok dərs; 

5. Dərsin mərhələləri – tədqiqat mərhələsində; 

Vasitələr: lövhə, markerlər, iş vərəqləri, kağız, paylayıcı materiallar, tablolar – 

anlayışları açmaq üçün, ensiklopediya, dərslik, əlavə ədəbiyyat, maqnitofon, 

audiokaset, şəkillər, videofilm, qutular; 

Yarana biləcək problem: 

1. Vaxt çatışmazlığı; 

2. Nəticə çıxarılmasında problemlər; 

3. Tam əhatə olunmaması. 

 

 

1.Təsvir 

et 

2.Müqa-

yisə et 

3.Assosi-

asiya yarat 

4.Təhlil et 

5.Tətbiq 

et 

6.Lehinə və 

ya əleyhinə 

çıxış et 



Suallar 

 

Məqsəd: 

Şagirdlərdə idrak fəallığının artırılması və həmçinin təfəkkürün inkişafı üçün bu 

tapşırıqların böyük rolu var. Biliyin əldə edilməsində və xüsusən tədqiqatın 

aparılmasında sualların böyük əhəmiyyəti var. O tədqiqat zamanı tədqiqat işinə təkan 

verən amil kimi çıxış edir. 

Dəqiq sualı vermək və alınan məlumatları tutuşdurmaq bacarıqları, məntiqi və 

tənqidi təfəkkürü formalaşdırır. 

 Sual verməyin keyfiyyətini bilmək üçün aşağıdakı meyarlardan istifadə etmək 

olar: 

1. Sualların sayı; 

2. Məntiqi ardıcıllığı; 

3. Orijinallığı; 

4. Təsviri və ya “dərin” suallar; 

5. Sualın məzmununun əhəmiyyətliliyinin dərəcəsi; 

6. Açıq və qapalı suallar; 

Təlimat: Bu tapşırıqları yerinə yetirərkən siz sualların təlim prosesində olan 

əhəmiyyətini daha da aydın hiss edəcək və sualların arasında olan fərqi dərk 

edəcəksiniz, çünki sualların çətinlik dərəcəsi fərqlidir. Hər tapşırığı yerinə yetirəndən 

sonra sizə verilən qiymətləndirmə meyarları əsasında onların yerinə yetirilməsinin 

səviyyəsini müəyyənləşdirə bilərsiz. 

 

Tapşırıq 1. Sən nə öyrənmək istərdin? 

Təlimat: Hansı suallara sən cavab tapmaq istərdin? 

Qiymətləndirmə meyarları: 1) Aşağı: Sualların az miqdarı. Suallar stereotipdir 

(oxşar və təkrarlanan). 

2) Orta: Sualların çox olması. Suallar xüsusiyyətlərə, funksiyalara, növlərə və s. 

görə fərqlənir. Suallar faktoloji xarakter daşıyır: “Nə?”, “Harada?”, “Nə zaman?” 

3)Yüksək: Sualların çox olması. Suallar əşyalar və hadisələr arasında əlaqələrin 

seçilib ayrılmasına yönəlib. (“Necə?”, “Nəyə görə?”, “Hansı əlaqə var?”) 

Tapşırıq 2. Açar sözlərin köməyi ilə sual ver. 

Təlimat: “Hansısa bir əşya və ya hadisə seç və bu əşya və ya hadisə haqqında 

hansısa yeni bir şey öyrənmək üçün açarların köməyi ilə sual ver”. 

 

Tapşırıq 3. Şəkil üzrə sualları ver. 

Təlimat: “şəkilə bax və bu şəkil üzrə hekayə qurmaq üçün sualları ver”. 

Qiymətləndirmə meyarları: 1) Suallar xaotik xarakter daşıyır. 

2) Suallar şəklin əsas anlarını qeyd edir. 

 

Tapşırıq 4. Sualları başqa cür ifadə et. 

Təlimat: “İlkin sualı necə dəyişdirmək olar?” 

Məsələn: Siz yağışa necə yanaşırsınız? 

Qiymətləndirmə meyarları: 1) Tapşırığın mənasını başa düşmür. 

2)“Yağış yağanda Sizdə hansı hisslər oyanır?, 



“Yağış zamanı Siz özünüzü necə hiss edirsiniz?” kimi suallar verir. 

 

Tapşırıq 5. Sualların yaradıcı şəkildə dəyişdirilməsi. 

Təlimat: “Qapalı” sualı “açıq” suala çevir. 

 

Tapşırıq 6. Tədqiqata yönələn suallar: “Bu nədir?” 

Təlimat: “Fotoşəklə baxın. Bunun nə olmasını başa düşmək üçün suallar verin. 

Daha çox müxtəlif suallar verməyə çalışın”. 

Qiymətləndirmə meyarları: 1) “Bu nədir?”, “Harada?”, “Nə zaman?”, “Haraya 

Haradan?”, “Necə?”, “Nəyə görə?” suallar sistemsiz, xaotik şəkildə və ya əşyada 

olmayan əlamətlərini (xüsusiyyətlərini) qeyd edir; 2)“Bu nədir?”,”Necədir?”, 

“Harada?”, “Nə zaman?”,“Haraya?”,Haradan?”,“Necə?”,”Niyə?”, “Nəyə görə?” sual-

lar sxemi üzrə verilir və həmçinin əşyaların əlamətlərini qeyd edir; 3) Suallar 

tədqiqatı və ümumiləşdirilmiş xarakter daşıyır, açar sözlərlə bağlıdırlar. 

Məsələn: 

 Hansı növ hadisələrə aiddir? 

 Hansı xüsusiyyətlərə malikdir? 

 Hansı məna daşıyır? 

 Harada istifadə olunur? 

 Necə dəyişir? 

 Nəyə görə dəyişir? 

 Nəyə təsir göstərir? 

 Başqa hadisələrlə necə bağlıdır? 

 

Tapşırıq 7. Problemi ifadə et. 

Təlimat: “İnsanda təbiətlə bağlı yaranan bir neçə problemi adlandır”. 

Qiymətləndirmə meyarları: 1) Problemlərin miqdarı çox deyil, standart 

məzmunludur. 2) Standart olmayan, orijinal problemlərin daxil edilməsi ilə onların 

miqdarı çox və müxtəlifdir. 

 

Tapşırıq 8. Sərbəst mövzuya yönələn sualların verilməsi 

Təlimat: “Açarları və mövzunu sərbəst seçərək “açar sözlər” dən istifadə edib 

sual qur” 

Qiymətləndirmə meyarları: 
1) Mövzu ilə əlaqədar açarların xaotik istifadə olunması. Mövzunun həm 

məlum, həm də naməlum aspektlərini əks etdirir. 

2) Mövzunun əhəmiyyətli aspektlərini əks etdirən sualların sistem şəklində 

verilməsi. 

 

Modelləşdirmə 

 

Modelləşdirmə – ciddi problem qoyan hər hansı bir mücərrəd və ya uydurma 

hadisənin canlandırılması və bunun vasitəsilə problemin həllidir. Bu hadisə çox 

zaman real həyatda baş verən hadisənin sadələşdirilmiş lakin canlı nümunəsi olur. 



Problemi həll etmək üçün iştirakçılar həyatda və bu hadisədə rast gəldikləri müəyyən 

rolları ifa edirlər. Lakin rolların ifası tam sərbəstdir və onun nəticəsində alınan 

problemin həllini heç kəs əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilmir. Nəticələr rolun ifasından 

asılıdır. Modelləşdirmə zamanı şagirdlərə bu rolun ifasında öz nöqteyi-nəzərindən 

çıxış etməyə icazə verilir. 

Məqsəd: 
1. Yaradıcı qabiliyyətləri və təxəyyülü inkişaf etdirmək üçün şagirdləri zəruri 

əsaslarla təchiz etmək; 

2. Cütlük şəklində öz baxışlarını və dəyərlərini müzakirə etmək üçün şagirdlərə 

sərbəst diskussiya təklif etmək; 

3. Şagirdləri problemi tapmağa və onu real həyatı modelləşdirən şəraitdə həll 

etməyə həvəsləndirmək; 

4. Şagirdlərə təhlil aparmaq və alternativ hərəkətləri qiymətləndirmək bacarığını 

aşılamaq; 

5. Şagirdləri ictimai və ya qrup fəaliyyətinin tərkib hissəsi olan qərarların qəbul 

edilməsi prosesinə cəlb etmək; 

6. Məşğələ ərzində qəbul edilmiş qərarlara yenidən baxmaq və təhlil etmək, 

habelə uydurma situasiyanı gerçək vəziyyətlə müqayisə etmək üçün şagirdlərə imkan 

yaratmaq. 

Modelləşdirməni əyləncəli və maraqlı edən onun qeyri müəyyənliyi, 

məchulluğudur, çünki ən yaxşı halda da nəticələri qabaqcadan yalnız qismən 

müəyyən etmək olur. Məhz bu bilinməzlik əsl həyata daha çox oxşayır, onu daha çox 

xatırladır ki, bu da nəticələri qəti müəyyən edilmiş tamaşalar və ya oyunlarla 

müqayisədə modelləşdirmənin xeyrinə çox əsaslı dəlil ola bilər. 

Alqoritm: 1. Şagirdlər qarşısında ciddi dilemma və problem qoyulur. Onlara 

təklif olunur ki, bu problemi təklif edilmiş şəraitdə - sinif yoldaşları ilə birlikdə 

həyatda rast gəlinən müəyyən rolları oynamaqla həll etsinlər. 

2. Hadisə bölünmüş rollar vasitəsilə inkişaf etdirilir. Beləliklə, sinif bir növ 

miniatür və ciddi tamaşaya çevrilir. Modelləşdirmədə müəyyən mənada oyunun və 

tamaşanın bir çox cəhətləri müşahidə olunur. Lakin oyundan və həqiqi tamaşadan 

fərqli olaraq, modelləşdirmənin maraqlı cəhəti qeyri müəyyənlik faizinin yüksək ol-

masıdır. Modelləşdirmə bu mənada sərbəstdir, belə ki, heç kəs əsl həqiqətdə son 

nəticəni görə bilmir, heç kəs deyə bilməz ki, əhvalat nə ilə bitəcək, çünki son nəticə 

əsasən rolların necə oynanılacağından asılı olur. Modelləşdirmə yalnız eskizi, rolun 

qısa təsvirini təklif edir, rolun ifaçısı bu müxtəsər məlumata əsaslanaraq, öz həyat 

duyumunu yaratmalı, öz nöqteyi-nəzərini inkişaf etdirməlidir. 

3. Alınan tamaşanın müzakirəsi. 

4. Nəticələrin çıxarılması və problemin həlli yollarının ümumiləşdirilməsi. 

Şərtlər: 

 Mübahisə və diskussiyalar üçün mövzunu özündə daşıyan əhvalat seçilməlidir; 

 Modelləşdirmə gerçək həyatı əks etdirən problem üzərində cəmlənməlidir; 

 Mövzunu seçdikdən sonra bir neçə problemi müəyyənləşdirmək lazımdır, əks 

halda oyun maraqlı olmaması səbəbindən öz mənasını itirər; 

 Oyun onun yerli şəraitə uyğunlaşdırılması, rolların artırılması və ya ixtisar 

edilməsi, problemin əvəzlənməsi yolu ilə dəyişdirilə bilər. 



Vasitələr: Əvvəlcədən hazırlanmış hadisələrin misalları. Bu cür əhvalat, 

nümunələri cari reportajlarda və digər mənbələrdə tapmaq olar. 

Yarana biləcək problemlər: 

 Şagirdlər modelləşdirməyə başlayarkən, inanırlar ki, konkret məqsədə nail ola 

biləcəklər, lakin çox vaxt başları oyuna qarışdığından ilkin məqsədi unudur, 

qarşılarına yeni məqsədlər qoyurlar. 

 Rolların zəif oynanılacağı ehtimalı. 

 

Auksion 

 

Məqsəd: 
1. Cisim və hadisələrin xüsusiyyətlərini öyrənmək; 

2. Bilik və anlamanı müəyyənləşdirmək; 

3. Bilikləri aktuallaşdırmaq; 

4. Təhsil proseslərini inkişaf etdirmək; 

5. Qiymətləndirmə prosesini inkişaf etdirmək; 

6. Dinləmə mədəniyyətini inkişaf etdirmək. (şagirdlərin keçmiş biliklərinin 

müəyyənləşdirilməsi, qaydaları izah etmək). 

Alqoritm: 

1. Müəllim öyrənilən cisim və ya hadisəni müəyyən edir; 

2. Şagirdləri auksionun keçirilmə qaydaları haqqında təlimatlandırır: 

 Öyrənilən cisim və ya hadisənin xüsusiyyətlərini ardıcıl şəkildə adlandırmaq 

 Hamı növbə ilə cisim və ya hadisə haqqında fikir söyləyir, hər bir fikirdən 

sonra 2 sayılır. Bu zaman başqa iştirakçı təklif verə bilər. 

 Sonda sonuncu təklif qalib sayılır (Axırıncı cavabı verən udur) 

 Fikirlər bir-birini təkrarlamamalıdır. Bunun üçün hamı bir-birini dinləyir. 

Misal: 

M: Lampanın xüsusiyyətlərini adlandırın! 

Ş.:- İşıq saçır! 

- Şüşə və metaldan düzəldilib! 

- Üstünə vursan, səslənir! 

- Formasına görə armuda oxşayır. 

- Şəffafdır. 

M.: Şəffafdır-bir, Şəffafdır-iki, və s. 

Ş.: - Sınır 

M.: Sınır-bir, sınır-iki, və s. 

Şərtlər: 

1. İş forması-böyük qrupla; 

2. Auditoriyanın bilik səviyyəsi –cisim və ya hadisə haqqında məlumatlıdır; 

3. Vaxt - 5-7 dəqiqə; 

4. Dərs tipi - ümumiləşdirici, yeni bilik verən; 

5. Dərs mərhələsi - motivasiya, nəticələrin çıxarılması; 

Vasitələr: qonq, hədiyyə (müvafiqdirsə, əşyanın özü); 

Yarana biləcək problemlər: 



1. Səs-küy, 

2. Mövzudan yayınmaq və yayındırmaq, 

3. Vaxtın uzanması, 

4. Təkrarlanma. 

 

                  Müzakirə xəritələri 

 

Məqsəd: 

Bu metoddan daha çox humanitar fənlərdə istifadə edilir. Müzakirə xəritəsi 

debat üçün hazırlıq rolunu oynaya bilər. Arqumentin təhlili şagirdlərə müzakirə 

olunan məsələ barəsindəki mövqeləri haqqında düşünmək imkanı verir. 

 

Alqoritm: 

1. Mövzunu müəyyənləşdirmək; Mövzu ziddiyyətli yanaşmalardan istifadə 

etməyə imkan verməlidir. 

2. Mövzuya dair problemin üzə çıxarılması, ziddiyyətli sualın qoyulması; 

3. Mövqelərin müəyyənləşdirilməsi (fərdi); 

4. Mövqelərin təsdiqi (mənbələrlə iş, arqumentlərin, fakt və sübutların 

tapılması); 

5. Şagirdlər arqumentləri müəyyənləşdirirlər. Lehinə və əleyhinə arqumentlərin 

siyahılaşdırırlar; 

6. Uyğun mövqelərin cütlükdə birləşdirilməsi, arqumentlərin təhlili, oxşar və 

fərqlərin üzə çıxarılması. Şagirdlər cüt-cüt işləyərək iki ən uzun lehinə və əlehinə 

siyahısı tərtib edir. 

7. Hər bir cüt başqa cütlə birləşərək siyahıdakı bəndləri bir-birinə əlavə edirlər. 

8. Sinif bu arqumentlər barəsində düşünür və lehinə, yaxud da əlehinə qərar 

qəbul edir. 

9. Bir mövqelərin (cütlərin) qruplarda birləşməsi, arqumentlərin 

dəqiqləşdirilməsi. 

10. Problemə dair mövqelərin dinlənilməsi (siniflər); 

11. Müzakirənin aparılması (siniflə). Arqumentlərin təhlili; 

12. Qərarın qəbul edilməsi; 

13. Ümumiləşdirmə; 

Şərtlər: 

1. İş forması: cütlərlə və bütün siniflə; 

2. Auditoriyanın səviyyəsi: 

o Bilik dairəsi; 

o Mənbələrlə işləmək bacarığı; 

o Müzakirə, dinləmə bacarığı; 

o Tədqiqat aparmaq bacarığı; 

3. Problemin düzgün qoyulması; 

4. Problemin aktuallığı; 

5. Şagirdlərin cəlb olunması; 

6. Problemin həll oluna bilən olması; 

7. Şagirdlərin mövqeləri qısa, konkret, məntiqi çatdıra bilməsi. 



Vasitələr: kağız, marker, məlumat mənbəyi. 

Yarana biləcək problemlər: 
o Ünsiyyət ilə bağlı problemlər (bir-birini dinləməmək, şəxsi rəqabətin işə təsiri 

və s.) 

o Müzakirənin uzanması, 

o Artıq səs-küy, aqressivlik, 

o Tolerantlılığın olmaması, 

o Şagirdlərdə mövzu ilə bağlı məlumatın azlığı, 

o Düzgün nəticənin çıxarılması çətinliyi. 

 

Digər variant:  

 

Debatla müşayiət olunan müzakirə xəritəsi 

 

Məqsəd: Güman edilən aspektlər barəsində mübahisə etməklə mövzuya daha 

dərindən yanaşma. 

Alqoritm: 
1. Müzakirə mövzusu barəsində qərarın qəbul edilməsi. Müəllim-təlimatçı 

arqument dəstəyi tələb edən “bəli” və ya “xeyr”  sözlərindən faydalanır. 

2. İştirakçılar arqumenti müəyyənləşdirirlər: 

a. Hər bir şagird( iştirakçı) lehinə və əlehinə arqumentlər siyahısı tərtib edir, 

b. Şagirdlər cüt-cüt işləyərək iki ən uzun lehinə və əlehinə siyahı tərtib edir. 

3. Şagirdlər lehinə və ya əlehinə cavab seçirlər. 

4. Təlimatçı sinfi iki əks qrupa bölür: 

a. Bir qrupdakı şagirdlər arqumentləri nəzərdən keçirir və nəticəyə gətirib 

çıxaracaq qərar verir. 

b. Qərarsız şagirdlər digər qrupu təşkil edir. 

5. Şagirdlər müzakirə olunan mövzu barəsində mübahisə edirlər: 

o Bir qrup dəstəkləyici arqument verərək öz mövqeyini bildirir. Digər qrup əks-

arqumenti irəli sürür; 

o Digər qrup da bunu etməyə dəvət olunur; 

o Mübahisə aşağıdakı təlimatlara əsasən arqument və əks-arqumentləri 

dəyişərək davam edə bilər: 

o Hər qrup oponentlərin fikrinə diqqətlə yanaşmalıdır; 

o İştirakçı əks tərəfin arqumenti ilə inandırılırsa, o, istənilən vaxt qrupu dəyişə 

bilər; 

o Qrup üzvləri ən çox inandırıcı arqumentləri qeyd etməlidirlər. 

Şərtlər: 

1. İş forması: cütlərdə və ya qruplarda. 

2. Şagirdlərin optimal sayı 20 

3. Fəaliyyət zamanı iştirakçılar öz rollarına uyğun olaraq onların aşağıdakı 

vəzifələrini bilməlidirlər: 

a) APARICI: 

o Mövzunu təklif edir və ya mövzunun seçilməsinə nəzarət edir. 

o Qrupların təşkil olunmasına nəzarət edir. 



o İştirakçılarla birgə mübahisənin qaydalarını müəyyənləşdirir və ya sadəcə 

olaraq şagirdləri mövcud qaydalardan xəbərdar edir. 

o Mübahisələrəd iştirak edir və lazım gəldikdə müdaxilə edir. 

o Şagirdlərin əldə etdiyi nəticə və ya həlli yollarını birləşdirir. 

b) ŞAGİRD: 

 Lehinə və əleyhinə arqumentləri müəyyənləşdirir. 

 Qruplardan birinə qoşulur. 

 Müzakirənin hər bir səviyyəsində fəal iştirak edir. 

 Əməkdaşlıq edir və ünsiyyət saxlayır. 

Vəsaitlər: kağız, marker, məlumat mənbəyi. 

Yrana biləcək problemlər: bax müzakirə xəritələrinə. 

  



Debatlar (çarpaz müzakirə) 

 

Debatlar (çarpaz müzakirə) hər bir kəsin müzakirədə iştirakını təmin edilməsi 

ilə nəticələnən xüsusi sxemdən istifadə edən strategiya formalarından biridir. 

Məqsəd: 
Diskussiyanın yalnız bir-birlərinə opponentlik (etiraz) edən tərəflərin arasında 

keçdiyi mübahisə, müzakirə, rəy mübadiləsi kimi məlum formalarından fərqli olaraq, 

debatlar opponentini deyil, üçüncü tərəfi inandırma prosesini nəzərdə tutur. Üçüncü 

tərəfin vəzifəsi hər bir tərəfin mövqeyini dinləyib, öz seçimini etməkdir. Bu seçim 

yalnız bir şeyə - “bu tərəf məni inandırdı!”- təsdiqinə əsaslanır. Beləliklə, debatlarda 

iştirak edən tərəflərin əsas məqsədi öz dəlil və sübutlarının köməyi ilə üçüncü 

tərəfi öz mövqeyinin düzgünlüyünə inandırmaqdır. Bu prosesin yekunları 

əsasında ona həmçinin ,qərarların qəbulu kimi baxmaq olar. 

Debat prosesində şagirdlər aşağıdakı bacarıq və keyfiyyətlərə nail ola 

bilərlər: 

 mövzunun araşdırılması; 

 əsas anlayışlarla iş; 

 dəlillərlə iş; 

 “çarpaz sualların” hazırlanması; 

 natiqlik məharəti; 

 hamilik və ya qərarları necə qəbul etməli. 

Aiqoritm: 

1. Mövzunun müəyyənləşdirilməsi. Çarpaz müzakirə mətndə qaldırılan 

məsələni açıqlayan, birmənalı cavab tələb edən sual (yəni elə bir sual ki, ona müsbət 

və ya mənfi cavab verilə bilər) hazırlanmasını tələb edir. “Debatlarda” mövzu sual 

yox təsdiq formasında ifadə edilir. 

2. Rolların müəyyənləşdirilməsi (“A” və “B” spiker komandaları, hakim, 

“taym-kipper”). Debat iştirakçıları və ya debatçılar çıxış zamanı spiker adlanırlar. 

Debatlar üçüncü tərəfi təmsil edən hakimlər qarşısında spiker komandaları (“A” 

mövqeyi və “B” mövqeyi) arasında keçirilir. 

a) Təsdiqedici “A” mövqeyinin spikerləri debatların mövzusunu onun ifadə 

edildiyi kimi təsdiq edirlər 

b) Təkzibedici “B” mövqeyinin spikerləri “A” mövqeyini təkzib etməyə 

borcludurlar-bu onların başlıca vəzifəsidir. Həm də onlar təkzibetmədən sonra öz 

meyar və dəlillərini təklif edirlər. 

c) Hakimin vəzifəsi bu mövqelərdən hansının daha inandırıcı olduğunu öz şəxsi 

mövqeyindən asılı olmayaraq müəyyən etməkdir. 

d) Debatlar prosesində çixişların vaxt rejimini təmin edən “taym-kipperlər” 

iştirak edirlər. 

3. Dəlillərin hazırlanması. Arqument (dəlil)- faktlar əsasında çıxarılan 

nəticədir; mövzunun tədqiqinin nəticəsidir. İştirakçılar-spikerlər (cütlər və ya kiçik 

qruplar) sualın müzakirəsinə başlayır və əvvəlcə müsbət, sonra mənfi cavabları 

əsaslandıran 4-5 dəlil göstərirlər. Tərəflər öz mövqelərinin müdafıəsi üçün ən güclü 



arqumentləri toplamalıdırlar. Hər qrupa özlərinin ən yaxşı arqumentlərini müəyyən 

etmək üçün 7-8 dəqiqə vaxt ayrılır. 

Arqument üzərində iş prosesi aşağıdakı hərəkətlərdən ibarətdir: 

 arqument irəli sürülür; 

 arqument izah edilir; 

 arqument sübut edilir; 

 nəticə çıxarılır. 

Hər iki cavaba dair dəlillərin siyahıları tamamlandıqdan dərhal sonra qrupların 

hər biri digər qrupla öz siyahılarını tutuşdurur və hər iki qəbildən olan dəlilləri 

nəzərdən keçirirlər. 

4. Debat və çarpaz suallar. Sonra iştirakçılardan öz mövqelərini müəyyən 

etmək və iki böyük qrupa bölünmək xahiş edilir. Hər 2 tərəf arasında polemika 

(müzakirə) aparılır. Debatlar zamanı bir mövqeyin spikerlərinin suallarından və digər 

mövqeyin spikerlərinin cavablarından ibarət olan və xüsusi fərqləndirən raunddur. 

Debatların spikerləri arqumentləri irəli sürərkən, sübut-dəlilləri-onların mövqeyini 

təsdiq edən faktları, statistik göstəriciləri, mütəxəssislərin ekspert rəylərini də təqdim 

etməlidirlər. 

5. Nəticə çıxarma və qiymətləndirmə. Hakim daha inandırıcı mövqelərdən 

çıxış edən komandanı seçir. O yalnız eşitdikləri əsasında nəticə çıxarır və öz seçimini 

edir. Çox vacibdir ki, o öz seçimini etdikdən sonra onu əsaslandıra bilsin. Verilən 

sualların və alınan cavabların keyfiyyəti iştirakçıların debatların mövzusunu nə 

dərəcədə dərindən və hərtərəfli mənimsədiklərini göstərir. Bu zaman həm də spikerin 

alınmış cavabları nə dərəcədə ustalıqla opponentin mövqeyini zəiflətmək və öz 

mövqeyini gücləndirmək üçün istifadə edə bilməsi qiymətləndirilir. 

Şərtlər: 

1. Qrupda şagirdlərin sayı 20 nəfərdən çox olmamalıdır. 

2. Mövzu qısaca ifadə edilən zaman aşağıdakı prinsiplərə riayət 

olunmalıdır. 

 mövzu aktual olmalıdır; 

 mövzu maraqlı olmalıdır; 

 mövzu “münaqişəli” olmalıdır, məsələn, əgər A mövqeyi mövcuddursa, bu o 

deməkdir ki, əks fikir də (B mövqeyi) mövcuddur; 

 mövzu elə ifadə edilməlidir ki, heç kəs bir mövqeyin üstünlüyünü hiss etməsin; 

 mövzu nə çox dar, nə də çox geniş olmalıdır. Məsələn, “Evtanasiya xərçəng 

xəstəliyinə tutulmuş insanlar üçün leqallaşdırılmalıdır”-dar, “Təhsil rəsmi dövlət 

dilində olmalıdır” isə geniş mövzudur. 

3. Hazırlıq prosesində debatçılar idrak prosesinin mühüm ünsürlərindən 

olan sualların ifadə texnikası və məharətinə yiyələnməlidirlər. 

4. Şagirdlərin mənbələrlə işləyə bilməsi, dəstək və sübutların məntiqi, 

mövzuya, problemə uyğun seçilməsi vacibdir. 

Vasitələr: Müzakirə üçün əvvəlcədən hazırlanmış suallar, müxtəlif məlumat 

mənbələri. 

Yarana biləcək problemlər: 



 Ünsiyyət ilə bağlı problemlər (bir –birini dinləmək, şəxsi rəqabətin işə təsiri və 

s.) 

 Müzakirənin uzanması, 

 Artıq səs-küy, aqressivlik, 

 Tolerantlığın olması, 

 Mövzudan yayınmaq və yayındırmaq, 

 Şagirdlərdə mövzu ilə bağlı məlumatın azlığı, 

 Kimin qərar çıxarma bacarığının zəifliyi. 

 

İnsert metodu 

 

 İnsert səmərəli mütaliə və təfəkkürün inkişafı üçün interaktiv qeydetmə 

sistemidir. İşarələr sistemindən istifadə edib mətni başa düşmək üçün biliyini 

yoxlamaqla düzgün cavab axtarmaq üsulu. 

Yeni dərsi oxumamışdan əvvəl müəllim şagirdləri cütlərə ayırır. Beş dəqiqə 

ərzində onlardan xahiş edir ki, Hindistan haqqında nə bilirlərsə, təsəvvürlərinə 

gələnləri qısa şəkildə yazsınlar. Müəllim bildirir ki, ola bilsin, sizin yazdıqlarınız 

dəqiq olmasın, buna bir o qədər fikir verməyin, dərsin gedişi zamanı düzəliş 

aparacağıq. Hindistan haqqında bildiklərinizi siyahı şəklində, alt-alta yazın. Cütlərdə 

iş qurtardıqdan sonra bütün sinif müzakirəyə başlayır. Hindistan haqqında 

məlumatlar lövhədə qeyd edilir və ümumiləşdirilir. Bundan sonra mətn paylanılır və 

oxutdurulur, şagirdlərə müraciət edərək müəllim deyir: “oxuduqca səhifələrin 

kənarında işarələr qoyacaqsınız, işarələr aşağıdakı kimi olmalıdır”: 

1. Əvvəl bildiyin məlumatı təsdiq edən informasiya varsa, qarşısında (V) 

işarəsini qoy. 

2. Oxuduğun bir informasiya əvvəllər bildiyini inkar edirsə (-) işarəsi qoy. 

3. Rast gəldiyin informasiya sənin üçün təzədirsə (+) işarəsi ilə göstər. 

4. Haqqında əlavə məlumat almaq istədiyin məsələ varsa, qabağında (?) işarəsi 

qoy. 

Sonra qruplar işarələr qoyulmuş informasiyaları cədvəldə kateqoriyalara 

aşağıdakı kimi ayırırlar. 

 

V + - ? 

1.Hindistan İngil-

tərənin müstəm-ləkəsi 

olmuşdur. 

2.Hindistan şahmatın 

vətənidir. 

1.Elmə “O” işa-

rəsini hindlilər 

gətirib. 

2.Tac mahalı 

Təbrizli memar 

inşa edib. 

1. Avropada işlətdiyi-

miz rəqəmlərə ərəb 

rəqəmləri deyirlər, 

amma onları hindlilər 

kəşf ediblər. 

1.Hindistanda 

olan dinlər haq-

qında. 

2. Yoqa haqqın-

da. 

 

Bu cədvəli müəllim lövhədə çəkir və hər qrup öz yazdıqlarını orada qeyd edir. 

Bundan sonra sinif müzakirəyə başlayır. İlk məlumatla, yəni Hindistan haqqında 

bildikləri ilə mətni oxuduqdan sonra bildiklərini müzakirə edirlər. Bu metod çox vaxt 

tələb etdiyindən 2 dərsi bu strategiyaya həsr etmək olar. 



 

BİBÖ cədvəli 

 

Müəllim dərsə “beyin həmləsi” strategiyası ilə başlayır. Şagirdləri cütlərə 

ayırandan sonra sinfə sual verilir. 

Delfinlər haqqında nə bilirsiniz? 

Cütlər bu sual ətrafında işləyirlər. Bildiklərini kağıza qeyd edirlər. Həmin vaxt 

ərzində müəllim aşağıda verilmiş cədvəli yazı taxtasında çəkir. Cütlər verilən sualla 

əlaqədar müəllimlə öz fikirlərini bölüşürlər. Ümumi razılığa gələrək fikirlər yazı 

taxtasındakı cədvəldə “Biz nəyi bilirik?” sualı altında yazılır. Sonra müəllim yeni 

sualla şagirdlərə müraciət edir. Delfinlər haqqında daha nələri bilmək istərdiniz? 

Şagirdlər yenə də öz aralarında fikir mübadiləsi edir və hər qrup öz fikrini 

söyləyərək yazı lövhəsindəki cədvəldə qeyd edirlər. 

 

 

Bildiklərimiz İstəyirik bilək Öyrəndiklərimiz 

1.Təlim 

olunmağa 

meyllidirlər. 

2.Məməlilər 

sinfinə aiddir. 

3.Xəzər 

dənizində 

yaşamır. 

1.Çoxalması 

haqqında 

 

2.Daha hansı 

dənizlərdə 

yaşayırlar? 

 

 

Müəllim mətni şagirdlərə paylayır. Mətni oxuduqca şagirdlər Öyrəndiklərimiz? 

sualına cavab axtarırlar və öz cədvəllərində qeyd edirlər. 

Mətni oxuduqdan sonra qruplar yeni öyrəndiklərini yazı taxtasındakı cədvəldə 

qeyd edirlər. 

 

Bildiklərimiz İstəyirik bilək Öyrəndiklərimiz 

1.Təlim olunmağa meyil-

lidirlər. 

2.Məməlilər sinfinə aiddir. 

3.Xəzər dənizində yaşamır. 

1.Çoxalması haqqında 

 

2.Daha hansı dənizlərdə 

yaşayırlar? 

1. Nisbətən şüurludur. 

 

Sonra müəllim şagirdlərdən soruşur. Əvvəlcə sual vermədikləri daha hansı 

informasiyaya rast gəldilər?. Cavabsız qalmış sualların cavablarını haradan tapmaq, 

bunu necə etmək lazımdır və s. müzakirə edilir. Müəllim öz fikrini söyləyir və dərsi 

yekunlaşdırır. 

 

İstiqamətləndirilmiş mühazirə 

 

Dərsin əvvəlində müəllim mövzunu elan edir. Məsələn, mövzu “Avstraliyanın 

kəşfi” adlanır. Sonra müəllim sinfi qruplara ayırır və şagirdlərə təklif edir ki, mövzu 



üzrə bildiklərini yada salsınlar və siyahı hazırlasınlar. Bunun üçün ağ vərəqdə cədvəl 

çəkilir, vərəqin bir tərəfində “Avropa Avstraliyaya nə verib”, o biri tərəfində “Avstra-

liya Avropaya nə verib?” suallarını yazmaq lazımdır. Verilən vaxt ərzində qruplar bu 

suallarla əlaqədar fikir mübadiləsi edir və öz vərəqlərində qeydiyyat aparırlar. 

 

Avropa Avstraliyaya nə verib, hansı yeni 

biliklər əldə ediləcək? 

Avstraliya Avropaya nə verib? 

1. 

2. 

1. 

2. 

 

Qruplarda iş bitdikdən sonra müəllim bütün siniflə müzakirə aparır, şagirdlərin 

fikirlərini ümumiləşdirir və lövhədəki cədvəldə qeyd edir. Şagirdlərə bildirir ki, 

mühazirənin məzmunu ilə siyahını müzakirə edəcəklər, diqqətli olsunlar. 

Müəllim mətnin I hissəsini 10-15 dəqiqə ərzində mühazirə edir (mühazirə 15 

dəqiqədən çox olduqda şagirdlərin fikri yayınır, müəllimi dinləmirlər). Mühazirənin I 

hissəsi bitdikdən sonra müəllim şagirdlərdən xahiş edir ki, mövzu haqda öz fikirlərini 

indicə mühazirədə eşitdikləri informasiya ilə müqayisə edib qeydlərində düzəliş 

etsinlər və lövhədəki cədvəldə qruplar qeyd edir, fikirlərini söyləyirlər. 

Yazdıqlarından hansı düz çıxdı, hansı səhvdir. Müəllim şagirdlərə çatdırmalıdır ki, 

mühazirənin II hissəsində onları maraqlandıran, lakin I hissədə cavab tapmadıqları 

suallara rast gələcəklər. 

Müəllim mühazirənin II hissəsini oxuyur. Mühazirə bitdikdən sonra o şagirdlərə 

müraciət edir ki, yeni öyrəndiklərinizi cədvəldə qeyd edin. Dərsin sonunda şagirdlərə 

5 dəqiqəlik esse (sərbəst yazı) yazmaq tapşırılır. Yəni şagirdlər Avropaya 

Avstraliyanın təsiri haqqında öz fikirlərini qısa şəkildə vərəqə qeyd edirlər. Əgər vaxt 

varsa, sinifdə yazırlar, vaxt yoxdursa, evdə yazıb gətirirlər, müəllim yazıları yığır və 

onlarla tanış olur. Müəllim mütləq bu esselər haqqında öz fikrini bildirməlidir. 

 

Klaster (şaxələndirmə) 

 

Klaster hər hansı bir mövzu və ya fikrin mümkün qədər açılmasına, şagirdlərin bu 

ətrafda geniş, sərbəst düşünməsinə şərait yaradan metoddur. Şaxələndirmə 

strategiyasından həm düşünməyə yönəltmə, həm də düşünmə mərhələsində istifadə 

etmək olar. Dərsin əvvəlində, mövzu ətraflı öyrənilməmişdən qabaq şagirdlərin fikrini 

cəmləşdirmək və əvvəlki biliklərini yada salmaq üçün istifadə oluna bilər. Bu metodun 

tətbiqi zamanı fikirdən fikir, mövzudan mövzu doğur, yeni assosiasiyaların yaranması 

imkanı genişlənir. Klaster metodu həm fərdi, cütlərdə, həm də qrupla həyata keçirilə 

bilər. Onun tətbiqi çox sadə və yadda qalandır. Şaxələndirməni həyata keçirmək üçün: 

1.İri ağ kağız götürülür. 

2.Kağızın mərkəzində söz, hər hansı fənnə aid termin, cümlə və s. yazılır. 

3.Həmin sözdən şaxələr ayrılır və yeni fikirlər yazılır. 

Düşünməyə yönəltmə zamanı şagirdlər mövzusu ilə əlaqədar bildiklərini 

yadlarına salırlar. Yəni onlar klasteri işlədilər və hər qrup öz işini sinfə təqdim etdi. 

Sonra isə konkret mövzu verilir, şagirdlər həmin mövzu ilə tanış olurlar. 



Ola bilsin ki, müəllim tətbiq etmədə, yəni düşünmə mərhələsində də klaster 

metodundan istifadə etsin. Mətndən aldığı yeni bilikləri klasterdə qeyd etsinlər. Bu 

zaman onlar qeydlərini yaxşı olardı ki, başqa rəngli qələmlə etsinlər (Əvvəlki bilikləri 

yeni aldığı bilikdən ayırmaq məqsədi ilə). Bu metoddan istənilən fənnin tədrisi za-

manı istifadə etmək əlverişlidir. 

 

Ziq-zaq metodu 

 

Əvvəlcə şagirdləri dörd nəfərlik qruplara bölün. Qruplar müəyyənləşdirildikdən 

sonra hər bir qrupdakı şagirdlərə təklif edin ki, hərəsi bir rəqəm söyləməklə 1-dən 4-ə 

qədər saysınlar. Beləliklə, hər bir kəsin söylədiyi rəqəm onun nömrəsi olacaqdır. 

Sonra şagirdlərə mətn verilir. İzah edilir ki, mətni araşdırmaq, məzmunu dərk 

etmək və məğzinə varmaq lazımdır. 

Şagirdlərin diqqətinə çatdırmaq lazımdır ki, mətn 4 hissəyə bölünmüşdür. Hər 

bir qrupdakı 1 nömrəli iştirakçı birinci hissə, 2 nömrəli iştirakçı ikinci hissə, 3 

nömrəli iştirakçı üçüncü, 4 nömrəli iştirakçı dördüncü hissə üçün cavabdeh olacaqlar. 

Bu qaydanı izah etdikdən sonra şagirdlərdən xahiş edin ki, eyni nömrəli iştirakçılar 

bir yerə toplansınlar. Eyni nömrəli iştirakçılardan təşkil olunmuş qruplar indi ekspert 

qrupları adlanır, onların vəzifəsi, mətnin öhdələrinə düşən hissəsinin materialını 

diqqətlə öyrənməkdən ibarətdir. Onlar həmin hissəni oxumalı, məzmununu müzakirə 

etməli və materialı lazımınca qavramalıdırlar. Ekspert qrupunun hər bir üzvü öyrən-

diyi hissənin materialını dərsin əvvəlində yaranmış qrupun üzvlərinə izah etməlidir. 

Şagirdlərə çatdırmaq lazımdır ki, sonradan onların bəzilərinə öyrəndikləri hissəni 

bütün sinfə izah etmək təkilf olunacaq. Ekspert qruplarının işi başa çatdıqdan sonra, 

onlar öz əvvəlki qruplarına qayıdıb materialın məzmununu həmkarlarına izah edirlər. 

Şagirdlər bilməlidirlər ki, yekunda bütün qrup üzvlərinin materialın məzmununu tam 

mənimsəmələri zəruridir. 

Bu metoddan istifadə zamanı müəllim əvvəlcədən mövzunu 4 hissəyə (hissəyə 

ayırmaq qrupların sayından asılıdır) ayırır. Məsələn, mövzu: Azərbaycan. Bu zaman 

onun coğrafi mövqeyi və təbii şəraiti – birinci; relyefi - ikinci; iqlimi və daxili suları - 

üçüncü; əhalisi və nəqliyyatı - dördüncü ekspert qrupuna tapşırılır. Hər ekspert qrupu 

ona düşən hissəni öyrənir, müzakirə edir, sonra əvvəlki qruplara qayıdır, orada 

öyrəndikləri hissəni qrup üzvlərinə izah edirlər. Beləliklə, mövzunun hər bir hissəsi 

haqqında qrupun hər bir üzvü bilik alır və o barədə qrup üzvlərinə məlumat verir. 

İlkin qrup üzvləri qeydlər etməli, meydana çıxan sualları yazmalı, sonra bu 

suallar hər bir hissə üçün məsul olan ekspertlərə ünvanlanmalıdır. 

Müəllim informasiyanın dəqiq verildiyinə və qarşıya çıxan sualların düzgün 

cavablandırıldığına əmin olmalı və nəzarət etməlidir. 

 

Dəyirmi masa 

 

Müəllim sinfi qruplara bölür. Hər qrupa bir vatman kağızı və qrupun 

şagirdlərinin sayı qədər rəngli flamaster verir. Hər şagird ona verilən rəngli flamaster 

ilə yazmalıdır. 



Yazılı “Dəyirmi masa” elə metoddur ki, bu zaman vərəq qrupun daxilində dairə 

üzrə daim bir nəfərdən digərinə ötürülür. Məsələn, müəllim mövzuya aid hansısa bir 

fikri yazır, sonra şagird öz fikirlərini əlavə edərək vərəqi sol tərəfdəki “qonşusuna” 

verir. O da öz növbəsində bu fikrə yeni mülahizələr əlavə edir və vərəqi başqasına 

ötürür. Şagirdlərin hər biri öz fikirlərini ayrı rəngli qələmlə və ya flamasterlə yazırlar. 

Bu zahirən bütün şagirdlərin yoldaşlarından geri qalmamaq hissini gücləndirir və 

müəllimə imkan verir ki, mövzunun hər bir şagird tərəfindən mənimsənilməsini və 

hər bir kəsin nə dərəcədə iştirak etdiyini müəyyənləşdirsin. 

Məsələn, ədəbiyyat dərsində Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı mövzusunun tədrisi 

zamanı müəllim vatmanda bir söz yazır: “Xəmsə”. Qrupun üzvlərinin hər biri sıra ilə 

öz əlavələrini edirlər. Şagirdin biri yazır “Beşlik”, digəri “Sirlər xəzinəsi”, o biri 

“Leyli və məcnun” və s. beləliklə, bütün üzvlər xəmsə ilə əlaqədar bildiklərini sıra ilə 

qeyd edirlər. Qruplar işlərini bitirdikdən sonra hər qrup öz işini təqdim edir. Hansı 

qrupun mövzunu nə dərəcədə mənimsəməsi aydın olur. Sonda müəllim ümumi nəticə 

çıxarır. 

Bu metoddan bütün fənlərin tədrisində istifadə etmək olar. 

 

                                Qrafik göstəricilər 

 

Tədris zamanı zehni prosesləri əyaniləşdirmək üçün qrafik göstəricilərdən 

istifadə edilir. Konseptual cədvəllər, T-sxemlər və Venn diaqramı qrafik 

göstəricilərin ən səmərəli formalarıdır. 

 

Konseptual cədvəl 

 

Bu üsul üç və ya daha çox obyekt, yaxud cəhətin müqayisəsi nəzərdə tutulan 

zaman səmərəli sayılır. Cədvəli düzəltmək üçün vərəqin sol tərəfində, şaquli qrafada 

müqayisə ediləcək obyektlər, üfüqi qrafalarda isə onların müqayisə olunacaq 

xüsusiyyətləri göstərilir. Konseptual cədvəldən ədəbiyyat dərslərində surətləri, 

müxtəlif peşələri müqayisə edərkən istifadə etmək olar. Bu cədvəldən yazı işləri üçün 

hazırlıq mərhələsində, ibtidai sinifdə və dil-ədəbiyyat dərslərində də istifadə etmək 

olar. 

Ədəbiyyat dərslərində müqayisə ediləcək cəhətlərə hansı aspektdən yanaşmağı 

müəllim aydınlaşdırmalıdır. Cədvəldə mövzu ilə əlaqədar dəyişiklik edə bilər. 

 

T-Sxemlər 

 

Müzakirə zamanı müsbət-mənfi cavablar üçün (razıyam, etiraz edirəm), yaxud 

müqayisəli fikirlərin qeyd edilməsi üçün T-sxemlər adlanan qrafik göstəricilərdən 

istifadə olunur. Müəllim müəyyən bir mətni şagirdlərə verir, onlar razıyam və ya 

etiraz edirəm prinsipi ilə oxuyurlar və aşağıdakı kimi cədvəl tərtib edirlər. (Yaxşı olar 

ki, mövzu Qarabağ hadisələri, qaçqınlar haqqında olsun). 

 

Yuxarı Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq 

olmaz (səbəblər) 

Yuxarı Qarabağı Azərbaycandan ayırmaq 

olar (səbəblər) 



1. Azərbaycanın tarixi ərazisidir. 

2. Ermənilər bura köçürülüblər. 

 (XIX əsrin I yarısında)  

3.və s. 

1. 

2. 

3. 

 

Cədvəl tərtibindən sonra iş cütlərlə gedir. 10 dəqiqə vaxt verilir ki, səbəblər 

yazılsın, birinci 5 dəqiqə ərzində cədvəlin sol tərəfində qoyulan suala cavablar yazılır, 

ikinci 5 dəqiqə ərzində isə cədvəlin sağ tərəfindəki sualla əlaqədar səbəblər yazılır. 

Sonra hər cüt özünə yaxın olan cütlə fikir mübadiləsi edir. Axırda müəllim yazı löv-

həsində bütün sinif üçün T- sxemi tərtib edir, bütün cütlərin fikirlərini ümumiləşdirir 

və nəticə çıxarır. 

 

Semantik əlamətlərin təhlili 

 

Semantika fransızca “semantiq”ue, yunanca semantikos – işarə edən, “sema” 

işarə deməkdir, semantikanın tədqiqat obyekti işarənin (sözün) üçüncüsünün 

(işarələyən, denotat, işarələnən) vəhdətidir. İşarələyən (zahiri ünsür, səslərin yaxud 

qrafik işarələrin ardıcıllığı) denotat (adlandıran predmet və gerçəklik hadisələri) işa-

rələnənlə (predmet və hadisələrin insan şüurunda əksi) bağlıdır. Bu üç əlaqə 

semantikanın məna kateqoriyasını təşkil edir. 

Bu strategiyadan şagirdlərdə əsas biliklərin formalaşdırılması və inkişafı üçün 

istifadə etmək olar. Semantik əlamətlərin təhlili metodu şagirdlər üçün tanış olmayan 

mövzunun tədrisi zamanı daha əhəmiyyətlidir. Bu metodun tətbiqi zamanı keçilmiş 

mövzu ilə yeni mövzu müqayisə edilir. 

Bunun üçün müəllim yazı lövhəsində sxem çəkir. Sxemin sol tərəfində 

yuxarıdan aşağıya üç müqayisə olunacaq obyektin adı yazılır. Kağızın yuxarı 

hissəsində, soldan sağa müqayisə olunan xüsusiyyətlər yazılır. Şagirdlər də bunu 

özləri üçün qeyd edirlər, uşaqlar iki və ya üç tanış obyekti müqayisə edərək, semantik 

əlamətlərin altında hər bir obyektə müvafik işarə və qeydlər qoyurlar. (“Hə” üçün +, 

“yox” üçün -, tam əmin olmadıqları üçün ? işarəsi qoyurlar). Məsələn, aşağıdakı 

cədvəldə göstərildiyi kimi: 
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Bundan sonra şagirdlər mütaliə yolu ilə mətni öyrənməyə başlayırlar və 

müzakirə edirlər. Mətnlə tanış olduqdan sonra lazım gəlsə öz sxemlərində düzəliş 

aparırlar. Sonda müəllim özünün hazırladığı sxem üzərində şagirdlərin köməyi ilə 

düzəliş edir və ya cavabları təsdiq edir. 

 

Venn diaqramı 

 

Venn diaqramı kəsişən iki və ya daha artıq çevrə üzərində qurulur. Çevrələrin 

üst-üstə düşdüyü hissədə yazmaq üçün kifayət qədər yer olmalıdır. Həmin hissədə 

sözü gedən məsələnin oxşar yaxud ümumi cəhətləri qeyd olunur. Tutaq ki, şagirdlər 

coğrafiyadan və ya tarixdən iki ölkəni müqayisə edirlər. (Hər bir fənnə aid müqayisə 

olunan məsələ, obyekt ola bilər). Venn diaqramı vasitəsi ilə oxşar və ya fərqli 

cəhətləri vermək olar. Sinif qruplara bölünür, mövzuya aid mətn paylanılır. Müəllim 

qruplara tapşırır ki, mətnlə tanış olsunlar və onlara təqdim olunan ağ kağızlar 

üzərində Venn diaqramı qursunlar. Bu zaman müəllim diaqramı yazı lövhəsində 

qurur. Diaqramın kənar hissələrində (çevrələrin) fərqli cəhətlər, üst-üstə düşən 

hissədə isə oxşar cəhətlər yazılır. Qruplarda iş bitdikdən sonra hər qrup öz işini 

təqdim edir. Dərsin sonunda müəllim fikirləri ümumiləşdirərək lövhədə qurulmuş 

Venn diaqramında qeydlər edir və son nəticəni söyləyir. Bu diaqramdan bütün 

fənlərin tədrisi zamanı istifadə etmək əlverişlidir. 

 

 

 

 

 

 

Venn diaqramından həm öyrədici, inkişafetdirici, həm də ümumiləşdirici dərsdə 

istifadə etmək olar. 

Müqayisə olunacaq obyektin, məsələnin sayından asılı olaraq çevrələrin kəsiyini 

artırmaq olar. Məsələn aşağıdakı kimi . 

 

 

 

Oxşar                Fərqli 



 

 

 

Məqsəd: 

1. Cisim və ya hadisələri müqayisə etmək və onların oxşar və fərqli cəhətlərini 

müəyyənləşdirmək; 

2. Biliklərin aktuallaşması; 

3. Təhlil proseslərinin inkişafı; 

4. Qiymətləndirmə prosesinin inkişafı; 

 

Alqoritm: 

1. Müqayisə olunacaq cismin və hadisələrin müəyyənləşdirilməsi; 

2. Kəsişən dairələrin çəkilməsi (ortada yazmaq üçün yer saxlamaq); 

3. I və II dairədə müqayisə olunacaq obyektləri qeyd etmək; 

4. Şagirdlərə təlimat vermək (təlimatda nəyin müqayisə olunacağı və dairələrdə 

oxşar və fərqli cəhətlərin necə qeyd olunacağı barədə deyilir); 

5. Müqayisə olunan obyektlər təsvir olunur: fərqli cəhətlər sol və sağ tərəfə, 

oxşar cəhətlər kəsişmə dairəsində qeyd olunur; 

6. Müqayisə nəticəsində şagirdlər ümumiləşdirmə aparırlar; 

Şərtlər: (hər cür ola bilər) 

A) İş forması- böyük və kiçik qruplarda və cütlərdə; 

B) Auditoriyanın bilik səviyyəsi – müqayisə olunacaq cisim və ya hadisələrin 

xüsusiyyətləri haqqında biliklər olmalıdır; 

C) Vaxt – maksimum 15 dəqiqə (materiallardan asılı olaraq); 

D) Dərs tipi – ümumiləşdirici dərs, bilik və bacarıqların formalaşdırılması; 

E) Dərs mərhələsi – yeni materialın təqdimatı - motivasiya, tədqiqat mərhələsi, 

nəticələrin çıxarılması, tətbiq etmə; 

Vəsaitlər: Lövhə, flomaster, kağız, əlavə ədəbiyyat və material; 

Yarana biləcək problemlər: 

1. Ümumi cəhəti müəyyənləşdirməkdə çətinlik; 

2. Vaxtın uzanması; 

3. Nəticənin çıxarılmasında çətinlik. 

 

İki hissəli gündəlik strategiyası 

 

Sinifdəki şagirdləri cütlərə ayırırıq. Hər birisinə tapşırırıq ki, “Vətən həsrəti 

nədir?” mövzusuna aid fikirlərini qısa şəkildə qeyd etsinlər. Hər iki yoldaş (cütlər) 

yazıb qurtardıqdan sonra fikirlərini bir-birilə bölüşürlər. Bütün siniflə müzakirə 

aparmaq üçün bir şagirdi qaldırır, öz fikirlərini soruşuruq və digər şagirdlər də deyi-

lənlərə əlavələr edə bilərlər. Sonra şagirdlərə Almas İldırımın “Əziz Azərbaycanım” 

şeirini oxumağı tapşırırıq, şeiri oxuduqca onlar iki hissəli gündəliyə uyğun qeydlər 

etməlidirlər. 

İki hissəli gündəlik tərtib etmək üçün şagirdlər ağ vərəqi şaquli xətlə iki yerə 

ayırırlar. Vərəqin sol tərəfində onlar mətndən yadda qalan, onlara çox təsir etmiş, 

nəyi isə xatırladan sitatları qeyd edirlər. Vərəqin sağ tərəfində isə onlar fikirlərini şərh 



edirlər: Niyə bu sitatı yazıblar?, Sitat onlarda hansı fikirləri oyadıb?, Bununla bağlı 

hansı suallar meydana çıxmışdır?  

 

Şeirdən götürülən sitat Verilən şərhlər. Nəyə görə bu sitat 

yazılıb? 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

     Şagirdlər şeri oxuyub iki hissəli gündəlikdə qeydlər edirlər. Sonra müzakirəni 

bütün siniflə aparmaq lazımdır. Cütlərdən biri qaldırılır, yazdıqlarını söyləyirlər, 

digərləri isə öz fikirlərini əlavə edirlər. Müzakirə qurtardıqdan sonra müəllim 

şagirdlərdən xahiş edir ki, 10 dəqiqə ərzində “Vətən” mövzusuna aid düşüncələrini 

yazsınlar. (Bu metod 10 dəqiqəlik ESSE adlanır.) 

Bu dərs zamanı müəllim proqramda verilmiş şeri sadəcə olaraq əzbər söyləmir, 

şagirdlərdən də həmin anda şeri evdə əzbərləməyi tələb etmir. Şagirdlərdə əsər 

üzərində apardıqları iş vasitəsi ilə maraq yaradır və sonra əzbərləməyi tapşırır. 

 

Karusel strategiyası 

 

Qruplara ayrılandan sonra müəllim hər qrupa sual yazılmış bir kağız və vatman 

verir. Qrupların sayı 4-sə 4 müxtəlif sual qoyulur. Hər qrupun üzvləri sualı oxuyur və 

ona cavab yazırlar. Sonra müəllimin köməkliyi ilə kağızları saat əqrəbi istiqamətində 

bir-birinə ötürürlər. İkinci dairə ilə gələn suala da cavab yazılır, yenə də qruplar 

kağızı dəyişdirirlər və beləliklə “karusel” kimi 1-ci qrupdakı kağız bütün digər 

qruplardan keçərək, axırda özünə qayıdır (eləcə də digər qrupların kağızları da digər 

qruplardan keçərək, axırda özünə qayıdır). Deməli hər qrup hər bir suala öz cavabını 

verir. Müəllim bu kağızları yazı lövhəsinə yapışdırır və sualların cavabları üzərində 

işləyirlər. 

 

 

 

                            7. Qiymətləndirmənin nəzəri məsələləri 
 

 Yuxarıda vurğulandığı kimi,  yeni qiymətləndirmə sisteminin yaradılmasını 

zəruri edən amillər bunlardır: 

1. Təhsil fəaliyyətinin səmərəlilik səviyyəsinin müəyyən edilməsi. 

2. Təhsil standartlarının tələbata uyğunluğunun monitorinqinin həyata 

keçirilməsi. 

3. Ölkə üzrə şagirdlərin nailiyyətləri barədə obyektiv məlumatların əldə edilməsi. 



4. Təlim prosesinin təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətinin yüksəldilməsi. 

         Burada xüsusi olaraq vurğulamaq yerinə düşər ki, qiymətləndirmə və 

təlim proseslərinə təhsilin qaşılıqlı əlaqədə olan iki tərəfi kimi baxmaq 

məntiqidir.Sistemli proses olan qiymətləndirmə-təlim nəticələri ilə maraqlı 

tərəflər arasında səmərəli əks- əlaqə vasitəsi kimi aşağıdakı komponentləri 

əhatə etməklə qurulur: 

  -Qiymətləndirmə məlumatları;  

          -Məlumatların toplanması; 

   -Qiymətləndirmə nəticələri;  

   -Qiymətləndirmə standartları. 

Müasir qiymətləndirmə siyasəti.  

 Qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilir və onu idarə 

edən vacib amil kimi meydana çıxır.  

 Cari qiymətləndirmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının 

bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.  

 Tədris prosesinin bütün mərhələlərində tətbiq edilir. 

 Şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərlər) qiymətləndirilir, inkişafı sistemli 

şəkildə izlənilir. 

 Məzmun standartlarının mənimsənilməsi səviyyəsini ölçmək üçün 

qiymətləndirmə standartları müəyyənləşdirilmişdir.  

          Dünya təcrübəsində qiymətləndirmənin aşağıdakı ümumi prinsipləri 

özünə yer almışdır: 

▪ qiymətləndirmə təlim prosesinin mühüm tərkib hissəsidir və bütün təlim 

prosesi ərzində aparılmalıdır; 

▪ qiymətləndirmə prosesində şəraitdən və şagirdlərin inkişaf səviyyəsindən asılı 

olaraq müxtəlif metodlardan istifadə edilməlidir; 

▪ qiymətləndirmə təlimin keyfiyyətini korrektə edən proses olmalı, şagidlərdə öz 

bacarıqlarını qiymətləndirmək qabiliyyəti formalaşdırmalı və öz təlim nəticələrini 

daim yaxşılaşdırmaq istəyi, arzusu yaratmalıdır; 

▪ qiymətləndirmə təlimin son nəticələrinə və ictimai həyata girişə yönələn 

qabaqlayıcı (önləyici) standarta əsaslanmalıdır; 

▪ qiymətləndirmədə ədalətlilik, şəffaflıq və obyektivlik təmin olunmalıdır; 

▪ qiymətləndirmə kriteriyaları ölçülə bilən və etibarlı olmalıdır.  

Qiymətləndirmənin aparılmasında riayət edilməli prisiplərə bunları aid etmək olar:  



  –məqsədəuyğunluq;   

  -nailiyyətlərin və təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi;  

 -toplanmış məlumatların keyfiyyətcə müvafiqliyinin və etibarlılığının təmin 

olunması; 

-qiymətləndirmədə şəffaflıq,ədalətlilik,qarşılıqlı razılaşma və əməkdaşlıq;  

 -təlim fəaliyyətində qiymətləndirmə nəticələrinin inkişafetdirici rolunun təmin 

olunması. 

Qiymətləndirmənin istiqamətləri, növləri və formaları. 

 Qiymətləndirmənin istiqamətləri dedikdə, ayrı-ayrı forma, məzmun və məqsədə 

malik olan qiymətləndirmələr nəzərdə tutulur.  

Ölkəmizdə qiymətləndirmə aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır: 

 Beynəlxalq qiymətləndirmə; 

 Milli qiymətləndirmə; 

 Məktəbdaxili qiymətləndirmə. 

- Milli və beynəlxalq qiymətləndirmə təhsildə perspektivləri müəyyənləşdirmək 

üçün aparılan qiymətləndirmə tədqiqatlarıdır və xüsusi qurumlar tərəfindən 

həyata keçirilir.  

- Məktəbdaxili qiymətləndirmə rəsmi qiymətləndirmədir və şagirdlərin sinifdən-

sinfə, bir təhsil səviyyəsindən digər təhsil səviyyəsinə keçirilməsinə xidmət 

edir.  

Beynəlxalq qiymətləndirmə: 

 Beynəlxalq standartlara əsaslanır. 

 Cəmiyyətdə inteqrasiya proseslərinin nəticəsidir.  

 Hər bir ölkənin vətəndaşına digər ölkələrdə təhsil almaq imkanı yaradır. 

 Beynəlxalq və milli ekspertlər tərəfindən keçirilir. 

Milli qiymətləndirmə: 

 Milli qurumlar tərəfindən keçirilir. 

 Bütün pillələr və səviyyələr üzrə təlim nəticələrinin səviyyəsini müəyyən etmək 

məqsədilə aparılır. 

Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri: 



 Diaqnostik qiymətləndirmə (ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi); 

 Formativ qiymətləndirmə (inkişafın izlənməsi); 

 Summativ (yekun) qiymətləndirmə. 

Dərsliyin XXII fəslində qeyd olunduğu kimi,ümumtəhsil məktəblərinin təlim 

təcrübəsində müasir qiymətləndirmənin növlərindən, əsasən,  aşağıdakı suallara 

cavab tapmaq məqsədilə istifadə olunur: 

1) İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi (diaqnostik qiymətləndirmə) – şagirdər 

əsas bilik və bacarıqlara hansı dərəcədə malikdirlər? Şagirdlər tədris olunan 

materialın hansı hissəsini bilirlər? 

2) İrəliləyişlərin monitorinqi (formativ qiymətləndirmə) –standartların 

mənimsənilməsinə doğru şagirdlər kifayət qədər irəliləyə bilirlərmi? 

3) Yekun (summativ) qiymətləndirmə-şagirdlər verilmiş standart və ya 

standartlar qrupunda müəyyən edilmiş məqsədlərə çatmışlarmı? 

Qiymətləndirmə formaları-qiymətləndirmənin keçirilmə mexanizmini nəzərdə 

tutur. Məsələn, yekun qiymətləndirmənin mərhələsi olan buraxılış imtahanları 

mərkəzləşdirilmiş, kiçik summativ qiymətləndirmə sinifdaxili, böyük summativ 

qiymətləndirmə məktəbdaxili, milli və beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatları seçim 

yolu ilə məktəbdaxili formada aparılır.  

Təbii ki, ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi (diaqnostik qiymətləndirmə) 

şagirdin artıq nələri bildiyini müəyyən edir və təlimin düzgün qurulmasında müəllimə 

yol göstərir. Təlim prosesində düzgün istiqamətləşdirilmiş şagird öyrənilmiş 

materialın təkrarına vaxt itirmir, həmçinin onun üçün başa düşülməyən və ya tanış 

olmayan material qalmır. 

İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsində suallar bir-biri ilə elə əlaqələndirib 

tənzimlənməlidir ki, onların bəziləri şagirdin hansı biliklərə malik olduğunu, digərləri 

isə yeni materialı mənimsəmədiyi güman olunan şagirdləri müəyyən etsin. Əgər ilkin 

səviyyənin qiymətləndirilməsi şagirdlərin sinifdəki fəaliyyətini müqayisə etmək və ya 

sonrakı inkişafını qiymətləndirmək üçün ilkin məlumat bazasını yaratmaq məqsədilə 

istifadə olunursa, onda bu suallar əsas psixometrik tələblərə cavab verməlidir. 

Şagirdlərin irəliləyişinin monitorinqi (formativ qiymətləndirmə) vasitəsi ilə 

tədrisin düzgün istiqamətləndirilməsi həyata keçirilir, alternativ üsul və mənbələrdən 

istifadə və ya şagirdin daha da irəliləməsi üçün ona əlavə impulsun verilməsi barədə 

ehtiyaclar müəyyənləşdirilir. Qəbul edilmiş standartların reallaşmasına istiqamətlənən 

irəliləyişlərin monitorinqi (formativ qiymətləndirmə) sinifdə hər bir şagirdin 

inkişafının hərəkətverici amilinə, təlimin həlledici komponentinə çevrilir. Müəllim 

yalnız belə monitorinq vasitəsilə tədris prosesini tənzimləyir, bütün şagirdlərin 

irəliləyişlərini təmin edir, eyni zamanda uğur qazana bilməyən şagirdlərin 

ehtiyaclarını öyrənərək onlara əlavə kömək göstərir. Bu mənada şagirdlərin faktiki 

fəaliyyətinin nəticələri müəllim üçün real indikatora çevrilir . Monitorinqlər müəyyən 

anlayışların mənimsənildiyini müşahidə etmək və ev tapşırıqlarını nəzərdən 

keçirməklə, yaxud başqa formal qiymətləndirmə tipindən istifadə etməklə aparıla 



bilər. Monitorinqlərin hansı formada aparılmasından asılı olmayaraq, onlar müntəzəm 

xarakter daşımalıdır. 

Yekun (summativ) qiymətləndirmə standart və ya standartlar qrupunda müəyyən 

olunmuş məqsədlərə şagirdlərin hansı səviyyədə nail olduqlarını müəyyən edir. Yekun 

(summativ) qiymətləndirmə standartların mənimsənilməsi istiqamətində şagirdlərin 

əldə etdiyi irəliləyişləri dəyərləndirir. Bu qiymətləndirmə növü mövzunun, bəhs və 

bölmənin, yaxud da tədris ilinin sonunda eyni qaydada keçirilir. Yekin (summativ) 

qiymətləndirmənin mühüm cəhəti şagirdlərin mənimsədiklərini tətbiqetmə 

qabiliyyətinə nə dərəcədə malik olduqlarını aşkara çıxarmaqdır. 

 

 

 Yeni məktəbdaxili qiymətləndirmənin əsas mahiyyətini formativ 

qiymətləndirmə təşkil edir. Formativ qiymətləndirmə şagirdin təlim fəaliyyətinin 

daim izlənməsi və prosesin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş 

məzmun standartlarından irəli gələn bilik və bacarıqlara yönəlməsi səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qiymətləndirmə sisteminin “sistem-struktur” interpretasiyası. 

 

Kəmiy

yət 

Beynəlxalq 



                                            

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

Müasir qiymətləndirmənin ənənəvi qiymətləndirmə ilə müqayisəsi 

        

Ənənəvi qiymətləndirmə Müasir qiymətləndirmə 

-Qiymətləndirmə zamanı şagirdə qiymət 

yazmaq kimi qəbul olunurdu; şagird 

yalnız qiymət almaq xatirinə oxuyurdu. 

- Cari qiymətləndirmə formalizmə 

gətirib çıxarırdı; müəllimin subyektiv 

rəyinə əsaslanırdı. 

- Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir 

hissəsində tətbiq edilirdi. 

- Əsasən, bilik səviyyəsi 

qiymətləndirilirdi. 

- Qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinə yönəldilir və onu 

idarəedən vacib amil kimi meydana 

çıxır. 

- Cari qiymətləndirmənin aradan 

qaldırılması məzmun standartlarının 

bütövlükdə mənimsənilməsini və 

qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin 

edir. 

-Tədris prosesinin bütün mərhələlərində 

tətbiq edilir.  

- Şagirdin naliyyəti (qazanılan dəyərlər) 

qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəkildə 

Qiymətlən

dirmə 

Növləri 

Xüsusiy

yətləri 

Məqsədi 

Formaları 

Meyar  

və 

normativlər 

Rolu və 

vəzifələri 

Milli 

Məktəb 

daxili 

Diaq-

nostik 

Formativ 

Summati

v 

Metod 

və 

vasitəri 
Keyfiyyət 



izlənilir.  

- Məzmun standartlarının 

mənimsənilməsi səviyyəsini ölçmək 

üçün qiymətləndirmə standartları 

müəyyənləşdirilmişdir.  

 

 

 

Məktəbdaxili qiymətləndirmə növləri üzrə interpretasiya 

Diaqnostik qiymətləndirmə 

 Diaqnostik qiymətləndirmə şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini 

müəyyənləşdirmək, birbaşa müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə xidmət edir.  

 Şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklər 

aparılmasına imkan yaradır.  

 Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat 

almağa imkan verir. 

 Fərdi yanaşmaya və diferensial təlimə şərait yaradır.  

Məqsədlər: 

- Hər bir şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsi haqqında məlumat əldə 

etmək; 

- Təlim prosesinin planlaşdırılmasında şagirdlərin fərdi inkişaf xüsusiyyətlərini 

nəzərə almaq və fərdi yanaşmanı təmin etmək; 

- Təlim strategiyasını müəyyənləşdirmək. 

 

Diaqnostik qiymətləndirmənin keçirilmə vaxtı: 

        -  Dərs ilinin, tədris vahidlərinin əvvəlində; 

        -  Yeri gəldikcə- bəhs və bölmələrin əvvəlində; 

        -  Zəruri vəziyyət yarandıqda (şagird başqa məktəbdən gələndə, sinfi dəyişəndə 

və s.) 

Diaqnostik qiymətləndirmənin qeydiyyatı: 



 Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi sənədlərdə qeyd olunmur, yazılı 

qeydlər müəllimin qeyd dəftərində öz əksini tapır, sinif və şagird 

portfoliosunda saxlanılır.  

Davamlı və qısamüddətli diaqnostik qiymətləndirmə: 

 Diaqnostik qiymətləndirmə məqsədinə uyğun olaraq iki formada keçirilir: 

davamlı və qısamüddətli; 

 Davamlı diaqnostik qiymətləndirmə, adətən, təhsil səviyyəsinin və dərs ilinin 

əvvəlində, bir neçə dərsin müəyyən hissəsində aparılır; 

 Davamlı diaqnostik qiymətləndirmənin məqsədi sinifdəki şagirdlərin bilik və 

bacarıqlarının mövcud vəziyyətini öyrənməkdir. 

 Davamlı diaqnostik qiymətləndirmədə müəllim şagirdin bilik və bacarıqlarının 

daxil olduğu, inkişaf sahələrini (idraki, sosial-emosional, fiziki- hərəki) 

öyrəndiyinə görə, daha çox müşahidə üsulundan və bu üsulu reallaşdıran 

vasitədən-müşahidə cədvəlindən istifadə edir. Şagird haqqında daha ətraflı 

məlumat toplamaq üçün valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq 

üsulundan və sorğu vasitələrindən istifadə edilir.  

 Qısamüddətli diaqnostik qiymətləndirmə, adətən, tədris vahidlərinin əvvəlində, 

bir dərsin müəyyən hissəsində aparılır; 

 Qısamüddətli diaqnostik qiymətləndirmənin məqsədi şagirdin fənn üzrə zəruri 

bilik və bacarıqları haqqında məlumat toplamaqdır; 

 Qısamüddətli diaqnostik qiymətləndirmədə müəllim şagirdin hər hansı bir bəhs 

və bölmə üzrə bilik və bacarıqlarını yoxladığına görə tapşırıqvermə, müsahibə, 

layihə kimi qiymətləndirmə üsullarından və müvafiq olaraq çalışma, şifahi 

sual-cavab, təqdimat vasitələrindən istifadə edir.  

  

 Formativ qiymətləndirmə 

 Yeni məktəbdaxili qiymətləndirmənin əsas mahiyyətini formativ 

qiymətləndirmə təşkil edir.  

 Formativ qiymətləndirmə şagirdin təlim fəaliyyətinin daim izlənilməsi və 

təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş məzmun 



standartlarından irəli gələn bilik və bacarıqlara yiyələnməsi səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsidir.  

 Formativ qiymətləndirmə şagirdin qəbul edilmiş standartların reallaşmasına 

yönəlmiş irəliləmələrini və geriləmələrini izləmək, bu zaman qarşıya çıxan 

problemləri aradan qaldırmaq və təhsilalanı istiqamətləndirmək məqsədilə aparılır. 

 Yeni və ənənəvi qiymətləndirmə arasında əsas fərq gündəlik rəqəmli 

qiymətlərin yazılmaması və şagirdin təlim fəaliyyətinin daim izlənməsidir. Şagird 

gündəlik təlim fəaliyyəti ərzində rəqəmli qiymət almaq üçün deyil, yaxşı nəticə 

göstərmək üçün çalışır. Bu prosesdə şagirdlər qiymətləndirmə meyarları ilə 

əvvəlcədən tanış olurlar. 

  Formativ qiymətləndirmə dərsi müşayiət edən prosesdir. 

      Formativ qiymətləndirmə sinifdə hər bir şagirdin inkişafının sistemli şəkildə 

izlənilməsini təmin edir. Müəllim bu qiymətləndirmə vaitəsilə tədris prosesini 

tənzimləyir, uğur qazana bilməyən şagirdlərin ehtiyaclarını öyrənərək onlara əlavə 

kömək göstərir. Formativ qiymətləndirmə şagirdlərin təlim nəticələrinə nail olması və 

nəticədə summativ qiymətləndirmədə müvəffəqiyyət qazanmasına kömək məqsədilə 

aparılır.  

Məqsədlər: 

 Şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmaqla onun təlim nəticələrinə nail 

olmaq; 

 Şagirdlərin təlim ehtiyaclarını öyrənmək; 

 Şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərinin izlənilməsini təmin etmək; 

 Şagirdin uğur qazana bilməməsinin səbəblərini araşdırmaq və onun inkişafını 

təmin etmək; 

 Şagirdlərin hər bir fənn üzrə məzmun standartlarında gözlənilən əsas bilik və 

bacarıqlar əldə etməsini izləmək; 

 Şagirdlərin özünüqiymətləndirmə bacarığını inkişaf etdirmək; 

 Tədris prosesinin düzgün istiqamətləndirilməsini və səmərəliliyini təmin etmək. 

Formativ qiymətləndirmənin keçirilmə vaxtı: 

 Dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq təlim prosesində müntəzəm şəkildə aparılır. 



Qeydiyyatın aparıldığı yer: 

 Formativ qiymətləndirmənin nəticələri şagirdin portfoliosunda, müəllimin 

formativ qiymətləndirmə dəftərlərində və şagirdin məktəbli kitabçasında sözlə və ya 

rəqəmlə qeyd olunur. 

Summativ qiymətləndirmə 

 Summativ qiymətləndirmə kiçik, böyük və yekun summativ qiymətləndirmədən 

ibarətdir. Kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə təlim prosesində müəyyən 

mərhəlyrə yekun vurmaqla müvafiq məzmun standartlarına uyğun qiymətləndirmə 

standartları əsasında hazırlanmış vasitələrlə şagirdin nailiyyət səviyyəsini ölçmək 

məqsədilə aparılır. 

 Summativ qiymətləndirmə təhsilin hər hansı mərhələsində (bəhs və ya 

bölmənin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin standartlar üzrə əldə etdikləri 

nailiyyətlərin qiymətləndirilməsidir. Summativ qiymətləndirmənin ən mühüm cəhəti 

şagirdlərin əldə etdiyi biliklərin tətbiqinə hansı səviyyədə nail olduğunu aşkar 

etməkdən ibarətdir. Summativ qiymətləndirmə məzmun standartlarının 

mənimsənilmə səviyyəsinin etibarlı göstəricisidir.  

 

Məqsədlər:  

 Hər hansı mərhələ üzrə şagirdin nailiyyətinin səviyyəsini müəyyən edib qiymət 

yazmaq; 

 Təlim və tədris prosesinin monitorinqini həyata keçirmək (irəliləmə və 

geriləməni müəyyənləşdirmək); 

 Müəllimin tədris fəaliyyətini izləmək; 

 Məktəbdə təlimin təşkili işinin səviyyəsini müəyyənləşdirmək. 

Summativ qiymətləndirmənin keçirilmə vaxtı: 

 Kiçik summativ qiymətləndirmə fənn kurikulumları tətbiq olunan siniflərdə 

bəhs və ya bölmələrin sonunda, altı həftədən gec olmayaraq, müəllim 

tərəfindən keçirilir. Onun nəticələri yarımillik qiymətlərin hesablanmasında 

nəzərə alınır.  



 Böyük summativ qiymətləndirmə yarımillərin sonunda ümumi təhsil 

müəssisəsinin rəhbərliyinin və ya orada yaradılan müvafiq komissiyanın 

nəzarəti ilə fənni tədris edən müəllim tərəfindən aparılır. 

 Yekun summativ qiymətləndirmə buraxılış siniflərində təhsil səviyyələrinin 

sonunda yekun attestasiya (buraxılış imtahanları) şəklində aparılır. 

Summativ qiymətləndirmənin nəticələrinin qeyd olunduğu yer:  

 Summativ qiymətləndirmənin nəticələri keçirildiyi tarixdə sinif jurnalında qeyd 

olunur.  

 

 Qiymətləndirmənin komponentlər üzrə şərhi 

Komponentlər Ənənəvi qiymətləndirmə Müasir qiymətləndirmə 

Məqsədlər Bilik, bacarıq, vərdişlərin 

inkişafına yönəlmiş sayılırdı : 

Reallıqda, əsasən, bilik 

səviyyəsi qiymətləndirilirdi. 

Bilik, bacarıq, vərdiş, 

dəyər-lərin, şəxsiyyətin 

inkişafına yönəlmişdir: 

şagirdin nailiyyəti 

(qazanılan dəyərlər) 

qiymətləndirilir, inkişafı 

sistemli şəkildə izlənilir.  

Rol və vəzifələr Qiymətləndirmə şagirdə 

qiymət yazmaq kimi qəbul 

olunurdu; şagird yalnız qiymət 

almaq naminə oxuyurdu; tədris 

prosesinin yalnız müəyyən bir 

hissəsində tətbiq edilirdi. 

Qiymətləndirmə təhsilin 

keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinə 

yönəldilir və onu 

idarəedən vacib amil kimi 

meydana çıxır, tədris 

prosesinin bütün 

mərhələlərində tətbiq 

edilir.  

Növlər və 

istiqamətlər 

Məktəbdaxili cari və yekun 

qiymətləndirmə 

Beynəlxalq, milli, 

məktəbdaxili 

qiymətləndirmə. 

Diaqnostik, formativ, 

summativ qiymətləndirmə 

Xüsusiyyətlər Daha formal, qeyri-dəqiq, 

müəllimin subyektiv rəyinə 

əsaslanırdı, sistemsiz idi.  

Standart əsasında qurulur. 

Daha obyektiv, dəqiq, 

adekvat, sistemlidir/. 



Meyarlar, 

göstəricilər 

Mövzulara əsaslanan 

nailiyyətlərin 

qiymətləndirilməsidir.Dahaçox 

kəmiyyət göstəriciləri nəzərə 

alınır.  

Qiymətləndirmə 

standartlarına 

əsaslanır.Keyfiyyət 

göstəriciləri nəzərə alınır.  

Üsul və vasitələr Məhdud və qeyri-çevik (şifahi 

cavab, yoxlama işləri, testlər) 

Daha müxtəlif və çevik 

(müsahibə, söhbət, 

müşahidə, rubriklər, 

tapşırıqlar, valideyn-lərlə 

və digər fənn müəllimləri 

ilə əməkdaşlıq, şagirdlərin 

şifahi cavabları, 

şagirdlərin yazı işlərinin 

təhlili, test tapşırıqlarının 

nəticələri). 

Formalar Sinifdaxili, məktəbdaxili Sinifdaxili, məktəbdaxili, 

mərkəzləşdirilmiş. 

 

 

 

  Məktəbdaxili qiymətləndirmənin üsul və vasitələri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Məlumatların toplanması üçün qiymətləndirmə üsulları və vasitələrindən istifadə 

olunur.  

Məlumatların 

toplanması 

Nə üçün 

Məqsəd 

Necə 

Qiymətləndir-

mə vasitələri 



1. Qiymətləndirmə üsulları şagirdlərin təlim fəaliyyəti haqqında 

məlumatları toplamaq üçün istifadə olunan prosedurlardır. 

2. Qiymətləndirmə vasitələri həmin üsulu həyata keçirmək üçün istifadə 

olunan alətlərdir.  

3. Qiymətləndirmənin növündən asılı olaraq üsul və vasitələr fərqli olur.  

Məsələn, formativ qiymətləndirmə zamanı müəllimin məqsədi şagirdin riyazi məsələ 

həll etmək bacarığının yoxlanılmasıdırsa, onun istifadə edəcəyi üsul tapşırıqvermə, 

qiymətləndirmə vasitəsi isə riyazi çalışmalardır. Qiymətləndirmənin məqsədindən 

asılı olaraq üsul və vasitələr fərqli olur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan üsul və vasitələr 

                                                                                               

     

Üsullar Vasitələr 

Tapşırıqvermə Çalışmalar 

Müsahibə  Müəllimin qeydiyyat vərəqi 

Valideynlərlə və digər fənn müəllimləri 

ilə əməkdaşlıq 

Söhbət və müəllimin sorğu vərəqi 

Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan üsul və vasitələr 

    

 

Üsullar Vasitələr 

Şifahi və yazılı tədqimat Müşahidə vərəqləri, 

özünüqiymətləndirmə vərəqi 

Tədqiqat layihəsi Meyar cədvəli 

Rubrik (sxem) Meyarlar üzrə qiymətləndirmə şkalası 

Test Test tapşırıqları 

Özünüqiymətləndirmə  Özünüqiymətləndirmə vərəqləri 

Oyunlar Müşahidə vərəqləri 

 

Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan üsullar və vasitələr 



 

                                                                                    

Üsullar Vasitələr 

Layihə Təqdimat 

Şifahi sorğu Sual-cavab 

Test Test tapşırıqları 

Tapşırıqvermə Tapşırıq, çalışma, laboratoriya işləri 

 

 Test tapşırıqları qiymətləndirmə vasitəsi kimi hal-hazırda papulyarlıq qazansa 

da, fənni tədris edən müəllim diaqnostik, formativ və hətta summativ 

qiymətləndirmədə test tapşırıqlarına aludəçilik göstərməməlidir.  

 Şagirdlərin şifahi və yazılı nitq bacarıqlarını, məntiqi və təfəkkürünü, müstəqil 

düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirən üsullardan-layihə (qiymətləndirmə 

vasitəsi-şagirdlərin təqdimatı və müəllimin tərtib etdiyi meyar cədvəli), şifahi 

sorğu (qiymətləndirmə vasitəsi- şifahi nitq bacarıqları üzrə qeydiyyat vərəqi), 

yoxlama yazı işlərindən (məsələ və misal həlli) geniş istifadə etməlidir.  

 Test tapşırıqlarından davamlı olmamaqla, yeri gəldikcə , summativ 

qiymətləndirmədə isə tərəddüdsüz istifadə etmək tövsiyə  olunur.  

 

Qiymətləndirmə standartları.  

  

  Qiymətləndirmə standartları qiymətləndirmə sxemləri (QS) şəklində hazırlanır. 

QS xüsusi növ qiymətləndirmə şkalasıdır. QS qiymətləndirmənin daha ədalətli, 

obyektiv, etibarlı və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan verir, müəllimləri tədrisin 

səmərəliliyi ilə, faydalı məlumatlarla təmin edir və tələb edir ki, hər bir müəllim mü-

vafiq şərtlər üzrə öz meyarlarını müəyyənləşdirsin. QS şagirdin işini qiy-

mətləndirmək üçün müəllimin sərf etdiyi vaxtı azaldır. Keyfiyyət səviyyələri 

vasitəsilə müxtəlif qabiliyyətə malik şagirdlərin təhsil aldığı sinifləri nəzərə almağa 

şərait yaradır. QS fəaliyyətin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan meyarlarla 

bağlı şagirdlərin məlumatlandırılmasını, onların işinin necə qiymətləndiriləcəyini və 

onlardan nələrin tələb olunacağını aydın şəkildə göstərməklə konkret məqsəd və 

tələbləri (meyarları) müəyyən edir. QS şagird işlərinin keyfiyyətini daha yaxşı 

qiymətləndirməklə təlim prosesində irəliləyişlərin qiymətləndirilməsi üçün çərçivə 

təyin edir, işlərin keyfiyyəti ilə bağlı əks tərəfə məlumat verilməsini təmin edir. 

QS-in elementləri bunlardır: 

- qiymətləndiriləcək əsas sahələr; 

- nailiyyətin müxtəlif səviyyələrini dəyərləndirmək üçün qiymətləndirmə 

şkalası; 



- səviyyə üzrə etiket: nailiyyət səviyyəsini təsvir edən söz və ya rəqəm; 

- səviyyə deskriptoru: nailiyyət səviyyəsini daha müfəssəl təsvir edən söz 

(ifadə); 

- səviyyə indikatorları: hər bir nailiyyət səviyyəsi üzrə diqqət yetiriləcək 

məsələyə aid konkret nümunələr; 

- standart: nail olunması nəzərdə tutulan nəticə. 

QS vasitəsilə qiymətləndirmə standartlarının hazırlanması aşağıdakı ardıcıllıqla 

aparılır: 

- təlim məqsədi təyin edilir (bilik, bacarıq, münasibət, nəticə), şagirdlərin nəyi 

bilməsi və bacarması barədə mülahizələr dəqiqləşdirilir; 

- qiymətləndirmə məqsədi seçilir (diaqnostik, formativ, summativ); 

- hansı növ qiymətləndirmə sxemlərindən istifadə edilməsi barədə qərar verilir 

(holistik, analitik); 

- qiymətləndirmənin aspektləri (bilik, bacarıqlar, onların əldə olunması yolları, 

tətbiqi və s.), yaxud əsas sahələri müəyyənləş-dirilir və təsvir edilir; 

- müxtəlif nailiyyət səviyyələri keyfiyyət baxımından müəyyənləşdirilir və təsvir 

edilir; 

- nailiyyət səviyyələrinin qiymətləndirmə ballarına görə sayı dəqiqləşdirilir; 

- səviyyə deskriptorlarının (təsviri indikatorlar) növləri (kəmiyyət, normativ, 

deskriptiv) seçilir. 

Deskriptiv növ seçilərsə, bütün nailiyyət səviyyələrinin sözlə təsviri verilir; 

- hər bir səviyyə üzrə müxtəlif nümunəvi şagird tapşırıqları hazırlanır; 

- zərurət yaranarsa, qiymətləndirmə sxemi nəzərdən keçirilir və lazımi 

dəyişikliklər edilir. 

Qiymətləndirmə standartlarının hazırlanmasında baza rolu oynayan və təlim 

standartlarını, göstərilən təlim nəticələrini təyin edən hər bir fənn kurikulumu, adətən, 

qiymətləndirmə standartları toplusundan daha əhatəli və geniş hazırlanır. 

Bəzən də bir sıra qiymətləndirmə standartları kurikulumda aşkar əks olunmasa 

da, müxtəlif qiymətləndirmə tədbirlərində onlardan istifadə edilir. Qiymətləndiriləcək 

bacarıqların təyin olunması prosesində onların idraki xarakterdə olması xüsusilə 

nəzərə alınır ki, bu da qiymətləndirmə tapşırıqlarının mürəkkəblik səviyyəsinin mü-

əyyən olunmasında vacib şərt hesab olunur, mənimsəmənin əsas xüsusiyyətlərini 

(məntiqi düşünmə, prosedurların yerinə yetirilməsi, anlayışların dərk edilməsi, 

problemlərin həlli) əhatə edir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, aşağı səviyyəli suallar yalnız sadə prosedurların yerinə 

yetirilməsinə, elementar konsepsiyaların dərk edilməsinə, sadə problemlərin həllinə 

yönəldilir. Yüksək səviyyəli suallardan isə şagirdlərdə məntiqi düşünmək, anlayışları 

hərtərəfli dərk etmək, mürəkkəb prosedurları yerinə yetirmək və qeyri-standart prob-

lemləri həll etmək bacarıqlarının formalaşmasında istifadə olunur. 

Şagirdlərin məzmun standartlarına nə dərəcədə nail olduğunu ölçmək və 

qazanılmış bacarıqlar üzrə yekun (summativ) qiymətləndirmələr aparmaq üçün 

qiymətləndirmə vasitələri (testləri) hazırlanır. 

Rubriklər qiymətləndirmə (formativ) üsulu və vasitəsi kimi 



 Rubrik-meyar əsasında şagirdin nailiyyəti səviyyəsinin qiymətləndirmə 

şkalasıdır. O, iki əsas suala cavab verir: 

1. Mən nəyi qiymətləndirməliyəm (bacarıq meyarları)? 

2. Bu meyar üzrə hansı nailiyyət səviyyələri ola bilər? 

 Rubrik bacarıq və ya nəticəni artan keyfiyyət kontinuumunda (aşağı 

səviyyədən yuxarı səviyyəyə qədər) təsvir edir. 

 Rubrik qiymətləndirmənin həm üsulu, həm də vasitəsi kimi çıxış edə bilər.  

 Qiymətləndirmə şkalası nailiyyət səviyyəsinə qiymət (balla və ya sözlə) 

verilməsi üçün mexanizmdir. 

 Rubrik-formativ qiymətləndirmənin ən faydalı üsullarından biridir.Ondan həm 

də diaqnostik və summativ qiymətləndirmədə istifadə oluna bilər.  

Rubriklərin əsas elementləri: 

1. Rubrikin adı( hansı bacarıq və ya kompetensiya qiymətləndirilir). 

2. Qiymətləndiriləcək bacarığın və ya kompetensiyanın hansı bacarıqlardan 

ibarət olmasının təsviri (aspektlər, meyarlar). 

3. Nailiyyətin müxtəlif səviyyələrini qiymətləndirmək üçün qiymətləndirmə 

şkalası-keyfiyyət səviyyələri intervalı.Müəllimin istəyindən asılı olaraq -

səviyyələr üzrə qiymətləndirmə balları və ya qiymətin sözlə ifadələri. 

4. Səviyyə üzrə göstəricilər- nailiyyət səviyyəsini təsvir edən söz və ya rəqəm. 

5. Səviyyə deskriptor- nailiyyət səviyyəsini daha müfəssəl təsvir edən sözlü ifadə. 

Rubrikdən istifadə zərurəti: 

 Rubriklər qiymətləndirmə zamanı şagirdlərdə hansı bacarıqların inkişaf 

etdirilməsinin tələb edildiyini göstərir. 

 Rubriklərdən, əsasən, formativ qiymətləndirmə zamanı, həmçinin diaqnostik 

və summativ qiymətləndirmədə də istifadə olunur.  

 Rubriklər nailiyyət səviyyələrini sözlə təsvir edir və iki əsas suala cavab verir: 

Nə qiymətləndirilir? Nailiyyət səviyyələri necə ifadə olunur? 

Rubriklərin üstün cəhətləri vardır: 

 Bunlar aşağıdakılardır: 



1. Rubriklər qiymətləndirmənin daha ədalətli, obyektiv, etibarlı və ardıcıl 

olmasına imkan verir. 

2. Rubrikləri hazırlamaq üçün müəllimlər müvafiq şərtlər üzrə öz meyarlarını 

müəyyənləşdirir və bununla təlim məqsədlərini daha yaxşı təsvir edir. 

3. Rubriklər müəllimlərin şagirdin işini qiymətləndirməyə sərf etdiyi vaxtı 

azaldır. 

4. Rubriklər tədrisin səmərəliliyi ilə bağlı müəllimləri faydalı məlumatlarla təmin 

edir.  

5. Rubriklər keyfiyyət səviyyələri intervalı vasitəsilə telerogen (müxtəlif 

qabiliyyətə malik şagirdlərin olduğu) siniflərində qiymətləndirmə aparmağa 

kömək edir. 

 

Rubriklərin hazırlanması üçün addımlar: 

Addım 1. Mən hansı bacarığı qiymətləndirməliyəm? 

- təlim məqsədini təyin etməklə rubrikin adını müəyyənləşdirmək. 

Addım 2. Bacarığın hansı əsas tərkib hissələri (aspektləri, meyarları) ola bilər?-

aspektləri (meyarları) təsvir etmək (Təsviri sxem formasında ifadə etmək). 

Addım 3. Nailiyyətin müxtəlif səviyyələrini qiymətləndirmək üçün hansı 

qiymətləndirmə şkalasından istifadə ediləcəkdir?-nailiyyət səviyyələrinin sayını 

(4-6 səviyyə) və ifadəsini (göstəriciləri) dəqiqləşdirmək. 

Addım 4. Bu aspektlər üzrə hansı nailiyyət səviyyələri ola bilər?-bütün nailiyyət 

səviyyələrinin deskriptorlarının sözlü təsvirini yazmaq, bunun üçün əvvəl 

şkalanın ən yüksək və ən aşağı səviyyəsini, sonra isə onların arasında olan 

şkalaları müəyyənləşdirmək. 

Rubriklər iki növə ayrılır: 

- Holistik rubrik-şagirdin fəaliyyətinə verilən tələbləri meyar şəklində təsvir edir 

və onların nailiyyət səviyyələrini göstərir. 

- Analitik rubrik-şagirdin fəaliyyətinə verilən tələblərdən irəli gələn meyarları 

bir neçə aspektə ayıraraq nailiyyət səviyyələrini müəyyən edir. 

 



 

 

 

 

 

 

Şagirdlərin bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üzrə holistik rubrik 

                                                                        

 

  

Göstəricilər 

(səviyyə) 

Meyarlar Qeyd 

4. 

 

 

3. 

 

 

2. 

 

          1. 

Təqdimat yaxşı təşkil olunub. Məzmun 

bütünlüklə əhatə olunub və həqiqətən şagirdlərin 

birgə əməyinin məhsuludur. 

 Təqdimatın təşkili qənaətbəxşdir. Məzmun 

müəyyən qədər əhatə olunub və şagirdlərin onun 

üzərində birgə çalışdığı məlum olur.  

Təqdimatın təşkilatçılığı zəifdir. Məzmun bir 

qədər əhatə olunub və qrupun kollektiv işlədiyi az 

hiss olunur.  

Təqdimat qoyulmuş məzmunu əhatə etmir. 

Təqdimatın kollektiv işin nəticəsi olduğu hiss 

olunmur.  

 

 

 

Holistik və analitik rubriklərin müqayisəsi 

1. Holistik qiymətləndirmə şagird nailiyyətləri üzrə ümumi mənzərəni təsvir edir. 

Analitik qiymətləndirmə isə şagirdin ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri üzrə 

qiymətlərini təyin edir, şagirdlərin fəaliyyəti ardıcıl qiymətləndirilməklə, 

onların nailiyyətləri haqqında daha ətraflı informasiya verir. 

2. Holistik qiymətləndirmə sürətli, analitik qiymətləndirmə üçün daha çox vaxt 

tələb olunur. 



Holistik rubrik. Holistik rubrik qeyd olunduğu kimi, şagirdin işi ilə bağlı 

ümumi təəsürat yaradır və əksər hallarda fəaliyyət səviyyələrini əks etdirən 4-6 ballıq 

şkalaya əsaslanır.  

Üstün cəhətləri: sürətli qiymətləndirmədir, şagird nailiyyəti haqda ümumi 

mənzərəni təsvir edir. 

Zəif cəhətləri: təfərrüatlı informasiya vermir, bir ümumi qiymətin verilməsi 

çətin ola bilər. 

Aşağıdakı hallarda holistik rubriklərdən istifadə etmək məsləhətdir: 

1. Nailiyyətin ani mənzərəsini əldə etmək istəyəndə; 

 

2. Keyfiyyətin müəyyən olunması üçün tək bir aspekt adekvatlıq təşkil edərsə. 

Analitik rubrik. 

Analitik rubrik qeyd olunduğu kimi, şagirdin işinin (fəaliyyətinin) çoxşaxəli 

aspektləri üzrə ayrı-ayrı qiymətlər təyin edir. Hər bir aspektin qiymətləndirilməsi 

üçün, əsasən, 4-6 ballıq şkaladan istifadə olunur. 

Üstün cəhətləri: daha təfərrüatlı informasiya verir, hər bir şagird, sinif  və illər 

üzrə daha ardıcıl qiymətləndirmə aparılır. 

Zəif cəhətləri: qiymətləndirmə üçün çox vaxt tələb olunur (vaxt aparır). 

Aşağıdakı hallarda analitik rubrikdən istifadə olunması məsləhətdir: 

a)  Nisbi üstünlüyü və zəifliyi görmək istədikdə; 

b) Təfərrüatlı məlumat (əks-əlaqə) əldə etmək istədikdə; 

c) Mürəkkəb fəaliyyəti və ya nəticəni qiymətləndirmək istədikdə; 

ç) Şagirdlərin öz qavramanlarını və ya fəaliyyətlərini qiymətləndirmələrini istədikdə. 

Rubriklər əsasında qiymətləndirmə üçün tövsiyyələr: 

1. Təlim məqsədini təyin edin (bilik, bacarıq, münasibət və s.). Şagirdlərin nəyi 

bilməsini və bacarmasını müəyyənləşdirmək istədiyiniz  barədə fikirləşin; 

2. Qiymətləndirmə məqsədini seçin (diaqnostik, formativ, summativ); 

3. Hansı növ rubrikdən istifadə edəcəyinizə qərar verin (holistik, analitik); 

4. Sizin üçün maraqlı olan aspektləri (meyarları) müəyyənləşdirin və bu 

aspektləri təsvir edin; 



5. Müxtəlif nailiyyət səviyyələrinin necə ifadə olunmasını müəyyənləşdirin; 

6. Nailiyyət səviyyələrinin sayını dəqiqləşdirin ( və ya qiymətləndirmə ballarıni); 

7. Səviyyə deskriptorlarını ifadə edin; 

8. Bütün nailiyyət səviyyələrinin deskriptorlarının sözlü təsvirini yazın. 

   Qeyd: Dərslik komplektinə daxil olan”Müəllim üçün metodik vəsait”lərdə 

rubrik nümunələri verilmiş və onların tətbiqi məqamları göstəril mişdir.Həmin 

rubriklərə aid nümunələri və onların real pedaqoji prosesə daxil edilməsi 

texnologiyalarını nəzər-nöqtəsi seçməklə brada təqdim etdiyimiz nəzəri materialları 

daha aydın şəkildə anlamaq mümkündür.Odur ki,rurik nümunələrinin təqdimatına  

xüsusi yer ayırmağa lüzum görmürük.   İnanırıq ki,bu dərs vəsaitindən faydalananlar 

bizim mövqeyimizlə ortaq olacaq və sözügedən istiqamətdə  “Müəllim üçün metodik 

vəsait”ləri  diqqətlə nəzədən kçirəcək və qiymətləndirmənin həm nəzəri,həm də 

praktiki məsələlərini daha da dərindən öyrənə biləcəklər. 

 

 

Qiymətləndirmənin “keyfiyyət” üsulları 

Yalnız “kəmiyyətcə qiymətləndirmə” üsullarından istifadə etmək kifayət deyil. 

Onunla yanaşı aşağıdakı “keyfiyyətcə qiymətləndirmə” üsullarından da istifadə 

etmək məqsədəuyğundur: 

 Yazı və yoxlama işlərində konstruktiv qeydlər; 

 “Portfolio” sistemi; 

 Verbal (sözlə); 

 Qarşılıqlı qiymətləndirmə; 

 Özünüqiymətləndirmə; 

 Reytinqin çıxarılması; 

 Emosional münasibət yolu ilə qiymətləndirmə; 

 Meyar cədvəli. 

Formativ qiymətləndirmə həm şagirdə, həm də valideynə yönəlmiş ola bilər. Bundan 

asılı olaraq formativ qiymətləndirmənin nəticələri müxtəlif formada çatdırılır: 



 Şagird üçün dəftərində və ya digər iş vərəqlərində konstruktiv şərhlər (qeydlər) 

yazılır və nəticələri təkmilləşdirmək üçün konkret göstərişlər və tapşırıqlar 

verilir; 

 Şagirdlə əks-əlaqə formativ qiymətləndirmənin müxtəlif keyfiyyət üsullarından 

istifadə edərək yaradıla bilər; 

 

             Qiymətləndirmənin portfolio vasitəsi 

 

Qiymətləndirmənin portfolio adlı vasitəsi və onun xarici ölkələrdə tətbiqi, 

istifadə dairəsi olduqca fərqli və əlverişlidir. ABŞ-ın əksər ştatlarında geniş tətbiq 

dairəsinə malik bu vasitə şagirdlrədə öz təhsillərinə qarşı məsuliyyət hissi aşılayır. 

Rusiya Federasiyasında portfolio şagirdlərin müəyyən mövzu və fənn üzrə 

bilmədikləri və bacarmadıqlarından bilik və bacarıqlarına, pedaqoji vurğunun qiy-

mətdən özünü qiymətləndirməyə keçidindən, kəmiyyət və keyfiyyət qiymətlərinin 

inteqrasiyasından ibarətdir. Portfolio şagirdlərin fərdi təlim nailiyyətlərinin 

sənədləşdirilmiş (sertifikatlaşdırılmış) məcmusudur. 

Portfolionun funksiyaları aşağıdakılardır: 

▪ diaqnostik – müəyyən edilmiş müddət ərzində dəyişiklikləri və inkişaf həddini 

yoxlayır; 

▪ məqsədəmüvafiq – təlim məqsədlərini təmin edir; 

▪ təqdimat – görülən işlərin məzmununu açıqlayır; 

▪ inkişafetdirici – ildən-ilə təlimin davamlılığını təmin edir; 

▪ reytinqli – bilik və bacarıqların əhatə dairəsini göstərir. 

 

 

Diaqnostik qiymətləndirmənin müşahidə sxemi 

Əsas inkişaf sahələri: 

1. İdraki (koqnitiv) inkişaf (bilmə, anlama, tətbiq, təhlil, dəyərləndirmə və sintez 

bacarıqları); 

2. Şəxsi inkişaf (özü və bacarıqları barədə danışmaq, özünə inamı nümayiş 

etdirmək, müxtəlif situasiyalarda öz davranışını idarə etmək bacarıqları); 

3. Sosial-emosional inkişaf (qrupda pozitiv münasibət qurmaq, ünsiyyətə girmək, 

yaxşı-pis hərəkətləri seçmək, davranışının səbəblərini izah etmək və 

məsuliyyətini anlamaq); 

4. Hərəki (psixomotor) inkişaf (təqlid etmək, tapşırıqları başa düşmək, yerinə 

yetirmək, tətbiq etmək və uyğunlaşmaq). 



 

 Qiymətləndirmə meyarlarının müəyyən olunması 

 Qiymətləndirmə meyarları məzmun standartları əsasında müəyyən olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müəllimin fəaliyyətindəki xüsusi yerini nəzərə alaraq kiçik və böyük 

summativ qiymətləndirmənin daha geniş şəkildə şərhinə, müyyən qədər təkrara yol 

vermiş olsaq da belə, bir daha diqqət yönəldək: 

- Kiçik summativ qiymətləndirmə fənn kurikulumları tətbiq olunan siniflərdə 

bəhs və ya bölmələrin sonunda dörd həftədən tez və altı həftədən gec olmayaraq 

müəllim tərəfindən keçirilir. Onun nəticələri yarımillik qiymətlərin hesablanmasında 

nəzərə alınır.  

- Kiçik summativ qiymətləndirmənin keçirilməsi üçün vaxt fənni tədris edən 

müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilərək qiymətləndirmə vasitələri hazırlanır. Böyük 

summativ qiymətləndirmə vasitələri isə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

tövsiyələri əsasında yerli təhsili idarə edən orqanlar və ümumtəhsil müəssisəsi 

rəhbərliyinin təşkil etdiyi komissiya tərəfindən hazırlanır.  

- Kiçik summativ qiymətləndirmə vasitələri (tapşırıqlar, yazı işləri və s.) fənni 

tədris edən müəllim tərəfindən hazırlanır. 

- Kiçik summativ qiymətləndirmə vasitələri asan, orta, çətin olmaqla 

hazırlanır. Asan tapşırıqlar idrakın bilmə mərhələsinə aid olub şagirdin hər hansı 

bir məlumatı bilməsini və yadda saxlamasını ölçür. Orta səviyyəli tapşırıqlar 

idrakın anlama, tətbiq və təhlil mərhələsinə aid olub şagirdin səbəb-nəticə əlaqələrini 

anlamaq, tətbiq etmək, müqayisə etmək və fərqləndirmək kimi bacarıqlarını 



qiymətləndirir. Çətin səviyyəli tapşırıqlar idrakın sintez etmək, qarşılaşdırmaq, 

dəyərləndirmək, qərar qəbul etmək bacarıqlarını ölçür.  

-Kiçik summativ qiymətləndirmə bir dərs saatı və ya dərs saatının bir 

hissəsində aparıla bilər. Bu müddət fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

müəyyənləşdirilir. 

- Kiçik summativ qiymətləndirmənin keçirdiyi gün dərsdə iştirak etməyən 

şagirdin sinif jurnalında adının qarşısında xana diaqonalla 2 yerə ayrılır və onun 

surətində “q” (qaib) yazılır, məxrəci isə boş saxlanılır. Müəllim həmin şagirdlə 

növbəti 2 həftə ərzində summativ qiymətləndirmə aparır və onun nəticəsini məxrəcdə 

qeyd edir.  

- Böyük summativ qiymətləndirmə. 

- Yarımillərin sonunda böyük summativ qiymətləndirmənin bir dərs saatı 

ərzində keçirilməsi illik planlaşdırmada nəzərdə tutulur; 

- Böyük summativ qiymətləndirmə vasitələri (test tapşırıqları) ümumi təhsil 

müəssisəsi rəhbərliyinin təşkil etdiyi xüsusi komissiya tərəfindən hazırlanır; 

- Böyük summativ qiymətləndirmə vasitələri fənnin məzmunundakı əsas 

zəruri bilikləri əhatə etməklə daha çox tətbiqi bacarıqları yoxlamağa xidmət 

edir. Təhsil Nazirliyinin tövsiyələri və verdiyi nümunələr əsasında hər bir 

ümumi təhsil müəssisəsində qiymətləndirmə vasitələri bankı tərtib edilir. 

- Böyük summativ qiymətləndirmə vasitələri asan, orta, çətin olmaqla 

hazırlanır. Asan tapşırıqlar” idrakın bilmə mərhələsinə” aid olub şagirdin 

hər hansı bir məlumatı bilməsini və yadda saxlamasını ölçür. Orta səviyyəli 

tapşırıqlar” idrakın anlama, tətbiq və təhlil mərhələsinə” aid olub şagirdin 

səbəb-nəticə əlaqələrini anlamaq, tətbiq etmək, müqayisə etmək və 

fərqləndirmək kimi bacarıqlarını qiymətləndirir. Çətin səviyyəli tapşırıqlar 

“idrakın sintez və dəyərləndirmə mərhələsinə” aid olub şagirdin sintez 

etmək, qarşılaşdırmaq, dəyərləndirmək, qərar qəbul etmək bacarıqlarını 

ölçür.  



- Şagird I yarımildə böyük summativ qiymətləndirmədə iştirak etmədikdə bir 

ay müddətində onun böyük summativ qiymətləndirmədə iştirakı təmin 

edilir.  

- Şagird II yarımildə üzürlü səbəbdən böyük summativ qiymətləndirmədə 

iştirak etmədikdə II yarımillik qiyməti çıxarılarkən, I böyük summativ 

qiymətləndirmədə aldığı qiymət ,həm də II böyük summativ qiymət hesab 

olunur. Şagirdin üzürsüz səbəbdən iştirak etmədiyi II yarımildəki böyük 

summativ qiymətləndirmənin nəticəsi yarımillik qiyməti çıxarılarkən “o” 

qəbul edilir. 

- Əgər şagird I yarımildə böyük summativ qiymətləndirmədə üzürlü səbəbdən 

iştirak etməmiş və bir ay müddətində onun böyük summativ 

qiymətləndirmədə iştirakını təmin etmək mümkün olmamışdırsa, həmin 

şagirdin II yarımildə böyük summativ qiymətləndirmədə aldığı qiymət həm 

də I yarımilin qiyməti olaraq hesablanır. Hər iki böyük summativ 

qiymətləndirmədə üzürlü və ya üzürsüz səbəbdən iştirak etməyən şagird 

haqqında məktəbin pedaqoji şurasında qərar çıxarılır.  

- Summativ qiymətləndirmədə iştirak etməyən şagirdlər üçün yeni, lakin sinif 

üçün istifadə olunan tapşırıqlarla eyni səviyyəli qiymətləndirmə vasitələri 

hazırlanır. 

- Summativ qiymətləndirmə şagird nailiyyətinin rəsmi qiymətləndirilməsidir 

və nəticələr 5 ballıq qiymət şkalası üzrə (1,2,3,4,5) rəqəmlə ifadə olunur və 

qiymətlər sinif jurnalına yazılır.   

Ümumiləşmə.  
Düzgün həyata keçirilmiş qiymətləndirmənin nəticələri müəllimin və şagirdin 

fəaliyyəti, müəllimin fəaliyyətinin şagirdlrin tələbatına nə dərəcədə cavab verməsi, 

habelə kurikulumda, planlaşdırmada və dərsliklərdə müvafiq dəyişikliklərin 

aparılması zərurəti haqqında qərar qəbul etməyə imkan verir. Şagird nailiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsi (müvafiq konsepsiya barədə əvvəlki fəsillərdə bəhs etmişik) 

şagirdin biliklərə yiyələnmək, onlardan istifadə etmək, nəticə çıxarmaq bacarıqları 

haqqında məlumatların toplanması kimi qəbul edilir. Təlimin bu komponenti şagird 

irəliləyişinin (geriləməsinin) izlənilməsi (monitorinqi), təlim prosesində qərarların 

qəbulu və şagirdin təlim nəticələrini və kurukulumun qiymətləndirilməsi 

məqsədlərinə xidmət edir . 



Söyləmək yerinə düşər ki, qiymətləndirmədən kənarda heç bir şüurlu fəaliyyət 

yoxdur. Qiymətləndirmə (istər formativ, istər summativ, istərsə də diaqnostik) 

üsullarının təlim sisteminin digər üsulları sırasında xüsusi yeri vardır. Doğurdan da, 

onun müəllim-şagird arasında əks-əlaqə vasitəsi kimi əvəzsiz rolu danılmazdır. 

Şagirdlərin nailiyyətləri və təlimə münasibətləri, müəllmin hazırlıq səviyyəsi, 

fənn kurikulumlarının xarakterik cəhətləri, təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən 

məlumatlar və fəaliyyətlərin icra mexanizmləri qiymətləndirmə məlumatlarıdır. 

Məlumatların toplanması, testlərin keçirilməsi, şagird tapşırıqlarının toplanması, 

sinifdə müşahidələrin aparılması, fənn kurikulumlarının icra keyfiyyətinin, şagird və 

müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi, qiymət cədvəlləri və digər məktəb 

sənədlərinin təhlil edilməsi kimi üsullarla həyata keçirilir. Qiymətləndirmə 

nəticələrindən tədris prosesinin planlaşdırılması və istiqamətləndirilməsi, qiymət 

ballarının hesablanması, müqayisələrin aparılması, təhsil sənədlərinin və lisenziyaların 

verilməsi, təhsilin bir pilləsindən digərinə keçilməsi, pedoqoji nəzəriyyənin 

formalaşdırılması, təhsil siyasətinin qurulması və onun təsirliliyinin monitorinqinin 

aparılaması, təlim resurslarının bölgüsü, kurikulumun və tədrisin keyfiyyətinin 

dəyərləndirilməsi zamanı istifadə olunur, eyni zamanda geniş ictimaiyyəti 

məlumatlandırmaq məqsədi daşıyır. Qiymətləndirmə üçün əsas standartlardır və bunlar 

təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün əsas meyarları təyin edir, şagird 

nailiyyətlətlərinin və təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi üçün istifadə 

olunan qiymətləndirmə üsullarının və vasitələrinin keyfiyyətini təsvir edir, 

qiymətvermə prosesinin qanuniliyinə zəmanət verir. Mütəxəssislər belə hesab edir ki, 

qiymətləndirilmənin aparılmasında məqsədəuyğunluq, nailiyyətlərin və təhsil imkan-

larının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi, toplanmış məlumatların keyfiyyətcə müvafiqliyinin 

və etibarlılığının təmin olunması, qiymətləndirmədə şəffaflıq, ədalətlilik, qarşılıqlı 

razılaşma və əməkdaşlıq, təlim fəaliyyətində qiymətləndirmə nəticələrinin inkişaf-

etdirici rolunun təmin olunması kimi prinsiplər diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 

 Ümumtəhsil məktəblərində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 

praktikasının təhlili göstərir ki, eyni zamanda bir sinifdə təhsil alan şagirdlərin 

fəaliyyətinin müxtəlif müəllimlər tərəfindən ölçülməsi və nailiyyətlərə verilən 

qiymətlər bir-birindən xeyli fərqlənir, yəni subyektivlik qaçılmaz bir problem olaraq 

qalır. 

Qiymətləndirmə müəllimlərin və şagirdlərin əsas diqqətini öyrətmə prosesinin 

müşahidə olunmasına və yaxşılaşdırılmasına yönəldir. Öyrənməni yaxşılaşdırmaq 

üçün əksər hallarda şagirdlərə öz öyrənmə adətlərini dəyişdirməkdə və ya özünüdərk 

vərdişlərini ( öz düşünmə və öyrənmələri haqda düşünmək vərdişlərini) inkişaf etdir-

məkdə kömək etmək müəllimin öyrətmə davranışını dəyişməkdən daha səmərəli ola 

bilər. Təbii ki, şagirdlər müstəqil sürətdə və ömrü boyu öyrənməlidirlərsə, onda onlar 

öz öyrənmələrinə görə tam məsuliyyət daşımağı öyrənməlidirlər. 

Əsas diqqəti öyrənməyə yönəltdiklərindən qiymətləndirmə şagirdlərin fəal 

iştirakını tələb edir. Şagirdlər qiymətləndirmə prosesinin fəal tərkib hissəsi olmaqla 

özlərinin kursun (fənnin) məzmununu mənimsəmək bacarığını gücləndirir və özünü-

qiymətləndirmə sahəsində vərdişlərini möhkəmləndirilər. Müəllimlərin şagirdlərin 

özləri kimi onların müvəffəqiyyətində maraqlı olduqlarını və buna əmək sərf 

etdiklərini dərk edəndə, şagirdlərin həvəsi daha da artır. Şagirdlər öyrənmə prosesini 



daha çox diqqətli olduqda, daha fəal iştirak edəndə və uğur qazanacaqlarına daha çox 

inam bəsləyəndə kursu daha yaxşı mənimsəyə bilirlər. Təcrübə göstərir ki, müəl-

limlər şagirdlərlə təsvir olunan qaydalarla işlədikdə, öz öyrətmə vərdişlərini 

yaxşılaşdırır və yeni bacarıqlar əldə edirlər. Sinifin qiymətləndirilməsi qiymətlən-

dirməyə münasibətdə yekunlaşdırıcı olmaqdan daha çox formativ bir yanaşmadır. 

Onun məqsədi şagirdlərin dəyərləndirilməsi və ya onlara qiymət verilməsi üçün 

faktları təmin etmək deyil, şagirdin öyrənmə keyfiyyətini yaxşılaşdrmaqdır. Nəticədə 

testi gərginləşdirən narahatlıqların bir çoxu burada olmur. 

     Qiymətləndirmədə aşağıdakılar praktik dəyərə malik olduğundan diqqət 

mərkəzində saxlanılmalıdır: 

- qiymətləndirmə təlim prosesində komponent funksiyası daşımalıdır; 

- qiymətin funskiyası şagirdin öyrənmə səviyyəsini üzə çıxarmaqla 

məhdudlaşmamalı, o, həm də öyrənməni, müsbət motivasiyanı stimullaşdırmalıdır; 

- qiymətləndirmə yalnız tədrisetmənin tərkib elementi yox, həm də şagirdin 

fəaliyyətində özünə yer almalıdır, bu təcrübəyə şagird yiyələnməlidir; 

- şagirdlərin öyrənmə səviyyəsini yoxlamaq üçün düzgün tətbiq olunan testlər 

sistematik tətbiq olunmalıdır. Bu məqsədli testlərin tətbiqində gözlənilməlidir: 1) 

onun yerinə yetirilməsinə az vaxt sərf olunmalıdır; 2) verilməli cavablar birmənalı 

olmalıdır; 3) sual elə qoyulmalıdır ki, ona müxtəlif cavablar vermək imkanı olmasın; 

4) nəticələri riyazi cəhətdən tez müəyyənləşdirmək mümkün olsun; 5) biliyin 

yaradıcılıqla tətbiqinə yönəlməlidir; 6) şəxsiyyətin inkişafının formalaşmasının 

müxtəlif tərəflərini diaqnostlaşdırmaq üçün yararlı olmalıdır. 

- ilkin, cari, təkrar, dövrü, yekun (summativ) və kompleks yoxlama 

formalarından məntiqi ardıcıllıqla istifadə olunmalıdır; 

- nəzarəti, yoxlamanı, qiymətləndirməni, statistik məlumat-ların toplanmasını, 

onların təhlilini, hadisələrin sonrakı inkişafının proqnozlaşdırılmasını vahidin 

tərəfləri kimi qəbul etmək lazımdır; 

- müəllim, idarə etdiyi prosesi şagirdlərin mövcud olan bilikləri ilə yeni 

təcrübələri arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin gücləndirilməsinə yönəltməlidir; 

- təlim prosesində şagirdin təhlil, ümumiləşdirmə və qiymətləndirməyə 

əsaslanan öyrənmə formalarının subyektinə çevrilməsinə diqqət verilməlidir. 

Sadalananların gözlənilməsi müəllimin verdiyi qiymətin ədalətsizliyini və reallığını 

şərtləndirir. Təcrübəmiz bizi belə qənaətə gətirir. 

 

 

                    8. Dərsdə şagirdlərin qiymətləndirilməsinin metodik              

aspektləri 
 

Yuxarıda vurğuladığımız kimi, məktəblərimizdə mövcud olan ənənəvi 

qiymətləndirmə üsulu ilə fəal təlim metodlarının tətbiq edildiyi dərslərdə şagirdlərin 

bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi arasında ciddi fərq vardır. Bu cür dərslərdə 

yeni qiymətləndirmə sistemini(bundan öncə şərhi verilmiş)  nəzərə almaq lazımdır. 



 Qiymətləndirmə tapşırıqların yerinə yetirilməsinə əsaslanmalıdır. Qiy-

mətləndirmənin əsası tapşırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyəti ilə müəyyən edilir. 

Qiymətləndirmənin obyektləri isə şagirdlərin yerinə yetirdiyi ev tapşırığı, qrupların 

işində və diskussiyalarda iştirak, suallar formalaşdırmaq və tədqiqat aparmaq bacarığı 

ola bilər. Ev tapşırığı müsahibə, sosioloji sorğu aparılmasından, esse (kiçik inşa) 

yazılmasından, anket hazırlanmasından və i.a. ibarət ola bilər. Şagirdlər öz biliklərini 

və əqli vərdişlərini şifahi, yazılı, vizual, rollu, ya da digər formada təqdimatlar yolu 

ilə nümayiş etdirə bilərlər. Yaxşı təşkil edilmiş təqdimetmə şagirdlərin biliklərinin və 

əqli vərdişlərinin yüksək səviyyədə olması deməkdir. 

Dərslərdə nə qiymətləndirilir? 

1. Məzmunun - əsas faktların və terminlərin, səbəb-nəticə əlaqələrinin, nəticə və 

ümumiləşdirmənin mənimsənilməsi. 

2. Təhliletmə vərdişlərinin, öyrənmə bacarığının, digər qrupların baxışlarının, 

yaxud nöqteyi-nəzərinin başa düşülməsi və i.a. 

3. Dəyərlərin formalaşdırılması. 

 

Qiymətləndirmə meyarlarını necə işləyib hazırlamalı? 
Şagirdlərin qiymətləndirilməsi üçün dəqiq meyarlar işlənib hazırlanmalıdır. 

Meyarlar bilik və bacarıq, o cümlədən, informasiyanı aydın təqdim etmək bacarığı və 

məntiqi təfəkkür qabiliyyəti kimi göstəricilərinin inkişafını əks etdirməlidir. 

Qiymətləndirmə meyarları nə qədər aydın olsa, bir neçə müəllimin bu və ya digər 

şagirdin işini eyni qaydada qiymətləndirəcəyinə bir o qədər çox yəqinlik yaranar. 

Şagirdlərin özləri də qiymətləndirmə meyarlarını bilməlidirlər ki, onlardan nə 

gözlənildiyini təsəvvür etsinlər. Yerinə yetirilmiş ev tapşırığının “əla”, “yaxşı”, 

“kafi” qiymətləndirilməsi meyarlarını şagirdlərin özlərinin müəyyənləşdirməsi 

prinsipial məsələdir. Qiymətləndirmə “əks-əlaqə”nin yaradılmasına kömək etməli, 

yəni şagirdlərə və müəllimlərə bir-birini daha yaxşı başa düşməkdə yardım 

göstərməlidir. Şagirdlər qiymətləndirmə meyarlarını kiçik qruplarda işləyib hazırlaya, 

sonra isə bütün siniflə birlikdə müzakirə edə bilərlər. Yekun qiymət şagirdin 

özünüqiymətləndirməsindən, onun qruplardakı işinin qiymətindən və müəllimin 

verdiyi qiymətdən toplanaraq yarana bilər. 

 

Qiymətləndirmənin müxtəlif üsul və formaları. Test tapşırıqları. Dərslərdə 

qiymətləndirmə üçün müəllim tərəfindən hazırlanmış işçi vərəqindən istifadə etmək 

olar. İşçi vərəqindəki tapşırıqlar iki növə ayrıla bilər: 

a) müəyyən konkret cavabı olanlar (testlər). Məsələn: (1və2 test) 

b) problemlərə münasibətlərin, onların məqbul, ağlabatan şəkildə 

qiymətləndirilməsini nəzərdə tutanlar (açıq suallı tapşırıqlar). Bu axırıncı tapşırıqlar 

müəyyən dərəcədə şagirdlərin bəzi şəxsi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi vasitəsi rolunu 

oynaya və onlar tərəfindən özünü dərk etmək üçün istifadə oluna bilər. 

İş vərəqi fəal(interaktiv) təlimin həyata keçirilməsi zamanı şagirdlərin tədqiqat 

işini təşkil edən,yönədən vasitədir. Kiçik qruplara verilən problem və onun həllinin 

nəticələri iş vərəqində əks olunur. 



 İş vərəqinin hazırlanması üçün aşağıdakı məsləhət və tövsiyyələrə əməl 

etmək faydalı olar: 

     1. Dərsin məqsədini dəqiqləşdirmək: 

 Məqsəd dərsin mövzusuna, məzmununa aid olmalıdır; 

 “Hansı bilik, bacarıq və vərdişlər formalaşdırlmalıdır?”-sualının cavabına 

adekvat olmalıdır. 

     2.  Müxtəlif növlü tapşırıqlar seçmək: 

 Dərsin məqsədinə uyğun seçilməli və qoyulan tədqiqat probleminin həllinə 

yönəlmiş olmalıdır (təfəkkürün növünə görə, məlumat mənbələrinə görə, 

nəticələri təqdimetmə formasına görə və s.). 

 Şagirdlərin yaşına, bilik və intellektual səviyyəsinə, qabiliyyətlərinə və 

maraqlarına uyğun gəlməli və diferensial xarakter daşımalıdır; 

 Dövlət proqramına və milli dəyərlərə əsaslanmalıdır; 

 Aktuallıq kəsb etməli, real həyatla və şagirdlərin təcrübələri ilə bağlı olmalıdır. 

     3.   Müxtəlif məlumat mənbələrindən istifadə etmək. 

4. Nəticələrin təqdim edilməsi formaları müxtəlif olmalıdır (sxemlər, 

şəkillər, tədqiqatlar, layihələr, referatlar, krassvordlar və s.). 

5. Tapşırıqlar dəqiq ifadə edilməlidir. İş vərəqinin tərtibatı səliqəli, 

yığcam, əyani olmalıdır. 

İş vərəqlərinin hazırlanması zamanı tapşırığın həcmi, sualların miqdarı, 

sualların növləri, təqdimetmə qaydaları diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 

İş vərəqinə aşağıdakı tələblər verilir: 

1. Cəlbedici məzmunu və tərtibatı olmalıdır; 

2. Qarşıya qoyulan tələb,verilən tapşırıq aydın və konkret olmalıdır; 

3. Uşaqların səviyyəsinə uyğun olmalıdır; 

4. Dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.  

 

Şagirdin özünüqiymətləndirməsi. 
Ola bilsin ki, bəzi dərslərdə müəllim tərəfindən biliyin yekun qiymətləndirilməsi 

nəzərdə tutulmur və qiymət qoymaq tövsiyə edilmir. Lakin onlar məktəblilərin 

refleksiya, yəni suallara cavablar, müzakirələr vasitəsilə özünüqiymətləndirməsinə 



yol açır. Şagirdlərin öz fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə cəlb edilməsi çox vacibdir, 

çünki bu iş məktəbliləri öz davranışına daha məsuliyyətlə yanaşmağa sövq edir, 

onlarda obyektivliyin tərbiyə edilməsinə yardımçı olur, öz münasibətlərini düzlük və 

qarşılıqlı anlaşma prinsipləri əsasında qurmağı öyrədir. 

Lakin bu qiymətlər qeyri-səmimilik və ya özünüaldatma ucbatından təhrif edilə 

bilər. Ancaq insanın öz-özünü necə gördüyünü müəyyən etmək daha vacibdir, çünki 

özünüqiymətləndirmə ilə kənardan verilən qiymətlərdəki fərq öz-özlüyündə qrup və 

fərd üçün zəngin informasiya mənbəyi ola bilər. Dərsə aşağıdakı suallar yazılmış 

kiçik anketin köməyi ilə yekun vurmaq mümkündür: 

1. Dərsdə sizin ən çox xoşunuza gələn nə oldu? 

2. Daha çox xoşlamadığınız nə idi? 

3. Vəziyyətin yaxşılaşması üçün nə təklif edirsiniz? 

 

Şagirdin qrupdakı işini necə qiymətləndirməli? 

Şagirdin qrupdakı işinin qiymətləndirməsini hər bir şagirdin qrupun işinin 

ümumi nəticəsinə verdiyi töhfənin faizlə nisbətinə əsasən müəyyənləşdirmək olar. 

Müəllim bütövlükdə qrupun aldığı balların miqdarını müəyyən edir. Məsələn, dörd 

nəfərdən ibarət qrupa 20, üç nəfərlik qrupa 15 bal verilir. Şagirdlər bu balları hər 

kəsin ümumi naliyyətdəki roluna, verdiyi töhfəyə əsasən müstəqil olaraq bö-

lüşdürürlər. Qrupdakı işə görə alınmış ballara sinifdə aparılmış diskussiyada iştirak 

üçün müəllim tərəfindən verilmiş mükafat balını da əlavə etmək zəruridir. Balların 

yekunu xüsusi jurnala yazılır. Orijinal cavablara görə daha üç bal vermək olar. Rübün 

və ilin sonunda balların yekunu reytinq qiymətini təşkil edir ki, bu da şagirdlərin 

düşünmək və öz fikirlərini şifahi ifadə etmək, diskussiyada təşəbbüsü öz üzərinə 

götürmək qabiliyyətini əks etdirir. Dərslərdə şagirdlər, onların fikrincə, qrupun işinə 

faiz hesabı ilə nə kimi töhfə verdiklərini elan edirlər; onlar təsadüfi qaydada 

cütlüklərlə bir-birinin rolunu, töhfəsini izah edirlər, qrup ayrı-ayrı şagirdlərin öz töh-

fəsi ilə bağlı təəssüratını ümumilikdə ya təsdiq, ya da təkzib edir. Şagirdlər bir-birinin 

biliklərini qiymətləndirməklə sinif yoldaşına öz səhvlərini aradan qaldırmaqda kömək 

edə bilərlər. Qrupun özünüqiymətləndirməsi üçün müəyyən formalı vərəqələrdən 

istifadə etməklə bütövlükdə qrupun necə işlədiyinə, öz tapşırığını necə yerinə ye-

tirdiyinə qiymət vermək olar. 

 

Dərslərin qiymətləndirilməsinin əsas prinsipləri. 

Dərslərin qiymətləndirilməsi zamanı əsas diqqət təkcə informasiyasının 

mənimsənilməsinə deyil, həm də cəmiyyətin həyatında bir vətəndaş kimi iştirak 

etmək üçün zəruri olan bacarıqların mənimsənilməsinə yönəlir. Müasir vətəndaş 

cəmiyyətində bu bacarıqlar fəaliyyətin dörd növündə cəmlənir: tədqiqat (tənqidi 

təhlil); kommunikasiya (ünsiyyət, informasiyanın verilməsi və başa düşülməsi, 

əqidə); qərar qəbulu; fərdi və kollektiv fəaliyyətin təşkili. “Yanlış cavablar ola 

bilməz, onlar müxtəlif ola bilər” müddəası əsas prinsiplərdən biri olmalıdır. Bu 

prinsiplərin ardıcıl həyata keçirilməsi bir-birilə rəqabət aparmamağa, əksinə, 

əməkdaşlıq etməyə, ümumi mövqe işləyib hazırlamağa imkan verir. Ümumiyyətlə, 

fəal təlim metodlarının tətbiq edildiyi dərslərdə müəllim etibara, hörmətə əsaslanan 

əməkdaşlığa hazır olmalıdır. 



Aşağıda qruplarda iş və təqdimatla iştirakın qiymətləndirilməsinin bəzi 

meyarları və şagirdlərin özünü qiymətləndirməsi üçün vərəqlər verilmişdir ki, 

müəllimlər bunlardan fəal təlim metodlarının tətbiq olunduğu dərslərdə istifadə edə 

bilərlər. Göstərilən meyarlara müəllimin lazım bildiyi başqa qiymətləndirmə para-

metrləri də əlavə edilə bilər. 

 

Qruplarda işin qiymətləndirilməsi. 

Qrupun işində şagirdlərin fəallığının qiymətləndirilməsi meyarları: 

1. Şagird tapşırığın məqsədləri üzərində diqqətini cəmləşdirirmi? 

2. O, qrupun digər üzvləri ilə qarşılıqlı əlaqədə çalışırmı? 

3. Başqalarına mane olmadan işləyirmi? 

4. O, qrupun bütün üzvləri ilə nəzakətlə rəftar edirmi? 

5. Şagird tapşırığın yerinə yetirilməsinə nə kimi töhfə verir? 

6. Qrup halında işin yaxşılaşdırılması yollarını tapmağa kömək edirmi? 

 

9.Fənn kurrikulumları əsasında gündəlik planlaşdırma 

1. Dərsin gözlənilən nəticələrini müəyyən etmək (alt-standart əsasında dərsin 

təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək); 

2. Dərsin sonunda şagirdlərin hansı nəticələrə (ümumiləşdirmələrə) gələcəklərini 

müəyyənləşdirmək; 

3. Dərsin motivasiyasını hazırlamaq (problem situasiyasının yaradılması, 

motivasiya növünün seçilməsi, tədqiqat sualının düzgün qoyulması); 

4. Tədqiqat zamanı yeni biliyi toplamaq üçün istifadə olunan bilik mənbələrini 

müəyyənləşdirmək; 

5. Müəyyən edilmiş gözlənilən nəticələrə gətirə biləcək tədqiqat tapşırıqlarını 

hazırlamaq; 

6. Tədqiqat metodlarını müəyyənləşdirmək; 

7. Lazımi materialları və iş vərəqlərini hazırlamaq, tədqiqatın təqdimat formasını 

müəyyənləşdirmək; 

8. Müzakirə zamanı istifadə olunan yönəldici sualları ifadə etmək; 

9. Məlumatın sistemləşdirilməsi (sxem, düstur, qrafik, cədvəl, layihə və s.); 

10.  Güman edilən yeni nəticələri nəzərə alaraq əlavə məlumat, tapşırıqlar 

hazırlamaq; 

11.  Dərsin hər mərhələsi üçün vaxtı müəyyən etmək; 

12.  Dərsin yaradıcı tətbiqetmə mərhələsi üçün tapşırıqlar hazırlamaq; 



13.  Qiymətləndirmə formasını (üsulunu) seçmək, meyarları müəyyənləşdirmək; 

14.  Müəllim və şagirdlərin tələbatlarına əsaslanan refleksiyanın gedişatını 

müəyyənləşdirmək; 

15.  Dərsdə istifadə olunacaq texniki vasitələri müəyyənləşdirmək; 

16.  Dərsdə istifadə olunacaq dəftərxana ləvazimatlarını hazırlamaq.  

 

Dərsin planlaşdırılması üçün texnoloji xəritə 

                                                                                                   

Standartlar Mövzu İnteqrasiya Texnikalar İş forması Resurslar 

Təlim nəticələri      

1. Motivasiya 

Tədqiqat üsulu 

     

2. Tədqiqatın 

aparılması 

     

3. Məlumat 

mübadiləsi 

     

4. Məlumatın 

müzakirəsi və təşkili 

     

5. Nəticə       

6. Yaradıcı 

tətbiqetmə (dərsdə, 

evdə) 

     

7. Qiymətləndirmə 

(meyarları, üsulları, 

vasitələri) və 

Refleksiya  

     

 

Fəal dərsin planı (sxematik) 

Mövzu: (mövzunun adı yazılır). 

Standart: (alt standart və ya alt standartlar qeyd olunur). 

Məqsəd: (məqsədlər aydın və qısa şəkildə sıralanaraq yazılır) 

1. ---------------------- 

2. ---------------------- 

3. ---------------------- 



İş forması: (məsələn, cütlərlə, kiçik və ya böyük qrumlarla, frontal və s. 

yazılır). 

İş üsulu: (məsələn, müzakirə, anlayışın çıxarılması). 

Resurslar: (məsələn, müxtəlif şəkillər, dərslik, hesablama, ölçmə alətləri və s.). 

Dərsin gedişi 

I mərhələ (Motivasiya, problemin qoyuluşu) 

Yardımçı suallar: 

1. -------------------------- 

2. -------------------------- 

Tədqiqat sualları: 

1. ------------------------------ 

II mərhələ: (Tədqiqatın aparılması) 

İş vərəqi 1. ----------------------- 

İş vərəqi 2. ----------------------- 

İş vərəqi 3. ----------------------- 

İş vərəqi 4. ----------------------- 

III mərhələ: (informasiya mübadiləsi). 

IV mərhələ: (informasiyanın müzakirəsi) 

Müzakirə sualları: 

1. --------------------- 

2. --------------------- 

3. --------------------- 

V mərhələ: (nəticə və ümumiləşdirmə). 

VI mərhələ: (yaradıcı tətbiqetmə). 

VII mərhələ: (qiymətləndirmə və ya refleksiya). 

Qeyd:  

 Dərsin planlaşdırılması üçün onun bütün komponentlərinin bir-biri ilə 

uzlaşdırılması vacibdir; 

Dərsin təlim nəticələri tapşırıqlarla bilavasitə əlaqəli olmalıdır. Ümumiləşdirmələrə 

əsasən dərsin tədqiqat sualı tərtib olunur. Bütün bunlar dərsin tamlığını və 



sistemliliyini (dərsin əvvəlinin və sonunun sıx əlaqəsi) təmin edir, təlim nəticələrinə 

nail olunmasına xidmət edir                                                                   

 

 

 

                                    10 . İstedadlı uşaqların təlimi  
 

       İstedad anlayışının interpretasiyası. Elmi mənbələrdə göstərilir ki, son zamanlar  

istedadın mənşəyini bir neçə səciyyəvi xüsusiyyətlərin uzlaşmasında, kəsişməsində 

axtarırlar . Renzullinin üç halqalı modeli buna nümunə ola  bilər : güclənmiş 

motivasiya (fəaliyyətə aludə olmaq);  orta səviyyədən yüksək intellekt; yaradıcılıq . 

V.Ştern əqli istedada belə bir tərifin verilməsini məqbul sayıb:”Əqli istedad-şüurlu 

surətdə öz təfəkkürünü yeni tələblərə yönəltmək, yeni məsələlərə və yeni tələblərə 

uyğunlaşmaq kimi ümumi əqli qabiliyyətdir”.  

       İstedadlılar  bacarıq və qabiliyyətləri  özünəməösusluğu ilə fərqlənir. Bu qbildən 

olanlar  böyük həcmli informasiyaya, zəngin söz ehtiyatına malik olur, örtülü əlaqə 

və asılılıqları tapır, səbəb-nəticə əlaqələri qurur, nəticə çıxara bilir, informasiyaları 

inteqrasiya və sintez edir, mürəkkəb ideyaları anlayır, incə fərqləri görə bilir, 

ziddiyyətlərə həssaslıq göstərir, informasiya axtarışının alternativ  yollarından istifadə 

edir, prosesi, eləcə də onun nəticəsini qiymətləndirir , hipotez qura bilir, mühakiməsi 

ilə seçilir. Onların riskləri mənalıdır, divergent təfəkkürü vardır, təfəkkürü sürəkli və 

çevikdir, zəngin təxəyyülə malikdir, orjinal ideyaları  vardır, birmənalı olmayanları 

qavramaq keyfiyyəti vardır, intuisiyası heyrətamizdir, estetik dəyərləri diqqəti cəlb 

edir.İstedadlı uşaqlar  emosional sahənin xüsusiyyətləri  ilə də seçilirlər: tapşırığın 

yerinə yetirilməsində təkidlidirlər, daxili motivasiyaya malikdirlər, mənəvi 

problemlərin analizinə həssas yanaşırlar, kinayəsiz, istehzasız yumor hissinə 

malikdirlər, davranışda və təfəkkürdə müstəqildirlər, sağlam rəqabəti qəbul edirlər. 

        Etiraf olunur ki, istedadın birmənalı tərifini  hələlik vermək mümkün 

olmamışdır. Professor Ə.Əlizadə yazır ki, psixologiyada istedad anlamının 

özünəməxsus inkişaf tarixçəsi var. Vaxtilə istedad dedikdə , qabiliyyətlərin inkişafı 

üçün zəruri olan anatomik-fizioloji imkanları nəzərdə tuturdular. Bu anlam tədricən 

köklü surətdə dəyişildi: istedad fəaliyyətin səmərəli icrası üçün şərt olan 

qabiliyyətlərin özünəməxsus kompleksi kimi başa düşüldü . 

       ”Psixologiya” lüğətində  “istedad” anlayışı ilə bağlı göstərilir: istedad- insan  

psixikasının bütün həyat boyu inkişaf edən sistemlilik  keyfiyyəti olub, onun bir və ya 

bir neçə  sahədə digər insanlara  nisbətən kifayət qədər yüksək nailiyyətlərini 

şərtləndirir; istedad- uğurlu fəaliyyəti şərtləndirən qabiliyyətlərin keyfiyyətli 

uzlaşmasıdır; istedad-insanın fəaliyyət imkanlarının genişliyini, səviyyəsini və 

özünəməxsusluğunu şərtləndirən qabiliyyətlərin ümumiləşməsidir; istedad- talantlılıq 

və fəaliyyətdə görkəmli nailiyyətlər əldə edilməsi üçün daxili imkanlardır; istedad- 

adidə qeyri-adiliyi görmək, bir və ya bir neçə fəaliyyət  sahəsində yüksək bacarığın 

və əksər hallarda qabiliyyətinin nümayiş etdirilməsidir. 

       ”İstedad təzahürünün əsas anlayışlarının müəyyənləşdirilməsində qabiliyyət 

anlayışına istinad edilməsi səmərəli və məqsədəuyğundur “(B.M.Teplov) . 



        Qabiliyyətlər şəxsiyyətin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri olub müəyyən fəaliyyətin 

müvəffəqiyyətli icrasının şərtini təşkil edir və onun üçün zəruri olan bilik, bacarıq və 

vərdişlərə yiyələnmə dinamikasındakı fərqlərdə ifadə olunur . Qabiliyyətlər bilik, 

bacarıq və vərdişlərlə qarşılıqlı əlaqədədir, lakin onları eyniləşdirmək olmaz. Əgər 

müəllim hərtərəfli yoxlama aparmadan uşağın ancaq müəyyən bilik, bacarıq və 

vərdişlər sisteminə malik olub-olmamasına görə onun qabiliyyətli və ya qabiliyyətsiz 

olması haqqında nəticə çıxarırsa, elmi cəhətdən kobud, praktik cəhətdən zərərli 

addım atır. 

      Danılmazdır ki, bilik, bacarıq və vərdişlər qabiliyyətlərin inkişafı üçün zəruri 

şərtlərdən biridir. Bilik uşaqların zehni qabiliyyətlərinin, yaradıcı-dialektik 

təfəkkürünün, idrak motivlərinin, psixi proseslərinin inkişafına kömək edir . 

Uşaqların qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün onların müvafiq bilik, bacarıq və 

vərdişlərə yiyələnməsinə ardıcıl surətdə fikir verilməlidir. Biliyin yaradıcı sıciyyə 

daşıması üçün onun elə bil ki, yenidən kəşf olunması-özününküləşdirilməsi 

lazımdır.Bilik hafizə faktından fikir faktına, canlı düşüncə prosesinin bir ünsürünə 

çevrildikdə, o özü də canlanır və sonrakı nəzəri və əməli fəaliyyət üçün təməl olur . 

Qabiliyyətlər bilavasitə bilik, bacarıq və vərdişlərdə deyil, onların qazanılma 

dinamikasında, yəni bütün başqa şərtlər eyni olduqda, bu fəaliyyət üçün zəruri olan 

bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmə prosesinin nə qədər tez , dərin, asan və 

möhkəm icra olunmasında təzahür edir. 

           B.M.Teplov qeyd edir ki, qabiliyyət anlayışı  həmişə özündə üç əlaməti ehtiva 

edir: qabiliyyət dedikdə bir insanı digərindən fərqləndirən fərdi psixoloji 

xüsusiyyətlər nəzərdə tutulur; qabiliyyət dedikdə insanın istənilən fərdi xüsusiyyətləri 

deyil, yalnız hər hansı bir məsələnin uğurlu həllini şərtləndirən keyfiyyətləri nəzərdə 

tutulur; qabiliyyət anlayışı yalnız insanın əldə etmiş olduğu bilik, bacarıq və 

vərdişlərlə məhdudlaşmır .    

       Qabiliyyət və istedad insan  fəaliyyətinin özü kimi ictimai-tarixi xarakter 

daşıyır.Qabiliyyət və istedad əmək fəaliyyətinin konkret , tarixən inkişaf edən 

formalarından təcrid olunmuş  şəkildə izah edilə bilməz.Onlar konkret tarixi dövrdə 

fəaliyyətin ictimai  cəhətdən əhəmiyyətli olan hansı növlərinin təşəkkül etməsindən 

və “fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrası” dedikdə hansı meyarın başa düşülməsindən 

tamamilə asılıdır.Bu meyardan asılı olaraq hər hansı bir ictimai quruluşda istedadın 

bu və ya digər xüsusi növü haqqındakı anlayışın da  məzmunu əhəmiyyətli dərəcədə 

dəyişilir.Məsələn, “musiqi qabiliyyətləri” və ya “musiqi istedadı” anlayışı  bir səsli 

mahnıdan başqa digər musiqi bilməyən xalqlardan fərqli olaraq müasir adamlar üçün  

başqa məzmuna malikdir .  

         C.Gilfordun intellektin strukturu modeli zəminində istedad anlamının məzmunu 

daha da dəqiqləşdirilmişdir.Müasir təsəvvürlərə görə,istedad anlamını koqnitiv 

qabiliyyətlərə aid edirlər, inkişafın bütün digər tərəflərini isə talant termini ilə təhlil 

edirlər. Lakin bununla bahəm qeyd etmək lazımdır ki, intellektin inkişafı prosesində 

bütün psixi funksiyalar qarşılıqlı əlaqədədir.Klarkın fikrincə, istedadlı adam öz 

imkanlarını tam şəkildə yalnız qavrayış, təfəkkür, emosiyalar və başqa funksiyaların 

inteqrasiyası vasitəsilə reallaşdıra bilər. M.Karne bu fikirləri açıqlayaraq göstərir ki, 

Klarkın mövqeyi Yunqun ideyalarına əsaslanır.    



         İnsanın  istedadı onun fəaliyyəti ilə üzə çıxır.Fəaliyyət növləri və onları təmin 

edən psixika sahələri kriteriyasına görə, istedadın növlərinin ayırd edilməsi əsas 

fəaliyyət sahələri çərçivəsində müvafiq psixi sahələr və psixi səviyyələrin iştirak 

dərəcəsi nəzərə alınmaqla aparılır.Sözügedən aspektdən istedadın aşağıdakı növləri 

fərqləndirilə bilər: praktik fəaliyyətdə peşələr üzrə, idman sahəsində, təşkilati və s. 

fəaliyyətlərdə istedad;  idraki fəaliyyətdə məzmundan asılı olaraq müxtəlif növ 

intellektual istedad             ( dəqiq elmlərdə, təbiət elmlərində, intellektual oyunlarda 

və s.); bədii-estetik fəaliyyətdə-xoreoqrafik, səhnə, ədəbi-poetik, musiqi, təsviri və s. 

istedad; kommunikativ fəaliyyətdə-liderlik, attrakativ (cəlbedici, diqqətçəkici) 

istedad; mənəvi-dəyər yönümlü fəaliyyətdə-yeni mənəvi dəyərlərin yaradılmasında 

təzahür edən istedad . 

        İstedad və zəka arasındakı  münasibətdən də bəhs etmək olar. Zəka hiss və 

ağılın, fəhm və intellektin vəhdətidir. Müəyyən bir məsələnin öyrənilməsində abstakt 

təfəkkür, formal məntiq qaydaları ilə yanaşı, müəyyən bir sövq-təbii hiss, fəhm 

(fəlsəfi dildə desək”qeyri-şüuri” idrak) də iştirak edir .  

        M.Qorki  S.Sergeyev-Senskiyə yazdığı bir məktubunda belə göstərir: “Mənə elə 

gəlir ki, Sizin, L.N.Tolstoy “qəflətən qocalmışdır” fikriniz düz deyil, məncə o, 

özünün qüdrətli istedadının müqabilində son dərəcə aciz görünən qoca dərrakəsilə, 

bir qədər küt və ağır dərrakəylə doğulub.Tolstoy özünün bu iki keyfiyyəti arasındakı 

facianə uyğunsuzluğu hələ lap gəncliyində duymuş, elə buna görə də bütün ömrü 

boyu bu dərrakəylə mübarizə aparmışdır”.Fikrimizcə, burada əlavə şərhə ehtiyac 

yoxdur. 

          Elmi mənbələrdə “aktual istedad” və”potensial istedad” anlayışları işlədilir. 

Aktual istedad  istedadlı uşağın müəyyən hadisə, proses sahəsində fəaliyyətin  yaş və 

sosial normalara nəzərən yüksək icraçılıq səviyyəsini şərtləndirən psixoloji 

xarakteristikasıdır. Potensial istedad isə istedadlı uşağın müəyyən hadisə, proses 

sahəsində fəaliyyəti yaş və sosial normalara nəzərən yüksək nəticələrin müəyyən 

imkanlarını (potensialını) şərtləndirən psixoloji xarakteristikadır. 

       İstedadı təzahür formasına görə də təsnifatlaşdırmaq olar:gizli istedad və aşkar 

istedad. Gizli istedad qeyri-ənənəvi, maskalanmış formada təzahür edir və bir qayda 

olaraq , ətrafdakılar tərəfindən qeyri adekvat qarşılanır.Bu zaman istedadlı uşaq 

nəzərdən qaçırıla, zəruri kömək və dəstəkdən məhrum ola bilər. Aşkar istedad uşaq 

fəaliyyətində, hətta  əlverişsiz şəraitdə belə, özünü kifayət qədər parlaq və aydın əks 

etdirir. Nailiyyətləri o qədər aşkar olur ki,mütəxəssislərin tərəddüdünə yer qalmır.  

       Elmi mənbələrdə  göstərilir ki, uşaqlarda istedad əlamətləri onların real 

fəalyyətlərində və ya onların davranış xüsusiyyətlərinin müşahidəsi zamanı görünə 

bilər. İstedadın yəqin əlamətləri fəaliyyətin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi ilə 

bağlıdır və”istəyirəm” həm də “bacarıram”kateqoriyaları ilə birlikdə nəzərdən 

keçirilməlidir. Yəni istedad əlamətləri uşağın davranışının instrumental və motivasiya 

aspektlərini əhatə edir. İstedadlıların davranışlarının instrumental aspekti aşağıdakı 

əlamətlərilə şərh edilə bilər: fəaliyyətin  spesifik strategiyalarının olması;  

keyfiyyətcə özünəməxsus məhsuldarlığa səbəb olan fəaliyyət üsullarının olması.  

        İstedadlı uşağın davranışının motivasiya aspekti aşağıdakı kimi şərh edilə bilər: 

predmet gerçəkliyin bəzi sahələrinə( səslərə, rənglərə, işarələrə, canlılara, qurğulara 

və s.) və ya öz fəallığının müəyyən formalarına (fiziki,idraki, təsviri, bədii və s.) həzz 



hissi yaşantıları ilə müşayiət edilən yüksək həssaslıq; doymayan maraqla ifadə olunan 

yüksək idraki tələbat və şəxsi təşəbbüsü ilə fəaliyyətində verilən şərtlər çərçivəsindən 

kənara çıxma; bu və ya digər məşğuliyyətlərə, fəaliyyət sahələrinə aşkar ifadə olunan 

böyük maraq və ya aludəçilik, hər hansı bir əşyaya qeyri-adi yanaşmadan 

qaynaqlanan maraq; müəyyən bir fəaliyyətə intensiv meylin nəticəsi olan inadkarlıq 

və yüksək əməksevərlik; paradoksal, ziddiyyətli və qeyri-müəyyən informasiyaya 

güclü meyil, standart, tipik və hazır qərarlara və cavablara müqavimət və onlardan 

yayınma; öz zəhmətinin məhsuluna yüksək tələbkarlıq, kamilliyə can atmaq; kifayət 

qədər çətin məqsədlər qoymaq və onlara nail olmağa ciddi səy göstərmək. 

         Qeyd edək ki, istedad sahələri müxtəlifdir və hər sahəyə uyğun səciyyəvi 

xüsusiyyətlər özünü büruzə verir. Elmi mənbələrdə istedad sahələrinə aşağıdakılar 

aid edilir: ümumi intellektual qabiliyyətlər; müəyyən (spesifik) akademik 

qabiliyyətlər; yaradıcı təfəkkür və fəaliyyət; liderlik; psixomotor qabiliyyətlər; 

incəsənətin təsviri və ifaçılıq növləri. 

        Müxtəlif şəxslərdə istedadın ayrı-ayrı komponentləri –tərkibləri fərqli səviyyədə 

təzahür edə bilər. Bu səbəbdən də ayrı-ayrı uşaqlarda istedadın eyni bir növü 

bənzərsiz, unikal səciyyə kəsb edə bilər. İstedad yalniz o zaman təşəkkül tapır ki, 

insanın ümumi qabiliyyətlər ehtiyatı uğurlu fəaliyyət üçün zəruri olan, lakin yaxşı 

inkişaf etməmiş və ya çatışmayan qabiliyyət tərkibini kompensasiya edə bilsin.   

       İstedadların müəyyənləşdirilməsi, dəstəklənməsi və inkişaf etdirilməsi 

probleminin aktuallığı. İstedadlar nadirdir,onları qorumaq və hifz etmək lazımdır. 

Millətin əsl həyatı – yaşama gücü məhz onlardadır . Akademik A.X Mirzəcanzadə 

yazırdı ki, belə şəxslərə fərdi yanaşmaq və xeyrxah münasibət göstərmək lazımdır. 

Burada bir kəlamı yada salmaq yerinə düşər:”İstedadlara  hökmən kömək lazımdır, 

istedadsızlar özlərinə yol tapacaqlar”. Fəal yaradıcı şəxsiyyət  əsl mənada o vaxt 

formalaşa bilər ki, istedadın əlamətləri bəri başdan bu istedadın inkişafına kömək 

edən obyektiv gerçəkliklə “möhkəmləndirilmiş” olsun .  K.Marks qeyd edirdi ki, 

Rafaelin istedadına  malik olan hər kəs, əslində Rafael ola bilməz:”Hər hansı başqa 

sənətkar kimi , Rafael özünə qədər incəsənətdə əldə edilmiş texniki müvəffəqiyyətə, 

öz ölkəsində cəmiyyətin təşkili və əmək bölgüsünə və nəhayət, onun vətəni ilə 

işgüzar münasibətdə olan bütün ölkələrdə əmək bölgüsünə əsaslanırdı. Rafaelə 

bənzər digər  şəxs  öz istedadını  inkişaf etdirməyə müyəssər ola bilərmi?  Bu 

tamamilə  həyatın  və  dövrün tələbindən    asılıdır”. 

 “Daim  yeni olan  yeganə  yeniliyi”- istedadı qorumaq və hifz etmək  əvvəlki 

dövrlərdən daha çox indi XXI əsrdə aktuallıq kəsb etməkdədir.İntelekt və intellektual 

uşaqlar probleminin aktuallığı ilə bağlı professor Ə.Əlizadə yazır:”İki əsrin , XX və 

XXI yüzilliyin qovşağında qabiliyyət və istedad problemi xüsusilə aktuallaşıb. Bü 

çoxcəhətli problem hələ lazımi səviyyədə öyrənilməsə də , artıq bir həqiqət şəksizdir: 

qabiliyyət və istedad şəxsi məsələ deyil, milli sərvətdir. Onu göz bəbəyi kimi 

qorumaq, xalqa qaytarmaq valideynin də, tərbiyəçinin də, müəllimin də ən şərəfli 

missiyasıdır” .  

          İstedadlıların müəyyənləşdirilməsi , dəstəklənməsi və inkişaf etdirilməsi  ciddi 

elmi problemdir.Istedadın qorunması və inkişaf etdirilməsi həm də cəmiyyətin 

yaradıcı potensialının aktuallaşdırılması, onun inkişaf problemidir. 



         J.Bryuno göstərir ki, istedadlı uşaqların təliminin ümdə məsələləri bunlardır: 

hər bir şəxsiyyətin inkişafına şəraitin yaradılması; fərdi nailiyyətləri mümkün qədər 

tez bir zamanda maksimum səviyyəyə çatdırmaq; istedadların potensial imkanlarının 

cəmiyyətin inkişafına yönəltməklə, onun tərəqqisinə nail olmaq . 

         İstedadların  seçilməsi ilə bağlı məsələdə “Kim seçilməlidir və necə 

seçilməlidir? “-sualına bir mənalı cavab vermək mümkün deyildir. Bu sahədə 

görülməli olan işləri tez, yüngül, ucuz , az müqavimət yolu ilə həyata keçrmək 

cəhdləri cəmiyyətə böyük itkilər hesabına başa gələ bilər. Odur ki, istedadlıların 

axtarılıb tapılması, dəstəklənməsi və inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətlər 

planlı  və çoxmərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir. V.Q.Belinski yazırdı: “Talant , 

istedad ağıla, təhsilə, zəngin məlumatlara, hadisələrə və şeylərə orjinal və düzgün 

baxışlara əsaslanmırsa, o tezliklə fərasətsizliyə  çevrilir “. İstedadın  qorunması 

xüsusi qayğı tələb edir və burada təhsil-tərbiyənin rolu danılmazdır, əvəzsizdir.Yeri 

gəlmişkən qeyd edək ki, bir qrup alim talantlı uşaqları istedadlı uşaqların bir qismi 

kimi ayırd edir, başqa bir qrup isə istedad və talant anlayışlarını sinonim kimi işlədir . 

Nailiyyətləri yeniliyinə və sosial əhəmiyyətinə görə obyektiv tələblərə cavab verən 

uşaqlar talantlı uşaqlar hesab edilirlər.Talantlı uşağın konkret fəaliyyət məhsulu bir 

qayda olaraq,  yüksəkixtisaslı mütəxəssis tərəfindən peşə ustalığı və yaradıcılıq 

meyarlarına nəzərən qiymətləndirilir. 

        Gənc istedadların axtarılmasında əsas yanaşma yalnız uşaqlara deyil, həm də 

müəllim və valideynlərə yönəlmiş tibbi-psixoloji və pedaqoji tədbirlər kompleksidir. 

İstedadlı uşaqların seçilməsi üçün müxtəlif metodlardan istifsdə edilməli, seçilmiş 

uşaqların  inkişafı və nailiyyətləri mütəmadi izlənilməlidir. Bu proses özündə bir neçə 

mərhələni saxlayır.İstedadlı uşaqların yaradıcılıq potensialının inkişaf praktikası 

xüsusi yaradıcılıq proqramlarının və təlim materiallarının hazırlanmasını və tətbiqini 

zəruri edir. İstedadlı uşaqlara gələcəkdə öz yaradıcılıq potensiallarını 

aktuallaşdırmaları üçün zəruri olan keyfiyyətləri - yaradıcılığı, ünsiyyəti, liderlik 

xüsusiyyətlərini və digər şəxsiyyət xüsusiyyətlərini formalaşdırmağı öyrətmək 

məqsədi ilə xüsusi təlim proqramları işlənir. 

          Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə(eləcə də kolleclərdə) istedadlarla işin 

istiqamətləri . Burada iki istiqamətin fərqləndirilməsini məntiqi hesab edirik: 1. 

Pedaqoji təmayüllü məktəblərdə təhsil almaqda olan pedaqoji  istedadlı tələbələrlə 

aparılan işlər; 2. İstedadlı uşaqların təlimi ilə bağlı müəllim hazırlığı.   

         Pedaqoji istedad bəzi mütəxəssislər tərəfindən istedadın ayrıca bir növü kimi 

fərqləndirilir.Qeyd edək ki, pedaqoji istedadın da strukturu  digər növlər kimi 

mürəkkəb və çoxcəhətlidir.Pedaqoji təfəkkür, pedaqoji təxəyyül, didaktik, perseptiv, 

ekspressiv, kommunikativ, təşkilatçılıq qabiliyyətləri onun zəruri tərkiblərini təşkil 

edir.Professor Ə.Əlizadə mürəkkəb və çoxcəhətli qabiliyyətlər məkanının kreativ 

episentrinin yenə də pedaqoji təfəkkür və pedaqoji təxəyyül sahəsində olduğunu 

xüsusilə vurğulayır. 

         Ə.Əlizadə yazır:”Pedaqoji qabiliyyət, bir qayda olaraq, pedaqoji məktəblərdə 

formalaşır və inkişaf edir. Məktəbli yaşı dövründə isə onlar, necə deyərlər, “anadan 

müəllim doğulmuş” şagirdlərin uşaqlarla, ilk  növbədə kiçik uşaqlarla ünsiyyətdə 

özlərini göstərirlər. Belə uşaqlarda ünsiyyət tələbatı güclü olur və onlar həvəslə rollu 

oyunlarda iştirak edir. Belə uşaqlar şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə problemli 



vəziyyətlə rastlaşanda onu asanlıqla həll edə bilirlər. Məktəbli  yaşı dövründə 

pedaqoji təfəkkür və pedaqoji təxəyyül şagirdlərdə məhz kommunikativ sahədə 

pöhrələnməyə və inkişaf etməyə başlayır”. 

      Pedaqoji istedadlı tələbələrlə iş baxımından tədqiqat qruplarının , birliklərinin 

yaradılmasının böyük imkanları var.Tələbələr tədqiqat istiqamətlərini və  üsullarını  

fərdi qaydada seçə bilərlər. Pedaqoji  sahədə tələbənin istedadının sonrakı inkişafı 

onun tədqiqat işlərinə cəlb olunması ilə şərtlənir. Çünki şəxsiyyətin yaracılıq 

qabiliyyətləri məhz tədqiqatçılıqda formalaşır.Tədqiqatçılıq fəaliyyəti biliyin  daha 

yüksək səviyyədə sistemləşməsini təmin edir.Tədqiqatçılıq fəaliyyətinə cəlb 

olunmanın geniş yayılmış forması layihə metodudur.Tələbəyə maraq dairəsi və 

istedad səviyyəsi nəzərə alınaraq layihə tapşırılır. O işini tədqiqat yönümündə quraraq 

praktik tapşırığın həllini tapır və işini  məruzə və təqdimatla bitirərək öz mövqeyini 

müdafiə edir. Layihələr fərdi və qrup halında yerinə yetirilə bilər və hər bir formanın  

tələbənin sonrakı inkişafı üçün öz üstünlükləri var. Xüsusi elmi seminarlarda 

yaradıcılıq işlərinin aparılması, kafedra və laboratoriyalarda  elmi rəhbərlərlə fərdi 

işlərin həyata keçirilməsi, elmi məktəblərin fəaliyyətinə qoşulmaq  və sair bu kimi 

formaların qabaqcıl təcrübədə xüsusi yeri vardır. Pedaqoji  məktəblərdə istedadlı 

uşaqlarla işin təşkili məsələsində təhsil prosesinin müxtəlif mərhələlərində tələbələrin 

müxtəlif yanaşmalarla qruplaşdırılmasının geniş imkanları var. Bu yanaşmalardan 

məktəbin  geniş mənada imkanlarından, oradakı istedadlı tələbələrin sayından və s. 

asılı olaraq müxtəlif formalardan istifadə edilə bilər. 

          İstedadlı uşaqların  təlimi ilə bağlı müəllim hazırlığı. Istedadlı uşaqlarla işləyən 

müəllimlərin hazırlanmasının strategiyası, məzmunu, forma və metqdları bu 

müəllimlərin peşəkarlığının həm baza, həm də spesifik tərkibinin formalaşmasını və 

inkişafını təmin etməlidir. Bu hazırlıq zamanı həm də istedadlı uşaqlarla işləmək 

üçün tələb olunan şəxsiyyət keyfiyyətlərinin də cilalanmasına xüsusi diqqət 

yetirilməlidir. Elmi mənbələrdə göstərilir ki, sözügedən hazırlıq bir sıra tələblərə 

cavab verməlidir: 1.Müəllim  istedadlı uşaqlarla işləyərkən öz-özünə refleksiv 

mövqedə durmağı bacarmalıdır(müəllim şagirdi  bir şəxsiyyət kimi  artıq bərqərar 

olmuş xüsusiyyətləri ilə qəbul etməlidir); 2.Müəllimlərin təhsili kompleks xarakterli 

(psixo-pedaqoji, peşə və şəxsiyyətyönümlü ) olmalıdır; 3.Konsultasiya və treninqlər 

sistemi yaradılmalıdır.Təcrübə göstərir ki, məhz bu formada təşkil edilmiş fəaliyyətdə 

müəllimlər işlərinə mane olan şəxsiyyətyönümlü problemlərini asanlıqla dərk edirlər. 

Bu forma həm də müəllim üçün zəruri olan özünüdərk, özünənəzarət, inkişafa meyil 

kimi zəruri vərdişlərə yiyələnməsində səmərəlidir; 4.Müəllimlərin peşəkarlıq 

səviyyələrinin yüksəldilməsi üçün zəruri psixo-pedaqoji şərait yaradılmalıdır 

(fakültativlər,metodbirləşmələr,dərnəklər sistemi və s.); 5. Bütün təlim prosedurları 

demokratikləşdirilməli və humanistləşdirilməli, azad və yaradıcı təlim şəraiti təmin 

edilməlidir;                 6. Müəllimlərin təhsil səviyyəsi yüksək, fəaliyyət sahəsi geniş 

olmalıdır;  7. Şagird (müdavim) heyətinin xüsusiyyətləri (yaş, sağlamlıq vəziyyəti və 

s. ) nəzərə alınmalıdır;  8.Müəllimlərin peşə və peşəsonrakı hazırlığı və peşə 

təcrübəsində aşağıdakılar mühüm əhəmiyyət kəsb edir: uşaqlarla təlim-tərbiyə üzrə iş 

təcrübəsi (pedaqogika və psixologiya ixtisaslarında təhsil alan tələbələr; kütləvi 

ümumtəhsil məktəblərində iş təcrübəsi olan pedaqoq və psixoloqlar;istedadlı 

uşaqlarla iş üzrə ixtisaslaşmış müəssisələrdə iş təcrübəsi olan pedaqoq və 



psixoloqlar); istedadlı uşaqlarla işləmək üçün əldə olunan əvvəlki xüsusi hazırlığın 

səviyyəsi (aldığı biliklər, təcrübə, iştirak etdiyi tədbirlər və s.); 9.Təlim 

infrastrukturunun səciyyəsi. İstedadlı uşaqlarla aparılan iş üçün müvafiq şəraitin 

xarakterik xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır( təlim sistemində istedadlı uşaqların 

təlimi və inkişafı üçün əhəmiyyətli olan müəyyən komponentlərin olub-olmaması, 

məsələn, təlim-metodik materialların, laboratoriyaların, kitabxanaların, muzeylərin, 

psixoloqların, əlavə təhsil  mütəxəssislərinin və s.). 

         İstedadlı uşaqlarla iş istiqamətində müəllim hazırlığında  bir sıra  prinsiplərdən 

bəhs etmək olar. Bunların sırasında aşağıdakılar da vardır: ümumi və xüsusi təhsilin 

birliyi və diferensasiyası prinsipi; təlimin mərhələlik prinsipi (hazırlıq təlimin 

müxtəlif mərhələlərində-bakalavr və magistratura mərhələlərində və sonrakı peşə 

fəaliyyəti dövründə( ixtisasartırma kurslarında) aparılmalıdır); nəzəri və praktik 

hazırlığın birliyi(vəhdəti) prinsipi(İstedadlı uşaqlarla işləyən mütəxəssislərin hazırlığı 

zamanı nəzəri və praktik yönüm adekvat əlaqələndirilməlidir). 

         Təbii olaraq qarşıya belə bir sual çıxır: İstedadlı uşaqlarla işləməli müəllimlər 

üçün zəruri keyfiyyətlər hansılardır? Istedadlı  uşaqların təlimi ilə bağlı  muəllim 

hazırlığı prosesində hansı pedaqoji prşəkarlıq və şəxsiyyət keyfiyyətləri diqqət 

mərkəzinə çəkilməlidir? Psixoloqlar bu cür sualları  cavablandırmışlar. Onlar 

istedadlı uşaqlarla bağlı müəllim fəaliyyətinin zəruri peşəkarlıq tərkibini  

müəyyənləşdirə bilmişlər. Sözügedən tərkibə aid olunur:  istedad təzahürünün 

pedaqogikasının və psixologiyasının mənimsənilməsi əsasında  qazanılmış psixo-

pedaqoji biliklər, bacarıqlar və vərdişlər                ( istedad, onun növləri, psixoloji 

əsasları, kriteriyaları, aşkarlanma prinsipləri və s. haqda biliklər) - istedadlı uşaqların 

psixoloji xüsusiyyətləri, onların yaş və fərdi inkişafı barədə bilgilər; istedadlı 

uşaqlarla işləyənlərin peşəkarlıq kvalifikasiyalarının xüsusiyyətləri barədə bilgilər; 

istedadlı uşaqlarla işin istiqamət və formaları barədə, onların təliminin proqram və 

texnologiyalarının hazırlanmasının prinsip və strategiyaları barədə bilgilər, 

istedadlılıq əlamətləri əsasında istedadlı uşaqların müəyyənləşdirilməsi metodlarının 

hazırlanması və tətbiqi sahəsində bacarıq və vərdişlər; istedadin növü, xüsusiyyəti, 

şagird kontingenti və konkret təlim şəraiti nəzərə alınmaqla, istedadlıların təliminin 

didaktikası və metodikası sahəsində bacarıq və vərdişlər; istedadlı uşaqlarşn, onların 

valideynlərinin və digər ailə üzvlərinin psixo-pedaqoji konsultasiyası sahəsində 

bacarıq və vərdişlər . Istedadlı  uşaqlarla işləyən müəllimin şəxsiyyət və peşəkarlıq  

mövqeyi ənənəvi təlim prosesinin uğurlu icrasından daha çox uşaq istedadının 

fəallaşdırılmasına və inkişaf etdirilməsinə, təlim prosesində nəzarət və idarəçilikdən 

daha çox şagirdlərə təlim müstəqilliyin verilməsinə yönəlməlidir.  

           İstedadlı uşaqlarla işləməli olan müəllimlərin peşə əhəmiyyətli şəxsiyyət 

keyfiyyətlərinə aid edilir: idraki və daxili peşəkarlıq motivasiyasının və 

empatiyasının yüksək inkişaf səviyyəsi; daxili mərkəzləşmiş nəzarət; yüksək və 

adekvat özünəqiymət; şəxsiyyət kimi  inkişafa meyillilik və s. 

       ABŞ-ın “Astor” proqramında istedadlı uşaqlarla işləyən müəllimlər üçün 

aşağıdakı keyfiyyətlərin zəruriliyi qeyd olunur: xeyrxahlıq və həssaslıq; istedadlı 

uşaqların psixologiyasının xüsusiyyətlərinə bələd olmaq, onların tələbatlarını və 

maraqlarını duymağı bacarmaq; yüksək intellektual inkişaf səviyyəsinə malik olmaq; 

geniş maraq və bacarıq dairəsinə malik olmaq; pedaqoji təhsildən başqa, daha bir 



sahədə təhsilli olmaq; istedadlı uşaqların təhsili ilə bağlı çox müxtəlif öhdəliklərin 

yerinə yetirilməsinə hazır olmaq; canlı və fəal xarakterli olmaq; yumor hissinə malik 

olmaq (istehzasız); mütəhərriklik( çeviklik) nümayiş etdirməli, öz baxışlarını 

nəzərdən keçirməyə və davamlı olaraq özünü kamilləşdirməyə hazır olmaq; yaradıcı, 

bəlkə də qeyri- ənənəvi fərdi dünyagörüşünə malik olmaq; yaxşı sağlamlığa və 

möhkəm dəyanətə malik olmaq; ali təhsildən sonra istedadlı uşaqlarla iş sahəsində 

xüsusi hazırlıq keçmək və bu sahədə yeni xüsusi bilgilərin mənimsənilməsinə hazır 

olmaq. 

         K.Tekeks istedadlı uşaqlarla işləyən müəllim və tərbiyəçilərə aşağıdakıları 

məsləhət görür: 1.Müəllim təlimdə aydın ifadə olunmuş yarış elementli oyunlardan 

çox istifadə etməməlidir. Belə oyunlarda istedadlı uşaqlar əksər hallarda qalib çıxırlar 

ki, bu da oyun iştirakçılarında onlara nifrət hissi yarada bilər. 2.Müəllim istedadlı 

uşağı ən yaxşı və səliqəli işinə görə ağız dolusu tərifləməyə, onda perfektsionist 

meyllərin möhkəmlənməsinə çalışmamalıdır.Önəmli fərdi uğurlarına görə istedadlı 

uşağı xüsusi ayırd etmək məsləhət deyil, onun digər uşaqlarla birgə fəaliyyətini 

rəğbətləndirmək daha yaxşı olar. 3. İstedadlı uşağı qələbə pedestalına yüksəltmək, 

başqa şagirdlərin gözündə onu vunderkində döndərmək məsləhət deyil. Onun 

uğurlarının yerli-yersiz təriflənməsi sinifdə qısqanclıq ovqatı yaradır, uşaqları 

qıcıqlandırıb bir-birindən uzaqlaşdırır. Başqa ifrat hal- uşağın qeyri-adi 

qabiliyyətlərinin kütləvi şəkildə, həm də niyyətli surətdə kiçildilməsi də 

yolverilməzdir.  4.Müəllim nəzərə almalıdır ki, istedadlı uşaqların əksəriyyəti sərt 

reqlamentləşdirilmiş, təkrarlanan məşğələləri pis qavrayırlar. Bu məsləhətləri  

müəllifin öz sözləri ilə dəqiqləşdirərək professor Ə.Əlizadə belə yazır:”Uşağa bir 

fərdiyyət kimi yanaşılmalıdır.Onun şəxsiyyət kimi hərtərəfli inkişafına xüsusi diqqət 

yetirilməlidir”. 

        İstedadlı və  talantlı uşaqlarla işləməyə hazırlanan müəllim təlim proqramlarının 

ixtisaslaşdırılmasında  əsas götürülən prinsiplərə yaxından bələd olmalıdır. Passov 

tərəfindən irəli sürülən həmin prinsiplər aşağıdakılardır: istedadlı uşaqlar üçün tədris 

proqramının məzmunu vacib problemlərin, ideyaların və mövzuların uzunmüddətli və 

dərindən öyrənilməsini nəzərdə tutmalıdır; istedadlı uşaqlar üçün təhsil proqramı 

produktiv təfəkkürün inkişafına və onun praktik tətbiqi vərdişlərinin qazanılmasına 

istiqamətlənməlidir (bu, şağirdlərin əldə etdikləri bilikləri dərindən dərk etmələrini 

təmin edərək, onları yeni biliklərə sövq edəcəkdir); istedadlı və talantlı uşaqların 

tədris proqramı onlara  mütəzəm dəyişməkdə, inkişafetməkdə olan bilgilərlə, yeni 

informasiyalarla əlaqədə olmağa şərait yarqtmalı (imkan verməli) , onlara yeni 

biliklər əldə etmək istəyini aşılamalıdır; istedadlı və talantlı uşaqlar üçün tədris 

proqramı müxtəlif bilik və informasiya mənbələrinin olmasını və bu uşaqların 

onlardan müstəqil istifadəsini nəzərdə tutmalıdır; istadadlı və talantlı uşaqların tədris 

proqramı təhsildə və inkişafda onların təşəbbüskarlığını və müstəqilliyini 

rəğbətləndirməlidir; istedadlı və talantlı uşaqların tədris proqramı onlarda mənlik 

şüurunun, özünüdərkin inkişafını təmin etməli, başqa insanlarla, təbiətlə, digər 

mədəniyyətlərlə və s. ilə əlaqələrin mahiyyətini başa düşməyə yardım etməlidir; 

istedadlı uşaqlar üçün tədris proqramı qabaqcadan müəyyən olunmuş prinsiplərlə 

qiymətlədirilməlidir,burada əsas diqqət uşaqların təfəkkür proseslərinə, onların 

yaradıcılıq bacarıqlarına, ifaçılıq məharətlərinə yönəlməlidir. 



        İstedadlı uşaqlarla işləməyə hazırlanan müəllimlərin  sözügedən təhsil 

proqramlarında  hansı mühüm xüsusiyyətlərin olduğunu bilməsi onun səmərəli 

fəaliyyəti baxımından önəmlidir. Karne, Şvedel və Uilyams istedadlı uşaqlar üçün 

təhsil proqramında aşağıdakı xüsusiyyətlərin olmasını vacib hesab edirlər: bir qayda 

olaraq standart tədris planında olmayan materialların daxil edilməsi; seçilmiş 

mövzunun dərindən araşdırılmasının təqdir olunması; tədris planının icrasının 

qabaqcadan tərtib olunmuş sərt qrafik əsasında deyil, istedadlı uşaqların idraki 

tələbatlarına və imkanlarına uyğun aparılması; mücərrəd anlayışlarla işləməyi tələb 

edən və yüksək səviyyəli təfəkkür prosesləri ilə aparılan mürəkkəb fəaliyyətlərə 

üstünlük verilməsi; istifadə edilən zaman, material və vəsaitlərlə bağlı böyük təfəkkür 

çevikliyinin tələb edilməsi; məsələlərin həllində müstəqilliyə, məqsədyönlülüyə 

yüksək tələblərin verilməsi; liderlik xüsusiyyətlərinin mənimsənilməsinə və nümayiş 

etdirilməsinə geniş imkanların yaradılması; yaradıcı və produktiv təfəkkürün təqdir 

edilməsi; özünün və eləcə də başqalarının hiss və davranışlarının təhlil edilməsi 

bacarığının tərbiyə edilməsi; bilik bazasının genişləndirilməsi və nitq 

qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün səmərəli başlanğıcların yaradılması. 

         Elmi mənbələrdən  məlum olur ki, Qərb təhsilində  istedadlı uşaqlarla aparılan 

işlərə dair proqram və konseptual modellər  sırasında “S.Kaplanın proqramı”, əsası  

C.Kerrol və B.Blum tərəfindən qoyulmuş  nəzəri  yanaşmaya  uyğun  ərsiyə  

gətirilmiş  C.Blok və L.Andersonun”Tam mənimsəməyə əsaslanan təlim 

metodu”(C.Blok və L.Anderson), C.Gilfordun”Sərbəst sinif”, Renzullinin”Tədris 

proqramının zənginləşdirilməsinin üç növü”,  B.Blumun”Təlim məqsədlərinin 

taksonomiyası” özünə üstün yer almışdır.  İstedadlı uşaqların təlimi ilə bağlı müəllim 

hazırlığı prosesində bu proqramların mahiyyətinin mənimsənilməsi ümumi işin 

xeyrinə olar. Çünki sözügedən proqram və modellər təcrübə sınağında özünü 

doğrultmuşdur. 

         S.Kaplanın istedadlı uşaqların təlimi üçün proqramı əsasən iki metoda istinad 

edir: deduktiv və problemli tədqiqatlar. Birinci metod şərhlərdən başlamağı nəzərdə 

tutur. Onun məqsədi uşaqların öyrəndiklərini yada salmaq, onların maraqlarını yeni 

informasiyanı öyrənməyə, ümumi hipotezlə tanış  olmağa yönəltmək və 

stimullaşdırmaqdır. Sonrakı mərhələdə müəllim əvvəlcə şagirdləri öyrənməli olan 

ümumi ideya-problemlə tanış edir. Bundan sonra şagirdlər öz hipotez və ideyalarını 

irəli sürürlər. Sonra bu hipotezlərin isbatı və ya inkarı üçün informasiya toplayaraq 

tədqiqatlar aparırlar. Əldə etdikləri məlumatları sistemləşdirərək onu bəyan edirlər. 

Nəticədə hipotezləri ya təsdiq olunur, ya da rədd edilir və onlar bu tədqiqatın 

nəticələrini yekunlaşdıraraq növbəti fəaliyyətlərini planlaşdırırlar. 

         Tam mənimsəməyə əsaslanan təlim metodunun praktiki tətbiqi aşağıdakı 

addımlar ardıcıllığını nəzərdə tutur: 1.Giriş hissə- şagirdlərin tam mənimsəmə 

metodu əsasında işləməyə təlimatlandırılması; 2.Hər bir tədris vahidi üzrə tam 

mənimsəmə istiqamətində təlim; 3.Ümumiyyətlə hər bir şagird üşün materialın tam 

mənimsənilməsinin qiymətləndirilməsi; 4.Aldığı qiymətin mahiyyətinin hər bir şagird 

üçün izah edilməsi. Metodun vacib amili tam mənimsənilmə etalonunun aydın 

formulə edilməsidir. 

         Gilfordun “Sərbəst sinif” modeli sərt vaxt qrafiki olmayan, sərbəst dərs 

sistemləri, təlim vaxtının, tədris proqramının, dərs otaqlarının səmərəli istifadəsini 



nəzərdə tutur. Bu yanaşmada təlim prosesi müəllim və şagirdlər tərəfindən birgə idarə 

olunur. Renzulli modelinə uyğun tədris proqramı şagirdlərə imkan verir  ki, 

vaxtlarının çox hissəsini özləri üçün daha maraqlı olan fəaliyyət növlərinə həsr edə 

bilsinlər.Burada müəllimin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, hər bir şagirdə aşağıdakı 

məsələlərdə köməklik etsin: şagird maraqlarına cavab verən və gücü çatacaq 

məsələlərin həllini öhdəsinə götürsün; şagird bu məsələlərin həlli üçün zəruri olan 

metodlara və tədqiqat vərdişlərinə yiyələnsin. 

                B.Blumun təlim məqsədlərinin taksonomiyası istedadlı uşaqların idraki 

funksiyalarının inkişafına istiqamətlənmişdir. Təlim planlarında nəzərdə tutulmuş 

məqsədləri prinsipcə mümkün olan nəticələrlə müqayisə etməklə, müəllimlər öz 

tədris planlarına daxil edə biləcəkləri tapşırıqların növlərini və əlavə məqsədləri 

müəyyənləşdirə bilərlər.Taksonomiya uşaqların yaddasaxlama, dərketmə və məsələ 

həlletmə qabiliyyətlərinə təlimin təsirini təhlil etmək üçüçn səmərəli alətdir. 

B.Blumun, C.Gilfordun və b. taksonomiyaları üç sahəni-idrak, emosional və 

psixomotor sahələri əhatə edir. Lakin müasir təlim nəzəriyyələri təlimin məqsədlərini 

həmin sahələrə görə deyil, təlimin təhsilləndirici, inkişafetdirici və tərbiyəedici 

tərkibinə - komponentlərinə əsasən müəyyən edir. Azərbaycan psixoloqu professor 

Ə.Əlizadə təlim məqsədlərinə görə, əsas taksonomik kateqoriyaları üç bölümdə 

qruplaşdırılmışdır: təhsilləndirici, inkişafetdirici və tərbiyələndirici.    

       Ümumtəhsil məktəblərində təhsil-tərbiyənin sinif-dərs sistemində həyata 

keçirilməsi layihələri sırasında”Fəal(interaktiv) təlim”in bizə məlum olan 

proqram,model və layihələrlə müqayisədə daha böyük üstünlükləri vardır. Bu sistem 

bütün şagirdlərə öz imkanlarını reallaşdırmaq nöqteyi-nəzərdən bərabər şərait 

yaradır.Fəal(interaktiv) yanaşmada geridəqalmaın qaçılmazlığı ilə bağlı mülahizələrin 

yanlışlığı təsdiqlənir, istedadlılaın inkişafına meydan verilmiş olur.Bu sistemin 

tətbiqində bir sıra prinsip və mexanizmlər diqqət mərkəzinə çəkilir.Sözügedən 

prinsiplər barədə bu fəslin əvvəlki 15.2. yarımbaşlığıda bəhs etmişik. 

        Bu sistemin  tətbiqi mexanizmlərinə aşağıdakılar aid edilir: Mexanizm №1. 

Problem situasiyanın yaradılması. Şagirdin qarşısına problem qoyulur və onun 

problemi həll etməyə yönəldilməsi nəticəsində idrak fəallığı yaranır. Mexanizm №2. 

Şagird-tədqiqatçı, müəllim faslitator. Fəal(interaktiv) təlim zamanı şagird subyekt 

mövqeyini tutmalı, bu prosesin bərabər iştirakçısı olmalıdır. Şagird tədqiqatçı, 

müəllim isə bələdçi funksiyasını həyata keçirməlidir. Şagirdlər bilikləri müstəqil 

şəkildə tədqiqat zamanı əldə etməlidirlər. Mexanizm №3. Dialoqun və əməkdaşlığın 

zəruriliyi. Fəal(interaktiv) təlim dialoji şəkildə əməkdaşlıq şəraitində keçirilir. 

Mexanizm №.Psixoloji dəstək: hörmət və etibar. Şagirdlərin idrak fəallıqlarını 

saxlamaq vasitəsi-onların psixoloji dəstəklənməsidir: müəllimin xeyirxah münasibəti, 

şagirdlərə hörmət və etibarı, onların bacarığına inamı. Fəal(interaktiv)təlim 

texnalogiyaların tətbiqi üçün açıqdır.        

        Vurğulamaq yerinə düşər ki,  təhsil proqramlarının , koseptual modellərin, 

layihələrin uğuru onu tətbiq edən müəllimin, tərbiyəçinin pedaqoji qabiliyyətləri ilə 

şərtlənir. Müəllimlərdə pedaqoji qabiliyyətlərin formalaşması bu gün aktual məsələ 

kimi meydana çıxır. Ənənəvi didaktik sistemdə müəllimin didaktik və təşkilatçılıq  

qabiliyyətlərinə daha çox diqqət yetirilib. Müasir təhsil konsepsiyası didaktik və 

təşkilatçılıq qabiliyyətlərinin əhəmiyyətini qətiyyən azaltmadan bu gün, təhsilin 



humanistləşdirilməsi  şəraitində kommunikativ və perseptiv, ekspressiv və 

konstruktiv qabiliyyətlərin əhəmiyyətini xüsusi vurğu ilə dəyərləndirir. Müəllimlərin 

pedaqoji ustalığının artırılmasının başlıca yolu məktəb şəraitində pedaqoji 

qabiliyyətlərin psixoloji ölçülərlə inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. Bundan başqa, 

pedaqoji universitet və institutlarda tələbələrdə, gələcək müəllimlərdə bu 

qabiliyyətlər xüsusi metodika ilə inkişaf və tərbiyə olunmalıdır.Təkmilləşdirmə 

kurslarında müəllimlərlə elmi-metodik iş məhz pedaqoji qabiliyyətlərin inkişaf 

etdirilməsi yönumündə aparılmalıdır. Sosial-psixoloji treninq üsullarından sistemli 

istifadə olunmalıdır.Müəllimlərə autotreninqin sirlərini öyrətmək lazımdır. Professor 

Ə.Əlizadənin vurğuladığı kimi müəllimlərin pedaqoji ustalığının artırılmasına 

respublikanın görkəmli rejissorlarının və aktyorlarının yaxından köməyi ilə müasir 

teatr pedaqogikasının uğurlarından da faydalanmanın vaxtı artıq çatmışdır. 

 

 


