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Son illərdə ölkə Prezide nti cənab
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi düşünülmüş
və uzaqgörən siyasət sosial həya tımızın
bütün sahə lərinin, o cümlədən elm və
təhsilin tərəqqisinə güclü təkan verib. Bu bir
reallıqdır ki, müasir dövr də ölkələrin
tərəqqisi elm və təhsilin inkişafı ilə birbaşa
bağlıdır. Dünya təcrübə si göstərir ki,
istənilən dövlə tin inkişaf səviyyə sini ölkənin
təbii sərvətlərinin bolluğu deyil, bu
sərvətlərin yüksək potensiala malik insan
kapitalına çevrilməsi, bi lik iqtisadiyya tının
formalaşması müəyyən edir.

2015-ci ilin başlan  ğıcında ölkə təh si -
li üçün uğur lu oldu. Azərbay can Respublika -
sının Prezi denti İl ham Əliye vin sərən camla -
rı ilə “Döv lət ümu mi təh sil müəssisə lərin də
ça lışan, bi lik və bacarıq ları nın diaq nos tik
qiymət ləndiril məsi aparı lan müəllim lərin
dərs yükü nün və əmək haqqı nın artırıl ması
haqqın da” və “Azər bay can Res pub likasın da
təh si lin in kişa fı üzrə Döv lət Stra te gi yası”nın
hə ya ta keçi ril məsi ilə bağ lı Fəa liy yət
Planı”nın təs diq olun ması bu ba xım dan
xüsu silə mü hüm əhə miy yə tə ma lik dir.

Öl kə baş çısının təh silə, təh sil ic ti ma -

TƏHSİL DÖVLƏT SİYASƏTİNİN PRİORİTETLƏRİ SIRASINDA 
İLK YERLƏRDƏN BİRİNİ TUTUR

MİKAYIL  CABBAROV,
Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri
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iy yətinə hər za man gös tər diyi həs sas müna -
sibət baxı mın dan döv lət ümu mi təh sil müəs -
sisə lə rində çalı şan, bilik və bacarıq la rı  nın
diaq  nostik qiy mət lən diril məsi aparı lan mü -
əl lim lə rin dərs yükü nün və əmək haqqı nın
artı rıl ması bö yük qay ğının nəti cəsi idi. Re gi -
on öl kələ rində büd cənin so sial xərc lərinin
azal dıl dığı və dün ya baza rında nef tin qiy mə -
tinin en diyi bir vaxt da belə bir qəra rın veril -
məsi, əlbəttə ki, gözlə nilməz oldu. Bu, bi zim
üçün - təhsil iş çiləri üçün bö yük bir hədiy yə
olmaq la yanaşı, eyni zamanda, təh sil icti-
maiyyətinin üzə rinə böyük məsu liyyət
qoyur.

Öl kə Prezidentinin “Azər baycan
Respub likasında təh silin inki şafı üzrə Döv -
lət Strategiyası”nın həyata keçiril məsi ilə
bağlı Fəaliyyət Planı”nın təsdiq edil məsi
haqqında 19 yanvar 2015-ci il tarix li sərən -
camı bu ilin təhsil siste minin inkişafı baxı -
mından dönüş ili olaca ğını de məyə əsas
verir. Döv lət Stra tegiyasının Fəa liyyət Pla -
nında təhsilin bütün pillə və səviyyə ləri üzrə
gələ cək tədbirlərin icrası ilə bağlı də qiq və
əha təli istiqamətlər əksini tapıb.

İlk növ bədə qeyd etmə liyik ki, təhsil
sis temində keyfiy yətin yüksəl dilməsi, kadr
po ten sialının səriştə və kom petensiya
baxımından güc ləndirilməsi, şəffaf lığın tə -
min edilməsi, müasir idarə etmə modelinin
tət biqi və digər istiqamət lər üzrə islahat ların
intensiv ləşdirilməsi məqsəd lərinə xidmət
edən bu qərar bir daha döv lət siyasə tinin pri -
oritetlərini və ölkə rəhbərinin təhsilə olan
xüsu si qayğısını əks etdirir. Təsa düfi deyil
ki, cə nab İl ham Əliyev üçün cü dəfə ölkə
Pre zidenti seçi ləndən son ra imza ladığı ilk
sə nəd lərdən biri “Azər  baycan Res publi -
kasında təh silin inki şafı üz rə Döv lət Stra -
tegiyası” olub.

2014-cü il də təh sil sahəsində isla -
hatlar və tədbirlər uğur la davam etdirilib.
Azər baycanın müstəqillik illə rində aktual
sahə kimi yana şılan mək təbəqədər təh silə

döv lət tərəfindən xüsusi diq qət və qayğı gös -
tərilir. Məktə bəqədər təh sil sahəsində möv -
cud olan prob lemlərin ara dan qal dırılması,
təh silin müasir tələblər səviyyəsində qurul -
masının təmin olun ması istiqa mətində
komp leks tədbirlər yerinə yetirilir.

Döv lət məktə bəqədər təhsil mü -
əssisələri şəbə kəsinin genişlən dirilməsi ilə
yanaşı, özəl sek torun da bu sahədəki inkişafı
bö yük əhəmiyyət kəsb edir. Yeni qəbul olun -
muş “Körpələr ev lərinə, körpə lər evi-uşaq
bağ çalarına, uşaq bağ çalarına, xüsu si uşaq
bağ çalarına və uşaq ev lərinə müddətli vergi
güzəştlərinin verilməsi haqqında” qanuna
əsa sən 2014-cü il yan varın 1-dən başlayaraq
10 il müd dətinə mək təbəqədər təh sil müəs -
sisələri Ver gi Məcəl ləsi ilə müəy yən edilmiş
hüqu qi şəxs lərin mənfəət vergisini və sadə -
ləşdirilmiş ver gini ödəmək dən azad edi -
liblər. Bu isə uşaq ların intellek tual, fiziki və
psixo loji inkişafı üçün lazı mi şəra itin ya -
radıl ması ilə yanaşı, bu sa hənin inkişafının
tək cə dövlət sərmayə ləri ilə deyil, həmçinin
özəl sek torun iştira kının stimullaşdırıl ması
yolu ilə təmin etmək məqsədi daşıyır.

Dövlət Stra tegiyasın da öl kə üzrə az -
yaşlı uşaq ların məktəbəqədər təhsilə cəlb -
olunma səviyyə sinin orta Avro pa göstəricisi
səviyyə sinə çatdırıl ması əsas məqsəd kimi
qoyu lur. Buna nail ol maq üçün isə mək -
təbəqədər təh sil müəssisə ləri şəbəkəsinin ge -
niş ləndirilməsi, onların şərait və təchizatının
yax şılaşdırılması, habe lə bu sahədə müxtəlif
tip li, məsələn, icma və ailə tipli müəs -
sisələrin yaradılmasına xüsusi önəm verilir.

Təh sil Nazirliyi tərəfindən ümumi
təh sil məktəblərində məktə bə hazırlıq qrup -
larının yaradıl ması üçün tədbir lər görülür.
Pay taxtın 89 ümumi təhsil müəssi səsində
məktəbəqədər hazırlıq qrupları fəaliyyətə
başlayıb. Bu qrup lar uşaqların tədrisə hazır -
lıqlı başlaması və ilkin bilik ləri əldə etməsi
məqsədlərinə xidmət edir. Bu qrup lara cəlb
edilən uşaqların vaxtından əv vəl I sinfə mü -
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sahibəsiz qəbul olun ması barə də qərar qəbul
olunub.

Döv lət Stra tegiya sın da ey ni za -
manda, mək təbəqə dər təh sil üz rə ku riku -
lumun tətbi qinin sürət ləndirilməsi zəruri he -
sab edilir. Kuri kuluma əsa sən məktə bəqədər
təh sil uşa ğın ətraf aləm lə harmoniyasını tə -
min etmə yə, xeyirxah hislər oyatmağa,
əmək daşlığa və müsbət özünütəs diqə nail ol -
maq baxımından əhəmiyyətlidir.

“Məktəbəqədər təhsilin proqramı
(ku rikulumu)”nın pilot qaydasında tətbiqi
məq sədilə respublikanın 15 pilot şəhər və ra -
yo nunda mək təbə qədər təh sil mü əssisə -
lərinin pedaqoji işçiləri üçün tə limlər ke -
çirilib. Bu təlim lərdən 3093 tərbiyəçi keçib.
Bu il təlim lərin bütün mək təbəqədər təhsil
mü əssisələrinin peda qoji işçiləri üçün təşkil
olun ması nəzərdə tutulur. 

Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər
Əli yev Fondu nun prezidenti Meh riban Əli -
yevanın rəhbərliyi ilə fond yeni layihəyə -
mək təbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişafı
proq ramına start verib. Proqramda ölkə üzrə
məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin ge niş -
miqyaslı tikintisi, yeni dənqurulması və
əsaslı təmirinin dəstəklənməsi nə zərdə
tutulur.

Ümu mi təhsil sahəsində həyata ke -
çiriləcək islahatların əsas prio ritetlərinə uy -
ğun olaraq, sağlam və səmərəli təh sil mü -
hitinin yaradılması, təh silin key fiyyətinin
yük  səldilməsi və məktəblərin ida rəedil mə -
sinin mü asir tələblər səviy yə si nə çat dı -
rılması istiqamət lərində fəa liyyət 2014-cü il
ər zində də uğur la davam etdirilib.

Ölkə mizdə ilk dəfə olaraq ümumi
təh sil müəssisə lərində işləyən  müəllimlərin
peşəkarlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
və əlavə təlim ehtiyaclarının mü əy yən -
ləşdirilməsi məq sədilə 10-13 iyun və 20
sentyabr 2014-cü ildə Bakı şəhə rinin dövlət
ümumi təhsil məktəb lərində ça lı şan 30
mindən çox müə llimin bilik və səriştəsinin

diaqnostik qiymətləndirilməsi ke çirilib. Di -
aq nostik qiy mətlən dir mənin nə ticələrinə
əsa sən pilot layihə kimi xüsusi elek tron qay -
dada dərs bölgüsü aparan proq ram ha -
zırlanaraq 20 məktəbdə sınaqdan ke çirilib.
Bunun la yanaşı, qiy mətləndir mənin nə ti -
cələri bütün ümu mi təhsil məktəblərində
dərs bölgüsü zamanı nəzərə alınıb.

Bakıdakı məktəblərdə çalışan 30 min
mü əllimin dərs yükü orta hesabla 18 saat ci -
va rındadır. Odur ki, müvafiq sərəncamın ic -
rası çərçivəsində heç bir müəllimin ixtisarı
nə zərdə tutulmur.

Qeyd et diyim kimi, Pre zident İl ham
Əli yev tərə findən mü əl limlərin bi lik və sə -
riştə sinin diaq nostik qiy mətlə ndirilməsinin
nə ticələri nə zərə alına raq, bu pro sesdə iş -
tirak etmiş müəl limlərin dərs yü kü və əmək -
haqqı artı rılıb. Döv lət başçısının sərən camı
təh sil icti maiy yəti tə rəfindən rəğ bətlə qar-
şılanıb, peda qoji sahədə çalışanların ruh
yüksəkliyinə səbəb olub. Müəllimlərin həm
dərs yü künün, həm də əmək haqqının artırıl-
ması eh tiyacı sis temin qeyri-optimal ol -
masından qaynaqlanırdı.

Hər za man müəl limlərin əmək haq -
qının ar tırıl ması mə sələ si mü za kirə olu -
narkən bu nun icra sı yol ları və for ması əsas
sual lardan biri kimi qarşı da dururdu. Düşü -
nürdük ki, əmək haqqı artımı, ilk növ bədə,
təh silin keyfiy yətinin yük səldil məsinə xid -
mət etməlidir.

Bu sərəncama nəzər salarkən aydın
şə kildə görünür ki, dövlət başçısı üçün insan
kapi talının inkişafı nə dərəcədə vacibdir.
Söz süz ki, hər bir ölkənin ən böyük sərvəti
insanlardır. İnsan kapitalının inkişafı daha
rəqa bətli, Azərbaycanın maraqlarını hər bir
sahədə - iqtisadi, sosial və siyasi sahədə da -
ha uğurla təmsil etməyi bacaran insanların
yetişdirilməsindən ibarətdir.

Bü tün bu məsələlərin həlli üçün apa -
rılan müza kirələrdə təhsil sisteminin sə mə -
rəli fəa liyyət imkanları tapıldı və ən qısa
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müd dətdə təhsilalanların bunu hiss et məsi
üçün yol lar müəy yənləşdirildi. Növbəti mər -
hələdə isə diaqnostik qiymət ləndirmə ilə öl -
kəmizin bütün re gi onlarında çalışan mü -
əllim lərin əhatə edil məsi nəzərdə tutulub.

Ye ri gəlmiş kən onu da qeyd edim ki,
hazırda qanunvericiliyə uyğun olaraq, re -
gionlardakı ucqar kənd məktəblərində ça -
lışan bir çox müəllimlərə əlavə ödənişlər və
əlavə güzəştlər tətbiq olunur. Belə ki, Təhsil
Na zirliyinin təklifləri nəzərə alınaraq Na -
zirlər Kabinetinin qərarı ilə “Pedaqoji pro -
filli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili
müəs sisələrini bitirmiş və ümumi təhsil mü -
əssisələrində işə baş lamış gənc mü tə xəs -
sislər üçün əlavə gü zəştlər və sti mul laşdırıcı
tədbirlərin müəyyən edilməsi haq  qında”
Azərbaycan Respublikası Na zirlər Ka bi -
netinin 2010-cu il 14 aprel tarixli 67 nömrəli
qərarında dəyişikliklər edilib. Hə min qərar
nəticəsində müvafiq təhsil mü əssisələrindəki
vakansiyaların azaldığını mü şahidə edirik.
Bütün bunlar təhsil sis te mində kadr poten-
sialının op ti mallaş dırılması üçün tətbiq
olunan təşviq mexanizm lərindən bi ridir.

Təh sil sis temi nin op ti mal laş dı rıl ma -
sına uyğun olaraq, müəllim-şagird nisbətinə
diq qət yetirilməsi olduqca vacib məsə lə -
lərdəndir. Bu gün region ölkələri ilə mü -
qayisədə Azərbaycanda bir müəllimə düşən
şa gird sayı göstəricisi daha aşağıdır. Mü -
əllimlərin dərs yükünün müvafiq həddə çat -
dırılması ilə müəllim-şagird nisbəti də nor -
mal məcraya düşəcəkdir.

Bacarıq larının diaq nostik qiy mət -
ləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yü -
kü nün və əməkhaqqının artırılmasını pro se -
sin ilk mərhələsi kimi səciyyələndirə bilərik.
Növbəti mərhələdə isə müəllimlərin fəa -
liyyət keyfiyyətinə, bilik və ba ca rıq larının
səviyyəsinə görə diferensial əmək haqqının
müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

Mü əllimləri maraqlandıran bir mə -
sələyə də toxunum ki, paytaxt məktəblərində

ça lışan, diaqnostik qiymətləndirilmədə hər
han sı bir səbəbdən iştirak etməmiş müəl -
limlərə də bu prosesi keçmək imkanı ya -
radılacaqdır.

Təhsilin inkişafı ilə bağlı beş əsas is -
tiqaməti ehtiva edən “Azərbaycan Res -
publikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Stra tegiyası”nda da təhsilverənlərə, yəni
müəllimlərə xüsusi yer ayrılır.

Mə lumdur ki, hər bir təhsil sis -
teminin səviyyəsi bu sahədə çalışan mü -
əllimin gücündən artıq ola bilməz. Bu ba -
xımdan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının
ar tırılması, müəllim nüfuzunun yük səl -
dilməsi, istedadlı gənclərin pedaqoji sahə də
ça lışmaq üçün stimullaşdırılması yönündə
Təh sil Nazirliyi tərəfindən bir sıra addımlar
atıl maqdadır. Sevindirici haldır ki, mü -
əllimlərin böyük bir qismi yeniliklərin tət -
biqindən məmnundur və islahatlara həvəslə
dəstək verirlər.

Məlum olduğu kimi, Təhsil Nazirliyi
tə rəfindən ilk dəfə 2014-2015-ci tədris ilin -
dən pedaqoji kadr hazırlığı aparılan ali təhsil
mü əssisələrinə qəbul imtahanlarında 500 və
daha yüksək bal toplayan, ixtisas seçimində
bi rinci və ya ikinci yerdə müəllimlik ix -
tisasını qeyd edən 300 tələbəyə “Gələcəyin
mü əllimi təqaüdü” verilib. Təqaüdün təsis
edil məsi peşəkar bilik və kompetensiyalara
ma lik pedaqoji kadrların hazırlanmasına,
mü əllim peşəsinin nüfuzunun yük səl dil -
məsinə xidmət edir.

Hesab edirəm ki, cəmiyyətdə mü -
əllim nüfuzunun yüksəldilməsi üçün ilk növ -
bədə təhsilə, tərbiyəyə, böyüklərə və
müəllimlərə hörmətə xüsusi yer verilən milli
də yərlərimizi qorumalıyıq. Təhsil Nazirliyi
gənc lərdə bu peşəyə marağı artırmağa ça -
lışır. Bu istiqamətdə dövlət başçısının
tapşırığı ilə pedaqoji universitetin kam -
pusunun layihəsi hazırlanır. Orada gələcək
mü əllimlərin dünyagörüşünün for ma laş dı -
rılması və keyfiyyətli təhsil almaları üçün
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səmərəli mühit yaradılacaqdır.
Məq sədyönlü dövlət siyasətinin nə -

ticəsidir ki, son 11 il ərzində Azərbaycanda
3000-ə yaxın ümumtəhsil müəssisəsi tikilib
və ya əsaslı təmir olunub. Müqayisə üçün
qeyd edək ki, ərazisinə və iqtisadi im -
kanlarına görə Azərbaycandan üstün olan,
sür ətlə inkişaf edən Qazaxıstanda isə bu
dövrdə 700 məktəb inşa olunub.

2014-cü ildə Təhsil Nazirliyinin
sifarişi ilə 3 dövlət təhsil müəssisəsi tikilib,
2 təh sil müəssisəsində əsaslı təmir işləri
aparılıb, 94 tədris ocağı isə cari təmir edilib.
2015-ci ildə isə 92 təhsil müəssisəsi üçün
ye ni binanın tikintisi, 64 təhsil mü əs -
sisəsinin bi nasının əsaslı təmir olunması və
50 təhsil müəssisəsində isə cari təmir
işlərinin apa rılması nəzərdə tutulub.

Ötən il əsas məqsədi istedadlı şa -
girdlərin seçilib inkişaf etdirilməsi və şa -
girdlərin olimpiadalara mütəşəkkil və da -
vamlı şəkildə hazırlanmasının təşkilindən
iba  rət olan İnformatika üzrə Olimpiada Mər -
kəzi açılıb. Həmçinin Təhsil Nazirliyinin tə -
şəbbüsü ilə riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə
fənn müsabiqələri keçirilib.

2014-2015-ci tədris ilindən “Sağlam
təh sil-sağlam millət” layihəsi çərçivəsində
ölkəmizin 6 ümumi təhsil məktəbində 15 pi -
lot “Sağlam təhsil sinfi” fəaliyyət göstərir.
“Sağlam təhsil-sağlam millət” layihəsinin
məq sədi təhsilalanların təlim nailiyyətlərini
yüksəltməklə yanaşı, tədris şəraitindən irəli
gələn hərəkət məhdudiyyətini və digər amil -
ləri aradan qaldırmaq, onların sağlamlığını
qorumaqdan ibarətdir. 

Key fiyyətli təhsildən danışırıqsa,
müv afiq tələblərə cavab verən tədris re -
sursları və dərsliklər əsas yerlərdən birini
tutur. Bu baxımdan qarşıda duran vəzifələri
ye rinə yetirmək üçün Təhsil Nazirliyi tərə -
findən kompleks işlər görülməkdədir. Belə
ki, Dərs likləri Qiymətləndirmə Şurasının
mü  sa biqə əsasında yeni tər kibi for ma -

laşdırılıb. 2014-cü ildə ilk dəfə olaraq Azər -
baycanda maksimum adda və sayda - 271
adda 7,8 milyon ədəd dərslik çap olu nub.
Bə zi siniflər üçün tam yeni, qalanları üçün
təkrar nəşr olunan bu kitablar vaxtında bütün
məktəblərə çatdırılıb. Dərsliklərin satış məq -
sədilə çap edilməsindən əldə olunan gə lirin
istifadəsi barədə müvafiq qərara əsasən,
dərs liklərin əlavə nəşrindən Təhsil Na -
zirliyinin hesabına daxil olan vəsaitin 50
faizinin dərslik müəlliflərinə ödənilməsi
nəzərdə tutulub.

Növbəti dərs ili üçün VIII sinif
dərsliklərinin hazırlanması üzrə tender bir il
əvvəl elan edilib. Tender proseduru üzrə
təqdim edilən və qalib gələn dərsliklər məh -
dud sayda çap edilərək pilot mək təblərdə
sınaqdan keçirilir. İrad və təkliflər nəzərə
alındıqdan sonra çap edilib növbəti dərs
ilinin başlanmasından xeyli əvvəl mək -
təblərə paylanacaqdır. Həmçinin növ bəti
tədris ili üzrə IV sinif dərslikləri əsaslı şə -
kildə təkmilləşdirilərək çap ediləcək, ümum -
təhsil məktəblərinin IX sinifləri üçün bir il
əvvəlcədən dərsliklərin hazırlanması üzrə
tender elan ediləcək. Həmin dərsliklər 2016-
2017-ci dərs ilindən istifadəyə veriləcək.

“Ümum təhsil müəssisə lərinə və pe şə
li  seylərinə müəllimlərin yerdəyişməsi və işə
qə  bulu Qay daları”na mü vafiq ola raq ha zırda
iş  ləyən müəllimlərin bir rayondan (şə -
hərdən) digər rayona (şəhərə) yerdəyişməsi
ilk dəfə olaraq ötən il Təhsil Nazirliyi tə -
rəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada mü -
sabiqə yolu ilə həyata keçirilib. İş yerini də -
yişmək üçün 1149 nəfər müəllim elektron
ərizə verib. Yekun nəticəyə əsasən 96 nəfər
iş yerini dəyişmək hüququ qazanıb.

2014-2015-ci tədris ilində ümumi
təh sil müəssisələrinə və peşə liseylərinə mü -
əllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin nə -
ticələrinə əsasən ümumilikdə 1692 nəfər işə
qəbul olunub ki, onlardan 1405 nəfərinə (83
faiz) həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq edilib.
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Vakansiyaların tutulma səviyyəsi ötən dərs
ilinə nisbətən 40 faiz artıb. 2014-2015-ci
 tədris ilində yeni işə qəbul olunan pe daqoji
işçilər ilk dəfə “Müəllim andı” içərək
fəaliyyətə başlayıb.

Kənd məktəblərində ciddi ehtiyac
duyulan kimya, fizika, biologiya və
coğrafiya fənləri üzrə işə qəbul olunanların
sayında artım olub. Belə ki, coğrafiya fənni
üzrə 230, fizika fənni üzrə 175, biologiya
fənni üzrə 161, kimya fənni üzrə 89 nəfər işə
qəbul olunub.

Məktəb direktorları və məktəb
direktoru olmaq arzusunda olan digər şəxs -
lər üçün müasir peşə standartları əsasında tə -
limlər təşkil edilib. Təlimlərdən uğurla keç -
miş və keyfiyyət sertifikatı almış 15 nəfər
paytaxtdakı ümumtəhsil müəssisələrinə
direktor təyin olunub. Artıq ümumtəhsil
müəssisələrində təlim-tərbiyə işləri üzrə
direktor müavini, tərbiyə işləri üzrə direktor
müavini (təşkilatçı) və laborant vəzifələrinə
işə qəbul olunmaq üçün keçirilən ikinci
müsabiqə başa çatmaq üzrədir.

2014-2015-ci tədris ilindən öl -
kəmizin ümumtəhsil müəssisələrində pe -
daqoji kadrlara olan tələbat nəzərə alınaraq
yenidənhazırlanma təhsili üzrə ixtisasların
sayı artırılıb və yeni ixtisaslar üzrə müəllim
hazırlıqlarına başlanılıb. Bu sıraya riyaziy-
yat-informatika, kimya-biologiya, tarix-coğ-
rafiya ixtisasları daxildir.

Mək təblilərin vətənpərvərlik tər -
biyəsinin daha yaxşı təşkili məqsədilə 2014-
2015-ci tədris ilindən ümum təhsil mək -
təblərinin VIII siniflərində “Qarabağın
tarixi” adlı fakültativ kurs tədris olunur.

2014-cü ilin fevral-may aylarında ra -
yon və şəhərlərdəki ümumtəhsil mək -
təblərinin XI sinif şagirdləri üçün Heydər
Əliyev mərkəzlərində “Müstəqil Azərbaycan
tarixi” mövzusunda əlavə dərslər tədris olu -
nub. Dərslər şagirdlərə müasir Azərbaycan
ta rixi haqqında daha dolğun və əhatəli mə -

lumatların verilməsi məqsədilə təşkil edilib.
Müvafiq istiqamətdə təlimin key fiyyətinin
yük səldilməsi və məktəblilərin po tensial
imkanlarının üzə çıxarılması ba xımından
mü hüm əhəmiyyət kəsb edən dərs lər, eyni
zamanda şagirdlərin milli-mənəvi dəyərlərə
ma lik, sağlam əqidəli, və tən pərvər, müasir
dün yagörüşlü şəxsiyyət kimi for  ma laş -
masına və yetkin vətəndaş kimi müs  təqil
həyata hazırlanmasına xidmət edir. Qeyd
olunan dərsləri tədris edəcək mü əl limlər və
dərslərin mövzuları əvvəlcədən mü əy -
yənləşdirilib. Həmçinin müəllimlərə kömək
məqsədilə müvafiq tezislər və tövsiyələr
hazırlanıb.

İnternat məktəblərdə təhsil alan
uşaqlara qayğı ildən-ilə artır. Heydər Əliyev
Fondunun gördüyü işlər nəticəsində internat
məktəblərinin bir çoxu əsaslı tikinti və
yenidənqurmadan sonra yeni görkəm alıb.
Hazırda Bakı şəhərində yerləşən 3 internat
məktəbində əsaslı təmir və tikinti işləri
aparılır, 4 internat məktəbində isə cari ildə
təmir işlərinə başlanılması nəzərdə tutulur. 

Təhsil müəssisələrinin İKT ava -
danlıqları ilə təminatı istiqamətində 2014-cü
il ərzində də təsirli tədbirlər görülüb. Təhsil
müəssisələrinə 6000 ədəd kompüter, 3000
ədəd nooutbuk, 700 ədəd proyektor, 1377
ədəd elektron lövhə verilib. 200 təhsil
müəssisəsi genişzolaqlı internet xəttinə
qoşulub.

Ötən ilin ən böyük uğurlarından biri
də elektron dərslik portalının (www.e-
derslik.edu.az) istifadəyə verilməsi olub.
Por tal təhsilalanların dərslikləri elektron
format da oxumasına imkan yaradır. Mək -
təblilər portal vasitəsilə istənilən vaxt və mə -
kanda dərsliklərə müraciət edə biləcəklər.
Bu sistem təhsilalanların dərsliklərdən is -
tifadəsində mobilliyi artıracaq, onların
öyrənmə prosesinin fərdiləşməsinə şərait
yaradacaqdır. Həmçinin elektron resursları
bir mənbədə cəmləşdirmək üçün www.e-
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resurs.edu.az por talı yaradılıb. Por tal va si -
təsilə hər bir istifadəçi elektron dərs liklər,
vi deo dərslər, müsabiqələr, elektron tap -
şırıqlar, müxtəlif oyunlar və digər bu kimi
təhsil resurslarına çıxış əldə edə bilər.

Təhsil Nazirliyi tərəfindən kənd
təsərrüfatı sahəsi üzrə ixtisaslaşmış ilk peşə-
ix tisas təhsili müəssisələrinin maddi-texniki
və tədris bazasının müasir tələblərə uy -
ğunlaşdırılması məqsədilə yeni texnika, ava -
danlıq, əyani və texniki vasitələrin alınması
prosesinə start verilib. Belə ki, İsmayıllı
Peşə Tədris Mərkəzi, Balakən 1 nömrəli
Peşə Məktəbi, Cəlilabad Peşə Liseyi, Bərdə
Peşə Liseyi, Quba Peşə Liseyi, Şamaxı Peşə
Liseyi, Göyçay Peşə Liseyi üçün 6 traktor, 4
otbağlayan, 7 traktor qoşqusu, 5 kotan, 6 to -
xumsəpən, 3 otbiçən, 3 taxıl və qar ğı -
dalıyığan kombayn, 3 dərmançiləyici, 2 güb -
rəsəpən, 1 yemüyüdən texnika alınıb. İlk
peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə sonuncu
dəfə belə texnika və avadanlıqlar 25-30 il
əvvəl verilib.

Avtomobil nəqliyyatı ixtisası üzrə
kadr hazırlayan ilk-peşə ixtisas təhsili
müəssisələrinə 11 ədəd “Renault Logan”
markalı nəqliyyat vasitəsi verilib. Bütün
bunlar müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən
ilk-peşə ixtisas təhsili müəssisələrinin
maddi-texniki bazasının müasir tələblərə uy -
ğunlaşdırılması, mütəxəssis hazırlığı işinin
səmərəliliyinin artırılması məqsədlərinə
xidmət edir.

Azərbaycan Respublikası Höku məti
və Ko reya Respublikası Hökuməti arasında
Pe şə Tədris Mərkəzinin yaradılması layihəsi
üz  rə Kredit Sazişi imzalanıb. Layihənin büd -
cə si 39,28 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Bu
və  saitin 22 milyonu Koreya İqtisadi İnkişaf
və Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən ma liy yə -
ləş diriləcəkdir. Təh sil Na   zirliyi və Nor veçin
Ro qa land Təlim və Təh sil Mərkəzi Fondu
ara sında Əmək daşlıq Me   morandumu im -
zalanıb. Bu la yihə çər çivəsində pilot olaraq

bir neçə peşə mək təbində yeni idarəetmə
mo delinin tətbiqi, təd ris materiallarının
hazırlanması, mühəndis-pedaqoji heyət üçün
yeni ixtisasartırma, yenidənhazırlanma və
ixtisasdəyişmə modelinin tətbiqi, normativ-
hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi sahəsində
birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulur.

Təh sil Nazirliyi ilə Sahibkarlar (İşə -
götürənlər) Təşkilatları Milli Kon -
federasiyası, “Azərbaycan Polad İstehsalı
Komp leksi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və
Azər baycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti ara -
sında ikitərəfli anlaşma memorandumları
im zalanıb. Memorandumlar Təhsil Nazirliyi
ilə müvafiq qurumlar arasında əlaqələrin
daha da inkişaf etdirilməsi, müasir tələblərə
cavab verən kadrların hazırlanmasında birgə
fəaliyyəti nəzərdə tutur.

İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri
üçün müasir idarəetmə bilik və bacarığına
yiyələnmiş, informasiya texnologiyalarına
bələd, ölkəmizin təhsil və sosial inkişafına
töhfə verə biləcək direktorlar yetişdirmək və
onların bacarıqlarını təkmilləşdirmək məq -
sədilə “Liderlik və idarəetmə” təliminə baş -
lanılıb. Təhsil Nazirliyi, “Allianz Consult”
MMC və “GİZ” Almaniya Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Cəmiyyəti tərəfindən birgə təş -
kil edilən ilk peşə-ixtisas təhsili mü -
əssisələrinin direktorları və gələcəkdə bu və -
zifədə çalışmaq arzusunda olan təlim iş -
tirakçıları müsabiqə əsasında mü əy -
yənləşdirilib.

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində
son illərdə real tələbata əsaslanmadan
artırılmış qəbul yerlərinin sayı keçən tədris
ilinə nisbətən azaldılaraq 15 667 yerdən
11266 yerə endirilib. Qiyabi təhsil forması
üzrə kolleclərə tələbə qəbulu planı əvvəlki
tədris ilinə nəzərən 4,1 dəfə azaldılıb,
“ibtidai sinif müəl limliyi” və “informatika
müəllimliyi” ix tisasları qəbul planından
çıxarılıb. Kol leclərə “məktəbəqədər təlim və
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tərbiyə” ix tisası üzrə qəbul yerləri əvvəlki
tədris ilinə nisbətən 38 faiz az planlaşdırılıb.
Texniki istiqamətli kolleclərdə müəllimlik
ixtisasları tələbə qəbulu planından çıxarılıb.

Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq
olun muş “Orta ixtisas təhsili mü -
əssisələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili
Qaydaları”na və Təhsil Nazirliyinin müvafiq
əm rinə uyğun olaraq 2014-2015-ci tədris
ilindən tələbələr kredit sistemi əsasında təh -
sil alır. Bununla bağlı bütün zəruri hazırlıq
işləri aparılıb, 115 ixtisas üzrə kredit
sisteminə əsaslanmış təhsil proqramları tət -
biq edilib.

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış”
İn kişaf Konsepsiyasına uyğun olaraq re gi -
onal kolleclərin yaradılması işinə başlanılıb.
Nazirlər Kabinetinin müvafiq qə rarları ilə
Masallı Dövlət Regional Kolleci, elə cə də
İsmayıllı Dövlət Humanitar və Tex nologiya
Kolleci yaradılıb.

Təhsil Nazirliyi tərəfindən 2014-cü
ildə ali təhsil sahəsində həyata keçirilmiş is -
lahatların əsas prioritetləri sırasında olan
SABAH (savadlı, bacarıqlı, hazırlıqlı)
qruplarının təşkili ali təhsil müəssisələrinin
fəaliyyətinin effektivliyinin təmin olunması,
tələbə qəbulu planının formalaşdırılmasına
dair yanaşmaların təkmilləşdirilməsi, dövlət
sifarişində iştirak edəcək universitetlərin
seçim meyarlarının hazırlanması, ölkə iq -
tisadiyyatının inkişaf səviyyəsinə cavab ve -
rən müasir kadr hazırlığının təmin edilməsi,
habelə ali təhsil proqramlarının (stan -
dartlarının) Avropa məkanında tətbiq olu nan
mü vafiq sənədlərə uyğunlaşdırılması məq sə -
dilə tədris proqramlarına (standartlarına) ye -
nidən baxılması, abi turiyentlərin pe şə yö -
nüm lü ixtisas seçimi me xanizminin for -
malaşdırılması, orta mək təblərin, ilk peşə və
orta ixtisas təhsili müəssisələrinin müvafiq
ali təhsil müəssisələrinə təhkim edilməsi,
aztəminatlı gənclərin ali təhsil almaq imkan-
larının artırılması üçün pilot qaydasında

təhsil kreditlərinin tətbiqinə başlanılması, ali
təh sil müəssisələrinin fəaliyyətini tən zim -
ləyən normativ bazanın təkmilləşdirilməsi
və korporativ idarəetmə prinsiplərinin
tətbiqi, dövlət ali təhsil müəssisələrində
maliyyə hesabatlılığı sisteminin tətbiqinin
genişləndirilməsi, ali təhsil müəssisələrinin
akkreditasiya sisteminin yaradılması kimi
məsələlər əsas yer tutur.

Ölkənin 7 ali məktəbində 37 ixtisas
üzrə SABAH qrupları fəaliyyətə başlayıb.
Ha zırda 769 tələbənin təhsil aldığı bu qrup -
larda 158 müəllim dərs deyir. Tələbələrdən
200 nəfəri yataqxana ilə təmin olunub. La -
yihənin əsas hədəfi ali təhsilin yeni inkişaf
is tiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, təd ri -
sin təşkilində mütərəqqi forma və me tod la rı
tətbiq etməklə keyfiyyətin yük səl dil mə si  dir.

Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə
ilk dəfə 1-ci SABAH Forumu keçirilib. İki
gün lük forumda ölkənin müxtəlif ali təhsil
müəssisələrinin SABAH qruplarında təhsil
alan 250 nəfərə yaxın tələbəsi iştirak edib.
Forumun keçirilməsində əsas məqsəd ölkə
təhsilinin strateji hədəfləri barədə ətraflı mə -
lumatların verilməsi, müasir dövrün tə -
ləblərinə uyğun yüksək biliyə malik cə -
miyyətin qurulmasında tələbələrin rolunun
mü əy yənləşdirilməsi və tələbələr arasında
di a loqun yaradılmasından ibarətdir.

Ali təhsilin bakalavriat və ma gis -
tratura səviyyələrinə 2014-2015-ci tədris ili
üz rə tələbə qəbulu planında bir sıra mühüm
ye niliklər tətbiq olunub. 2013-2014-cü
tədris ili nin fak tiki qəbuluna nisbətən Azər -
bay can da fəaliyyət göstərən ali təh sil mü -
əssisələrinə cari tədris ili üçün qəbul planı
12,9 faiz artırılıb. Qiyabi təhsil forması üzrə
plan 2 dəfədən çox azaldılaraq bu yerlərin
he sa bına əyani tələbə qəbulu planı artırılıb.

Ali təhsil müəssisələrində ma -
gistratura səviyyəsi üzrə qiyabi təhsil for -
ması nəzərdə tutulmayıb. Bakalavriat bura-
xılışı olmayan ixtisasların magistratura
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səviyyəsinə plan yerləri ayrılmayıb. Təhsil,
texniki və texnoloji, eləcə də kənd təsərrüfatı
ixtisaslarına dövlət sifarişi yerləri artırılıb.
Kənd təsərrüfatı ixtisas qrupuna daxil olan
ixtisaslara qəbul yalnız dövlət sifarişi
əsasında aparılıb.

2014-2015-ci tədris ilindən etibarən
ali təhsilin bakalavriat səviyyəsində mə -
zunun bilik, bacarıq və vərdişlərinə qoyulan
kompetensiyaları özündə əks etdirən 138
ixtisas üzrə yeni nəsil təhsil proqramlarının
və buna müvafiq hazırlanmış təd ris plan -
larının tətbiqinə başlanıb. Mü əl lim hazırlığı
aparılan ali təhsil mü əs si sələrində qoşa
ixtisaslar (riyaziyyat və informatika, kimya
və biologiya, tarix və coğrafiya) üzrə kadr
hazırlığı 5 illik tədris planları əsasında
aparılır.

Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Azər -
baycan Dövlət İqtisad Universitetində İn -
novativ Biznes-İnkubatoru yaradılıb. La yi -
hənin əsas missiyası gənc menecer və sa -
hibkarların yetişdirilməsi, tələbə və gənc lə -
rin biznesə cəlb edilməsidir. La yihənin əsas
hədəfi tələbə startapçılara biz neslərinin
qurulmasında dəstək göstərmək və in novativ
iqtisadiyyatın inkişafina töhfə verməkdən
ibarətdir.

Heydər Əliyev Mərkəzi və Təhsil
Nazirliyi tərəfindən ali təhsil mü əs -
sisələrinin tələbələri arasında “Heydər Əli -
yev və Azər baycan tarixi” adlı ümumrespub-
lika bi lik yarışı keçirilib. Layihə ümummilli
lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin
də rindən öyrənilməsi, ulu öndərin irsinin
təb liği məqsədi daşıyır. Yarışda ölkənin ali
təh sil müəssisələrində bakalavriat və ma -
gistratura səviyyələri üzrə əyani təhsil alan
tə ləbə lərdən ibarət komandalar iştirak edib.

2014-2015-ci tədris ilində azər -
baycanlı gənclərə “2007-2015-ci illərdə
Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində
dünyanın 33 ölkəsinin 544 ali təhsil mü -

əssisəsində təhsil almaq məqsədilə mü raciət
etmək imkanı verilib. Dövlət proqramı
çərçivəsində namizədlərlə tam şəffaf şəkildə
təh sil alacaqları dildə ali təhsil mü əs -
sisələrinin, nazirliklərin, qeyri-hökumət təş -
 kilatlarının əməkdaşlarından ibarət tər kib də
komissiyalar tərə findən müsahibələr apa rılıb
və obyektiv seçim edilib. Dövlət proqramına
2014-2015-ci tədris ili üçün namizədlərin
seçimi prosesində şəffaflığın tə  min olun ması
məqsədilə müsahibə zamanı ilk dəfə au dio-
videoçəkiliş aparılıb. Apa rılmış seçim nə -
ticəsində 573 tələbənin adı dün yanın nüfuzlu
ali məktəblərində təhsil al maq hü ququ
qazanmış proqram təqaüdçüləri siyahısına
daxil edilib.

Dövlət proqramının əsas məqsədi qı -
sa perspektivdə ölkəmizin yüksək rəqabət
qabiliyyətli kadrlara olan tələbatını ödəmək
olduğundan seçimlər zamanı bakalavriatdan
sonrakı təhsil səviyyələrinə üstünlük verilib.
Belə ki, seçimlər nəticəsində 310 nəfər
magistratura, 44 nəfər doktorantura, 65 nəfər
rezidentura təhsili almaq hüququ qazanıb.
Ölkəmiz üçün prioritet müəyyən olunan
mühəndislik, tibb, informasiya tex no logi -
yaları sahəsində yüksək göstəricilərə malik,
beynəlxalq olimpiada iştirakçıları, mü sahibə
zamanı yüksək bilik, xarici dil hazırlığı
nümayiş etdirmiş 154 tələbə isə ba za ali tibb
və bakalavriat səviyyələrində təhsil almaq
imkanı əldə edib.

Sevindirici haldır ki, ilk dəfə olaraq 9
nəfər kənd təsərrüfatı, 14 nəfər isə təhsilin
təş kili və idarəolunması kimi vacib sahələr
üz rə təhsil almaq hüququ qazanıb. Tələbələr
əsasən Türkiyə, Böyük Britaniya və digər
inkişaf etmiş ölkələrdə təhsil almağa üs -
tünlük veriblər. Bununla yanaşı, Kanadada
29, Rusiyada 25, Avstraliyada 19, ABŞ-da
16 nə fər tələbə təhsilini davam etdirmək im -
ka nı qa zanıb. Dövlət proqramı çərçivəsində
indiyədək 3000-dən çox gənc dünyanın apa -
rıcı ali təhsil müəssisələrində təhsil al maq
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im kanı əldə edib. Onu da qeyd edək ki, Təh -
sil Nazirliyi tərəfindən 2015-2020-ci il  lərdə
Azər baycan gənc lərinin xarici ölkələrdə təh -
sili üzrə yeni dövlət proqramı hazırlanır.

2015-2016-cı tədris ilində isə
azərbaycanlı gənclər dövlət proqramı çər -
çivəsində dünyanın 33 ölkəsinin 419 ali
təhsil mü əssisəsində müvafiq prioritet
ixtisas istiqamətləri üzrə təhsil almaq
məqsədilə müraciət edə biləcəklər.

Eyni zamanda, bu il prioritet ixtisas
istiqamətlərinin əhatəliyinin genişlənməsi,
yüksək texnologiyalar, sənaye, ekologiya
kimi yeni ixtisas istiqamətlərinin əlavə
olunması tələbələrə ölkənin inkişaf pri -
oritetlərinə uyğun olaraq geniş seçim imkanı
yaradacaqdır. Prioritet ixtisas istiqamətləri I
və II dərəcəli olmaqla müəyyən edilib. Bu il
keçiriləcək müsabiqədə əsas üstünlük I də -
rəcəli ixtisas istiqamətlərinə veriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikası Pre zi den -
tinin “Dövlət orqanlarında elektron xid mət -
lərin göstərilməsi haqqında” fər manından və
“Və təndaşların müraciətlərinə baxılması
qay dası haqqında” Azərbaycan Res pub li -
kasının Qanunundan irəli gələn vəzifələrin
səmərəliliyinin artırılması məq sədilə Təhsil
Nazirliyi tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata
keçirilib. Belə ki, ötən il Təhsil Nazirliyinin
yeni Telefon Məlumat Mər kəzi və Və -
təndaşların Qəbulu Mərkəzi is tifadəyə ve -
rilib. Mərkəzlərə xüsusi təlim keç  miş
əməkdaşlar cəlb olunub. Və tən daş la rın Qə -
bulu Mərkəzində ötən il 58370 və təndaşa

xidmət göstərilib.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən göstərilən

elektron xidmətlərin sayı və keyfiyyəti ar -
tırılıb. Hazırda 6 interaktiv və 20-dən artıq
informativ elektron xidmət göstərilir. 

Təhsil Nazirliyinin KİV və QHT-
lərlə daha səmərəli münasibətlərin qu rul -
ması üçün həyata keçirilən siyasət ic -
timaiyyətlə əla  qələrinin daha açıq, şəffaf və
operativ qu rul  masına xidmət edir. Bu məq -
sədlə “də yir mi masa”lar, seminar və bri -
finqlər ke çirilib, jurnalistlərin və QHT
təmsilçilərinin təhsil müəssisələrinə səfərləri
təşkil olunub. Həmçinin təhsil və müdafiə
nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə cəb -
həyanı bölgəyə - Ağdam, Tərtər, Ağcabədi,
Qazax və Tovuz rayonlarına səfərlər
çərçivəsində media nümayəndələri ümum -
təhsil müəssisələrində olub, gənclərin çağı rı -
şaqədərki hazırlığı və di gər dərslərdə iştirak
ediblər. Eləcə də me dia nü ma yəndələri və
şagirdlər hərbi his sə lərdə əs gərlərin döyüş
hazırlığı səviyyəsini nümayiş etdirən
çıxışlarını izləyiblər.

Azərbaycan təhsilinin inkişafı is -
tiqamətində 2014-cü ildə həyata keçirilən iş -
lər bir məqsədə - təhsilin müasir tələblər
səviyyəsinə yüksəldilməsi və keyfiyyətinin
ar tırılması ilə bağlı qarşıda duran vəzifələrin
uğurlu həllinə xidmət edir.

“Azərbaycan” qəzeti, 2015, 1 mart
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Bəlli olduğu kimi, fəaliyyətin bütün
sahələrinin, peşə və ixtisasların elmi əsasları
vardır. Bu sahələr, ilk növ bədə, idarə olunur.
Ona görə də bütün zamanlarda idarəetmə
təc  rübəsinə önəm ve rilmiş, qazanılan uğur -
ların başlıca olaraq idarəetmə səriştəsindən
asılı olduğu qeyd edilmişdir.

Ən qədim dövrdən insanlar öl kə -
lərin, orduların idarəedilməsi məsələsinə
diqqət vermişlər. Şəhərin, vilayətin abadlığı-
nın, insanların rifahının idarəetmədən xeyli
dərəcədə asılı olduğunu bildirmişlər. Bu nun -
la əlaqədar olaraq hələ eramızdan əvvəlki
əsrlərdə yaradılmış yazılı mənbələrdə, mə -
sələn, “Bilqamış” dastanında, “Kəlilə və
Dim  nə”, “Min bir gecə” kimi həyat təcrübəsi
ilə dolu əsərlərdə müəyyən elementlər
vardır. 

Dövlətçiliyin inkişaf etdiyi orta
əsrlərdə isə alimlər idarəetmə məsələlərinə
diqqəti daha çox cəlb etmiş, hətta ida -
rəedənin idarəetmə keyfiyyətlərinə hansı
əlamətlərin daxil olduğunu da bildirmişlər.

XIII əsrin görkəmli simalarından olan
Nəsirəddin Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” kitabı
bu cəhətdən diqqəti xüsusilə cəlb edir. Bütün
bunlara baxmayaraq, idarəetmə problemi
elmi cəhətdən çox sonralar araşdırılmış,
nəhayət, XIX əsrin sonlarından idarəetmə
elm sahəsi kimi meydana çıxmışdır. 

Müasir dövrümüzdə idarəetmə elmi
olduqca zəngin, çoxistiqamətli və mühüm
əhəmiyyət daşıyan faydalılığa malikdir. 

Bu məqalədə məqsədim idarəetmə
el  minə ümumi baxış əks etdirmək deyil,
idarəetmə elminə daxil olan sahələrdən biri
kimi məktəbi idarəetmənin nəzəri və təcrübi
məsələlərinə toxunmaqdır. 

Məktəbi idarəetmə mühüm əhə miy -
yət daşıyan sahədir. Buna görə də ayrıca
araşdırma və tədqiqat tələb edir. 

Təhsili idarəetmənin strukturunda
məktəbi idarəetmə ayrıca mərhələ təşkil edir. 

Qeyd etməliyəm ki, təhsilin, o cüm -
lədən məktəbin idarəedilməsi problemlərinə
aid əsərlər olduqca azdır. İlk dəfə 1977-ci

Təhsil Strategiyası

MƏKTƏBİ İDARƏETMƏNİN 
NƏZƏRİ VƏ TƏCRÜBİ

MƏSƏLƏLƏRİNƏ DAİR

Əjdər Ağayev,
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, 

əməkdar müəllim

Açar sözlər: idarəetmə, məktəbi idarəetmə, üslublar, funksiyalar, idarəedən,
idarəolunan, pedaqoji şura.

Ключевые слова: управление,  управление школой, стили, функции, управ-
ляющей, управляемый, педагогический совет.

Key words: governance, school governance, styles, functions, manager, guided,
pedagogical council.



16

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

ildə - o zaman maarif naziri akademik
Mehdi Mehdizadə təhsili idarəetmənin elmi-
nəzəri əsaslarını əhatə edən məqalə ilə
Moskvada və Bakıda çıxış etdi. Azər bay -
canlı alimin bu araşdırması o zamankı SSRİ
məkanında alimlərin rəğbətini qazandı.

Təəssüf ki, ötən dövr ərzində təhsili
və ya məktəbi idarəetmə problemlərinə dair
nəzəri və təcrübi əhəmiyyətli araşdırmalar
az say    da aparılmışdır.

Konkret olaraq məktəbin idarə -
edilməsindən bəhs edilməsi ona görə va -
cibdir ki, burada təlim prosesinin idarə -
edilməsi ilə yanaşı, sinif kollektivinin və di -
gər alt sahələrin də idarəedilməsi xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. 

Müşahidələrimdən alınan nəticəyə
görə belə qənaətə gəlirəm ki, idarəetmə -
fəaliyyətin təşkili, məqsədə çatmaq üçün
vəzifələrin yerinə yetirilməsinə səfərbərlik,
tələbatların ödənilməsi, görülən işlərin və
sosial mühitin keyfiyyətinə nəzarət və ona
qiymət verilməsidir. 

Məktəbin idarəedilməsi idarəetmə
elminin nəzəriyyəsi və təcrübəsinə əsaslanır,
lakin mahiyyətdən irəli gələn spesifik xü -
susiyyətləri ilə fərqlənir. 

Məktəbin idarəedilməsi – konkret bir
təhsil müəssisəsində fəaliyyətin təşkili,
təminatı, davamlılığının qorunması, görülən
işlərə nəzarət, yoxlama və qiy mət lən -
dirmədir. 

Məktəbi idarəetmənin əsasında onun
hüquqi bazası dayanır. Hüquqi bazaya da -
xildir: Əsas Qanun, Təhsil Qanunu, Ümum -
təhsilin Konsepsiyası, Məktəbin Ni zam na -
məsi, ali orqanın əmr və göstərişləri. Bu
sənədlər sırasından bir neçə kəlmə Məktəbin
Nizamnaməsi haqqında danışmaq istərdim. 

Məktəbin Nizamnaməsi hökumətin
təsdiq etdiyi ümumtəhsil məktəblərinin əsas -
naməsinə uyğun olaraq hazırlanır. Məktəbin
fəaliyyəti həmin Nizamnamə ilə tənzimlənir. 

Təhsili, o cümlədən məktəbi ida rə -

etmədə digər bir cəhət vardır ki, bu, pedaqoji
tələblərin nəzərə alınması ilə bağlıdır. Yəni
hüquqi sənədlər elə tərtib olunmalıdır ki,
elmi-pedaqoji tələblərə uyğun olsun. Əks
təqdirdə, arzuolunmaz nəticələr hasil ola
bilər. Bununla əlaqədar olaraq müşahidə
etdiyim bir faktı xatırlatmaq istərdim. Belə
ki, bəzi lisey və gimnaziyalarda ümumtəhsil
məktəbi əsasnaməsinin tələblərini nəzərə
almadan öz nizamnamələrinə uyğun olaraq
şagird iki və ya üç fəndən qeyri-kafi qiymət
alarsa, onun məktəbdən xaric edilməsi
qərarlaşdırılır. Müşahidə etdiyim liseylərdən
birində oxu yan 13 yaşlı şagird qız digər
fənlərdən “4”-“5” qiymətlər aldığı halda, bir
müəllimin iki fənnindən “2” qiymət alıb.
Bunu nəzərə alan məktəb rəhbərliyi Pe -
daqoji Şuranın qərarı ilə həmin məktəbli qızı
məktəbdən tədris ilinin yarısında azad edib.
Aldığı zərbədən sarsıntı keçirən yeniyetmə
çıxılmaz və ziy yətdə qalıb. Yaxşı ki, ye -
niyetmənin keçirdiyi stressi başa düşən
xeyirxah insanlar onu digər məktəbə bərpa
ediblər. Sual olunur: Görəsən liseyin di -
rektoru yeniyetmə qızın ilin yarısında mək -
təbdən xaric edilməklə, hansı faciələrə səbəb
ola biləcəyini dü şü nübmü? Digər tərəfdən,
liseyin direktoru Məktəbin Nizamnaməsinə
şagirdin qiymətlə bağlı məktəbdən xaric
edilməsini yazmaqla, antipedaqoji hərəkət
etdiyini bilirmi? 

Məlum pedaqoji tələblər var. O tə -
ləblərdə göstərilir ki, əgər şagird normal
qabiliyyət sahibidirsə, yalnız bir və ya iki
fən dən “qeyri-kafi” qiymətə layiq gö -
rülübsə, ona təlim verən müəllim gü -
nahkardır, şagird günahkar deyil. Məktəbin
pedaqoji kol lek tivinin borcu şagirdləri
biliklərə yiyə lən dirmək, onlarda bacarıq və
vərdişləri for malaşdırmaqdır. Əgər bir
müəlim bunu ba carmayıbsa, onun haqqında
ölçü gö tü rül mə lidir. Digər tərəfdən, şagirdi
cəza lan dır manın pedaqoji növləri var, o
növlərdən is tifadə edilməlidir. Məsələn,
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şagirdin hə rəkəti və ya narazılıq törədən
davranışına görə onun partada yerini
dəyişmək olar, onu si nifdən-sinfə keçirtmək
olar. 

İndi gəlin birlikdə düşünək. Məktəbi
idarəedənin pedaqoji-psixoloji tələbləri nə -
zərə almaması görün nə qədər ziyanlı nə -
 ticələrə gətirib çıxarır. 

Söhbət idarəetmə elmindən gedirsə,
burada da əsas amil olan idarəedəndən, yəni
insandan, onun şəxsi və peşəkarlıq key fiy -
yətlərindən danışmaq lazımdır. 

Hazırda bütün sahələrdə olduğu
kimi, idarəetmə sahəsində də yeniləşmələr,
texnologiyalardan istifadə diqqət çəkir.
Buna görə də idarəedənlərlə idarəolunanlar
ara sında intellektual səviyyənin, in no va si ya -
lar dan istifadə bacarığının, ümu miy yətlə,
ye ni ləş mə tendensiyasının gözlə nil məsi əsas
şərtlərdəndir. 

Məktəbi idarəetmənin hüquqi əsas -
ları konkret sənədlərə əsaslanır. Lakin bu o
demək deyildir ki, idarəedən bununla da
məhdudlaşmalıdır. Verilən hüquqi imkanlar
dairəsində idarəetmənin təcrübi baxımdan
zənginləşdirilməsi və daha da təkmil ləş di ril -
məsi uğurların artmasına kömək edir. 

Qloballaşmanın aktuallaşdığı indiki
zamanda dünya təcrübəsinə inteqrasiyanın
mümkünlüyü təcrübənin ən geniş miqyasda
öyrənilməsinə zəmin yaradır. 

Misal olaraq Türkiyədə, ABŞ-da, Es -
to niyada və digər daha bir neçə ölkədə
məktəbi idarəetmə müşahidələrimin nəti cə -
sindən belə bir yəqinlik hasil edirəm ki, hər
bir mövcud təcrübədən faydalı olan nəyisə
götürmək mümkündür. 

Ölkəmizdəki ümumtəhsil mək təb lə -
rinin əksəriyyətində məktəbin direktoru
mək  təbdə həyata keçirilən bütün proseslərə
mü daxilə edir. Məktəb direktorunun razılığı
olmadan alt strukturların heç birində tə şəb -
büs irəli sürülmür və ya tədbir həyata ke -
çirilmir. ABŞ təcrübəsində, Türkiyədə, elə cə

də Estoniya təcrübəsində bu belə deyil.
Mək  təbin direktoru, təbii ki, bütün işlərə
məsuldur, Pedaqoji Şuranın sədridir, daxili
əmrləri verəndir. Lakin bu mərhələyə qədər
direktor müavinlərinin, sinif rəh bər lərinin,
dərnək rəhbərlərinin, valideyn ko  mitəsi
sədr lərinin, kitabxana müdirlərinin mü vafiq
olaraq idarəetmə funksiyaları ye rinə yetirilir.
Hər bir alt strukturun ida rəedicisi sərbəstdir,
müstəqildir, heç bir müdaxilə gözləmədən
fəaliyyətini həyata keçirir. Onların hesa bat -
ları Pedaqoji Şurada dinlənilir və təkliflərinə
müvafiq olaraq qərar çıxarılır. Bundan sonra
direktorun əmrləri verilir. Belə bir təc rü -
bənin olması idarəetmə şəbəkəsinin müs -
təqillik imkanlarını artırır, asılılığı aradan
götürür. 

Məktəbdə yaradıcılıq mühitinin
möv    cudluğu, müasir tələblərlə ayaqlaşma
səyi, təbii ki, idarəetmə strukturunda da özü -
nü göstərməlidir. 

Məktəbi idarəetmənin uğurlu nə -
ticələr verməsi idarəetmə formalarından və
üslublarından düzgün istifadə etməkdən çox
asılıdır. İdarəetmənin ən geniş yayılmış for-
malarından biri kollegiallıqdır. Kollegial
idarəetmə strukturuna Pedaqoji Şura, is teh -
salat müşavirəsi, Metodiki Şura, yı ğın caqlar,
tarixi günlərin, bayramların, yaxud hüzn
günlərinin kollektiv olaraq qeyd olunması və
digər bu kimi kollektiv tədbirlər daxildir. 

Pedaqoji Şura idarəetmədə ali orqan
olaraq həlledici əhəmiyyət daşıyır. Şa -
girdlərin məktəbə qəbulu, müəllimlərin işə
götürülməsi, tədris yükünün bölünməsi, sinif
rəhbərlərinin müəyyənləşdirilməsi, qabaqcıl
təcrübənin öyrənilib yayılması, rəğ bət lən -
dirmə, cəzalandırma – bütün bunlar Pedaqoji
Şurada müzakirə olunur və təs diqlənir.
Məktəbin bütün müəllimləri, kitabxana
müdiri, valideyn komitəsinin sədri Pedaqoji
Şuranın üzvü olaraq kollegial qərarların
çıxarılmasında fəal iştirak et məlidirlər.
Eləcə də istehsalat müşavirəsində nizam-

*2 “Azərbaycan məktəbi” №2
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intizam məsələləri müzakirə edilir, yenə
ümumi rəy əsasında təkliflər irəli sürülür.
Kollegiallıq strukturuna daxil olan bütün
sahələr təqdim olunan ümumilik prinsipi ilə
fəaliyyət göstərir. 

Kollegial idarəetmə qərarların düz -
gün çıxarılmasına, hamının rəyinin nəzərə
alınmasına, hər kəsin baş verən prosesdən
xəbərdar olmasına, insanların bir-birini daha
yaxşı tanımasına, hamının kollektivin qar -
şısında dayanan vəzifələri eyni maraqla ye -
rinə yetirmələrinə səyini artırır. 

İdarəetmənin digər bir forması fərdi-
amiranə rəhbərlikdir. Bu zaman məktəb rəh -
bəri kollegiallıqdan qaçır, işçiləri fərdi qəbul
edir və onlara fərdi göstərişlər verir, işlərin
icrasını əmrlərin fərdlərə çatdırılması ilə ye -
rinə yetirir, yalnız Pedaqoji Şuranın ke -
çirilməsi ilə kifayətlənir.

Fərdi-amiranə idarəetmə kol lektivdə
xəbərçilərin, yaltaqların, öz mə nafeyinə
uyğun xəlvəti işlər görənlərin sayını artırır.
Kol lektiv üzvlərinin fəaliyyətini qiy mət lən -
dir mədə subyektiv yanaşmanı ak tuallaşdırır.
Buna görə də kollektivdə, necə deyərlər,
giley-güzar, dedi-qodu mühiti yaranır.

Məktəbi idarəetmədə idarəetmə üs -
lublarından düzgün bəhrələnməyin də bö yük
əhəmiyyəti vardır. Təcrübədən bəl lidir ki,
idarəetmədə bürokrat (avtokratik), mü ha fi -
zəkar (avtoritar), liberal, qeyri-sabit, demok -
ratik üslublar geniş yayılmışdır. Konkret
münasibət bildirərək qeyd et məliyəm ki, bü -
rokrat, mühafizəkar üslublar uğursuz üs lub -
lardır. Qeyri-sabit üslub isə ida rəedənin sa   -
vadsızlığını meydana çıxarır. Təd qi qat çı -
ların fikrincə, ən uzunömürlü üslub liberal
ida rəetmədir. Lakin bu üslubun özü də key -
fiyyət və nəticələrin alınmasında faydalılıq
baxımından qənaətləndirici deyil. Dünyada
qəbul olunan və müsbət də yərləndirilən üs -
lub demokratik idarəetmədir. 

İdarəetmə bir sıra funksiyanı yerinə
yetirir. Buraya ilk planda layihələndirməni,

təşkiletməni, nəzarəti, monitorinqi və qiy -
mətləndirməni daxil etmək olar. Son zaman-
lar menecerlik bacarıqlarının da məktəbi
idarəetmədə əhəmiyyət daşıdığı qeyd edilir.
Düşünürəm ki, bu funksiyalar haqqında
hamıya bəlli olduğu üçün ayrıca danışmağa
ehtiyac yoxdur. Sadəcə bildirmək istərdim
ki, idarəetmə fəaliyyətində də nəzarət və
mo nitorinq ciddi əhəmiyyətə malikdir. 

Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, məktəbi
idarəetmə nəzəri biliklərlə yanaşı, zəngin
təcrübəyə malik olmağı tələb edir. Bu hər iki
cəhət idarəetmənin prinsiplərini düzgün
müəyyənləşdirməkdə idarəedənə yardımçı
olur. İdarəetmə prinsiplərini düzgün müəy -
yən ləşdirmədən, onun  sağlam, şəffaf və
uğur lu olacağına əmin olmaq mümkün
deyildir. 

İdarəetmənin prinsipləri hansılardır?
Onların sayının dəqiq müəyyənləşdirilməsi
hələ meydanda yoxdur. Mənə görə, həmin
prin siplərə aşağıdakılar daxildir: 

Məqsəd birliyi prinsipi; 
Səlahiyyət və məsuliyyət tarazlığının

gözlənilməsi prinsipi; 
Ədalətlilik və obyektivlik prinsipi; 
Qayğı və tələbkarlıq prinsipi; 
İşçilərin fərdi xüsusiyyət və qa bi -

liyyətlərinin nəzərə alınması prinsipi; 
İcrada qanunların aliliyinin həyata

keçirilməsi prinsipi; 
Sosial mühit və yuxarı göstərişlərlə

tarazlıq prinsipi;
Müasir texnoloji imkanlardan is -

tifadə prinsipi; 
Qrup və kollektivlərin əh val i–ru -

hiyyəsinin nəzərə alınması və yüksəldilməsi
prinsipi; 

Qərarvermədə mahiyyətin düzgün
aş karlanması və optimal qərarın verilməsi
prinsipi; 

Məktəbi idarəetmənin və ayrı–ayrı
iradəetmə funksiyası daşıyanların düzgün
seçilməsi prinsipi.
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Bir neçə kəlmə məktəbi ida -
rəetmənin roluna dair qeyd etmək istərdim.
Məktəbi bə lədliliklə, səriştəliliklə, elmi-
nəzəri və təc rübi hazırlıqla idarəetmə: Sağ -
lam kol lektivin formalaşmasını təmin edir;
Şa gird lərin müasir səviyyədə bilik, bacarıq
və vərdişlərə yiyələnməsi və inkişafını təşkil
edir və ona nail olur; Qabaqcıl təcrübənin
ya ranmasını təmin edir; Cəmiyyətin in -
kişafına yardımçı ola biləcək hazırlıqlı
gənclər yetişdirir və s. 

Amma burada bir vacib şərt unu -
dulmamalıdır: Əgər idarədən düzgün se çil -
məzsə, irəlidə qeyd edilən tələb və prin siplər
yerinə yetirilməzsə, məktəbdə for malizm və
ne qativ hallar mövcud olarsa, bu cür ida -
rəetməni normal hesab etmək olmaz. 

Azərbaycan Respublikasında təhsilin
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası sənədinin
əsas hədəflərindən biri təhsili, o cümlədən
mək təbi idarəetmə işini təkmilləşdirmək və
yeniləşdirməkdir. Artıq mexanizmlər ha zır -
lanıb, Fəaliyyət Planı təsdiqlənib. Dü şü nü -
rəm ki, qarşıda dayanan böyük işləri görmək
üçün indiyəqədərki zəngin təcrübəyə və
elmi-nəzəri biliklərə bələd olmaq, onlardan
faydalılıq mövqeyindən bəhrələnmək la zım -
dır. 
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А.Агаев
О теоретических и практических зада-

чах управления школой
Резюме

В статье говорится о теоретиче-
ских и практических задачах управле-
ния школой. Вниманию предлагаются
фор мы, стили, функции управления
школой. Показывается практическая
польза развития независимого дей-
ствия управленческих структур. От -
мечается важно с т ь  ис пользования
опы  та в усовершенствовании и обнов-
лении, яв ля ю ще гося одним из важных
целей Го су дар ственной Стратегии -
управления образованием.

A.Agayev
School governance

theoretical and practical issues
Summary

The article is dedicated to the the-
oretical and practical issues of school gov-
ernance.  The forms, styles and functions
of school governance are noted here. The
importance of improving management
and renewal of education is emphasized
as declared in the National Strategy for
the Development of Education in
Azerbaijan.

*2 
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Qloballaşan dünyada ölkələr ara -
sında rəqabətin gündən-günə daha da güc -
lənməsi, sürətli texnoloji irəliləyiş nə ti -
cəsində ixtisas profillərinin tez-tez dəyiş -
məsi təhsilin keyfiyyətinə tələbi daha da
artırmışdır. Bu da qabaqcıl beynəlxalq təc -
rübə əsasında təhsilin pillələri və səviyyələri
üzrə keyfiyyət standartları və göstə ri ci lə -
rinin hazırlanması, təhsilin key fiy yə tinin
təminatı üzrə yeni sistemin yaradılması
zərurətini gündəmə gətirmişdir.

Son illərdə təhsilə dair qəbul olun -
muş bütün sənədlərdə (“Təhsil haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunundan
(2009-cu il) tutmuş, "Azərbaycan Res -
publikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası"  (2013-cü il) da daxil olmaqla)
təhsilin keyfiyyəti məsələsi prioritet bir
məsələ kimi öz əksini tapmışdır. Məhz
həmin sənədlərdə qeyd olunur ki, təhsilin
key  fiyyət səviyyəsi ölkədə qəbul оlunan
dövlət təhsil standartları əsasında bey nəlхalq
və ümumavrоpa təhsil sisteminin prin sip -
lərinə uyğunlaşdırılaraq təhsil pil lələri üzrə
müvafiq keyfiyyət göstəriciləri sisteminə
(təhsil prоqramları, abi tu ri yent lərin hazırlıq
səviyyəsi, maddi-teхniki baza, infrastruktur,
infоrmasiya resursları, təhsil verənlərin pe şə -
karlığı və elmi-pedaqоji səviyyəsi, mü tə -
rəqqi tədris teхnоlоgiyaları və s.) uyğun
оlaraq müəyyən edilir. Eyni zamanda o da
vurğulanır ki, təhsil müəs si səsində kadr

hazırlığının keyfiyyət səviyyəsi məzunların
milli və beynəlхalq əmək bazarında rəqabət
qabiliyyəti, ölkənin sоsial və iqtisadi in -
kişafında rоlu ilə müəyyən edilir.  Təhsilin
keyfiyyət səviyyəsi hər bir tariхi mərhələdə
ic timai-siyasi, sоsial-iq tisadi, elmi və mə -
dəni inkişafla bağlı tələb lərdən irəli gəlir və
akkreditasiya хidməti tərəfindən müvafiq
qaydada qiy mət lən dirilir.

Respublikamızın vahid Avropa mə -
kanına inteqrasiyası bütün sahələrdə olduğu
kimi ali təhsil sahəsində də inamla davam
etdirilir. Avropa İttifaqı ilə geniş, qarşılıqlı
əlaqələr, 2005-ci ildən Boloniya prosesinə
qoşulma və digər addımlar onu deməyə əsas
verir ki, atılmış addımlar yaxın gələcəkdə öz
nəticələrini verəcəkdir. Bu da çox başa
düşüləndir. Qloballaşan dünyada, internet
dövründə təcrid olunaraq  tək yaşamaq, de -
mək olar ki, mümkün deyil. Təcrid olu naraq
yaşamaq həm təcrid olan üçün, həm də
qlobal dünya üçün xeyir gətirmir. Hər iki
tərəf (bəlkə də, birinci tərəf daha çox) itirmiş
olur. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı XXI
əsri “Təhsil əsri”  elan etmişdir. Bu, məhz o
zərurətdən irəli gəlib ki, yüksək intellektə
malik insan kapitalının formalaşmasında,
davamlı inkişafa zəmin yaradan güclü
iqtisadiyyatın qurulmasında ali təhsilin rolu
inkaredilməzdir. Bu gün dünyanın ABŞ,
Çin, Almaniya, Cənubi Koreya, Yaponiya

ALİ TƏHSİL, MƏZUN VƏ ƏMƏK
BAZARI 

Əfqan Abdullayev,
professor, Təhsil Nazirliyi Hüquqi

Ekspertiza və Lisenziyalaşdırma Şöbəsinin
baş məsləhətçisi, iki dəfə (1998, 2005) 
ABŞ-ın Senator Fulbrayt proqramının

mükafatçısı
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kimi inkişaf etmiş ölkələri öz güclü iq -
tisadiyyatlarına görə məhz təhsilə, xüsusilə
ali təhsilə borcludurlar. İnkişafa təsir gös tə -
rən amillər içərisində təhsilin çəkisi
təxminən 70 % təşkil edir. Burada ulu öndər
Hey dər Əliyevin “Təhsil millətin gələ cə -
yidir!” deyimi də bir daha yerinə düşür. 

Boloniya bəyannaməsinin əsas hə -
dəf lərindən biri də hər bir ali məktəbdə
təhsilin keyfiyyətinin təmini və ona nəzarət
mexanizminin təşkilidir. Məhz bu hədəf
Vahid Avropa Ali Təhsil Məkanının yara -
dılmasında Azərbaycan ali məktəbləri üçün
təhsilin səviyyə və keyfiyyətini diq qətlə
nəzərdən keçirmək üçün bir əsas olmalıdır.
Bu, əlbəttə, çətin bir yol olsa da, bizdən döv -
lətin və Təhsil Nazirliyinin bu sahədəki stra -
te giyasını yenidən öyrənməyi və dərk et mə -
yi tələb edir.  Bu istiqamətdə atı lan addım
Azə  r baycan reallıqları şəraitində qərb sosial
tex nologiyalarının tətbiqi ilə, onu öz məz -
munu ilə doldurmaqla Azərbaycan ali təh -
silinə Avropa ali təhsil məkanına tam in -
teqrasiya imkanı verəcək.

Vahid Avropa Ali Təhsil Məkanına
in teqrasiyaya gedən yol mütləq keyfiyyətin
təmin olunmasından, keyfiyyətin təminatına
nəzarət mexanizminin yaradılmasından ke -
çir. Bu günə kimi bu sahədə mövcud təc rü -
bə lərdən söhbət düşəndə, ilk növbədə ABŞ,
Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa kimi öl -
kələrin keyfiyyətin təmin olun ma sında
istifadə etdikləri modellər daha çox diqqət
çəkir. Böyük Britaniyada bu sahədə tətbiq
olu nan model, əsasən, akademik gös tə ri ci -
lərin universitetdaxili qiymət lən di ril məsinə
əsaslanır. Fransada tətbiq olunan modeldə
universitetxarici qiymət lən dirmə əsas kimi
götürülür. ABŞ mode lində isə təhsil mü -
əssisəsinin və təhsil proq ramlarının müs təqil
akkreditasiya or qan  ları tərəfindən qiy mət -
 ləndirilməsi nəzər də tu tulur. 

Heç şübhəsiz ki, bu modellərlə ya na -
şı, təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması

sisteminin yaradılması yeni idarəetmə tex -
nologiyalarının tətbiqini də mütləq su rətdə
gün dəmə gətirir. Əsas diqqət texnoloji pro -
ses kimi keyfiyyətin idarə olunması sis -
teminin tətbiqinə yönəldilir, məqsəd isə uni -
versitetin əsas iş proseslərində keyfiy yətli
təhsilin təmin olunmasına şərait yaradan
mexanizmin yaradılmasıdır.

Keyfiyyətin ümumi idarə edilməsinin
fəlsəfəsi bundan ibarətdir ki, bu yalnız
effektli idarəetmə metodu deyildir. Bu eyni
zamanda, hər şeydən əvvəl, dünyagörüşü,
insanlar arasında idarəetmə sistemidir, me -
necment elmidir. Burdan da belə qənaətə
gəlirik ki, keyfiyyətin təmin olunması
sisteminin tətbiqi yalnız ali təhsil mü -
əssisəsinin bütün heyətinin bu prosesi an la -
masından sonra öz nəticəsini gös tərəcək.
Əlbəttə, bu işdə vicdan amilini də heç
şübhəsiz ki, yaddan çıxarmaq olmaz. 

Keyfiyyətin təmin olunmasının əsa -
sında Keyfiyyətin Ümumi İdarəsinin ardıcıl
hərəkəti prinsipi dayanır. Bu, “plan laşdır-
həyata keçir-öyrən-qiy mət lən dir-hərəkət et-
təkmilləşdir” prinsipi deməkdir. Bunları
ümumiləşdirərək keyfiyyətin idarə olun -
masının ümumi prinsiplərini aşağıdakı kimi
müəyyən edə bilərik:

1) Proseslərin menecmenti
2) Cəmiyyət qarşısında cavabdehlik,

mə suliyyət hissi 
3) İstehlakçı tərəfə meyillilik
4) Nəticə və məqsədə doğru me yil -

lilik
5) Professor-müəllim heyətinin cəlb

edil məsi, iştirakı və motivasiyası
6) Korporativ əməkdaşlığın inkişaf

et dirilməsi
7) Heyətin daimi təlimi, in no va si ya -

ların tətbiqi
8) Qətiyyətli rəhbərlik-menecment
Fikrimizcə, bu prinsiplər arasında

prioritet olanlar “proseslərin menecmenti”,
“korporativ əməkdaşlığın inkişafı”, “savadlı,
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sə viyyəli-kompotent əməkdaşların cəlb
olun  ması, iştirakı və motivasiyası”, “is teh -
lakçıya meyillilik” prinsiplərini göstərmək
olar. Elə isə keyfiyyətin ümumi idarəsinin
əsas elementlərinə nələri aid etmək olar?

1) Bütün əməkdaşların prosesə cəlb
olunması

2) İdarə edən – idarə olunan arasında
qarşılıqlı münasibətin yaranması

3) Səlahiyyətin iyerarxiyası, yu xa -
rıdan aş ağıya, güclü bənddən zəif bəndə
ardıcıllıqla ötürülməsi

4) İşə görə yeni mənəvi və maddi
stimulun verilməsi

5) Yeniliklərin qəbulu üçün psixoloji
baryerlərin aradan qaldırılması.

Ali məktəb özü konkret olaraq öz
işinə görə istər dövlət, istərsə də cəmiyyət
qar şısında tam məsuliyyət daşıyır. Bu kor -
porativlik universiteti xaricdən vadar edilən
sərt dağıdıcı fəaliyyətlərdən də qoruyur. Hər
bir ali məktəb – texniki və ya klassik an lam -
da universitet keyfiyyətin ümumi idarə prin -
siplərini öz spesifik şəraitlərinə və xü su -
siyyətlərinə uy ğun laşdırmalıdır. 

Təhsildə keyfiyyətin idarə olunması
sistemi həmişə proseslərin strukturunun
qurulması və texnologiyaların yaradılması
ilə birbaşa bağlı olan bir prosesdir. Bu gün
bu işə cəlb olunan ali məktəblərimizdə kol -
lektivin sosial-psixoloji mühitində dəyişiklik
aparmaqla yeni sosial texnologiyaların üzə
çıx masını gözləyə bilərik. Universitetin in -
tel lektual məhsulunun keyfiyyəti birbaşa
olaraq onun buraxılması prosesində iştirak
edənlərdən, universitetin bütün əmək daş -
larından asılıdır. 

Bu gün ali təhsildə keyfiyyətin idarə
olunması sahəsində mövcud vəziyyəti təhlil
edərkən ali məktəblərimizi təhsildə key -
fiyyətin təmin olunması texnologiyasının
tətbiqinə görə bir neçə qrupa bölmək olar:

1) Keyfiyyət (bəzən Beynəlxalq
Keyfiyyət) sertifikatı alan ali məktəblər

2) Keyfiyyət sistemini təsdiqləməyə
ha zırlaşan ali məktəblər

3) Keyfiyyət sistemini yaradan, lakin
onun təsdiqlənməsinə can atmayan ali
məktəblər

4) Keyfiyyət sisteminin ayrı-ayrı ele -
mentlərinin tətbiqinə başlayan ali məktəblər

5) Keyfiyyət sisteminin tətbiqi pro -
se sinə  başlamaq ərəfəsində olan  ali mək -
təblər.

Maraqlıdır ki, təsdiq edilmiş key fiy -
yət sistemlərinin mövcudluğu həmişə onun
ali məktəbdə, doğrudan da, fəaliyyət gös tər -
məsini heç də təsdiq etmir. Bundan başqa, öz
key fiyyət sistemini təsdiq etmək və ya et -
məmək isə ali məktəbin öz işidir. 

Təhsilin keyfiyyətindən danışdıqda
onu şərtləndirən dörd əsas faktoru da yaddan
çıxarmamalıyıq:

1) Təhsilə qoyulan sərmayənin
həcmi

2) Müəllimlərin professional sə riş -
təliliyi – kompotentliliyi

3) Abituriyentlərin hazırlıq səviyyəsi
4) Təhsilin məzmunu
Bu sahədə mövcud vəziyyətlə əla qə -

dar uzun-uzadı fikir söyləmək, təhlillər
aparmaq olar. Amma bircə məsələ hamımıza
gün kimi aydındır ki, cəmiyyətin mövcud in -
tel lek tual və mənəvi potensialını özündə
cəm ləş dirən universitetlər təhsilin key fiy -
yətini ar tırmaqla, keyfiyyəti təmin etməklə
mövcud du  rumu dəyişdirə bilərlər. Burada
key fiy yə tin idarəsi texnologiyalarından is -
tifadə et mək çox vacibdir. 

Keyfiyyətin təminatı sisteminin ya -
radılması istqamətində işləyən bütün ali
məktəblərin özünü də, əsasən, iki qrupa
bölmək olar:

1) Keyfiyyətin təminatı işinin təş -
kilinə cəhd göstərən ali məktəblərdə o qədər
də çox iş görülməmişdir (bəzilərində isə heç
bir iş görülməmişdir). Ən yaxşı halda key -
fiyyətin təminatı adlı mərkəz açıblar,
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keyfiyyətə nəzarət edən sistemin özü isə
yoxdur. 

2) Keyfiyyətin təmin olunması tex -
nologiyasını real tətbiq edən məktəblər.

Keyfiyyətin təmini sisteminin ya -
radılmasında mövcud olan təcrübədən çıxış
edərək bəzi problemli məqamları da nəzərə
çatdırmaq istərdik:

1) Yüksək təhsil idarəçilərinin (rek-
tor, pro rektor, dekanlar) Keyfiyyətin təmin
olun ması sisteminin tətbiqində bugünkü re -
al lıqları, rəqabət mühitini nəzərə almamaları

2) Bu prosesə düşüncə tərzi fərqli
olan (dövrə, zamana uyğun olan) kadrları
cəlb eləmək zərurəti. Bu sistemin mahiyyəti
aydın dərk olunmalıdır. Başa düşülməlidir
ki, bu həm maddi xərc, həm də mənəvi sərf
tələb edir (Əslində ikinci daha çətindir,
çünki bu eyni zamanda dünyagörüşünün də -
yi şilməsi məsələsidir).

3) İdarəetmə üslubunun də yiş di ril -
məsi. Texnologiyaların tətbiqi, eyni za man -
da ali məktəbin idarə üslubunun av toritar
ele  mentlərinin texnoloji elementlərlə əvəz
edil  məsi deməkdir. Bir qayda olaraq, ali
mək   təblərdə prosesi tənzimləmək işini qa -
baqcıl idarəetmə texnologiyalarını mə -
nimsəyən insanlar başlayır.

4) Və əsas məqam – bu prosesi baş -
la yanların keyfiyyət ideyasını, ma hiy yətini
dərk eləyənə qədər keyfiyyət sis teminin tət -
biqi ilə məşğul olması məsləhət deyil. Bu, ən
vacib məsələdir. Keyfiyyətin təminatı sis -
teminin tətbiqinin əvvəlində yaxşı ideoloji
işin yoxluğu bu proseslərin ali məktəblərdə
ill ərlə zəif effektli olmasının əsas səbəbidir.

Unutmaq olmaz ki, ali təhsil sis te -
mində rəqabətli mübarizəyə hazır ali mək -
təb lərlə digərləri arasında sərhəd za man-
zaman daha aydın görünməkdədir. Bu gün
ali təhsil idarəçiləri üçün ali təhsil prob -
lemini həll etmək sanki riyaziyyatçı üçün
Ferma teoremidir – çətin, lakin hədsiz də -
rəcədə ma raqlı bir iş! Vacib olan isə budur

ki, gərək problemin həllinə düzgün ya -
naşasan, st ra tegiya yaradasan və doğrudan
da işlə məşğul ola san. Burda bir məsələ də
yaddan çıx mamalıdır ki, ali təhsil haqqında
müasir dip lom statusunun dəyəri getdikcə
düşür. Bu gün işə götürən təcrübəsiz ali
təhsil mə zu nunu deyil, iş təcrübəsinə malik
olan mü təxəssisi böyük məmnuniyyətlə işə
dəvət edir.

Onda bəs necə etməli? Ali təhsildə
key fiyyəti necə qaldırmalı? Hal-hazırda ali
təhsil sistemi ilə (təkcə ali təhsil sistemi ilə
yox) əmək bazarı arasında uyğunsuzluq
genişlənir. Bu, təkcə Azərbaycanın deyil,
elə cə də Avropanın, Amerikanın, hətta Çinin
də problemidir. O, inkişaf etmiş təhsil sis -
teminin də mövcud olduğu və iq tisadiyyatın
strukturunun tez-tez dəyişdiyi hər yerdə
yaranır. Səbəbi isə ondadır ki, əmək bazarı
çox dinamik inkişaf edir, təhsilə nisbətən da -
ha çevikdir,  yeni-yeni tələblər yaranır, hətta
mü təxəssis anlayışı da dəyişir. Təhsilin tə -
biətində isə, adətən, bir mü hafizəkarlıq var.
Uni versitetlər, mək təblər öz ənənələrini,
uzun illərdən bəri formalaşmış külturlarını,
stan dartlarını sax lamağa ça lı şırlar. Demək,
uyğunsuzluq qaçılmaz olur. Sadəcə onu dra -
ma tik ləş dirməyə ehtiyac yoxdur. Bu gün ali
məktəb məzunlarının çoxunun öz ixtisası
üzrə işləməməsi təbii tendensiyadır. Amma
bu uyğunsuzluq çox böyükdürsə, onda prob -
lemlər başlanır, işə götürən şikayətlənir,
təhsilin paralel sistemləri  yaradılır – kadrla-
rın hazırlanması üçün korporativ proq -
ramlar, hətta korporativ universitetlər ya -
ranır, beləliklə də, diplom rəsmiyyətə
çevrilir, peşəkar hazırlıqdan daha çox sosial
status simvolu olur. Əsas məsələ isə təhsil
sistemini əmək bazarının dəyişən şəraitinə
yaxınlaşdırmaqdır. Bəlkə də, fərdi təhsil tra -
yektoriyasına keçməyin vaxtı artıq ça tıbdır!
Yəni tələbə ilk günlərdən harada iş lə -
yəcəyini (hansı sahədə), nə ilə məşğul ola -
cağını, karyerasını necə quracağını nə zərə
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alaraq öz “təhsil trayektoriyasını” (təhsil
dairəsini) müəyyənləşdirir. O, fənləri, semi-
narları özü seçir, alacağı biliyə görə özü
məsuliyyət daşıyır. Bu, əlbəttə ki, ideal və -
ziyyətdir, buna keçmək üçün isə biz çox yol
getməliyik.  

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda
Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən
“SABAH” layihəsi ali təhsildə tədrisin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ali təhsil sis -
temində yeni və fərqli bir mühitin ya ra dıl -
ması, savadlı, bacarıqlı və hazırlıqlı tələbə
ye  tişdirilməsi, əmək bazarının artan tə ləb -
lərinə müvafiq olaraq kadr hazırlığının
təmin edilməsi məqsədilə yaradılmışdır. Bu
layihə tələbələrə bir sıra üstünlüklər, o
cümlədən əlavə müavinət, pulsuz yaşayış
yeri və qi da lanma, tələbə mübadiləsi proq-
ramlarında iş tirak, intellektual və yaradıcı
potensialın inkişafı, müasir şirkətlərdə iş
təcrübəsi və əlavə təhsil kimi üstünlükləri
təmin edir. 

Boloniya prosesinin aşkar faydasına
baxmayaraq, onun tələblərini tam qəbul
etmək XX əsrin sonunda ali təhsil sisteminin
əsaslandığı ənənələrin, demək olar ki,
əksəriyyətindən əl çəkmək deməkdir. Amma
onu da yaddan çıxarmaq lazım deyil ki,
Boloniya prosesi qanun deyil, fəaliyyət üçün
bələdçidir. Əgər Boloniya prosesinə rəsmi
tələblər toplusu kimi baxsaq, belə tələbləri
mexaniki olaraq tətbiq etsək, yaxşı heç nə
əldə etmək mümkün olmayacaq. Bununla
belə, Boloniya prosesi kifayət qədər
demokratik bir prosesdir – hər bir ali məktəb
özü üçün müəyyənləşdirməlidir ki, bu
prosesdə hansı miqyasda və formada iştirak
edəcək. Önəmli olan isə başqa məsələdir –
XXI əsr təhsili XX əsr təhsilindən köklü
surətdə fərqlənəcək! 
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Ölkəmizdə təhsil islahatlarının hə -
yata keçirilməsi gedişində kadr və in -
tellektual potensialın, məktəb sisteminə
daxil olan insan resurslarının möh kəm -
ləndirilməsi prioritet sahələrdən biri kimi
çıxış edir. Ona görə də bu sahə həmişə
diqqət mərkəzində saxlanılır. “Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə
Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi
ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nda ümumtəhsil
müəssisələri müəllimlərinin peşəkarlıq sə -
viyyəsinin artırılması üçün yeni me todların
hazırlanması və tətbiqinin, bütün təhsil
pillələri üçün innovativ təlim me to do -
logiyasının və müvafiq texnologiyaların
tətbiqi məqsədi ilə tədbirlərin görülməsi də
insan resurslarının idarə olunması ilə əla qə -
ləndirilir. Deməli, təhsilverənlərin pe şə -
 karlıq səviyyəsinin daim yüksəldilməsini
təmin edən yeni sistem – mexanizm də bu
məqsədi güdür.

Qlobal vəzifələrin reallaşması yolları
idarəetmənin düzgün, şəffaf, səmərəli qurul-
ması, insan resurslarının idarə olunmasının
effektivliyini zəruri edir. İnsan kapitalı öz
dəyərini nəinki saxlamalı, hətta qat-qat
artırmalıdır.

Tədris müəssisəsində insan re -
surslarının idarə olunması, hər şeydən əvvəl,
məktəbdə müəllimlərin ixtisası üzrə yer -
ləşdirilməsi, kadrların peşəkarlığının artı -

rılması, iş şəraiti, şəxsi inkişaf, işin icrasının
qiymətləndirilməsi və başqa məsələlərdən
çox asılıdır.

Müasir məktəb şagirdlərə xidmət
edir. Lakin bu məqsədə çatmaq üçün yük -
səkixtisaslı müəllim potensialının olması
zəruri şərtlərdəndir. Ona görə də insan re -
surs larının idarə olunmasından danışarkən,
söhbətin məğzini, ilk növbədə hazırkı və gə -
ləcək kadr ehtiyaclarının müəyyən edilməsi,
kadrların düzgün seçilməsi və işə gö tü rül -
məsi, hə vəsləndirilməsi, onların iş ye rində
sa bit ləş dirilməsi, vaxtaşırı treninqi, inkişafı
kimi problemlər təşkil edir. Son illərə qədər
mək təblər üçün müəllimlərin seçilməsi və
təyin edilməsi məktəb di rektorlarının sə la -
hiy yətində idi. Belə ol duqda məktəb rəhbəri
müəyyən təsirlərdən, sub yek tiv likdən uzaq
ola bilmirdi. İndi isə ümumtəhsil mək -
təblərinin kadr təminatı, seçimi və təyinatı
mər kəz ləş dirilmiş for mada Təhsil Nazirliyi
tərəfindən aparılır. Aydındır ki, bu qayda heç
də məktəb rəhbərinin bu sahədən kə nar -
laşdırılması kimi dü şü nül məməlidir. Çünki
yenə də yer lərin düzgün mü əy yən ləş di -
rilməsi, si farişlərin dü rüst ləş dirilməsi, onlar
üçün vax tında sifariş ve rilməsi məktəb
rəhbərlərinin üzərinə dü şür. Onun ca vab deh -
liyi yerində qalır.

Məktəbdəki insan resursları ilə də
müntəzəm olaraq məktəbin rəhbərləri məş -

MƏKTƏBDƏ İNSAN RESURSLARININ 
İDARƏ OLUNMASI

Almaz Əsgərova,
Bakı şəhəri, 220 nömrəli tam ota məktəbin

direktoru, əməkdar müəllim

Açar sözlər: resurs, idarə, təhsilverən, təhsilalan.
Ключевые слова: ресурс, управление, преподава-

тель, учащийся.
Key words: resourses, managing, teacher, student.
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ğul olmalıdır və buna təhsilimizin aparıcı
problemi kimi baxılmalıdır. Məktəbdə insan
resurslarının səmərəli idarə olunması yalnız
təhsilimiz haqqında aydın təsəvvürün
olduğu mühitdə mümkündür. 

Unutmaq olmaz ki, bu işdə məktəb
rəhbərinin yalnız bilik və bacarıq sə viy yə -
sinin yüksək olması kifayət deyildir. O, tə -
lim prosesinin hər bir mərhələsindən xə bər -
dar olmaqla yanaşı, fənn kurikulumlarının
tətbiqini yaxından izləməli, hər müəllimə
tövsiyələr verməyi bacarmalı, istər mü əll im -
lərin işinin mo nitorinqində, istərsə də
şagirdlərin bilik və ba carıqlarının qiy mət lən -
di ril mə sində ob yek tiv mövqedə durmağı, sə -
riştəlilik göstərməyi özünün mənəvi borcu
bilməlidir. Rəhbərin şəx  siyyəti təlim-tərbiyə
prosesində təş ki lat çı-lider təsirini ba ğış -
lamalıdır.

İndi təhsil cəmiyyətin ən prioritet sa -
hə lərindən biridir. Çünki təhsil cə miyyətin
inkişafını təmin edən həlledici amil dir.
Bütün insanlar, ancaq təhsil mər hə ləsindən
keçməklə formalaşır. Cəmiyyət də in kişafa
təhsillə başlayır və onun müntəzəm da vam
etdirilməsi mövqeyində durur. Çünki
öyrənmək və öyrətmək ehtiyacı  təhsilin ya -
ran masına və inkişafına zəmin olmuşdur. Bir
sıra zəruri problemlərin meydana çıxması və
daim təkmilləşmək  tə ləbatı bu günün təhsil
sis teminin ya ran masına qədər davam etmiş
və et mək dədir. Lakin bu sistem indiyədək
heç zaman  belə çətin problem qarşısında
qal  mamışdır; nəyi öyrədək, necə öyrədək,
bu öyrənmə  mər hələləri necə sı ra lan ma lı -
dır? Nəzərə almaq lazımdır ki, təh sil ve rən -
lərin böyük ək səriyyəti indiyədək ənənəvi
metodlarla işləmişdir. Yeni metodlara yi -
yələn  mək isə elə adi məsələ deyildir.

Bundan əlavə, məktəbin bir vəzifəsi
də mədəni irsi formalaşdıran dəyərləri öy -
rətməkdir. Za manın sürətinə uyğun laşması
üçün hər yerdə İKT-nin zəruriliyi qəbul
edilir. Çünki sürətli texniki inkişaf buna

hazır olmayan cəmiyyəti öz arxasınca kor -
təbii surətdə aparır. Eyni vaxtda zaman ad -
 landırdığımız məf hum paralel olaraq özü nə
lazım olan insan re surslarını  yaradır. Yenicə
dünyaya gəlmiş, hələ oxumağı-yazmağı
(təhsili) bilməyən bu kiçicik varlığın beyni
təhsildən əvvəl tex ni kanı mənimsəyir, an -
layır, onu idarə etməyə öyrəşir və beləliklə
də, onlarda məhz  təh sil siz və təhsilverənsiz
yeni ba ca rıqlar yaranır, inkişaf edir. 

İndi təhsilalanlara dünyanın həm
mənəvi, həm də maddi reallıqlarını tanıdan
biliklər verilməlidir. Uşaqlara hər zaman və
hər yerdə qüvvədə qalacaq, əhəmiyyətini
itirməyəcək biliklər aşılanmalıdır.

Bax  belə  bir mühit  və  şəraitdə  təh -
silverənlərin davamlı təkmilləşdirilməsi  ən
aktual  bir  məsələ kimi  öz həllini göz ləyir.
Təh silin məqsədi insanı inkişaf et dirmək
olmalıdır. Təhsildə insanın zehni inkişafı,
intellektual səviyyəsi son dərəcə vacibdir.
Bu yeni məzmun üzərində  qu ru lan, yeni
düşüncə tərzi tələb edən, yeni yanaşmaları
for malaşdıran, texniki bacarıqları özün də
ehtiva edən təlimlərin, treninqlərin, kursların
və seminarların təşkilini də belə  vacib bir
məsələyə çevirir. Bu gün fəa liyyətdə olan
müəllim də bilməldir ki, hər gün öyrənməsə,
nələrsə yarımçıq qalar, tam başa çatdırılmaz.
Buna görə də müəllimlərin ixtisasartırması
və təkmilləşdirilməsi mü asir təhsil sis te min -
dəki dəyişiklik qədər vacib bir məsələ  kimi
meydana çıxır.

Təhsilin  müxtəlif  formalarının
(ənənəvi, sərbəst, distant, inklüziv...) mey -
dana çıxdığı bir zamanda təhsilverənin
ixtisasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
də şaxələnir, çoxalır. O da öz növbəsində
yeni mexanizm tələb edir.

Təhsil prosesində insan resursunun -
təhsilverənin iş tirakı mütləqdir. Çünki  təhsil
həmişə özün dən əvvəlki təcrübəyə  əsas -
lanaraq  zən gin lə şir  və inkişaf edir. Bu isə
yal nız plan laş dır ma və proqramlaşdırma
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əsasında hə yata ke  çirilir. Lakin bizə məlum
olan təhsil for malarının  bəzilərində
təhsilverənin bir başa iştirakına ehtiyac qal-
mır. Bu da artıq bir çox sualların
yaranmasına səbəb olur.

Burada təhsilverənin  bu gün hansı
bilik və bacarıqlara malik olması da sual do -
ğurur. Qəribədir ki, mürəkkəb texnikanı  ida -
rə etməyi bacaran təhsilalan subyektin ona
ver diyi ən sadə bilikləri  çətinliklə qavrayır
və mənimsəyir. Bunun isə müxtəlif səbəbləri
vardır: hər gün yeniləşən texnologiyanı bil -
mək sosial tələbatdır; uşaq onu özü öy rənir,
çünki münbit mühit var. Hətta bacarıqları ilə
böyükləri heyrətləndirir və  lazım olanda kö -
mək də edə bilir. Sub yek tin təhsilalana öy -
rətdiyi könüllü deyil, məc buridir, bu bir növ
şəxsi fikirlərə, dü şüncəyə təz yiq kimi səs -
lənir, başqasının-təh sil verənin şəxsiyyət
üzə rində ha ki miyyəti və zorakılığı kimi gö -
rünür. Məhz bu na görə də hazırda yeni  elmi
metodologiyanın  əsa sında  təhsil mü hi tinin
maraqlı, cəlbedici olması üçün müx təlif
tədqiqat  və  araşdırmaların  apa rılması daha
çox diqqəti cəlb edir. 

Müəllimin ixtisasının artı rıl ma sın -
dan, peşəkarlığından çox yazılsa da, müasir
peşəkar müəllim xarakteri, xüsusiyyətləri
haqqında tədqiqatlar lazımi səviyyədə deyil-
dir. Uşaqlarla, onların valideynləri ilə pe -
daqoji əməkdaşlıq şəraitində işləyən mü əl li -
min peşəkarlıq xüsusiyyətləri öy rənilməli,
onların bu sahədəki fədakarlığı, mə su liy -
yətliliyi, qayğıkeşliyi və xa riz ma tikliyi, öz
ixtisasını əla bilməsi müəllimin mənəvi key -
fiyyətləri kimi əsas komponent olaraq hə -
mişə diqqət mərkəzində sax lanılmalıdır. 

Müəllim şərəf və dürüstlüyün sim -
volu olmalıdır. Məktəb hər bir müəllimdən
bunu gözləyir. Burada köməyə gələn amil -
lərdən biri də  müəllimin etik normalarıdır.

O da aydındır ki, yeni texnologiyalar
məktəbə çox gec, vaxtı keçmiş halda gəlib
çıxır. Sözsüz ki, bunun çox müxtəlif sə -

bəbləri vardır. Bəziləri bilavasitə təhsil  mü -
əssisələri ilə bağlıdır. Çünki elm mər kəzləri
ilə  təhsil müəssisələri arasında əlaqə zəifdir.
Cəmiyyətə birbaşa ötürülən yeni tex no lo -
giyalar təhsilə o vaxt gətirilir ki, o artıq cə -
miy yətdə aktuallığını itirmiş olur. Köh nəl -
miş, məktəbə yenilik kimi təqdim olunan bu
texnologiyalar öyrənilib, öy rədilənə qədər
texniki inkişaf bunu qa baqlayır və hətta ötüb
keçir.

Dünyada qəbul olunmuşdur ki, is -
tənilən dövlətin inkişafı onun təhsil sis -
teminin keyfiyyətindən asılıdır. Key fiy yətin
tə min edilməsi üçün: yaxşı müəllimlər, yük -
sək mənəvi dəyərlər, əla imtahan nə ticələri,
valideynlərin, ictimaiyyətin dəs təyi, geniş
resurslar, müasir tex no logiyanın tətbiqi,
güclü və məqsədyönlü liderlik, şa girdlərin
qayğısına qalan məktəb, ba lans laşdırılmış və
mükəmməl tərtib olunmuş ku rikulum və b.
zəruridir.  

Ona görə də bu gün təhsilalan üçün
bunların bir çoxu maraqlı deyil, darıxdırıcı-
dır, yorucudur. Amma onlar bil mə lidirlər ki,
kortəbii bacarıqlar da təhsil deyildir. Ba ca -
rıqların elmi əsası  və təhlili olduqda sa vad -
lılıq və ziyalılıq  yaranır. Buna görə də təhsil
sisteminin səmərəli qurulması vacibdir və
zəruridir. Artıq yeni ya naş maların, yeni
düşüncə tərzinin və də yi şikliklərə hazır olan
çevikliyin  daimi tətbiqi  qaçılmazdır.

Ənənəvi məktəb proqramı düşüncəni
yox, təkrarı, əzbərləməni aşılayır, proq -
ramlar tələbata uyğun gəlmir, sosial sifariş
nəzərə alınmır, təhsilin hədəfləri  bu  günün
tələbləri  ilə uzlaşmır. Ona görə də hazırda
proq ramların yenidən işlənməsi, tədris
planında dəyişikliklərin aparılması, təhsilin
bey nəl xalq təhsilə uyğun  formalaşdırılması,
in teqrativ təhsilin inkişafı bu günün zə ruri
tələbatıdır və bu iş davam edir.

Təhsildə dəyişiklik məntiqi təfəkkürün
inkişafına xidmət edən  məzmun kəsb et mə -
lidir. Məntiqə  uyğun tapşırıqlar, oyunlar, ça -
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lışmalar maraqlı, düşündürücü və əy lən -
cəlidir. Artıq buna aid kifayət qədər ma -
teriallarımız vardır.

İbtidai pillədə uşaqlara verilən
təhsilin məzmununda məhz məntiqin üs -
tünlük təşkil etməsi davamlı təhsil üçün əsas
yaratmalıdır. Sözsüz ki, inkişaf bir qayda
olaraq sadədən mürəkkəbə doğru getmişdir.

Təhsil vərdişlərinin yaradıldığı ibtidai
pillədən sonra təhsildə elmilik əsas gö -
türülməlidir. Elmi biliklərin tədrisi prosesi
isə artıq təbaşirə, müəllimin mühazirəsinə,
uzun-uzadı  izahına yox,  İKT  va sitə lə rin -
dən  tam istifadə şəraitində, tədqiqat xa -
rakterli olaraq təhsilalana çatdırılmalı, onun
elmin əsaslarını yaş səviyyəsinə uyğun,
inkişafın yüksələn  xətti ilə,  əyani  şəkildə
öyrənməsinə şərait yaradılmalıdır.

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın  həyata
keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nda
2015-2020-ci illərdə təhsil müəssisələrində
informasiya-kommunikasiya tex no lo gi yal a -
rı  nın, əsaslı təlim metodologiyasının tə ləb -
lərinə uyğun infrastrukturun yaradılması,
hər bir təhsil müəssisəsinin internetlə,
ümumi orta təhsil səviyyəsində hər bir
şagirdin elek tron dərsliklər yüklənmiş kom -
pyuter-plan şetlə təmin olunması nə zərdə
tutulmuşdur. Bu gün müəllimlərin ix ti sas -
artırma istiqamətində tək mil ləş di ril məsi  də
bununla birbaşa bağlıdır. 

İKT  vasitələrindən istifadə edərək
hər  bir mövzunun  tədqiqi, əyani təqdimatı ,
motivasiya və problem situasiyanın ya -
radılaraq şagirdin möv zuya cəlbi təmin
olunmalıdır. Burada sə mərəli nəticə almaq
üçün müəllimin yara dıcılığına yox, təhsildə
dövlət stan  dart larının məqsədyönlü tətbiqinə
və nəticəyö nüm lülüyünə diqqət ye tiril mə -
lidir. Bunları əldə etmək üçün isə bir an  belə
ləngimədən fəa liyyətə başlamalı və yaxşı
vətəndaş, gərəkli insan yetişdirmək üçün
bütün ma neələri dəf etməyi bacarmalıyıq.

Bu, bizim gələcəyimiz üçün lazımdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, təhsillə

əlaqədar təqdimatların məktəblərdəki təhsil
xidmətlərinin keyfiyyətinə təsir edən müx -
təlif amillər vardır. Bu amillərin bir hissəsinə
bilavasitə məktəb rəhbəri nəzarət edir, ancaq
elə hissələr var ki, onlar birbaşa müəllimlər
tərəfindən icra olunmalıdır. Bir sözlə,
resurslar aktiv fəaliyyətdə olmalıdır.

Məktəb rəhbəri isə, insan re -
surslarının təkmilləşdirilməsinə, qiy mət -
ləndirilməsinə, motivasiyanın təmin olun -
masına məsuliyyət daşıdığı kimi, təlim-
tərbiyə prosesinin keyfiyyətinə də cavab -
dehdir və kollektivi qarşılaşdığı bütün çə -
tinliklərə sinə gərməyə  hazırlamalı, onlar
məktəbdə insan resurslarının son dərəcə
səmərəli istifadə edilməsinə səy etməlidirlər.

Təhsil müəssisəsində insan re -
surslarının idarə olunmasına elə yeni mü -
əllimin məktəbə qə dəm qoymasından baş -
lanmalıdır. Key fiy yətli tədris prosesi haq -
qında fikirləşən rəhbər özünün fikir və
düşüncələrini tabeliyindəki müəllimlərlə də
bölüşməlidir. Hər şeydən əvvəl, müəllimlər
üçün yaxşı iş şəraiti yaradılmalıdır. O, mü -
əllim peşəsinin xüsusiyyətlərinin hamı tə -
rəfindən dərk edilməsinə nail olmalıdır. Mü -
əllim isə öz peşəkar bacarıq və biliklərini
dərs dediyi şagirdlərə ötürməlidir.

Müəllimin peşəkar inkişafına və
treninqinə ardıcıl fikir verilməlidir. Mək -
təbdə təşkil olunan treninqlərdə təcrübə və
fikir mübadiləsi aparılmalıdır. Məktəbdə təş -
kil olunan seminar və mühazirələr məz -
munlu keçirilməlidir.

Rəhbərlik isə görülən işlərin düzgün
və obyektiv qiymətləndirilməsinə daimi bir
proses kimi yanaşmalıdır. 

İnsan resurslarının idarə olunması və
onun gündəlik icrası ikitərəfli ünsiyyət
əsasında qurulmalıdır. Hər kəsin müəllimlər
üçün müəyyən edilmiş etik normalara riayət
etməsi əsas prinsip sayılmalıdır. Mü -
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əllimlərin öz işinə həvəslə yanaşmaları üçün
bütün imkanlardan istifadə edilməlidir.
Unudulmamalıdır, başqa nailiyyətlər əldə
etmək istəyən müəllimlər qarşılarına çətin,
maraqlı məqsədlər qoyur, onların icrasından
mənəvi zövq alırlar.

İnsan resurslarının idarə olunması
psixoloji amillərlə də sıx bağlıdır. İşçilərin
rəğbətləndirilməsi çox önəmli mə sə lə lər -
dəndir.

Məktəb təcrübəsi göstərir ki, ida -
rəçiliyin düzgün qurulması əldə olunan
nəticələrin mayasını təşkil edir. Pedaqoji
kollektivdəki məqsəd aydınlığı idarəetmənin
uğurunun açarıdır. Sözsüz ki, bu yol onların
keyfiyyətlə işləmələrinə öz təsirini gös -
tərməmiş qalmayacaqdır. 

Yuxarıdakı problemlərin hər biri pe -
daqoji kollektivimizi düşündürən mə sə lə -
lərdəndir. Onlar bu məsələlərin ən səmərəli
həlli yollarının tapılması üçün axtarışlar apa -
rır, direktiv sənədlərdə gös tərilmiş tələbləri
öyrənir və onları əsas götürür, müasir təhsilə
xas olan yaradıcılıq ax tarışlarını davam et di -
rir lər. Qeyd etməliyəm ki, bu sahədə bir sıra
uğurlarımız da vardır. Artıq məktəbimiz ən
qa baqcıl təhsil müəssisələri sırasındadır.
Mə  zunlarımızın ali məktəblərə qəbulu da
qə   naətləndiricidir. Digər təlim, təhsil gös tə -
ricilərimiz də fərəhləndiricidir. Lakin gö rü -
ləsi işlərimiz  da  ha çoxdur. Onların hamısı
məktəbdə insan re surslarının səmərəli is ti -
fadəsi ilə sıx bağlıdır. Məktəbdə insan re -
surslarından sə mərəli istifadə edilməsi işə
böyük ya radıcılıqla yanaşmağı tələb edir.
Bunun üçün təhsil haqqında direktiv
sənədləri öyrənməklə yanaşı, məktəb təc -
rübəsinin ən son na iliyyətlərinin mə nim -
sənilməsi və tətbiqinə ardıcıl fikir ve -
rilməlidir.
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Qiymətləndirmə qrup həyatının üm -
də psixoloji problemlərindən biridir. İn -
sanların bir-birinə verdikləri emosional və
ya intellektual, əxlaqi və ya estetik qiymətlər
nə inki fəaliyyət və ünsiyyət prosesində şəx -
siyyətin, həm də şəxsiyyətlərarası mü na -
sibətlərin formalaşdırılmasında önəmli rol
oynayır.

Pedaqoji qiymət, qiymətin özü nə -
məxsus növü kimi meydana çıxır. Hələ 30-
cu illərin əvvəllərində aparılmış fun da men -
tal tədqiqatlar qiymətin tərbiyə va sitəsi kimi
böyük əhəmiyyətə malik ol duğunu gös tə -
rirdi. Müəyyən edilmişdir ki, qiymət təkcə
şagirdin əqli işinə deyil, həm də onun ya şa -
dığı müvəffəqiyyət və uğur suzluq hisləri
vasitəsilə affektiv-iradə sa həsinə, iddia sə -
viy yəsinin, niyyətlərinin və mü na si bət lə -
rinin formalaşmasına köklü təsir göstərir.

İki şagird təsəvvür edək. Müəllim
yeni dərsi ikisindən də soruşmuşdur, ikisi də
“4” almışdır. Lakin biri gülə-gülə gedib öz
partasında oturur. O biri isə...həyəcanlanır.
Sifəti gülmür. Gündəliyi əsəbi halda par -
tanın üstünə atır.

Hər bir şagird aldığı qiymətə
özünəməxsus məna verir. Bu təkcə şagirdin
mənlik şüurunun və ya iddia səviyyəsinin
xüsusiyyətlərinə bağlı deyildir. Qiy mət lən -
dirmə məqamında şagird üçün müəllimin
mü  nasibəti, onun baxışı, vokal minikası,
söz   lərinin emosional konteksti və s. bəlkə də

qiymətdən daha çox əhəmiyyət kəsb edir. 
Qiymətləndirmənin si nif şagirdləri

və valideynlərin reaksiyaları ilə bağlı olan
köklü sosial-psixoloji ef fektləri vardır. İlk
ba xışda elə təəssürat ya ranır ki, bu özü nə -
məxsus proses iki nəfərin – müəllim və şa -
girdin münasibəti sahəsini əhatə edir. Əs -
lində isə onun təsir dairəsi daha genişdir:
müəllim və qiymətləndirilən şagirdlə ba -
həm, həm də sinif kollektivinin bü tün
üzvləri qiy mətləndirmə situasiyasının iş  ti -
rak çı larıdır. Müəllim və şagirdlərin bu si -
tuasiyada rolu ay dındır: biri qiymət alır, o bi -
ri qiy mət ləndirir. Bəs, bu prosesdə “sinif
uşaq larının” rolu nədən ibarətdir? Onlar si -
nifdə, şübhəsiz ki, adi tamaşaçı deyildirlər.
Qiy mətləndirmə situasiyalarında öz qiymət
ölçüləri ilə bi lavasitə iştirak edirlər. Bu qiy -
mətlər çox vaxt emosional qiymət kimi özü -
nü göstərir və on ların həm müəllimə, həm də
qiy  mət ləndirilən şagirdə - özlərinin sinif
yol  daş larına münasibətlərini əks etdirir.
“Uşaqlar” sinifdə qiymətləndirmə si tu a si ya -
sında mü əllimi, ilk növbədə, daha çox insan
kimi dəyərləndirirlər. 

Ailənin də şagirdin qiymətlərinə
reaksiyaları önəmlidir. Ailə söhbətlərində bu
qiymətlər valideyn ölçüləri ilə müzakirə
olunur. Və... çox vaxt sadəcə olaraq öz gö -
zünə inanan – uşağın, necə deyərlər, sə hər -
dən axşamacan evdə dərs oxuduğunu görən,
la  kin onun nə və necə oxuması ilə ma -

Psixologiya
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raqlanmayan valideynlər, təəssüf ki, çox
vaxt bu məqamda hissiyyata qapılır, analıq
və atalıq hissinin fəhmində müəllimi deyil,
şa  girdi müdafiə edirlər. Müəllimin qiy mət -
lərində şəxsi-qərəzlik axtarırlar və hətta bu -
nu əsaslandırmaq üçün “karlı”, əslində isə
təsadüfi faktlar da tapırlar. Şagirdin aka de -
mik qiymətləri axarında valideyn-övlad mü -
nasibətlərində tədricən əmələ gələn emo -
sional çalarlar ailə-məktəb, valideyn-mü əl -
lim münasibətlərinə də öz təsirini gös tər -
məyə başlayır...

Məktəb təcrübəsində qiymət tarixən
motivasiya yaratmaq vasitəsi kimi əmələ
gəlib. Uşağı sadəcə olaraq həvəsləndirmək,
ma raqlandırmaq, şirnikləndirmək istəmişlər.
Onu danlayanda da, qorxudanda da bu amala
söy kənmişlər. Bu kökdə məktəb təc rü bə sin -
də SQ bərqərar olmuş və özünəməxsus yer
tutmuşdu. Məktəbin inkişafının mü əy yən
mər  hələsində RQ meydana çıxmış və təd ri -
cən az qala başlıca qiymətləndirmə, əslində
isə özünəməxsus nəzarət vasitəsinə çev ril -
mi şdi. RQ kəmiyyət göstəricilərinə əsas la -
nırdı, dərsdə SQ-yə nisbətən mü əllimin hök -
mü nü, ədasını daha aydın göstərirdi və öz-
özünü SQ-ni bu və ya digər dərəcədə sı xış -
dırırdı. Müəllim sözlə qiymət verəndə məs -
ləhətçiyə oxşayırdı, rəqəmlə qiymət ve rən də
- şagirdə, tutaq ki, “2” yazanda isə daha
zabitəli gorünürdü.

Şagird üçün mənasına görə pedaqoji
qiymətin iki funksiyasını – məlumatverici
(in  formasiyaverici) və nəzarətedici funk si -
yalarını ayırd etmək olar. Birinci  halda şa -
gird pedaqoji qiymət vasitəsilə özünün  güc -
lü  və zəif tərəfləri haqqında məlumat əldə
edir. İkinci  halda isə pedaqoji qiymət nə -
zarət amili kimi özünü göstərir, tədris
uğurları və uğursuzluqları üçün rəğ bət lən -
dir    mə və cəzalandırma vasitəsi kimi mey -
dana çıxır. 

Pedaqoji qiymətin məlumatverici
funksiyası SQ, nəzarətedici funksiyası RQ

vasitəsilə həyata keçirilsə də, bunlar əs lində
qarşılıqlı əlaqədədir, eyni prosesin iki
tərəfidir və vəhdətdə tətbiq olunmalıdır.
Psixoloqlar bu funksiyaları müqayisəli təhlil
et mişlər. Müəyyən edilmişdir ki, RQ bir -
tərəfli tətbiq olunduqda istənilən effekti
vermir. Bu yolla şagirddə dərsə  “maraq” ya -
rananda da onun kökü ürəkdə olmur, zahiri
mo  tivlərlə şərtlənir. Xarterin tədqiqatları bu
baxımdan əlamətdardır. Müəyyən edil miş  dir
ki, məktəbdə rəqəmlə qiy mət lən dirmə təc -
rübəsi şagirdlərin dərsə daxili ma ra ğını,
sözün əsl mənasında, nəinki artır mır, ək si nə,
 azaldır. VI sinif şagirdlərinə müx təlif çə -
tinlikli məsələləri həll etmək təklif olunmuş-
du. Onların yarısına de mişdilər ki, bu oyun -
dur, o biri uşaqlara isə demişdilər ki, bu tap-
şırıqdır, bunun üçün onlara qiymət (RQ)
veriləcəkdir. Eksperimentin nəticələri çox
ibrətamizdir: məsələləri yaxşı qiymət al maq
üçün həll etməyə çalışan şagirdlər daha asan
tap şırıqlar seçmişdilər.

Halbuki SQ şagirdlərdə daxili mo -
tivasiya yaratmağın təsirli vasitəsidir. RQ
 hə mişə onunla qarşılıqlı əlaqədə tətbiq
olunmalıdır. Müəllim şagirdin biliyini he -
saba alarkən RQ-ni əsaslandırmırsa, psi -
xoloji ölçülərlə izah etmirsə (SQ)  pedaqoji
qiymət öz tərbiyəvi əhəmiyyətini əslində
itirir.  Məktəb təcrübəsində  də  məhz bu zə -
mində köklü nöqsanlar meydana çıxır. Mü -
əllimlərin iş təcrübəsinin təhlili göstərir ki,
onlar SQ-nin tərbiyə imkanlarından çox vaxt
səmərəli istifadə edə bilmirlər,  hətta bir çox
hallarda qiymətləndirmənin təsir dai rəsini
yerli-yersiz məhdudlaşdırır,  şa gir din biliyini
çox vaxt rəqəmlə qiy mət lən dirdiyi halda,
onu əsaslandırmır, bi  li yin nə üçün məhz “ 3”
və ya “4” balla qiy mət lən dirildiyini izah
etmirlər. Təkrar edi rik: bu, ne cə deyərlər,
bir tərəfli qiy mətləndirmə üsulu məktəb təc -
rü bə sin də özünü göstərən ciddi nöq san -
lardan biridir.

RQ və SQ özlərinin funksiyalarına
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görə bir-birindən köklü surətdə fərqlənirlər.
RQ şagirdin tədris fəaliyyətinin nəticəsini
ancaq kəmiyyət baxımından təsvir etdiyi
halda, SQ onu məzmunca, keyfiyyət ölçüləri
ilə səciyyələndirir.

Psixologiyada SQ-nin iki tipini – 1)
müvəffəqiyyətin bilavasitə hesaba alın -
masında və 2) müvəffəqiyyətin hesaba
alınması gedişində şagirdlərə verilən sözlü
qiymətləri fərqləndirirlər. 2-ci tip qiymətləri
partsial (latınca partialus, pars (partis) –
“hissə”, “ayrıca”, “xüsusi” deməkdir) qiy -
mətlər kimi səciyyələndirirlər.

I tip qiymətlər. Müəllim mü vəf -
fəqiyyəti bilavasitə hesaba alanda onu təkcə
rəqəmlə “qiymətləndirmir”, şagirdin biliyinə
verdiyi “qiyməti” (balı) əsaslandırır. Şa -
girdin nəyi yaxşı izah etdiyini, nəyi səhv sal-
dığını izah edir. Şagirdi daha yaxşı səy gös -
tərməyə və ya yol verdiyi nöqsanları aradan
qaldırmağa yönəldir. Psixoloji təd  qiqatlar
əsaslı surətdə göstərir ki, mü vəf fəqiyyəti bi -
lavasitə hesaba alanda mü  əl limin pedaqoji
qiymətdən psixoloji cə hətdən səmərəli is -
tifadə etməsi tərbiyə baxımından böyük əhə -
miyyətə malikdir.

II tip qiymətlər. Partsial qiymətlərin
müxtəlif növlərini fərqləndirirlər. Onlardan
bəzilərini misallarla nəzərdən keçirək. 

Müəllim şagirdi yazı taxtasına çağı-
rır. O, yazı taxtasına yaxınlaşıb məsələnin
şərtlərini yazır və həll etməyə başlayır. Sinif
yoldaşları onu diqqətlə izləyirlər. Müəllimin
də gözü ondadır. Şagird haradasa çaşır, yaz -
dıqlarını pozur, yenidən yazır, ancaq cavab
alın mır. O, sinfə göz gəzdirir. Sinif yol -
daşları da məsələnin həllini bilmədikləri
üçün ona kömək edə bilmirlər. Şagird mü -
əllimə baxır. O, sinif jurnalına göz gəzdirib
deyir: “Yaxşı, otur, qoy Leyla gəlsin...”.

Müəllim bu situasiyada şagirdə bi -
lavasitə qiymət vermir. Ancaq situasiyanın
özü – məsələnin həll olunmaması şagird
üçün qiymətləndirici əhəmiyyət kəsb edir.

Lakin bu situasiyanın psixoloji effekti
aydındır: müəllim şagirdi istər-istəməz dep -
ressiya şəraitinə salır, onun özünə kor-
koranə qiymət verməyə məcbur edir. Bu ba -
xımdan şagirdin bilavasitə qiy mət lən di ril -
məməsi qiymətin ən pis növü sayılır. Psi -
xoloji tədqiqatlar göstərir ki, şagird nəyi isə
izah etməkdə və həll etməkdə çətinlik çə -
kirsə, bu şəraitdə qiymətin əhəmiyyəti daha
da artır: müəllim bu yolla şagirdin diqqətini
başlıca məsələlərə cəlb edir.

Bir sıra hallarda partsial qiymət va -
sitəli xarakter kəsb edir. 

Müəllim şagirdi yazı taxtasına ça -
ğırır və ona suallar verir. Şagird sualları ay -
dın laşdırır. Müəllim ona qulaq asır, ancaq
ca vabın düz olub-olmaması barədə öz rəyini
bildirmir. O, cavab verən şagirdə heç nə de -
mədən başqa bir şagirdi yazı taxtasına ça -
ğırır. O, suallara cavab verdikcə müəllim ba -
şı ilə təsdiq edir: “Bax belə”... Şagird cavab
ve rib qurtardıqda isə deyir: “Bu başqa mə -
sələ”. O, ikinci şagirdə müraciət edərək
əlavə edir: “Otur”. Bundan sonra birinci
şagirdə baxır: “Sən də otur”.

Vasitəli qiymətləndirmə situasiyasın-
da şagird asanlıqla gülüş obyektinə çevrilir,
bu ovqatla sinifdə istər-istəməz yadlaşır,
onun nəinki müəllimə münasibəti dəyişir,
həm də sinif yoldaşları ilə, ilk növbədə,
keçmiş rəqibi ilə münasibətləri pisləşir.

Müəyyən edilmişdir ki, vasitəli
qiymətləndirmə situasiyasına məktəbdə ən
çox təlimdə geri qalan, yaxşı oxumayan şa -
girdlər düşürlər. Onlarda özünəməxsus
inam  sızlıq hissi özünü göstərir: nəinki sualı
başa düş mürlər, həm də cavab verməkdən
çə ki nirlər, sual təkrar olunsa da, inadla
susurlar, mü əllim ikinci şagirdi tərifləyəndə
kinli baxışlarla onlara – həm müəllimə, həm
də ikin  ci şagirdə baxırlar. Bu şəraitdə qiy -
mət ləndirmə özünün tərbiyəvi əhə miy yətini
itirir.

Qeyri-müəyyən qiymət də psixoloji
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cəhətdən səmərəli deyildir. Şagird nəyi isə
izah etməkdə çətinlik çəkir. Müəllim isə
sinfə göz gəzdirə-gəzdirə deyir: “Bəsdir, keç
otur... Qoy Məmməd gəlsin”. Şagird mü -
əllimin sözlərini (“Bəsdir, keç otur”) qiymət
kimi qəbul edir, lakin bu sözlər qeyri-
müəyyən xarakter daşıdığından on ların
mənasını özü üçün aydınlaşdıra bilmir. Bu
za man müəllimin səsi, sözü necə vur ğu -
laması, əl-qol hərəkətləri və s. şagird üçün
da ha çox şəxsi məna kəsb etsə də, qiymət
onun üçün qeyri-müəyyən səslənir. Şagirdin
nə yi bilməsi, nəyi isə bilməməsi dəqiq
aydınlaşdırılmır.

Müəllimin sorğu zamanı şagirdlə
razılaşması və ya razılaşmaması, onu təqdir
et məsi və ya etməməsi, bir çox hallarda tə -
rifləməsi və ya irad tutması, öyüd-nəsihət
ver  məsi və ya istehza ilə ələ salması, dan -
laması və ya hədələməsi  - bunlardan hər biri
partsial qiymət kimi təlim motivlərinin for -
malaşmasında özünəməxsus rol oynayır. 

Pedaqoji psixologiyada partsial
qiymətlərin nə zərdən keçirdiyimiz formaları
müşahidə materialları əsasında təsvir
olunmuşdur.

Təhsilin humanistləşdirilməsi şə -
raitində onlardan bir çoxuna (istehza ilə ələ
sal ma, danlama, hədələmə və s.) yeni ba -
xımdan yanaşmaq lazımdır. Təcrübə göstərir
ki, öyüd-nəsihətdən də sui-istifadə etmək
olmaz. Tərifin isə həddi-hüdudu, həm də
psixoloji əsası olmalıdır.

Rəğbətləndirmənin psixoloji ef fekt -
lərini araşdırmaq məqsədilə aparılmış təd -
qiqatlar bu sahədə bərqərar olmuş ənənəvi
təsəvvürləri eksperimental faktlar əsasında
dəqiqləşdirmək, yeni baxımda qiy mət lən dir -
mək imkanı verir. Amerika psixoloqu Ed -
vard Detsinin eksperimentləri bu baxımdan
diqqəti cəlb edir. Eksperimentlər təxminən
aşağıdakı ümumi sxem əsasında təşkil
olunmuşdu.

Şagirdlərə istədikləri işlə məşğul

olmağı təklif edirlər. Onlardan kimsə, tutaq
ki, rəsm çəkməyə, hansısa sevdiyi musiqi
alətini çalmağa, kimsə xoşladığı fotoşəkil
çəkməyə başlayır. Şagirdləri iki qrupa –
eksperimental və kontrol qruplara ayırırlar.
Eksperimental qrupda şagirdlərə sevdiyi işlə
məşğul olandan (tutaq ki, rəsmi çəkib qur -
tarandan) sonra pul verirdilər. Kontrol qrup -
da isə şagirdlərdən hər biri sevdiyi işlə
məşğul olurdu, lakin onları rəğ bətl ən dir -
mirdilər. Eksperimentin nəticəsi göz lə nil -
məz oldu: eksperimental qrupda şagirdlər
rəğbətləndirildikdən sonra onların sevdikləri
məşğələyə maraqları tədricən azalmağa baş-
ladı. Halbuki kontrol qrupda şagirdlər uzun
müddət sevdikləri işlə məşğul olurdular. 

Müəyyən edildi ki, rəğbətləndirilmə
vasitələri heç də həmişə eyni effekti vermir.
Tərbiyə işində bu kökdə nə qədər nöqsanlara
yol verilir. Şagirdi tərifli sözlərlə daha yaxşı
oxumaq üçün ruhlandırmaq istəyən müəllim
öz məqsədinə nail ola bilmirsə, qoy uğur -
suzluqlarının köklərini Edvard Detsinin
eksperimentlərinin qeyri-adi nəticələrilə
araşdırsın... Müəllim şagirdi tərifləyərkən,
ilk növbədə, onun tapşırığa münasibətini
nəzərə almalıdır. Əgər şagird, tapşırığı adi
tapşırıq kimi qəbul edirsə, müəllimin tərifli
sözləri onun təlim motivlərini öz-özünə
zəiflədir. Şagird kifayət qədər çətin saydığı
tapşırığı yerinə yetirdikdə, müəllimin tərifini
öz imkan və qabiliyyətlərinə verilən yüksək
qiymət kimi qavrayır. 

Bir çox hallarda müəllimlər şagirdi
tərifləyəndə onun uğurlarını hər hansı bir
başqa şagirdin uğurları ilə müqayisə edirlər.
Psixoloji tədqiqatlar bu priyomun səmərəli
olmadığını göstərir. Şagirdin uğurlarını hər
hansı başqa şagirdin uğurları ilə deyil, onun
özünün əvvəlki nəticələri ilə müqayisə et -
mək lazımdır. Bu priyom xüsusilə zəif şa -
gird lərlə iş zamanı daha yaxşı nəticə verir.
Zəif şagirdin bugünkü yaxşı cavabını dü -
nənki pis cavabı ilə müqayisə edib tə rif -

*3 “Azərbaycan məktəbi” №2
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ləyəndə, onda təlim motivlərinin in ki şafı
üçün özgün əhəmiyyətə malik olan mü vəf -
fəqiyyət hissinin əmələ gəlməsinə əlverişli
şərait yaranır. 

Bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır. Bəzi
müəllimlər qiymətləndirmə zamanı şa gird -
lərin təlim uğurlarını onların qabiliyyətləri
ilə əlaqələndirirlər, bəzi müəllimlər isə daha
çox onların dərsə hazırlaşarkən səy göstərib-
göstərməməsinə diqqət yetirirlər. Psixoloji
tədqiqatlar göstərir ki, təlim motivlərinin in -
kişafı baxımından ikinci yol daha sə mə -
rəlidir. Müəllim pedaqoji qiymət va sitəsilə
şagirdin səyini səfərbər etməli, onu daha da
aktivləşdirməli, özünü təlim fəaliyyətinin
subyekti kimi dərk etməsi üçün əlverişli
şərait yaratmalıdır.

Bəzi psixoloqların fikrincə, RQ ma -
hiyyətcə uşaq təbiətinə yaddır. Çox ehtimal
ki, gələcək məktəbdə, humanizmin, sözün
əsl mənasında, təntənəsi və zəfər çalması şə -
raitində RQ öz əhəmiyyətini tədricən iti -
rəcək, SQ isə xüsusi əhəmiyyət kəsb edecək
və ölçülüb-biçilmiş psixoloji konsepsiya
əsasında daha geniş tətbiq olunacaq. 

Pedaqoji qiymətin obyektivliyi mə -
sələsi həmişə aktual olmuşdur, lakin müasir
təlim nəzəriyyəsində bu məsələ diqqəti daha
çox cəlb edir. 

Pedaqogika və fənlərin tədrisi me -
todikalarında qiymət meyarlarına nə qədər
əhəmiyyət verilsə də, subyektiv amillər
qiymətləndirmə prosesində önəmli rol oyna-
yır. Psixoloqlar eksperiment apar mışlar:
eyni şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərini
həm onlara dərs deyən müəllim, həm də
başqa bir müəllim qiymətləndirmişdir.
Müəyyən edilmişdir ki, müəllim öz şa -
girdlərinin bilik, bacarıq və vərdişlərini
təxminən 0,5 bal da irəsində yüksək qiy -
mətləndirir. Bu sahədə bir meyil də özünü
göstərir. Müəllimlər sev dik ləri şagirdlərin
qiymətlərini bir qayda ola raq şişirdir,
xoşlamadıqları şagirdlərin qiy mətlərini isə

aşağı salırlar. Müəllimlər qiymətdən təzyiq
vasitəsi kimi istifadə edən də, psixoloji
cəhətdən daha çox səhvə yol verirlər. Sinifdə
isə şagirdlərin çoxu bu nu uşaq fəhmilə sezir
və müəllimin ikili qiymət meyarları ilə çox
vaxt razılaşmırlar. 

Müvəffəqiyyətin hesaba alınması
sahəsində özünü göstərən subyektivlik hal -
ları psixologiyada çoxdan bəllidir. Bu sa -
hədəki səhvlərin dərk edilməsi zəminində də
nailiyyət testləri əmələ gəlmişdir. Na iliyyət
testləri özünəməxsus psixodiaqnostik me -
todika kimi mənimsəmə səviyyəsinin ob -
yektiv ölçülərlə müəyyənləşdirilməsini nə -
zərdə tutur. Hal-hazırda bu məqsədlə EHM-
in imkanlarından da istifadə olunur.
Təəssüflə də olsa, yenə də qeyd etmək
lazımdır ki, res publikamızın ümumtəhsil
məktəblərində hələ bu metodikalardan,
demək olar ki, istifadə edilmir. Halbuki
rübün və ya tədris ilinin axırında mə -
nimsəmə səviyyəsinin na iliyyət testləri və ya
EHM-lər vasitəsilə müəyyənləşdirilməsi son
dərəcə faydalı olar dı. Bir nömrəli məsələni
də açıqlayaq. Şa  girdin dərsdə aldığı qiy -
mətlər, görəsən, onun qabiliyyətlərini əks
etdirirmi? Mü əllimlər şagirdlərin bilik,
bacarıq və vər dişlərini qiy mət ləndirəndə bu
cəhəti nəzərə alırlarmı? 

Şagird qiymətlərinin görünməyən
tərəfləri var. Psixoloqlar ilk baxışda qeyri-
adi görünən faktlara diqqəti cəlb etmişlər. 

Eyni sinifdə oxuyan, eyni dərsdə “5”
qiymət alan və müəllimin eyni sözlərlə
təriflədiyi iki şagirdin “yaradıcılıq sirləri” ilə
tanış olanda məlum olur ki, onlardan biri
dərsliyi, tutaq ki, 4 dəfə oxuyub və “5” alıb,
halbuki ikinci şagird dərsliyi əslində
oxumayıb. Sadəcə olaraq ötəri gözdən
keçirib, ancaq müəllim yeni dərsi danışanda
ona diqqətlə qulaq asıb, müəllim ondan dərs
soruşanda isə ətraflı cavab verib və “5” alıb.

Müəllim eyni dərsdə eyni ölçülərlə
“5” yazıb, lakin bu qiymətlərdən hər birinin
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qəribə “tərcümeyi-halı” var. Müəllim on la -
rın bu qiymətlərinin “tərcümeyi-halı” ilə
ma  raqlananda sirli bir aləmə - qabiliyyət alə -
minə gəlib çıxır. Səhv etməmək, necə de yər -
lər, qaş düzəldən yerdə göz çıxarmamaq
üçün bu aləmin xüsusiyyətlərini artıq gü -
zəran ölçüləri ilə deyil, ancaq və ancaq
psixoloji ölçülərlə araşdırmaq lazımdır. 

Psixoloqlar bu məsələni sistemli
şəkildə araşdırmağı məsləhət görürlər. Onlar
dərsə yaxşı gəlməyən, bir yerdə oturmağa
höv sələsi çatmayan, açıq-aşkar nitq çə -
tinlikləri olan, aşağı gəlirli ailələrdə və ya
va lideyn nəzarətsizliyi şəraitində böyüyən,
ancaq dərsdə kifayət qədər yüksək nəticələr
göstərən şagirdlərə xüsusi diqqət yetirməyi,
başqa sözlə, bilavasitə onların qa biliyyətləri
ilə maraqlanmağı zəruri sayırlar...

Təhsilin humanitarlaşdırılması, dərsin
infrastrukturu, şagirdin təlimdə geridə qal -
ması, pedaqoji qiymətin effektləri - bunların
hər biri öz-özlüyündə önəmli psixoloji-peda-
qoji problemdir, lakin onların hamısı bu və
ya digər dərəcədə köklü mətləblə - tələbat-
motivasiya sahəsinin for m alaşması ilə
bağlıdır. 

Rəvayətə görə, müəllim altı yaşlı
Cəlaləddin Ruminin əlindən tutub aparırdı.
Mü hiddin  bunu görəndə ayaq saxladı və
hey rətlə onları seyr etməyə başladı. Adamlar
ondan bu qeyri-adi heyrətin səbəbini so ru -
şan  da Mühiddin dedi: “Allahın möcüzəsinə
bax  ki, bir qətrə su böyük bir ümmanı arxa-
sınca aparır”.

Obrazların bənzərsiz məntiqinə diqqət
edin: “bir qətrə su” – müəllim, “böyük bir
ümman”ı – şagirdi arxasınca aparır. Müəllim
qüdrəti də bunda, şagirdi, sözün məcazi
mənasında, məharətlə öz arxasınca apar ma -
sında idi və onu öz arxasınca aparanda
müəllim məhz psixoloji ölçülərə söykənirdi.

Müəllim yalnız psixoloji sərrastlıqla
şagirdin cazibə qanununu kəşf edəndə, onun
“Mən” konsepsiyasını – özü haqqında tə səv -
vürlərini (K.Rocers) formalaşdırıb təlimə
şəxsi mə nası olan özünəməxsus münasibət
ya radanda, dərslə maraqlandırdıqda, ancaq
və ancaq bu şəraitdə onu öz “arxasınca
apara” bilər.

Müəllimin şagirdi “arxasınca aparması”
Mühiddinin dövründə möcüzə sayılırdı, bu
gün isə müəllimin önəmli psixoloji  missiya-
larından biri hesab olunur. Şagirdin tələbat-
motivasiya sahəsini formalaşdırmaq, onun
özünü aktuallaşdırması” (A.Maslou) üçün
əlverişli şərait yaratmaq tədris fəaliyyətinin
səmərəli olmasının rəhnidir. 

А.Ализаде
О психологических задачах педагоги-

ческого оценивания
Резюме

В статье повествуется о педаго-
гическом оценивании и его функциях.
Отмечается, что оценка продолжает
являться средством появления мотива-
ции.

A.Alizadeh
Psychological issues of pedagogical

assessment
Summary

İn the article is dedicated to peda-
gogical assessment and its functions. İt is
noted that the assessment has historically
emerged as a means of motivation. 

*3
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Tarixən olduğu kimi, müasir dövrdə
də şəxsiyyətin formalaşması onun bilik,
bacarıq və qabiliyyətləri, şəxsi keyfiyyətləri,
mədəni səviyyəsi cəmiyyət üçün ləyaqətli
və təndaş kimi inkişaf etdirilməsi ilə vəh -
dətdə götürülür. Tarixi proseslərin di na -
mikası müxtəlif sosial şərait yaradır, başqa
sözlə, ictimai-iqtisadi və istehsal mü na -
sibətlərinin daim dəyişməsi də şəxsiyyətin
formalaşmasına təsir edir. 

Dünyada insan haqları, demokratiya
və humanizmlə bağlı iki bir-birinə əks
mövqe mövcuddur. Birinci mövqe ondan
ibarətdir ki, azadlıq, insan haqları konkret
mədəni-tarixi şəraitdən, inkişaf sə viy yə -
sindən, milli xüsusiyyətlərdən asılı olaraq
gö türülməlidir. İkinci mövqeyə görə, insan
haq ları, azadlıq universaldır və bütün öl kə -
lər, xalqlar üçün vahid qaydaya əsas lan -
malıdır. 

İqtisadi, siyasi dəyişiklik, eyni za -
manda sosiomədəni dəyişikliyə səbəb olur.
Bu isə müəyyən qədər çaşqınlıqla nə ti -

cələnir. Həyat insanın özünə və başqalarına
münasibət baxımından şəffaflığını itirir,
sanki həyat onlar üçün anlaşılmaz və
tanınmaz olur. İnsanlar tədricən  yeni model,
dəyərlər sistemi yaratmağa, ona uyğun      laş -
mağa, özü nü real laş dırma və özünütəsdiqə
baş layırlar. 

Təcrübə göstərmişdir ki, insanın
həyata identifikasiyasının itməsi onun xarici
mühitin təsirinə adekvat cavab verə bil -
məməsinə səbəb olur. Belədə insan az qala
öz “MƏ N”ini itirir, özünü necə aparmaqda
çətinlik çəkir. Hesab edir ki, hə yat onun
istək və tələblərinə cavab vermir, o, baş -
qaları tərəfindən düzgün qiy mət lən di ril mir.
İn sanlara elə gəlir ki, ətrafdakılar, hətta
yaxın adamlar onu düzgün başa düşmür,
dərk etmirlər. Nəticədə o özü üçün də
yadlaşır. Belə psixoloji halət zamanı insanda
inamsızlıq, ümidsizlik, həyəcanlanma, dep -
ressiya və psixoz güclənir. 

O da faktdır ki, mühitə iden tifikasiya
sosiallaşma prosesində baş verir və əsasən

ŞƏXSİYYƏT VƏ ONUN
FORMALAŞDIRILMASI: 
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ADPU-nun kafedra müdiri,
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iki səbəbdən: kəskin psixi dəyişiklik və
sosial mühitin sürətli dəyişilməsi səbəbindən
pozula bilər. 

70 illik sovet rejimində insanın for -
malaşdırılması yalnız məktəbin vəzifəsi
hesab olunurdu. Çünki dövlətin siyasətini,
so vet adamı formalaşdırılmasını yalnız döv -
lət tərəfindən idarə olunan, vahid sistemi
olan məktəb hə  yata  keçirə bilərdi. Sonrakı
dövr də bu vəzif  ələrin bir qismi vali deyn -
lərin, ailənin ü   zərinə qoyuldu. 

Düzdür, ailə təlim-tərbiyə pro se -
sindən kənarda qala bilməz, bununla belə,
hesab edirik ki, məktəb də daha mə su liyyətlə
öz işinə yanaş  malıdır, xüs  usilə tərbiyə
sahəsində.

Beləliklə, istər cəmiyyətdə, istərsə də
şəxsi həyatda köklü və sürətli dəyişikliklər
baş verir. Avropa standartlarına uyğun bir
sıra davranış formaları vardır ki, bunlar
tədricən Azərbaycanda da öz da yaqlarını
tapmaqdadır. Bu, əsasən, gənc azər bay   -
 canlılara aiddir. Onların dav ranışında Qərb
işgüzarlığına aid olan key fiyyətlər təşəkkül
tapmaqdadır. Onların dəyər və davranış for-
maları üçün praktik işgüzar stil, hərəkət və
ünsiyyətində qəbul olunmuş normalara
dəqiq əməl etmək, müasir texniki ava -
danlıqlardan bacarı  qla istifadə etmək və s.
xar      akter  ikdir.  

Qloballaşan dünyada, o cüm  lə     dən
Azərbaycanda cəmiyyət həyatı  nda  kö    klü
dəyi şikli   klərin ge   tdiyi  və  g   etdikcə  dərinlə -
şən pros   eslərin   baş verdiyi  artı   q heç  kəsdə
şübhə yeri qoymur. Son dərə   cə sür  ətli də -
yişik     liklər,  informasi   y   an    ın  sürətli  axını, so -
sial  şəbəkələr, texnikanın  inkişafı, bey nəl -
xalq əlaqələrin güclənməsi, həyati qay da -
ların də yişməsi insan psixikasına, qa r şılıqlı
münasibətlər sisteminə ciddi təsir  gös tərir.
 Azər    baycan üçün    bu köklü dəyişi kliklər,
qloballaşma, dünyanın sürətli inkışafından
geridə qalmamaq cəhdi və bu sahədə   böyük
uğurlar qazanılması, sosial, iqtisadi sahədə

əldə olunan n   aili   y yətlər  və eyni zamanda
kəskin  qütbləşmə,  asoisial   davranışın güc -
lənməsi, nəsillər arasındakı an laşıl maz lıq,
gender  problemi və s. günün reallığıdır. Və
bu vəziyyət şə   xsiyyət prob leminə, insan
amilinə yenidən  nəzər salm   ağa, yeni dövrü  n
tələbl   ərinə cavab verə bilən şəxsiyyətlər for-
malaşdırmağa sövq edir. Bütün bunlar isə
təhsili cəmiyyət həyatının mərkəzinə qoyur. 

Göründüyü kimi, mənəvi əxlaqi
dəyərlərə sahib olan şəxsiyyətlərə ondan da
çox ehtiyac yaranır. Bu heç də yenilik  deyil
ki,  təlim və tərbiyə  vəhdətdə olmalıdır. İndi
yalnız  insanın  yaşadığı  mühit deyil, in -
sanın özü də  dəyişib. İndi onun maraq da -
irəsi, tələbatları, mənəvi-əxlaqi dəyərlərə
mü nasibəti  dəyişib. İndi təhsil sistemində
kəs kin şəkildə özünü göstərən problemlər
heç də təhsilin, biliyin səviyyəsinin aşağı
düş məsi, mənəvi və əqli inkişaf sahəsində
aşın maların  olması ilə  məhdu  dlaşmır. Prob -
lem ondadır ki, çox vacib olan və cə miyyətin
mənəvi,  intellektual  dəyəri sa yılan mədəni
səviyyə aşağı düşür. Bütün bunlar isə
şüarlarla yox, insanın özünüfəal laş dır masını,
özünütəsdiqini təmin edə bilən sistemin
yaradılması ilə mümkündür. Yəni təhsil
bütöv, tam siste  mdir. Ailədən, uşaq bağ -
 çasından, məktəbdən, ali mək təblərə qə -
buldan və kadr  hazırlığından  keçir. Təh  silin
başlıca məqsədi insana bacarıqlarının, qa -
biliyyətlərinin imkan verdiyi səviyyədə
həyatda öz yerini tutmasına kömək gös -
tərməkdir. 

Psixoloq və  sosioloqların fikrincə
alimlər ətraf mühiti o qədər  dəyişdirmişdir
ki, bu mühitdə yaşaya bilmək üçün indi
insanlar  özləri dəyişməyə məcbur  olmuşlar.  

Yeni təhsil sistemində başlıca  və -
zifələrdən biri  də  cəmiyyətin  inkişafının
mü hüm kom p onenti olmaqla təhsilalanları
real  şəraitə  hazırlam aqdır. Lakin bu gün
kla ssik  ped a  q oqların par a  diqmaları, ənənəvi
təhsilin məzmun və formaları mövcud
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tələblərə hələ tam uyğu  nlaşm amışdır. Vax -
tilə elmi biliklərin sahələrə  ayrılması, dife -
re nsiasiyası faydalı hesab   olun urdusa, onlar
yaradıcı təfəkkürə, kreativ düşüncəyə  imkan
verirdisə, indi bu forma müəyyən qədər
səmərəliliyini itirib. Ümumi və xüsusi bilik
və vərdişlər təhsilalanların nəinki məh suldar
fəaliyyətini, inkişafını təmin etməli, eyni
zamanda onlara özü n ütəkmil  ləş  dir mə yi, ya -
xın və uzaq məqsədi müəy   yən  ləş dirməyi,
onun səmərəli həlli yo lla rı nı tap mağı öyrət -
məlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir
dövrdə  qlobal böhran yalnız ekologiyanı,
iqtisadiyyatı əhatə etməklə məhdudlaşmır, o
həm də  mənəvi-əxlaqi dəyərlərə ciddi təsir
göstərir. Mahiyyətcə  müasir sosium, demək
olar ki, bütün  parametrlər üzrə  dəyişmişdir.
İndi bizim elmimizin, təhsilimizin qar -
şısında duran vacib məsələlərdən biri də
müasir insanın, onun düşüncə və həyat
tərzinin  dərk  olunması  ilə  bağlıdır.  Müasir
insanlar yeni tip təfəkkürün, şüurun, özü -
nüdərkin daşıyıcılarıdır. İndi insanlar öz
hüquqlarını daha çox tələb etdikləri halda
və zifə və borclarını sanki unudurlar. İndi
mo  ti vasiya-tələbat sferasında gənclərdə
mad    di təminat, əyləncə, sərbəstlik, ətraf
mühitə, insanlara biganəlik artır. 

Hazırda tam mənası ilə dərk olun -
mayan  yeni tarixi şərait  antropogen sivili-
zasiya, informasiya sivilizasiyası və s. ad -
lan dırılmasından asılı olmayaraq müəyyən
mənada insanları oxşar tale ilə üzləşdirir.
Başqa sözlə, indi dünyada insan həyatının
bütün sahələrində ciddi transformasiya,
dinamik sosiomədəni pro seslər gedir. Nə -
ticədə milli-mənəvi də yərlərdə de for masiya
baş verir. Digər xalq  ların, millətlərin Avropa
də yər  lə ri nə  uy ğunlaşması üçün bütün va -
sitələrdən istifadə olunur. Hətta məşhur ame-
rika sosioloqu S.F. Xan tinqton “sivi li za -
siyaların toq  quş ma sından” bəhs edərkən bu -
nun nəinki mümkün olmadığını, əksinə,

ciddi fəsadlar törədə biləcəyini qeyd edir. 
Diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri

də uşağın sosiallaşması və psixi sağlamlığı
məsələsidir. Burada vali deynlərin, bö yük -
lərin münasibəti, uşağa qarşı sevgisi mühüm
rol oynayır. Müasir dövrdə böyüklərin, va -
lideynlərin uşağa qarşı diqqəti, xüsusən sev-
gisi azalıb. İndi atasız doğulan, küçəyə atı -
lan, valideynlərini (xüsusən ataları) uzun
müd dət görə bil məyən uşaqların sayı artıb.
Yeniyetmələrin aqressiyası, deviant davranı-
şa meyilliliyi çoxalıb. Bunun səbəblərini
yeniyetmələr özləri belə ifadə edirlər: “Evdə
bir, məktəbdə başqa mühit, televiziyada isə
tamamilə fərqli şeyləri görürük”. Belə fərqli
mühit, fərqli standartlar, təbii ki, özü nü təs -
diqə cəhd edən yeniyetməyə ciddi təsir gös -
tərər və göstərir də. Bütün bunlar öz növ -
bəsində tərbiyəyə təsir edir.

Hazırkı təhsil islahatlarında diqqət
yetirilən məsələlər təlimə yönəlib. Unutmaq
olmaz ki, təlim və tərbiyə vəhdətdədir.
Birində uğur qazanıb, digərində uğursuzluğa
düçar olmaq mümkün deyil. Təhsilin birinci
və  zifəsi ləyaqətli şəxsiyyətlər for ma laş dır -
maqdır. Tərbiyəsində, mə nə viy ya tında na -
qislik olan şəxslər ləyaqətli vətəndaş ola
biməzlər. Təəssüf ki, indi təhsil sistemində
sosiallaşma, tərbiyə, bir sözlə, tərbiyənin
fəlsəfəsi məsələlərinə lazımınca diqqət ye -
tirilmir. İctimai nəzarət, böyüklərin uşaqlar
qarşısında məsuliyyət hissi azalıb. Hələ
məktəbəqədər yaş dövründən baş layaraq
uşaqlar 20 il əvvəlki yaşıdlarından fərqli
olaraq ətraf aləmi fərqli şəkildə qav rayırlar.
Onların məkan qavrayışı dəyişib. İn ternet,
televiziya güclü şəkildə onların hə yatına
daxil olub. İnformasiya axını, məkan və
zamanın dəyişməsi uşaq larda stress yaradır.

Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki,
məktəbəqədər yaş dövründə psixi inkişafın,
motivasiya-tələbat sferasının əsasını ün  siy -
yət təşkil edir. Burada valideynlər (xüsusən
ana), böyük bacı və qardaşlar mü hüm rol oy -
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nayır. Ailədə uşaqların sayı kəskin şəkildə
azalıb. Valideyn-övlad mü na sibətlərində
cid  di dəyişiklik baş verib. İlk növbədə diq -
qəti cəlb edən odur ki, sanki valideynlərin
uşaq lara qarşı diqqət və nəvazişi, ünsiyyət
saxlamaları azalıb. Bir çox hallarda va li -
deynlər özləri internetə, televiziyaya daha
çox aludəçilik göstərirlər, nəinki uşağa. İndi
hə yətlərdə yaşıdların oynadığı, əyləndiyi,
ünsiyyətdə olduğu vəziyyətlərə az rast
gəlinir.

İndi qəbul edilməsi mümkün olma-
yan bir tendensiya başlanıb. Dünyanın əksər
psixoloqlarının qəbul etdiyi bir həqiqət var
məktəbəqədər yaş dövründə uşağın aparıcı
fəaliyyət forması oyundur. Oyun psixi və
fiziki inkişafın əsasını təmin edir. Bəs nə baş
verir? Məktəbəqədər təhsil müəssisələri san -
ki  bir-biri   ilə bəhsə girərək, intellektdən, bir
neçə dil öyrətməkdən, musiqidən və s.
danışmaqla dünya standartlarından bəhs
edirlər. Tədris proqramlarında yalnız təlim
məsələləri öz əksini tapır. 

Vəziyyət yeniyetməlik yaş dövrü ilə
bağlı bir qədər də mürəkkəbdir. Bu yaş döv -
ründə sosiallaşma, ünsiyyətə girmək tə ləbatı
daha da aktuallaşır. Problem ondadır ki, ye -
niyetmələrin bu tələbatını ödəyə bi ləcək
struk turlar, demək olar ki, yox və ziy yə tin -
dədir. Beləcə qeyri-formal qruplar ya ranır və
ya canlı ünsiyyət internetlə əvəz olunur. 

Valideynlərin məktəbə mü  na si bə -
tində kəskin dəyişiklik açıq-aydın hiss
olunur. Heç kəsə sirr deyil ki, pedaqoji  ali
təhsil müəssisələrinə qəbul olanların böyük
ək səriyyəti heç də öz arzularına uyğun
olaraq bu sahəyə gəlmirlər. Onların çoxu ya
daha “nüfuzlu sahəyə” düşə bilməyənlər,
yaxud da tam orta məktəbi zəif oxuyanlardır.
Tə ləbələrin bir qismi təhsili başa vurduqdan
sonra başqa sahədə işləmək arzusunda ol -
duqlarını bildirirlər. Çox az qisim tələbə gə -
ləcəkdə müəllim olmaq istəyini qeyd edir.
Hə lə vaxtilə Bismark deyirdi: “Müharibədə

ge nerallar yox, məktəb müəllimləri qələbəni
tə min edir”. Bu, cəmiyyət həyatında, döv -
lətin həyatında müəllimlərin necə mühüm
rol oynadığını bir daha göstərir. 

Məktəblilərin psixi inkişafına, tə fək -
kür tərzinə təsir edən amillərdən biri də
kom p   yu terdir. Ame rika psixo loqu S.C.Xar -
risin maraqlı bir deyimi var: “Qor xulu orası
deyil ki, vaxt gələcək kompyuter insan kimi
fikirləşəcək. Qorxulu olan odur ki, vaxt
gələcək insanlar kompyuter kimi dü şü -
nəcək” .

Pedaqoq və psixoloqların qarşısında
duran mühüm vəzifələrdən biri də televizi-
yanın, kompyuterin insanlara, xüsusən mək -
təblilərin şüuruna, davranışına təsirini
öyrənməkdən ibarətdir. Hələlik məlum olan
odur ki, bunların pozitiv təsiri qədər də ne -
qa tiv təsirləri vardır. İnternet və te le vi -
ziyanın təsiri ilə uşaq, yeniyetmə və gənclər
yalnız real aləmdən uzaq düşmürlər, həm də
onlarda sosial normalara biganəlik, aqressiv-
lik, deviant davranış özünü göstərir. İnternet
asılılığı çoxsaylı saytlardan is tifadəyə səbəb
olur və bu saytların heç də hamısı xe -
yirxahlıq məqsədi ilə yaradılmayıb. Onların
arasında zərərli olanlar da var. Bunların
nəticəsi olaraq şəxsiyyətin for ma laşmasında
yeni istiqamətlər təzahür edir. Nəticədə
yeniyetmə və gənclərdə özü nü mü dafiə kom-
pleksi yaranır. 

İndi şagirdlərin daha çox intellektual
inkişafına, daha çox bilik əldə etmələrinə,
bir sözlə, onların beyninin biliklərlə doldu-
rulmasına çalışılır. Bunu valideynlər də
istəyir. Təbii, bilik qazanılması, onun ba -
carığa çevrilməsi vacibdir, lakin bu biliklər
reallıqda istifadə olunurmu? İndi təhsillə
mədəni səviyyə arasında bağlılıq az qala itir.

Əgər XIX–XX əsrlərdə təhsilli adam
həm də geniş dünyagörüşü, mədəni sə -
viyyəsi olan şəxs idisə, indi bunu söyləmək
çətindir. Onlar cəmiyyətin digər üzvləri üçün
nümunə olmaq funksiyasını itirməkdədirlər.
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Məlumdur ki, təhsil sisteminin struk -
turunu, məzmununu, forma və metodlarını
dəyişdirmək son dərəcə mürəkkəb bir pro -
sesdir. Veriləcək biliyin  həcmi, onların mə -
nimsədilməsi yolları və s. aktual olaraq qalır. 

Cəmiyyət bütöv bir orqanizmdir.
Əgər insan bədənində üzvlərdən biri sıradan
çıxırsa, bədən məhv olur. İnsan acdırsa,
onun yalnız mədəsi yox, həm də başı ağrıyır,
bədən süstləşir. Yəni problemlər kompleks
həll olunmalıdır. Yalnız təhsil sistemində
ayrılıqda götürülmüş halda uğur qazanmaq
mümkün deyil. 

İndi milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlər
baş lıca məsələ olmalıdır. Təhsil özü də mə -
dəni-tarixi əsaslara söykənməlidir. Bu, heç
də yaşlı nəslin sosiomədəni təcrübəsinin,
dün yagörüşünün mexaniki şəkildə gənc
nəslə ötürülməsi mənasında başa dü şül -
məməlidir. Bunlarla yanaşı, dövrün tə ləb -
lərinə uyğun fəal, çevik, yaradıcı təfəkkürə
malik şəxsiyyətlər for malaşdırılmalıdır. Bu
isə fasiləsiz təhsil, özünütəhsil, özü nü re -
allaşdırma, özünütəsdiq sayəsində müm -
kündür. 

Cəmiyyət həyatının reallıqları və
insana verilən yeni tələblər, başqa sözlə,
yeni insanın formalaşdırılması təhsil sis -
temində də yeni strategiyanın qurulmasını
tələb edir. Təhsil elə qurulmalıdır ki, şəx -
siyyətin sosiallaşmasını təmin edə bilsin.
Bunun bir yolu da şagirdləri yalnız sinif
otaq larında deyil, ondan kənarda kollektivə,
kollektiv tərbiyəyə, kollektiv vasitəsilə tər -
biyəyə alışdırmaqdır. 

Azərbaycan Respublikasının Pre -
zidenti İlham Əliyevin 24 oktyabr 2013-cü il
tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən “Azər -
baycan Res publikasında təhsilin in kişafı
üzrə Dövlət Strategiyası”nda göstərilir ki,
strateji is tiqamətlərdən biri də “təhsil
sahəsində insan resurslarının müa sir ləş -
dirilməsini nəzərdə tutur”. Göstərilir ki,
təhsil prosesində əldə olunan bilik və

bacarıqlar, həmçinin etik-əxlaqi norma və
dəyərlər hər bir təhsilalanın cəmiyyətin
layiqli üzvü olması üçün lazımi şərait yara-
dır. 
 Göründüyü kimi, strategiyada baş lı -
ca hədəf insandır, onun inkişafıdır və
nəticədə bütövlükdə cəmiyyətin mədəni
səviyyəsinin yüksəldilməsidir. Bunların hə -
yata ke çi ril  məsi isə elm və təhsilin vəhdətdə
fə aliy yətindən asılıdır. 

İndi təhsil sferasında tez-tez işlənən
fi kirlərdən biri də “hafizə məktəbindən”
“tə  fəkkür məktəbinə” keçilməsi ilə bağlıdır,
biliyin bacarığa çevrilməsi fikridir. Re -
allıqda isə əksinədir. Təhsilin bütün pil -
lələrində testləşdirmə ön plana keçib. Şagird
və tələbələr öz fikirlərini yazılı şəkildə ifadə
etməkdə çətinlik çəkirlər. İlbəil aqressiya,
narkomaniya, deviant davranış, stress, psi-
xoz, nevroz kimi pozuntuların faizi artır.
Bəs, bunların böyüyən nəslin şəxsiyyət kimi
formalaşdırılmasına dəxli yoxdur?!

Yaxşı olar ki, filosoflar, tarixçilər,
sosioloqlar, psixoloqlar, pedaqoqlar və
fizioloqlardan ibarət işçi qrupu yaradılsın.
Uşaq, yeniyetmə və gənci hissələrə ayırıb
hər bir elm sahəsinin özünə aid olanı
öyrənməsi səmərəsiz yoldur. Çünki ye -
niyetmə də, gənc də, uşaq da vahid or qa -
nizmdir və onlar bu elmlərin hamısının birgə
gəldiyi nəticələrə əsaslanaraq öy rə nil -
məlidir. Söhbət yalnız ictimai-tarixi prosesin
bugünkü vəziyyətindən yox, həm də sonrakı
inkişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaqdan
gedir. Proqnozlaşdırma cə miyyətin və
insanın inkişaf tendensiyalarına əsaslanan
nəzəriyyə və metodologiyanın işlənib ha -
zırlanmasına əsaslanmalıdır. 

İndiki uşaq və gənclər 20 il əvvəlki
həmyaşıdlarından xeyli fərqlənirlər. Təhsil
də, elm də yeniyetmə və gənclərin ətraf
mühiti, özlərini, başqalarını necə qavrayıb
dərk etdiklərini nəzərə almalıdır. Qədim bir
ingilis məsəli var: “Atı zorla çaya apara
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bilərsən, lakin onu su içməyə məcbur edə
bilməzsən”.

Aydındır ki, çoxplanlı, mürəkkəb bir
fəaliyyət sahəsini birdən-birə, həm də
asanlıqla həyata keçirmək mümkün deyil.
Amma düzgün istiqamət,  tədricən, sistemli
şəkildə görülən işlər öz müsbət nəticəsini
verməlidir. Təhsilin, psixoloji-pedaqoji elm -
lərin qarşısında qoyulan məqsəd aydındır.
Biz kreativ təfəkkürə, yaradıcı təxəyyülə,
mil li-mənəvi dəyərlərə, yüksək mədəniyyətə
sahib olan ləyaqətli vətəndaşlar for ma -
laşdırmaq istəyirik. 

Rəyçi: prof. F.Rüstəmov
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P.Aлиев
Личность и ее формирование: соци-

ально-психологические задачи
Резюме

В статье автор дает  характери-
стику состояния детей и подростков в
современном  азербайджанском  обще-
стве и в этом свете ставит проблемы
организации оброзвания как важней-
шего компонента развития общества.
Показана исчерпанностъ классической
педагогической  парадигмы,  что про-
является  в  неэффективности многих
традиционных форм об разования. Об -
суж даются проблемы отношения обще-
ства к детству, влияния Интернета на
отношение школьников к учебе. 

R.Aliyev
Personality and its formation 

socio–psychological issues
Summary

In the article the author character-
izes children and teenagers in the existing
society and emphasizes organizing of edu-
cational problems as an important factor.
It is noted that classical pedagogical para-
digm is exhausted which is noticed in irra-
tionality of forms and content of tradi-
tional education. The attitude of society to
children and the impact of internet on the
children’s education are also discussed
here.
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Müasir dünyada sosial-iqtisadi  şə -
raitin dəyişməsi, elmi biliklərin və tex -
nologiyaların yüksək templə inkişafı peşə
təhsili ilə bərabər, həm də orta məktəb tə -
liminin kifayətedici səviyyədə dəyişməsini
və modernləşdirilməsini tələb edir. Ona görə
də  orta məktəb məzunlarına olan münasibət
də yişdirilmiş, onların sürətlə inkişaf etmək
qa   biliyyətinə, davamlı fundamental bi lik lə -
rə, müasir texnologiyalara, elmin müx təlif
sahələrinə bələd olma bacarıqlarına, əs aslan     -
dırılmış qərarların verilməsinə, öz ü nü təhsilə
və özünütəkmilləşdirməyə həmişə ha zır
olmalarına dair yeni tələblər irəli sü -
rülmüşdür. Hazırkı mərhələdə yeni təhsil pa -
ra    diqmalarının qurulmasında aktual is ti -
qamətlərdən ən başlıcası  səriştəli yanaşma
he    sab edildiyindən, ümumi orta təhsil si  ste -
mi  nin iqtisadi və ictimai inkişafının əsası
kimi, məhz belə yanaşmanın  tətbiqi öz ak -
tuallığı ilə seçilir, onun geniş təbliğinin hə -
 yata keçirilməsi zamanın tələbi kimi də -
yərləndirilir. 

Pedaqoji ədəbiyyatın tə h lili gös tərir
ki, son illərə qədər səriştəli ya naşma, əs asən,
peşə təhsili sferasında geniş tə t biq edi lməyə

baş lanılmışdır. Səriştəli ya na ş maya həsr
olun muş tədqiqatların təhlili bu yanaşmanın
aktual bir problem kimi for malaşmasının və
tətbiqinin, əsasən, aşağıdakı zərurətlə bağlı
olduğunu müəyyən etməyə imkan vermişdir: 

- peşə təhsilində yeni tip təlim nə ti-
cələrinin, peşəkar bilik, bacarıq və vər  diş -
lərin formalaşdırılması ilə yanaşı, səriştəli
yanaşmanın öz aktuallığını getdikcə daha
ciddi formada aktivləşdirməsi; 

- tədris prosesi ilə peşəkar fəaliyyət
arasındakı ziddiyyətlərin zəiflədilməsi və
aradan qaldırılması, eyni zamanda peşəkar
təhsil sisteminin nümayəndələri ilə işəgö tü -
rənlər və məzunlar arasında işgüzar əla qə -
lərin yaradılması; 

- peşəkar mütəxəssis hazırlığında,
tələblər və imkanlar  arasındakı mü na si  bət -
lə rin razılaşdırılmasının  təmin edilməsi. 

Son illərdə peşə təhsil sisteminin
inkişafı və nəticələrin transformasiyası qa -
nunauyğun olaraq məktəb təlimində də -
yişikliklərin aparılması zərurətini yaratdı.
Heç də təsadüfi deyildir ki, XX əsrin sonu
XXI əsrin əvvəllərində  Azərbaycanda
ümum    təhsilin inkişafı ilə bağlı dövlət sə viy -

Pedaqogika
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yəsində bir sıra yeni sənədlər qəbul edil -
məyə başlanıldı. Bu sənədlərdə təhsil
sistemində səriştəli yanaşmanın  reallaşdırıl-
ması, açar kompetensiya anlayışının məz -
mununun  müəyyənləşdirilməsi, açar kom -
petensiyaların məzmununa uyğun ümum -
tədris bacarıqların və vərdişlərin formalaşdı-
rılması imkanlarının araşdırılması və alın mış
nəticələrin tədris-təlim prosesinə gə tirilməsi
öz əksini tapmışdır. Pedaqogika və xüsusi
metodikalar sahəsində son illərdə səriştəli
ya naşma ideyasının tətbiqi xü susiyyətlərinin
dərk edilməsi önə çəkilmiş və orta məktəb
mə zununun şəxsiyyət kimi for malaşmasında
id raki səriştəliliyə üs tünlüyün verilməsi el -
mi, pedaqoji-psixoloji cəhətdən  əsas lan -
dırılmışdır. Ancaq tə əssüflər olsun ki, be lə
nəzəri işləmələr hələlik  orta ümumi təh  sil
sistemində geniş tətbiqini tap ma mış dır. 

Araş dırmalar əsasında müəyyən
edilmişdir ki, belə çatışmazlığın səbəbini
aşa ğıdakı hal ların hələ də mövcudluğu
əsasında izah etmək olar: 

• ümumi təhsil sistemində təh sil -
verənlər-praktikantlar tərəfindən hələ də
“Sə  riştəli yanaşma” anlayışının yeni bir mə -
naya malik kimi deyil, ümumi təhsildə po zi -
tiv formada istifadə olunan bir moda kimi
qə bul edilməsi; 

• səriştəli yanaşmada biliyin ve ril -
məsi (ötürülməsi) və qəbulu arasındakı prin -
si pial  fərqlərin başa düşülməməsi; 

• səriştəli təhsil ideyası ilə təlimin
kon kret fənn metodikası arasındakı uy ğun lu -
ğun olmaması və s. 

Ona görə də hazırda səriştəli ya naş -
ma nın ümumi orta təhsildə re  al laşdırılması
in strumentariyasının iş lənil məsi və tətbiqi
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu halda, ümumi
təh sil sistemində toplanmış müsbət təc rübə -
dən imtina etmək olmaz. Səriştəli yanaş ma -
nın heç zaman boş bir yerdə forma laş ma -
dığını nəzərə alaraq, müasir təhsilin nəzəri
əsa slarını təşkil edən aparıcı kom pe -

tensiyalar və yanaşmalarla onun əla qə lərinin
üzə çı xa rıl ması həlledici əhəmiyyət  daşıyır.
Səriştəli yanaşmanın metodiki əsas larının iş -
lə nil məsində, prosesdə hər bir tədris
fənninin ye rinin müəyyən edilməsində
 də    özü  nün effektivliyini artıq müəyyən et -
miş ya  naşmalara və texnologiyalara söy kən -
 mək la zımdır. Bundan başqa ümumi orta
təhsil mək təbləri və peşə təhsili pillələri
arasında va risliyi gözləməklə, nəzərə almaq
lazımdır ki, səriştəliliyin bu pillələrdə tətbiqi
məq sə dini müxtəlif səviyyələrdə təhlil edib,
aydınlaşdırmaq lazımdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ənənəvi
ümu mi orta təhsildə əsas qeyri-mü  əy yə n lik -
lər bir sıra konkret ziddiyyətlərlə şərtlənir: 

• tədris fəaliyyətində praktiki-pe -
şəkar motivasiyadan daha çox idraki (dərk-
etmə) motivasiyanın  inkişafına üstünlük ve -
rilir; 

• təlimin məzmunu çoxlu sayda, bir-
biri ilə zəif əlaqədə olan  fənlərlə  müəyyən
edilsə də, əmək prosesində də məzmun
sistemli formada tətbiq edilir; 

• təlim prosesində təh silalanlar,
əsasən, standart məsələlərin  həlli ilə məşğul
olur; 

• təlim prosesində təhsilalanlar
passiv, “cavabdeh” mövqe yində olur; 

• təlim prosesində isə təhsilalan təd -
ris-təlim prosesi ilə bağlı statistik in -
formasiyanı toplamaqla məşğul olur; 

• təlim prosesində, əsasən, fər di ləş -
mə prinsipinə üstünlük verilsə də, əmək sa   -
həsində istehsal prosesinin bütün iş ti  rak -
çılarının birgə fəaliyyəti dəyərləndirilir və s. 

Ənənəvi ümumi orta təhsildən fərqli
olaraq səriştəli yanaşmanın kontekst tipli
tədris-təlim prosesinin təşkilinin əsas ideyası
ondan ibarətdir ki,  təhsilalanların nəzəri bi -
likləri mənimsəməsinin əsas məqsədinin
onların gələcək fəaliyyətinin daha səmərəli
təşkili ilə bağlı olmasını önə çəkmək və
onların bu istiqamətdə fəaliyyətini in ten -
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sivləşdirməkdir. Ona görə də təhsilalanların
tədris fəaliyyətinin ardıcıl modelləşdirilməsi
fənn-texnoloji (konkret kontekst)  və sosial
(so sial kontekst)  tərkib hissələri nəzərə al ı -
naraq həyata keçirilməlidir. 

Səriştəli yanaşmanın kontekst tipli
təlimin təşkilinin əsas prinsiplərini aşağıdakı
kimi qruplaşdırmaq olar: 

- təhsilalanın səmərəli tədris fəa liy -
yətinə cəlb olunmasının psixoloji-pedaqoji
təmin edilməsi; 

- təhsilalanların tədris fəaliyyətinin
məz mununun tamlığını nəzərə alaraq ardıcıl
modelləşdirilməsi; 

- təlim prosesində öyrənmənin və
prosesin məzmununun problemli xarakter
daşıdığının əsaslandırılması; 

- təhsilalanların tədris fəaliyyətinin
təş kili formasının onun məqsədinə və məz -
mununa adekvat olması; 

- təhsilverənlərin (müəllimlərin) və
təh silalanların (şagirdlərin və tələbələrin) tə -
lim prosesinin subyekti kimi birgə fə a liy yə -
tində şəxsiyyətlərarası mü na si bət lə rin və di -
 oloji  ünsiyyətin rolunun də yər lən di ril mə  si; 

- yeni və ənənəvi pedaqoji tex no lo -
giyaların uyğunluğunun pedaqoji əsas lan -
 dırılması; 

- başqa nəzəriyyə və yanaşmalar tə -
rəfindən təklif olunan pedaqoji tex no lo -
giyalardan, təlim prosesinin konkret məq -
sədinin yerinə yetirilməsi üçün istifadədə
səmimiliyin qorunması; 

- hər bir təhsilalanın fərdi-psixoloji
və ailə, milli, dini, coğrafi və s. mədəni kon -
tekst xüsusiyyətlərinin  nəzərə alınması; 

- təhsilalanın şəxsiyyətində təlim və
tərbiyənin birliyinin təmin olunması üçün
fəaliyyətin dəstəklənməsi və s. 

Deməli, ümumtəhsildə səriştəli ya -
naşmanın kontekst tipli təlimin təşkilinin
əsas məqsədi təhsilalanların tədris fəa -
liyyətinin tamlığının  təmin olunmasının pe -
daqoji və psixoloji əsaslarının işlənilməsi və

səmərəli tətbiqinin həyata keçirilməsində
ye  ni yanaşmalardan, pedaqoji və təlim tex -
nologiyalarından istifadə edərək  keyfiyyətli
tədris-təlim prosesinin qurulmasıdır. Bu hal -
da təhsilalanın fəaliyyətində  aşağı dakı üç
baza formasını bir-birindən ayırmaq tələb
olunur: 

- akademik tipli tədris fəaliyyəti. Bu -
na tədrisdə inmasiya xarakterli klassik  mü -
hazirə formasını göstərmək olar; 

- qeyri-həqiqi peşə fəaliyyəti. Buna
istehsalın məzmunu və dinamikasını kon -
tekst təlimin başqa formalarında, yəni  tədris
auditoriyalarında modelləşdirilməsinin hə -
ya ta keçirilməsinə üstünlüyün verilməsini
gös  tərmək olar; 

- tədris-peşə fəaliyyəti. Bu halda
təhsilalanlar laboratoriyalarda real  tədqiqat
işləri yerinə yetirir və istehsalat və ya
pedaqoji təcrübədə müvafiq praktiki işlərin
də icra edilməsini göstərmək olar.  

Deməli, ənənəvi təlim formasından
fərq li olaraq, kontekst tipli təlim nə zə riy yə -
sinə uyğun olaraq təhsilalan təlim pro se -
sində fəaliyyətlə bağlı daha geniş və ef fektli
biliklər sisteminə yiyələnmək im kan ları
qazanır və səriştəlilik səviyyəsini yük səl  dir. 

Müəyyən edilmişdir ki, təhsilin müx -
təlif pillələri arasındakı varislik universal bi-
lik lərin, bacarıqların  və vərdişlərin, həm də
aktiv sərbəst fəaliyyətin və onun nəticələrinə
şəxsi məsuliyyətin formalaşması bütöv sis -
tem kimi açar səriştəlilik vasitəsilə həyata
keçirilir. 

Açar kompetensiyaların kom po nent -
lərinin təhlili onlar arasında sıx və qırılmaz
əlaqənin olması, açar kompetensiyaların
formalaşmasında idraki (dərketmə) sə riş -
təliliyin əsas rol oynadığını müəyyən etməyə
imkan vermişdir. Açar kompetensiyalar
müx  təlif fəaliyyətlərin məhsuldarlığını və
ef fektivliyini təmin etməklə bərabər, həm də
on ların koqnitiv bacarıqlar əsasında for ma -
laşdığını müəyyən edir. 
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İdraki səriştəlilik orta məktəb mə -
zun larının şəxsiyyət kimi formalaşmasında
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İdraki sə riş tə -
lilik, həm də  qarşılıqlı əlaqədə olan təh sil -
alan ların  yekun keyfiyyət  (bilik, bacarıq,
qa  biliyyət, motiv, fəaliyyət və davranış qay -
daları) göstəricilərinin formalaşma sə viy -
yəsinin müəyyən edilməsinə imkan verir. 

Elmi ədəbiyyatda idraki səriştəlilik
çox lu sayda definitiv (tamamilə mü əy yən -
edilmiş) anlayışlarla təsvir edilir. Məsələn,
V.İ.Baydenkonun tədqiqatlarında ali mək -
təbin məzunlarının fərdi idraki fəaliyyətində
sə riştəliliyin xeyli sayda növlərindən is ti fa də
olunur. Buraya dərketmənin me tod larına yi -
yələnməklə, çətinliklərin dərkolun  ma ba -
carıqları və onların aradan qal dı rıl ması;
fasiləsiz təhsilə hazır olma; in for masiyanın
iş lənilməsi bacarığı və informasiya tex no -
logiyalarına sahib olma; müxtəlif mən bə -
lərdən informasiyanın alınması və in for ma -
siyanın idarə olunması sahəsində baca rıql ar;
kompyuterlərlə işləmə vərdişləri;  bi liy ə
yiyələnmə bacarığı və s. daxil edilir. 

Orta ümumtəhsil məktəblərində
S.P.Za  xarov “özünütəhsil sahəsində sə riş tə -
lilik”, E.H.Koçurovskaya isə “koqnitiv sə -
riş təlilik” anlayışlarından istifadə olun ma -
sını tək lif etmişlər. V.E.Qaibova və A.P.Çer -
n      yavskaya  tədris-idraki (dərketmə)  sə riş tə -
li liyi həyatı boyu təhsilalma, biliklərə, ba -
carıqlara və vərdişlərə yiyələnmə kimi təsfir
(izah) edirlər. S.Q.Vorovşikov isə tədris-id -
ra ki səriştəliliyi fərdin dərketmə  fəaliyyətini
başa düşməsi, anlaması kimi qəbul olun ma -
sının  tərəfdarı olmuşdur. Eyni za manda,
müəllif ümumi orta təhsilin yu xarı sinif şa -
gird lərində tədris-idraki kom pe  ten siyanın
inkişafının idarə olunması prob le mini tədqiq
edə rək, bu problemə üç sə viy yədə ba xıl ma -
sını təklif etmişdir: 

- şagird şəxsiyyəti akademik mo bil -
liyin əsas faktoru kimi. Yəni şagirdin mək -
təb də müvəffəqiyyətlə təhsil alması və ali

təhsil müəssisələrində təhsilini davam
etdirməyə hazır olması; 

- şagird şəxsiyyəti peşəkar mo -
billiyin əsas faktoru kimi. Yəni şagirdin mü -
asir fa si ləsiz təhsil siyasətinin real laş dı -
rılmasına, pe şə almaya, ixtisasını artırmağa
hazır olma  sı; 

- şagird şəxsiyyəti məktəbdə tədris-
təlim prosesinin effektivliyinin təminedici
faktoru kimi. Yəni təhsilalanların ümumi
təh sil proqramlarının effektiv re al laş dı -
rılmasına və sosial institutların fəaliyyətinin
sə mərəliliyinin yüksəldilməsinə hazır
olması. 

Beləliklə, belə nəticəyə gəlmək olar
ki, idraki səriştəlilik, mahiyyət etibarilə for -
malaşmış bacarıqların yeniləşdirilməsinə is -
tiqamətlənmiş səriştəlilikdir. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, bəzi tədqiqatçılar tə -
rəfindən iddia edilir ki, guya ümumi təhsildə
kon  tekst tipli təlim şəxsiyyətin mü vəf fə -
qiyyətlə sosiallaşmasında biliyin mühüm
ro  lunu inkar edir. Bu yanlış fikir onunla
bağlıdır ki, ənənəvi təhsildə biliyə yaddaşda
sax lanılan və elmin əsas faktlarını və ondan
irəli gələn  nəzəri ümumiləşmələri yenidən
ha siletmə bacarıqları kimi baxılmasıdır.
Kom petensiyalı bilik ölü bir yük kimi yad-
daşda qalan bilik olmayıb, yeni biliklərin
qazanılmasında əsas rol oynayır. Biliyin belə
təfsir olunması bacarıqlarla, eyni zamanda
şəxsiyyətin dəyər-məna və requlyativ-iradi
keyfiyyətləri ilə bağlıdır.  Ona görə də sə riş -
təli yanaşmaya həm peşə-ixtisas təhsilində,
həm də ümumi orta  təhsildə, yalnız tətbiqi
və təcrübi xarakterli ideyaların güc lən di -
rilməsi kimi baxmaq olmaz. Nəzəri bilik -
lərin kortəbii tətbiqinin təcrübi-isti qamət -
lənmiş (səmtləşdirilmiş) biliklərlə əvəz
olunması, nəinki təhsilin fundamentallığına
ziyan gətirir, eyni zamanda təhsilalanlarda
açar kompetensiyaların formalaşmasının  tə   -
min olunmasına zəmanət verə bilmir. Nəzəri
biliklərin təcrübi biliklərə çev ril məsinin
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təmin olunmasının, bu biliklərin praktik
situasiya və problemlərin, hadisələrin iza -
hında təcrübi vasitəyə çevrilməsinin əsa sının
qoyulması mü əy yənedici göstərici he sab
edilməlidir. Ona görə də səriştəli ya naşma
şəxsiyyətin ayrı-ayrı sahələrdə ba ca rıq la -
rının inkişaf et di rilməsində nəinki nə zə rə
alınmalı, eyni zamanda inkişaf et di -
rilməlidir. 

Yaradıcı və təşəbbüskar insanlara
cəmiyyətin tələbatı onların bacarıqlarını
müx   təlif fəaliyyət sahələrində inkişaf et di rə -
rək, cəmiyyət üçün layiqli vətəndaş ol ma la -
 rı  nın təmin edilməsi ilə bağlıdır. Orta ümu mi
təh sil məktəblərində tədris-təlim pro se sində
yal nız istedadlı uşaqların üzə çı xa rılması is -
tiqamətində işi qurmaq düzgün de yil dir. 

Ümumi orta təhsil sistemində sə riş -
təli yanaşmanın belə variantda tətbiqi ənə nə -
vi tədris-təlim prosesini dağıtmır, sis temə
xas olan yaxşı nə varsa, onları sax layaraq,
sis temin modernləşməsini həyata keçirir.
Ümu mi orta təhsildə tədris-təlim pro se sinə
xas olan elmilik, fərdi-fəaliyyət xa rak ter da -
ş ı ması, orta məktəb məzunlarının rə qa   bə tə -
qa billik, rəqabətədözümlülük prin sip  lə ri
əsa sında formalaşmasının təmin olun ması
is tiqamətində səmərəli fəaliyyətin sax la nıl -
ması və inkişaf etdirilməsi daha ciddi for -
mada davam etdirilməli və orta təhsildə pe -
daqoji prosesin təşkilinin səriştəlilik kon tek -
stin də həyata keçirilməsinə üstünlük ve -
rilməlidir.  
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Təhsilin inkişafı problemləri ha mı nı-
ölkə miqyasında idarəetmə qərarlarını qə bul
edən icra orqanından tutmuş, təhsil mü əs -
sisəsi rəhbərlərini, elmi işçiləri, dərslik mü -
əl lif lərini, metodistləri, müəllimləri, bir
sözlə, müx təlif səviyyələrdə təlim-tərbiyə
pro sesini təşkil edənləri və nəhayət, vali -
deynlə ri, bütün ictimaiyyəti narahat edir, dü -
şün dürür, onların həlli yollarını axtarmağa
məcbur edir. Təhsilin inkişaf etdirilməsi ilə
bağ lı problemlərdən biri, bəlkə də, birincisi,
müasir zamanın çağırışlarına  adekvat  key -
fiy yətli təhsilin  bərqərar olunması və onun
ida rə olunmasıdır. 

Təhsil sahəsində keyfiyyət dedikdə,
təhsilin nəticələrinə uyğun əvvəlcədən mü -
əyyən edilmiş normativlərə müvafiq öy -
rənənlərin səviyyəsi, ümumi halda isə təh    sil
sis teminin durumu başa dü şü lür. Keyfiyyət
istənilən obyektin, o cümlədən təhsilin
müəyyənliyini bildirən fəlsəfi kateqoriya
olub, onun xassələrinin məcmusunda tə -
zahür edən obyektiv və ümumi xa ra k te ris -

tikadır. Keyfiyyət istənilən pro se sin elə bir
müəyyənləşdiricisidir ki, onun sa yə sində
proses başqa proses kimi yox, məhz  həmin
proses kimi çıxış edir və digər proseslərdən
fərqlənir.

Tarixən təhsil müəssisələrində təhsilin
nəticəsini, keyfiyyətini qiymətləndirmək
məqsədi ilə aşağıdakı kimi kvalimetrik
(təsviredici) metodikalardan istifadə olunub:

- müəllimlər tərəfindən mü əy yən -
ləşdirilmiş proqnozun əldə edilməsi;

- şagirdin həyatında həmişə baş
verən eksterimal situasiyalarda şagirdlərin
əxlaqının qiymətləndirilməsi;

- müəllimlər tərəfindən düşünülmüş
və təşkil edilmiş diaqnostik situasiyalarda
şagirdlərin əxlaqının qiymətləndirilməsi; 

- məktəbin özü tərəfindən ha zır -
lanmış kriteriyalar şkalası üzrə nəticələrin
qiymətləndirilməsi;

- psixoloji göstəricilərin, şagirdin
həyatında istifadə edilən hər cür hərəkətin,
fəaliyyətin qiymətləndirilməsi: necə etməyi

KEYFİYYƏTİN İDARƏ OLUNMASININ
BƏZİ ASPEKTLƏRİ BARƏDƏ

Firədun  İbrahimov,
AMİ-nin Şəki filialının professoru  

Açar sözlər: təhsil sahəsində keyfiyyət, səmərəli
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bilir (intellektual göstərici); həyata ke çir -
məyi bacarır (iradi göstərici); reallaşdırmaq
istəyir (emosional göstərici). 

Müstəqillik qazanıldıqdan sonra
təhsilimizdə keyfiyyətin yüksəldilməsinə və
onun səmərəli idarəolunma modellərinin
elmi əsaslarının işlənilməsinə münasibət
dəyişmiş və sözügedən yönümdə iş daha
kon struktiv xarakter almışdır. Müasir təhsil
konsepsiyası təfəkkürün inkişafını şa gird lə -
rin əqli inkişafının başlıca məqsədi sayır
(1;54).

Müasir dövrdə təhsilin keyfiyyətinin
cəmiyyətin aktual problemi kimi qəbul
edilməsinin əsas səbəblərini aşağıdakı iki
obyektiv halla izah etmək olar:

- Keyfiyyətli təhsil sisteminin qu -
rulması ilə təhsil fəaliyyətinin bütün
subyektləri - öyrənənlər, valideynlər, pe da -
qoq lar, təhsil sisteminin səmərəli ida rə -
olunması ilə müxtəlif səviyyələrdə məşğul
olan rəhbər və başqa işçilər maraqlanırlar.
Son zamanlar təhsilalanlar üçün keyfiyyətli
təhsil sisteminin qurulmasına diqqət daha da
artmaqdadır. İstər cəmiyyət, istərsə də dövlət
vətəndaşların keyfiyyətli tədris pro sesi ilə
əhatə olunmasında çox maraqlıdır;

- Ümumtəhsil məktəbləri hazırda
təlim prosesinin profilləşdirilməsi, innovatik
xarakterli yanaşmaların tətbiqi, yeni pe -
daqoji və təlim texnologiyalarından səmərəli
istifadə, yeni dərslik və dərs vəsaitlərinin,
təd  ris proqramlarının, tədris-metodik komp -
lekslərin seçim imkanlarına görə bir-bi -
rindən fərqlənir. Belə müxtəlifliklərin son
illərdə təhsil sistemində daha geniş yer al -
dığı bir şəraitdə təhsilin keyfiyyətinin
stabilləşdirici rolu prosesin səmərəli ida rə
olunmasına geniş imkanlar açır. Ona görə də
hazırda valideynlərin və öyrənənlərin təhsil
müəssisələrini sərbəst seçməyə olan
meyilləri daha da genişlənir, həm də  
öyrənənin hazırlanmasında, tələblərin yerinə
yetirilməsində təhsil müəssisələrinin mə -

suliyyəti artır.
Elmi-pedaqoji mənbələrdə göstərilir

ki, təhsildə keyfiyyətin idarə olunmasının
effektivliyini təmin edən pedaqoji prinsipləri
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür:

1. İdarəolunan sistemin sə mə -
rəliliyinin əsas göstəricisi kimi “təhsilin
keyfiyyəti” anlayışı haqqında məlumatların
dəqiqliyi (əgər idarəolunan obyekt (sistem)
dəqiq müəy yən edilməmiş olarsa, onda
idarə etmənin mənası itir, əgər idarəolunan
obyekt ya rımçıq müəyyənləşdirilərsə, bu
halda ida rəetmə səmərəsiz olur, təhsil
sisteminin və ya təhsil müəssisələrinin
fəaliyyətində heç bir müsbət irəliləyiş əldə
edilmir);

2. Təhsilin keyfiyyətinin səmərəli
idarəolunma sisteminin idarə etmənin
ümumi qanunlarına uyğunluğu;

3. Təhsilin keyfiyyətinin səmərəli
idarəolunma sisteminin tədris-təlim pro se -
sinin qanun və qanunauyğunluqlarına müva-
fiqliyi (6; 46-47).

Professor A.O.Mehrabov yazır ki,
təh silin keyfiyyətini idarə etmək üçün is -
tifadə olunan yanaşmaların təhlili aşa ğıdakı
nəticələrə gəlməyə əsas verir: 

- keyfiyyətin idarə olun masını təmin
etməkdən ötrü idarəolunan hər bir ob yekt
üçün o anlayışın məna tutumu qabaq cadan
müəyyən edilməlidir;

- təhsilin keyfiyyətinin bütün təhsil
sistemi üçün eyni olan ümumi, eyni
zamanda hər bir idarəolunan obyekti
xarakterizə edən və müvafiq xassəyə malik
xüsusi elementləri özündə cəmləşdirdiyi
nəzərə alınmalıdır;

- təhsilin keyfiyyəti mürəkkəb struk-
tura malik olduğundan,  onun idarəolunma
üsul  ları barədə yekdil fikir for ma laş ma -
dığından, istənilən təhsil sistemi və təhsil
müəssisəsi üçün onun ümumi tərifini və
geniş şərhini dəqiq vermək mümkün
deyildir.
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Təhsil sistemindən istifadə edən
konkret istehlakçının tələbləri təhsil
sisteminin fəaliyyəti ilə birbaşa bağlı olan
təhsilin keyfiyyətinin əsas məzmununu
müəyyən edir. Bu tələblərə fəaliyyətin bütün
parametrləri tabe olur. Çox hallarda təhsil
sistemi, eyni zamanda bir neçə istehlakçı ilə
işləməli olur. Belə hallarda hansı is -
tehlakçının tələblərini yerinə yetirmək, hansı
tələbləri təhsilin keyfiyyətinin müəyyən
edilməsində əsas kimi götürmək çox əhə -
miyyətlidir.  Aparılan təhlillər göstərir ki,
belə hallarda öyrənənlərin tələblərinin ye -
rinə yetirilməsi məntiqidir. Məhz belə
yanaşma şagirdə istiqamətlənmiş təhsilin
qurulmasının tələblərinə cavab verir. Burada
qüvvədə olan norma və standartlarda, artıq
ictimai və dövlət statusu almış çoxlu  sayda
tələblər ümumiləşdirilməlidir. Öyrənənləri
eyni və ya oxşar tələblərə görə qrup laş -
dırmaq lazımdır. Bu tələblər təhsilin key -
fiyyətinin müəyyən hissəsini özündə
cəmləşdirir və onun məzmununu müəyyən
etməyə imkan verir.

Təhsildə keyfiyyətin qiy mət ləndi -
rilməsi ilə bağlı bir çox üsullardan istifadə
olunur. Bunlara aşağıdakıları daxil etmək
olar:

- təhsil müəssisələrinin lisen ziya -
laşdırılması;

- pedaqoji işçilərin və təhsil müəs -
sisələrinin attestasiyası;

- öyrənənlərin aralıq və yekun
attestasiyası;

- təhsil müəssisələrinin tədris və
digər fəaliyyətinin auditi;

- professional, peşəkarlıqla bağlı mü -
sabiqələr (3; 216).

Bu məsələlər içərisində təhsildə
keyfiyyətə nəzarət və onun durumunun
müntəzəm təftiş edilməsi xüsusi yer tutur.
Bu halda  istənilən prosesin keyfiyyətinin
qiy mətləndirilməsi və bircins obyektlər
üçün yeni qiymətləndirmə kriteriyalarının

müəy yənedilmə prosedurları əsas kimi
götürülür.

Təhsilin keyfiyyətinin effektiv ida -
rəolunma sisteminin formalaşdırılmasında
“prosesə” və ya “nəticəyə” görə idarəetmə
ilə bağlı yanaşmaların hansına üstünlüyün
verilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bəzi
yanaşmalarda təklif olunur ki, təhsil müəs -
sisələrində baş verən prosesləri-əsas, ida -
rəolunan və yardımçı kimi üç qrupa bölmək
mümkündür. Əsasa elmi-metodik və elmi-
tədqiqat işlərini; idarəolunmaya strateji
plan  laşdırmanı, istehlakçıların tədris fəa -
liyyətinin nəticələrindən istifadə sə viy yəsi -
nin qiymətləndirilməsini; yardımçıya isə
ma terial təminatını, maliyyənin və in fra -
strukturun idarə olunmasını daxil etmək
olar.

Bəzi tədqiqatçılar təhsilin nə -
ticələrini məhz belə yanaşmalarla müəy yən -
ləşdirmiş və aşağıdakıları əsas götür müş lər:

- şagirdlərin bilik, bacarıq və
vərdişlərini;

- öyrənənin şəxsi inkişaf prosesinin
göstəricilərini;

- tədris-təlim prosesinə təsir edən
mənfi təsirlərin aradan qaldırılmasına dair
işlənilmiş effektiv yanaşmaları;

- şagirdlərin səriştəlilik səviyyəsini.
Bəzi tədqiqatçılar isə təhsilin

nəticələri kimi aşağıdakıları ön plana
çəkirlər:

- şəxsiyyətin yüksək özünüdərkini; 
- fiziki və mənəvi sağlamlığını;
- yüksək təhsilliliyini, özünün təhsilə

olan tələbatını və vərdişlərini;
- yüksək tərbiyəliliyini;
- vətənpərvərlik və yüksək və tən daş -

lıq mövqeyini.
Başqa qrup tədqiqatçılar isə təhsilin

nəticəsi kimi, təhsilini başa vurmuş öy -
rənənlərdə aşağıdakı parametrləri özündə
birləşdirən təhsillilik səviyyəsini əsas gös -
tərici kimi qəbul edirlər:

*4 “Azərbaycan məktəbi” №2
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- bilik, bacarıq və vərdişləri;
- mədənilik səviyyəsini;
- mənəvi inkişafı, dəyərlilik gös -

təricilərini;
- orqanizmin intellektual və fiziki

inkişafının imkanlarını.
Aparılmış təhlillər göstərir ki,

ümumi idarəetmənin qanunlarını nəzərə
almadan təhsilin keyfiyyətinin idarə olunma
siste  minin qurulması, keyfiyyətin idarə
olunmasının səmərəliliyi təmin edilə bilməz.
Təhsilin keyfiyyətinin effektiv ida rə olunma
sisteminin metodoloji əsasının ya ra dıl ma -
sında “sistemli fəaliyyət”i təmin edən
yanaşmadan istifadə olunmalıdır. Ümumi
halda təhsilin keyfiyyətinin idarə olunma
sisteminin strukturu idarəedən və ida rə -
olunan altsistemlərin cəmindən ibarət
olmalıdır. 

Təhlillərdən belə qənaət hasil olur ki,
bu halda informasiya xarakterli məlumatı
qəbul edən idarəolunan sistemdə aşağıdakı
hallar baş verə bilər:

- idarəolunan altsistemin fəaliyyətinin
keyfiyyəti yüksəlir;

- idarəolunan altsistemin fəaliyyətində
heç bir dəyişiklik baş vermir;

- idarəolunan altsistemin fəaliyyətinin
keyfiyyəti aşağı düşür.

Təhsilin keyfiyyətinin səmərəli idarə
olunmasının əsas şərti  idarəedən və  əla -
 qənin düzgün qurulmasıdır. Bu halda
aşağıdakı tələblər ödənilməlidir: tamlıq, mü -
na siblik, adekvatlıq, obyektivlik, əlverişlilik,
fa siləsizlik, strukturlaşmalıq (6; 34).

İdarəedən altsistemin strukturu təh -
silin keyfiyyətinin mənasını mü əy yən -
ləşdirən amillərin kombinasiyasından asılı
olub aşa ğıdakıları özündə birləşdirir:

- təhsilin keyfiyyətinin qiy mət -
ləndirilməsi üsullarını;

- təhsil sistemində baş verən pro -
sesləri;

- təhsil fəaliyyətinin subyektlərini;

- təhsil fəaliyyətinin nəticələrini;
- təhsil fəaliyyətinin həyata keçi ril -

diyi şəraiti (3; 218-219).
İdarəolunan obyektə (sistemə) nə -

zərən idarəetmənin subyektləri ardıcıl olaraq
müəyyən idarəetmə funksiyalarını yerinə
yetirirlər: məqsədli təhliletmə; planlaşdırma;
nəzarət; təshihetmə və yenidən təhlil. Təlim
keyfiyyətinin idarə edil məsi funksiyaları
sırasında plan laş dırmanın mühüm əhə miy -
yəti xüsusi vur ğulanmalıdır. Hər bir məq -
sədin əldə edil məsi (nəticə kimi so nuc -
lanması) onun həyata keçirilməsi üsul larının
seçilməsindən, pro sesin ardıcıllığının təmin
edilməsi üsul larının düşünülmüş şəkildə hə -
yata keçi rilməsi addımlarının təyin edil -
məsindən ası lıdır.     

Təhsilin keyfiyyətinin əldə edilməsi,
nəticələrə istiqamətlənmiş idarəetmənin qu -
ru  luşu müvafiq əməliyyatlardan for malaşır.
Burada vəzifə və məqsədlərin həyata ke -
çirilməsi, lazımi nəticələrin əldə edilməsi
idarəetmə strategiyasının seçil məsindən ası -
lıdır. Məktəbin innovasiya reji mində işlə -
məsi, yenilikləri mənimsəməsi və tətbiqi
üçün üç əsas inkişaf strategiyası bəllidir:
lokal, modul, sistemli.

Strategiya sistemli dəyi şikliklər
strategiyasıdır. Bu zaman söhbət təhsilin
keyfiyyətinin idarə olunmasında son nə -
ticələrə təsir göstərə biləcək bütün fak tor -
ların, yeniliklərin, dəyişmələrin əlaqə lən -
dirilmiş və planlı şəkildə həyata keçi ril -
məsindən gedir. Burada tətbiq edilən yeni -
ləşmələr koordinasiya olunmalı, təhsil mü -
əs sisəsinin inkişaf proqramı hazır lanma lıdır.
Sistemli dəyişikliklərin yenidənqurma proq -
ramı o zaman hazırlana bilər ki, məktəb
rəhbərləri, bütün pedaqoji kollektiv inno va -
siya proseslərinin tətbiqi, təşkili, təcrübəsi
ilə tanış olsunlar, eksperimentlər qoymaq
metodikasına yiyələnsinlər. Unutmaq olmaz
ki, str ategiya seçimi həm də tətbiq ediləcək
yenilik lərin xarakterindən, mürək kəb liyin -
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dən, həcmindən də asılıdır.
Təhsilin keyfiyyəti  məqsəd və nə -

ticənin münasibəti kimi dərk oluna bilər.
Təhsildə yüksək keyfiyyət əldə etmək üçün
mürəkkəb və çətin olsa da, optimal həyata
keçirilməsi mümkün olan məqsəd müəy -
yənləşdirilməlidir. Daha sonra həmin məq -
sədə çatmaq üçün təhlil prosesində qarşıya
çıxan nöqsanlar araşdırılır. Bu nöq sanlara
aşağıdakı amilləri aid etmək olar: köh -
nəlmiş, qeyri-optimal,  təhsilin məzmununa
xeyir gətirməyən, yaxud da əhəmiyyətini
itir miş təlim-tərbiyə və inkişaf tex no -
logiyaları, yaxud şagirdlərin təlim prosesinə
zəif cəlb edilməsi və s. Bundan sonra ay -
dınlaşdırılır ki, təhsil prosesində  özünü bü -
ru zə verən nöqsanlar  hansı şəraitdə yaran -
mışdır. On lara, əsasən, aşağıdakılar aid edilə
bilər: elmi-metodik şəraitin nöqsanları;
yüksəksə viy  yəli müəllim kadrlarının çatış-
mazlığı; maddi-texniki bazanın tələbləri
ödəməməsi; maliyyələşmədə nöqsanlar.

Təhsildə keyfiyyətin təmin edilməsi
və onun  səmərəli idarə olunması, öyrə nən -
lərdə yeni peşəkarlıq kom petensiyalarının
formalaşdırılması üçün təli min məzmununa
və metodlarına yeni yanaş  maların tətbiqini
tələb edir. Bu halda peşəkarlıq kompetensi-
yalarının strukturuna aşağıdakı kom po -
nentləri daxil etmək lazımdır: koqnitiv;
tənzimləyici (yönəldici); kommunikativ;
fərdi (şəxsi); refleksiv (qeyri-iradi).

Aparılmış təhlillər göstərir ki,
peşəkar kompetensiyaların komponentləri
refleksiv proseslərin təsiri nəticəsində
formalaşır. Ona görə də qeyri-iradi kompo-
nentin aşağıdakı formalarını bir-birindən
ayırmağı bacarmaq lazımdır:

- retrospektiv (keçmiş təcrübənin
tənqidi anlaşılması, dərk edilməsi);

- situativ (cari vəziyyətin, situ -
asiyanın real qiymətləndirilməsi);

- perspektiv (fəaliyyətin nəticələrini
qabaqcadan görmək, əxlaq, davranış norma-

larının optimal strategiyasının dərk olunmuş
variantının seçilməsi və s.).

Bu komponentlər öyrənənin reflek-
siv prosesləri səmərəli həyata keçirməsinə
və yüksək refleksiv özünütəşkilə geniş
imkanlar açdığından, tədris prosesində
bunlar nəzərə alınmalı və belə keyfiyyətlərin
forma laşdırılması təmin edilməlidir (3, 222).

Təcrübə göstərir ki, təhsildə key -
fiyyətin təmin olunması və onun effektiv
idarəedilməsinə yeni yanaşmaların tətbi -
qinin ön plana çəkilməsi, hazır biliklərin
mexa niki transilyasiyasına yol verilməməsi,
pe şə  karlıq sahəsində aktivliyin yük səl mə -
sində yaradıcı xarakterli ax tarış ların həyata
keçirilməsinə müvafiq şəraitin yaradılması
vacibdir.

Təhsilin keyfiyyəti vaxtaşırı dəyişən
bir kateqoriyadır və o, dövrümüzün ça -
ğırışları əsasında sosial sifarişçilərin tə -
ləbatlarına uyğun olaraq dəyişir, yeniləşir.
Bu reallıq tələb edir ki, təhsilin nəticələrinin
monitorinqi sistematik olaraq  həyata ke -
çirilsin, keyfiyyətin yüksəlməsi üçün axta-
rışlar edilsin (7).        

Fasiləsiz, real,  müvafiq yoxlama və
qiymətləndirmə proqramları müəllimləri və
valideynləri hər bir şagirdin təlim nəticələri
və müvəffəqiyyətləri haqqında dəlillərlə
təmin edir. Bu cür obyektiv informasiya
şagirdlərə, müəllimlərə, ailə üzvlərinə şa -
girdlərin təlim məqsədlərini dəqiq mü -
əyyənləşdirməyə və təhsilin növbəti pilləsini
dəqiq planlaşdırmağa imkan verir. Şa -
girdlərin topladıqları balları ayrılıqda gö -
türdükdə onların fəaliyyətlərini qiy  mət -
ləndirmək şagirdlərin öz məq səd lərinə nə
dərəcədə nail olduqlarını mü əy yən ləşd irmək
üçün kifayət deyildir. Şagirdlər şəxsi məq -
sədləri müəyyən etmək, öz fərdi inkişafını
izləmək və nail olduğu bilik, bacarıq və
vərdişlər üzərində düşünmək imkanlarına
malik olmalıdırlar. Şagirdlərin təlim mü vəf -
fəqiyyətlərini qiymətləndirmək vasitələri də

*4
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öyrətmə funksiyası kəsb etməli, onlara öz
təlim nəticələrini başa düşməyə kömək
etməlidir. Yoxlama və qiy mətlən dirmə me -
yar ları şagirdlərin öyrənmə fəa liyyətlərini
həm işin  nəticəsi, həm də pro se sin özü kimi
qiymətləndirməsinə, şagirdlərin fərqli və
fərdi xüsusiyyətlərinin aşkar edil məsinə
xidmət göstərməlidir. Qiymət lən dirmə bir
şagirdin başqa şagirdə müna sibətdə necə
oxumasını müəyyənləşdirməyə xidmət et -
məməli, şagirdin öz fərdi inkişaf səviyyəsini
üzə çıxarmalı, bu zaman xarici motivlərə
istinad etməməlidir (6).

Təhsil sistemimizdə keyfiyyətli
tədris-təlim prosesinin qurulması və onun
effektiv idarə olunması üçün yeni pedaqoji
texnologiyaların, interaktiv təlim metodları-
nın elmi, pedaqoji-psixoloji, metodiki
əsaslarının işlənilməsi və onların nəti -
cələrinin pedaqoji prosesə gətirilməsi təmin
olunmalıdır.

Rəyçi: prof. H.Əlizadə  
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Ф.Ибрагимов
О некоторых аспектах управления

качеством общего образования
Резюме

В статье разъясняется понятие
“качество образования”, подчеркива-
ется его роль в повышении интереса
общества к обучению. 

Автор обращает внимание на
принципы, обеспечивающие повыше-
ние эф фективности управления каче-
ством обу чения, указывает на факто-
ры, характеризующие понятие “каче-
ство образования”. 

В статье также отмечается важ-
ность применения новых подходов к
содержанию и методам обучения, что -
бы обеспечить качество образования и
фор мирование профессиональных ко -
м     пе тенций у обучающихся. 

F.Ibrahimov
Some aspects of quality management

Summary
It is explained the conception of

quality on education, and the quality of
education is appreciated as an actual
problem which caused the curiosity of
society. 

The author attracts the principles
which ensuring the effectiveness of con-
trolling the education, and shows the fac-
tors which characterizing the conception
of the quality of education. 

It is also shown the ensuring the
quality on education, applying the new
professional competencies   approaches to
the content and method of education for
formulating professionalism ability on
learners.
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Elmi-texniki tə rəqqi, informasiya
inqilabı, yeni icti mai qu ruluş – İnformasiya
Cəmiyyətinin (İC) for malaşması informasi-
yanı, biliyi, sosial-iq tisadi inkişafın əsas
amilinə çevirir. İn formasiya Cəmiyyətinin
əsas kapitalı bilik, informasiya və bu infor -
masiyanın daşıyıcısı şəxs (insan kapitalı)
olub, yeni keyfiyyətli biliyə əsaslanan iqti -
sadiyyatın ya ranmasını, mükəmməl inno -
vasiya si yasətinin bərqərar ol  m asını tələb
edir. Belə iqtisadi in   ki  şafın təməli təhsil
sistemində, onun mü asir məzmunu və
səmərəli təşkili tex nologiyaları vasitəsi ilə
qoyula bilər. İnformasiya Cəmiyyəti haqqın-
da bu gün çox yazılsa da, yüksək səviyyədə
beynəlxalq sammitlər keçirilsə də (Cenevrə,
Tunis sammitləri), İnformasiya Cə   miyyəti
nədir? sualına bir mənalı cavab yoxdur.
Avropa İttifaqı daha çox bu termin altında
“biliyə əsaslanan iqtisadiyyatlı cəmiyyət”
başa düşdüyünü bil dirir, BMT və ABŞ isə
“Qlobal İnfor masiya Cəmiyyəti” mənasını
dəstək  lə diyini bildirir. Fik ri mizcə, hər iki
ideyanın inkişafı nəticəsində bu nöqteyi-nə -
zər lər bir ortaq nöqtədə konsentrasiya
olacaq.

İnformasiya Cəmiyyətinə səmərəli
keçid aşağıdakı amillərdən daha çox asılıdır:

- İnformasiya Cəmiyyətinə keçid
zərurəti ölkənin müхtəlif sosial qrupları,
xüsusən də elitası tərəfindən dərk edilməli,
bu zərurət milli ideya səviyyəsinə
yüksəlməlidir.

- İnformasiya Cəmiyyətinə keçid
dövlət və özəl sektorun geniş maliyyə və
intellektual sahəsinin yaradıcı mütə xəs -
sislərinin cəlb edil məsi ilə mümkün ola bilər.

- Ölkə üzrə elmi potensiala uyğun İC
inkişafının öncül istiqamətləri müəyyən
edilməli, resurslar bu prioritet istiqamətlərdə
səfərbər olunmalıdır.

Yuxarıda qeyd edilən birinci
amil–İC -nə keçid zərurəti ölkənin elitası tə -
rəfindən dərk edilməlidir tezisi Azər bay can
Res pub likasında yüksək sə viyyədə öz
müsbət siyasi həllini tapmışdır. Azər baycan
Res pub likasının Prezidenti cənab İl ham
Əliyevin İC-nə keçidə həsr edilmiş ümum -
dünya Cenevrə sammitində iştirakı və dərin
məz munlu məruzəsi, “Azərbaycan Res    pub -
likasında ümumtəhsil məktəblərinin İKT ilə
təminatı Dövlət Proqramı”nın, “Elektron
Azərbaycan Dövlət Proqramı”nın qəbul
edilməsi kimi mühüm dövlət əhə miyyətli
tədbirlər, respublika rəhbərliyinin bu sahəyə
ciddi diqqət yetirməsini sübut edir. Azər -
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baycan Respublikasının Prezidenti cə nab
İlham Əliyev çıxışlarının birində qeyd et -
mişdir: “Dünyanın ən qabaqcıl tex no lo gi -
yaları Azərbaycanda tətbiq olunmalıdır. Bu
bir daha onu göstərir ki, bizim ölkəmiz
dünyada ge dən proseslərə çox açıqdır.
Ölkəmizi mü asirləşdirməliyik. Çünki müasir
dünyada hər şeyi bilik, savad, təhsil həll edir.
İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə nəzər
salsaq gö rərik ki, orada tərəqqini müəyyən
edən neft-qaz yox, məhz bilik, tex no lo -
giyalar, təh sildir. Ona görə neft-qaz sa -
həsindəki uğur lar, o sahədən əldə edilən gə -
lirlər Azər baycanın hərtərəfli inkişafına
xidmət et məlidir. İnfrastruktur inkişafını
təmin etmək üçün biz sərmayəni öncə
təhsilə, biliyə, gənclərimizin ma arif lən mə -
sinə yö nəlt  məliyik. Azər bay cаnda ən yüksək
tex nologiyalar tətbiq edil məlidir, biz buna
nail olаcаğıq”.

İC-nin inkişafı yeni, aktual elmi bilik
yaratmaq, zəruri məlumatları operativ əldə
et mək, onları yerli xüsusiyyətlərə uy ğun -
laşdırmaq, bu bilikləri daha tez, daha
səmərəli istifadə etmək kimi məsələləri
gündəmə gətirir. Bu gün də respublikada
pers pektiv milli innovasiya siyasətinin for-
malaşmasına ehtiyac var. Hazırda res -
publikada bu istiqamətdə ciddi işlər gedir.
Res publikada perspektiv milli innovasiya
siya sətinin formalaşması, texnoparkların ya -
radılması məqsədilə bu sahədəki real vəziy -
yətin monitorinqinin aparılmasına eh tiyac
var. İC-nin inkişafı ilə əlaqədar nəzərə
çarpan mühüm amillərdən biri innovasiya
an layışının yeni məna kəsb etməsidir
(ümumiyyətlə, bu anlayış elm üçün yeni
deyil). İnnovasiya əmtəə, mal, xidmət, tex-
nologiya formasında reallaşan yenilik,
ideya, yeni informasiyadır (texnoparklar isə
in no va siyaların tətbiqi üçün poliqondur).
Sənaye cəmiyyətində innovativ ideyalar
aşağıdakı mər hələlərlə formalaşır (İC-də bu
mərhələlər, təbii ki, fərqli ola bilər): fun -

damental və tət biqi tədqiqatlar; təcrübi-sınaq
layihələri; sı naq istehsalı (eks pe rimental
sınaqlar); küt ləvi istehsal: satış. Yalnız
sonuncu mər hələ də (satış prosesində)
innovasiya real mənfəət gətirir, yeniliyin
mərkəzindəki  ilkin bilik pulla mübadilə
edilir (yenilik cəmiyyət tərəfindən qəbul
edilir). Biliyə əsaslanan iq tisadiyyatda
innovasiya prosesləri (yeni biliyin istehsalı,
əldə edilməsi, yayılması, prak tik tətbiqi)
sosial iqtisadi inkişafın əsas hərəkətverici
qüvvəsidir. Ayrı-ayrı ölkələrin iqti sa -
diyyatında fəal innovativ müəssisələrin payı
müxtəlifdir. Belə ki, Rusiya Fede rasiyasında
(RF) bu pay 9% olduğu halda, Av ropa
İttifaqı ölkələrində 50% (Al ma niyada 60%)
təş kil edir. Elmi-tədqiqat, təc rübi kons -
truktor işlərinə inkişaf etmiş öl kə lər ÜDM-
in 2-4% həcmində investisiya qoyur lar. Bu
sahənin intensiv inkişafı vençur (riskli
biznes) maliyyə sistemi, əqli mül kiyyətin
səmərəli müdafiəsi, innovasiyaya yar dım
infrastrukturunun formalaşması kimi amil -
lər dən asılıdır. İnnovasiya amili İC-nə
keçidin maraqlı bir xüsusiyyətini aşkar edir:
bu gün daha çox elmi informasiya istehsal
edən ölkələr yox, bu informasiyadan sə -
mərəli istifadə edən, onları praktikada ope -
rativ tətbiq edən ölkələr intensiv inkişaf edir.
Sənaye üçün innovativ biliklərin, informasi-
yaların hansı regionda yaranmasının əhə -
miyyəti azdır (elmin vətəni olmaz), əsas olan
bu ideyalardan operativ, səmərəli istifadə ba -
carığıdır. Bu gün Çin Xalq Respublikasının
sürətli in kişafının (Çin möcüzəsinin) sə -
bəblərindən biri bu ölkədə bərqərar olan
mükəmməl innovasiya sistemidir. Çində bu
gün elm yüksək səviyyədə olsa da, onun
səna yesində tətbiq edilən innovativ ide -
yaların 98%-i digər ölkələrdən satın alınır.
Bir çox hal  larda bu ideyaların daşıyıcıları-
konkret alimlər xaricə dəvət olunur (təbii ki,
öz ide ya ları ilə birgə), bəzi hallarda in -
novativ infor  masiya xaricə eksport olunur
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(daha çox pirat yollarla), ya da ölkə
daxilində səmə rəsiz istifadə edilir, öz aktual-
lığını itirir, çün ki innovasiya sistemində
vaxt, zaman amili çox mühüm rol oynayır.
Rusiya Fede rasiyasında (RF) innovasiya
sistemi daha çox hərbi-sənaye kom -
plekslərində yüksək səmərə ilə işləyir. Bu iki
ölkədə olan vəziy yətin müqayisəsi göstərir
ki, biliyə əsas lanan iqtisadiyyatın in ki şa -
fında səmərəli innovasiya sisteminin təşkili
və idarə edil məsi, stimullaşdırılması çox
əhə miy yət lidir. İqtisadiyyatın innovasiya
əsa sında inkişafı real bazar rəqabətindən
bəh rələnməlidir. Ümu miyyətlə, innovasiya
siya səti real bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə
səmərə verir, planlı iqtisadiyyat şəraitində
innovasiya sistemi inkişaf edə bilmir.
Deməli, innovasiya yeni informasiyadan,
elmi nailiyyətdən, ixti radan pul qa zan -
maqdır, əqli əməyin məh sulunu bazarda
sərfəli şəkildə sata bilmək qabiliy yətidir. İn -
novasiya intel lektual sa hib karların mühüm
nüvəsi olub İC-də qlobal miqyasda (İnternet
vasitəsi ilə intеl  lektual tutumlu məhsulun
elektron ticarəti olaraq) fəaliyyət meydanına
çevri ləcək. Hansı öl kənin daxili bazarının
ayrı-ayrı seq ment lərində inhisar möv cud dur -
sa, onda, təbii ki, inhisar sahibkar in -
novasiyaya maraqlı deyil, bu sahəyə əlavə
investisiya qoymaq istəmir, çünki bazarda
rəqabət yoxdur. Qlobal iqtisadi məkanda isə
bu siyasətlə heç bir müəssisə xarici bazara
çıxa bilməz, çünki istehsal edilən mal elmin
son na iliy  yətlərindən bəhrələnmədiyi üçün
rəqa bətə davamlı ola bilməz. 

Dinamik inkişaf edən ölkələrin təc -
rübəsi göstərir ki, iqtisadi tərəqqi aşa ğıdakı
amillərdən asılıdır:

• istehsalın səmərəliliyini artırmaq
üçün iqtisadi rəqabət;

• investisiya axınını optimallaşdıran
maliyyə sistemi;

• kadrların ixtisasartırmasını sti mul -
laşdıran əmək bazarı;

• şəffaf və səmərəli dövlət idarəetmə
sistemi;

• sahibkarlığa münbit şərait yaradan
hüquqi sistem;

• əhalinin geniş təbəqələrinin da -
vamlı iqtisadi islahatlara müxtəlif struktur
dəyişikliyinə uyğunlaşmasını asanlaşdıran
səmərəli sosial müdafiə sistemi.

İC-nin əsası olan biliyə əsaslanan
iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlavə olaraq
aşağıdakı şərtlərin olması zəruridir:

• Mövcud informasiya resurslarından
səmərəli istifadəni, yeni resursların yaradıl-
masını stimullaşdıran iqtisadi və təşkilati
imkanların yaradılması;

• Əhalinin təhsil səviyyəsinin yük -
səldilməsi, kadrların ixtisasartırma sistemi-
nin inkişafı;

• İnformasiya emalı və ötürülməsi in -
fras trukturunun dinamik inkişafı;

• Səmərəli milli innovasiya sistemi-
nin yaradılması.

Respublikada innovativ elmi ide -
yalar və texnologiyalar əsasında, biliyə əsas -
lanan iqtisadiyyatın yaradılması, in kişafı, bu
əsasda yeni iş yerlərinin yara dılması, region -
ların sürətli sosial-iqtisadi in ki şafı, müvafiq
sahibkarlıq fəa liy yə tinin–innovativ əsaslı
biznesin for malaşması zamanın tələbidir. Bu
gün bir çox ölkələr öz strateji inkişaf proq -
ramlarında təbii sərvətlərə yox, elmtutumlu
fəaliyyətə, insan resurslarının inki şafına
diqqət edirlər. İC-də bilik əmtəə dəyərinin
əsas mənbəyidir. İnformasiya cəmiyyətinin
əmək aləti informasiya, əmək predmeti isə
İKT-dir. İctimai inkişaf vüsət aldıqca
mənfəətin, gəlirin əsas mənbəyini maddi
resur slar deyil, elm, bilik, informasiya
resursları (elmi-texniki nai liyyətlər, inno -
vasiyalar, yeni texnologiyalar və s.) təşkil
edir. İqtisadi inkişafda biliyin əsas amil
оlması ictimai həyatın struk t u  runda təhsilin
rolunu əhəmiyyətli dərə cədə gücləndirir,
iqti sadiyyatın inkişaf sə vi  yyəsinin bilavasitə
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təh silin sə viy yəsindən asılı olduğu nəzərə
çarpır. Ən yaxşı investisiya insan amilinə,
onun təhsilinə qoyulan investisiyadır.
Təhsilə sərf edilmiş vəsait bir neçə qat
artıqlaması ilə özünü doğruldur. Son vaxtlar
Azər baycan hö kuməti ilə BMT-nin birgə
real laşdırdığı “Qara qızılı insan qızılına
çevirək” layihəsi bu mənada təq dirə layiqdir.
İC-də intensiv iqtisadi inkişaf zərurəti, əmək
bazarında rəqabətin qlobal xa  rakter alması
insanlardan peşəkarlıq sə viyyəsinin fasiləsiz
yüksəldilməsini tələb edir. Bu mənada
korporativ təhsil sistemi yaranır və inkişaf
edir. Мüəssisədaxili təlimlərin təşkili mü -
əssisənin rəqabətəda vamlılığında və in ki -
şafında mühüm rol oynayır. İC-də iq -
tisadiyyatla təhsil bir-birindən asılı olub, biri
digərinin inkişafına təkan verir. İnformasiya,
nəzəri biliklər, təh sil səviyyəsi ölkənin stra-
teji resursu olub, suverenliyi və milli
təhlükəsizliyi, nəticə etibarilə ölkənin gə -
ləcək inkişafını təmin edir. İC tələbləri
baxımından müasir təhsil sistemi kompleks
dəyişikliyə məruz qal malıdır. İC təhsilin
ideologiyasını, onun fəlsəfi anlamını, cə miy -
yətdəki rolunu köklü sürətdə dəyişdirir. İC-
də təhsil tarixin heç bir ic timai for ma -
siyasında olmayan bir sə viyyəyə yüksəlir.
Belə fundamental də yişikliklər təkcə təhsil
sisteminin öz gücü hesabına reallaşa bilməz,
bu məqsədlə xeyli əlavə resurs, cəmiyyətin
bütün təbəqələrinin fəal iştirakı lazımdır.
Biliyə əsaslanan iqtisadiyyat mükəmməl
innovasiya siyasəti və hüquqi bazanın
olması ilə yanaşı, güclü insan resursları
(yüksək elmi-texniki po tensiala, yaradıcı
düşüncəyə malik, ye niliyə can atan kadrlar)
tələb edir. Bu problemlərin həlli cəmiyyətdə
fasiləsiz, keyfiyyətli təhsili zəruri edir.
İnkişaf etmiş ökələrdə (ABŞ, ÇXR,
Yaponiya və s.) artıq əhalinin icbari təhsil
alması məsələsi gündəmdədir. Bu kütləvi ali
təhsilin yolu, təbii ki, açıq, virtual, elektron,
distant təhsildir. Beynəlxalq aləm də mü tə -

xəssislər arasında belə yekdil rəy var ki,
distant elektron təhsil – inno vas iyadır. Hər
sahədə innovasiya yeni bir tex nologiya ilə
özünü göstərir, təhsildə isə bu qlobal dün -
yanın tələbi olan distant vi r tual təhsil
formasında təzahür edir. Bu səbəbdən biliyə
əsaslanan iqtisadiyyat şəra i tində təhsilin
məzmun və texnologiyaları də yişikliyə
uğramalıdır. İC tələblərinin sürətlə dəyiş -
məsi, dəqiqləşməsi, yeni rakurs alması
səbəbindən bir çox ölkələr milli təhsil dok -
trinalarında həyatın dəyişən tələblərini daim
nəzə rə almalı olur, təhsil strategiyaları mün -
təzəm olaraq konkretləşir. Milli innovasiya
sisteminin inkişafı, onun kadr təminatı
məsələlərini həll etmək məqsədi ilə uni ver -
sitetlər öz tələbələrinə informasiya resursla-
rından (İnternet, kitabxana, arxiv və s.)
səmərəli istifadə üsulları ilə yanaşı, həm də
yeni bilikyaratma yollarını öyrətməlidir.
Univer sitetlər tədris və elmi fəaliyyətlərini
daha sıx əlaqələndirməli, qabiliyyətli, pers -
pektivli gənclər seçilərək elmi fəaliyyətə
cəlb edilməli, xüsusi istedada malik gənc -
lərlə məktəb illərindən başlayaraq planlı iş
aparılmalıdır. Bu mənada Azər baycan Res -
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin sə -
 rən camı ilə təsdiq edilmiş “Xü susi istedada
malik uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq
poten sialının inkişafı Dövlət Proqramı
(2006-2010)” vaxtında qəbul edilmiş mü -
hüm dövlət sənədidir.  

Bu amillərin nəzərə alınması elmi
kadrların yaradıcı poten sialının inkişafına,
onların beynəlxalq əlaqə lərinin qurulmasına,
bu sahəyə qabiliyyətli gənclərin cəlb edil -
məsinə kömək edə bilər. Nəticədə respubli-
kanın insan potensialı, elmtutumlu sahələr
üçün müasir tələblərə cavab verən milli
kadrların səviyyəsi daha da yüksələr. İC
təhsilin həm məz mununu (ilkin mərhələdə
Boloniya kon ven siyası tələblərinə, sonrakı
mərhələdə qlobal, va hid təhsil məkanı
tələblərinə uyğun olaraq), həm də təhsilin
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tex no logiyalarını (qlobal virtual şəbəkə uni -
versitetlərinin yaradılması istiqamətində)
təkmilləşdirməyi tələb edir. Elektron cə -
miyyətin elektron hökuməti, elektron par -
lamenti, elektron seçki sistemi, elektron
ticarəti, elektron gömrük, vergi və bank
sistemi, elektron sənədləşmə sistemi (elek -
tron imza) və s. olduğu kimi, elektron təh sili
də olmalıdır (bu məsələnin res publikada
kompleks həlli “Elektron Azər baycan”
Dövlət Proq ramında mər hə lələrlə nəzərdə
tutulub). Elektron (virtual, distant) təhsil
sisteminin əsas elementi informasiya təhsil
mə kanıdır. İnformasiya təhsil məkanı –
öyrənənlərin təhsil eh ti yaclarının tə min
edilməsinə yönəlmiş, verilənlər, informasiya
resursları, qarşılıqlı əlaqə pro to kol larının
ötürülmə vasitələri, aparat-proqram, meto -
dik təşkilati təminat və s. vasitələrin sis temli
təşkilidir. Elektron təhsil öyrədən və öy -
rənən arasında əlaqəni tele kom muni kasiya
və kompyuter şə bə kələri vasitəsi ilə ope -
rativ, müntəzəm dialoq, əks-əlaqə əsa sında,
uzaq məsafədən həyata keçirən texno -
logiyadır. İnformasiya təhsil məkanı vasitəsi
ilə reallaşan elektron təhsil sisteminin mü -
hüm elementi elektron təlim dir. Elektron
təlim informasiya təhsil fəza sında tələbələrə
məkan və zamandan asılı olmayaraq, müasir
İKT vasitələrinin tət biqi ilə öz biliklərini
fasiləsiz artırmağa im kan verir. Elektron tə -
limi formalaşdırmaq, in kişaf etdirmək, key -
fiyyətini yüksəltmək üçün onun təminatı
mə sələləri, xüsusən də kadr təminatı mə -
sələlərinin (vahid in formasiya təhsil mə ka -
nında səmərəli fəa liyyət göstərən professor-
müəllim və kö məkçi heyətin formalaşması)
operativ həll edilməsi res pub likamızın
İnformasiya Cə miy yətinə keçidini təmin
edən əsas amillərdən biridir.

Rəyçi: prof. İ.İsmayılov
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Ölkəmizdə təhsilin keyfiyyətini
dün yanın inkişaf etmiş öl kələrinin təhsili
səviyyəsinə yüksəltmək məq  sədi ilə ümum -
milli li de rimiz Heydər Əliyev qeyd edirdi ki,
“biz bu gün də, gələcəkdə də gənclərimizi
təhsilə, biliyə cəlb etməliyik, təhsilin
keyfiyyətini artırmalıyıq, təhsil sahəsini
daha da mü kəm məl ləş dir məliyik”. Ümum-
milli li derin ideyaları Res publika Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən da vamlı olaraq
yaradıcılıqla həyata keçirilir. Cənab Pre -
zidentimiz təhsil sahəsinə aid təsdiq etdiyi
sənədlərdə bu sahəni prioritet istiqamət elan
etmişdir. Bu baxımdan 2013-cü il 24 oktyabr
tarixli sərəncamla təsdiq olunan “Azər -
baycan Respublikasında təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyası”nda qeyd edil -
mişdir ki, əsas məq sədlərdən biri “ölkədə
insan kapitalının in kişafı, şəxsin müasir bilik
və bacarıqlara yi yələnməsinin təmin edil -
məsidir”. Bu və zifələri həyata keçirmək
üçün ölkəmizdə tət biq olunan yeni kuri -
kulum islahatı uğur lu nəticələri ilə
irəliləməkdədir. Təhsil is lahatı hər bir fənn

üzrə müəyyən olunmuş təlim nəticələrinin
reallaşdırılması üçün təhsilverən və təh sil -
alanların qarşısında çox böyük vəzifələr
qoy muşdur. Bu vəzifələri hə  yata keçirmək
üçün dərslərin fəal (in te raktiv) təlim əsa -
sında keçirilməsi önəm li he sab edilir. Mü -
asir fəal (interaktiv) təlim əsa sın da ke çilən
dərslər, əsasən, mərhələlər əsa sında qurulur
və bu  mərhələlərdən birincisi mo tivasiya
(problemin qoyulması) adlanır. Mü şa hidə -
lərdən aydın olur ki, mo tivasiyanın uğur lu
şəkildə yaradılması və həyata ke çi ril məsi elə
də sadə iş deyil və təhsilverənlər bu isti -
qamətdə müəyyən çə tinliklərlə üzləşirlər.
Nəzərə alsaq ki, uğurlu mo tivasiyanın y a ra -
dıl  ması və həyata ke çirilməsi qarşıya qo yu -
lan məq sədin yarısının yerinə yetirilməsi de -
mək dir, məhz onda bu işin yüksək təlim nə -
ticələrinin qa za nılmasında əhəmiyyəti da ha
aydın tə səvvür olunar.

Qeyd etmək lazımdır ki, məktəb
rəhbərliyi tərəfindən müəllim elə ilk iş
günündən motivasiyaya yö nəl dil mə li dir.
Yeni müəllimin birinci iş gününün ma raq  lı
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keçməsi onun bu metoda is ti qa mət lən di -
rilməsi üçün etibarlı zəmindir.

Dünya təhsilində bu sahədə müəyyən
təcrübələr vardır. ABŞ-da aparılan təd qi qat -
ların nəticəsi göstərmişdir ki, ilk iş günü və
mü əllimin ilk iş ilində ona verilən dəstək
aşa ğıdakı müsbət hallara gətirib çıxarır:

- Müəllimlərin məktəbdə qalma gös -
təricisinin yüksəlməsi;

- Şagirdlərin yüksək göstəricilərinin
ol ması;

- Müəllimlərin keyfiyyətli dərs keç -
mə si;

- Müəllim heyəti arasında komanda
ru hunun yaranması;

- Müəllimlərin tədris metodlarının
rən garəngliyi;

- Sinifi yüksək  idarəetmə bacarığı;
- Qeyri-adi halların yaxşı ida rə  olun -

ması;
- Qocaman müəllimlər üçün özü -

nüdoğrultma imkanı;
- Hər iki tərəf üçün iş məmnunluğu;
- Davranış problemlərinin həlli.
Fəal təlim üsulları əsasında keçilən

dərsdə motivasiya təfəkkür prosesini hə -
rəkətə gətirərək öyrənənlərin idrak fəallığına
təkan verən proses olduğu üçün dərsin çox
vacib hissəsi hesab olunur. Motivasiya mər -
hələsində təhsilalanların qarşısında problem
qoyulur və bu məqsədlə onlara suallar, tap -
şırıqlar verilir, yönəldici suallar təklif olu -
nur, tədqiqat sualı çıxarılır, fərziyyələr irəli
sü rülür. Dərsin sonunda bu fərziyyələrin
doğ ru olub-olmamasına qayıdılır və təd qi -
qat ların nəticələri əsasında  ümu mi ləş dir mə -
lər aparılır. Motivasiyada təhsilalanın qar -
şısında qoyulan sual onlarda idrak fə al lığı
yaradır,  dərsin sonrakı hissəsinin yük sək
səviyyədə keçməsinə səbəb olduğu üçün tə -
limin keyfiyyətinin yüksəldilməsində çox
bö yük  əhəmiyyətə malikdir. Motivasiya hər
hansı bir fəaliyyətin mexanizmini işə salan
sövq edici qüvvə kimi çıxış edir. Motivasiya

ya radılarkən aşağıdakı me yarlara cavab
verməsi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır: 

1) Motivasiyanın məq sə də uyğun lu -
ğunun gözlənilməsi;

2) Motivasiya nəticəsində problem
və müxtəlif fərziyyələrin yaranması; 

3) Motivasiyanın təhsilalanların yaş
və bilik səviyyəsinə uyğunluğu;

4) Motivasiyanın yığcamlığı və qısa
vaxt ərzində həyata keçirilməsi.

Motivasiyanın yaradılmasının müx -
tə  lif üsulları vardır. Bunları 3 əsas qrupa
ayırmaq olar:  

1. Rəmzi (simvolik) materialın
şərhi. 

Rəmzi material olaraq  rəsm, fo toş ə -
kil, simvol, musiqi parçası, ədəbi əsər lərdən
bir hissə, əşya, rəvayət, tapmaca, qrafik,
sxem və s. ola bilər. Təhsilverən rəmzi
materialı təqdim edərkən qeyd edir ki, “bu
nəyi bildirir və bizim öyrəndiyimiz mövzu
ilə hansı əlaqəsi var?”. Nəticədə təhsilalanın
diqqəti yaradılan problem ətrafında cəmlənir
və bu istiqamətdə tədqiqatın aparılmasına
yönlənir. 

2.  Sual verməyə həvəsləndirmə.
Təhsilalanın təfəkkürünü fəal laş dı -

ran sualların 3 növü vardır: 1) Öyrənilən
mövzu üzrə naməlum olan məsələləri müəy -
yən ləş dirən suallar. Sual vermə zamanı
müəllim şa girdlərin təfəkkürünü lazımi
səmtə yö nəldir. Suallar verilib qurtardıqdan
sonra on lardan tədqiqata uyğun olanları
seçilir. Bu rada təhsilverən fasilitasiyaya
əsaslanaraq təd qiqat sualını dəqiqləşdirmək
üçün təh silalanları sualı daha dəqiq ifadə
etməyə is ti qa mət ləndirməlidir. 2) Açıq
suallardan istifadə olu nur. 3) Öyrənilən
mövzuya aid olan su allar. Bu suallar açar
sözlərin köməyi ilə verilir.  

3. Problemin müxtəlif yollarla həll
olunması.

Buraya təhsilverənin məsələni müxtəlif
üsul larla həlli imkanının olması barədə fikir
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və mülahizələri daxildir. Aşağıda  bəzi dərs -
lə  rin tədrisi zamanı motivasiyanın qurulması
nü munələri verilir:

1-ci dərs
Sinif:  VII  Riyaziyyat
Mövzu: Çoxhədli və onun standart

şəkli.
Standart: 2.2.1. Çoxhədlilər üzərində

toplama, çıxma və vurma əməllərini yerinə
yetirir.

Təlim nəticəsi: Çoxhədlini tanıyır və
standart şəklə gətirir.

İş forması: Qrup və fərdi iş.
İş üsulu: Beyin həmləsi və müzakirə
Resurslar: Dərslik, iş vərəqləri, İKT

avadanlıqları.
Motivasiya: 
Motivasiya yaratmaq məqsədi ilə

qruplara suallar verilir, həmçinin qrupların
təhsilverənə suallar verməsi təmin olunur.
Suallar aşağıdakı məzmunda ola bilər:

1) Birhədli nəyə deyilir və qeyd
olunan ifadələrdən hansı birhədlidir?  

2ab;   X3;   2x2;   x+y;   -3,4;  -4x+1    
2) Birhədlinin standart şəkli nədir?
3) Birhədlinin dərəcəsi və əmsalı

necə tapılır?
4) Oxşar birhədlilər və əks bir -

hədlilər nəyə deyilir?
5) Birhədlidə hansı əməllər iştirak edir?

Verilən suallar qruplar tərəfindən ca -
vab landırıldıqdan sonra onlara aşağıdakı su -
ala cavab vermək təklif olunur:

Birhədliləri toplamaq və çıxmaq
olar mı və bununla hər hansı məsələnin həl -
linə nail olmaq mümkündürmü?

Bir məsələni yadda saxlamaq la -
zımdır ki, “Ədədləri uşağa izah et mədən
əvvəl uşaqda ədədlərə olan eh tiyacı can -
landırmaq və həyatda istifadə edə bi ləcəyi
praktiki bir alət olduğunu hiss et dirmək
lazımdır” (John Dewey).

Təhsilalanlar belə sualları ca vab lan -
dır maqda acizdirlər. Lakin sualın cavabı

onları çox maraqlandırır ki, birhədlilərin cə -
mini və fərqini necə tapmaq olar? Beləliklə,
təh silalanlar özləri tədqiqat sualını müəyyən
edirlər.

Tədqiqat sualı:  Birhədliləri necə top -
lamaq və çıxmaq olar?  

2-ci dərs
Sinif:  VII -  Riyaziyyat
Mövzu: Çoxhədlinin vuruqlara ay -

rılması.
Standart: 2.2.1. Çoxhədlilər üzərində

top lama, çıxma və vurma əməllərini yerinə
yetirir.

Təlim nəticəsi: Çoxhədlini qrup laş -
dır ma üsulu ilə vuruqlara ayırır və həmin
qaydanı müxtəlif  çalışmaların həllinə tətbiq
edir.

İş forması: Qrupla və kollektiv iş
İş üsulu: Beyin həmləsi və müzakirə
Resurslar: Dərslik, iş vərəqləri, İKT

avadanlıqları
Motivasiya: 
Suallar:
1) Vurmanın qruplaşdırma qanunu

necə ifadə olunur?
2) Vurmanın paylama qanunu necə

ifadə olunur?
3) Ortaq vuruq mötərizə xaricinə

necə çıxarılır?
Qruplar sualları cavablandırdıqdan

sonra onlara aşağıdakı suala cavab tapmaq
tələb olunur:

Verilən çoxhədlidə vuruqları eyni
olan birhədliləri qruplaşdırmaqla çox həd li lə -
ri vuruqlara ayırmaq mümkündürmü? Təh -
silalanlarda  bu suala cavab tapmaq eh tiyacı
ya ra  nır. Buradan da tədqiqat sualı çıxarılır:

Tədqiqat sualı: Qruplaşdırma üsulu
ilə çoxhədliləri vuruqlara necə ayırmaq olar?

Sonra qruplar fasilitatorun gös tə riş -
ləri əsasında  tədqiqat aparır,  tədqiqatın mü -
ba diləsi və müzakirəsini  həyata keçirir, nə -
ticə və ümumiləşdirmə edir, yaradıcı tət biq -
et mə, ev tapşırığı və refleksiya mər hələlərini
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də yerinə yetirməklə dərsi yekunlaşdırırlar.
3-cü dərs:

Sinif:  V -   Riyaziyyat
Mövzu:  Simmetriya

Standart:  3.2.1  Sadə simmetrik müstəvi
fiqurları tanıyır. 

Təlim nəticəsi: a) simmetriya xəttinə
görə fiqurların digər xəttini çəkir. b) sim -
metriyadan istifadə etməklə naxışlar, bə zək -
lər çəkir.

İş forması:  Qrup və fərdi iş.
İş üsulu: Beyin həmləsi və müzakirə.
Resurslar:  Dərslik, iş vərəqləri, İKT

ava danlıqları, yarpaq və çobanyastığı çi çək -
lə rinin özü və ya modeli.

Dərsin gedişi
Motivasiya:
Motivasiya yaratmaq məqsədilə

sinfə sə liqəli yarpaq və ya onun modeli,
səliqəli ço banyastığı çiçəyinin özü və ya
modeli gə tirilir, gətirilən əşyaların ke -
çiriləcək “sim me t riya” mövzusu ilə nə əla -
qəsi olduğu so ruşulur. Təhsilalanlar ibtidai
siniflərdən al dıqları bilik və ba carıqlara
əsasən yarpağın xət ti sim met riyaya, ço ban -
yastığı çiçəyinin dön mə simmetriyasına
malik olduğunu söy ləyirlər. 

Əşya və fiqurların xətti və ya dönmə
simmetriyasına malik olduğunu necə mü əy -
yən etmək olar? Bu tipli suallar təhsilalanlar
qar şısında ali məktəblərdə riyaziyyatın təd ri -
sin də də qoyulmalıdır. Onlar hələ ali mək -
təb  dən kurikuluma aid təsəvvürlərə yi yəl ən -
mə lidirlər.

Təhsilalanlar bu sual haqqında fikir
söy ləsələr də ona dəqiq cavab verməkdə
çətinlik çə kirlər və həmin əşya və fiqurların
təd qi qata ehtiyacın olduğunu söyləyirlər.
Bu  ra dan da tədqiqat sualı çıxarılır: 

Tədqiqat sualı: Xətti və dönmə sim -
metriyası  olan fiqurların əsas əlamətləri nə -
dir, xətti simmetriya və dönmə sim metriyası
nə yə deyilir?

Uğurlu motivasiya ilə başlanaraq ke -

çilən dərslər təhsilalanların dərsə marağını
ar tırır, onların dərsə aid praktik bacarıqlar
qa zanmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Dərslərdə motivasiya məsələləri ali
mək təblərdə riyaziyyat kurslarında da öz ye -
rini tutmalı, təhsilalanların orta məktəb
kurikulumuna is ti qamətləndirilməsi nəzərə
alınmalıdır.

Rəyçi:  prof. A.Adıgözəlov 
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Ölkəmizdə aparılan təhsil is -
lahatlarının təşəkkül tapdığı müasir dövrdə
fənlərin tədrisi prosesində şa girdlərin
fizioloji, psixoloji və sosial ba carıqlarının
mün  təzəm inkişaf etdirilməsində təhsil fəl -
səfəsinin öz yeri vardır. Elmdə qəbul olun-
muş bir fikri burada yada salmaq yerinə
düşərdi: “Fəl səfəsiz bir yanaşma, yə hərsiz
ata minərək, dəlicə ordan-ora, burdan-bura
getməyə oxşayır” (Van Til). Bu prinsiplər
ümumtəhsil pilləsinin dövlət stan dartları və
proq ramları (kurikulumları) sə nədinin fəl -
səfi və psixoloji əsaslarının təhlil edil mə -
sində də nəzərə alınmışdır.

Təhsil fəlsəfəsinin əsasında belə bir
tələb də durur ki, təhsilalana dünyanın həm
mənəvi, həm də maddi reallıqlarını ta nıdan
bi  liklər veril məlidir. Müasir dövrdə ümum -
təhsil fənlərinin, o cümlədən ri yaziyyatın
təd risində əsas məqsəd ümumtəlim nə -
ticələrinə uyğun olaraq  təhsil alanlara  elmi
biliklər verməklə yanaşı, onlarda fəlsəfi ya -
naş malara münasibəti də müntəzəm inkişaf
etdirməkdən ibarətdir. Bu baxımdan hər fən -
nin in kişaf yo luna nə zər salınmasına  diq  qət
yetirilməlidir. 

Dərs prosesində təhsilalan məktəbdə
müstəqil olaraq dünyanı tanımalı, öz-özünə
görə şərh etməlidir. Tarixin süzgəcindən

keçən əsas biliklər isə fərdin təcrübə yolu ilə
əldə etdiyi biliklərdən daha önəmlidir.

Burada qeyd etmək yerinə düşər ki,
alimlərin fikrincə, insanın süzgəcindən
keçən əsas biliklər (sosial miras), təhsil
proqramlarının nüvəsini təşkil edən nəzəri
dərslər riyaziyyat, təbiət elmləri və xarici
dillərdir.

Pifaqor teoreminin öyrədilməsi
zamanı da bunlar nəzərə alınmalıdır. Teo -
remin özünün şərhi də bu istiqamətə yö -
nəldilməlidir.

Məlum olduğu kimi, Pifaqor teoremi
VIII sinfin həndəsəsində xatırlanır. Pifaqor
teoremi həndəsənin çox mühüm prob -
lemlərindən biridir. Bu teorem düzbucaqlı
üçbucağın iki tərəfi məlum olduqda üçüncü
tərəfi tapmağa imkan verir.

Pifaqordan sonra əsrlər boyu bir çox
riyaziyyatçılar bu teoremin müxtəlif cür
isbatını vermişlər. İndi Pifaqor teoreminin
100-dən artıq müxtəlif isbatları məlumdur.
Məsələn, görkəmli Azərbaycan riya ziy -
yatçısı N.Tusi özünün Evklid həndəsəsinə
həsr olunmuş əsərində bu teoremin 48
müxtəlif isbatını vermişdir. 

Sokrata qədərki yunan filosofu kimi
tanınan Pifaqor, ola bilsin ki, dünyanın ən
böyük filosoflarından biri idi, lakin onun

Təhsil fəlsəfəsi

BİR TARİXİ-FƏLSƏFİ ARAŞDIRMA: 
PİFAQOR DOKTRİNASI

Məhəmməd Əkbərov,
Xəzər Universitetinin dissertantı 
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yazılı mənbələri, demək olar ki, olmadığı
üçün bizim Pifaqor təlimi və doktrinası
haqqında, eləcə də onun sonrakı inkişafı
barədə bil mədiklərimiz çoxdur. Həm çinin
Pi fa qorun həyatı haqqında eşitdiklərimizin
də hamısı, erkən dövrlərdə onun adı
ətrafında dolaşan əfsanələr belə tam səhih
deyildir. Bəzən o, elm adamı kimi, bəzən isə
mifik doktrinalar söyləyən vaiz kimi anılır.
Odur ki, bu, bizi  xarakterlərin hər birinə
ayrılıqda nəzər salmağa sövq edir. Həqiqət
isə ondan iba rətdir ki, Pifaqor haqda bu
ənənəvi ba xışlardan hər hansı birini inkar
etməyə ehtiyac yoxdur. 

Bir həqiqət danılmazdır ki, Pifaqor
fəlsəfə tariximizdə, əsasən, riyaziyyat və
rəqəmlər haqqında yarımelmi və mistik sim -
 vollar müəllifi kimi və bəzən etik nor maların
yara dıcısı kimi məşhurlaşmışdır. Pifa qor -
çuların səma cisimləri haqqında fər ziyyələri
də maraq doğurur. B.e.ə. III əsrdə fəlsəfi
istiqamət kimi pifaqorçuluq aradan çıxsa da,
II əsrdən sonra dini-fəlsəfi is ti qamətli mək -
təblərlə birləşərək yenidən fəaliyyət gös  tər -
məyə başlamışdır. “Hər şey har moniya və
rəqəm lərdən ibarətdir”,- fikri Pifaqor fəl sə -
fə sinin başlanğıc prinsipidir. Maraqlıdır ki,
fəlsəfə sözünü ilk dəfə işlədən  Pifaqor özü -
nü də filosof adlandırmışdır. Kainatı kos mos
ad landıran ilk şəxs də Pifaqor olmuşdur.
Ber tran Rassel yazır ki, riyaziyyat deduktiv
sübutu əsaslandırma kimi məhz Pifaqordan
başlayır. Ümu miy yətlə, filosofiya, kosmos,
simvol, simvolika, katet, parabola, hip er -
bola, ellips, optika, eklertika və s. sözləri də
ilk dəfə Pifaqor işlətmişdir. 

Qeyd edilməlidir ki, Pifaqorun şər -
hində riyaziyyat nəhənglərinin birliyi və
mistisizm kifayət qədər ümumidir. Əslən
Samosdan olan Pifaqor Kratonda (cənubi
İtaliyada) əvvəllər dini icma və elmi məktəb
olan cəmiyyətin əsasını qoymuşdur.  Belə bir
təşkilatın varlığı o vaxtlar qısqanclıq və
inamsızlığın yaranmasına yol açırdı və odur

ki, bu da bir çox mübarizələrin qızışmasına
zəmin yaradırdı. Nəhayət, iş o həddə çatdı
ki, Pifaqor özü Krotondan Metapontinə
qaçmalı oldu və orada da vəfat etdi.

Samoslu Pifaqor qədim dünyanın
demək olar ki, bütün ölkələrində olmuşdur.
Məsələn, Misirdə 22 il, Babilistanda 12 il
yaşamışdır. Onun məktəbində poeziya, tibb,
musiqi, elm, xüsusilə ilə də riyaziyyat bir-
birini əvəz etmişdir. Səciyyəvi haldır ki,
Pifaqor özünü yer üzərində "ilkin və təbiətin
kökündən" kosmik səsləri başa düşən
yeganə adam hesab edirdi.

Əfsanələrə söykənərək onun həm də
təqribən eramızdan əvvəl 580-ci ildə anadan
olduğunu söyləmək olar. Onun Anak si -
mandrın davamçısı olduğu deyilir və Pi -
faqorun astronomiyası Anaksimandrın as tro -
nomiyasının təbii yüksəlişi idi. 

Pifaqor həndəsəsinin inkişaf yolu  öz
baş  lanğıcını Milet məktəbindən gö tü r -
müşdür. O, təsadüfi ol mayaraq  həndəsədə
il kin anlayışlar kimi 3 məfhumu- nöqtə, xətt
və səth əlaqələrini əsas kimi qəbul etmişdir.
O zamanın ən böyük problemi - kvadratın
çox aldılması problemi hipotenuzun kvadratı
teo reminin meydana çıxmasına təkan verdi
və bu da Pifaqorun adı ilə bağlı oldu. 

Pifaqor  iddia edirdi ki,  Olimpiya
oyun larında iştirak edən şəxslər 3 təbəqədən
ol duğu kimi, həyatda da 3 növ insan
mövcuddur. Ən aşağı siniflər alqı-satqı et -
mək üçün gələnlər, onlardan bir az üst si -
niflər isə yarışmağa gələnlər idi. Ən üst (ali)
səviyyədə olanlar isə sadəcə izləməyə gə lən
seyrçilər idi. O iddia edirdi ki, insanlar ağıl,
şərəf, mənfəət sevənlər kimi də qruplaşdırıla
bi lər. Bununla da  erkən pifa qorçulara aid
olan üçtərəfli  ruh doktrinası  barədə fikirlər
tədricən intişar tapmağa başlayırdı. 

Pifaqor, həmçinin çağdaş Orfikdən
öyrəndiyimiz transmiqrasiya və ya dirçəliş
haqqında təlimləri də keçirdi. Daha maraqlı
bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki,
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özündən on və ya iyirmi nəsil əvvəl yaşamış
adam haqqında danışanda, Empodokl da
Pifaqora istinad edirdi. Bu, Platonda dərin
təəssürat yaratmış və bunlar onun xatirələr
doktrinasında öz əksini tapmışdı. Platon
göstərirdi ki, hislərimizlə qavradıqlarımız
ruh bədəndən çıxanda bildiklərimizi və
gerçəkliyi birbaşa qavramağımızı bizə
xatırladır. 

Daha bir maraqlı məqamı qeyd
etmək yerinə düşərdi ki, Pifaqorun kos -
mologiyası ilə bağlı daha çox problemlər
möv cud olmuşdur. Pifaqorçular qədər öz
təsisçisinin nüfuzuna bu qədər hörmət
bəsləyən bir məktəb çətin ki tapılsın. “Ustad
belə dedi” onların şüarı idi. Digər tərəfdən
isə çox az məktəb yeni şərtlərə uyğunlaşaraq
bu cür inkişaf potensialı göstərmişdir. Pi -
faqor Anaksimenin kosmik sistemindən
başlamışdır. Təsadüfi deyildir ki, Aristotel
bil dirirdi ki, Pifaqor dünyanı kənardan
“hüdudsuz kütləvi tənəffüs forması” kimi
gös tərirdi və bu “hava” (air) “qeyri-məh -
dud” (the unlimited) kimi müəyyən edilirdi.
Onun təliminə görə hadisələr “sər hədsiz”
(the unlimited) şəkildən sərhədlərini aşıb
inkişaf edərkən,  böyük dəyi şiklik mü şahidə
edirik; biz sadəcə olaraq  reyrfaksiya və kon-
densasiyadan başqa heç bir “xaric olunma”
hiss etmirik. Belə ki, onun əvəzinə sər   -
hədləri olmayan qeyri-məhdud ölçüdə bu
pro  seslərə rəvac verən “limit nə zə riy yəmiz”
vardır. Bu, Pifaqorun fəl səfəyə bö yük töh -
fəsidir və biz bunu anlamağa çalış malıyıq.
Qəribə olsa da, çərçivəsi məhdud olanın
funksiyası məhz musiqi və tibb sənət lərində
göstərilir və bunların  pifa qorçular üçün nə
qədər önəmli ol duğunun şahidi oluruq. Odur
ki, onların ha nsı mənanı kəsb etməsini
bilmək təbiidir. Mə lumdur  ki, Pifa qor mu si -
qi li qammaların uyğun inter val larını mü -
əyyənləşdirən ədədi nis  bəti ix tira et mişdir.
Musiqili inter val larına bənzər  tib b də də isti
və soyuq, yaş və quru kimi əks qütb lər

mövcuddur  və in san bədənində bunların
mü  vafiq “qatışığını” istehsal etmək həki min
işidir. Platonun Fedon dialoqunun məş hur
bölümündə Sim mi bizə deyir ki, pifa qor çu -
lar göv dəni və əsası soyuqda və istidə, nəm -
də və quruda simli musiqi alətinin müəyyən
avazında yüksəkdə tutmuşdular.

Musiqi ayarı və sağlamlıq “Hü dud -
dan Qeyri-Hüdud formasına yüksəlir”. Pi -
faqor üçün dünyada eyninövlü şeyləri təhlil
etmək təbii hal idi. Qısası, Pifaqor doktrinası
bütünlükdə rəqəmlər haqqında idi. Bəzi
hallarda erkən Pifaqorçular rəqəmləri nü -
mayiş etdirir,  müəyyən rəqəmlərdə və şə kil -
lərdə düzülmüş nöqtələrin mənaları ilə
onların xassələrini izah edirdilər. 

Pifaqor fəlsəfə tarixində əsasən
riyaziyyat və rəqəmlər haqqında yarımelmi
və mistik simvollar müəllifi kimi və bəzi
etik normaların və ən çox isə metempsixoz
nəzəriyyəsinin (ruhun bir canlıdan digər
canlıya keçməsi) yaradıcısı kimi tanınır.

Pifaqorçuluqda rəqəmlərin mistikası
və musiqidə kəmiyyət münasibətlərinin
konstruksiyalaşdırılması, astroloji – musiqi
quruluşları dəqiq astronomik hesablamalarla
özünəməxsus şəkildə uzlaşır. F.Engels bu
barədə yazırdı: "Rəqəm müəyyən qanunlara
tabe olduğu kimi, bütün kainat da onlara
tabedir; bununla da ilk dəfə kainatın
qanunauyğunluğu haqqında fikir söyləyir".

Pifaqor öz qarşısına həqiqətən ilahi
bir məsələ – kainatın quruluşunun əsas
prinsipini (arxe) üzə çıxarmaq məsələsini
qoymuşdur ki, bu da ibtidai, formasız xaosu
nizamlanmış, məqsədəuyğun kosmosa
çevirir. Belə bir prinsiplə bir–birinə zidd
element və tendensiyaların rəqəm har mo -
niyasını qəbul etmişdir. Pifaqorçular har -
moniyanı "müxtəlif qarışıqların birləşməsi
və müxtəlif fikirliyin razılığı" kimi başa
düşürdülər.

Buradan belə bir qənaətə də gəlmək
olur ki, pedaqoqlar, həmçinin yaradıcı
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müəllimlər hər bir elmi kəşf, o cümlədən
yenilik və ətraf aləmdə baş verən də -
yişikliklərə uyğun olaraq təhsil siyasətlərini
və metodlarını yeniləməyə səy göstərməli və
buna hazır olmalıdırlar.                                                                              

Beləliklə, nəticədə Pifaqor Dok tri na -
sından danışan müəllim onun haqqında dərs -
likdə olmayan bu məlumatları verməklə, şa -
girdlərdə bu böyük filosof-riyaziyyatçının
şəx siyyəti haqqında da aydın təsəvvür
yaratmış olur .  

Rəyçi: prof. H.Orucov
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Об одном историко-философическом
исследовании: Доктрина Пифагора

Резюме
В этой статье автор пытается

философски проанализировать док-
трину Пифагора,  в которой говорится
о том, что философия Пифагора и его
школа оказали влияние на основы
математики и фи зики, даже несмотря
на дисциплину, За падную традицию
гуманитарного образования. Школа
Пифагора  сочетала в себе как рели-
гию, так и матeматику. Фи лософия
Пифагора была источником вдох -
 новения для Платона и Аристотеля,
чьи влияния, несомненно, неизмери-
мы.

Далее, статья исследует основы
геометрии Пифагора, Космологию и
Мистику.

M.Akbarov
Historical and philosophical research:

Pythagoras Doctrine 
Resume

The article makes an attempt to
philosophically make some analyses of
Pyth agorean doctrine. It states that the
philosophy of Pythagoras and his school
has im pacted the very fiber of mathema-
tics and physics, even the western traditi-
on of liberal education no matter what the
discipline. The school of Pythagoras was
every bit as much a religion as a school of
mathematics. Pythagorean philosophy
was the prime source of inspiration for
Plato and Aristotle; the influence of these
philosophers is without question and is
immeasurable. 

The article further investigates the
basics of Pythagorean geometry, cosmo-
logy and mysticism.

*5 “Azərbaycan məktəbi” №2
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Dünyada gedən hazırkı qloballaşma
prosesinin və in te qrasiyanın getdikcə sü -
rətləndiyi bir dö vrdə yeni informasiya tex -
no logiyalarından is tifadə etməklə şagirdlərin
kom  munikativ bacarıqlarının yüksək  sə viy -
yədə inkişafı tə ləb olunur. Bu səbəbdən Milli
Kuri kulumda ümumtəhsil məktəbləri üçün
mü əyyən edilmiş fənlər sırasında xarici dil
fən ni özünəməxsus yer tutur. Çünki xarici
dilin məktəbdə tədrisi sonrakı illərdə digər
xarici dillərin öy rə nilməsi üçün zəmin
yaradır. Xarici dil şa girdlərin linqvistik
biliklərini artırır, ün siyyət mədəniyyətinin
formalaşmasında mü hüm rol oynayır və nitq
inkişafına müsbət tə sir göstərir. Xarici dilin
tədrisi vasitəsilə ümumi orta təhsil
səviyyəsində şifahi nitqin in kişafı əsas tələb
kimi götürülməklə şa gird ləri ün siyyət baca-
rıqlarının for ma laş dı rıl ması, lü ğət eh ti ya tı -
nın zən gin ləş di rilməsi, ən zə ruri qrammatik
anlayışların və dil kons  truk siyalarının mə -
nimsənilməsi və din ləyib-anlama vər diş -
lərinin inkişaf et di ril məsi təmin olunur. 

Xarici dil təlimində qiymətləndirmə
prosesi şagirdlərə dilin öyrənilməsi zamanı
kom munikativ bacarıqlara yiyələnmələrinə
yar  dımçı olur. Müəllim qiymətləndirmə va -

sitəsilə şagirdlərin irəliləyişləri üzrə əldə
olu  nan nəticələrinə əsasən təlimin nə də rə cə -
də səmərəli olması haqqında hesabat və ya
rəy verir.

Qiymətləndirmə təlim nəticələrini,
stan  dartlarını mənimsəmək, şagirdlərin tə -
limə marağını yüksəltmək, şagirdin nəyə na -
il olduğunu bilmək üçün zəruri bir prosesdir.
Azər baycan Respublikası Nazirlər Ka -
binetinin 13 yanvar 2009-cu il tarixli, 9
nöm  rə li qə  rarı ilə təsdiq olunmuş “Azər bay -
can Res pub likasında ümumi təhsil sis te min -
də Qiy mətləndirmə Konsepsiyası” çərçivə
sə  nə dində ümumtəhsil mək təb lərində şagird
nai liy yətlərinin qiy mət ləndirilməsi üçün
aşa ğıdakı qiymətləndirmə növlərindən is -
tifadə olunur (1):

1. İlkin səviyyənin qiy mət lən di ril -
məsi (diaqnostik qiymətləndirmə) şagirdin
artıq nələri bildiyini müəyyən edir və təlimin
düzgün qurulmasında müəllimə köməklik
gös tərir. Təlim prosesində düzgün isti qa mət -
lən dirilmiş şagird öyrənilmiş ma terialın
təkrarına vaxt itirmir, həmçinin onun başa
düşmədiyi material qalmır.

2. Şa gird irəliləyişlərinin mo ni to -
rinqi (for mativ qiymətləndirmə) vasitəsilə

Fənlərin tədrisi metodikası, kurikulum

QİYMƏTLƏNDİRMƏ ZƏRURİ BİR
PROSESDİR

Günay Hüseynzadə,
ARTPİ-nin Monitorinq və qiymətləndirmə

şöbəsinin elmi işçisi

Açar sözlər: qiymətləndirmə, dil bacarıqları, dil kom po -
nentləri, diaqnostik, formativ, summativ.

Ключевые слова: оценивание, языковые навыки, ком  поненты языка, диагно-
стическое, формативное, суммативное.

Key words: assessment, language skills, language components, diagnostic,
formati ve, summative.
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təd risin düzgün istiqamətləndirilməsi həyata
ke çirilir. Qəbul edilmiş standartların real laş -
ma sına yönələn irəliləyişlərin monitorinqi
(for mativ qiymətləndirmə) sinifdə hər bir şa -
girdin inkişafının hərəkətverici amilinə, tə -
limin həlledici komponentinə çevrilir. Müəl -
lim yalnız belə monitorinq vasitəsilə tədris
prosesini tənzimləyir, bütün şagirdlərin irə -
liləyişlərini təmin edir, eyni zamanda uğur
qazana bilməyən şagirdlərin eh tiyaclarını
öyrənərək onlara əlavə köməklik göstərir. 

3. Yekun (summativ) qiymət lən dir -
mə şagirdlərin stan dart və ya standartlar qru -
punda müəyyən olun muş məqsədlərə hansı
sə  viyyədə nail olduqlarını müəyyən edir.
Yekun (summativ) qiy mətləndirmə stan dart -
la rın mənimsənilməsi isti qamətində şa gird -
lərin əldə etdiyi irə liləyişləri dəyər ləndirir.
Bu qiymətləndirmə növü möv zu nun, bəhs
və bölmənin, yaxud da  tədris ili  nin sonunda
ey ni qaydada həyata keçirilir.

Xarici dilin tədrisində dil bacarıqları
və dilin komponentləri qiymətləndirilir. Dil
baca rıqlarına dinləyib-anlama (listening),
da  nışma (speaking), oxu (reading), yazı
(wri   ting); dil komponentlərinə qrammatika
(grammar), lüğət (vocabulary), tələffüz (pro-
nunciation), orfoqrafiya (spelling) daxildir.
Di lin komponentləri dörd məzmun xətti çər -
çivəsində inteqrativ şəkildə tədris olunur və
reseptiv, produktiv və digər bacarıqları
özün də formalaşdırır.

Şagid nailiyyətlərinin qiy mət lən di -
ril mə si n də testləşmə mühüm rol oynayır.
Bu rada bilik və bacarıqlar müxtəlif test nü -
munələri vasitəsilə yoxlanılır. Bu kağız üzə -
rində yazılı və bəzən kompyuter vasitəsilə
də aparıla bilər. Xarici dilin tədrisində mü -
əllim bir sıra test növlərindən istifadə edə
bilər.

Diaqnostik test (Diagnostic tests) va -
si təsilə şagirdin mövzu ətrafında ilkin bi -
likləri təyin edilir. Şagirdin maraq və eh -
tiyaclarını müəyyənləşdirmək üçün mə lu -

matları aydınlaşdırmaq (Eliciting info r ma -
tion) ən yaxşı vasitələrdən biridir. Di aq -
nostik qiymətləndirmədə müəllimə şa girdin
bilik və bacarıqlarını yoxlamaq üçün müsa -
hi bə, sual-cavab, təqdimat kimi va sitələr
yar  dımçı olur.  Diaqnostik test ha zır layarkən
mü əllim mövzuya uyğun şəkilli test və ob -
yekt lərdən is tifadə etməlidir ki, mövzu asan
başa düşülsün və şagirdlər yeni möv zunun
nədən bəhs edəcəyini qa baqcadan bilsinlər.

For mativ test (Formative tests) şa -
girdin ingilis dilində hər bir təlim prosesində
irə liləyişlərini izləmək və zəif-üstün cə hət -
lərini aydın şəkildə göstərmək üçün istifadə
olunur. Sinifdən-sinfə keçdikcə müəllim
tapşırıqların növünü artıra bilər. 

Aparılmış araşdırmalar nəticəsində
mə lum olur ki, xarici dil fənnindən şa gird -
lərin dil bacarıqlarını qiy mət lən dirmək üçün
müxtəlif tipli tapşırıqlar mövcuddur:

− dinləyərək boşluqların dol du rul -
ma sı ( fill in gaps);

− açıq suallara cavab (answer the qu -
estions);

− birbaşa cavab ( quick response); 
− qısa cavablı suallar (Yes-No qu -

estions);
− müxtəlif seçimli cavablı testlər

(multiple choice tests); 
− mətn üzrə yeni sözlərin seçilməsi

(choosing the new words);
- mətnlərin tamamlanması (comple-

ting the texts);
− söz sırasının düzgün qurulması

(correct word order);
- dialoqun tamamlanması (dialogue

completeion);
− rollu oyun tapşırıqları (role play

tests);
− şifahi müsahibələr (oral in ter -

views);
− problem vərəqlər üzrə müzakirələr

(discussion on problem pages);
− şəkilli mətnlərin oxunması, şəkil

*5
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üzrə söhbət (picture-guied tests); 
− ucadan oxu və ya sakit oxu (aloud

or silent reading);
− mətn üzrə suallar və cavablar

(WH-questions on a text);
− səhv-düz cavablar (True-False an -

swers);
- şəkil üzrə yazılar (writings on the

picture); 
- məktub yazılar, elanlar (writing let-

ters, anouncements);
- esse yazılar (essay writing).
V-VII siniflərdə kiçikhəcmli və VIII-

IX siniflər üzrə isə genişhəcmli rubriklərə
əsasən qiymətləndirmə cədvəlləri, holistik
sorğu vərəqləri, özünüqiymətləndirmə və -
rəqləri hazırlanır. Bu kimi tapşırıq və testlər
şagirdlər tərəfindən yerinə yetirildikdən
sonra şagird portfoliosuna yığılır. Müəllim
isə qeyd kitabında öz müşahidələrinə və şa -
gird portfoliosunda şagirdlərin cavablarına
uyğun qiymətləndirmə rubriklərinə əsasən
qiymətləndirmə aparır. Şagirdlərin buraxdığı
səhvlər və müəllimin bu səhvlər üzrə ver diyi
məsləhətlər kiçik bir qiymətləndirmə
vərəqində və ya şagirdin öz vərəqinin son
sətrində qeyd olunur. 

Müəllim summativ testi (Summative
or ac hievement tests) müxtəlif seçimli ca -
vablar üzrə final imtahanları və şa gird təq -
dimatları, nümayişləri əsasında apa rır. Din -
ləyib-anlamanın qiy mə t ləndirilməsi CD, au -
dio-video va sitəsilə, danışma fəaliyyəti isə
mü sahibələr və istənilən kon tekst üzrə söh -
bət, təq di matlar, nümayişlər əsasında apa -
rılır. Oxu və yazının summativ qiy mət lən -
dirilməsi kağız üzərində mətn üzrə verilmiş
test və tapşırıqlar, esse yazılar əsasında
aparılır.

Alternativ qiymətləndirmə (Al ter -
native Assessment) də qiymətləndirmə üçün
daha çox əhəmiyyətlidir. Buraya daxildir:

- jurnal yazılar (journal writings);
- təqdimatlar (presentations);

- konfranslar (conferences);
- layihələr (projects).
Xarici dil məzmun standartları xarici

dilin kommunikativ cəhətdən bütün tə lə b -
lərini yerinə yetirir. Hər bir məzmun stan -
dartının qiy mətləndirilə bilən kom po nentləri
vardır. Müəllim qiy mətləndirmə stan dart la -
rını bu komponentlər əsa sında ya zılmış qiy -
mətləndirmə sə viyyələri ilə ölçməlidir. 

Şagirdin dinləyib-anlama məzmun
xət ti üzrə standartlarının hansı səviyyədə
mənimsədiyinin müəyyən edilməsi üçün
aşa ğıdakı istiqamətlərdə qiymətləndirilməsi
zəruridir: 

- qrammatik və leksik cəhətdən söz
və ifadələrin tanınması;

- yeni söz və ifadələrin seçilməsi və
tələffüz edilməsi;

- orfoqrafik qaydalara əməl olun -
ması;

- əsas ideyanın təyin edilməsi və yeni
məlumatın qeyd olunması.  

Xarici dilə yiyələnməkdə kom mu -
nikativ vərdişlərin qiymətləndirilməsi va cib
şərtlərdəndir. Danışma tapşırıqları bu vər -
dişlərin əldə olunmasında böyük rol oy nayır.
Da nışmanı qiymətləndirmək şa girdlərin tən -
qidi təfəkkürünün inkişafına müsbət təsir
edir. Müəllim şagirdlərin şifahi nitq ba ca rıq -
larını qiymətləndirərkən bu tapşırıq nümu -
nələrindən istifadə edir:

- dialoqun tamamlanması (dialogue
completion);

- birbaşa cavab (direct response);
- şəkil üzrə söhbət (picture-cued

tasks);
- şifahi müsahibələr (oral in ter -

views);
- problem vərəqlər (problem pages);
- rollu oyun tapşırıqları (role-play

tests). 
Bu tapşırıqlar əsasında məzmun

(con  tent), axıcılıq (fluency), lüğət (vo ca bu -
lary), tələffüz (pronunciation) qiy mət lən -
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dirilir.
Oxu bacarıqları dilə yiyələnməyin

mü hüm amillərindəndir. Oxu bacarığı yaxşı
olan şagird güclü düşüncə qabiliyyətinə ma -
lik olur. Oxuda müxtəlif taksonomik ba ca -
rıq ları qiymətləndirmək üçün müəllim bu
kom ponentləri əsas götürür:

- müəyyən etmək (identifying);
- tanımaq (recognizing);
- təhlil etmək (analyzing);
- sintez etmək (synthesizing).
Şagirdlər yazı vasitəsilə qrammatik

birləşmələrdən istifadə edərək eşitdiklərini
düz gün yazır, öz fikirlərini daha geniş ifadə
edirlər. Yazı bacarıqlarını qiymətləndirərkən
müəllim bir sıra yazı komponentlərini
nəzərə almalıdır:

- yazının təşkili;
- söz seçimi;
- söz sırası;
- məntiqi ardıcıllıq;
- durğu işarələri;
- ilkin qaralama.
Şagirdlər esse yazı (essays), jurnal

ya zılar (journals), məktublar (letters), ərizə
formaları (application forms) və s. nümu nə -
lər dən istifadə edərək kommunikativ yazı
ba carıqlarını inkişaf etdirə bilərlər. 

Qiymətləndirmə üçün müəllim çox -
ca  vablı testlərdən (multiple-choice tests),
uz  laşmalardan (matching), fonetik sim vol -
lardan (converting phonetic sym bols), imla
(dictation) tapşırıqlarından istifadə edə bilər.

Müəllim siniflər üzrə qiy mət lən dir -
mə testlərini seçərkən  səviyyəni və həcmi
nə   zərə almalıdır. Tərtib edilən testlərin in te -
rak tivliyi təmin edən, maraqlı və mo ti va si -
ya edici olması daha məqsədəuyğundur. Test
və tapşırıqlar dinləyib-anlama, da nışma, oxu
və yazını əhatə etməlidir. Bütün bu fəaliyyət
növ ləri bir-birini tamamlamalı və in teq ra tiv -
liyə gətirib çıxarmalıdır. Təq dim olunan test
və tapşırıqlar şagirdin mövzunu nə dərəcədə
mə nimsədiyini üzə çıxarır və müvafiq vər -

dişlərin yaranmasına xidmət edir. 
Rəyçi:  dos. İ.Cavadov
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Əmək hazırlığı şagirdlərin həyati
bacarıqlarının aşılanmasını təmin edir. Bu
məqsədlə texnologiyadan şagirdlərin qa -
zanmış olduqları nəzəri biliyin məzmun
xətlərinin müəyyənləşdirilməsində bir sıra
amillərin rolu vardır. 

Təhsil sistemində əmək hazırlığı
anlayışının mahiyyəti uzun illər tədris olu -
nan bir fənn kimi xarakterizə olunmuşdur.
Əmək hazırlığı ümumtəhsil məktəblərində
və müvafiq ali təhsil ocaqlarında şagirdlərə
(tələbələrə) texnika, xidmət, kənd təsərrüfatı
və s. əmək sahələrinə dair bilik, bacarıq və
vər dişlər aşılamağı nəzərdə tutan fəndir.
Ümumtəhsil məktəblərində əmək hazırlığı
pe şə vermək məqsədi daşımır; o, şagirdləri
müx təlif peşələrlə, bu peşələrin insana ver -
diyi tələblərlə və s. tanış edir; peşəqabağı
ümumi hazırlıq verir.

İbtidai siniflərdə şagirdlərin əmək
hazırlığının pedaqoji tələblər baxımından
həl lində fənlərin inteqrasiyasından təlim
vasitəsi kimi istifadə son dərəcə effektlidir.
Ümumi təhsildə kurikulumun tətbiqi fən -
lərdaxili və fənlərarası inteqrasiyanın stan -

dartlar əsasında dəqiq aparılmasını real -
laşdırır. İbtidai siniflərdə şagirdlərin əmək
hazırlığının nəzəri və praktik prob lemlərin
həllində ana dili ilə texnologiyanın in -
teqrasiyası fənlərinin məzmununun mə nim -
sənilməsini optimallaşdırır, məntiqi, yara -
dıcı və tənqidi təfəkkürün formalaşmasında
didaktik imkanları artırır.

Pedaqoji proses şagird əməyinin
tədris olunan fənlər üzrə məcmusunu təşkil
edir. Tədqiqatın obyekti I-IV siniflərdə əmək
hazırlığı prosesi olub, tədris olunan bütün
fənlərin təsir imkanları inkar edilmir.
Predmet baxımından “Ana dili” və “Tex no -
logiya” fənlərinin təlimdə şagird əmə yinin
nəzəri bilik və praktik bacarıqların qa za -
nılması işinin pedaqoji əsasları tədqiq olu -
nur. Burada əsas diqqət fənlərin məz mununa
istinad edərək şagird əməyinin yeni pedaqoji
texnologiyaların tətbiqi ilə müasir dövrün
sosial-iqtisadi inkişafına uyğun rəqabətə
cavab verən şəxsiyyətlərin yetiş dirilməsinə
nail olmaqdır. 

Pedaqoji prosesdə tədris olunan hər
bir fənnin məqsədi, vəzifələri, məzmunu,

ƏMƏK HAZIRLIĞININ İNTEQRATİV
MƏSƏLƏLƏRİ

Şahrza Ağayev, 
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun

dosenti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

Açar sözlər: pedaqoji proses, strategiya, pedaqoji texnologiya, əmək hazırlığı,
standart, əməliyyatlar, didaktika.

Ключевые слова: педагогический процесс, стратегия, педагогическая тех-
нология, трудовая подготовка, стандарт, операции, дидактика.

Key words: teaching process, strategy, pedagogical technology, labor preparation,
standard, operations, didactics.
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metodları iştirakçıların (öyrədən və öy rənən)
qarşılıqlı təsir formaları sayəsində qazanılan
nəticələr öz həllini tapır. Bu cəhətdən ibtidai
siniflərdə tədris olunan “Texnologiya” fən -
ninin digər fənlərlə əla qəli tədrisinin şagird
şəxsiyyətinin for ma laşmasında mühüm əhə -
miyyəti vardır. Çünki bu fənnin məqsədi
yeni sosial iqtisadi şə raitdə şagirdlərin müs -
təqil həyata, kütləvi və pers pektivli peşələrə
hazırlanmalarına, ümuməmək bacarıq və
vərdişlərinə yiyə lən mələrini, yaradıcı dü -
şüncə və aktiv fəaliyyət əsasında müxtəlif
şə  raitlərə asanlıqla uyğunlaşmalarını re al -
laşdırır.

İbtidai siniflərdə tədris olunan fən -
lərin (Azərbaycan dili, xarici dil, ri ya ziyyat,
informatika, həyat bilgisi, tex nologiya, fiziki
tərbiyə, təsviri incə sənət, musiqi) hər biri
pedaqoji prosesin məz mununa daxildir. Bu
prosesdə pedaqoji əmək təlim strategiyaları
(təlim prosesi və onun təşkili prinsipləri,
fənn üzrə təlimin planlaşdırılması, təlimin
təşkilində istifadə olunan forma və üsullar)
vasitəsilə həyata ke çirilərək, təşkilolunma
səviyyəsinə, tex nologiyasına, qə na ət cil li yi -
nə, məh sul dar lığına görə xarakterizə olunur.

İbtidai təhsil pilləsində tədris olunan
hər bir fənnin əhəmiyyəti, məqsəd və və zi -
fələri pedaqoji prosesdə əmək şəraitində həl -
lini tapır. Əmək prosesi nəzəri və praktik
cəhətdən şagirdlərin hazırlıq səviyyəsi ilə
şərtlənir.

Azərbaycan Respublikasında ümumi
təhsilin Milli Kurikulumu çərçivə sənədində
ibtidai təhsil pilləsində “Ana dili” və “Tex -
nologiya” fənlərinin tədrisi zamanı pe daqoji
əmək vasitəsilə aşağıdakı mənəvi key -
fiyyətlər qazanılır: 

“Azərbaycan dili”: Əlifbanın öy rə -
nil məsi. Oxu və yazı texnikasının, hüsnxətt
qaydalarının, düzgün, sürətli, şüurlu və ifa -
dəli oxu üzrə ilkin bacarıqların mənim -
sənilməsi, lüğət ehtiyatının tədricən zən gin -
ləşdirilməsi, ən zəruri qrammatik qay daların

və ədəbi tələffüz normalarının öyrənilib
tətbiq olunması, ekspressiv nitq ba carıq -
larının formalaşdırılması, Azər bay can xalqı -
nın dili, tarixi, əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri,
mədəniyyəti, adət-ənənələri haqqında ilkin
anlayışların yaradılması təmin olunur.

“Texnologiya”: Şagirdlərdə mü qa -
yisə və çeşidləmə, ilkin emal, özünəxidmət
və birgə fəaliyyət vərdişləri, sadə layi hə -
ləndirmə, tərtibat, modelləşdirmə, dizayn,
can lı təbiətə xidmət bacarıqları, ölçü, mü tə -
nasiblik, simmetriya və digər həndəsi an la -
yışlar formalaşdırılır, sadə kons truk siyalar
və yaradıcı işlərin yerinə yetirilməsi üzrə
qabiliyyətlərin aşılanması təmin olunur. 

“Azərbaycan dili” və “Texnologiya”
fənlərinin vəzifələrini təsbit edən məzmun
və məqsəd şagird əməyi ilə nəticələnir. Hər
iki fənnin tədrisi şagirdlərdə texnoloji biliyin
və bacarığın formalaşmasını tələb edir. Bu
baxımdan pedaqoji prosesin mərhələləri və
elə cə də tədris məqsədlərinin səviyyəsi
(Blumun taksonomiyası) bilik, anlama, tət -
biqetmə, təhlil, tərkib, qiymətləndirməni əks
etdirən konkret fəaliyyət (əmək) sistemli xa -
rak ter almalıdır. 

İbtidai siniflərdə pedaqoji prosesdə
şagirdlərin əmək hazırlığının fənlərin inteq -
rasiyasına əsasən aparılması nəzəri və prak -
tik cəhətdən dərketməni təmin edir. 

Təcrübə göstərir ki, ibtidai siniflərdə
şagirdlərin əmək hazırlığının nəzəri və prak -
tik istiqamətlər üzrə formalaşması onların
intel  lektuallığını inkişaf etdirir və yuxarı si -
niflərdə bu tendensiya dinamik səciyyə
daşıyır. 

İbtidai siniflərdə şagirdlərin əmək
hazırlığının formalaşmasında didaktikanın
əsas vəzifəsi olan təlim prosesinin real laş -
ması şəraitini təsvir, izah etmək və onun ən
mükəmməl təşkilinin yeni tex no logi yasının
işləyib hazırlanması zəru rəti vardır. Çünki
nə zəriyyə öz-özlüyündə məqsəd deyildir. O,
praktiki fəaliyyətin əsa sıdır, ona is ti qa -
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mətləndirmə, kökündən dəyişdirmə imkanı
verir.

Bu baxımdan şagirdlərin əmək ha -
zırlığının nəzəri və praktik məsələləri stan -
 dartlarla tənzimlənməlidir. Dövlət tələbi
olan standartlarda qazanılan zəruri bilik
məq sədyönlü fəaliyyətdə həllini tapır. Mə -
sələn:

I sinif. Azərbaycan dili.
1.1. Dinlədiyi fikri anladığını nüma-

yiş etdirir. 
Texnologiya: 1.1. Sadə emal texno -

logiyalarını və vasitələrini tanıdığını nüma-
yiş etdirir. 

Qeyd olunan standartlardan bir daha
aydın olur ki, ibtidai siniflərdə tədris olunan
hər bir fənnin şagirdlərin əmək hazırlığının
formalaşmasında nəzəri və praktik cəhətdən
imkanları vardır. Demək, əmək hazırlığı di -
daktik baxımdan bir sistem halında həyata
keçirilərək alqoritmik xarakter almalıdır. 

İnsanın əmək qabiliyyəti, enerjisi
onun tərbiyəsi ilə sıx bağlıdır. Bu mənada
təlim əməyi prosesində öyrənənin istifadə
etdiyi maddi (fiziki əmək) və qeyri-maddi
(əq li əmək) qüvvə onun məqsədyönlü fəa -
liyyətini təmin edir (3, səh. 53).

Mövzu ilə əlaqədar aşağıdakı nəti -
cələri söyləmək olar:

• Qloballaşan dünyada şagirdlərin
kiçik yaşlarından başlayaraq pedaqoji pro -
sesdə tədris olunan fənlərin nəzəri və prak tik
əsas ları üzrə əməyə alışdırmaq onların vax -
tında həyata düzgün hazırlığını təmin edir.

• Pedaqoji proses şagirdlərin hər bir
fənn üzrə öyrənməni, təhsillənməni, tər biyə -
lənməni və hərtərəfli inkişafını həya ta keçi -
rən əmək hazırlığının sistemli həllini real -
laşdıran dinamik səciyyə daşıyır. 

• Şagirdlərin yeni sosial-iqtisadi şə -
raitdə XXI əsrdə insanlara vacib olan bi lik,
ba carıq, vərdiş və keyfiyyətləri peda qoji
əmək   də qazanılır. Burada bütün imkan ları
əlaqələndirilir.

• Pedaqoji texnologiya təhsilin bütün
sahələrinə nüfuz edərək ilkin təməli ibtidai
si niflərdə şagirdlərin nəzəri və praktik
hazırlığı üzərində qurulur.

• İbtidai siniflərdə əmək hazırlığının
nə zəri və praktik əsaslarının texnoloji cə -
hətdən təşkili sistem şəklində həyata keçi -
rilir, didaktik olaraq fənn kurikulumlarında
təs bit olunan standartlarla inteqrasiyanın
tətbiqi ilə həllini tapır.

Rəyçi: prof. M.Həsənov
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Ш.Агаев
Интегративные задачи трудовой

подготовки 
Резюме

В статье повествовуется о трудо-
вой подготовке интеграции в современ-
ных условиях, истолковываются тео-
ритеческие и практические задачи ин -
тег рации.

Sh.Agayev
İntegrative issues of labor preparation

Summary
The article is dedicated to the stu-

dents ‘professional training and integra-
tion, theoretical and practical issues of
integration in modern environment.
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Texnologiya əsri olan iyirmi birinci
yüzillikdə texnikanın inkişafı və mü  asir
dövrün tələblərinə uyğun olaraq bü tün
sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də
uğurlu islahatlar aparılır. Bu da  müəllimin
üzərinə böyük məsuliyyət qoyur.

Müasir təlimin məqsədləri genişdir.
Bunlardan ən əsası şagirdlərin dərsə ma ra -
ğını artırmaq və onları daha çox axtarıcılığa
sövq etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə İKT-
nin imkanlarından istifadə etmək məqsədə-
uyğundur.

Kurikulum islahatında şagird, mü -
əllim, dərslik və İKT-nin zəncirvari bağlılığı
mövzunun daha dərindən mənimsənilməsinə
imkan  yaradır. Bu cür qurulan dərslər
mexaniki əzbərçiliyi tamamilə aradan
qaldırır və şagird hər hansı  bir  an layışı

sanki yenidən kəşf edir və topladığı biliklərə
dərindən yiyə lənərək təcrübə aparmaqla
buna daha çox əmin olur və beləliklə də,
şagirdlərdə özünəinam və sər bəst fikir
söyləmək bacarığı formalaşır. 

Dərslərdə fəal təlim me todlarına
üstünlük vermək dərsi daha effektli edir.
Buna misal olaraq 7-ci sinifdə tədris olu nan
dərs nümunələrindən birini nəzərdən
keçirək:

Mövzu: Güc
Standartlar: 1.1.3. Mexaniki

hərəkəti əla mətlərinə görə şərh edir.
3.1.2. Mexaniki hadisələrə uyğun fi -

ziki kəmiyyətləri ölçür, hesablamalar aparır.
Məqsəd: Dərsin sonunda şagird:
1. Mexaniki işin dəyişmə ye yin li -

yinin roluna dair sadə  misallar göstərir.

“GÜC” MÖVZUSUNA
AİD DƏRS NÜMUNƏSİ

Günel  Baxşıyeva,
Qax rayonu Arif Abbasov adına Turaclı

kənd tam orta məktəbinin müəllimi 

Açar sözlər: dərs nümunəsi, sinif, fəal təlim metodu, müqayisə.
Ключевые слова: урок пример, класс, метод интерактивного обучения,

сравнение.
Key words: lesson samples, class, interactive teaching method, comparison.
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2. Mexaniki gücün BS-də vahidini
gös tərir və onu əsas vahidlərlə ifadə edir.

3. Gücün zamandan asılılıq qrafikini
təsvir edir. 

İnteqrasiya: C.-1.2.1, Riy.-4.1.1,
Riy.-5.1.1, T-i.-2.2.1

İş formaları: Kiçik və böyük qrup -
larla iş.

İş üsulları: Beyin həmləsi, klaster,
mü zakirə.

Resurslar: İş vərəqləri, mexaniki iş
və gücə aid plakat, “ Fizikadan multimedia”
dis ki, kompyuter, proyektor, müəllim tərə -
fin dən hazırlanmış slayd, marker.

Motivasiya: Proyektor vasitəsilə
löv hədə turpun nağılını nümayiş etdirirəm. 

Şagirdlər nağılı seyr etdikdən sonra
aşağıdakı sualları verirəm:

1. Müəllim: Baba nə üçün turpu tək
çıxara bilmədi?

Şagird: Turp böyük olduğu üçün
babanın gücü çatmadı.

2. Müəllim: Başqa hansı qəh rə -
manlar babaya köməyə gəldi?

Şagird: Nənə, nəvə, toplan, məstan,
siçan babaya köməyə gəldilər.

3. Müəllim: Uşaqlar, nağıldan hansı
nəticəni çıxardınız?

Şagird: Güc birlikdədir.
Daha  sonra digər materialı nümayiş

etdirirəm.

Müəllim: Uşaqlar söhbət nədən ge -
dir?

1-ci şagird: Balaca at və zəif adam
gücsüz, ana  at  və qüvvətli adam daha güc-
lüdür.

2-ci şagird: El gücü, sel gücü. Elin
gücü bir olsa, dağ oynadar yerindən. Elmin
gücü, yıxar bürcü.

3-cü şagird: Ümumilikdə söhbət güc -
dən gedir.

Şagirdlərin cavabları dinlənildikdən
sonra növbəti şəkli göstərirəm. Şəkil də fəhlə
və kran nümayiş etdirilir. 

Tədqiqat sualı: 
Fəhlə və kran bir maşın   kərpici 3-cü

mərtəbəyə qaldırarkən eyni iş görür? Hansı
daha çox vaxt sərf edir?

Şagirdlərin cavablarını yekun laş dır -
dıqdan sonra əlavə olaraq  güc nədir, işarəsi,
düsturu, vahidi, əlavə vahidləri, gücün za -
man  dan asılılıq qrafiki haqqında qısa nəzəri
məlumat verirəm.

Görülən işin bu işin görülməsinə sərf
olunan zaman müddətinə nisbəti güc adlanır:

A
N =                                                                                                         

t
Gücün vahidi ingilis alimi C.Vat tı  n

ə     r ə f i nə BS    -  də  vatt qəbul edilmişdir.                                                                                              
(N)   =   (A )   = 1 C  ==  1Vt

( t )       san               
Gücün aşağıdakı əlavə vahidləri var: 

1mkVt =10-6Vt
1mVt=10-3Vt
1kVt=103Vt
1MVt=106Vt

Gücün zamandan asılılıq qrafiki şə -
kildəki kimidir.                       

N (VT) t (san)

elmin...
yıxar bürcü

?

El...    sel.. Elin... bir olsa dağ
oynadar yerindən
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Tədqiqatın aparılması:
Şagirdləri 3 qrupa ayırıram və hər

qru  pa mövzuya uyğun adlar verirəm. Təd qi -
qa tı aparmaq üçün qruplara işçi vərəqləri
pay la nır və vaxt verilir:

I tapşırıq 
I Qrup (İş)
1. Güc nədir?
2. Gücün vahidi kimin şərəfinə  ad -

lan  dırılmışdı?
II  Qrup (Enerji)
1. Güc hansı hərflə işarə olunur?
2. Gücün düsturunu yazın.
III Qrup (Güc) 
1. Gücün zamandan asılılıq qrafikini

çəkin.
2. At qüvvəsi nədir?

Məlumatın mübadiləsi və mü za ki rəsi
Tədqiqat üçün ayrılmış vaxt bit dik -

dən sonra tapşırığın icrasının başa çatdığını
bildirirəm. Hər qrupdan bir lider seçilir və iş
vərəqləri lövhədən asılır. Qrup liderləri öz
qrup işlərini təqdim edir və tapdıqları ca -
vabları əsaslandırırlar. Əldə etdikləri yeni in -
for masiyaları (tapdıqları cavabları) digər
qrup  larla bölüşürlər.

I Qrup (İş) 1. İşin görülmə yeyinli-
yi güc adlanır.

2. Gücün vahidi C.Vattın şərəfinə Vt
adlandırılmışdır.

II Qrup (Enerji) 1. Güc N hərfi ilə
işarə olunur.

2. Güc  N  =  A  düsturu ilə hesablanır.                      
t   

III Qrup (Güc)  
1. Gücün  zamandan asılılıq qrafiki

aşağıdakı kimidir.
N

t

2. Texnikada bəzən güc vahidi kimi at
qüvvəsi (a.q) də istifadə edilir.

1a.q=736 Vt
2-ci tapşırıq. Yaradıcı tətbiqetmə.
I Qrup (İş)  
İdmançı ştanqı başı üzərinə 4 san.

müd  dətinə qaldırarkən 3800 C iş gördü.
Onun gücünü hesablayın.

II Qrup (Enerji)   
Tayavuran traktor 120 kq ot qalağını

5m hündürlüyə 6 san. müddətinə qaldırır.
Tayavuran mexanizmin gücünü hesablayın.
(g=10m /san2).   

III Qrup (Güc)    
Qaldırıcı kran 600 kq yükü 20 m

hündürlüyə 30 san.-yə qaldırır. Kranın mü -
hərikinin gücünü hesablayın (g=10m/san2)  

Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi
I Qrup (İş)  
A           3800

N =              =              =   950Vt
t              4   
II Qrup (Enerji) 

A            mgh         120∙10∙5
N =             =                =                = 1000 Vt

t                 t               6

III Qrup (Güc)
A          mgh       600∙10∙20         

N =       =         =             =   4000 Vt
t             t            30
Qrup işləri meyar cədvəlinə əsasən qiy -

mətləndirilir.
qrup-

meyar-       lar
lar

İş Enerji Güc

Əməkdaşlıq
Tədqiqatçılıq

Təqdimat
Axtarıcılıq

Məntiq

Natiqlik

Ümumiləşdirmə
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Nəticə və ümumiləşdirmə: Sonra şa -
girdlərin cavablarını ümumiləşdirirəm və
əla və olaraq qeyd edirəm ki, hər hansı bir
ma  şını alarkən onun texniki pasportunda gü -
cü haqqında məlumat yazılır. Bu  mə  lumat
çox zaman at qüvvəsi ilə ifadə olu  nur.
Ölkəmizdə at qüvvəsi 736 Vt, ABŞ-da və
İngiltərədə 746 Vt, Rusiyada 735 Vt qəbul
olunub.

Qiymətləndirmə: 
Dərsi yekunlaşdırdıqdan sonra hər bir

şagirdin fəaliyyətini ayrılıqda meyar cəd -
vəlinə  əsasən qiymətləndirirəm:

Ev tapşırığı: İnternetdən istifadə

edərək güc haqqında və C.Vattın ixtirası- bu -
xar maşını haqqında əlavə məlumat
toplamaq.

Nəticə etibarilə bu mövzunu öy rə -
nərkən şagird sadəcə güc haqqında məlumat
almır, o həm də fizika və həyat ikilisi
arasındakı əlaqələri də öyrənir.

Rəyçi: dos. Ə.Gərayev

Г.Бахшыева
Урок пример на тему мощность

Резюме
В статье говорится о роли прямой

связи учащегося, учителя, учебника и
ИКТ в усвоении темы. А также говорится
о том, что повыщение интереса к уроку,
является одним из основных целей пре-
подавания.

G.Bakhsiyeva
Lesson sample on the topic “power”

Summary
İn the article it is spoken about the

relations among student, teacher, textbook
and information-communication technologi-
es and their role in comprehending the mate-
rial. İt is also noted that the main goal of
teaching is to enhance students’ interest in
learning and involve them to the research.

I səviyyə II səviyyə III
səviyyə

IV
səviyyə

Mexaniki işin
də yişmə ye -
yinliyinin  ro -
 luna dair sadə
mi sallar gös -
tərə bilmir.

Mexaniki işin
də yişmə ye -
yinliyinin  ro -
luna dair sadə
mi salları mü -
əllimin kö -
mə yi ilə gös -
tərir.

Mexaniki işin
də yişmə ye -
yinliyinin ro -
luna dair sadə
mi salları qis -
mən gös tərir.

Mexaniki işin
də yiş mə ye -
yinliyinin ro -
luna dair sadə
mi salları düz -
gün gös tərir.

Mexaniki gü -
cün BS  - də
va  hidini gös   -
 tərmir və onu
əsas va hid -
lərlə ifadə edə
bilmir.

Mexaniki gü -
cün BS - də
va  hidini mü -
əl    limin kö -
məyi ilə gös -
tərir və onu
əsas va hid lər -
lə ifadə edir.

Mexaniki gü -
cün BS-d ə
vahidini əsa -
sən göstərir,
onu əsas va -
hidlərlə ifadə
edir və onlara
aid he sab la -
ma lar apa rar -
kən  bə zi
səhv    lərə yol
ve rir.

Mexaniki gü -
cün BS-də
va   hidini düz -
gün gös tə rir,
onu əsas va -
hidlərlə tam
ifadə edir və
on lara aid he -
sablamaları
düz  gün apa -
rır.
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“Azərbaycan Respublikasında təh -
silin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın
həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət
Planı”nda təhsilalanların intellektual inkişa-
fına, istedadlıların orta yaşdan aşkar olunub,
dəs təklənməsinə ardıcıl fikir verilməsi,
uşaq ların kiçik yaşlarından təfəkkür və tə -
xəyyülünün formalaşdırılması xüsusi qeyd
edilmişdir. Bu baxımdan hələ məktəbəqədər
dövrdən başlayaraq uşaqlarda düşündürücü
şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinə maraq
yaradılmasına ardıcıl fikir verilməlidir.
Uşaqlara kiçik yaşlarından aşılanan belə
süjetli əsərlər daha ciddi əhəmiyyət kəsb
edir. Təşəkkül tapdığı gündən məktəblə
əlaqədə olan bu sənət nümunələri müəyyən
tə nəzzül və tərəqqi dövrü keçirməsindən
asılı olmayaraq tərbiyəvi mahiyyəti etibarilə
həmişə güclü təsirə malik olmuşdur. Bu qay -
naqların ən maraqlı nümunəsi məzmunlu
əsər lər, na ğıl, əfsanə, rəvayət və dastanlardır.
Onların tər biyəvi təsiri sonrakı yaş döv ründə
də öz ma hiyyətini itirmir. Bəzi va lideynlər
belə düşünür ki, dəqiq elmlərə, mü asir İKT-
yə marağı olan şagirdlərə şifahi xalq
ədəbiyyatı nümunələrini oxumaq fay da sız -
dır. Lakin ən mürəkkəb qurğuları ha zırlayan
alimlər də etiraf edirlər ki, kosmik gə  miləri
hazırlayan ixtiraçı dahilər, kons truktorlar,
layihəçilər də ilk fantaziyalarını, təxəyyülün

inkişafını sehrli nağılların hesabına qazan-
mışlar. O sehrli dünya onları öz arxasınca
elmin sehirli aləminə aparmışdır. 

Təsadüfi deyildir ki, ilk kosmonavt
Yuri Qaqarinin kosmosa yolu “Andromeda
dumanlığı” fantastik əsərini oxuyandan son -
ra başlanmışdır. Cəzbedici nağıl və dastan
dünyasının bir şirinliyi də ondadır ki, maraq
doğuran sirli məqamlarla zəngindir. Araş -
dırmalar va sitəsilə bu məqamların üst mina
qatını açdıqca və ona dərindən nüfuz etdikcə
insan tə fəkküründə yeni təsəvvürlər yaranır,
bu mə    qamların üzə çıxarılması üçün elmi
mü la hizələrə geniş meydan açılır. Bəzi
məsə lələrə diqqət yetirdikdə məqsəd daha
aydın hiss olunur.

Sehrli nağıllarda maraqlı surətlərdən
biri insanlarla həmişə üz-üzə gələn və əsa -
sən, onları tilsimə salmağa, ya da fiziki cə -
hət dən məhv etməyə çalışan, onları qaranlıq
məkan larda əsir edən əzazil divlərdir. Bu
mifo loji var lıq “Avesta”nın güruhundan he -
sab olu nur. Bəzən nağıllardakı divlər müx -
təlif şə kildə xarakterizə olunur. Folklorşünas
alim M.Təhmasibin “Azərbaycan xalq ədə -
biy ya tında div surəti” əsərinin elmi dəyərini
də, “Avesta” kitabında insanlara qarşı şər
qüvvə kimi təsvir olunan divin hələ zər dü şt -
lükdən çox-çox əvvəl xeyirxah qüv vələrlə
əlaqəli olduğunun sübuta yetirilməsi faktı da

Tərbiyə məsələləri

İNTELLEKTUAL İNKİŞAFIN İLK QAYNAQLARI

Füzuli Əsgərli,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin dosenti,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Açar sözlər: sehrli nağıllar, şifahi ədəbiyyat, fantastika.
Ключевые слова: волшебные сказки, фольклор, фантастические произведе-

ния.
Key words: fairy tales, folklore, fantastic works.
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bunu müəyyən edir.
Bəzi təsviri hallarda divlərin müsbət

və ya mənfi obraz kimi çıxış etmələri xalqın
müx təlif xarakterli sehrli varlıqlara güclü
inam və etiqadı, yaxud ziddiyyətli müna si -
bətləri ilə əlaqəli olmuşdur. Təsadüfi deyil -
dir ki, fars şairi Ə.Firdovsi “Şahnamə” əsə -
rinin başlanğıcında nağıl mənbələrindən
bəh rələnərək insanlarla fərqli münasibətdə
olan div surətlərini yaratmışdır. Kəyumərs
şa hın oğlu Səyamək qara divin əlində həlak
olur. Lakin təkrar döyüşdə Təhmurəsə məğ -
lub ola n divlər məhv etməməsi üçün ona
yal va rırlar, onlara yazmaq və oxumağı öy -
rətmək xidmətini təklif edirlər.

Əsərin tərcüməçisi, şərqşünas alim
M.Əli zadə öz araşdırmalarından çıxış
edərək qeyd edir ki, “Şahnamə”ni yazarkən
Fir  dov si nin hansı yazılı mənbədən fay -
dalandığı ba rə də müəyyən qənaətə gəlmiş
olu ruq… Dahi şa irin belə bir ölməz əsər ya -
zarkən istifadə et diyi birinci dərəcəli mənbə,
tükənməz xə zi nə, özünün dönə-dönə qeyd
etdiyi kimi, dün yagörmüş ağıllı, müdrik
adam lardan eşitdiyi nağıllar, dastanlar ol -
muşdur”. Yaxud Ə.X.Dəhləvi “Məcnun və
Le y li” poemasının giriş hissəsində verdiyi
mən zum hekayədə Süleyman peyğəmbərlə
div lərin münasibətini təsvir etmişdir.  

Nağıllarda təsvir olunan divlər in san -
larla həmişə təmasda olmağa çalışmışlar ki,
bu da qədim insanların dərin inamı və eti qa -
dı ilə bağlıdır. Midiyalıların ən uca saydıqla-
rı varlıq div – Devuş olmuşdur. Div onlar
üçün tanrı – işıq, xeyirxahlıq, yaradıcı, işıq
Allahı idi. Əski sanskrit dilində isə “div”
sözü “işıq Allahı” mənasındadır.  

Ona görə də bir sıra nağıllarımızda
bu divlərin odla, işıqla birgə xatırlanmaları
tə sadüfi deyildir. Məsələn, “Cəlayi-vətən”
na ğı lının qəhrəmanı, divlə insanın iz di v a cın -
dan doğulmuş Vətən də qeyri-adi, yenilməz
qüvvəyə malikdir. Sehri ilə şəhərin bütün
əha lisini daşa döndərən sehrkar keşiş nə

qədər püfləsə də, onun təsiri divdən törənmiş
Vətənin  halına təfavüt etmir. 

Nağıllarda təsvir olunan bir sıra igid
qəhrəmanlar müxtəlif situasiyalarda insanlar
üçün sirli gücə malik və müqəddəs görünən,
canlıların həyat atributlarından biri olan
suyun ecazkar qüdrətindən dünyaya göz
açır lar. Görkəmli tədqiqatçı M.Seyidov bu
səpkili nağılların elmi, fəlsəfi mahiyyətini
açmış, bir sıra sirli məqamlara aydınlıq
gətir mişdir: “…Bir çox əski xalqların, o
sıradan azər baycanlıların soyköklərində
iştirak edən soy birləşmələri və onların ulu
babaları kök lərini öz onqonlarında ax tar -
dıqlarından (əsasən, ulu nənə-ana ilə), on -
qonla, totemlə (antromorfik, zoomorfik)
eyni kökdən ol duqları inamı ilə yaşadıqla-
rından, insanın hey  vanla (onqonla) yaxınlı-
ğına da inanmış lar. Bu yaxınlıqdan, əla -
qədən yaranan insan - varlıq, adətən, yarıto-
tem, yarıilahi olurdu”. 

“Reyhanın nağılı”ndakı Ayğır Həsən
də insan övladının belə bir inam və eti -
qadından (dərya atlarının fərqli qüvvəyə ma -
lik olması inamından) dünyaya göz açdığına
görə o, bütün şər qüvvələrə qalib gə lir. Sək -
kiz yaşında elə bir qüvvəyə malik olur ki,
“dağa əl atsaydı yerindən qoparardı. Ax şama
kimi çöldə uşaqlarla oynayırdı. Hər kəs
onun la güləşsəydi, qolpaça eləyib, qıçını bir
ya na, qolunu da bir yana atardı”.

Görkəmli ingilis etnoqrafı və din ta -
rixçisi C.Frezer bitkilərin müqəddəs bir var -
lıq kimi insan təfəkküründə uzun müddət ya -
şadığını faktlarla sübuta yetirməyə çalışır və
qeyd edirdi ki, “Vanik qəbiləsindən olan tü -
zemlər (Şərqi Afrikada) belə təsəvvür edir lər
ki, hər bir ağacın, xüsusilə də kokoslu pal -
manın canı vardır. Ona görə kokoslu pal -
manı kəsmək doğma ananın qətlinə bəra bər
tutulur. Çünki analar öz körpələrinə hə yat və
qida verdiyi kimi, ağaclar da insanlara həyat
və qida verirlər”. 

Görkəmli alim maraqlı bir misal
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gətirir: “Cənubi slavyanlarda övlad həs rə -
tində olan sonsuz qadınlar Müqəddəs Georgi
günü ərəfəsində meyvə gətirən ağaca təzə
köynəklərini sərirlər. Ertəsi gün səhər tezdən
gün çıxmamış köynəyi diqqətlə gözdən ke -
çirirlər. Əgər köynəyin üzərində hansısa bir
canlı həşərat sürünürsə qadın ümid edir ki,
onun arzuları yerinə yetəcək. O həmin köy -
nəyi əyninə geyir, inanır ki, o da bu bar
gətirmiş ağac kimi bar verəcəkdir”. 

İnsanların bu tükənməz inamı bir sıra
dünya xalqlarının həm şifahi, həm də yazılı
ədə biyyatında özünü büruzə verir.  Almaniya
və Skandinaviya ölkəsində bu tipli sehrli
nağılların bir sıra yazılı ədəbiyyatın yaran -
masına böyük təsiri olmuşdur. Bu, həm
Qrimm qardaşlarının, həm də Andersenin
ya ra dıcılığında özünü büruzə verir. Bütün
bun  lar, təbii ki, müxtəlif Şərq xalqlarının
şifahi yaradıcılığından irəli gələn məlum
motivlərin hesabına meydana çıxmışdır. Av -
ro panın bir sıra görkəmli yazıçılarının Şərq
motivlərindən bəhrələnməsi bizi hey rət -
ləndirmək gücündə deyildir. Çünki qədim
tarixə malik olan Şərq xalqları folklorunun
və o cümlədən yazılı ədə biy yatının zən gin -
liyi bunu deməyə əsas verir. Dünyanın bir
çox görkəmli sənət karları qə dim Şərq ədəbi
nü munələrindən bəh rə ləndiklərini etiraf et -
mişlər. Danimarka yazıçısı H.X.Andersen
yara dıcılığında ərəb şifahi ədəbiyyatından –
“Min bir gecə” nağıllarından bəhrələndiyini
dilə gətirmişdir.

“Düyməcik” nağılı eyni ilə Şərq hə -
ya tını xatıladır. Bu əsərdə Azərbaycan xalq
nağıllarında mövcud olan doğulma motiv -
lərinin izlərini də görmək olur. Bu səpkili
Azərbaycan nağıllarında insan al madan, bir
içim sudan və digər inancların qüd  rətindən,
“Düyməcik”də isə əs as obraz falçı qadının
ver diyi arpa dənə sindən doğulur. Buraya
An  dersenin yazıçılıq məh arətini də əlavə
etsək, fərqi yalnız bunda görmək mümkün-
dür.

Nağıllarımızda qeyri-adi şəkildə do -
ğulan uşaqlar körpə yaşlarından özlərinin
fövqəltəbii hərəkətləri ilə sonralar xalqa ar xa
duran yenilməz bir qəhrəmana, xalqın müda -
fiəçisinə çevrilir. Bu baxımdan, “Zən gi”
nağılı daha səciyyəvi görünür. Ham bal oğlu
Zəngi hələ qundaqda ikən pad şaha elə bir
şillə vurur ki, yer-göy pad şahın başına
hərlənir. Bu əlamətlər Zənginin qeyri-adi
doğu lan qəhrəman xarakterinə malik ol -
duğunu təsdiq edir.

Lakin zaman ötdükcə, insan hafizəsi
və şüuru cilalandıqca təsəvvürlər də yiş -
mişdir. Bu tipli nağıl qəhrəmanların do -
ğuluşunu qədim insanların təxəyyülündə
kütləvi şəkildə deyil, yalnız yarımallahlar
qismində, qeyri-adi görünən formada
saxlaya bilmişlər.

İbtidai təsəvvürlərə görə, insan bu
gün də bizə məlum olan cismani ölümdən
son ra da ruhən yaşayır və yeni doğulmuş
kör pə şəklində təzədən maddi dünyaya
qayıdır. İbtidai insanlar dirilər ilə ölüləri fik -
rən fərqləndirmək imkanına malik ol ma -
dıqlarına görə, yeni doğulmuş uşağı ölmüş
adamın yenidən dünyaya qayıtması kimi
başa düşürdülər. Məsələn, qədim hindlilər
yeni uşaq doğulanda sehrbaz çağırır, axirət
dünyasından kimin qayıtdığını və yeni
doğulan körpəyə hansı adın verilməsini o
müəyyən edirdi. 

Qədim dünya xalqlarının hər biri
bəşər övladının ölümünü (axirət dünyasını)
müxtəlif dərəcəyə malik ibtidai şüur
səviyyəsində dərk etmişlər. Bu gün də elm
aləmində hələlik tam şəkildə varlığı təs -
diqini tapmamış ruhun mövcudluğu barədə
hər bir xalqın (qəbilə və tayfanın) baxışı və
özünəməxsus təsəvvürləri ol muş dur. Bir
vaxtlar buryatlar və tunquslar insanların
başının üstünü alan ölümü Allahın gön -
dərdiyi təbii bir cəza kimi qəbul etmişlər.
Buradan aydın görünür ki, ruh məsələsinə
dün ya xalqları müxtəlif inancla yanaşmış və
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bunun mövcud olub olmadığını dürüstlüyü
ilə öyrənmək marağında olmuşlar. Hətta in -
sanlar üçün bir sirr olaraq qalan bu du manlı
təsəvvürə aydınlıq gətirmək istəyi bir sıra
dünya xalqlarının yazılı ədəbiyyatında ak -
tual mövzu səviyyəsinə qalxmışdır. 

Klassik eston yazıçısı A.Tammsaare
“İstintaq” əsərində bu sirli məqamın bədii
şər hini yazıçı təxəyyülünün gücü ilə oxu -
culara daha maraqlı görünən əhvalatlar çər -
çivəsində təsvir etməyə səy göstərmiş, əsər
ya zılan dövrdə ruh probleminin elmi şərhi
bəşə riyyətə məlum olmadığına görə yazı çı -
nın özünə də qaranlıq olduğu üçün əsərin
sonunu inandırıcı nəticə ilə tamamlamağa
cəhd göstərməmiş, elmə sirli görünən mə -
qamın dərkini oxucuların ixtiyarına burax -
ma ğa üstünlük vermişdir. 

Azərbaycan yazıçısı M. Süley man -
lının “Köç” romanında da ib tidai təsə v vürdə
inanclar səviyyəsində canlandırılan ruh
məsələsinin bir sıra təsvirinə rast gəlirik. Ya -
zı çı qədim dövrün bu adətlərini tədqiq et -
diyinə və dərindən bildiyinə görə bu sirli
mə qa mın bədii şərhini məharətlə təsvir edə
bilmişdir. 

Müxtəlif tarixi mövzulu tədqiqat
əsər lərini araşdırdıqca və alimlərin ağı la -
batan fikirləri ilə tanış olduqca bəzi sirli mə -
qamların üzə çıxmasının şahidi oluruq.
Tanınmış arxeoloq R.Göyüşov öz əsərində
yazır: “…Ağdaşda, Ucarın Bəhmənbərgüşad
kəndi ərazisində və Qutqaşen rayonunun
(indiki Qəbələ rayonu – F.Ə.) Həzrə
kəndində aşkar olunan küp qəbirlərində
ölülər cüt-cüt basdırılmışdır. Bir qayda
olaraq, ölülər dizdən çox bükülü, əlləri
üzünə doğru qaldırılmış halda sol və ya sağ
böyrü üstə dəfn edilmişdir”.  

Bu dövrlərdə dünyasını dəyişmiş in -
sanlar ana bətnində olduğu kimi – başı aşa -
ğıya doğru, üzü qarına tərəf çevrilmiş, diz -
lərdən bükülü, əlləri alına, çənə nahiyəsi isə
dizlərə sıxılı vəziyyətdə dəfn olu nur dular.

Bu dəfnin özü də ibtidai təfəkkürün kai natın
təbii qanunlarına yanaşma dərə cə sinə uyğun
olaraq yaranırdı. Ölmüş insanı ana bətnində
dünyaya gələcək uşaq şəklində dəfn etməklə
yenidən dünyaya uşaq şəklində qayıdacaq
inam və etiqadı uzun müddət təsəvvürlərdə
yaşamışdır.

Ən qədim dövrlərdə belə bir adət
mövcud olmuşdur ki, insan həyatını iti rər -
kən onu torpaqda dəfn etmək məqbul sa yıl -
 mamış, yalnız inanc və etiqadlara uyğun gə -
lən yas mərasimləri icra olunmuşdur. Belə
ki, dünyasını dəyişmiş insanın cəsədini mü -
əy yən edilmiş xüsusi yerə qoyardılar, ət iyi -
ni duyub ora  uçub gələn yırtıcı quşlar bədə -
nin ətini yedikdən sonra isə yerdə qalan sü -
mük lərini bir yerə yığardılar. Y.V. Çəmən zə -
minlinin “Qızlar bulağı” əsərində bu təsvirə
rast gəlirik.

İnsanların əxlaqi-mənəvi inkişafında
və formalaşmasında, mədəniyyət abidələri
sırasında görümlü yer tutan “Dədə Qorqud”
dastanları milli mədəniyyətimizin ən zəngin,
ulu qaynaqlarından biridir. Lakin bu qədim
dastanda xalq nağıllarının izini görməmək
mümkün deyildir.  Görkəmli ədəbiyyatşünas
Ə.Sultanlı dastandan bəhs edərək yazırdı:
“Dastanda sehr, tilsim, yuxu və möcüzə ilə
bağlı bir neçə səhnə var. Birinci boyda boz
atlı Xızırın gəlib oğlanın yarasını sığması,
ikin ci boyda Qazanın gördüyü yuxu, üçüncü
boyda Dədə Qorqudun ismi-əzəm oxuyaraq
Dəli Qacarın əlini yuxarıda saxlaması, be -
şinci boyda Dəli Domrulun Əzrayıl ilə gö rü -
 şü, səkkizinci boyda günbəzin yarılması,
Təpəgözün əsrarəngiz qılıncını Basatın əldə
etməsi və sair səhnələr xalq nağılları ilə sıx
bağlıdır…Beləliklə, “Dədə Qorqud” das -
tanının məzmununda gördüyümüz bu xalq
yaradıcılığı ünsürləri onun xalq ədəbiyyatı
ilə, xalqın dünyagörüşü ilə nə qədər bağlı
olduğunu göstərir…”  

Əcdadlarımızın şifahi yaradıcılıq
əmanəti kimi dövrümüzə kimi gəlib çatmış
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bu qədim dastanlarda Azərbaycan xalqının
dərin ictimai keçmişi, milli ruhu, ləyaqəti,
qüruru, adət-ənənəsi, məişəti əks olunmaqla
yanaşı, əsas məqsədi isə doğma vətəni mü -
dafiə etmək, onun bütövlüyünün, milli istiq -
laliyyətinin xarici və daxili sarsıntılardan
qo run masını nəsillərə təbliğ etməkdir.

Xalq əfsanə və rəvayətlərində de -
yildiyi kimi, bu müdrik, uzun ömrə malik
olan pirani qoca eyni şəxs olaraq, bəlkə də
bir-birindən zaman mərhələləri ilə ayrılan
müxtəlif dövrlərin müasiri qismində təsvir
olunmuşdur. Belə ki, “oğuz qövminin müş -
külini həll edən”, ilahi vergili bu görkəmli
şəxsiyyət özünün təmsil etdiyi zamanın öv-
ladı olduğuna görə təkcə bəşər övladlarının
ad qoyma mərasimlərində iştirak etmir, eyni
zamanda, kainatda mövcud olan digər canlı
və cansız varlıqların adlarını da Dədə Qor -
qud qoyur: “Adını bən dedim, yaşını Allah
versin!” və sair.

Yazılı milli uşaq ədəbiyyatımızda da
Də də Qorqud xarakterli və ya ona bənzər bir
sıra müsbət obrazlara rast gəlmək müm kün -
dür. A.Şaiqin “Tapdıq dədə” poemasında
Tapdıq dədə, Zahid Xəlilin “Küp” pyesində
Qurban dədə və sair. 

Yaxud özbək eposu “Alpamış”dakı
ob razları-Alpamışı, onun sevgilisi Bər çi -
nayı, bacısı Kaldırqaçı, sadiq dostları Qa ra -
can və Keyqubadı “Dədə Qorqud”dakı ob -
razlarla paralelləşdirə bilirik. Məsələn, Al -
pamış Qaracan ilə dostluq əlaqəsi yara daraq,
onunla birgə doxsan pəhləvana qalib gə lir.
Və ya Keyqubad adlı çoban Alpamışa kö -
mək edərək Kalmık şahını taxtdan salır.
Yaxud iki hissədən olan bu dastan “Bamsı
Beyrək boyu”nu xatırladır.

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının fol k -
lor motivləri ilə əlaqəsi onun müsbət yara -
dıcılıq keyfiyyətinə səbəb olmuşdur. Həm -
çinin bu motivlər bir mənbə və məxəz kimi
yazıçılarımızın diqqətini cəlb etmiş, qələm
sahibləri öz fərdi yaradıcılıq səviyyəsinə

uyğun olaraq mənbəni təkrar etməmək şər ti
ilə özlərinin orijinal əsərlərini yazmışlar.
Uşaq  yazıçısı M.Rzaquluzadə daha çox
“Dədə Qorqud” dastanlarının bir neçə bo -
yun dan istifadə etmişdir. Yazıçı dastan mo -
 tivlərinə yaradıcı yanaşmış, “Dirsə xan oğlu
Buğac xan boyu”nun motivləri əsa sında
“Ana ürəyi, dağ çiçəyi”, “Salur Qa zanın evi -
nin yağmalandığı boy”undan bəh rələnərək
“El gücü”, “Baybörənin oğlu Bam sı Beyrək
boyu”ndan istifadə edərək “Də  li ozan” he -
kayəsini qələmə almışdır. Yaz ıçı boyun ide -
ya istiqamətini saxlamaqla, döv   rün tə -
ləblərini nəzərə almış, ideoloji ça larları daha
qabarıq verməyə, əsas məqsəd olan qəh -
rəmanlıq və vətənpərvərlik ruhunu qoru yub
saxlamağa çalışmışdır. “Ana ürəyi, dağ
çiçəyi” hekayəsinin süjet xəttində ey niy yət
olsa da, obrazların dili, xarakterik xüsu -
siyyətləri bu və ya digər hadisələrin təsviri
dastandan fərqli şəkildə nəzərə çarpır. “Salur
Qa zanın evinin yağmalandığı boy”u əsa -
sında yazılmış “El gücü” hekayəsində müəl -
lif Qazan xan obrazının müsbət cəhət lərini
göstərməklə yanaşı, onun zəhmətkeş xalqla
əlbir olmamasını, hər şeyi öz üzərinə gö -
türməsini, nəticədə, el-obasının talan edil -
məsini onun mənfi xüsusiyyəti kimi təsvir
etmişdir. 

Müəllifin bu əsərində eposun ori -
jinallığına xələl gətirən bir sıra əlavələri
sovet dövrünün siyasi ideologiyasından irəli
gələn təsir ilə bağlamaq lazım gəlir. Əsərdən
göründüyü kimi, mövcud ideologiyanın
tezislərinə uyğun gəlməyən Qazan xan ob -
razı dastandakı kimi real təsvir edilməmiş -
dir. Guya o, elin gücü ilə hesablaşmayaraq
yalnız özünə uyğun varlı bəylərlə birləşir,
aşa ğı təbəqəli insanların köməyindən yarar -
lanmağı özünə əskiklik sayır. Qazan xan dan
fərqli olaraq, aşağı təbəqənin nüma yəndəsi
Qaraca çoban isə bitkin bir obraz kimi daha
qabarıq verilir və xalq qəhrəmanı sə viy -
yəsinə yüksəldilir.

*6 “Azərbaycan məktəbi” №2



82

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

M.Rzaquluzadə “Dəli ozan” heka -
yəsində “Baybörənin oğlu Bamsı Bey rək
boyu”na bir qədər fərqli yanaş mışdır. Heka -
yənin başlanğıcı dastandakı hadisələrə uy -
ğun şəkildə verilsə də, yazıçı bədii təxə y yülü
hesabına əsəri orijinal şəklə salmış, qul -
durluqla gününü keçirən Şöklü Mə liyi bu -
raya əlavə etmişdir. Bu quldur tikdirdiyi bir
qəsri özünə məkan seçərək insanları oğurlat-
dırır, onları qul bazarında satdırır, yaxud
nağıllardakı əzazil divlər kimi yeraltı qaran -
lıq mağaralarda saxlayır, işgəncələr ve rir,
ayaqlarından asdırır və sair. Yazıçı yara dıcı -
lıq imkanlarından istifadə edərək heka yəni
daha maraqlı etmək üçün folklor janr la -
rından daha geniş istifadə etməyə çalış -
mışdır. Toy ərəfəsində yoldaşları ilə oğur -
lanan Beyrək gəmiçiyə satılır, beş il bu gə -
midə avar çəkir, əldə etdiyi yeyə ilə zən ciri
kəsərək xilas olur. Son hadisələr isə yenə də
dastanla eyniləşir, Beyrək Banıçiçəyə qovu -
şur və sair.

“Koroğlu” dastanının çoxvariantlı
ol ması bir fikri qüvvətləndirir ki, dünya
xalq ları şifahi və yazılı ədəbiyyatlarını yara -
darkən bir-birindən bəhrələnmişlər. La kin
“hər bir xalq “Koroğlu” süjetini öz yara dı -
cılıq ənənəsinə uyğun işləmiş, özlərinə məx -
sus yeni variantlar yaratmışlar”.

Bir sıra variantlarda (“Goroğlu”,
“Qurqulu” və s.) nağılçılıq üstünlük təşkil
edir. Dastan qəhrəmanları sehrli nağıllarda
ol duğu kimi divlər və əjdahalarla mübarizə
aparırlar. Yaxud pərilərin köməyi ilə bu var -
lıqlar üzərində qələbə çalırlar.  

Bu çoxvariantlı dastanın nağılvari
təsvirli olması təbiidir. Bir sıra yazılı ədəbi
nümu nələrdə (Ə.Firdovsinin “Şahnamə”,
Ə.Nəvainin “Fərhad və Şirin” və s.) nağıl
təsirini görmək olur.

Ayrı-ayrı təhlillərdən də göründüyü
kimi, müxtəlif janrlı folklor nümunələri ya -
zılı ədəbiyyatımız üçün zəngin mənbə
olmuşdur. Bu motivli qaynaqlardan məha -

rətlə istifadə etmiş görkəmli sənətkarlar bu
yolla öz orijinal əsərlərini yarada bilmişlər.

Unudulmamalıdır ki, müasir insanın
mütaliə tələbatının artırılmasını şərtləndirən
amillərdən biri elmi-texniki nailiyyət olsa
da, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri bu
nailiyyətlərin ilk qaynaqlarıdır. 

Rəyçi: prof. Zahid  Xəlil

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1. Yeni təhsil proqramlarının (ku -
rikulumların) tətbiqi məsələləri. Bakı,
2014.

2. Azərbaycan şifahi xalq ədə -
biyyatına dair tədqiqatlar. VIII cild. Bakı:
Səda, 1999.

3. Xəlil Z., Əsgərov F. Uşaq ədə -
biyyatı. Bakı, 2007.

4. Художественное восприятие.
Свочнил: Наука, 1971.

Ф.Аскерли
Начала источнков интеллектуального

развития
Резюме

В статье повествуется о воспита-
тельном влиянии фольклорных при-
меров, в том числе легенд, сказок и саг.

F.Asgarli
First sources of intellectual development

Summary
In the article it is spoken about the

examples of folk literature, as well as
legends, tales epos and their educative
impact. 



83

“Azərbaycan məktəbi” 2015/2

Azərbaycanın xalq şairi Rəsul Rza -
nın sərlövhədəki sözlərini hazırkı sənət abi -
dələrimizə də şamil etmək olar. Hə qi qətən
də, uzun illər qayğı sözünə bürünən sənət
əsərləri yalnız ötən əsrin ikinci yarısından
sonrakı illərdə qayğı ilə əhatə olunmağa
başlamış, müstəqillik dövründə öz əsl hi -
mayədarlarını tapmışdır. Ölkəmizdə mə də  ni
irsimizin qorunub saxlanması, onun ay rı-
ayrı sahələrinin inkişafı, həm də bun ların gə -
ləcək nəsillərə çatdırılması, həm çinin dün -
ya da təbliği sahəsində ardıcıl və məq səd -
yönlü iş də məhz müstəqillik il lərindən baş -
lan mışdır. Bu sahədəki işlər ulu öndər Hey -
dər Əliyevin aşağıdakı sözləri ilə isti qa -
mətlənmişdir: “Hər bir xalqın mədəni irsi
onun milli sərvəti, tarixi və bu günüdür”. Bu
sahələrdən biri də xal ça çılıqdır. 

Böyüməkdə olan nəslin hərtərəfli
təhsilə yiyələnməsində bu qədim sənətin də
öz yeri görünür. Bu ecazkar abidələrin öz in -
ki şaf yolu vardır. Ölkəmizdə yetmiş-sək sə -
ninci illərdə milli-mənəvi sərvətlərimizə ve -
ri lən qiymət, göstərilən qayğı və diqqət dox -
sanıncı illərdə müstəqillik dövründən ye ri -
dilən dövlətçilik siyasətinin tərkib his səsinə
çevrildi, diqqət mərkəzində saxlandı.

Belə sənət nümunələri qədim xalıla-

rın muzey qoruğu olan “Xalça Muzeyi”ndə
öz təcəssümünü tapmışdır.

Xalça Muzeyinin qızıl fondunu xov -
lu xalçalar təşkil edir. Burada Azərbaycanın
7 əsas xalçaçılıq məktəbi - Quba, Bakı,
Şirvan, Gəncə, Qazax, Qarabağ və Təbriz
məktəbləri təmsil olunub. Muzeydə həm -
çinin xovsuz xalçaların nadir nümunələri də
saxlanılır.

Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əli -
yevanın böyük səyləri sayəsində milli xal -
çaçılıq sənəti 2010-cu ildə YUNESCO-nun
Bəşəriyyətin qeyri-maddi irsinin rep re zen -
tativ siyahısına daxil edilib. Hər il noyabrın
16-sı ölkəmizdə Azərbaycan Xal çası Günü
kimi qeyd edilir.

Azərbaycanın tarixi ərazisində mey -
dana çıxmış, hazırda xalq sənətkarları, us -
talar, rəssamlar tərəfindən əl ilə toxunan bu
sənət nümunələrinin qorunub sax la nılması,
öyrənilməsi, təbliği və inkişaf etd i rilməsi ilə
əlaqədar yaranan mü nasibətləri tən zimləyən
Azərbaycan xalça sənətinin  qo runması və
inkişaf etdirilməsi haqqında Qanun müs -
təqillik illərində bu sahəyə gös tərilən yüksək
səviyyədə dövlət qayğısının ifadəsidir (07
dekabr 2004 -cü il). 

QAYĞI SÖZÜ VƏ QAYĞI ÖZÜ

Səidə Səlimzadə,
13 nömrəli Bakı Peşə Məktəbinin direktoru

Açar sözlər: xalça, milli sərvət, layihələndirmə, harmoniklik, miniatür, rəngkarlıq.
Ключевые слова: ковер, национальное богатст во, проектирование, гармо-

ния, миниатюрный, жи во  пись.
Key words: carpet, national wealth, design, harmony, miniature, painter.
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Xalçaçılıq Azərbaycan xalqının ta -
rixində onun zəngin mənəvi aləmini, xa -
rakterik xüsusiyyətlərini, formalaşan dün ya -
görüşünü, özünəməxsus intellektini, es te -
tikasını, həyat fəlsəfəsini, dini görüşlərini,
da  xili düşüncə tərzini özündə əks etdirən in -
cə bir sənət sahəsidir. İnsanın özünü an -
ladığı, dərk etdiyi zamandan bu günə qədər
istər kənd, istərsə də şəhər sakinləri xalı-
xalça üstündə doğul muş, yaşamış, düny adan
köçmüşlər. Da nı l maz faktdır ki, xalça mə -
mu latı həyatı mızda heç bir zaman ak tu al -
lığını itirməyən, dəyişməz atribut olaraq
qalma qdadır.  

Xalçalar öz tətbiqi təyinatına uyğun
olaraq qədim zamanlardan harmonikliyi, rit -
mi, rənglərin gözəlliyini özündə əks etdirir.
Lakin iqtisadi və coğrafi tələb lərin birliyi
əsas şərt idi ki, xalça sənətində bədii for ma -
laş ma estetik dəyər kəsb edərək, xalqın milli
xü susiy yətlərini və dəyərlərini özündə əks
et  dirən əsl sənətə çevrilsin. Əl bəttə ki, bu
ba xımdan Azərbaycan bütün bu dəyərləri
özün də birləşdirə bilən bir diyardır. Bu mə -
nada xalça sənətinin yaranması və in kişafı
möh təşəm bir tarixi dövrü əhatə edir.   

Qədim zamanlardan bəri Аzərbаycаn
xаlçаlаrı һərtərəfli tədqiq еdilib öyrənil -
mişdir. Xalçalarımız һаqqındа məlumata ilk
yunаn аlimi Ksеnоfоn tun əsərlərində rаst
gəlinir. Xаlçаlаrı mız hаqqındа qiy mətli
məlumаtlаra оrtа əsrlərdə Azər baycana gəl -
miş ərəb və İrаn tаrixçilərinin, dа һа sоnrаlar
isə Аvrоpа səyаһətçilərinin ya zılarında rast
gəlinir. XIX əsrin sоnlаrındа isə bir çox
Avropa ölkələrində Şərq in cə sənətinə həsr
оlunmuş kitаb və аlbоmlаrdа Аzər bаycаn
xаlçаlаrının bədii və tеxniki xü susiyyətləri
һаqqındа əsaslı məlumаtlаr verilmişdir. 

Azərbaycan xalçaları artıq uzun
illərdir ki, dünyanın bir çox ölkələrindən
xalçaçı mütəxəssislərin diqqətini cəlb edir.
Bu xalçaların toxunma və texnologiyası, sü -
jet müxtə  lifliyi, naxış və rəng həlli, kompo -

zisiya quruluşu yeni tədqi qatlar üçün geniş
imkan lar yaradır. Əsrlər boyu Azərbaycan
xalça  sında yaşanmış ənən ələrin müasir xal -
çaçı-rəssamlar tərə findən davam etdiril məsi,
eləcə də yeni stilizə olunmuş element lərin
ya ranması ilə üzə çıxır. Çünki xalça ədə biy -
yat, me marlıq, miniatür rəngkarlığı və de -
korativ-tətbiqi sənət sahələri ilə sıx şəkildə
bağlıdır.

Səməd Vurğun Londonda olarkən,
ziyafətlərin birində gözü yerə döşənmiş bu
sənət nümunələrinə sataşdıqda, “mərmər dö -
şəmələr üstə xalılar bəzisi hinddəndir, bəzisi
Çindən”,- deyərkən bu sənət əsərlərinin
Şərqə məxsus olduğuna işarə vurmuşdur.
Sonra da ürək yanğısı ilə hind qızının
“toxuduğu xalılar üstə lordların qol-qola
verərək rəqs etdiklərini” qeyd etmişdir. Şair
bu mən zə rəni seyr edərkən Şərq-Azər baycan
xalçalarının dünyaya ya yıldığından qürur
duyur, oxucuların diqqətini orta əsrlər
Şərqinin maddi və mənəvi mə də -
niyyətlərinin sonsuz hüdudlarına cəlb edir. 

Bütün bunlar belə bir maddi-mənəvi
sər vətlərin təhsilalanlara lap kiçik yaş -
larından zəruriliyini məktəb qarşısında bir
məq səd kimi qoyur. Ümumtəhsil mək -
təblərində ibti dai si niflərdən başlayaraq şa -
gird ləri milli sənət nü munələri olan xal ça -
çılıqla tanış etmək, onlarda bu sahəyə maraq
yar atmaq son dərəcə vacibdir.

Ümum təhsil məktəblərinin I-IV si -
nifləri üçün fənn kurikulumunda təsviri in -
cəsənət fənninin vəzifələri müəyyən ləş di ri -
lərkən aşağıdakı cəhətlər də öz yerini tut -
muşdur:

- Şagird ləri təsviri sənət növlərinin
forma, janr, üslub və ifadə vas itələri, in -
cəsənət tarixi haq  qında ümumi məlu matlarla
tanış etmək, onların yaradı cı estetik fə a -
liyyətlə bağlı ən sadə və ilkin bacarıqlara
yiyələn mələrini təmin etmək;

- Şagird lərdə bədii zövq, estetik
mədəniy  yət, rəng, forma və məkan hissiy -
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yatı, vizual yaddaş, milli təsviri və dekora tiv
sənət növləri nə məhəbbət, ümumbəşəri incə -
sənət nümunə  lərinə, habelə bədii yaradıcı lı -
ğa meyil və maraq formalaşdırmaq;

- Şagirdlərdə mücərrəd və məntiqi
təfəkkür, əməksevərlik bacarıqları formalaş-
dırmaq (1, s.244).

İbtidai siniflərdə tədris olunan təs vir i
inc əsənət fənninin konseptual tələblər baxı   -
 mından vəzif ə lərinin reallaşdırılması şagird
şəx siy yətinin inkiş afında əhəmiyyətli də -
rəcədə dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb
olur. Çox təəssüf lər olsun ki, bu fən nin tədri -
sini peşəka r lıqla həyata keçirənlərin sayı
hələ  azdır.

Aparılan müşahidələr və təc rü bə -
lərdən aydın olur ki, ibtidai siniflərdən
başlayaraq xalça üzərində şagirdlərin sadə
təsviri fəaliyyəti onların fiziki, əqli və estetik
inkişafına yüksək səviyyədə təsir göstərərək
maraq formalaşdırır. 

Tətbiqi sənətin xüsusi bir qolu olan
xalça çılıq Azərbaycan xalqının milli mə -
dəniyyəti tarixində özünəməxsus yer tutur.
Bu sənət növü, demək olar ki, Azərbaycan
xalqının rəmzinə çevrilmişdir. Yüksək bədii
də yərə məxsus xalçalarımızın naxışları yad -
da şda özünə əvəzolunmaz yer edən müxtəlif
elementlər və fərqli təsvirlərlə bəzədilirdi.

Xalça sənətinin inkişaf tarixinə nəzər
salsaq bu sənətin izlərinə əsrləri ötüb keçən
uzaq bir keçmişdən baxmalı olarıq. Azər -
baycanda istər mövcud təsərrüfat imkanı,
istərsə də təbii şərait xalçaçılığın inkişafı
üçün əlverişli olmuşdur: yun parça istehsalı
üçün tükənməz bir mənbə olan qo yun -
çuluğun geniş yayılması, gözəl, zəngin təbii
boyaların olması Azərbaycanda zərif xal -
çaçılıq sənətinin inkişafı üçün lazımi imkan
yaratmışdır. Doğrudan da, “Təbiət quranda
Azərbaycanı ona çəkilmişdir xilqətin əli
(S.Vurğun).

Artıq məlum olduğu kimi, arxe oloji
mate riallar Azərbaycan xalça sənəti tari xinin

çox keç miş tarixə söykəndiyini sübut et -
mişdir. Bu haqda kifayət qədər araşdırmalar
aparılmış, müxtəlif elmi yazılarda geniş
izahatlar verilmişdir.   

Azərbaycanda xalçaçılığın inki şafı
haq qında Herodot, Klavdi Elian, Ksenofont
və başqa qədim dünya ta rix çi lərinin əsər -
lərində önəmli məlumatlara  rast gəlinir. 

600-dən artıq kompo zisiyası ilə bə -
zə dilmiş Azə r baycan xalçaları sanki bu
əzəmətli dünyanın salnaməsidir. 

III-VII əsrlərdə Azərbaycanda xalça
sənəti daha da inkişaf etməyə başladı. Bu
dövrdə Azərbaycanda ipəkdən, qızıl-gümüş
saplardan nəfis xalçalar toxunurdu.

Azərbaycan xalçalarının bə dii, elə cə
də texniki xüsusiy  yətləri haq qında or ta əsr -
lərə aid bir çox materiallar var dır. Məsələn,
X əsrə aid “Dünya nın sərhəd ləri” əsərin də
Muğan da toxu nulan pa laz və çulları, Naxçı -
vanın zili toxu nuşlu xalıları haq    qında
məlumat verilir. Bu ya zı nın müə ll ifi, təəs süf
ki, məlum  deyil. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” das tanında,
Nizami Gəncəvinin, Xaqanin və digər mütə -
fəkkirlərin, orta əsr yazarlarının əsər lərində
Azər baycanın ipək xalçalarına aid mə lu -
matlarla rastlaşmaq mümkündür. Orta
əsrlərdə Azərbaycandan xarici ölkələrə ixrac
edilmiş xalçalar öz incə naxış elementləri,
zərif və nəfis toxunuşları ilə məşhur Avropa
rəssamlarının diqqətini cəlb etməyə başlayır.
Bunu onların əsərlərində, miniatürlərində
görmək mümkündür. 

XVIII əsrin II yarısında Şimali
Azərbaycanın Şəki, Bakı, Quba, Qarabağ,
İrəvan, Gəncə, Naxçıvan, Şirvan kimi kiçik
xan lıqlara bölün məsi ilə xalça istehsalı
genişlənməyə başladı. O dövrdə adlarını
çəkdiyimiz hər bir xanlığın özünə aid xalça-
çılıq karxanası mövcud olmuşdur. Be lə ki,
xanlıqlar döv rü ndə xalç açılıq sənəti nin
inkişafı gələcəkdə bu istiqamətdə xalça
mək təblərinin adının yaranmasına zəmin
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yaratdı.
Azərbaycan xalçaları tex niki ba xım -

dan xovlu və xovsuz növlərə bölünür. Xov -
suz xalçalar toxuculuq sənətinin, demək olar
ki, ən erkən dövrünə təsadüf edir.

Azər baycan xal çaları sənət sahə  si
kimi naxış, kompo  zisiya, rəng həlli, tex n iki
və bə dii xüsu si y y ətlərinə görə 7 xal ça çılıq
məkt ə binə (Bakı, yaxud Abşeron; Quba;
Qarabağ; Şirvan; Gəncə; Qazax; Təbriz)
bölünür.  

Bakı xalçaçılıq mək təbi  Görədil,
Nov xanı, Nardaran, Bülbülə, Fatmayı, Mər -
d əkan, Qala, Xilə və Abşe ronun digər
kəndlə rini əhatə edir. Bura eyni zamanda
Xızı rayonu, Qədi, Hil, Keş, Fındığan və di -
gər xalça məntəqələri də aiddir. Bakı xal -
çaçılıq məktəbini digər məktəblərdən fərq -
ləndirən xü susiyyət bu xalçaların daha
yumşaq olması, istifadə edilmiş rənglərin
daha da intensivliyi, kompozisiyada istifadə
edilmiş elementlərinin orijinallığı, orna -
mentlərinin zərifliyidir. Xalçaların üzə -
rindəki təsvir edilmiş tarixi mənbələr,
yazılar bu kəndlərdə xalçaçılığın geniş
şəkildə inkişaf etdiyini, eyni zamanda bu
xalça və xalça məmu latlarının ölkənin
hüdud    larından kən a ra ixrac edildiyini də
sübut edir. Xal ça nın kom p ozisiyasında tez-
tez rast gəlinən ele mentlərdən medalyonları
qeyd etmək olar. Həmin element təbiətdə
möv c ud olan bitkilərdən alınmış or na -
mentlərin stilizə edilmiş, üslublaşdırılmış
formaları üzərində qurulmuşdur.   

Bu xalçaların bəzəklərində həndəsi
formalı göllər, əyri xətli nəbati elementlər
üstünlük təşkil edir. Bakı qrupuna aid
xalçaların rəng koloritində ara sahənin
yerliyində adətən tünd göy çalardan, bəzi
hallarda isə qırmızı və sarı rənglərdən
istifadə olunur. Bakı xal çalarının, demək
olar ki, böyük əksəriyyəti toxunduğu kəndin
adı nı daşıyır. Məsələn, “Novxanı”,
”Suraxanı”, “Qala”, “Görədil”, “Fatmayı”,

“Fındığan”, “Qədi” və s. 
Quba xalça mərkəzi üç hissəyə -

dağlıq, dağətəyi və ovalıq his sələrə bölü nür,
Azərbaycanın şimal-şərqində yer ləşir. Dağ -
lıq hissədəki məntəqələr – Qırız, Qo -
naqkənd, Xaşi, Buduq, Cimi, Afurca, Yerfi,
Cek, Salmasöyüd kəndlərində mər kəz -
ləşmişdir. 

Burada 30-dan çox ornament kom -
pozisiyalı xalçaları əhatə edir. Quba ərazisi
müxtəlif etnik qrupların, tay faların yer -
ləşdiyi tarixi bölgə olduğu üçün bu r ada 
toxun muş xal çalar da geniş naxış müx -
təlifliyi ilə fərqlənirlər. Hə min xal çaların
naxış ele me ntlərinin, or n amen tlərinin çox
hissəsi sti lizə olunmuş bitki motivləri ilə
xarakterizə olunur. Bu xüsusiyyəti elə ilk
baxışdan gör mək mümkündür. Diqqətlə
nəzər sal  dıqda kom pozisiyanın bütün
bəzəklərinin vahid bir sistem üzərində qurul -
duğunu görmək mümkündür. 

Quba xalça istehsalının əsas mərkəz -
ləşmiş hissəsi Əmirxanlı, Əlixanlı, Xəlfələr,
Pirəmsan, Bilici, Şahnəzərli, Pirə bədil,
Zeyvə, Zöhrami, Sumaqobaq, Xırdagül-çiçi,
Sırt-çiçi, Dərə-çiçi kimi dağətəyi zon  a    lara
aid edilir. Şabran aran zon asında Çay  Qara -
qaşlı, Hacı Qara qaşlı, Süs ənli, Qaraqaşlı,
Dəvəçi, Mollakamallı və di gər kə n dlərdə isə
aralıq zonaya məx  sus mərkəz ləşmiş xalça
istehsalı müəs sisələri vardır ( 3, s. 23-24).

Quba xalçalarında, əsasən, hən dəsi
naxış lardan istif adə olunur. Bunlar st ilizə
edilmiş heyvan motivlərindən, çox zaman da
təbi ə tdən götü r ülmüş bitki mən şəli ele -
mentlərdən, naxışlardan ibarət olur. Quba
məktəbinə aid xalçaların kompozisiya quru-
luşunda medalyonlu çeşni üslubundan da
geniş istifadə olunur. Bu məktəbin kom -
pozisiyası sıralarında “Qədim-Minarə”,
“Qımıl”, “Alpan”, “Qollu-çiçi”, “Pirəbədil”,
“Hacıqayıb”, “Qırız” və digərlərinin adlarını
çəkə bilərik.

Qarabağ xalça məktəbi dağlıq və
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aran zonaları üzrə iki regionu əhatə edir.
Dağ lıq zonaya nisbətən xammalla, şüb həsiz
ki, daha yaxşı təmin olunmuş aran rayon -
larında Cəbrayıl, Ağdam, Bərdə və Füzuli
xalça istehsalında əsas yer tutur. Qarabağ
qrupu xalçalarının 33 kompozisiyası vardır. 

Qarabağ xal çaları öz tex no loji xüsu -
siy yəti baxımından sıx hündür və yum şaq
xova ma lik olması ilə fərqlənir. Bu xal -
çaların rəng koloriti olduqca şuxdur,
parlaqdır. 

Qarabağ xalçaçılıq məktəbi XVIII
əs r də Şuşada cəmlənmişdir. Bu dövrdə klas-
sik çeşnili xal çalarla yanaşı, Rusi yadan,
eləcə də Avrop adan gətirilmiş məcməyi,
ətirli sabun, çit və digər müxtəlif məişət əş -
yalarının üzərindən götürülmüş naxışlardan
yeni xalça kompo zisiyaları toxunurdu. Qara -
bağ xalçaları zəngin boyaq palitrası ilə diq -
qəti cəlb edir. Bu rənglər gözəl Qara  bağ təbi -
 ətinin həs sas rənglərinin ən incə çalar larını
özündə əks etdirir. 

Qarabağ xalçaları süjet müx tə -
lifliyinə və bədii təfsirinə görə özünə məx -
susluq yaradır. Həmin xa lçalar üfüqi sim -
metriya prin  sipi üzrə mövzunun deko rativ
cəhətdən məni msənilməsinin əsl xalq
manerasında qurulmuşdur. İlk öncə Qarabağ
xalçalarında gözoxşayan təsvirlərlə yanaşı,
əsasən, ovçuluq süjetindən də istifadə
edilirdisə, sonralar burada həmin süjetlərə
marağın azaldığını görürük. 

Dağlıq zonaya aid mərkəzin hər
birində çoxsaylı kəndlər var ki, burada toxu -
culuqla məşğul olan əhali çoxluq təşkil edir.
Burada toxunan xalçalar, əsasən, satış məq -
sədilə həyata keçirilir. Bədii xüsusiy yəti,
texno  logiyası, rəng seçimi nöq teyi-nəzə rin -
dən Zəngəzur və Naxçıvan xalça istehsalı
mər kəzləri də Qarabağ xalça mək təbinə da -
xildirlər. “Aran”, “Bağçadagüllər”, “Balıq”,
“Buynuz”, “Bərdə”,“Bəhmənli”, “Qarabağ”,
“Qoca”,“Qasımuşağı” ,“Ləmbərani” ,
“Muğan”, “Talış”, “Ləmpə”, “Malıbəyli”,

“Xanqərvənd”, “Xanlıq”, “Xantirmə”, “Çə -
ləbi”, “Şabalıdbuta” və di gər çeşnili xalça
kompo zisiyaları Qara bağ xalçaçılıq mək -
təbinin klassik nümu nələrindəndir.

Xalçaçılıq məktəbləri arasında
Şirvan xalçaçılıq məktəbinin özünə məxsus
yeri vardır. Bu Şamaxı, Mərəzə, Ağsu,
Kürdəmir, Qazıməmməd, Göyçay və eləcə
də onların ətraf kəndlərini əhatə edir. Bu xal -
çalar da adət üzrə əsasən mövcud ol  duğu zo -
nanın adını daşıyır. “Mərəzə”, “Qobustan”,
“Şirvan”,“Kürdəmir”, “Şalyan”, “Şirəlibəy”,
“Çuxanlı”, “Bico”, “Hacıqabul” və digər
nümunələrin adlarını misal göstərə bilərik.

Şirvan xalçaları özünün zən gin,
mürəkkəb naxışlı kompo  zisiyaları ilə məş -
hurdur. Bu xalçalar hələ orta əsrlər Avropa
rəssamlarının əsərlərində tərənnüm edilirdi.
Niderland rəssamı Hans Memlinq “Məryəm
öz körpəsi ilə” əsərində “Şirvan” xalçasının
təsvirini vermişdir.

Gəncə xalçaçılıq məktəbi Gəncə
şəhəri və onun ətraf kəndlərində, Gədəbəy
və Goranboy, Şəmkir, Samux rayonlarında
mərkəzləşmişdir. Təbii ki, məktəbin mərkəzi
Gəncə şəhəridir. Bildiyimiz kimi, Gəncə
hələ erkən orta əsrlərdən ipək, yun
parçaların, ipək xalçaların istehsal mərkəzi
kimi tanınmışdır. Əsrlər boyu yüksək key -
fiyyətli xalça istehsalı mərkəzi olan Gəncədə
xüsusi xalça emalatxanaları olmuşdur.
Gəncə xalçaçılıq məktəbinin xarakterik
xüsusiy yəti onun ətraf rayonlarda mövcud
olan xalçaçılıq sənətinə də öz xüsusi təsirini
göstərməsidir.

Gəncə xalçaçılıq məktəbinə aid xalça
kompo zisiyaları sırasında “Gəncə”, “Qədim
Gəncə”, “Gölkənd”, “Fəxralı”, “Çaykənd”,
“Çaylı”, “Şadılı”, “Çıraqlı”, “Samux” və
digərlərini misal göstərə bilərik.

Qazax xal ça çılıq məktəbinə Qazax,
Gürcüstan ərazisindəki azər baycanlıların
yaşayış əraziləri və XX əsrin son larına qə dər
azər baycanlıların yaşadığı Ermənistandakı
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bə zi bölgələr aiddir. Bura Borçalı və Göyçə
xal ç açılıq məktəbləri aiddir. Qazax xalça
mən  təqəsinə Qazax və onun ətraf kənd ləri, o
cüm lədən Ağstafa və Tovuz ra yon   ları
daxildir. 

Borçalı xalçaçılıq məktəbi Borçalı,
Qarayazı, Qaraçöp, Qaçağan xalça mən -
təqələrində mərkəzləşmişdir.

Qa zax qrupuna daxil olan çeşnilər
sır asında “Şıxlı”, “Borçalı”, “Qaymaqlı”,
“Qara qoyunlu”, “Qarayazı”, “Qaraçöp”,
“Qaçağan”, “Dağkəsəmən”, “Dəmirçilər”,
“Kəmərli”, “Göyçəli”, “Salahlı” və digər -
lərinin adl arını qeyd etmək olar (2, s.8-19).

Xalçaçılığın öyrədilməsi və tətbiqi
də unudulmamalıdır. Rəssamlıq Aka de mi -
yasının xalçaçı-rəssam ixtisasının tədrisində
əsas fənn  “Layihələndirilmə”dir. Bu fənn tə -
 ləb ələrə xalça çılıq məmulatlarının layih ə -
ləndirilməsi üzrə təcrübi bacarıqların
verilməsini, layi hənin qurulması qa nun -
larını, hər bir halda tələbə qarşısında duran
tapşırığın yaradıcılıq baxımından dərk
edilməsinin öyrədilməsini nəzərdə tutur. Bu
zaman tələbələrə hər xalça layihəsinin bir
sənət əsəri olduğu və onun özünə məxsus
üslubu nun olması anlayışı aşılanır. Eyni
zamanda klassik irsin əhə miyyətinin izah
edilməsi, onlardan düzgün isti fadə etməklə
qanun a uyğunluqları açmaq haq qında mə -
lumatları özündə cəmləşdirən ku rsun əsas
məqsədi öyrənilmə ardıcıllığına uyğun
olaraq, qarış (rapport) və onun sxematik
quruluşu əsasında kiçik ölçülərdə layi -
hələndirilməsi, “Butabəndlik”, “Göl bənd -
lik”, “Qupbabəndlik”, “Ləcəktürünc”, “Bən -
di-rumi”, “Kətəbəbəndlik”, “Açma-yum -
ma”, “Riçəkbəndlik”, “Qab-qabı”, “İs -
limibəndlik”, “Əfşan”, “Bağçada güllər”,
“Atlı-itli”, “Şah Abbası”, “Xətai”, “Ağaclı”
kimi kompozisiyaların təyinetmə üsulu ilə
kağız üzərində layihələndirilməsi və rəng -
lənməsindən ibarətdir. 

Kursun proqramına əsasən “Lə -

çəktürünc”, “Xətai”, “Vaq-vaqı” və “Ov -
çuluq” adlı kompozisiyaların qa palı ko  m -
 pozisiya quruluşu əsasında layihələndirilib
işlənməsi tapşırıq kimi ortaya çıxmışdır. Bu
sistemlə işlənmiş kompozisiyalara müəyyən
kon kret və ziy yətlərdə baxmaq və bunlardan
an caq o vəziyyətdə istifadə etmək olur. Tə -
ləbələrdə yaradıcılıq işinin gücləndirilməsi
üçün bu üsul ən uğurlu vasitələrdən biri kimi
təyin edilmişdir. 

Akademik T.Bünyadovun Azər -
baycan xalçaçılarının Qazax-Borçalı qu ru -
muna dair son tədqiqlərində bu barədə daha
çox müfəssəl məlumatlar vardır. Bu kitab
Azərbaycan və dünya xalçaçılığına ən
dəyərli hədiyyədir. 

Xalça sənətində “Ləmpə” adlı üç
dəst xalça kompozisiyalarının özünəməxsus
yeri vardır. Keçmiş ənənələrdən fərqli olaraq
“Ləmpə” kompozisiyasının quruluş qay da -
larından istifadə etməklə çox müasir, dol ğun
və yeni üslubda kompozisiyalar yaratmaq
mümkündür. Bu tipli kom po zisiyalar ən  ənə -
vi olaraq üç dəstdən iba rət toxu n muşdur.
Deməli, tədris zamanı tələbələr bu ən ənəyə
sadiq qalaraq, öz lay ihələrini üçlük (triptix)
ko mpozisiya sistemində işləməlidirlər. 

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, di -
gər kompozisiya sistemlərindən fərqli olaraq
“Ləmpə” kompozisiya sistemi daha çox
öyrənmək imkanı yaradır.         

Kom pozisiyanı üçlük əsasında iş -
ləmək, ayrı-ayrı formaların və bütöv lükdə
sət  hin traktovkasında kons truktivlik və de -
mok  ratiklik prinsiplərini öyrən mək məqsədi
daşıyır.  

“Dörd fəsil” adlı xalça kom po zi siya -
ları klassik Azərbaycan xalça sə nətində
özünəməxsus yer tutaraq inkişaf et mişdir.
Öz fəlsəfi kökünü çox qədimlərdə götürmüş
bu tipli kompozisiyaları öyrənmək və inkişaf
etdirmək bugünkü xalçaçılıq sənətində də
özünü göstərməkdədir.  

“Dörd fəsil” və antropomorf tipli
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süjetli xalça kompozisiyaları – ornamental
süjetli xalçalar sisteminə daxildir. Bu
sistemdə axtarışlar və kompozisiya qurmaq,
digər sistemlərdən fərqli olaraq daha mü -
rəkkəbdir. 

Bu məqamda fənnin tələblərindən
irə li gələrək Azərbaycan xalça ornamentinin
qon şu xalqların xalça naxışları və süjetləri
ilə yaxınlıq münasibəti və bu tipli kom po -
zisiyalardan nümunələri ilə müqayisələr də
aparıla bilər. “Dörd fəsil” xalçalarının ha -
şiyələrinin asimmetrik olması, kom po -
zisiyanın bədii quruluşuna zən   ginlik ver -
məklə yanaşı, eyni zamanda haşiyə zo laqları
üçün sə ciyyəvi olan element və na xış ların
for ma laşdırılması prinsipi qoyur. Be lə
yanaşma tə ləbədə ax  tarışa və ye nilikliyə
münasibəti artırır. 

Azərbaycan xalçaçılıq mək təblərində
müxtəlif çeşiddə bu tipli xalça kom -
pozisiyaları işlənib toxunmuşdur. Ənənəvi
olaraq bu mövzuda kompozisiya yaratmaq
və onun rəng münasibətlərini qoruyub,
inkişaf etdirərək öyrənmək kursun əsas
məqsədi hesab edilir. 

Rəhbərlik etdiyim 13 nömrəli Bakı
Pe şə Məktəbində xalçaçılıq ixtisası üzrə
tədris zamanı şagirdlərin öz layihələrini
üçlük (triptix) kompozisiya sistemində
işləmələri ilə bağlı texnoloji biliklərin aşı -
lan ması hə mişə diqqət mərkəzindədir. Bu da
şagirdlərin la  yi h ələndirmədə müasir tex -
noloji ya naş malara münasibətini müəyyən
edir. Onları sehrli bir aləm olan xalçaçılıq
dünyasına qovuşdurur. Təhsilalanlar xal -
çaçılığa dair məlumatlara və bu sahədə pe -
şəkarlığa yiyələnməklə həm də özlərində
sənət duyumu tərbiyə edir, sənət problemləri
aləminə vəsiqə alır, sənətin estetik ma -
hiyyəti, onun dünəni, bu günü, xüsusən
sabahkı taleyi barədə düşünür, mənəvi
sərvətlərin qorunub saxlanmasında özünü
məsul bilir.

Rəyçi: dos. Ş.Ağayev
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Резюме
В статье даётся информация об

истории развития одного из видов
национального богатства - ковроткаче-
ства, о формировании традиционных
школ ковроткачества в отдельных ре -
гионах, о важности обучения этому ис -
кусству в соответствии с требованиями
курикулума.

S.Salimzadeh
Care in words care in deed

Summary
The article is dedicated to the

development of Azerbaijan’s national
wealth –carpet weaving and creating car-
pet-weaving schools. The importance of
teaching this profession according to the
requirements of curriculum, as well, as,
state care in this mission is also noted.
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“Bədən tərbiyəsi”, “Fiziki tərbiyə”
və “İdman” anlayışları barədə müxtəlif
mövqedən çıxış edən tədqiqatçı alimlər az
deyildir. Bu mövqelərin bəziləri üst-üstə dü -
şür, bəziləri müəyyən qədər fərqlənir, bə -
ziləri isə bir-birindən tamamilə fərqlənir. Bu,
təbii haldır. Çünki açıq etiraf olunmalıdır ki,
anlayışların mahiyyət etibarilə fərqlərini
aşkarlamaq çox vacib və maraqlı olduğu
kimi, həm də mübahisəli məsələdir.

Anlayışlar arasındakı fərqi ayırd
etmək məqsədi ilə 2 istiqamətdə tədqiqat
apa  rılmışdır: 

1) Elmi, pedaqoji-metodik ədə biy -
yatın öyrənilməsi, təhlili və ümu mi ləş di -
rilməsi; 

2) Sorğunun keçirilməsi, təhlili və
qruplaşdırılması.

Sorğu bədən tərbiyəsi və idman mü -
təxəssisləri ilə aparılmışdır. Fikirlər müxtəlif
olmuşdur. Həmin fikirləri təxminən aşağıda-
kı kimi qruplaşdırmaq mümkündür: 

- anlayışlar arasında heç bir fərq yox-

dur. Bunlar eyni olub, bir-biri ilə sinonimdir;
- anlayışlardan hər hansı birinə üs -

tünlük verilir, birini geniş, digərlərini isə
onun tərkibində görür, yəni dar mənada
qəbul edirlər; 

- bədən tərbiyəsi, fiziki tərbiyə və
idman eyni miqyaslı pedaqoji prosesdir; 

- bədən tərbiyəsi və ya fiziki tərbiyə
pedaqoji proses kimi üstünlük təşkil edir;

- bədən tərbiyəsi pedaqoji anlayış
deyildir. O, müəllim və ya məşqçinin rəh -
bərliyi altında aparılmaya da bilər; 

- fiziki tərbiyə pedaqoji proses olub,
bilavasitə müəllimin nəzarəti altında aparılır.

Nəhayət, suala cavab ver mək dən çə -
kinənlər, yəni susanlar da olmuşdur.

Sorğuda iştirak edənlərin cavabı bir
neçə kəlmə ilə başa çatmış, anlayışların
əsaslandırılmış məntiqi izahı açıq lan ma -
mışdır. Bu səbəbdən də xarici və ölkə
alimlərinin tədqiqatlarına müraciət etməli
oldum.

Xarici ölkə alimləri spesifik an -
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layışlar haqqında. Yaxın xarici ölkələrin
pedaqogika və fiziki tərbiyə üzrə elmi,
pedaqoji-metodik ədəbiyyatında bu üç an -
layış - bədən tərbiyəsi, fiziki tərbiyə, idman
barədə məlumatlar mövcuddur. Rus pe -
daqoji-metodiki mənbələrində anlayışların
şərhi onun mənasının izahı, əsasən, bir-
birinə yaxın gəlməklə, həm də müəyyən
dərəcədə fərqlənir.    

“Fiziki tərbiyə” anlayışı XIX əsrin 2-
ci yarısında iki mənada “geniş” və “dar”
mənada işlədilməyə başlamışdır. Fiziki
tərbiyə uşaq orqanizminə mütəşəkkil təsir
göstərən proses kimi bütün orqanların düz-
gün inkişafına, onların funksiyalarının tək -
milləşməsinə, fiziki qüvvələrin artmasına,
mühitin zərərli təsirlərinin qarşısını almağa,
müqavimətin artmasına və sağlamlığın möh -
kəm lən di rilməsi məqsədinə yönəldilmişdir. 

Fiziki tərbiyə nisbətən geniş mənada
anlayış kimi Qərbi Avropa və ABŞ öl -
kələrində daha geniş yayılmış və digər an -
layışlara nisbətən xeyli üstünlüyə malik
olmuşdur. Bu sahədə fiziki inkişafa, sağ -
lamlığın möhkəmləndirilməsinə və hə -
rəkətverici hazırlığa yiyələnmək başlıca
şərt lərdən sayılmışdır. Bir sıra görkəmli
tədqiqatçılar axırıncını psixikaya təsirlə -
intellekt, iradə, emosiya, əxlaq və s. ilə sıx
əlaqədar olduğunu göstərmişlər ( F.Laqrnaj,
1894; Q.Demeni, 1900, 1905, 1915 və b.). 

Tarixə kiçik bir baxışdan göründüyü
kimi, “fiziki tərbiyə” anlayışı XIX əsrdə
oktyabr sosialist inqilabından xeyli əvvəl
yaranmış, 1920-ci ildən isə “fiziçeskaya kul -
tura” anlayışı ilə əvəz olunmuşdur. Daha
doğ rusu, “fiziki tərbiyə” anlayışı ədə biy -
yatda və danışıqda az-az işlənməyə baş lamış
və onun mövqeyi tədricən zə if ləmişdir. Doğ -
rudur, həmin illərdə “те лесное вос пи -
тание”  (bədən tərbiyəsi) an layışına da rast
gəlsək də, o, mahiyyətcə “фи зи ческая куль -
тура” – (fiziki mə də niyyət) an la yışının al -
ternativi olmamışdır. Ədəbi-mədəni di li miz -

də “фи зическая куль тура”  - fiziki mə -
dəniyyət deyil, “те лесное вос питание” –
bədən tər biyəsi dərin kök salmış və bu gün
də işlənməkdədir. 

Böyük rus pedaqoqu P.F.Lesqaft
“məktəbyaşlı uşaqların fiziki təhsilinə
rəhbərlik” adlı çox qiymətli əsə rində ilk dəfə
olaraq “Fiziki təhsil” terminini iş lətməklə,
həm də fiziki təhsil nəzəriyyəsini ya -
ratmışdır. 

Lesqaftın fiziki təhsil nəzəriyyəsinin
davametdiricisi V.V.Qorinevski (1913) fiziki
inkişafı yaxşılaşdırmaq və hərəki (fiziki)
key fiyyətləri təkmilləşdirmək məq sədi ilə
xü  susi olaraq mütəşəkkil surətdə təşkil
edilmiş orqanizmin forma və funk siyalarına
təsir göstərilməsini fiziki təhsil ilə əla -
qələndirmişdir. 

A.D.Butovski 1913-cü ildə Lesqaftın
ide yalarına istinad edərək yazır ki, fiziki
təhsil dedikdə, hərəkət koordinasiyasının
tək mil ləş məsi və hər bir adam üçün zəruri
olan ümumi fiziki hərəkət vərdişlərinin
qazanılması başa düşülür. Bu vaxt fiziki
təhsil prosesi fiziki inkişafın düzgün
getməsinə, fizioloji cəhətdən orqanizm üçün
faydalı ol masına kömək göstərməli, insan
psi xi kasına - əqli inkişafa, möhkəm iradənin
və emo siyanın yaranmasına müsbət təsir et -
məlidir. 

Q.Dyuperron hələ 1925-ci ildə  fiziki
təhsili yalnız fiziki tərbiyə prosesində
qazanılmış “bədən keyfiyyətləri”nin şüurlu
məq sə də uyğun istifadə edilməsinə yiyə lən -
mək in cəsənəti kimi qiy mət lən dir mişdir.
Demək, əgər P.F.Lesqaft, onun arxasınca
V.V.Qo ri nevski və A.D.Butovski fiziki təhsil
fikrinə sözün geniş mənasında fiziki
tərbiyənin bütöv bir sistemi kimi baxırlarsa,
digər mə nada isə onu bu sistemin tərkib
hissələrindən biri hesab edirlər.

V.E.İqnatyev 1927-ci ildə qeyd
edirdi ki, bədən tərbiyəsi fiziki hərəkətləri
kifayət qədər özündə cəmləşdirə bilmədiyi
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halda o, gigiyena və sanitariyanın əsaslarını
bir o qədər dərindən həyata keçirir və
mənimsədir”.

1930-cu illərdə isə demək olar ki,
“Fiziki tərbiyə” və “Fiziki təhsil” anlayışları
tamamilə unudulur. Tədris-tərbiyə işlərinin
təkmilləşdirilməsinə, xüsusən: 1) Gigiyenik
vəzifələrin (sağlamlıq) həyata keçirilməsinə
diqqət artırılır; 2) Təhsil vəzifələrinə xüsusi
fikir verilir ki, buraya əsas hərəkətlərə yi -
yələnmək, ümumi koordinasiyanın in kişafı,
hərəki bacarıq və vərdişlərin for ma laş -
dırılması və hərəki fəaliyyət üzrə zəruri
biliklərin mənimsədilməsi daxildir.

M.N.Skatkin məktəb təhsilinin məz -
mununun bütöv bir sistem olduğunu şərh
edə rək göstərir ki, ...bilik, bacarıq və vər -
dişlərə yiyələnmək məktəblilərin əqli və fi -
ziki qabiliyyətlərinin inkişafını təmin edir ...
dünyagörüşünün və mənəviyyatının əsas -
larını, habelə müvafiq davranışları for ma -
laşdırır, onları həyata və əməyə hazırlayır”.

N.V.Savin “Teoriya i metodika fizi-
çeskoqo vospitaniya” (T.İ.M., “Fizkultura i
sport”, 1967) dərsliyinə istinad edərək yazır
ki, fiziki tərbiyə - pedaqoji proses olub,
insan orqanizminin morfoloji və funksional
təkmilləşməsinə, həyat üçün vacib əsas hə -
rəki bacarıqların, onlarla əlaqədar bi lik lərin
for malaşmasına və yaxşılaşmasına is ti qa -
mətləndirilmişdir”. Bədən tərbiyəsi ümu mi
mədəniyyətin bir hissəsi olub, əha linin fi ziki
cəhətdən təkmilləşməsinin xüsusi va sitəsi və
onlardan istifadə işində cə miy yətin əldə
etmiş olduğu nailiyyətlərin məc muidir”. 

V.N.Semenov yazır ki, fiziki tərbiyə-
şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafının kom -
ponenti və kommunist tərbiyəsinin mühüm
vasitəsidir. 

Bədən tərbiyə institutları üçün
dərslikdə göstərilir: Fiziki tərbiyə dedikdə
pedaqoji proses başa düşülür ki, bunun ma -
hiyyətinə insanın fiziki inkişafının və onun
fiziki təhsilinin idarə olunması da xildir”.

Fiziki tərbiyə ümumpedaqoji pro sesin bir
hissəsidir. Onun təyinatı adamları fiziki
cəhətdən tərbiyə etməklə yanaşı, yaşlı nəslin
bədən tərbiyəsi və idman sahəsində top lan -
mış bilik, bacarıq və vərdişlərini gənc nəslə
verməkdən ibarətdir”.

İ.A.Kryaçko spesifik anlayışlara xü -
susi əhəmiyyət verir və “Fiziçeskaya
kultura” adlı elmi-kütləvi kitabında bədən
tərbiyəsi nə deməkdir sualına belə cavab
verir: “Bədən tərbiyəsi - insanların sağ -
lamlığında və tərbiyəsində güclü vasitədir”.
İdmana marağın daha dərin və daha möh -
kəm olması heç də başa düşmək çətin de -
yildir ki, bədən tərbiyəsi haqqında düzgün
təsəvvürə yi yələnmək nəticəsində ola bilər.
Bəzən onu ayrı-ayrı fiziki hərəkətlərlə,
futbol, üzgüçülük və i.a. idman növləri ilə
eyniləşdirir və ya qarışdırırlar. 

İ.A.Kryaçko bədən tərbiyəsi an -
layışını, onun mahiyyətini daha da kon -
kretləşdirmək məqsədi ilə yazır ki, sovet
dövləti şəraitində bədən tərbiyəsi sosialist
mədəniyyəti kimi bütövlükdə öz ölkəsinin
maddi rifahı naminə əmək məhsuldarlığının
yüksəldilməsi kimi xeyirxah məqsədlər
güdür. Bədən tərbiyəsi geniş mənada
insanlara, həm də onların hərtərəfli fiziki
inkişafına və mənəvi qabiliyyətlərinə qayğı-
dır. 

“Teoriya fiziçeskoqo vospitaniya”
adlı dərs vəsaitində deyilir: “Fiziki tərbiyə
mütəşəkkil pedaqoji təsirlər sistemi kimi
adamların fiziki inkişaf qabiliyyətlərini,
onun orqanizminin morfoloji və funksional
baxımdan təkmilləşdirilməsinin təsirlər
sistemini təmin edir”.  

A.İ.Borisov qeyd edir ki, fiziki
tərbiyə - ümumi tərbiyənin tərkib his səsidir.
O, tarixi xarakter, sinfi cəmiyyətdə isə sinfi
xarakter daşıyır. Fiziki tərbiyə - ictimai
hadisə kimi maddi həyat şəraitinin inkişafı
ilə əlaqədar yaranır və inkişaf edir, cə -
miyyətin tələbatına uyğun adamların fiziki



93

“Azərbaycan məktəbi” 2015/2

və mənəvi inkişafını təmin edir, onları
əməyə və müdafiə fəaliyyətinə hazırlayır.

V.V.Stolbov və İ.Q.Çuqunov bədən
tərbiyəsinin tarixinə həsr edilmiş dərsliyində
bədən tərbiyəsi anlayışını belə izah edir:
Bədən tərbiyəsi – bu ümumi mədəniyyətin
bir hissəsi olub, xalqın fiziki tək mil -
ləşməsinin xüsusi vasitələrinin ya ran ma -
sında cəmiyyətin nailiyyətlərinin məcmuyu
kimi ondan istifadə edir”.

Q.N.Satirov bədən tərbiyəsi dərs -
lərində fiziki təhsil vəzifələrinin həyata
keçirilməsindən danışarkən qeyd edir ki, hər
şeydən əvvəl, “fiziki təhsil” və “fiziki tər -
biyə” anlayışları və onların arasındakı fərq -
ləri aydınlaşdırmalıdır. O, həmin məq səd lə
yazır: “Fiziki tərbiyə məktəbdə pe daqoji
proses kimi təlim və sanitariya-gi gi yena
normalarını gözləmək məqsədi ilə uşaq və
yeniyetmələrə spesifik təsir gös tərməyə,
həyat tərzi fəaliyyətinə - fəal hərəki rejimə,
həmçinin etik və estetik normalara cavab
verə biləcək gündəlik icra olunan hərəkət və
davranışlara istiqamətləndirilir”. 

Görkəmli macar tarixçisi L.Kun
bədən tərbiyəsi və idmanın tarixini  maraqlı
və cəlbedici elm adlandırır. O yazır ki, tarix
bədən tərbiyəsi və idmana bütün insan mə -
dəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi, adam -
lara tərbiyə və təhsil verən, onları əməyə və
hərbi fəaliyyətə hazırlayan vasitə kimi baxır.

M.M.Mehdizadə anlayışlar haqqında
demişdir: “Fiziki tərbiyənin bədən tərbiyəsi
ilə sıx əlaqəsi var və ona müsbət təsir gös -
tərir. İncəlik, çeviklik, ahəngdar hə rə kətlər,
zahiri gözəllik və s. fiziki mə dəniyyətin
nəticəsindədir”.

M.Ə.Muradxanovun rəhbərliyi al -
tında nəşr olunmuş “Pedaqogika” dərs -
liyində fiziki tərbiyənin tərbiyənin tərkib
hissəsi kimi şagirdlərin bədəncə sağ -
lamlığını möhkəmləndirməyə, ahəngdar və
normal inkişafına xidmət etməkdən ibarət
olduğu qeyd edilir.

B.A.Əhmədov fiziki tərbiyə üzrə
müvafiq ədəbiyyatı təhlil etdikdə müxtəlif
vaxtlarda mətbuatda üç dəfə çıxış etmiş və
gəlmiş olduğu qənaət bunlardır: 

- Fiziki tərbiyə, doğrudan da, sırf pe -
daqoji anlayışdır və müəllimin (tərbiyəçinin)
rəhbərliyi altında şagirdlərin (tələbələrin)
fiziki cəhətdən formalaşmasına xidmət edir.

- idman fiziki mədəniyyətin tərkibinə
daxildir. Fiziki tərbiyənin isə vasitələrindən
biri kimi çıxış edir. O anlayışları aşağıdakı
kimi sə ciy yə lən dir mişdir:

- fiziki mədəniyyət – cəmiyyətin
ümumi mədəniyyətinin tərkib hissələrindən
biri olub, insanın öz sağlamlığını möh -
kəmləndirməsi, fiziki qabiliyyətlərini inkişaf
etdirməsi, çevik və gümrah böyüməsi üçün
tarix boyu əldə edilmiş nailiyyətlərin
məcmuyunu ifadə edir. 

- fiziki tərbiyə - müəllimin rəhbərliyi
altında şagirdlərin öz sağlamlığını möh -
kəmləndirməsi, çevikliyini və gümrahlığını
təmin etmək prosesidir. 

- fiziki inkişaf – istər fiziki tərbiyə
prosesində,  istərsə də kənar təsirlərin sa yə -
sində orqanizmin morfoloji funksiyasının
fiziki keyfiyyət və qabiliyyətlərini də yiş -
məsi, formalaşması prosesidir.

- fiziki kamillik – isə şəxsiyyətin
fəaliyyətə (əməyə, təlimə və s.) fiziki cə hət -
dən hazır olması zəruriliyi ilə  şərtləndirilən
fiziki inkişaf səviyyəsini əks etdirir. Başqa
sözlə desək, fiziki kamillik – cəmiyyətin
konkret tarixi dövrdə əldə etdiyi fiziki mə -
dəniyyətlə şəxsiyyətin həmin mə dəniyyətə
op timal yiyələnməsi arasındakı nisbəti ifadə
edir.

N.M.Kazımov fiziki tərbiyəni tər -
biyənin əsas tərkib hissəsi hesab edərək
yazır ki, onu səciyyələndirən xü su siy  yət -
lərdən biri də fiziki tərbiyənin ide yal lığıdır,
ideya-siyasi tər  biyəyə, əxlaq tər biyəsinə
xidmət etməsidir. 

Y.R.Talıbov, Ə.A.Ağayev və başqa



94

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

kollektiv müəlliflərin hazırlamış olduğu dərs
vəsaitində göstərilir ki, fiziki tərbiyə  məq -
sədyönlü, planlı və mütəşəkkil proses olub,
gənc nəslin can sağlığını təmin etməyə, onun
fiziki qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyə,
mütəhərrik vərdişlərin və ba carıqların for -
malaşmasına xidmət edir....

F.A.Rüstəmov demişdir: “...fiziki
tərbiyə gənc nəslin fiziki və  mənəvi cə hət -
dən sağlam böyüməsinə təsir göstərir,
onların qıvraq, möhkəm bədənli, çətinliyə
dözümlü, cəsarətli, iradəli, şən və gümrah
adamlar kimi böyüməsinə kömək edir, onları
ictimai-faydalı əməyə, vətənin müdafiəsinə
hazırlayır” (1). 

M.Ə.Nəsrullayev spesifik anlayışları
təhlil etdikdən sonra yekun nəticə olaraq
qeyd edir: “...bədən tərbiyəsi cəmiyyətin,
bö yüməkdə olan yaşlı nəslin fiziki iş qa -
biliyyətinin inkişafına yönəlmiş xüsusi va -
sitə, metod və şərtlərin yaradılması sa hə -
sində nailiyyətlərinin cəmini göstərir. Fiziki
tərbiyə öz təbiəti etibarilə pedaqoji proses
olub, özünün pedaqoji prosesə xas olan
bütün ümumi əlamətləri ilə insanın hərəki
vərdişlərinin məqsədyönlü for malaşması və
fiziki keyfiyyətlərinin in kişafınıı təmin edir”
(2).

M.Quliyeva və A.Şükürov “Şəx -
siyyətin fiziki kamilliyi və cəmiyyət” adlı
məqaləsində yazır: “Fiziki kamillik dedikdə
adamların tarixən şərtlənmiş hərtərəfli fiziki
inkişafı, istehsal, məişət, hərbi müdafiə
vəzifələrinə hazırlıq, yüksək qabiliyyət,
uzun ömür sürmək üçün bacarıq nəzərdə
tutulur”.

Y.R.Talıbov və H.H.Qurbanov an -
layışlara öz münasibətlərini belə bildirirlər:
Bədən tərbiyəsi və idman təd ricən for -
malaşan ümumbəşər mə də niy yətinin əsasını
təşkil etməklə həmin mə dəniyyətin tərkib
hissəsinə çevrilirdi. 

Anlayışların inteqrativ səciyyə da -
şıması (bir-biri ilə bağlı olması) onlara

təhsilin yeni tələbləri baxımından yanaşmağı
zəruri edir. Elmi-pedaqoji ədəbiyyatın təh -
lilinə və təcrübəmizə əsaslanaraq anlayışlara
da ir gəldiyimiz qənaət bunlardır:

Bədən tərbiyəsi – cəmiyyətin  məq -
səd və vəzifələrinin həyata ke çi ril məsinə uy -
ğun olan insan mədəniyyətinin tərkib his səsi
kimi ən geniş anlayış olub, ictimai-sosial ha -
disədir. Mədəniyyət sözün geniş mə na sında
insan əməyi ilə yaradılan bəh rə lənməli hər
nə varsa, hamısını özündə bir ləşdirir.  Fiziki
mədəniyyət, eləcə də mühüm hərəki vasitə
və metodlar sahəsində toplanmış təcrübəni
adam ların fiziki tərbiyə, fiziki inkişaf, fiziki
təh sil və fiziki kamillik yönəmində tətbiq et -
məklə onların inkişafına və şəxsiyyət kimi
hər  tərəfli və ahəngdar təkmilləşməsinə və
for  malaşmasına müsbət təsir göstərir. O,
eyni zamanda cəmiyyətin üzvlərinin mü rək -
kəb və bütöv bir fiziki mədəniyyət sis temi
olmuş və olmaqda davam edir.

Fiziki tərbiyə - tərbiyənin tərkib his -
səsi olmaqla, fiziki hərəkətlərin, təbii amil -
lərin və gigiyena tədbirlərinin köməyi ilə
fiziki inkişafı, fiziki hazırlığı və s. təlimini
ida rəetmə prosesidir. O, tədris-pedaqoji an -
layışlar sırasına daxil olub, mü tə şəkkil pe -
daqoji proses kimi müəllim-tər biyəçi və va -
lideynlərin rəhbərliyi və nəzarəti altında
uşaq ların bilavasitə iştirakı ilə cəmiyyətin
tə ləbatına müvafiq dərs-məşğələ formasında
hə yata keçirilir. Fiziki tərbiyə şagirdlərin
(tələbələrin) və uşaqların hər tərəfli və
ahəng  dar inkişafına müsbət təsir gös tər mək -
lə, onların fiziki cəhətdən normal in kişafına,
fi ziki təhsilinə, onun düzgün idarə edil mə -
sinə yönəldilir. 

Fiziki təhsil - mütəşəkkil təşkili pro -
sesi olub, fiziki tərbiyənin tərkib hissəsi kimi
geniş mənada başa düşülür və məşğul olan -
ların fiziki bacarıq və vərdişləri üzrə xüsusi
biliklərə yiyələnməsinə yön əl dil mişdir. Hə -
min biliklər isə insanların fiziki inkişafına və
hə rəki keyfiyyətlərinin tək milləşməsinə sə -
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bəb olur. 
Fiziki inkişaf - həyat şəraiti və tər -

biyənin təsiri altında insan orqanizminin
forma və funksiyalarının keyfiyyət və kə -
miyyətcə dəyişməsi, fiziki qabiliyyət və
keyfiyyətlərin inkişaf prosesidir. 

Fiziki hazırlıq - fiziki bacarıq, vərdiş
və fiziki keyfiyyətlərin inkişaf səviyyəsi ilə
təyin edilir. Fiziki hazırlıq “Vətənin mü da -
fiəsinə hazıram” bədən tərbiyəsi komp lek -
sinin normotivləri əsasında müəyyən edilir. 

İdman - fiziki tərbiyənin başlıca
vasitəsi olub, fiziki mədəniyyətin ayrılmaz
hissəsi kimi hərəki fəaliyyətin elə bir
növüdür ki, insan bu fəaliyyət üzrə şəxsi və
ictimai quruluşun mənafeyinə uyğun yüksək
idman göstəriciləri qazanır.

Fiziki kamillik - dərin psixoloji,
fizioloji və fiziki proses kimi sağlamlığın
möh kəmləndirilməsinə, bədən mü na sib li yi -
nə, üzvlər və sistemlərin ahəngdar in ki -
şafına, təbii amillər və fiziki vasitələrə nail
olma kimi başa düşülür. Bu mənəvi, əxlaqi
və yüksək estetik zövq ehtiyacı şüurlu
surətdə dərk etməklə həmin komponentləri
vəhdət halında götürmək yolu ilə şəxsiyyətin
hərəki qabiliyyət və keyfiyyətlərinin əməyə,
təlimə, müdafiəyə və intellektual səviyyədə
fiziki cəhətdən hazırlanması ilə şərtlənir.
Fiziki kamilləşmə şəxsiyyətin ümumi mə -
dəniyyətində özünü onun ayrılmaz tərkib
hissəsi kimi göstərən fiziki mədəniyyətin nə
dərəcədə mənimsənilməsi səviyyəsini əks
etdirir (4).

Rəyçilər: prof. M. İlyasov və prof.
Ə.Mehdiyev  
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культуры
Резюме

В статье отмечается необходи-
мость понятий “Физическая культу-
ра”, “Физическое воспитание”,
“Спорт” и др. в учебном процессе. А
также ис сле ду ются и анализируются
выс ка зы  вания иностранных и азер -
бай джан с ких педагогов-ученых о сущ-
ности, целах и задачах и специфиче-
ских тер  минах начиная со 2-ой полови-
ны ХХ века по настоящее время. Рас -
кры ва ют ся и конкретизируются раз-
личные терми ны, соответствующие
новым требованиям образования.

B. Guliyev
Concept of physical culture

Summary
This article deals with the necessi -

ty of physical cultural comprehensions in
teaching process. The thoughts of foreign
an Azerbaijan pedagogue-scientists are
explained about the aim, duty and es sen ce
of physical culturel comprehensions from
the 2nd half of XIX  century to this ti  me.
Ne  vertheless according new require of
edu cation essence, aim and duty of spe si -
fic comprehensions are determined and
concretized.
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Mütaliə mədəniyyətinin for ma laş -
dırılması və inkişafı baxımdan məktəbin
üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Onun
istiqamətləndirilməsi ən prioritet və zi fə -
lərdəndir. Azərbaycan Respublikası təhsil
nazirinin “Ümumtəhsil məktəbi şa gir d -
lərinin mütaliə vərdişlərinin tək mil ləş -
dirilməsi və onlarda mütaliə mə də niyyətinin
for ma laşdırılması ilə bağlı təd birlər barədə
16 de kabr 2014-cü il tarixli əmrin icrası ilə
əla qədar olaraq, Hacıqabul RTŞ-də müvafiq
tədbirlər planı hazırlanmış və rayonun bütün
məktəblərində əməli işlər həyata ke çi -
rilməyə baş la nıl mışdır. Dadaşov adına 5
nömrəli tam orta məktəbdə də bu is ti -
qamətdə tədbirlərə start verilmişdir. Hə -
qiqətən, son vaxtlar əhalinin əksər his sə -
sində kitab oxumaq meyli zəifləmişdir. Vaxt
məh du diyyəti, çoxsaylı telekanallarda nü -
mayiş etdirilən əyləncə xarakterli  zövqsüz
şou-proqramların bolluğu, internet klubların
cəlbediciliyi, gənc və ye ni yet mə lərin  komp-
yuter oyunlarına, mobil te le fon la ra maraq
göstərməsi onları kitabdan uzaq laşdırır.
Məşhur filosof Siseronun: “Kitab olmayan
ev ruhdan ayrılan bədən kimidir” bən zət mə -
si təsadüfi deyil. Evdə va li deyn lərinin, mək -
 təbdə yaşıdlarının, ətrafındakı ya xınlarının
kitab oxumadığını görən şagird, təbii ki, hər
hansı əsəri əldə edib oxumaq arzusunda ol -
maz. Amma bədii əsər oxu mayan, müasir və
klassik ədiblərimizi və onların yaratdıqları
sənət incilərini  ta nı mayan, dünya ədəbi-bə -
dii irsindən bixəbər  insan heç vaxt  müasir,

sivil, mədəni şəxs  kimi yetişə  bilməz. 
Təhsil naziri cənab Mikayıl

Cabbarov bu məsələyə dəfələrlə toxunmuş,
mütaliənin əvəzsiz rolunu dönə-dönə qeyd
etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının  Pre zi -
denti İlham Əliyevin  “Azər baycan dilində
latın qra fikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata
keçirilməsi haqqında” sərəncamı ilə çox say -
lı əsərlər təkrar nəşr olunmuş və ölkə ki -
tabxanalarına hədiyyə edil mişdir. Artıq res -
pub likamızda Azər baycan və dünya ədə biy -
yatı ki tab xanaları seriyasından klassik və
müasir ya zıçıların əsərləri çap olunmuş,
elektron kitabxanalar yaradılmışdır. Bu gün
is tənilən əsəri tapmaq və oxumaq müm -
kündür. Əsas odur ki, insanda oxumaq istəyi,
mütaliə həvəsi olsun.  Ona görə  ümumtəhsil
mək təb  lərində şagirdlərin mütaliəyə is ti qa -
mət lən dirilməsi, onlarda mütaliə mə də niy -
 yə ti nin for ma laşdırılması üzrə zəruri təd -
birlərin həyata keçirilməsi günün tə -
xirəsalınmaz və zi fə lərindəndir. Mütaliə mə -
dəniyyətinin və oxu  ya motivasiyanın yük -
 səldilməsinə tək ədə  biyyat mü əl lim lərinin
deyil, bütün məktəb kollektivinin, sinif
rəhbərlərinin, ki tab xa naçının birgə, səmərəli
fəaliyyəti nə ti cəsində nail olmaq müm -
kündür. Va li deynlər arasında da təbliğat və
ma arif lən dirmə işlərinin aparılması, zən -
nimcə, müsbət nəticə verər. Onların şəxsi
nü munəsi övladlarının oxuya motivasiyasını
gücləndirər. Kiçik  yaş la rın dan, ibtidai si -
niflərdə artıq şa girdə mütaliə mədəniyyəti

MÜTALİƏ MƏDƏNİYYƏTİNİN 
FORMALAŞDIRILMASI

Aidə Hüseynova, 
Hacıqabul rayonu, A.Dadaşov adına 

5 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi
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aşılanmalıdır. Mək  təbimizin geniş, təmirli,
gözoxşayan kitabxanası var. Kitabxanaçı
Pər vanə  Əli ye va burada səliqə-sahman ya -
ra dıb. Şa gird lərdə mütaliə mədəniyyətini
for  ma laş dırmaq məqsədi ilə əvvəlcə onlarda
kitaba, bədii ədəbiyyata sevgi  hissi ya rat -
maq və inkişaf etdirmək  lazımdır. Dahi Ni -
zami Gəncəvinin zəngin  dühasının, ustad
qələminin məhsulu olan misralar kö -
məyimizə yetir:

Dünyada nə qədər kitab var belə,
Çalışıb, əlləşib gətirdim ələ,
Oxudum, oxudum, sonra da vardım,
Hər gizli  xəznədən bir dürr  çıxardım.

Azərbaycan ən qədim zamanlardan
nəhəng söz ustadlarının, bədii və fəlsəfi
təxəyyül sahiblərinin məskəni kimi məşhur
olub. Şagirdlərimizi onlardan yadigar qalan
əsərlərlə tanış etməyi qarşımıza məqsəd
qoy muşuq. Bu zaman şagirdlərin yaş və qav -
rama xüsusiyyətləri, psixoloji vəziyyətləri
də nəzərə alınaraq, oxunması tövsiyə olu nan
əsərlərin siyahısını hazırlamışıq. Bədii
ədəbiyyat insanın bədii zövqünü cilalayır,
onun mənən zənginləşməsində, kamil şəx -
siy yət kimi yetişməsində əhəmiyyətli rol oy -
nayır. Biz tədbirlər planına humanizmi,
xeyirxahlığı, xalqa bağlılığı, vətənpərvərliyi,
dövlətçiliyə sədaqəti aşılayan əsərlərlə ya -
naşı, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri də
daxil etmişik.                                                                                                                                                                                                                                                 

Müvafiq göstərişlərə uyğun olaraq
ümumtəhsil mək təb lərində  məşhur ya zı -
çıların, ədəbiyyat sa həsində Nobel  mükafa-
tına layiq görülmüş yazıçıların, eləcə də
tanınmış Azərbaycan ədib lərinin ya ra dıcılığı
və əsərlərinin məz munu haqqında şagirdlərə
məlumatlar çat dırılmalıdır. Artıq bu is -
tiqamətdə xeyli iş görülmüşdür. Bu gün lərdə
görkəmli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun
“Əsrə bərabər gün” romanı şagirdlərimiz tə -

rə findən oxun muş və müzakirə olunmuşdur.
Kiçik yaşlı şa gird lərimizə  Nobel mükafatı
la ureatı Red yard Kiplinqin əsərlərini oxu -
maq tövsiyə olunur. Onun əsəri əsasında
çəkilmiş “Mauqli” cizgi filmi birgə iz lə -
nilmişdir. Yuxarı sinif şagirdlərinə isə No bel
mü  kafatı laureatı Ernest Heminqueyin
“Əlvida, silah!” ro manını oxumaq, roman
haqqında rəylərini yazmaq tapşırığı
verilmişdir. Sonra əsər mü zakirə
olunmuşdur.  

Gözəl müəllim və yazıçı S.S.Axun -
dovun  “Qorxulu nağıllar”ına altıncı və yed -
dinci sinif şagirdləri həmişə maraq gös -
tərmişlər. A.Şaiqin, B.Va hab zadənin, Z.Ya -
qubun əsərləri mütaliə və müzakirə olunmaq
üçün şa girdlərin ix tiyarına verilmişdir.
Sürətli oxu mü sabiqəsi keçirilmiş, bədii
əsərlər əsasında lentə alınmış ekran əsər -
lərinə kollektiv baxış keçirilir. Ədəbi-bədii
qiraət gecələri,  “Ən fəal oxu cu”, “Bədii əsər
haq qında ən yaxşı inşa”, “Bə dii əsər barədə
ən mü kəmməl rəy” müsabiqələri ədəbi-bədii
hekayə ax şam ları da uşaqların mütaliə
mədəniyyətinə kömək edir.

Kitaba, mütaliəyə maraq oyatmaq
üçün bu barədə deyilən müdrik sözlər də
yada salınır: “Kitab - bir kəsin o biri kəsə
mənəvi vəsiyyətidir” (A.Gertsen), “Kitab
insan ruhunun müqəddəs yazısıdır” (M.Qor -
ki). Uşaqlara oxumağın vacibliyi də çatdırıl-
malıdır. P.Stil yazmışdır ki, “İdman bədən
üçün, oxumaq isə ağıl üçün lazımdır.”

Uşaqlara mütaliənin səmərəliliyi də
izah edilməlidir. Mütaliəyə həvəs oyatmaq,
heç də hər cür əsəri, yaxud in ternetdə
qoyulan hər cür məlumatı oxumaq, öy -
rənmək demək deyildir. Onlar oxumaq üçün
əsərləri müəllimin rəhbərliyi ilə seçməli və
ancaq tövsiyə olunanları oxu malıdırlar.
Mütaliə - tərbiyənin ən etibarlı açarıdır.

*7 “Azərbaycan məktəbi” №2
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Во время моей поездки в Баку вес-
ной 2015 года мне подарили учебник
“Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası”, ав -
т орами  которого являются Г.Б.Балиев и
А. Г.Балиев. Учебник рекомендован к пе -
чати приказом Министерства Об ра зо -
вания Республики Азербайджан  №733 от
18.06.2014 года. Учебник состоит  из дв ух
глав. Первая глава именуется  “Orta mək -
təbdə Azərbaycan dili tədrisi me to di kasının
ümumi məsələləri” (Общие воп росы мето-
дики преподавания азер бай джа нс кого
языка в средней школе).  Глава рас  п -
еределнена очно по программе курса и
от ражает все темы  рабочей программы
по курсу “Azərbaycan dilinin tədrisi me -
todikası”. В  этих темах освещаются такие
вопросы как предмет, объект, задачи и
цели курса  “Azərbaycan dilinin tədrisi me -
todikası”, детально изложены основные
четыре закономерностей исследований
по данному курсу, определены самые

приорететные направления исследований
по  методике преподавания  азербайджа -
нского языка.  Очень четко и точно описа-
ны  методы исследований  методики пре-
подавания   азербайджанского языка. Ибо
здесь приводятся 3 научно-исследовате -
льских  методов методики преподавания
азербайджанского языка: müşahidə (бесе-
ды, наблюдения, проведение анкет, сбор
фактов), ümumiləşdirmə (анализ и син тез
фактов, их обобщение и классификация),
eksperiment (проведение  педагогического
эксперимента). Они схожи с методами
мировых методик  преподавания языка,
но имеют и собственную позицию тоже.
Нап ример, в книге А. Гул ямова, М. Кад -
ырова, М. Эрна заровой, Н. А лав ут ди но -
вой, В. Кар имж ановой “Она тили ўқ итиш
методикаси” ука зыв аю тся 4 на учно-ис -
следовательских ме тодов ме то  ди  ки пре-
подавания уз бек ск  ого языка: бес еда и
наблюдение,  ме тоди ческий  экс пе римент,
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диа гностичес кий ан ализ, из  у чение  мето-
дического  наследия.   

Также в данной главе системно
классифицированы периоды  истории  пр -
е подавания азербайджанского языка. Они
раз делены на 4 этапа:  первый пер иод -
XIX век и начало  XX века. Вто рой пер   -
иод -  начала  XX века  до 20 годов. Тр е  т -
ий период -  начало  30 годов  XX  века  до
90 годов. Четвертый период - пе  риод
незавизимости Республики Азер ба й  джан.
Здесь приведены очень ценные ис т -
орические  данные и факты развития ме -
тодики преподавания азербайджанского
язы ка, показаны труды - диссертации,
учебники, учебные пособия, созданными
азе р  байджанскими  учеными –методиста-
ми  за эти годы.  Считаем, что эти ценные
ин формации  очень полезны для студен-
тов, ибо они  обязательно должны знать
своих  ученых-методистов.  

В следующих разделах учебника
изложены  основные  8 педагогических и
пси хологических принципов (требова-
ний), предъявляемые к современным уро   -
кам по  азербайджанскому  языку. Ну жно
отд ельно отметить,  что  все 8 принципа
соо тветствуют  и мировым стандартам и
национальным приоритетам азербайджа -
нского народа. В книге же А. Гулямова,
М. Кадырова, М.Эрназаровой, Н.Ала вут -
диновой, В.Каримжановой “Она тили
ўқитиш методикаси” указываются 16
при  нципов. Но и в обоих учебниках отра-
жены и обще дидактические  и   своеоб -
разные  принципы преподавания.   

В первой главе учебника также
ука    заны  типы планов, приведены  приме-
ры систематизированной планировки
уро   ка азербайджанского языка в школе,
клас сифицированы типы и формы урока
азербайджанского языка. Показаны 6
клас  сических этапов  организации урока.
Дано ми нутное  распределение урока (на

45 минут), кстати, данное распределение
тоже своеобразное и специфическое. В
уч е   б нике Г.Б.Балиева, А.Г.Балиева пр иве -
 дены только традиционные формы уро -
ков ( yeni bilik verən dərslər, biliyi möh -
kəm ləndirən dərslər, tətbiqi və ya yox lama
dərsləri). В учебнике “Она ти ли ўқи тиш
методикаси” указываются так же и не тра -
диционные формы уроков (“Урок-Со с   т -
язание”, “Урок-игра–задание”, “Урок - се -
минар” и т.д.).    

На следующих разделах учебника
перечисляются  и анализируются  законы
(3 основных закона), принципы и требо-
вания к преподаванию азербайджанского
языка, исходящих из этих законов, также
основывающих на эти законы принципы
и требования.  Все они изложены систем-
но: в логической последовательности,
ясно, определенно  и четко. 

В 8 и 9 разделах учебника  изла-
гаются методы, пути и средства, исполь-
зуемые на уроках азербайджанского язы -
ка. Указаны  8 критериев, на которых дол-
жен опираться учитель  азербайджанско-
го языка при выборе метода для своего
урока, они следующие: 1)  учет соответ-
ствия характера материала преподавания;
2) учет соответствия  конкретным дидак-
тическим  целям урока; 3) учет  уровня
знания учеников; 4) учет личных качеств
учителя; 5) учет соответствия возрастных
качеств учеников; 6) учет содержания и
объема  учебного материала; 7) учет обра-
зовательных ресурсов; 8)  учет времени и
место  использования конкретного мето-
да. Все они заслуживают внимания и
одобрения.

В 106-124 страницах учебника
приведены  самые популярные   методы и
средства, используемые на уроках  азер-
байджанского языка.  

Примечательно, что интерактивным
методам посвящен целый раздел. Здесь

*7
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основательно указаны  суть,  принципы и
механизмы интерактивного образования.
Системно классифицированы  методы,  и
техники входящие в данные методы: 

1. Методы мозговой атаки.  Сюда
входят такие техники как “Мозговая
атака”, “БИБО”, аукцион, кластер, “Де -
рево вопросов”, “Ассоциации слов”, “Си -
 нектика”,  “Дерево решений” и т.д.

2.  Обсуждение  сложных и спор-
ных вопросов. Сюда входят техники:
“Место встречи вопросов”, “БИБО
(bilirik, istəyirik bilirik, öyrənməliyik)”,
“Найди свое положение”,  карусель, деба-
ты,  дискуссия  и др.

3.  Повторение и укрепление ново-
го материала. Сюда входят  техники -
интерактивное обсуждение, работа с
аудио и видео материалами, игра “Сту -
дент в роли преподавателя”,  “Диалог
Сократа”, “Модель Колбы” и др.

4.   Ролевые игры. Сюда входят  тех-
ники - “Ролевой диалог”, “Мо де ли -
рование”,  “Игра – социальные проекты”
и др.

5. Исследовательские и презента-
ционные методы.  Сюда входят  техники -
“Метод кейса”, Диаграмма Венна,  “Про -
екты”, “Метод письменного опроса”,  раз-
ные рода  презентационные материалы,
“Ессе”. 

6. Организационные методы.
Здесь можно использовать такие техники
как  “Приглашение  специалиста”, экс-
курсии,  “Зигзаг”, “Мозаика”  и др. 

Здесь же приводится детальное
описание  каждого метода и техники.  Все
эти детальные описания представляют
огромный интерес с точки зрения методи-
ки  преподавания не только  азербайджан-
ского языка, но и лингводидактики в
целом. Здесь обобщен и систематизиро-
ван  научно-методические опыт  со всего
мира, но также  сохранены   национально-

специфические особенности азербай-
джанского  народа.      

Во второй главе учебника   деталь-
но излагаются методика преподавания
основных глав  (ярусов)  азербайджанско-
го языка. На примере богатейшего  лите-
ратурного материала  указаны методы и
техники, средства и пути  методики пре -
по давания   фонетики, лексикологии, сло-
вообразования, морфологии (в двух час -
тях: отдельно  основные части речи, от -
дель но  вспомогательные части речи), ор -
фог рафии, образования правильной речи,
литературного произношения и строения
высказывания, содержания образования
ком  муникативной речи.  Так  же детально
изложены  методики преподавания стили-
стики, синтаксиса и строения азербай-
джанского языка.  Осо бое  внимание уде-
ляется проблемам  преподавания культу-
ры речи, что  является очень важным ком-
понентом в методике преподавания любо-
го языка. Здесь дано предпочтение тради-
ционным методам работы. 

Огромный  интерес представляют
таблицы, приведенные в конце учебника.
В них  отражены все основные  понятия
курса “Azərbaycan dilinin tədrisi me -
todikası”. Примечательно, что здесь  так -
же приведены таксономии Блумма (1956),
Краслова (1964), Кенесса Мура(1972).
Хорошо известно, что современная мето-
дика преподавания многих предметов
основывается именно на них. 

Необходимо подчеркнуть и струк-
туру учебника. В изложении каждой темы
придерживается строгой структуры -
каждая тема начинается  вопросами, кото-
рые направлены на активизацию и на
повышения мотивации студентов по дан-
ной теме.  Последовательно  указываются
проблемы, которые будут рассмотрены в
рамках данной темы.  К каждой теме при-
лагаются ключевые слова и  словосочета-
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ния. Что также заслуживает внимания и
согласия. 

В качестве  предложения  в целях
дальнейшего улучшения  качества и объе-
ма учебника хотели бы сказать свое мне-
ние о следующем:

1. В учебнике целесообразно  дать
и тесты по курсу “Azərbaycan dilinin
tədrisi metodikası”.

2.   Привести примеры  по состав-
лению технологической карты уроков
азербайджанского языка. 

Обобщая свои мысли,  необходимо
подчеркнуть, что авторы учебника Г.Б.Ба -
 лиев (ныне покойный), А.Г.Ба лиев проде-
лали огромный труд и собрали весь цен-
ный научно-методический материал,
собранный многими годами учеными-ме -
тодистами Азербайджана. Учебник отве-
чает всем современным требованиям
лингводидактики. Нужно поздравить ав -
торов с данным учебником, ибо он яв -
ляется очень важным источником по
методике преподавания азербайджанско-
го языка. Его необходимо и можно
использовать в образовательной системе
во всех педагогических ВУЗа Республики
Азербайджан. Также можно взять нуж-
ные моменты  и для методики  преподава-
ния  узбекского языка тоже,  ибо  азербай-
джанский и узбекские  языки  -  очень
близкие  родственные языки. 

Рецензент: проф. Н.Абдуллаев
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S.Muxamedova
Azərbaycan dilinin tədris metodikasının

ümumi məsələləri
Xülasə 

Məqalədə Azərbaycan dilinin
tədrisi metodikasına dair vəsaitdən bəhs
edilir (Balıyev H.B., Balıyev A.H.
Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası.
Bakı, 2014). Tədris materialı kimi bu
dəyərli vəsait təqdir olunur, onun həm
özbək, həm Azərbaycan təhsilverənləri
üçün əhəmiyyətli olduğu göstərilir. Mü -
əllifin fikrincə, vəsait linq vodi dak ti ka nın
tələblərinə tam cavab verir. Bu vəsaitdən
özbək alim - metodistləri də faydalana
bilərlər.

S. Mukhamedova
The general issues of teaching methods

of Azerbaijan Language
Summary

The article is dealt with the teach-
ing aids concerning the teaching methods
of Azerbaijan language (N.B.Ba lıyev A.H
Balıyev. Azərbaycan dilinin tədrisi
metodikası. Bakı, 2014).  This teac hing
aid is emphasized as a valuable sour ce for
Azeri educators. According to the author
this teaching material meets the require-
ments of langue-didactics, and Uzbek
educators can take advantage of these
methods.
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ki mi
onun Parlamenti də özünəməxsus tarixi bir
yol keçmişdir.

“Azər b aycan xal qı dün yanın ən
qədim və ən zəngin döv lət  çilik ənənələrinə
malik olan xal q lar dandır. Azər baycanın təq -
ribən 5 min illik döv lətçilik tarixi vardır” (2,
səh.178). Bu sözlər AMEA-nın müxbir
üzvü, tarix elm ləri doktoru, professor,
əməkdar elm xa  dimi Y.M.Mahmudova
məxsusdur. Daha so n ra o davam etmişdir:
“Bəşəriyyət ta rixinin ən dəh  şətli və ən qanlı
hərbi-feodal müs təmləkə re jimi olan Çar
Rusiyası da Azərbaycan xal qının dövlətçilik
ənənələrini məhv edə bil mədi. Əsarət altına
salınmış türk-müsəlman xal qlarının milli
mənlik şüurunu və qədim döv lətçilik
ənənələrini yox etmək si yasəti ye ridən
Rusiya imperiyası Cənubi Qaf qazı bu
siyasətin ən dəhşətli qırğın mey danına çe -
virmişdi. 

XX yüzilliyin əvvəllərində Azər -
baycan ziyalıları bütün başqa tələb lərlə
bərabər, ölkənin türk-müsəlman əhalisinin
imperiyanın mərkəzi ha kimiyyət or qan la rın -

da təmsil olunmasını, yerli ida rəçiliyə və
məhkəmə orqanlarında fəa liyyətə cəlb olun -
masını tələb edir, bu sahədə ayrı-seç kiliyin,
məhdudiyyətin aradan qal dırıl ması uğrunda
mübarizə aparırdılar. Gör kəm li hüquqşünas
Əlimərdan bəy Topçu başov, Şəmsi Əsə -
dullayev, Əhməd bəy Ağayev, Ədil xan Zi -
yadxanov, Əli bəy Hü seynzadə və bir çox
digər milli ruhlu Azər baycan ziyalıları bu
hə rəkatın önündə ged irdilər” (2, səh.194-
195). 

Hüquq elmləri doktoru, professor,
M.N.Ələsgərov demişdir: “1918 -1920-ci il -
lər Azərbaycan xalqının si yasi şüurunun tə -
şəkkül tapdığı, milli özünü dərk pro ses lərinin
misilsiz vüsət aldığı bir dövrdür” (3, səh.
50). 

Azərbaycan Respublikası Milli Ar -
xiv İdarəsinin rəisi, tarix elmləri doktoru
A.Ə.Paşayev “Azərbaycan Xalq Cüm hu riy -
yətinin Par la ment təcrübəsindən” adlı mə -
qaləsində   yazır: “1918-ci il noyabrın 16-da
Bakıda yenidən fəaliyyətə başlamış Azə r -
bay can Milli İslam Şurası həmin il noyabrın
19-da respublikada ali hakimiyyət orqanı

28 May - Respublika günü

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ
PARLAMENTİNİN TƏŞKİLİ VƏ

FƏALİYYƏTİ

İlham Abbasov,
Ədliyyə Akademiyasının baş müəllimi, hüquq üzrə

fəlsəfə doktoru, baş ədliyyə müşaviri

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, parlament, hüquqi aktlar, qanun
layihəsi.

Ключевые слова: Азербайджанская Народная Республика, парламент, пра-
вовые акты, проект закона.

Key words: Azerbaijan National Republic, parliament, legal acts, law project.
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kimi 120 nəfərdən ibarət Azərbaycan Cüm -
huriyyəti Parlamentini yaratmaq haqqında
qanun qəbul edir. Həmin qanunla dekabrın
3-də Parlamentin ilk iclasını çağırmaq
qərara alınır”  (4, səh. 222).  

Şərqdə ilk parlamentli respublika-
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 28 may
1918-ci ildə Tiflisdə Azərbaycan Milli İslam
Şu rasının qərarı ilə yara dılmasına bax ma -
yaraq, həmin dövrdə onun Parlamenti təş kil
olun ma mış və təbii ki, fəaliyyət də gös tər -
mə  mişdir. Lakin Azərbaycan Xalq Cüm -
huriyyəti hökuməti 16 iyun 1918-ci ildə Tif -
lis dən Gən  cə şə hərinə köç dükdən sonra
həmin vaxt Gən cə də real hakimiyyətə malik
Qaf  qaz İs lam Ordusu komandanlığının
təklifi ilə Azər baycan Milli İslam Şurası
buraxılır,  yal nız 20 noyabr 1918-ci ildə isə
M.Ə.Rə  sulzadənin sədrliyi ilə Bakıda fəa -
liyyətini bərpa edərək və “Azərbaycan
Məclisi-Məbusanının təsisi haq  qında” Qa -
nun qəbul edir (5, səh. 29-32).

“Azərbaycan Məclisi-Mə   b usanın tə -
sisi haqqında” Qanuna görə Azər baycan Par     -
lamenti (Məclisi-Məbusan) 120 əza dan
(üzv dən-İ.A.) ib arət müəyyən edilir. 

“Azərbaycan Məclisi-Məbusanının
tə sisi haqqında” Qanunun II hissəsinin 2-ci
bən dində göstərilirdi ki, Azərbaycan par la -
ma nı (parlamenti-İ.A.) Azərbaycan Məc lisi-
Müəssisanı dəvət oluncaya qədər 44 nəfər
Rusiya Məclisi-Müəssisasına dörd müxtəlif
siyasi firqə siyahıları mucibincə Mavərayi-
Qafqaz əhaliyə islamiyyəsi tərə findən inti -
xab olunub  Qafqaz “Seym”inə əza sifəti ilə
daxil edilir. 

1918-ci ilin mart-aprel aylarında
ermənilər tə rə findən azərbaycanlılara qarşı
Bakıda əsl soy     qırımı keçirilməsinə bax ma -
yaraq, Azər baycan Xalq Cümhuriyyəti rəh -
bərliyi bey nəl   miləlçilik və tolerantlıq prin -
sip lərinə sa diq qalır və parlamentə 21 nəfər
er məni mil lətindən olan deputatın, o cüm -
lədən 8-i Gən cə erməni əhali ko mitəsindən,

8-i Şu şa er məni əhali ko mi təsindən, 5-i də
Bakı er  məni əhali komi təsindən seçilməsi
nəzərdə tutulurdu.

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Xalq
Cüm       hu riyyətinin hökuməti əsl bey nəl -
miləlçilik nü munəsi gös tərərək, parlamentdə
müxtəlif mil  lətlərin təm    sil olunmasını nə -
zərə almışdır. Belə ki: 

-Ba kı dakı rus milli şu ra sından – 10; 
- alman əhalisi təşkilati-milliyyəsindən-1;

-Yəhudi şurayi milliyəsindən-1;
-Gürcü komitəsindən-1;
-Polyak komitəsindən-1.
-Həmçinin Bakı Həmkarlar Cə -

miyyəti Şurasından – 3, Bakı Sovet siyezd
və ticarət-sənaye cəmiyyətlərindən müş -
tərəkən–2 nəfər seçilməli idi (5, səh.32).

“Azərbaycan Məclisi-Məbusanının
təsi si haqqında” Qanun Azərbaycan Milli
İslam Şurası tərəfindən qəbul edildiyinə gö -
rə həmin sənəd Azərbaycan Milli Şurasının
rəisi (sədri – İ.A) M.Ə.Rəsulzadə tərəfindən
imzalanmışdır.

Çox təəssüf, par lamentin 1920-ci il
15, 22, 26 və 27 aprel tarixli ic las pro -
tokolları və onların ste noqrafik he sa bat ları
arxivdə qalmayıbdır...Parlamentin ha ki -
miyyətin bolşeviklərə təhvil verilməsinə
həsr olunmuş 1920-ci il 27 aprel tarixli son
iclasının protokolu və stenoqrafik he sa batı
da arxivdə sax lanılmadığı üçün mər hum
aka demik Ziya Bünyadov tərəfindən Res -
publika Döv lət Təhlükəsizlik Ko  mi  təsinin
ar xi vin dən götürülərək bərpa edilmişdir.

Dərc edilən protokol və stenoqrafik
hesabatların əsilləri ərəb əlifbasındadır (5,
səh. 27).

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Par -
lamentinin açılışı 3 dekabr 1918-ci il tarixdə
nə  zərdə tutulsa da, bu baş tutmur və Par -
lamentin ilk iclası, faktiki olaraq, 7 dekabr
1918-ci ildə keçirilir. İclası Az ə r  baycan
Milli İslam Şu rasının səd ri Məm   məd Əmin
Rəsulzadə açır. O, çıxışında de mişdir:
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“Əfəndilər! Bilirsiniz ki, bi zim Ru siya
cəma ətinə qarşı heç bir ədavətimiz və
nifrətimiz yoxdur. Müstəqil Azərbaycanı
təmsil edən o üç boyalı bayrağı Şurayi-Milli
qaldırmış, türk hüriyyəti, İslam mədəniyyəti
və müasir Av ropa iqtidarı - əhrarnəsini
təmsil edən bu üç boyalı bayraq daima
başlarımızın üstündə eh tizaz edəcəkdir. Bir
kərə yüksələn bay raq bir daha en mə -
yəcəkdir” (5, səh.34-35).

Parlamentin ilk tədbirlərindən biri   ni
Pa    ris sülh konfransına səlahiyyətli nü ma yə -
n də heyəti göndərməsi təşkil edir. Bu nüma -
yə n  də heyətinin qarşısında Azərbaycan istiq -
la liyyətinin Av ropa ölkələri tərə findən tanı -
dılması kimi tarixi vəzifə dururdu. Nüma -
yən də heyətinə parla mentin səd ri və üzv  ləri
Ə.M.Topçubaşov (bitərəf), M.H.Ha cın ski
(Musavat), Ə.Ağaoğlu (bitərəf), Ə.Şeyxülis -
lam zadə (Hümmət), elə cə də mü şa vir lər
M.Mə   hərrəmov (sosia list), M.Y.Mir   meh di -
yev (İttihad),  Ç.Hacıbəyli (Mü  savat), əmək -
daşlar - Ə.Hüseynzadə (bi tə rəf), V.Mar çev s -
ki (bitərəf) və başqaları daxil idi. 

Parlamentin 1919-cu il 3 yanvar
tarixli iclasının qərarı ilə qanunverici və
icraedici hakimiyyətin bölünməsi prinsipinə
uyğun olaraq, parlament üzvünün dövlət
orqanlarında işləməsi məqbul sayılmadı.
Yal  nız nazirlərin, eyni zamanda parlament
üzvü olmasına icazə verilirdi. Dövlət qul lu -
ğunda işləyən parlament üzvü bir neçə gün
ərzində iki vəzifədən birini seçib, parla men -
tin rəyasət heyətinə bildirməli idi.

Parlamentin istifadə etdiyi dil dövlət
dili statusuna malik Azərbaycan türkcəsi idi.
Qeyri-yerli əhali nümayəndələri çıxışlarının
rus dilində olmasını təklif etdikdə par -
lamentin iclaslarından birində bu məsələ xü -
susi müzakirə olunmuş və bu xüsusda qə rar
qəbul edilmişdi. Qərara əsasən par lamentin
rəsmi dili Azərbaycan türkcəsi elan
olunmuş, digər millətlərin nümayəndələrinin
öz çıxışlarını rus dilində etmələri məqbul

hesab edilmişdi (6, səh. 78-79,81).
Hüquqi dövlət quruculuğu məqsədi

ilə Xalq Cümhuriyyətində hakimiyyətin böl -
güsü prinsipinə də riayət edilirdi. Par lament
o dövrdə ölkə qarşısında duran əsas və -
zifələrin həyata keçirilməsi və qanunverici-
lik bazasının yaradılması baxımından əhə -
miyyətli işlər görür, gənc Azərbaycan döv -
lətinin dünya dövlətləri tərəfindən tanınması
üçün var qüvvəsini sərf edirdi (3, səh.54).

Ümumiyyətlə, cəmi 17 ay fə  a liyyət
göstərmiş Par la men tin 145 iclası keçirilmiş,
ilk iclas 7 dekabr 1918-ci il, son iclas isə 27
ap rel 1920-ci ildə olmuşdur.

Öz fəaliyyəti dövründə Azərbaycan
Cüm huriyyəti Parlamentinin müzakirəsinə
270-dən yuxarı qanun layihəsi çıxarılmışdır
ki, onların da 230-a yaxını təsdiq edilmişdir
(5, səh. 17-18).

Əlbəttə, Azərbaycan Parlamentinin
qəbul etdiyi qanun və qərarların hamısı müs -
təqil ölkənin ilk qanun və qərarları olduğu
üçün çox əhəmiyyətli idi. Lakin onların
arasında elə qanunlar vardı ki, ölkə üçün
onların əhəmiyyətini xüsusilə qeyd et mək
lazımdır. Çünki bunların Azərbaycan Cüm -
 huriyyətinin fəaliyyətini, strateji isti qa -
mətlərini müəyyən etməkdə mühüm rolu
olmuşdur. Bunlardan Vətəndaşlıq haqqında,
ümu mi hərbi mükəlləfiyyət haqqında, mət -
buat haqqında, Milli Bankın təsisi haq qında,
Bakı Dövlət Universitetinin yaradılması
haq qında, gömrük və poçta-teleqraf xid mə -
tinin təkmilləşdirilməsi haqqında, məhkəmə
qanunvericiliyi haqqında və sair qanunları
göstərmək olar (5, səh. 19).

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
ali qanununu – Konstitusiyasını qəbul etmək
isə mümkün olmamışdır. Ümummilli lider
Hey dər Əliyev Azərbaycan Res pub likasının
ye ni Konstitusiya layihəsini hazırlayan
komissiyanın iyunun 5-də (1995-ci il - İ.A.)
ke çirilən ilk iclasındakı nitqində demişdir:
“Biz birinci növbədə tariximizə nəzər sal -
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malıyıq. Azərbaycan Konstitusiya qu ru cu -
 luğunun tarixi var. Azərbaycan Res pub -
likasının ilk demokratik dövlətinin, 1918-ci
il mayın 28-də yaranmış demokratik respub-
likasının Konstitusiyası olmayıb. Ancaq bu
hökumət, bu dövlət fəaliyyət göstərdiyi
dövrdə Konstitusiya xarakteri daşıyan bir
ne çə aktlar, qərarlar qəbul etmiş və onların
əsasında işləmişdir. Ona görə də onları, de -
mək olar ki, müəyyən qədər Konstitusiya
quru culuğunun başlanğıcı kimi qiymət lən -
dir mək olar” (7, səh.5).

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
ən böyük nailiyyətlərindən biri də Paris sülh
kon fransının iştirakçısı olan dövlətlər tə rə -
fin   dən Azərbaycanın müstəqilliyinin ta nın -
 ması idi. Bu məqsədlə 1918-ci il dekabrın
28-də Parlamentin sədri Əlimərdan bəy
Topçu   başovun rəhbərliyi ilə Fran saya nü ma -
yəndə heyəti göndərildi. Nüma yəndə heyə -
tinin gərgin fəaliyyəti sayəsində 1920-ci il
yanvarın 12-də Paris sülh konfransında
iştirak edən əsas ölkələr Azərbaycanın müs -
təqilliyini tanıdılar. Həmin il aprelin 22-də
Parlament İngiltərə, Fransa, İtaliya, İs veç rə,
Polşa və ABŞ-da dip lomatik nü ma yən -
dəliklər açmaq haq qında qa nun qəbul etdi
(3, səh. 55).

Azərbaycan Parlamenti ölkədə mü -
və q qəti ali qanunvericilik orqanı hesab edil -
diyindən bir sıra köklü məsələlər Müəssislər
Məclisində həll edilməli və Azərbaycan De -
mok ratik Respublikasının Kon stitusiyası da
burada təsdiq edilməli idi. Müəssislər Məc -
lisinə seçkilərin əsaslarını hazırlamaq üçün
parlamentdə böyük bir komissiya yaradıl-
mışdı. Bu komissiyaya bütün fraksiyaların
nümayəndələri cəlb edilmiş və o, ən çoxsaylı
komissiya idi. Uzun müzakirələrdən sonra
1919-cu il iyulun 21-də Azər baycan Res -
publikasının Müəssislər Məclisinə seçkilər
haqqında Əsasnamə qəbul edilir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Par -
lamentinin sonuncu təcili föv qəladə axşam

iclası saat 20:45-də başlayır. İclasa Məmməd
Yusif Cəfə rov sədrlik edir, katib isə Rza bəy
Qara şadlı olur.  İclasın əvvəlində onun açıq
və ya bağlı keçirilməsi müzakirə edilir.
Həmin iclasda M.Ə.Rə sul zadə deyir: “Cə -
nablar! Çıxar dığımız tarixi qərarı mil lətdən
bixəbər çı xarmayaq. Ölkə Par lamentinin
qapısını açıq qoyaq ki, hər kəs nə cür
təhlükəli vəziy yət içində ol du ğumuzu, nə
cür qərar qəbul edəcəyimizi bilsin. Ona görə
də təklif edirəm ki, məclisimizin qapılarını
millət üzünə bağlamayaq və millətdən
bixəbər qə rar qəbul etməyək” (8, səh.927). 

Parlamentin üzvü M.X.Hacınski isə
çı xışında demişdir: “Cənablar! Vəziyyət ha -
mı ya məlumdur və bu barədə danışmaq
istəmərəm. Bir komissiya təşkil olunmuşdur
və mən onun sədriyəm. Arxadaşlarla bərabər
biz yerli kommunist firqəsi nümayəndələri
ilə müzakirəyə girişdik. Burada olan “Azər -
baycan Kommunist” firqəsindən bir məktub
gəlib. Bu məktubun məzmununu hamı bilir.
Lakin onu təkrarən oxuyuram (rusca
oxuyur). Tərcümə etmək lazımdır ki, müx tə -
sər tərcümə edirəm. Mər kəzi Azər bay can
Kom munist firqəsi bizə təklif edir ki, axşam
saat 7-yə qədər (28 aprel 1920-ci il saat 19-
dək- İ.A.) hökuməti onlara təslim edək” (8,
səh. 972).

Parlament “Azərbaycan Kom mu -
nist” firqəsinin bu ultimatumunu müzakirə
edə  rək 7 bənddən ibarət aşağıdakı qə rarı qə -
bul edir:

1. Sovet hökuməti tərəfindən idarə
olunan Azərbaycanın tam istiq laliyyəti
müha fizə edilir; 

2. Azərbaycan Kommunist firqəsinin
ya rat dığı hökumət müvəqqəti orqan ola -
caqdır;

3. Azərbaycanın son idarə formasını
hər hansı bir xarici təzyiqdən asılı ol mayan
fəhlə, kəndli və əsgər deputatları sovetləri
şəx sində  Azərbaycanın ali qanunverici or -
qanı müəyyənləşdirir; 



106

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

4. Hökumət idarəsinin bütün xid -
mətləri öz yerlərində qalır, ancaq məsul və -
zifə tu tanlar dəyişdirilir;

5. Yeni yaradılan müvəqqəti kom -
munist hökuməti parlamentin və hökumət
üzv lərinin həyatının və əmlakının toxunul -
mazlığına təminat verir; 

6. Qızıl Ordunun Bakı şəhərinə dö -
yüşlə daxil olmasına yol verməmək üçün
təd bir görüləcək; 

7. Yeni hökumət haradan baş ver -
məsindən asılı olmayaraq, Azərbaycanın is -
tiq lalını sarsıtmaq məqsədi güdən bütün
xarici qüvvələrə qarşı qəti tədbirlər görəcək
və öz sərəncamında olan bütün vasitələrlə
mü barizə aparacaqdır.

Çox təəssüflər olsun ki, bu şərtlərin
heç də hamısına tam əməl olunmur. Belə ki,
30 dekabr 1922-ci ildə keçmiş SSRİ təşkil
olun maqla, Azərbaycan SSRİ-nin tərkibinə
daxil olur, başqa söz lə, 70 ildən artıq
müddətdə -18 oktyabr 1991-ci il tarixə kimi
öz tarixi döv lət müstə qilliyini itirir. Şərtin
biri də bu idi ki, Azər baycan Kommunist
firqəsinin yaratdığı höku mət müvəqqəti
orqan olacaqdır. Lakin bu şərtə də əməl
olunmur. 

Ultimatumun dördüncü şər tində
göstə rilirdi ki, hökumət idarəsinin bütün
xid mətləri öz yerlərində qalır, ancaq məsul
vəzifə tutanlar dəyişdirilir. Bolşeviklər bu
şərtə də əməl etmirlər. Belə ki, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Müvəqqəti Hökuməti
üzvlərinin  bir sıra nazirləri xaricə, o cüm -
lədən Türkiyəyə, İrana gedir, Fətəli Xan
Xoys ki Tiflisə gedir və Tiflisdə daşnakların
gül ləsinə tuş gəlir.

Hökumət idarələrinin orta pillə
kadrları isə az-çox savadlı şəxslər-keçmiş
xanın, bəyin uşaqları və nəvələri  idi. 1930-
cu illərə qədər isə onlar ya “öldürüldü”, ya
da Sibirə göndərildilər. 

Şərtlərdən birində göstərilirdi ki,
Qızıl Ordunun Bakı şəhərinə döyüşlə daxil

ol masına yol verməmək üçün tədbirlər gö -
rüləcəkdir. Bu şərtə isə əməl olunur. Belə ki,
Müvəqqəti Hökumət təzyiq altında ha ki -
miyyəti təhvil verir, ona görə də şəhər dö -
yüşsüz, başqa sözlə, qan tökülmədən təhvil
verilir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Par -
la mentinin son iclası saat 23:25-də bağlanır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev
demişdir: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə
cəmi 23 ay fəaliyyət göstərsə də, sonrakı
nəsil lərin yaddaşında xalqımızın tarixinin ən
par laq səhifələrindən biri kimi həmişə qala -
caqdır. O, demokratik dövlət quru culuğu,
iqti sadiyyat, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə,
hər bi quruculuq sahələrində atdığı mü hüm
ad dımları başa çatdıra bilməsə də, onun qısa
müd dətdə həyata keçirdiyi təd birlər xal -
qımızın tarixində silinməz iz buraxmış, milli
dövlətçilik ənənələrimizin bərpası işində
böyük rol oynamışdır.

Əsrin sonunda (18 oktyabr 1991-ci
ildə-İ.A) öz müstəqilliyini bərpa edən Azər -
baycan Respublikası Xalq Cüm hu ri yyə ti -
ninin varisi olaraq Üzeyir Hacıbəyovun və
Əh məd Cavadın yaratdıqları dövlət himnini,
Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağını və
gerbini bərpa elədi. Bu dövlətçilik atributları
bu gün də hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün
olduqca əzizdir” (1, səh. 296-297).

Azərbaycan Xalq Cüm huriyyəti özü -
nün siyasi quruluşuna, həyata keçirdiyi de -
mo kratik dövlət quruculuğu tədbirlərinə,
həm çinin qarşısına qoyduğu məqsəd və və -
zifələrə görə də Avropanın ənənəvi de -
mokratik respublikalarından heç də geri
qalmırdı (2, səh. 206).

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ki mi
onun Parlamenti də nisbətən az müd dət
fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, onun
Şərq də ilk demokratik respublika kimi fəa -
liyyəti və hə yata keçirdiyi tədbirlər Azər bay -
can xalqının hafizəsində həmişəlik qala -
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caqdır.

Rəyçi: prof. M.Əmrahov
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И.Аббасов
Организация и деятельность

Парламента Азербайджанской
Народной Республики

Резюме
Статью автор  посвятил акту-

альной теме – вопросу организации и
деятельности Азербайджанской На род -
ной Республики,  являющейся первой
на востоке демократической республи-
кой.

Отмечается, что действовавший
все го 17 месяцев парламент Азер бай -
джанской На род ной Республики в
период своей деятельности вынес на
обсуждение свыше 270 законопроек-
тов, из них примерно 230 были
утверждены.

İ.Abbasov
Organization and activity of the parlia-

ment of the Azerbaijan
National Republic

Summary
The author devoted article to an

actual topic – a question of the organizati-
on and activity of the Azerbaijan National
Republic which is the first democratic
republic in the East.

I.G.Abbasov in article notes that
the parliament of the Azerbaijan National
Republic, operating only 17 months,
during the activity submitted over 270
law projects for discussion and about 230
from them were approved.
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Görkəmli psixoloq, psixologiya elm -
ləri doktoru, professor Əbdül Əlizadənin hə -
yat yolu “Azərbaycan məktəbi”ndən baş -
lanmışdır. Əbdül müəllim “Azərbaycan
mək təbi” jurnalının yubileyi ilə bağlı bir mə -
qa ləsində yazırdı: “Azərbaycan Dövlət Pe -
da qo ji Uni versitetində - evim-eşiyim kimi
sev di yim bu məşhur ali məktəbdə sadə, tə va -
zökar və təmənnasız müəllim ömrü yaşasam
da, bu il lər ərzində mənim həmişə “Azər -
baycan mək təbi” adlı böyük bir mənəvi alə -
mim olub. Mən bu nurlu aləmdə res pub -
likanın gör kəmli jurnalistləri ilə bahəm
məşhur fi losofları, psixoloqları və pe daq oq -
larının gün dəlik qayğısı ilə pedaqoji mət -
buatın sir lə rini öyrənmişəm və böyük Azər -
baycan el mi nə qovuşmuşam...

Bir ildən çox müddətdə topladığım
kli nik materiallar əsasında “Əsəbi uşaq la -
rın tərbiyəsi haqqında” məqalə yazdım və
poçt la “Azərbaycan məktəbi” jurnalına
gön dər dim...

Jurnal XX yüzillikdə Azərbaycan psi -
xoloji və pedaqoji fikrinin əsl salnaməsi ol -
muşdur. Dövrün başlıca psixoloji və pe da -
qoji ideyaları “Azərbaycan mək təbi”nin sə -
hifələrində özünün dolğun əksini tap mışdır... 

Görkəmli Azərbaycan psixoloq və
pe daqoqlarının sanballı əsərləri, ilk növ bə -
də jurnalın səhifələrində işıq üzü görmüşdür.
Bu işıq Prometey odu kimi nurlu olmuş, ne -
çə-neçə kitabın ərsəyə gəlməsində, neçə-
neçə fun damental tədqiqatların başa çat dı -
rıl ma sında önəmli rol oynamışdır. Jur nalın
mü əl lif ləri içərisində respublikanın qabaqcıl

mü əl limləri də xüsusi yer tutmuşlar.
Bunların bir çoxunun böyük elmə - Azər -
baycan psix o lo giyası, pedaqogikası və me -
todikasına yolu elə jurnalda dərc olunmuş
məqalələrindən baş lanmışdır...

Redaksiya heyətinin üzvü kimi
mənim də tərcümeyi-halımın və həyat
yolumun ən pa r laq səhifələri “Azərbaycan
məktəbi” ilə bi lavasitə bağlıdır. Mən
özümün bütün uğur la rıma görə bu jurnala
minnətdaram...”

Əbdül Əlizadənin  həyat yolu hə -
qiqətən “Azərbaycan məktəbi” jurnalından
başlanmışdır. O, 1950-ci ildə Azərbaycan
Döv lət Uni versitetinə qəbul olunur, bu təhsil
ocağındakı mü əll imlərini - res publikanın
elm korifeylərini - Mir Cəlal Paşayevi,
A.Qa  rayevi, A.O.Ma ko vel skini, F.Qa sım za -
dəni, M.C.Cəfərovu, M.Təhmasibi, M.Hü   -
 seyn  za dəni, B.Va  hab za dəni, A.Za manovu,
M.Məhərrəmovu hə mişə min nətdarlıq hissi
ilə xatırlayırdı.

Sözügedən görkəmli alimlərlə unu -
dul maz görüşlər Əbdül Əlizadə üçün bir
məktəb idi. 

1957-ci ildə Ə.Əlizadəni "Azər bay -
can məktəbi" jurnalında işləməyə dəvət edir -
lər. Onun həyatında mahiyyətcə yeni mər -
 hələ başlayır. Redaksiyada işlədiyi müd dət
ərzində bir tərəfdən elmi ya radıcılığın me -
 todologiyası və metodikasını mənimsəyir,
di  gər tərəfdən respublikanın seçilən alim-
psi  xoloq və pedaqoqlar mü hitinə qovuşur.
Əb dül Əlizadənin aka demik M.Mehdizadə,
prof. A.Ab baszadə, Ə.Se yidov, M.Mu rad -

Redaksiyanın sifarişi ilə

ELM VƏ TƏHSİL  FƏDAİSİ

Vilayət Əliyev,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin  

prorektoru, professor
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xanov, A.Abdullayev, Ş.Ağa   yev, R.Hü -
seynov kimi gör  kəmli alim və jur nalistlərlə
elmi-ya ra dı cı   lıq əlaqələri özü-özlüyündə
təsirli ya ra dı cı lıq amilinə çevrildi.

Sonralar Əbdül müəllim bu illəri xa -
tır layaraq yazırdı: Jurnalın redaksiya he yə -
tinin üzvü kimi fəaliyyət göstərdiyim  il lərdə
də psixologiya elminin aktual prob lem -
lərinin sistemli işıqlandırılmasına yaxından
kö mək göstərməyə çalışmışam. Bu ax ta rış -
lar da həmişə jurnalın  ayrı-ayrı dövrlərdə
baş redaktorları olmuş hörmətli Rüstəm Hü -
seynovun, Əjdər Ağayevin və Zəhra Əli -
yevanın gündəlik qayğısını hiss etmişəm.
On   lar yaşadığımız zəmanədə psixologiya el -
mi nin əhəmiyyətini müdrikcəsinə də yər lən -
dir miş, yaş və pedaqoji psixologiyanın ak -
tual problemlərinin jurnal səhifələrində səs -
lən məsi üçün əlverişli şərait yaratmışdır.
Res publikanın görkəmli psixoloqları M.Mə -
hər rəmov, Ş.Ağayev, Ə.Bayramov,  R.Rə su -
lov,  M.Həmzəyev, Ə.Qədirov və b. san bal lı
mə qalələri ilə təlim-tərbiyə prob lem lərinin
həl lində müəllimlərimizə yaxından kö mək
gös tərmişlər. Döv rün başlıca psixoloji və pe -
daqoji ide yaları “Azərbaycan məktəbi”nin
sə  hi fə lə rində özünün dolğun əksini tap mış -
dır... 

Göründüyü kimi, 50-ci illərin sonu,
60-cı il lə rin əvvəllərində Azərbaycan
psixologiya el  minə öz dəst-xətti, öz nəfəsilə
seçilən is te dadlı və əməksevər bir alim gəldi.
Onun uğur  larını elm aləmində layiqincə də -
yər lən dir məyə başladılar.

Ə.Əlizadə görkəmli Azərbaycan fi lo -
so  fu və psixoloqu, professor Ə.K.Zə ku yevin
rəh  bərliyi ilə "Şagirdlərin yaradıcı tə xəyyül
fəa  liyyətində analiz və sintez pro ses lərinin
xü  susiyyətləri"ni öyrənirdi. Onu ak tu al bir
mə  sələ - təxəyyüldə in for masiyaların iş lən -
mə si prosesi ma raq lan dırırdı. 

Bu gün iftixarla demək olar ki, 60-cı
il lərdə koqnitiv psixologiyanın müəyyən sə -
hi fələri məhz Azərbaycanda yazılmışdır və

bu işdə görkəmli psixoloq-alim Əbdül Əli -
za dənin xidmətləri danılmazdır.

1975-ci ildə Ə.Əlizadə doktorluq
dis  sertasiyasını uğur  la müdafiə etdi. Onun
doktorluq dissertasiyası Azərbaycan psi -
xologiyasında mühüm hadisə oldu. 

Ə.Əlizadə özünün nəzəri-eks pe ri -
men   tal axtarışlarını məharətlə praktika ilə,
ilk növbədə, məktəb təcrübəsi ilə üzvi su rət -
də əlaqələndirirdi.

1964-cü ildə dövrün psixoloji fikrini
sis  temli əks etdirən sanballı "Psixologiya"
dərs   li yi nəşr olunmuşdur. Onun altı mü əl li -
fin  dən üçü respublikanın qocaman psi xo loq -
ları (Ə.Zəkuzadə, F.İ.İbrahimbəyov və
M.Mə hərrəmov), üçü isə istedadlı gənc psi -
xo loqlar (Ş.Ağayev, Ə.Bayramov və Ə.Əli -
za  də) idi. 1968-ci ildə Ə.Əlizadənin pro fes -
sor Y.Ş.Kərimovla birlikdə yazdığı "İlk ad -
dımlar" (məktəbəqədər uşaq mü əs sisələri
üçün), 1986-cı ildə Ə.S.Bayramovla birlikdə
yaz dığı "Sosial psixologiyanın aktual mə sə -
lə ləri", 1989-cu ildə isə fun damental "Psi xo -
lo giya" dərsliyi (professor Ə.S.Bayramovla
bir likdə) nəşr olundu. Ə.Əlizadə IX və X si -
niflər üçün "İnsan və cəmiyyət" dərsliyinin
də həmmüəllifidir. Bu dərslik Azərbaycan və
rus dillərində iki dəfə nəşr olunub.

80-ci illərdə Azərbaycan mək təbl ə -
rin də psixoloji xidmətin təşkili sahəsində
eks perimentlər aparılırdı. Azərbaycan psi xo -
lo giyası salnaməsində bu eksperimentlər Ba -
kı eksperimentləri kimi məşhurdur.  Pro fes -
sor Ə.Əlizadə Bakı eks pe ri ment lərinin elmi
məs ləhətçisi kimi onların təşkilində ya xın -
dan iştirak etmişdir. 

90-cı illərin əvvəllərində "Azər bay -
can müəllimi" qəzetində professor Əbdül
Əli  zadənin müasir təhsil konsepsiyasına
həsr olun muş silsilə məqalələri dərc olundu.
Bu məqa lə lərin ma terialları əsasında Ə.Əli -
zadənin "Mü  asir Azər baycan mək təbinin
psixoloji prob lem ləri" monoqrafiyası nəşr
edilmiş və son suz ma raqla qar şı lanmışdır.
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Sözügedən dövr də onun "Yeni pe daqoji
təfəkkür" (Bakı, 2001) mo noqrafiyası da işıq
üzü görmüşdür.

Ə.Əlizadənin müəllim kimi fəa liy yə -
ti son dərəcə səmərəli olmuşdur. Onun mü -
 ha  zirələrinin elmi-nəzəri və metodik sə viy -
yə si özünün intellektual yükü, par laqlığı ilə
hə mişə seçilmişdir.

Professor Ə.Əlizadə ADPU-nun "El -
mi xəbərlər"inin (psixologiya və pe da qo gi  ka
seriyası) baş redaktoru, "Azərbaycan mək -
təbi" jurnalının redaksiya heyətinin üzvü ki -
mi də səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Əbdül
müəllimin istedadı kimi ma raq  ları da
çoxcəhətli olmuşdur.

Həyatının nə az, nə çox, düz 58 ili bi -
lavasitə ADPU ilə - respublikamızın bu ad lı-
san lı ali məktəbi ilə bağlıdır. Əməkdar elm

xa dimi, təhsilin nəzəriyyəsi və prak ti kası ilə
məş ğul olan görkəmli pedaqoq, pro fessor
Əb dül Əlizadə ADPU-da fəaliyyət gös tər -
diyi illəri - neçə-neçə igidin ömrü qə dər əzə -
mət li olan bu illəri həyatının qızıl sə hifələri
he sab edir, Azərbaycan  psi xologiya el minin
in kişafı və çiçəklənməsini özünün ül vi mis -
si ya sı sayırdı.  

Əbdül müəllim 83 il (2015-ci il fev -
ralın 22-də vəfat etmişdir) yaşamış, son gün -
lərinə qədər “Azər baycan məktəbi” jurnalına
sə daqətli qal  mış, bir-birinin ardınca mə -
qalələr dərc et dir mişdir.

Azərbaycan pedaqoji-psixoloji el mi
Əbdül müəllimə çox borcludur. Onun kit ab   -
ları, məqalələri və tövsiyələri həmişə gənc
nəs lə örnək olacaqdır. 

Əbdül müəllim dərs zamanı
P.S. Redaksiyadan: Prof. Ə.Əli zadə uzun illər “Azərbaycan məktəbi” jur na -

lının redaksiya heyətinin üzvü ol muş dur. Jurnalın redaksiya heyətinin Pre zident fəxri
tə qaüdçüsü olan üzv lə rindən (redaksiya heyətinin 5 üzvü Pre zi dentin fəxri tə qa -
üdçüsüdür) biri də Əbdül mü əllim idi. O çox dəyərli tövsiyə və məsləhətləri ilə jurnalın
ya radıcı heyətinin ən yaxın köməkçisi olmuşdur. Əbdül müəllim öm rünün son gün lə -
rinə qədər redaksiyamız ilə əlaqə saxlamış, jurnalın bu nömrəsində dərc olunan mə qa -
lə sini də ölümündən az əvvəl redaksiyaya təqdim etmişdir. Əbdül müəllim həmişə fəxr
edirdi ki, o, “Azərbaycan məktəbi” jurnalında ça lışmışdır. Əbdül Əlizadə
redaksiyanın dostu, əməkdaşı, zəhmətkeş müəlliflərindən biri və mənəvi rəhbəri
olmuşdur. Əbdül müəllimin xatirəsi “Azərbaycan məktəbi” oxucularının qəlbində
həmişə yaşayacaqdır. Allah rəhmət eləsin!
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B İ Z Ə    Y A Z I R L A R    
“AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ”NİN OXUCULARI JURNALIMIZIN 90

İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ YERLƏRDƏ MÜZAKİRƏLƏR, TƏD BİRLƏR KEÇİRİR,
ONA UĞURLAR, UZUNÖMÜRLÜLÜK AR ZU LAYIRLAR. 

“Azərbaycan məktəbi”nin oxucuları, təbii ki,  əsasən müəllimlərdir. Jurnal pedaqoji
işçilər arasında maraqla oxunan mətbuat orqanlarındandır. İllər boyu onun abunəçiləri də
kifayət qədər olmuşdur. Jurnal, bir qayda olaraq, poçtlar vasitəsi ilə yerlərə çatdırılır. Ona
görə də oxucular bir şeyə də təəssüflənirlər ki, jurnal satışa verilmir, onun yeganə yayım
yolu abunə yazılmaqdır. 

“Azərbaycan məktəbi”nin daimi abunəçiləri olan, onun ayrı-ayrı nömrələrini
ardıcıllıqla izləyən, jurnal haqqında öz fikirlərini söyləyən, redaksiya ilə müntəzəm əlaqə
saxlayan, münasib təkliflər verən təhsil işçiləri sırasında Hacıqabul rayonunu xüsusi qeyd
etmək lazımdır. Bu günlərdə rayonda jurnalın son nömrəsinin müzakirəsi təşkil olunmuş, bu
barədə redaksiyaya məktub göndərilmişdir.

Hacıqabul Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Şükür Məmmədovun imzası ilə gələn
məktubda deyilir: Pedaqoji ictimaiyyətimiz tərəfindən yerlərdə “Azərbaycan məktəbi”nin
90 illiyi münasibətilə görüşlər keçirilir, xatirələr canlandırılır, jurnalın fəaliyyətində əvəzsiz
xidmətləri olan adamlar, o cümlədən jurnalın baş redaktoru olmuş Rüstəm Hüseynov, prof.
Əjdər Ağayev, dos. Zəhra Əliyevanın zəhməti dəyərləndirilir, gənclik illərində jurnalın
əməkdaşı olan Şıxəli Qurbanov, Şamil Qurbanov, Əbdül Əlizadə və başqa elm adamları
yada salınır. Bu günlərdə Azərbaycan radiosunda “Gəl səhərim” verilişində pedaqoji elmlər
doktoru, professor Fərrux Rüstəmovun çıxışı “Azərbaycan məktəbi”nin keçdiyi yola bir
daha diqqəti cəlb etmişdir. Pedaqoji fikir tariximizi çox incəliklərinə qədər vərəqləyən
professor şərh zamanı dinləyiciləri razı salmışdır. Onun dərin məzmunlu çıxışı,  “Gəl
səhərim” verilişinin yaradıcılarının, onun redaktoru Bəxtiyar Bəxtiyarovun radioda pedaqoji
mətbuata verdiyi diqqət razılıqla qarşılanmışdır.

“Azərbaycan məktəbi”ndə təhsilimizin qarşısında duran vəzifələrlə yanaşı,
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təhsilimizin dünəni, bu günü haqqında dəyərli məlumatlar da verilir. Bütün bunlar
məktəblərimizin işinin istiqamətləndirilməsinə yaxından kömək edir. Müzakirə zamanı
jurnalın məqalələri ilə bağlı bir sıra təkliflər də irəli sürülmüşdür. RTŞ-dakı müzakirədə
Hacıqabul şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi Yaqut Məmmədova,  şəhər 3 nömrəli
tam orta məktəbin müəllimi Cəmalə Rəhimova, şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi
Aidə Hüseynova, şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi Səadət Kərimova, şəhər 10
nömrəli tam orta məktəbin müəllimi Səyyarə Həşimova, Rayon Təhsil Şöbəsinin müdir
müavini Balaxanım Ələskərova  çıxış etmiş, öz təkliflərini irəli sürmüş, iradlarını
bildirmişlər.

Müzakirəni yekunlaşdıran RTŞ müdiri Ş.Məmmədov tədbir iştirakçılarının diqqətini
Təhsil Nazirliyinin ümumtəhsil məktəb şagirdlərinin mütaliə vərdişlərinin tək mil -
ləşdirilməsi və onlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasına dair göstərişlərə  də
cəlb etdi. Bu mövzuda jurnalda məqalələrin dərc olunması da arzulandı.

PS. Yığıncaqda jurnalın elə bu nömrəsində Hacıqabul rayonu, A.Dadaşov adına 5
nömrəli tam orta məktəbin müəllimi A.Hüseynovanın “Mütaliə mədəniyyətinin
formalaşdırılması” adlı məqaləsinə də rəy verildi.

* * *

Hörmətli abunəçilər!

“Azərbaycan məktəbi” jurnalının 2015-ci ildə ilboyu normal
fəaliyyətinin tən zimlənməsindən ötrü Sizi abunə yazılışına qoşulmağa
çağırırıq. İldə 6 nömrə nəşr olunur. Bir nüsxənin abunə haqqı 2 manat 20
qəpik, illik abunə haqqı 13 manat 20 qəpik, yarımillik 6 manat 60
qəpikdir.

Abunə respublikamızda fəaliyyət göstərən
“Azərmətbuatyayımı” ASC 440-39-83
“Qasid” ASC 493-16-43
“Qaya” 441-35-33
“Səma” 494-09-59
“Xpress-Elita” 437-28-10
“Kaspi” 432-39-55 
“Səda” 430-54-26

mətbuatyayımı firmalarında qəbul edilir. Böyük ənənələri olan pedaqoji
jurnalımıza abunə yazılmağa tələsin.

İndeks: 1002


