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Sənin içində imperator var. Sadəcə onu qazıb çıxarmaq 

lazımdı. Sənin səltənətin öz içindədi. Gözlərini yumub 

özündə cəmləşmək lazımdı, öz duyğularına köklənmək 

lazımdı. Bir az nizamlı olmaq, bir az da vərdiş etmək 

tələb olunacaq. Ən əsası, ətrafda heç bir qıcıqlandırıcı 

amilə fikir verməməkdi. Bütün diqqətin öz içinə, 

daxilinə, qəlbinə yönəlməlidi. Özünə səyahət etməlisən, 

özünə baxış keçirməlisən. Təxminən gündə iki dəfə belə 

etsən, tədricən özünü ölümsüz hiss edəcəksən. 

İnanılmaz bir güc gələcək sənə. Sən heç kimin diqqətinə 

ehtiyac duymadığın, heç kimin fikrinə məhəl 

qoymadığın gün hiss edəcəksən ki, ətrafın diqqəti sənə 

yönəlib. Bütün xarizma özəllikdədi. Özəl olan, kimsənin 

fikri ilə yaşamayan adam həmişə mühit üçün maraqlı 

olur. Onlar sənin fərdiliyini, unikallığını, cazibəni hiss 

edəcəklər. Hərçənd heç kəs bu maqnetizmin səbəbini 

bilməyəcək, anlamayacaq. Mövcudluğunu dərk edənlər 

birdən-birə hər kəsin diqqətini çəkdiklərinin fərqinə 

varırlar. Amma bu onlara gərək olmur. 
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Dərsin planı və təxmini vaxt bölgüsü : 
 

1. MOTİVASİYA, TƏDQİQAT SUALI - 6 DƏQİQƏ 

2. TƏDQİQATIN APARILMASI – 10 DƏQİQƏ 

3. İNFORMASİYA MÜBADİLƏSİ – 5 DƏQİQƏ 

4. İNFORMASİYANIN MÜZAKİRƏSİ VƏ TƏŞKİLİ : 

7 DƏQİQƏ 

5. ÜMUMİLƏŞDİRMƏ VƏ NƏTİCƏ – 4 DƏQİQƏ 

6. YARADICI TƏTBİQETMƏ, EV TAPŞIRIĞI – 10 

DƏQİQƏ 

7. QİYMƏTLƏNDİRMƏ VƏ REFLEKSİYA – 3 

DƏQİQƏ 
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Kurikuluma aid zaman ardıcıllıqlarını heç cürə yadda saxlaya 

bilməyənlər üçün asan yadda saxlamaq yolları  
 

P.S. Həmçinin özünüzün özəl günlərinizlə də uyğunlaşdırıb, yadda saxlaya bilərsiniz.  

 

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası – 12 noyabr 1995 (hamı əzbər bilməlidir  

 

2. Təhsil sahəsində İslahat – 15 iyun 1999 (bundan 10 il 4 gün sonra bu islahat qanun 

olaraq qüvvəyə mindi, yəni, 3-cüyə baxın  ) 

 

3. Təhsil haqqında Qanun – 19 iyun 2009 (1999 + 10 il 4 gün = 19 iyun 2009) 

 

4. Ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası – 13 yanvar 2009 ( ip ucu : 

“Q”anun da 2009-da olub, “Q”iymətləndirmə də  ) 

 

5. Sinif rəhbəri haqqında əsasnamə - 5 mart 2009 ( bunu da yuxarıdakına uyğun yadda 

saxlamaq olar, belə ki, “Sinif rəhbəri çoxlu “Q”ayıb qoyur, yəni “Q”ANUN və 

“Q”İYMƏTLƏNDİRMƏ ilə eyni ildə olublar). 

 

6. Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi -13 yanvar 2011 

(Diqqət etsəniz, görərsiniz ki, Qiymətləndirmədən tam 2 il sonra olub. Deməli ikisi də 13 

yanvarda olub, ancaq aralarında 2 il fərq var. “NİZAMİ QİYMƏTLƏNDİRİLİR” bu cümlə 

ilə yadda saxlayın. Və bir tələbəm vardı, həmişə deyirdi ki,”Bizə Nizami adlı bir kişi işə 

girib 2011-ci ildə.  Ona uyğun yadda saxlayıram, müəllimə”. Yazdım ki, bəlkə sizə də 

köməyi dəyər). 

 

7. Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları) – 3 iyun 

2010. (deməli, cəm şəkilçiləri 2010-da olub  ) 

 

8. Pedaqoji Şura – 19 noyabr 2010 (cəm şəkilçisi olan eyni ildə şura da olub). 
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9. Bir səviyyədən digər səviyyəyəyə keçid qaydaları – 22 iyun 2010. (deməli, şura = 

lar,lər cəm şəkilçiləri = səviyyə eyni ildə olub). 

 

10. Pedaqoji işçilərin dərs yükü normaları – 24 noyabr 2010 ( və biri də artmış oldu. 

2010-da dörd hadisə olub və ip ucuları: 2010 = “şura, -lar,-lər, səviyyə, dərs yükü”). 

 

11. Dövlət Strategiyası – 24 oktyabr 2013. ( three “sri” kimi oxunur, ilk hərf olan “s” ilə 

yadda saxlaya bilərsiniz.   ) 

 

12. Fəaliyyət Planı -19 yanvar 2015 (2015-də Fransaya getməyi planlaşdırmışdım, 

amma alınmadı. ) (siz də özünüzə uyğun olan hadisə ilə də əlaqələndirə bilərsiniz) 

 

13. Təhsil nazirliyi haqqında əsasnamə - 1 mart 2005 (Dünya Pişiklər Günü ilə üst-üstə 

düşür, elə yadda saxlaya bilərsiniz  ) 

 

14. Dərslik siyasəti – 23 yanvar 2006 (ad günümdən 2 gün əvvəl və universitetə daxil 

olduğum il  ) (“pişik”lərdən bir il sonra olub) 

 

15. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası – 29 dekabr 2012 (ilin 12 ayı 

inkişafdayıq  ) 

 

16. Şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında qaydalar – 1 may 2014 

 

17. Müəllimlərin etik davranış qaydaları – 16 may 2014 (deməli,şagirdləri 2014-cü ildə 

“etik” davranışlarına görə “sinifdən-sinfə” keçiriblər  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ayşən müəllimə Qasımova Mustafayeva   055 468 89 24    Gəncə şəhəri 
 

6 
 

ƏVVƏLİ (1-500) 1-Cİ HİSSƏDƏDİR. 

500. Tərbiyənin qanunauyğunluqları :  

● tərbiyə inkişafında qarşılıqlı əlaqə, dialektik vəhdətdədir; 

● inkişaf həm verbal, həm də sensor hərəki proseslərdə bağlanır; 

● tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrılmazdır. 

501. Təlim prosesinin məhsuldarlığına mənfi təsir göstərən amil : öyrənməyə qabilliyin 

aşağı olması 

502. Pedaqoji dəyər : pedaqoji fəaliyyəti nizama salan normalardır. 

503. İzahlı-illüstrativ təlim : fakt və hadisələri, qanunları izah etmək yolu ilə hafizə və 

təfəkkürə söykənərək öyrənir. 

504. Qeyri standart dərslər : yarış dərsləri, fantaziya dərsləri, dialoq dərsləri, məsləhət 

dərsləri. (mühazirə aid deyil) 

505. Müəllimin şərhinin növləri : müəllimin taktı, müəllimin nitqi, müəllimin izahı. 

506. Təlim amilləri dedikdə təlim prosesinin gedişinə və nəticələrə təsir edən səbəblər 

başa düşülür. 

507. Pedaqogikanın əsas anlayışları : inkişafŞ təlim, tərbiyə, təhsil. (sistem aid deyil) 

508. İnteqrasiya müəyyən təhsil sistemi çərçivəsində şagirdlərin təfəkküründə dünyanın 

bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq, onların inkişaf və özünüinkişafa 

istiqamətləndirmək məqsədilə təlimin bütün məzmun komponentləri arasında struktur 

əlaqələri qurmağı və onları sistemləşdirməyi tələb edən didaktik prinsipdir. 

509. Tədqiqatın aparılması mərhələsində istifadəsi mümkün olan üsullar : kublaşdırma, 

Venn diaqramı, layihənin hazırlanması, sosialoji sorğu, qərarlar ağacı 

510. Qabaqlayıcı prinsip : ətraf aləmdə baş verən dəyişikliyi nəzərə alaraq şagirdləri 

həyata hazırlayır. 

511. Pedaqoji prosesin qanunauyğunluğu : 

● pedaqoji prosesin cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatlarından asılılığı; 

● pedaqoji prosesin məhsuldarığının stimullaşdırma vasitələrindən asılılığı; 

● pedaqoji prosesdə şəxsiyyətin inkişafının ona təsir göstərən amillərdən asıllığı; 

● pedaqoji təsirin səmərəliliyinin təlim-tərbiyə prosesinin idarə olunmasından asılığı. 

 

 

Mədəniyyətli olun, “mədə” “niyyətli” yox!  Ayşənizm 
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512. Pedaqoji eksperimentin köməyi ilə hər hansı pedaqoji fakt və hadisəyə insanların 

münasibəti müəyyən olunur. 

513. Müəllimin suqqestiv qabiliyyəti : şagirdlərə istədiyini təlqin etməkdən emosional 

iradi təsir göstərməkdən ibarətdir. 

514. Fərd sosial qrup və ya bütövlükdə cəmiyyət üçün zəruri olan, onların maraq və 

tələbatlarını ödəməyə qadir olan hər şey dəyərlər kimi başa düşülür. 

515. Summativ qiymətləndirmə aparılır : yarımilin sonunda, tədris vahidinin sonunda, 

bölmə başa çatdıqda, ilin sonunda (dərs ilinin əvvəlində aparılmır). 

516. Ənənəvi qiymətləndirmə :  

● Cari qiymətləndirmə formalizm xarakteri daşıyır. Müəllimnin subyektiv rəyinə əsaslanır; 

● Tədrsi prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq edilir; 

● Əsasən bilik səviyyəsi qiymətləndirilir. 

517. Müasir qiymətləndirmə :  

● Şagirdin naliyyəti (qazanılan dəyərlər) qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəkildə izlənilir; 

● Qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilir və onu idarə edən 

vacib amil kimi meydana çıxır.  

518. İllik qiymətləndirmə zamanı 1-ci yarımildə 2, 2-ci yarımildə 5 qiyməti almış şagirdin 

qiyməti 4 olmalıdır. 

519. Yeni qiymətləndirmə : 

● Faydalı əks əlaqənin təmin edilməsi; 

● Bilik, bacarıq, vərdiş və eləcə də prosesin qiymətləndirilməsi 

520. Qiymətləndimənin komponentlərindən biri olan qiymətləndirmə məlumatlarına 

daxildir : 

● Şagirdlərin nailiyyətləri və təlimə münasibətləri; 

● müəllimin hazırlıq səviyyəsi; 

● fənn kurikulumun səciyyəvi cəhətləri; 

● təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən məlumatlar və fəaliyyətlərin icra 

mexanizmləri 

 

Qadın olmaq xoşbəxtlikdirsə, görün, o xoşbəxtliyə sahib olmaq nədir?!   Ayşənizm 
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521. Fəal təlimin motivasiya mərhələsinin hissələri :  

● problemi qoymaq üçün sual və ya tapşırıq verilir;  

● fərziyyələr irəli sürülür;  

● yönəldici suallar təklif olunur;  

● tədqiqat sualı çıxarılır. 

522. Hovard Qardnerin “Ağıl çərçivəsində” kitabındakı qabiliyyət növləri :  (Fiziki 

qabiliyyət adlı olanı yoxdur) 

● Linqivistik qabiliyyət; 

● Musiqi qabiliyyəti; 

● Şəxsiyyətlərarası qabiliyyət; 

● Naturalistik qabiliyyət  

523. Strategiya ilə oxuyan aşağıdakı bacarıqlara yiyələnir : 

● Öyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir; 

● Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir; 

● kiçik və böyük idraki fəaliyyətlər vasiəsi ilə öyrənir. 

524. Holistik qiymətləndirmə : bütöv qiymətləndirmə, meyara əsaslanan qiymətləndirmə, 

sürətli qiymətləndirmə, əməkdaşlıq (“standarta əsasən” adlı olanı yoxdur) 

525. Qiymətləndirmənin üsul və vasitələri :  

● Oxu : mətn 

● Yazı  : inşa, esse 

● Tapşırıqvermə : çalışmalar 

● Müşahidə müşahidə vərəqi 

● Müsahibə : müəllimin qeydiyyat vərəqi 

526. Diaqnostik qiymətləndirmə aparmaqda müəllimin məqsədi : təlim strategiyasını 

müəyyən etmək 

527. Qrup işinin müsbət tərəfləri : 

● şagirdlərin fəallıq və təşəbbüskarlığının artması; 

● fəaliyyətin sərbəstliyi; 

● qruplar arasında yaxşı mənada rəqabət motivasiyası yaranır; 

 

İnsanlara 2-ci şansı verməyin, buraxın 1-də qalsınlar. Ayşənizm 
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528. Qısamüddətli diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr : şifahi sual-

cavab vasitələri 

529. Məntiqi qabiliyyət növü – “Belə şagirdlər rəqəmlərlə oynamağı, əşyaları toplamağı, 

qruplaşdırmağı xoşlayır. İşlərin necə getdiyini bilmək istəyir. 

530. Kompetensiya : biliklər, bacarıqlar,vərdişlər, keyfiyyətlər, dəyərlər. 

531. Qiymətləndirmədən obyektivliyini təmin edən şərtlər : 

● qiymətləndirmə prosesinin aşkarlığı; 

● qiymətləndirmə meyarları ilə şagirdin tanış olması; 

● şagirdin özünüqiymətləndirməsi 

532. Özünütəlqinin əsas əlamətləri : 

● əhvali-ruhiyyəsini idarə etmək; 

● rəftarınla davranışını idarə etmək; 

● hissə və düşüncələri idarə etək 

533. Tərbiyə prosesinin mərhələləri :  

1. şagirdlərin ümumi norma və tələblərlə tanış edilməsi; 

2. münasibətlərin formalaşdırılması; 

3. baxış və inamın yaradılması; 

4. şəxsiyyətin ümumi istiqamətinin formalaşdırılması 

534. Tərbiyənin hansı zəmində baş verməsinin ardıcıllığı :  ictimai mühit, ictimai 

münasibətlər, tərbiyə olunanların şəxsi təcrübəsi 

535. Təhsil-tərbiyə prosesinə daxil olanlar : şəxsiyyətə edilən xarici təsir, özünütəhsil, 

özünütərbiyə 

536. Təhsil-tərbiyə prosesinin xüsusiyyətləri : 1. məqsədyönlü, 2. çoxamilli, mürəkkəb, 3. 

uzunsürən fasiləli, 4. kompleks, 5. dəyişkən, ikitərəfli 

537. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması ardıcıllığı : 

şəxsiyyətin fəaliyyətindən; fəalıığından; həyat mövqeyindən 

538. Tərbiyə sisteminin komponentləri : tərbiyənin məqsədi, tərbiyəvi işin forma və 

üsulları, tərbiyənin məzmunu, tərbiyənin prinsipləri 

 

Nağılların sonunda göydən üç alma düşər. Nağıllara inanmıram, göydən düşməyini 

gözləmirəm. Ağacını əkirəm, meyvəsini yeyirəm. Ayşənizm 
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539. Variativ dərslik : ayrı-ayrı müəlliflərin vahid tədris proqramı əsasında eyni fənn üçün 

hazırladıqları müxtəlif dərsliklər 

540. Dərsliyə verilən düzgünlük tələbinin xüsusiyyəti : təlim standartlarına uyğunluq, 

mübahisəli faktların dəqiqliyi, orfoqrafik, durğu işarələri və qrammatik qaydaların 

gözlənilməsi. 

541.  Dərsliyə verilən tamlıq tələbinin xüsusiyyəti : nəzəri materiallar, praktik materiallar, 

təsviri materiallar və qiymətləndirmə materiallarının olması. 

542. Dərsliklərə verilən tələblər : düzgünlük, əyanilik, mənbələrin göstərilməsi, fəal təlim 

üçün şəraitin yaradılması 

543. Multimediya : səs, şəkil, mətn, animasiya, video kimi daha artıq mediyanın 

birləşməsi  

544. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli vətəndaşa çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifəsi 

bunlardır : vətəndaşlıq borcu, milli qürur və vətənpərvərlik hissi, milli sərvətləri qorumaq 

545. Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri : işgüzar və 

mütəşəkkil, əmək təcrübəsinə malik olmaq, işgüzar və sahibkar olmaq 

546. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli ailə başçısına çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri :  

sağlam və fəal həyat tərzinə malik olmalı, yaxşı istirahət etməyi bacarmalı, uşaqları 

tərbiyə etməyi bacarmalıdır. 

547. Pedaqogikada tərbiyə anlayışları və onıar arasındakə uyğunluqlar : 

● Tərbiyə : tərbiyənin əsas tərkib hissələrini birləşdirir və onların hər birinin məqsədi, 

məzmunu və vəzifələri vbar və onlar bir-biri ilə sıx əlaqədədirlər. 

● Özünütərbiyə : adamın özünü saflaşdırmasıdır. 

● Yenidən tərbiyə : yaranmış mənfi keyfiyyətləri aradan qaldırmaq, əvəzində müsbət 

sifətlər aşılamaq. 

548. Fəal dərsə aid xüsusiyyətlər : dialoji, təfəkkürə əsaslanır. 

549. İnkişafyönümlülük : şagirdin idrak fəallığı izlənilir, nailiyyətləri təhlil edilir, bilik və 

bacarıq vərdişlərinin inkişaf səviyyəsi tənzimlənir. 

550. Taksanomiyalar bacarıqları iyerarxiya qaydası ilə yerləşdirir. 

 

Ağ atlı şahzadəniz gəlmirsə, onu, ağ atdan düşürüb cin atına mindirəcəyinizi 

bildiyindəndir.   Ayşənizm 
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551. Şagirdlərin fəaliyyəti : konkret tapşırıq üzrə problemi araşdırır və düzgün həlli yolunu 

tapır. 

552. Şaquli inteqrasiya : sinifdən0sinfə tədricən dərinləşən və genişləşən məzmun xətləri 

arsasında varisliyi təmin edir. 

553. Qiymətləndirmənin prinsipi : məqsədəuyğunluq, relevantlıq, dəyərləndirmə, 

etibarlılıq.  

554. Beynəlxalq qiymətləndirmə : şagirdlərin, onların ailələrinin təhsil müəssisələri və 

tədris prosesinin xüsusiyyətlərini öyrənməyə, riyazi savadlılıq, oxu savadı, təbiət elmləri 

savadlılığı və müxtəlif tipli problemləri həll etmə bacarıqlarını qiymətləndirir. 

555. Çalışmaların növləri : xüsusi çalışmalar, törəmə çalışmalar, şərh olunan çalışmalar 

556. Tərbiyənin işləndiyi mənalar : geniş sosial mənada; geniş pedaqoji mənada; dar 

pedaqoji mənada; daha dar mənada 

557. Şagirdlərin fəaliyyətinə aiddir : qanunauyğunluqları və qanunları dərk etmık, səbəb-

nəticə əlaqələrini başa düşmək 

558. Nəzarətə xidmət edən metodlar : fərdi sorğu, inşa yazı, ifadə (müşahidə, müsahibə, 

müəllimin şərhi aid deyil). 

559. Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqinə xidmət edən metodlar : müstəqil işlər, praktik 

işlər, çalışmalar. 

560. Məktəbin həyata keçirdiyi tərbiyə prosesində ən başlıca daxili ziddiyyətlər :  

● tərəflərin səviyyə və imkanları arasındakı ziddiyyət; 

● xarici tələb və təsirlər ilə uşağın daxili səy, meyl və marağı arasındaki ziddiyyət; 

● şagirdin əks təsirləri ilə müəllimin formalaşmış keyfiyyətləri arasındakı ziddiyyət. 

561. Kurikulum – təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərəli təşkilinə, 

məqsədyönlü və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkanyaradan konseptual sənəd 

562. Milli Kurikulum hazırlanarkən bu prinsiplər nəzərə alınmışdır : nəticəyönümlülük, 

tələbyönümlülük, şəxsiyyətyönümlülük, bilikyönümlülük. (subyektivlik adlı olan yoxdur). 

563. Kurikulumlarda fənnin məzmunu bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələri – 

standartlar formasında verilmişdir. 

 

Eşq – heca vəznində ifadə edilməyəcək qədər ilahi, əruzla izah edilməyəcək qədər qəliz, 

sərbəst yazılmayacaq qədər məhrumiyyət doludur. Ayşənizm 
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564. Təlim strategiyaları tədris prosesindı istifadə olunan, üsul və vasitələrin 

məcmusudur. 

565. Təlim məqsədlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi şərtləri : şagirdlər arasında 

mütəşəkkil ünsiyyətin yaradılması və inkişafı istiqamətində iş aparılması 

566. Strategiya ilə oxu – hərflərlə kodlaşdırılmış sözlərin altında yatan mənanı aşkar 

etməsi və həmin məna üzərində müxtəlif üsullarla düşünməkdir. 

567. Strategiya ilə oxuyan oxucu oxuduğunu anlamaq və onu dərk etmk üçün 

strategiyalardan istifadə etməyi bacarır. 

568. Azdanışan, sakit oxucu – oxu zamanı düşünməyin yolları haqqında çox az məlumata 

malikdir. 

569. Fəal təlim biliklərin yaradıcı tətbiqinə, şagiridn faəl dərketmə mövqeyine, problemi 

şəraitin yaranmasına, biliklərin müstəqil əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına, 

təfəkkürün inkişafına, təfəkkürün müstəqillik və sərbəstliyinə, əməkdaşlığa əsaslanır. 

570. Təhsilin formaları : əyani, qiyabi, sərbəst, məsafəli (yəni distant). (Özəl bunlaa aid 

deyil). 

571. Təlim strategiyasının növləri : təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər, təlim 

fəaliyyətinin planlaşdırılması, forma və üsullar. 

572. “Təhsilin əsasları” fənnin kurikulumunun xarakterik xüsusiyyəti : konseptuallıq, 

tələbyönümlülük, nəticəyönümlülük, öyrənənyönümlülük (öyrədənyönümlülük adlı birisi 

yoxdur). 

573. Anlayışın çıxarılması təlim üsulu : bu üsul oyun-tapmaca formasında verilir və 

şagirdlərdə fəallıq yaradır. 

574. Məktəbdaxili qiymətləndirmə növləri : formativ qiymətləndirmə, summativ 

qiymətləndirmə, diaqnostik qiymətləndirmə, kiçik summativ qiymətləndirmə. (milli 

qiymətləndirmə aid deyil). 

 

 

Ailənin dağılması heç də xoşagələn hal deyil, arzuolunmazdır... Ailə üzvlərinin ailədən 

öncə dağılması isə - faciədir... Ayşənizm 
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575. Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə 4 səviyyədə hazırlanır : 

1-ci səviyyə üzrə suallar 20% 

2-ci səviyyə üzrə suallar 30% 

3-ci səviyyə üzrə suallar 30% 

4-ci səviyyə üzrə suallar 20% 

576. Fərddaxili dərketmə üsulu – təklikdə öyrənmək vərdişləri nümayiş etidir, 

qarşısındakı insanın kim olduğunu, nə edə biləcəyini və nə etmək istədiyini bilir. 

577. Naturalistik dərk etmə üsulu : Mən bağda gəzməyi, quşların şən nəğmələrini 

dinləməyi, heyvanlara qulluq etməyi çox xoşlayıram. 

578. Bədən/kinestik dərketmə üsulu : Mən idmanı çox sevirəm. Məktəbimizdəki idman 

dərnəyinə yazılmışam. 

579. Vizual məkan dərketmə üsulu : Mən isə internetdə işləməyi xoşlayıram. İnternet 

vasitəsilə müxtəlif filmlərə baxmaq, maraqlandığım hər şeyin şəklini tapmaq mümkündür. 

580. Dərsliklərə verilən tələblər : düzgünlük, əyanilik, ifadəlilik, mənbələrin göstərilməsi 

581. Linqivistik bacarıqları iti olanlar : tarixləri yadda saxlamaqda xüsusi bacarıqlar 

nümayiş etdirirlər. 

582. Naturalistik dərketməsi iti olan kateqoriyalaşdırmaqda xüsusi bacarıqları nümayiş 

etdirir. 

583. Məntiqi dərketməsi iti olanlar abstrakt anlayış və münasibətlər üzrə işləyərkən daha 

yaxşı öyrənirlər. 

584. Təbiət dərketməsi iti olanlar: Hadisələrin baş vermə prosesini öyrənərkən daha yaxşı 

öyrənirlər. 

585. Kinestetik : toxunaraq, hərəkət edərək ətrafdakılar və biliklrlə hiss üzvləri vasitəsilə 

qarşılıqlı fəaliyyətdə olmaqla daha yaxşı öyrənirlər. 

586. Riyazi dərketməsi iti olanlar: hadisələrin səbəblərinin müəyyən edilməsində, 

kateqoriyalaşdırmada və problem həllində xüsusi bacarıq nümayiş etdirirlər. 

587. Peşəyönümü probleminin mahiyyəti : şairdlıri peşə seçməyə hazırlamaq 

588. Pedaqogikanın əsas anlayışları : təhsil, tərbiyə, təlim, formalaşma, dərs 

 

Bəzi insanlara nəzər olub dəyməyə belə dəyməz.   Ayşənizm 
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589. Təhsil sisteminin prinsipləri :  

● təhsil sistemində vahidlik və varislik; 

● hüquqi baxımdan hamının dövlət standartları çərçivəsində təhsil almaq imkanlarına 

malik olması; 

● təhsilin humanitarlaşdırılması; 

● təhsilin humanist xarakteri. 

590. Məktəbin, müəllimin və şagirdlərin fəaliyyətinin qəbul edilən səviyyələri : qeyri-kafi 

səviyyə, əla səviyyə, müvafiq səviyyə, optimal səviyyə. (böhran adlı səviyyə yoxdur). 

591. Tərbiyənin hərəkətverici qüvvələri (dialektikası) : daxili ziddiyyətlər 

592. Tərbiyənin mahiyyəti : şəxsiyyətin məqsədyönlü formalaşması və inkişafı 

593. Təhsilin məzmununu əks etdirən sənədlər : tədris ədəbiyyat, tədris planı, tədris 

proqramları. 

594. Tərbiyənin meydana gəlməsi və inkişafı insan cəmiyyətinin meydana gəldiyi dövrdən 

başlayır. 

595. Dərs – təlim təşkilinin əsas formasıdır. 

596. Pedaqogikanln daha çox əlaqəli olduğu elm sahələri : psixologiya, anatomiya, 

fiziologiya, fəlsəfə. 

597. Məntiqi dərketməsi iti olanlar abstrakt anlayış və münasibətlər üzrə işləyərkən daha 

yaxşı öyrənirlər. 

598. Təbiət dərketməsi : Hadisələrin baş vermə prosesini öyrənərkən daha yaxşı 

öyrənirlər. 

599. Kinestetik : toxunaraq, hərəkət edərək, ətrafdakılar və biliklərlə hiss üzvləri vasitəsilə 

qarşılıqılı fəaliyyətdə olmaqla daha yaxşı öyrənirlər. 

600. Elmi pedaqogikanın banisi - Y. A. Komenski 

601. Inteqrativlik - Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla sistemli 

şəkildə əlaqələndirilməsidir. 

602. Təhsildə qiymətləndirmə - təhsil alanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş 

dövlət tələbidir.  

 

Hər rəğbət bəslədiyiniz insanın sizinçün əlçatmaz olduğuna təəssüflənməyin... Bəlkə də 

Allah, əlinizin çirkaba bulaşmasını istəmir. Ayşənizm 
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603. Didaktika təhsil, təlim, prinsip,inkişaf qanunauyğunluqları, təşkili formaları, fəaliyyət 

tətbiq etmək deməkdir.  

604. Məntiqi təfəkkürü problemli vəziyyət inkişaf etdirir. 

605. Qabaqlayıcı təlim şagirdləri həyata hazırlayır. 

606. Fasilitasiya təhrik edilmə, dəstək, təminetmə mənasını daşıyır.  

607. Fəal (interaktiv) təlim şagirdlər fəal əks- əlaqə, müstəqil, təfəkkür, subyekt-subyekt, 

tədqiqat, təfəkkür, dialoji təlim.  

608. İnnovativ fəaliyyət inkişafetdirici, yeni yanaşmalar, təkmilləşdirmə, subyekt, 

diferensial, inteqrativ kimi başa düşülür.  

609. Şəxsiyyətdaxili dərketmə təklikdə öyrənmə deməkdir.  

610. Empatiya adamları başa düşmək, onların dərdinə şərik olmaq deməkdir.  

611. Fərdiləşdirmə - differensiallaşdırma, şəxsiyyətə yönəlmə deməkdir.  

612. Məktəbin maddi mühitinə daxildir : məktəb ləvazimatı, əyani vəsaitlər, texniki 

avadanlıq, dərsliklər, lövhələr, didaktik oyunlar, didaktik vəsaitlər. 

613. Təlim üsulları - ziqzaq, kublaşdırma, beyin həmləsi, auksion, anlayışın çıxarılması və 

s. 

614. Kompetensiya - Bilik, bacarıq və vərdişləri formalaşdırmaq üçün əməliyyatlar 

kompleksi  

615. Fənn kurikulumunun strukturuna daxildir : təlim nəticələri, strategiyaları, 

qiymətləndirilmə, standartların şərhi 

616. Taksonomiya xidmət edir : 

● Test tapşırıqlarının tərtibinə şərait yaradır; 

● Düşünmənin strukturunu təmin edir; 

● Təlimin fərdiləşdirilməsini təmin edir; 

● Təlim problemlərinin diaqnostikasını aparmağa yardım edir; 

● Təlim məqsədlərinin əlaqəliliyini və əhatəliliyi təmin edir; 

● Təlim məqsədlərinin ardıcıllığını təmin edir; 

● Təlimin konqruyentliyinə əminlik yaradır; 

● Təlimin modelini təmin edir; 

● Təlimin keyfiyyətini yüksəldir. 

 

Üzünü gözəlləşdirmək əvəzinə beynini gözəlləşdirsən, Allah da sənin atdığın addımları 

gerçəkləşdirməklə həyatını gözəlləşdirər. Ayşənizm 
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617. Diaqnostika texnologiyasına daxildir : diaqnostlaşdırma, pedaqoqlar, psixoloqlar, 

uşaq, məktəb. 

618. Alt standartın funksiyaları: 

● Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır; 

● Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır; 

● Təlimdə inteqrativliyi təmin edir; 

● Təlimin məzmununun davamli inkişafını təmin edir. 

619. Refleksiya - şüur, dərketmə, dəyərləndirmə deməkdir.  

620. Pedaqoji dəyər - pedaqoji fəaliyyəti nizama salan normalara deyilir.  

621. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətləri : müəllimin izahı, əzbərçilik, hazır, avtoritar, hafizə, 

monoloji. 

622. Fəal dərsin mərhələləri : Motivasiya, Tədqiqatın aparılması, informasiyanın 

mübadiləsi, informasiyanın müzakirəsi və təşkili, Nəticə və ümumiləşdirmə, yaradıcı 

tətbiqetmə, Qiymətləndirmə.  

623. Müəllimin suqqestiv qabiliyyəti latın dilindən tərcümədə "təlqinə əsaslanan" 

deməkdir. 

624. Pedaqoji texnologiya - qarşıya qoyulmuş məqsədlərə daha səmərəli yolla nail 

olunmasını təmin edən metodlar və vasitələr sistemidir. 

625. Informal təhsil - özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin formasıdır. 

626. İllik planlaşdırmaya aiddir : standart, inteqrasiya, resurslar, tədris vahidi 

627. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri bunlardır : humanistlik, 

liberallaşma, vəhdətlik, fasiləsizlik, demokratiklik ,bərabərlik, millilik, dünyəvilik, varislik, 

daimilik, inteqrasiya 

628. Tələbyönümlülük -fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının 

nəzərə alınmasıdır. 

629. Naturalistik qabiliiyətlər : təbiət, bitkilər, heyvanlar 

630. Fasilitasiyaya aiddir : əməkdaşlıq, daha çox açıq suallar, hörmət, etibar motivasiya 

631. Müəllimin bacarıqlarına aiddir : təhsilverici, tərbiyəedici, inkişafetdirici, stimullaşdırıcı 

 

Pul, insanı dəyişəcək qədər böyük qüvvə deyil... İnsan, pulla dəyişdiyi qədər cılız 

insandır. Ayşənizm 
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632. Pedaqoji prosesin tamlığı : təlim məqsədləri : kompleks (inkişafetdirici, öyrədici, 

tərbiyəedici) şəkildə həyata keçirilir, real nəticələrlə yekunlaşan müəllim və şagird 

fəaliyyətini əhatə edir. 

633. Təlim amili - təlim prosesinin gedişinə və nəticəsinə təsir edən səbəblərdir. Təlim 

amili aşağıdakılardır : tədris materialları, təşkilati-pedaqoji tesir, oxumağa qabillik 

634. Ekzistensializm : "mövcud olan" olan deməkdir. 

635. Qiymətləndirmənin xüsusiyyətləri : obyektiv, dəqiq, adekvat 

636. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri bunlardır : akademik, didaktik, tədqiqatçılıq, 

ekspressiv, pedaqoji təxəyyül, pedaqoji refleksiya, konstruktiv, kommunikativ, təşkilatçılıq, 

perseptiv, suqqestiv. 

637. Motivasiyada ən yaxşı üsul - əqli hücum və ya beyin həmləsi 

638. Didaktika elmi - idrakın mənbələrini, forma və metodlarını, həqiqəti sübut etmək 

şərtlərini, insanın gerçəkliyi dərk etmə qabiliyyətini öyrənir. 

639. Qiymətləndirmə istiqamətləri dedikdə, ayrı-ayrı forma, məzmun və məqsədə malik 

olan qiymətləndirmələr nəzərdə tutulur. 

640. Təqlidetmə : hərəkətləri təkrarlama deməkdir.  

641. Kampus : müvafiq, maddi, texniki, baza, infrastruktura deyilir. 

642. Uşaq hüquqları bunlardır : inkişaf, müdafiə, iştirak, yaşamaq 

643. Təlimin məqsədi - bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməni təşkil etmək, şüurun 

psixikanın inkişafına və zəruri olan mənəvi, psixoloji keyfiyyətlərin aşılanmasına nail 

olmaq 

644. Pedaqoji diaqnostika : inkişaf, korreksiya mənalarını daşıyır.  

645. Fasilitasiyaya aid deyil : təlimatsız tapşırıqların verilməsi, şagirdlərin əvəzinə 

tapşırığın yerinə yetirilməsi və başqaları  

646. Tərbiyənin məqsədini müəyyənləşdirən amil Dövlət siyasəti və ideologiyasıdır.  

647. Inkişaf texnologiyası dedikdə əqli bacarıqlar, insan psixikası, əməliyyatlar, çoxalma 

başa düşülür.  

 

Görmədiklərindən (mənəvi aləm, əxlaqi dəyərlər, elm, fəlsəfə və s.) danışmağa 

potensialı olmayan, hər gördüyünü danışar. Ayşənizm 
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648. Müəllimin perseptiv qabiliyyəti şagirdin daxili aləminə nüfuz etmək, psixi halını 

duymaq bacarıqlarıdır. 

649. Didaktika terminini ilk dəfə Y. A. Komenski işlədib. 

650. Cari planlaşdırmada müəllimin buraxdığı səhv - derslikdəki materialı mənimsətmək 

və ya keçiriləcək mövzunu müəyyənləşdirməmək 

651. Kurikulumun əsas xüsusiyyəti : qiymətləndirmə standartları və mexanizmləri 

müəyyən olunub. 

652. Tədris proqram : bilik, bacarıq, vərdişlər, ayrı- ayrı fənlər, həcm, mövzu, ardıcıllıq, 

həftəlik saatlar 

653. Təlim - müəllimin rəhbərliyi altında bilik, bacarıq və vərdişlər qazanmağa yönəldilmiş 

pedaqoji prosesdir. 

654. "situasiyanı şərh et" - məntiqi təfəkkür 

655. Humanistlik - Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipi 

656. İnkişaf texnologiyası - fiziki bacarıqdır. Əqli bacarıqlar, insan psixikasi nəzərdə 

tutulur. 

657. Ratke Komenski didaktikaya bütöv və ziddiyətsiz tərbiyəedici təlim nəzəriyyəsi 

statusunu vermişdir.  

658. Məzmun standartı : bilik, fəaliyyət 

659. Pedaqoji texnologiya = texnoloji, yanaşma, ardıcıllıq 

660. Praqmatizm fəlsəfi - pedaqoji cərəyan olub tərbiyəni həyatla əlaqələndirmək, onun 

məqsədlərinə praktik fəaliyyətlə yetişməyi irəli sürür. 

661. Şəxsiyyətyönümlük`də idrak, ünsiyyət, psixomotor anlayışları olmalıdır.  

662. Təhsildə qiymətləndirmə obyektiv, etibarlı olmalıdır.  

663. Intensiv gücləndirmək deməkdir.  

664. Ekstensiv isə genişləndirmək mənasını daşıyır 

665. Kurikulumun tərkibi ibarətdir : məzmun, strategiya, qiymətləndirmə 

666. Tədris materialını aydın, ifadəli, inandırıcı nəql etmək müəllimin didaktik 

qabiliyyətinə aiddir. 

 

Etməyi həqiqətən istədiyiniz şeylərdən əsla vaz keçməyin. Etmək çətin ola bilər. Fəqət, 

etmədiyiniz üçün peşmanlıq duyğusu hiss etmək daha çətindir. Ayşənizm 
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667. Fəal interaktiv təlim - şagirdlərin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil 

prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlim nəzərdə 

tutulur. 

668. Refleksiya "dərk etmə" deməkdir.  

669. Tərbiyə texnologiyası : nisbi, müntəzəm, məqsədyönlü, sabit, ümumiləşən 

əməliyyatlar komplekti adlanır 

670. İş dəftəri - üzərində şagird müstəqil işləməli və tətbiq etməlidir.  

671. Deklarativ bilik : məlumat xarakterli biliklərdir.  

672. Pedaqoji prosesin komponentləri: məqsəd, məzmun, fəaliyyət, nəticə 

673. Dəyər'ə aiddir : (kompetensiyanın mərhələsi) inanc, ortaq dünagörüş, məqsəd, əxlaq 

normaları 

674. Variativ sözünü harda gördünüz "müxtəlif" sözünü axtarın. � 

675. Karusel təlim üsulunun açar fikirləri : istiqamət, ağ kağız, saat əqrəbi 

676. Təlim texnologiyasına aiddir : bilik, bacarıq, vərdiş, əməliyyatlar komplekti 

677. Təlim prinsipləri: 

● həyatla əlaqələndirmə prinsipi,  

● elmilik prinsipi, 

● təhsilverici prinsip, 

● tərbiyəedici prinsip, 

● inkişafetdirici prinsip,  

● əyanilik prinsipi,  

● sistematiklik prinsipi, 

● ardıcıllıq prinsipi, 

● şüurluluq prinsipi, 

● fəallıq prinsipi,  

● müstəqillik prinsipi, 

● muvafiqlik prinsipi, 

● fərdi yanaşma prinsipi, 

● təlim üçün zəruri şəraitin yaradılması prinsipi və s. 

 

Yar’ını axtararkən, tamamını itirən insanlar var. Ayşənizm 
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678. Açıq suallar konkret cavab tələb etməyən suallara deyilir və onlar bunlardır : nə 

üçün? nəyə görə? hansı yolla ? 

679. Fəaliyyətin növləri bunlardır : idraki, ünsiyyət, psixomotor 

680. Qiymətləndirmənin prinsipləri bunlardır : əsaslandırma, ədalətlilik, bərabərlik, 

şəffaflıq 

681. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid fikirlər: 

Innovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir. 

682. Psixomotor taksonomiyaya aiddir : rəqs etmək, yapmaq, qaçmaq, rəsm çəkmək 

(hərəkətə aid olan fikirlər) 

683. Deklarativ sözünü harda gördünüz "məlumat" sözünü axtarın. 

684. Özünütəhsil formasına informal deyilir. 

685. Prosedural bilik prosesi ehtiva edən biliklərdir.  

686. Alt standarta aid fikirlər : inteqrativlik, etibarlı zəmin, strategiyaların düzgün 

seçilməsi, davamlı inkişaf. 

687. Fasilitasiyaya aid fikirlər : etibar, motivasiya, əməkdaşlıq, daha çox açıq suallar, 

hörmət. 

688. Testin validliyi - testin nəyisə ölçmək vəzifəsinə uyğunluq səviyyəsini təyin edir. 

689. Qiymətləndirmənin istiqamətləri bunlardır : beynəlxalq, milli, məktəbdaxili 

690. Tərbiyənin hərəkətverici amilləri bunlardir : daxili və xarici ziddiyyətlər 

691. Məzmun xətti fikrini harda gördünuz "ümumi" sözünü axtarın.  

692. Kontekstual - yeni biliklərə deyilir. 

693. Nəticəyönümlülük - əldə olunması nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr 

formasında əvvəlcədən müəyyən olunmasıdır.  

694. Taksonomiyanın qiymətləndirmə mərhələsinə aiddir : münasibət, qərar, tərif, tənqid 

695. Cari planlaşdırmaya aiddir : iş vərəqləri, icmal, təlim nəticələri 

696. Kurikuluma daxil deyil :  

● tədris planı ; 

● həftəlik dərs saatlarının miqdarı. 

697. Təlimin iş formaları - 4 formasi var : kollektivlə iş, cütlərlə iş, qruplarla iş, fərdi iş 

 

Bəd xəbər : zaman uçub gedir. Yaxşı xəbər : pilot sizsiniz. Ayşənizm 
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698. Qiymətləndirmə konsepsiyası dedikdə "termin, ifadələr" başa düşülür.  

699. Holistik dedikdə "ümumi, bütöv, tam" fikirlərini yada salmaq lazımdır.  

700. Ünsiyyət bacarıqları dedikdə "izahetmə, şərhetmə, təqdimetmə, təsviretmə" 

fikirlərini axtarmaq lazımdır.  

701. Təlim metodları müəllim və şagirdlərin təlim vəzifələrinin həllinə yönəlmiş birgə 

fəaliyyətinin üsullarıdır.  

702. " ... anlayir" Blum taksonomiyasi : Qavrama  

703. Təlimin təşkilinə verilən tələblər : 

● dəstəkləyici mühit, 

● stimullaşdırma, 

● şagirdyönümlülük,  

● inkişafyönümlülük 

704. Təlim : bilik, bacarıq, vərdiş, formalaşdırmaq, əməliyyatlar kompleksi  

705. Diaqnostik - ilkin, əvvəl qiymətləndirməyə deyilir. 

706. Tərbiyədə ən yaxşı usul : inandırmaqdır.  

707. Portfolio "sənədlər"dir 

708. Tənqidi təfəkkürə aid fikirlər : müsbət və mənfi tərəflər, şərh etmək 

709. Fəaliyyət xətti : məzmun xətləri, biliklər, praktik 

710. Perspektiv "illik" deməkdir. 

711. Psixomotor "hərəki" deməkdir. 

712. Nəticəyönümlülük "nəticələr"i özündə əks elətdirir.  

713. Qiymətləndirmə standartları dövlət tələbidir. 

714. Kompetensiya - 5 barmaq demekdir. (bilik, bacarıq, vərdiş, keyfiyyət, dəyər), 

obyektiv, səriştə, etibarlı. 

715. Formativ qiymətləndirməyə aid fikirlər : gündəlik, irəliləyiş 

716. Tələbyönümlülük : fərd, cəmiyyət, dövlət, tələbat  

717. Müxtəlif "variativ" deməkdir.  

718. Pedaqoji proses : kompleks 

719. Deklarativ bilik : məlumat, faktoloji 

 

Söz ərimiş isti dəmir kimidir. Zamanında söyləməsən, soyuyar daş kimi olar. Ayşənizm 
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720. Söz dərketməsi iti olanlar: danışarkən, dinləyərkən və sözləri görərkən daha yaxşı 

öyrənirlər. 

721. Riyazi dərketməsi iti olanlar : hadisələrin səbəblərinin müəyyən edilməsində, 

kateqoriyalaşdırmada və problem həllində xüsusi bacarıqlar nümayiş etdirirlər. 

722. Məkan dərketməsi iti olanlar : dəyişiklikləri hiss etməkdə, labirint və tapmacalar 

tapmaqda xəritələri oxumaqda xüsusi bacarıq nümayiş etdirirlər. 

723. İnteqrasiya olunmuş kurikulum : fənn sahələri üzrə təlimin asanalaşdırılmasına 

xidmət edir. Bu, əksər hallarda əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşdirilən ayrı-ayrı 

fənlərlə bağlı bilikləri əhatə edir.  

724. Fənn kurikulumlarının strukturu : giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik 

xüsusiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları, şagird nailiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsi 

725. Məzmun xətti dəyişməzdir 

726. Əsas standart əsasən dəyişməzdir. 

727. alt-standart daim dəyişir. 

728. “Ucadan düşün” strategiyasının fəaliyyət ardıcıllığı :  

● ilkin biliklərini müəyyənləşdirmək,  

● əlaqələndirmək; 

● sual vermək; 

● məqsədi müəyyənləşdirmək; 

● dərk etməni yoxlamaq; 

● təsəvvür etmək; 

● uşaqların münasibətini öyrənmək; 

● dəstəkləyici fikirlər əlavə etmək 

729. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqlarını nümayiş etdirir :  psixomotor 

fəaliyyəti, mexanizm səviyyəsi 

730. İdman növlərinə (atletika, gimnastika) aid sadə hərəkətlər edir və nümunələrə 

müvafiq təkrar edir : psixomotor fəaliyyəti, təqlid etmək mexanizm 

 

Yaşamaq : fiziki ehtiyacları... Sevmək : duyğu ehtiyaclarını... Öyrənmək : zehni 

ehtiyacları ... Bir iz buraxmaq isə ruhi ehtiyaclarımızı qarşılayar... Daha tutqulu yaşa, 

daha çox sev, daha çox öyrən və daha çox iz burax... Ayşənizm 
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731. Ziqzaq təlim üsulu : bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər 

tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər 4 nəfərlik qruplara bölünür.  

Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir. Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni 

qrup (ekspert qrupu) yaradılır.  

732. Taksonomiya qısa müdddətdə böyük həcmli materialı öyrənməyə imkan verir. 

733. Strategiya ilə oxuyan aşağıdakı bacarıqlara yiyələnir : 

● kiçik və böyük idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə öyrənir; 

● öyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir; 

● yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir. 

734. BİBÖ təlim üsulu : strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən 

əsasən bu üsuldan istifadə edir.(strategiya sözünü harda gördünüz BİBÖ götürün.  ) 

735. makro idraki bacarıq : problemi həll etmək 

736. Perspektiv planlaşdırma illiyi əhatə edir. 

737. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim bu bacarıqlara malik olmalıdır : 

● məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr 

aparmaq; 

● tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığımı müəyyənləşdirmək; 

● inteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək; 

● əlavə resurslar seçmək 

738. Ədədin kəmiyyətin göstəricisi olduğunu başa düşdüyünü nümayiş etdirir. Deklarativ 

bilik, idraki fəaliyyət 

739. Təlim strategiyaları seçilərkən nəzərə alınır : təlim məqsədləri, qiymətləndirmə 

standartları, təlim vəzifələri, forma və üsullar. (valideynin arzusu nəzərə alınmır). 

740. Test nümunələri qiymətləndirmə standartlarının əsasında hazırlanır. 

741. “Beyin həmləsi” təlim üsuludur. 

742. Məzmun standartının quruluşu : bilik və fəaliyyət 

 

 

Əgər savaşa qarşısınızsa, barışmaq üçün çalışın... Əgər aclığa qarşısınızsa, insanların 

daha çox qida tapmağı üçün çalışın... Əgər pis siyasətçilərə qarşısınızsa, rəqibi üçün 

çalışın... Ayşənizm 
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743. Klaster təlim üsulu : müəllim tərəfindən lövhədə və ya iş vərəqlərində dairə çəkilir və 

onun mərkəzində yazılmış anlayış ilə bağlı söz və ya ifadələr söyləmək şagirdlərə tapşırılır. 

Vaxt bitənə qədər mümkün qədər çox fikir yazmaq və onları əlaqələndirmək tövsiyə 

olunur. Vaxt bitəndən sonra alınan klaster müzakirə olunur və ümumiləşdirmə aparılır. 

744. Problemli vəziyyət təlim üsulu: bu üsul tənqidi təfəkkürü, təhliletmə və 

ümumiləşdirmə vərdişlərini etdirir. 

745. Qərarlar ağacı : Müzakirə olunacaq problem müəllim tərəfindən izah edilir və onun 

həlli yollarının bir neçə variantı şagirdlərlə birlikdə müəyyənləşdirilir. 4-6 nəfərdən ibarət 

qruplarda şagirdlər problemin həlli yollarının üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını təhlil edir, 

onları “+”, və ya “-“ işarəsinin qarşısında müvafiq qaydada qeyd edirlər. 

746. Blum taksonomiyanın səviyyələridir : bilik, anlama, tətbiq, təhlil, sintez, 

dəyərləndirmə 

747. Şagird nailiyyəti bilik və bacarıqlar əsasında qazanılan dəyərdir. 

748. Venn diaqramı : əşya və ya hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar və fərqli 

cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. 

749. “Təlimdə bərabər imkanların yaradılması” adlı təlimin təşkilinə verilən tələbin 

vəzifəsi : bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial 

imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir.  

750. Müəllimin dərsə hazırlaşması 3 mərhələyə ayrılır : diaqnozlaşdırma, 

proqnozlaşdırma, layihələşdirmə 

751. Testin obyektivliyi : testin nəticələrinin onun kim tərəfindən keçirilməsindən asılı 

olmamasını bildirir. 

752. Testin etibarlılığı : testin eyni şəraitdə dəfələrlə keçirilməsindəm alınan balların 

təxminən eyni olması, aparılan ölçmələrin nəticələrinin bir-birindən çox-az fərqlənməsi ilə 

təyin olunub. Mənim ölçmələrim nə dərəcədə dəqiqdir? Sualına cavab verir. 

753. Tərbiyə prosesinin strukturu : 

● Tərbiyə alanın tələb olunan davranış norma qaydalarını başa düşməsi; 

● Biliklərin əqidəyə çevrilməsi; 

● Hisslərin formalaşdırılması. 

 

İstəmədiyinizə deyil, istədiyinizə diqqətinizi cəmlədiyiniz an istəmədiyiniz sizdən uzaq 

qalacaq. Çünki düşüncənizi siz yönləndirirsiniz. Və enerjinizi yaşamaq istədiyiniz həyata 

yönləndirin... Ayşənizm 
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754. Testin reprezentativliyi : testin yoxlanılan tədris materialını tam əhatə etdiyini 

müəyyən edir. 

755. Testin elmiliyi : testin fundamental tədqiqatlarla əsaslandırılması və onun təlim 

məqsədlərini düzgün ölçməsinin müəyyən olunmasıdır. 

756.  Testin relevantlığı : testin üzərinə qoyulmuş məqsədin başa düşülən olmasının 

məna və stilistik baxımdan uyğunluğiunu müəyyən edir. 

757. Test : insanın zehni inkişafını, bilik və bacarığını yoxlamaq üçün standart tapşırıqların  

yerinə yetirilməsi prosesidir. 

758. Təlim prosesinin hərəkətverici qüvvəsi təlimin gedişində irəli sürülən tədris və praktik 

vəzifələrlə şagirdlərin bilik, bacarıq və zehni inkişafının səviyyəsi arasında olan ziddiyyətlər 

bağlıdır. 

759. Fərdi iş : şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və 

inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Bu təlim forması şagirdin sərbəst düşünməsi üçün 

imkanlar yaradır. 

760. Cütlərlə iş : şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması 

şagirdlərlə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti 

bölüşməyə optimal imkan yaradır. 

761. Nümunəvi perspektiv planlaşdırma sxeminə aiddir : tədris vahidi, mövzular, 

standartlar, inteqrasiya, tədqiqat sualının qoyuluşu (motivasiya aid deyil) 

762. Bu prinsiplər tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına aiddir : sadədən 

mürəkkəbə, xronoloji, məntiqi, mürəkkəb (əlaqəlilik adlı birisi yoxdur). 

763. Yaradıcı tətbiqetmə : şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir. 

764.  Qiymətləndirmə : verilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir. 

765. Müasir qiymətləndirməyə aiddir : 

● şagirdin inkişafı sistemli şəkildə izlənilir; 

● qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir; 

● təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilir və onu idarə edən amil kimi meydana 

çıxır. 

İnsan nə düşünürsə, O dur. Bütün sirr insanın özüdür. Çünki yaşadıqlarımız 

düşüncələrimizin nəticələridir... Şükr etməyi unutmadığımız müddətcə daha da gözəl 

həyat yaşayacağımıza əmin olaq. Və ən əsası həyatınızı və xoşbəxtliyinizi izləyin... 

Ayşənizm 
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766. Diaqnostik qiymətləndirmə : fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində 

şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək 

767. Metakoqnitiv bilik : idrak prosesinin gedişatına, idraketmə qabiliyyətinin 

refleksiyasına və dərk edilməsinəkömək edən biliklərdir. Bunların sırasına problemin həlli 

və idrak məsələlərinin necə həyata keçirilməsi haqqında strateji və ya reflektiv biliklər, 

idrak prosesi haqqında təsəvvürlər daxildir. Metakoqnitiv bilikləri təfəkkür prosesləri və 

informasiyalar, onlardan effektli istifadəyə dair biliklər (strateji bilik, koqnitiv vəzifələr 

haqqında biliklər, o cümlədən uyğun gələn kontekstual və şərti biliklər, özünüdərketmə) 

kimi qəbul etmək olar.  

768. Didaktik prinsiplər : ümumi məqsəd və qanunauyğunluqlar olmaqla, əsasən, təhsil 

prosesinin məzmununu, tədris metod və formalarının rtəşkilinin əsas məqamlarına 

deyilir. Məsələn, həyatla əlaqə, elmilik, sistematiklik, şüurluluq, fəallıq, əyanilik, 

müvafiqlik, fərdi yanaşma 

769. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi formaları : dərnəklər, seminarlar, tədris 

ekskursiyaları, fakültativ məşğələlər 

770. Pedaqoji prosesinin komponentləri : məzmun komponenti,  məqsəd komponenti, 

fəaliyyət komponenti, nəticə komponenti. (mövzu adlı komponent yoxdur). 

771. Pedaqoji dəyərlərə yiyələnmə pedaqoji fəaliyyət prosesində baş verir. 

772. Müasir təlim növü əvvəlcədən hazırlanmış proqrama müvafiq olaraq bilik, bacarıq, 

vərdişlərə yiyələnmə prosesini idarə etmək vasitəsilə öyrənməyi və təlim verməyi 

nəzərdə tutur.  

773. Şagirdlərin fəaliyyətinə aiddir analiz, sintez, tutuşdurma və sistemləşdirmə 

774. Müqayisəli pedaqogika fənlərin tədrisində problemləri öyrənir. 

775. Tərbiyə prosesinin strukturunun mərhələlərinin ardıcıllığı :  

● tərbiyə alanın tələb olunan davranış norma və qaydalarını başa düşməsi;  

● biliklərin əqidəyə çevrilməsi; 

● hisslərin formalaşması 

 

 

 

Ağıllı qadınlar ərlərini XAN edərək, özləri XANIM olarlar... Ağılsız qadınlar isə ərlərini 

QUL edərək, özlərini QULLUQÇU edərlər. Ayşənizm 
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776. Fərdi motivasiya tələbatları :  

● Özünü qiymətləndirmə tələbatları : müvəffəqiyyət qazanmağa, hörmətə, nüfuza, özünü 

təkmilləşdirməyə.  

● Təhlükəsizlik tələbatları : işin təşkili, stabillik, müdafiə üçün təhlükəsizlik 

● Estetik tələbatlar : gözəlliyə, sistemliliyə, simmetriyaya, səliqəliliyə tələbatlar 

777. Pedaqoji diaqnostika dedikdə “inkişaf, korreksiya” başa düşülür 

778. Məktəbəqədər pedaqogika anadan olandan məktəbə gedənə qədər uşaqların təlim-

tərbiyəsinin, məktəbə hazırlanmasının aktual problemlərini tədqiq edir. Bu dövrdə 

uşaqların hazırlığı əsasən psixoloji inkişafa istinad edir. Uşaqların minimum səviyyədə 

həyata hazırlanması məsələləri araşdırılır.Məktəb pedaqogikası orta ümumtəhsil 

məktəblərində uşaq və yeniyetmələrin həyata hazırlanmasının aktual problemlərini əhatə 

edir. 

779. Müəllimin peşə qabiliyyətləri çoxdur. Əsas pedaqoji qabiliyyətlərə daxildir: 

AKADEMİK qabiliyyətlər 

DİDAKTİK qabiliyyətlər 

KONSTRUKTİV qabiliyyətlər 

ÜNSİYYƏT (KOMMUNİKATİV) qabiliyyətlər 

TƏŞKİLATÇILIQ qabiliyyətləri 

PERSEPTİV qabiliyyət 

780. İnnovativ fəaliyyət dedikdə “kompetensiya keyfiyyət, nüfuz,” başa düşülür. 

(variantlarda olan bütün müsbə hallar buna şamil edilir). 

781. Konstruktivizm sözünün mənası  “yaradıcı öyrənmə” deməkdir. 

782. Azərbaycan Respublikasında təhsilalmanın formaları aşağıdakılardır : distant, əyani, 

qiyabi, sərbəst 

783. Pedaqogikanın bu tərkib hissəsi də öz növbəsində ibtidai, natamam orta, orta 

olmaqla üç hissəyə ayrılır. Bura həmçinin litseylərdə, gimnaziyalarda təlim, tərbiyə, orta 

təhsil məsələləri, onların əsas problemləri də daxildir.Orta ixtisas məktəbi pedaqogikası 

orta ixtisas məktəbləri, seminariyalar, kolleclər, gimnaziyalar, texnikumlarda pedaqoji işin 

spesifik xüsusiyyətlərini: təlim, tərbiyə, təhsilin aktual problemlərini tədqiq edir. 

 

Sən nəyə hazırsansa, o da sənə hazırdır. Ayşənizm 
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784. Venn diaqramı fikrinin açıqlamasında  “oxşar, fərqli, müqayisə” sözləri yer alır. 

785. “Akademik qabiliyyət'” : müəllimin çox savadlı və dərin biliyə malik olması başa 

düşülür. Akademik qabiliyyətlərə aiddir : elmi problemlərə dərin maraq göstərmək, 

yüksək elmi hazırlığa yiyələnmək, yüksək səviyyədə dünyagörüşə sahib olmaq və onunla 

seçilmək, bir sözlə , insanlar arasında “akademik” kimi tanınmaq  

786. ''Fasilitasiya'' dedikdə başa düşülür:  

● Şagirdlərin olduğu kimi qəbul edilməsi; 

● Öyrənmə həvəsinin yaradılması; 

● Onların daim dəstəklənməsi 

● Etibar 

● Təfəkkürün stimullaşdırılması; 

● Əməkdaşlıq; 

● İnam; 

● Hörmət; 

● Əks əlaqə. 

787. Pedaqoji texnologiya dedikdə başa düşülür:  “məqsəd, səmərəli, metod, vasitə, 

sistem”. 

788. Praqmatizm - yunan mənşəli sözüdür, mənası iş əmək deməkdir. Bu fəlsəfəsinin 

əsasını Ç.Pris və U.Ceyms qoymuşdur. Onların fikirlərini inkişaf etdirən isə amerikalı 

pedaqoq C. Dyui olmuşdur. Praqmatizm pedaqogikasında əsas fikir : məktəbi həyatdan, 

təlimi isə tərbiyədən ayırmamaq mütləqdir. Praqmatizm pedaqoji cərəyanına görə 

tərbiyədə əsas məsələlər bunlardır : tərbiyələndirici təlimə üstünlük verilməli, məktəbin 

ictimai həyatla əlaqəsini təmin etməli, real həyatda məktəblilərin iştirakına şərait 

yaradılmalı, uşaqların marağına diqqət yetirilməli, təlimdə şagirdlərin fəallığına imkan 

yaradılmalı, onların hər birinin fərdi yəni özlərinə məxsus olan xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmalıdır. 

789. Qiymətləndirmənin kəmiyyət göstəriciləri bunlardır : bal, rəqəm, summativ 

790. Xüsusi pedaqogika əqli və fiziki cəhətdən nöqsanlı uşaq və yeniyetmələrin təlim, 

tərbiyə və təhsili problemlərini araşdırır və defektologiya adlanır. 

 

 

Keçmişin dustağı olma! Gələcəyin memarı ol! Ayşənizm 
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791. Didaktik qabiliyyətlər dedikdə müəllimin öyrətmə qabiliyyəti və məharəti başa 

düşülür. Bəzi müəllimlərin akademik qabiliyyəti var, yəni savadı var amma dərs keçə 

bilmir, fikrini şagirdə çatdıra bilmir, deməli onun didaktik qabiliyyəti yoxdur.  Didaktik 

qabiliyyəti yüksək olan müəllimlər öyrənənlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alır, fikirlərin 

sadə aydın anlaşıqlı izah edir, elmi bilikləri yaxşı çatdırır, o, bilir ki, zəif oxuyan şagirdlə 

yaxşı oxuyan şagirdin öyrədilmə üsulu fərqli olmalıdır. 

792. Metakompetensiya dedikdə  “tənqidi təfəkkür, yaradıcı yanaşma, təşəbbüskarlıq, 

problemlərin həlli”  başa düşülür. 

793. Taksanomiya haqqında :  

● Bütöv bir sistemin hissələrinin aşağıdan yuxarıya tabeçilik əlaqələri əsasında düzümü, 

yerləşməsi deməkdir 

● qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələri seçməyə zəmin yaradır; 

● şagird təfəkkürünü (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) inkişaf etdirir; 

● Təlimin konqurentliyinə imkan yaradır; 

● təlimi daha ardıcıl və səmərəli qurmağa zəmin yaradır; 

● təlim məqsədlərinin düzgün müəyyənləşdirmək imkanı yaradır; 

● problemləri düzgün müəyyənləşdirmək və uyğun tapşırıqları tərtib etməyə kömək edir; 

● təlim nəticələrinə əsaslanaraq refleksiyanı düzgün keçirməyə imkan verir; 

● bu və ya digər materialın öyrənilmnəsində şagirdin hansı çətinlikliklərlə qarşılaşdığını 

müəyyən etmək imkanı yaradır ● Təlimin modelinin müəyyən olunmasına imkan yaradır; 

● Təlim məqsədlərinin taksonomiyası tədris prosesinin elmi-metodik səviyyədə plan-

laşdırmaq və onun nəticəsini ölçmək imkanını verir. 

794. Tərbiyə sisteminin komponentləri aşağıdakılardır : tərbiyə (əsas söz) , məqsəd, iş, 

forma, üsul, prinsip 

795. Surdopedaqogika – lal və kar uşaqların təlim- tərbiyəsini öyrənən pedaqogika 

 

 

Heç kim istəmir ki, sən xoşbəxtlikdən küçədə rəqs edəsən. Heç kim istəmir ki, sən 

ürəkdən güləsən. Gülüş səsi eşidən kimi qonşu tələsik divarı döyür : "Səs eləməyin!" 

Oşo - "Kişilərin kitabı" 
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796. Holistik qiymətləndirmə sxemində əsasən bilik və bacarıqları müəyyən olunur : 

● məqsədə əsasən qiymətləndirmə 

● meyara əsasən qiymətləndirmə 

● sürətli qiymətləndirmə 

● bütöv qiymətləndirmə 

● müəyyən olunmuş bacarıqların ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilməsi  

(standarta əsasən qiymətləndirmə yoxdur). 

797. Real (interaktiv) təlimin mexanizmləri :  

● problemli şəraitin yaradılması; 

● şagird – tədqiqatçı, müəllim – fasilitator; 

● dialoqun və əməkdaşlığın zəruriliyi; 

● psixoloji dəstək :  hörmət və etibar  

(təlimdə bərabər imkanların yaradılması adlı mexanizm yoxdur). 

798. Motivasiyanın qiymətləndirmə meyarı : yaş və bilik səviyyəsinin nəzərə alınması 

799.  Qavramanın Sosial növü : bu sahə qarşılıqlı əlaqə ilə bağlıdır. Bu intellekt tipinə aid 

olan digərlərinin durumuna hissi yanaşır və əməkdaşlığa üstünlük verirlər. 

800. Milli qiymətləndirmə : Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən qiymətləndirmə 

istiqamətidir. 

801. Qiymətləndirmənin xüsusiyyətləri bunlardır : obyektiv, dəqiq, adekvat 

802. İnformasiya mühiti haqqında : 

● İnformasiya mühitini qavramaq üçün əldə olunan bütün məlumat mənbələri kompleks 

daxildir; 

● İnformasiya mühitinin elementləri nəzərə alınmazsa, tədris prosesi zəifləyir; 

● Müəllim, dərslik, insanlarla ünsiyyət, televiziya, kino, teatr, mətbuat, əyani vəsait, 

didaktik vəsait, bədii kitablar informasiya mühitinin elementlərinə aiddir; 

 

 

Hamıda müsbət və mənfi cəhət, davranış var. Heç kəs ideal deyil. Əmma var : kim hansı 

rəftarımı, xarakterimi görürsə, deməli o cəhətimə LAYİQDİR. Ayşənizm 
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● Kompüter və onun informasiya xidmətləri müsahibə, müşahidə, muzey, sərgi, 

ekskursiyalar informasiya mühitinin elementlərinə aiddir. 

(Canlı təbiət, cansız təbiətin müşahidə oluna bilən əşyaları informasiya mühitinə aid 

deyil). 

803. Fasilitasiya əsaslanır : şagirdlərin qabiliyyətinə inam, şagirdlərin olduğu kimi qəbul 

edilməsi. 

804. Səhnələşdirmə dedikdə başa düşülür : müxtəlif, tanış olmaq, obyektiv, qiymət 

vermək, yaradıcı, təxəyyül, inkişaf 

805. Ekzistensializm fəlsəfi cərəyandır, latın sözü olan “eksistensia”dan yaranıb, mənası 

isə “mövcud olan” deməkdir. (Eksist = mövcud olmaq) Ekzistensializm fəlsəfəsinə görə, 

şəxsiyyət yer üzünün ən qiymətli dəyəridir. Yəni ki, hər bir insan fərqlidir, təkrar 

olunmazdır, həmişə və hər yerdə təkdir. Hətta, onlar belə düşünürlər ki, şəxsiyyət ona 

düşmən olan mühitdə mövcudluğa məhkumdur. Ekzistensialistlərin düşüncələrinə görə, 

cəmiyyət şəxsiyyətin əxlaqi müstəqilliyinə çox böyük ziyan vurur. Yəni, daha sadə dillə 

desəm, onlar belə fikirləşir ki, insan öz aləmində, öz dünyasında daha yaxşı mövcud olur. 

Cəmiyyət insanın düşüncələrinə, azadlığına, müstəqilliyinə mane olur. 

806. Oliqofrenopedaqogika – əqli cəhətdən zəif inkişaf etmiş uşaqların təlim - tərbiyəsini 

tədqiq edən elm 

807. Konstruktiv qabiliyyət - müəllimin özünün və şagirdlərin fəaliyyətini layihələşdirmək, 

müəyyən bir strategiya ilə məqsədyönlü şəkildə öyrətmə qabiliyyətidir. Yəni necə 

Müəllim düşünür ki, şagirdləri hansı yolla öyrədim ki məqsədə konkret bir istiqamətlə, 

yolla getsin. Müəllim bu qabiliyyətdə məqsədyönlü fəaliyyət göstərir, özünün və 

şagirdlərin fəaliyyətin layihələşdirir, şagirdlərlə aparılan iş növlərini, formalarını ciddi 

planlaşdırır, strategiya, taktika müəyyən edir. 

808. Konstruktivizm nəzəriyyəsi : bu nəzəriyyənin banisi A.M. Kandır. “ Konstruktor” 

sözündən yaranıb, “yaradıcı, öyrənmə” deməkdir. Bu nəzəriyyədə müəllim deyil, şagird 

əsas götürülür. Bu nəzəriyyənin prinsipləri : inkişafetdirici, təhsilverici və təbiyələndirici. 

 

Bu gün-sabah xərçəngin də çarəsi tapılacaq... Bircə, həzm problemimiz çarəsiz qalıb... 

Başqasının UĞURunu həzm edə bilməmək problemi... Bioloji deyil, mənəvi xəstəlik...  

Ayşənizm 
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809. Pedaqoji prosesin komponentləri :  

● Məqsədyönlü komponent : pedaqoji fəaliyyətin bütün müxtəlif məqsəd və vəzifələrini 

birləşdirir. 

● Məzmun komponenti : həm ümumi məqsədə, hım konkret vəzifəyə qoyulan mənanı 

əks etdirir. 

● Fəaliyyət komponenti : pedaqoq və şagirdlərin qarşılıqlı təsirini, onların əməkdaşlığını, 

prosesin təşkili və idarə olunmasını əks etdirir. Pedaqoji ədəbiyyatda bu komponentə 

təşkilati və ya təşkilati idarəetmə komponenti də deyilir.  

● Nəticə komponenti : isə prosesin baş verməsinin səmərəliliyi, qarşıya qoyulmuş 

məqsədə uyğun olaraq əldə olunmuş nailiyyətlərlə xarakterizə olunur. 

810. Kurikulumun mahiyyəti : təhsilin məzmunu, mənimsənilmə qaydaları 

811. Tiflopedaqogika – kor uşaqların təlim-tərbiyəsini tədqiq edən elm 

812. Təlimin məzmunu : şəxsiyyətin formalaşmasına yönəlmiş bacarıqlar şəklində ifadə 

edilən təlim nəticələrinin mcmusudur. 

813. Qiymətləndirmə meyarları : şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi 

üçün məzmun standartları əsasında hazırlanmış tələblərdir. 

814. Taksonomiyanın dəyərləndirmə mərhələsinə aiddir : mühüm qərarlar, mübahisələri 

həll etmə 

815. Loqopediya – nitqi nöqsanlı olan uşaqların təlim və tərbiyəsi haqqında elm daxildir 

816. Ünsiyyət (Kommunikativ) qabiliyyət : adından da məlum olduğu kimi bu qabiliyyət 

münasibət qurma bacarığında ifadə olunur. Bu qabiliyyəti güclü olan müəllim təlim- 

tərbiyə işində yüksək nəticə əldə edir, şagirdləriylə düzgün ünsiyyət yarada bilir, 

şagirdlərinin, həmkarlarının hörmətini qazanır. 

817. Ali məktəb pedaqogikası ali təhsil sistemi müəssisələrində – institut, universitet, 

akademiyalar və s. – pedaqoji prosesin aktual problemlərini araşdırır, təlim, tərbiyə, 

təhsilin məzmunu, səmərəli yol və vasitələri və s. məsələləri müəyyən edir. 

 

 

Fəlsəfə  -(-)=+  

Mənfi bir insan sizin haqqınızda mənfi bir fikir söyləyirsə, üzülməyə dəyməz, deməli siz 

müsbət insansınız. Riyaziyyatdakı təsdiqi : iki mənfi bir-birini müsbət edir. 
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818. Pedaqogika nəzəri və tətbiqi elmdir. Mənası “uşaq ötürən”deməkdir. Pedaqogikanın 

2 funkisyası var : nəzəri və texnoloji 

819. Nəzəri funksiyalar 3 səviyyədə təzahür edir : 

1. Təsviredici və izahedici səviyyə  (bu, qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənməkdir). 

2. Diaqnostik səviyyə (bu, pedaqoji hasisələrin vəziyyətini, pedaqoqun və şagirdlərin 

səmərəli fəaliyyətini, onlar təmin edən şəraiti və səbələri üzrə çıxartmağı nəzərdə tutur). 

3. Proqnostik səviyyə (bu, pedaqoji gerçəkliyi eksperimental yolla tədqiq etmək və onun 

əsasında varlığı dəyişdirməyin modelini qurmağı nəzərfə tutur). 

820. Texnoloji funksiyalar 3 səviyyədə təzahür edir :  

1. Layihə səviyyəsi (buraya tədris planları, proqramları, dərslik və dərs vəsaitlərinin, 

pedaqoji tövsiyyələrin işlənib hazırlanması və s. daxildir).  

2. Dəyişdirici səviyyə (bu səviyyədə pedaqoji elmin nailiyyətləri təhsil praktikasını 

təkmilləşdirməsi və yenidən qurmaq məqsədilə tətbiq olunur). 

3. Refleksiv və korrektiv səviyyə (bu səviyyə elmi tədqiqatların nəticələrinin təhsil-tərbiyə 

praktikasına təsirinin yekunlarını qiymətləndirməyi və sonradan elmi-nəzəriyyə ilə praktik 

fəaliyyətin qarşılıqlı təsirini korreksiya etməyi nəzərdə tutur). 

821. Bir elm sahəsi kimi pedaqogika elmi özündə 3 hissəni birləşdirir:  

1. O, nəyi öyrənmişdir? 

2. o, nəyi öyrənməlidir? 

3. O, nəyi öyrətməlidir? 

822. BİBÖ dedikdə “strategiya ilə oxuyan oxucu” yada düşür. 

823. Kurikulumun açar sözləri : məzmun, təşkil, qiymətləndirmə, konseptual sənəd 

824. Hərbi pedaqogika hərbi məktəblərdə, ali hərbi məktəblərdə, hərbi akademiyalarda, 

adi ali təhsil müəssisələrinin hərbi kafedralarında, hərbi hissələrdə, orta məktəblərdə, 

orta ixtisas məktəblərində gənclərin hərbi hazırlığı, hərbi təlimi, tərbiyə və təhsilini tədqiq 

edir. 

825. Təşkilatçılıq qabiliyyəti : Bu qabiliyyət ümumilikdə şagird kollektivinin fəaliyyətini 

təşkil etməklə bağlıdır. Bu qabiliyyəti güclü olan müəllimlər pedaqoji fəaliyyət üçün böyük 

əhəmiyyət daşıyır, yüksək təşkilatçılığı var, özünün və şagirdlərinin, şagird kollektivinin 

fəaliyyətini təşkil edir, istiqamətləndirir. 

 

Atasız-anasız böyüməl taledir... Təhsilsiz böyümək isə bədbəxtlikdir... Ayşənizm 
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826. Multimediya : səs, şəkil, mətn, animasiya, video, iki, daha, mediya, birləşmə 

827. Didaktik “öyrətmə məharəti” deməkdir. 

828. Qapalı suallar “konkret cavabı olan” suallardır, açıq suallar isə “konkret cavabı 

olmayan” suallardır. 

Məsələn, qapalı suallar : 

Nə?- konkret cavab veririk-  dəftər 

Harada?- konkret cavab veririk- məktəbdə 

Nə vaxt?- konkret cavab veririk- bugün 

Açıq suallar : 

Nəyə görə? - Düşünürük... ona görə ki.. 

Hansı yolla?- Düşünürük... müxtəlif yollarla... 

829. İstehsalat pedaqogikası müxtəlif istehsalat müəssisələrində, idarə və təşkilatlarda 

aparılın tərbiyə işləri, cəmiyyətdə yaranan yeni problemlərlə bağlı aparılan tərbiyə işləri, 

formalaşdırılması, texniki inkişaffla bağlı yeni əmək və təlim bilik, bacarıq və vərdişlərinin 

formalaşdırılması və digər pedaqoji problemləri araşdırır. 

830. Müəllim fasilitator, bələdçi; Şagird isə tədqiqatçı rolunda çıxış edir. 

831. Perseptiv qabiliyyət - bu isə müəllimdən yüksək duyum tələb edən qabiliyyətdir. Bu 

qabiliyyəti güclü olan insanlar şagirdlərin daxili aləminə nüfuz edir, onların psixi halını, 

sevinclərini, kədərlərini duyur, başqalarının halına acıyır, pedaqoji müşahidəçiliyi, 

pedaqoji intuisiyası güclüdür, müşahidəçilik və təcrübə intuisiya qabiliyyətinin inkişafına 

təkan verir.  

832. Tədqiqat sualı : “kəşf, yeni biliklər, bələdçi” mənasını daşıyır. 

833. Mədəni fəaliyyət pedaqogikası mədəniyyət müəssisələrində, klublarda, muzeylərdə, 

məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində, radio, televiziya, teatr, konsert zallarında 

aparılan pedaqoji fəaliyyəti həmin müəssisələrdə tərbiyə, təlim məsələlərini, insanların 

asudə vaxtlarının səmərəli təşkili və bu prosesdə zəruri əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnmənin 

səmərəli yol və vasitələrini, məzmunu və s. bu kimi problemləri tədqiq edir. 

834. Refleksiya : “inikas, başa düşmə, təhlil etmə” mənasını daşıyır. 

 

Ən mükəmməl cinayət, yaşama sevincini öldürməkdir. Yaşamaq gözəldir, yaşatmaq 

ondan da gözəldir.  Sevin, sevilin. Ən gözəl nemət budur. Ayşənizm 
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835. Kurikulumun əsas xüsusiyyətləri dedikdə “qiymətləndirmə mexanizmləri, 

standartları“ başa düşülür. 

836. Fənlərin tədrisi metodikası ayrı-ayrı fənlərin tədrisinin aktual problemlərini tədqiq 

edir.  mumpedaqoji qanunları fənlərin spesifik xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə tədbiq 

edilməsini araşdırır. Yəni təlim, tərbiyə, və təhsilin prinsipləri, üsulları, elmi- pedaqoji 

yeniliklər fənnin spesifik xüsusiyytlərinə uyğun şəkildə tədbiq edilməsi məsələlərini 

araşdırır.Pedaqogika tarixi bütün ölkələrdə pedaqogikanın yaranma və inkişafı tarixini 

öyrənir. Bu isə pedaqoji fikir və məktəb tarixi olmaqla iki yerə ayrılır. Pedaqoji fikir tarixi 

qədim dövrlərdən indiyə qədər pedaqoq, filosof və digər mütəfəkkirlərin nəzəri pedaqoji 

fikirlərini tədqiq edir. Məktəb tarixi isə müxtəlif dövrlərdə təşkil olunmuş məktəblər, 

təhsil sistemi, onların quruluşu və s. öyrənir. 

837.  Rollu oyun : dedikdə hadisələrin iştirakçısı olmaq, vəziyyətə başqalarının gözü ilə 

baxmaq yada düşür. 

838. Suqqestiv (təlqinedici) qabiliyyətlər müəllimin şagirdlərə təlqinedici qabiliyyətidir. 

Bu qabiliyyəti güclü olan müəllimlər şagirdlərdə inam yaradır, iradə formalaşdırır, təsir 

edir. 

839. Ailə pedaqogikası ailədə uşaqların tərbiyəsinin düzgün təşkili, ailədə düzgün 

münasibətlərin yaradılması, ailə ilə məktəb və digər tərbiyə müəssisələri arasında 

səmərəli əlaqə yaradılması, cəmiyyətlə ailənin tərbiyəvi təsirlərinin əlaqələndirməsi, 

bunların insanların həyata hazırlanması işinə təsiri və digər problemləri 

araşdırır.Müqayisəli pedaqogika müxtəlif ölkələrdə mövcud olan təhsil sistemi, onların 

ümumi və spesifik xüsusiyyətlərini araşdırır.  

840. Təhsilalanların hüquqlarına daxildir : 

● qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada təhsil müəssisəsinə qəbul olunmaq; 

● müvafiq qaydada təhsilin təmayülünü, təhsil proqramlarını və sinifdən kənar 

məşğuliyyəti seçmək; 

● insan ləyaqətini və şərəfini alçaldan, insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə 

olunmaq; 

● dövlət və bələdiyyə ümumi təhsil müəssisələrində dərsliklərlə pulsuz təmin olunmaq. 

 

Fərqli insan olmasan da olar, fərli insan ol, yetər! Ayşənizm 
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841. Liberallaşma : təhsil sahəsinin və təhsil fəaliyyətinin açıqlığının genişləndirilməsi. 

842. “ mumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi” – 2011-ci il 

843. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipi – humanistlik 

844. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri : demokratiklik, dünyəvilik, 

inteqrasiya, bərabərlik, humanistlik, bərabərlik, keyfiyyətlilik, millilik, dünyəvilik, 

səmərəlilik, varislik, liberallaşma, inteqrasiya. (beynəlmiləlçilik, xəlqilik, müyəssərlik, 

elmilik adlı olanları yoxdur). 

845. Təhsil sisteminin quruluşu : məktəbəqədər təhsil, ümumi təhsil, ilk peşə ixtisası 

təhsili, orta peşə ixtisas təhsili, ali təhsil 

846. Müvafiqlik prinsipinin əsasında duran qanunauyğunluqlar : 

● məktəblilərin yaş xüsusiyyəti ilə müəyyən olunur və onların fərdi xüsusiyyətlərindən 

asılıdır; 

● tədris prosesinin təşkilindən, müəllimin tətbiq etdiyi təlim metodlarından asılıdır və 

təlim prosesinin baş verdiyi şəraitlə bağlıdır; 

● təlimin müvafiqliyi onun əvvəlki vəziyyəti ilə müəyyən olunur; 

● təlimdə çətinlikləri tədricən artırmaq və onları aradan qaldırmağa alışdırmaq, 

şagirdlərin inkişafına və onlarda əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşmasına ciddi təsirt göstərir. 

847. Tədrisin idarə olunması təlimin sistemində əks əlaqələrin intensivliyindən, 

korreksiyanın əhəmiyyətli şəkildə aparılması amillərdən asılıdır 

848. Tədqiqatçılıq qabiliyyəti - pedaqoji vəziyyəti dərk etmək və ədalətlə 

qiymətləndirmək bacarığıdır. Bu qabiliyyəti güclü olan insanlar pedaqoji prosesləri, 

situasiyaları dərk edir, obyektiv qiymətləndirir. 

849. Qabiliyyət dedikdə fərdi, psixoloji xüsusiyyət, məqsədə çatmaq, uğur qazanmağa 

gedən özünüəməxsus yol nəzərdə tutulur. 

850. Pedaqogika elminin qarşısında duran vəzifələr : 

● şəxsiyyətin hərtərəfli, ahəngdar inkişafını təmin etmək; 

● şəxsiyyətin inkişaf qanunauyöunluqlarını müəyyən etmək; 

 

Ox ancaq geri çəkilərək atılır. Həyat səni çətinliklərə geri çəkirsə, səni daha böyük bir 

şeyə atacağı üçündür. Nişan almağa davam et. Paulo Coelho 
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● qabaqcıl təcrübəni toplayıb tətbiq etmək; 

● müəllimləri pedaqoji nəzəriyyələrlə, tərbiyə və təlim metodları ilə təmin etmək. 

851. Konstruktiv dedikdə “layihələşdirmək, istiqamətləndirmək, planlaşdırmaq” başa 

düşülür. 

852. Təxəyyül dedikdə “yaradıcı psixi proses” başa düşülür. 

853. Pedaqoji texnologiya praktik mənada qarşıya qoymuş məqsədə uyöun olaraq bilik, 

bacarıq, vərdiş və münasibətləri formalaşdırmaq və onlara nəzarəti həyata keçirmək üçün 

əməliyyatlar komplekti 

854. Ekspressiv qabiliyyət - Bu söz xüsusilə ədəbiyyat müəllimlərinə tanış olan termindir. 

Birbaşa emosialarla bağlıdır. Bu qabiliyyəti güclü olan müəllim emosional olur, aktyorluq 

bacarığı var, danışarkən mövzunu duyur, hiss edir, əl- qol hərəkətləri, jest və 

mimikalardan istifadə edir, danışdığı mövzunu tam yaşayır və dinləyiciləri duyğulandıra 

bilir. 

855. Empatiya dedikdə “adamları başa düşmək, dərdlərinə şərik çıxmaq” başa düşülür. 

856. Neopozitivzm - pedaqoji cərəyanın bir növüdür. Neopozitivzm cərəyanına görə, 

şagirdlərə çox bilik vemək olmaz. (NEO- POZİTİV= tədqiqatçılıq). Onlar belə hesab edirlər 

ki, şagirdlər özləri tədqiqatçı olmalıdırlar. Yəni ki müasir dərsdəki kimi şagirdlər fəal 

dərsdə tədqiqatçıdırlar. Özləri axtarır və araşdırır. İnsan həmişə  özü araşdıranda, kəşf 

edəndə təfəkkürü, yəni düşüncə tərzi daha da artır. Neopozitivzm cərəyanının əsas 

müddəası : özün öyrən, özün araşdır, hazır məlumatla kifayətlənmə. 

857. Pedaqoji kollektivin fəaliyyəti ilə bağlı olan innovasiyalar : 

● təhsil-tərbiyə fəaliyyətinin motivasiyasını necə yüksəltmək; 

● təlimin surətini necə artırmaq; 

● vaxt itkisini necə aradan qaldırmaq; 

● kollektiv və fərdi işi necə uzlaşdırmaq. 

858. Yaş xüsusiyyətləri : insan həyatının müəyyən dövrü üçün xas olan antomik – fizioloji 

və psixi keyfiyyətlər. 

859. Suqqestiv dedikdə “təlqinedici, inamverici” sözləri yada düşməlidir. 

 

Haqqı nahaqdan ayıranlar, adil olan Allahın zərrələridir... Ədalətsizlər isə iblisin tör-

töküntüləridir... Ayşənizm 
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860. Pedaqogikanın əsas anlayışları : tərbiyə, təlim, təhsil, formalaşma, inkişaf (pedaqoji 

innovasiyalar, dərslik, fəaliyyət adlı olanlar yoxdur). 

861. Təhsil standartlarının hissələri : əsas və ali 

862. Dərs planlaşdırılan zaman qeyd etmək vacibdir : 

● dərsin məqsəd və vəzifələri; 

● dərsin mərhələlərinin ardıcıllığı; 

● tədris materialının məzmunu; 

● dərsin mövzusu. 

863. Pedaqoji təxəyyül : Təxəyyülü güclü olan insan yaradıcı insandır. Bu cür insanlar öz 

təlim və tərbiyə işinin nəticəsini əvvəlcədən görməyi, təsəvvür etməyi bacarır, təxəyyülü 

güclüdür. 

864. Məktəb pedaqogikası : kütləvi məktəbdə təhsil-tərbiyə işinin nəzəri və tətbiqi 

məsələlərini öyrənən elm 

865. Təhsil komponentləri : 

● bilik - təbiət və cəmiyyət haqında şübhə doğurmayan, isbat ehtiyacı olmayan qaydalar, 

anlayışlar, təriflər, müddəalar. 

● bacarıq – biliyi tətbiq edə bilməkdir. 

● vərdiş – bacarıqların dönə-dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır. 

866. Pedaqogikanın mənbələri : xalq yaradıcılığı, pedaqoji əsərlər, məktəb sənədləri, 

qabaqcıl təcrübə 

867. Praktik təlim metodları : çalışma, tədris istehsal işi 

868. Təhsil məzmununun struktur ardıcıllığı : xətti, konsentrik, spiralvari, qarışıq. 

869. Pedaqoji refleksiya : Pedaqoji refleksiya müəllimdən qiymətləndirməyi, təhlil 

etməyi, tənzim və təkmilləşdirməyi tələb edir. Bu qabiliyyət güclü olan müəllim pedaqoji 

şəraitə nəzarət edir, onu qiymətləndirir, təhlil edir, təkmilləşdirir, inkişaf etdirir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, pedaqoji qabiliyyətlər müəllimin şəxsi keyifyyətləri ilə bağlıdır. Ən 

yaxşı müəllim isə bütün bu peşə qabiliyyətlərini özündə ehtiva edən müəllimdir. 

870. Perseptiv dedikdə “duymaq, daxilinə nüfuz etmək” başa düşülür. 

 

Təbəssüm – dostu yaşadacaq, düşməni öldürəcək gücdədir. Ayşənizm 
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871. Təlim metodları şagirdlərin meyl, maraq və arzularına görə təsnif edilir. 

872. Tədris proqramı : təlim-tərbiyə müəssisələrinin tipindən asılı olaraq həmin 

müəssisələrdə keçilən fənlərin məcburi siyahısı, ardıcıllığ və həftəlik saatların miqdarını 

müəyyən edən dövlət sənədi 

873. Sinifdənkənar işin məktəb təcrübəsində geniş yayılmış formaları : qrup halında iş, 

fərdi iş, kütləvi iş 

874. Neotomizm fəlsəfi pedaqoji cərəyanı. Yunan sözündən əmələ gəlib. “Neo”-yeni 

deməkdir. “Tomizm” orta əsr sxolastı Foma Akvinskinin dini nəzəriyyəsidir. (NEO- 

TOMİZM= yeni, dini). Neotomislər Akvinskinin fikirlərini inkişaf etdirməyə çalışıblar. Onlar 

düşünürdülər ki, insan və onun ictimai həyat tərzi formaları ilahi qüvvə tərəfindən 

yaranıb. Yəni ki neotomistlərə görə, insan onu yaradanı daim yadda saxlamalı, ondan 

həya etməli, ona itaət göstərməlidir. 

Neotomistlərin fikirlərinə görə, dini görüş real bilikdən üstündür. 

875. Akademik dedikdə “elm, bilik, dünyagörüşü” başa düşülür. 

876. Pedaqogika : 

● qabaqcıl pedaqoji təcrübəni ümumiləşdirib həyata tətbiq edir;  

● şəxsiyyətin formalaşmasının qanunauyğunluqlarını üzə çıxarır; 

● müəllimləri pedaqoji nəzəriyyələrlə, təlim-tərbiyə üsulları və priyomları ilə tanış edir; 

● şagirdlərin təlim-tərbiyə prosesinin fizioloji əsaslarını tədqiq edir. 

877. Ünsiyyət dedikdə “münasibət” başa düşülür. 

878. Sosial mühit – insanın həyat fəaliyyətini, inkişafını əhatə edən xarici şərait nəzərdə 

tutulur. 

879. Sinif-dərs sisteminin ilk əlamətləri :  

● eyni yaşlı uşaqlar qruplara bölünmüşlər; 

● siniflərdə birləşmişlər; 

● siniflərdə məşğələlə 

● cədvəl üzrə aparılmışdır. 

880. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi formaları : dərnəklər, seminarlar, fakültativ 

məşğələlər, tədris ekskursiyaları 

 

İnsan arzularının əsəri də ola bilər, əsiri də... Ayşənizm 
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881. Fəal təlimin iş formaları və üsulları arasındakı uyğunluq : 

● iş formaları : cütlərlə iş, qrupla iş, bütün siniflə iş 

● təlim üsulları : insert, klaster, beyin həmləsi 

882. Müəllimin və şagirdlərin həddindən artıq yüklənilməsi onların iş qabiliyyətini azaldır 

və sağlamlıqlarına pis təsir göstərir. Qüvvədə olan normalara görə 1-ci sinif şagirdi ev 

tapşırığının yerinə yetirilməsi üçün gündə 1 saat vaxt sərf etməlidir. 

883. Ekspressiv dedikdə “emosional, ekspressiv, ifadəli, obrazlı” başa düşülür. 

884. Tədqiqat metodları obyektiv reallığı dərketmə yollarına deyilir. 

885. Təhsil əlamətləri : 

● təhsil müəssisələrində həyata keçirilir; 

● bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir; 

● bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi prosesidir; 

● hüquqi sənədlərin verilməsi ilə başa çatır. 

886. Bixevirozm cərəyanı - ingilis sözü olub, davranış deməkdir. (Bixev = davranış). XX 

əsrin əvvəllərində meydana gəlib. Cərəyanın müəlliflərindən biri olan E.Torndyaka görə, 

psixologiya şüuru yox, davranışı özü üçün tədqiqat predmeti seçməlidir.Yəni onlar belə 

düşünürlər ki, psixoloqlar əsas insanın davranışını araşdırmalıdırlar. Bu nəzəriyyəyə görə, 

müəllim təlim prosesinə elə situasiya vəziyyət yaratmalıdır ki , şagird məqsədə uyğun 

cavab reaksiyası versin.  

887. Sosial mühit – insanın həyat fəaliyyətini, inkişafını əhatə edən xarici şərait  

888. Estetik tərbiyənin əsasını estetik hisslər, gözəlliyə xüsusi emosional həssaslıq, estetik 

bilik və anlayışlar təşkil edir. 

889. Öyrənmə dedikdə keçilən materialı mənimsəmək üçün şagirdlərin fəaliyyəti başa 

düşülür. 

890. Tərbiyənin qanunauyğunluqlarına aid olanlar : 

● tərbiyə inkişafında qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir; 

● inkişaf həm verbal, həm də sensor hərəki proseslərdə bağlanır; 

● tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrılmazdır. 

Aid deyil : tərbiyə uzunmüddətli prosesdir; tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir; 

tərbiyənin təsir imkanları çoxdur). 

 

Həyat deyil, “həya”dır problem... Ayşənizm 
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891. Ənənəvi olaraq didaktika təlim və tərbiyə haqqında nəzəriyyə hesab edilir. 

892. İzahlı-illüstrativ təlim növü izahetmə metodu əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə 

tətbiq olunur. 

893. Təlimin idarə olunması asılıdır : təlim sistemində əks əlaqələrin intensivliyindən, 

korreksiyanın əhəmiyyətli şəkildə aparılmasından 

894. Tərbiyəedici situasiyalar : xüsusi yaradılmış şəraitdə şagirdlərin fəaliyyətinin və 

davranışının təşkili metodu 

895. Təhsilin formaları və onların mahiyyəti : 

● formal : dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil forması 

● qeyri-formal : dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil forması; 

● informal : özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmə forması 

896. Təlimdə başlıca şərtlər :  

● müəllim şagird əməkdaşlığı; 

● bilik, bacarıq, vərdişlər sisteminin mütəşəkilliyi; 

● bilik və əqidənin inkişaf etdirilməsi; 

● mənəvi keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi. 

(kollektiv vasitəsilə tərbiyə, şagirdlərin özünütərbiyəsi, vaxta qənaət etməmək aid deyil). 

897. Əmək tərbiyəsinin növləri :  

● təlim və peşəyönümlü; 

● özünəxidmət əməyi; 

● ictimai-faydalı əmək 

● məhsuldar əmək 

(əmək fəaliyyəti, əməyə məhəbbət adlı olanları yoxdur). 

898. Şagirdlərin fəaliyyətinə aiddir : yeni bilikləri, bacarıqları qavramaq 

899. Daxili ziddiyyətlər : insanın özorqanizminə olan tələbləri və malik olduğu potensialı 

arasında ziddiyyət 

900. Təlim üsulların təsnif olunduğu amillər : bilik mənbələrinə görə; təlimin mərhələlərinə 

görə; didaktik məqsədə görə 

 

Məqsədlərin olacaq, səni pulla ala bilməyəcəklər... Ağılsızların dediyi ata sözlərinə 

inanmayacaqsan... “Pulun ala bilməyəcyi bir şey yoxdur, hər kəsin bir qiyməti var” kimi 

sözlərə aldanmayacaqsan...Ayşənizm 
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901. İllüstrasiyanın növləri : təbii şəkildə əşya; əşya və hadisənin şəkli, modeli; sxematik 

və simvolik əyani vəsaitlər. 

902. Pedaqogika bölmələrinin məntiqi ardıcıllığı : Pedaqogikanın ümumi əsasları, 

didaktika, tərbiyə nəzəriyyəsi, məktəbşünaslıq. 

903. Formalaşma : müxtəlif amillərin təsiri nəticəsində insanın sosial varlıq kimi təşəkkülü 

904. Konstruktivizm - konstruktor sözündən götürülüb, mənası ''yaradıcı öyrənmə'' 

deməkdir. (Konstrukt= yaratma) Deməli, konstruktivizm cərəyanına görə, yaradıcı şəkildə 

öyrənmək lazımdır. Yaradıcı insan isə qurub- yaradan insandır. Onlar düşünürlər ki, 

şagirdlər çətin anlayışları müzakirələr, mühakimələr ilə daha yaxşı öyrənə bilərlər.  

905. Diskusiyalar şagirdlərin bu keyfiyyətlərini formalaşdırır : 

● mühakimə yürüdür; 

● məntiqini inkişaf etdirir; 

● nitqin inkişafına kömək edir. 

906. Tərbiyənin xarici ziddiyyətləri : 

● cəmiyyətin tələbi ilə tərbiyə səviyyəsi arasında; 

● pedaqoji və sosial təsirlər arasında; 

● ictimai maraqlarla şəxsi maraqlar arasınsda. 

907. Müəllimin vəzifələri : 

● Layihələndirici vəzifə : gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq; 

● İnformasiya vermə vəzifəsi : öz fınnini, öz metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca 

informasiya mənbəyi olmaq. 

● Qiymətləndirmə vəzifəsi : çagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqların 

səbəblərini aşkar etmək. 

908. Tərbiyənin prinsipləri və onların arasındakı uyğunluq : 

Tərbiyədə vahidlik : məktəbin, ailənin və ictimaiyyətin dəyərini koordinasiya edən prinsip 

də deyilir. 

909. Tərbiyədə şəxsiyyətəyanaşam : müəllim şagirdlərinin fərdi xüsusiyyətlərini, xarakter 

əlamətlərini, baxışlarını, zövqlərini öyrənsin. 

 

...Şərəfinlə, insanlığınla, ağlınla ağıllı yaşayacaqsan... Yaradacaqsan, sevəcəksən, 

seviləcəksən... İnandıqlarının arxasında duracaqsan... Sevgin qarşılıqlı və güclü, 

köməyin gizli olacaq... Ayşənizm 
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910. İnsanı ictimai və fəal həyata hazırlamaq : şagirdlərin real həyati münasibətlərə, 

ictimai faydalı fəaliyyətin müxtəlif növlərinə cəlb etmək. 

911. Summativ qiymətləndirmə tapşırıqları hazırlanan zaman sualların çətinlik dərəcəsi 

bucür paylaşdırılır : asan səviyyəli 20%, orta səviyyəli 60%, çətin səviyyəli 20%. 

912. Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr : yaradıcılıq və əl 

işləri, layihə, test. 

913. Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr : müşahidə, 

valideynlər və digər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq, çalışmalar. 

914. Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr : çalışmalar, müəllimin 

qeydiyyat vərəqi 

915. Summativ qiymətləndirməyə aiddir : 

● summativ qiymətləndirmə hər gün aparılmır; 

● kiçik və böyük summativdən ibarətdir; 

● test, yaradıcılıq və əl işləri summativ qiymətləndirmə üsuludur; 

● nəticələr sinif jurnalında qeyd olunur. 

916. Məntiqi təfəkkür : təsvir et, müqayisə et, oxşarlıqları və fərqləri tap, təsnif et. 

917. Tənqidi təfəkkür : ən səmərəli yolu tap, mübahisəli məqamları aşkar at. 

918. Yaradıcı təfəkkür : öz şəxsi izahını ver, problemi müəyyən et, fərziyyələr irəli sür, 

mübaliğə et, minimuma endir. 

919. İnteqrasiya olunmuş kurikulum : bu növ kurikulum fənn sahələri üzrə təlimin 

asanlaşdırılmasına xidmət edir. Bu, əksər hallarda əsas təlim məqsədləri ətrafında 

cəmləşir və ayrı-ayrı fənlərlə bağlı bilikləri əhatə edir. 

920. Rubrikin növləri : holistik, analitik 

921.  Deklarativ bilik : müəyyən fənn üzrə məlumat xarakterli biliklərdir. Bunların sırasına 

anlayışlar, təriflər, faktlar daxildir. 

922. Prosedural bilik : fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklərdir. 

923. Kontekstual bilik : problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni biliklərdir. 

924. “İnformasiyadan istifadə üsullarını sadə formada izah edir” – deklarativ bilik. 

 

Səni atdan-otdan ayıran özəlliyin fərqinə varacaqsan... Çünki sın insansan və bunu 

tapdığın və dərk etdiyin gün arzuladığın kimi yaşamış olacaqsan... Ayşənizm 
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925. Müasir pedaqoji konsepsiyalar : İnkişafetdirici təlim, şəxsiyyətyönümlü təlim, 

nəticəyönümlü təlim. 

926. (imtahan sualı) Təlim prosesinin əsas komponentləri : məqsəd, vəzifə, üsul, vasitə, 

təlimin təşkili forması, əldə edilmiş vasitə. 

927. (imtahan sualı) Təlim amilləri : təlim prosesinin gedişinə və nəticələrinə təsir edən 

səbəblər. 

928. Təlim üçün xarakterik olan əlamətlər : şagirdlərin təhsilini, tərbiyəsini, inkişafını və 

formalaşmasını plana uyğun surətdə təşkil və idarə etmək 

929. Şəxsiyyətin sosiallaşması : şəxsiyyətin sosial mühitə inteqrasiyası, adaptasiyası 

930. Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı istiqamətlər : bioloji, 

sosioloji, biososioloji. 

931. Problem situasiyanın yaradılması zamanı :  

● problemin həlli müxtəlif fərziyyələr yaradır; 

● hər bir şagird öz bilik və təcrübəsindən istifadə etməklə problemin həlli yollarını 

tapmağa çalışır; 

● qoyulan problemdə ziddiyyəti həll etmək tələb olunur; 

● problemin həlli xüsusi tədqiqat tələb etməlidir; 

(müəllimin şagirdin qarşısına qoyduğu problem onun yaş səviyyəsinə uyğun gəlmir. – bu 

fikir səhvdir). 

932. Tədris resursları : didaktik materiallar, çalışmalar, elektron təlim vəsaitləri, əyani 

vəsaitlər. (dərs icmalı aid deyil). 

933. Dərsin əsas funksiyaları : öyrədici, tərbiyəedici, inkişafetdirici 

934. Motivasiya fəal dərsin ilk mərhələsidir. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır. 

935. İkinci mərhələdə tədqiqat sualına və dərsin məqsədinə uyğun iş üsulu və iş forması 

seçilir. Tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün şərait yaradılır. 

936. Ümumiləşdirmə və nəticə - nəticəyə gəlmək üçün müəllim əldə olan bilgiləri 

ümumiləşdirir, əldə edilmiş ideyanı tədqiqat sualı ilə və şagirdlərin ilkin fərziyyələri ilə 

müqayisəsini təşkil edir.  

 

Ölsə ağlayacağınız insanlar çoxdur... Ağlasa, öləcəyiniz insanlardan müğayət olun. 

Ayşənizm 
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937. Yaradıcı tətbiqetmə biliyi möhkəmləndirir və onun praktiki əhəmiyyətini şagirdə 

göstərir.  

938. Analiz termini : təhsil prosesində ayrı-ayrı ünsürlər arasındakı əlaqəni müəyyən 

etmə və onlardan nəticə çıxarmaqdır. 

939. Dərslik komplekti : dərslik, müəllim üçün vəsait, şagirdin iş dəftəri. (bölmə, valideyn 

üçün tövsiyələr, şəkil illüstrasiyas,tədris vahidi aid deyil). 

940. Qiymətləndirmənin kəmiyyət göstəriciləri : balla, rəqəmlə, summativ 

941. Qiymətləndirmə vasitəsi : qiymətləndirmə prosesində istifadə olunan alətdir. 

942.Müsahibə üsulu : təhsil alanın suallar sisteminə cavab verdiyi tədris metodu. Yeni 

biliklərin əldə edilməsi və keçilən materialların təkrarlanmasıdır. 

943. Fənyönümlü kurikulum : bu kurikulumlar məzmun etibarı ilə elm sahəsini, onun 

mükəmməl anlayışlar sistemini əhatə etməklə bilavasitə bu anlayışların 

mənimsənilməsinə xidmət edir. Belə kurikulumların keyfiyyətində biliklərin həcmi və 

miqdarı əsas rol oynayır.  

944. Təhsilin məzmununda gözlənilən iki aspekt : millilik və ümumbəşərilik 

945. Müəllimin kommunikativ bacarığının mahiyyəti : şagirdlər, onların valideynləri və 

müəllim həmkarları ilə səmimi qarşılıqlı münasibətlər yaratmaqdan ibarətdir. 

946. Praktik təlim üsulları : praktik işlər, laborator işlər, müstəqil işlər, yoxlama işlər. 

947. Şəxsiyyət : ictimai inkişafın mməhsulu əmək və ünsiyyətin subyekti olan insan 

948. Müəllimin işinin xüsusiyyətləri : şərəfli və nəcib peşədir; məsuliyyətli peşədir; 

mürəkkəb və yaradıcı peşədir. (ziddiyyətli peşə deyil). 

949.  İş vərəqlərinə verilən tələblər :  

● məzmun və tərtibatı cəlbedici olmalıdır; 

● dərsin məqsədinə uyğun olmaldır; 

● tapşırıqların çətinlik dərəcəsi eyni olmalıdır; 

● tapşırıqlar düşündürücü və rəngarəng olmalıdır. 

 

Hər qaranlıq gecənin bir işıqlı sabahı var – bu təsəlli dolu reallıqdır... Hər aydın səhərin 

sonunda mütləq bir zülmət var – bu isə əbədi olmayan həyatda ləyaqətli ömür sürməklə 

bağlı xəbərdarlıq (və çağırış) xarakterli həqiqətdir... 1-ci ilə üzüntülərinizi qovun, 2-ci ilə 

şeytanı... Ayşənizm 
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950. Başlıca didaktik kateqoriyalar : təhsil sistemi, təhsil məzmunu, təhsil prosesi, təlimin 

prinsipləri 

951. Təhsilalmanın formaları : əyani, qiyabi, distant (məsafədən), sərbəst (eksternat). 

952. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri : didaktik, kommunikativ, təşkilatçılıq, perseptiv, 

tədqiqatçılıq, elmi-idraki 

953. Tərbiyə prinsiplərinin xüsusiyyətləri :  

● təlim prinsiplərindən törəyir; 

● spesifik prinsiplər kimi sistemaltı statusa malikdir; 

● nisbi müstəqildirlər; 

● köməkçi funksiyasını yerinə yetirirlər. 

954. Tərbiyənin effektivliyinin amilləri : 

● təlim və inkişaf proseslərinin səmərəliliyindən asılılığı : həm inkişaf, həm tərbiyə və həm 

də təlim bir-birilə əlaqədardır, biri digərini şərtləndirir. 

● şagirdin daxili aləminə təsirin intensivliyindən asılılığı : daxili aləm – daxili motivlər, 

tələbatlar, emosiyalar, intellekt sistemi başa düşülür, xarici təsirlər məktəblilərin daxili 

nailiyyətlərinə çevrilir. 

● qarşılıqlı münasibətlərinin intensivliyindən və ünsiyyətin keyfiyyətindən asılılığı : yeni yaş 

dövrü üçün xas olan maraq və münasibətlər təsir göstərir və qarşılıqlı tərbiyə şəxsiyyətin 

təşəkkülünə təsir edir. 

955. Təhsilin məzmununun strukturu və mahiyyəti :  

● xətti struktur : tədris materialının ayrı-ayrı hissələri fasiləsiz ardıcıllıqla məktəb təlimi 

dövründə bir dəfə öyrədilir; 

● konsentrik struktur : əvvəl öyrənilən biliklərə qayıtmağı nəzərdə tutur; 

● spiralvari struktur : başlanğıc problemlə bağlı biliklər yavaş-yavaş genişlənir; 

● qarışıq struktur : bütün strukturların kombinasiyasıdır. 

956. Şəxsiyyətyönümlü təhsil : təhsil prosesinin əsas sərvəti olan şagirdə yönəldilmiş təhsil 

957. Yeni tədris materialının qavranılmasına xidmət edən üsullar : müşahidə, müsahibə, 

müəllimin şərhi 

 

Özünə “hörmət elə” desəm, bir əli ilə digər əlinə pul sıxışdıracaq adamlar var.  

Ayşənizm 
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958. Hazırda təlimin məzmununu demokratikləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. 

959. Müasir pedaqogikada tədqiqat sualı : eksperiment 

960. Mənimsəmə prosesinin komponentləri : qavrama, anlama, ümumiləşdirmə, 

möhkəmləndirmə, tətbiqetmə 

961. Müəllimin təşkilatçılıq qabiliyyəti özünü nədə göstərir : şagirdləri birləşdirmək, 

onları məşğul etmək, vəzifələri bölüşdürmək, işi planlaşdırmaq, görülən işə yekun vurmaq 

və s. bacarığında  

962. Tərbiyə və özünütərbiyə arasında ümumi cəhətlər : hər ikisi şəxsiyyətin formalaşması 

prosesinə istiqamətlənir. 

963. Müşahidə tədqiqat metodu : pedaqoji prosesdə açıq və gizli, geniş və məhdud, 

sistematik və epizodik anlayışları  

964. İnsan təkcə irsiyyətin, tərbiyə və mühitin təsiri ilə deyil, həmçinin öz fəaliyyətinin 

nəticəsində şəxsiyyətə çevrilir. 

965. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması ardıcıllığı : 

şəxsiyyətin fəaliyyətindən; fəallığından; həyat mövqeyindən. 

966. Yenidəntərbiyədə yaxşı nəticələrə nail olmaq şərtləri : uşaqla əməkdaşlıq şəraiti 

yaratmaq; uşağın öz gücünə inam doğurmaq; tərbiyə işinə nəzarət; zərərli keyfiyyətləri 

doğuran səbəbləri öyrənmək 

967. Bilik, bacarıq, vərdişlərin formalaşmasına xidmət edən üsullar : problemli situasiya, 

çalışmalar, təkrar. 

968. Məktəbdə hüquq tərbiyəsinin başlıca məqsədi : şagirdləri hüquqi biliklərlə 

silahlandırmaq, onları hüquq normalarına alışdırmaq. 

969. Pedaqogikanın əsas anlayışları : təhsil, tərbiyə, təlim, formalaşma, inkişaf. 

970. Yeniyetməlik : “keçid dövrü”, “çətin dövr”, “Böhran dövrü” kimi adlandırılan yaş 

dövrü. 

971. Müasir pedaqoji konsepsiyalar : inkişafetdirici təlim, şəxsiyyətyönümlü təlim, 

nəticəyönümlü təlim. 

972. Təhsil və tərbiyə :  

● mütəşəkkil mühitə aiddir; 

 

Ayağı özündən ağır insanlar var... Özü ayağından yüngül.  Ayşənizm 
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● məqsədyönlü prosesdir; 

● dövlətin prioritet sahələrindən biridir; 

● şəxsiyyətin inkişafının mühüm amilidir. 

973. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti : müəllim və şagirdlərin birgə, qarşılıqlı fəaliyyəti 

prosesində şagirdlərin ağlını, düşüncəsini, təfəkkürünü formalaşadırmaq. 

974. Təhsilin əsas kriteriyası biliklərin və təfəkkürün sistemliliyidir. 

975. Təhsil təlimin nəticəsidir. 

976. Dünyagörüşünün komponentləri : idraki, dəyər-normativ, nəzarət, əxlaqi-iradi, 

spesifik, praktik. 

977. Proqnozlaşdırma : ekoloji düşüncənin bu funksiyası məktəblilərdə ekoloji 

mədəniyyətin formalaşmasını təmin edir. 

978. Pedaqoji sistemin inkişafında intensiv yol : pedaqoji sistemin inkişafının daxili 

ehtiyatlar hesabına həyata keçirmək 

979. Pedaqoji dəyərlərin dəyişməsinə təsir edən amillər : sosial həyat şəraitinin dəyişməsi 

cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatlarının inkişafı 

980. Proqnostika yolu ilə öyrənilən obyekt və proses haqqında əvvəlcədən informasiya 

almaq olar. 

981. Tərbiyə prinsiplərinin tətbiqinə verilən tələblər : tərbiyədə şəxsiyyət yanaşma 

982. Təfəkkür fəaliyyətləri və əməliyyatları : analiz, sintez, ümumiləşdirmə, təsnifetmə 

983. Şüuru formalaşdıran metodlar : nəqletmə, izah etmə, aydınlaşdırma, öyüd-nəsihət, 

disput. 

984. İnkişaf etmiş ağılın əlamətləri : ətraf aləmdəki hadisılərə aktiv münasibətilə; 

sistemliliyi ilə; həcmi ilə. 

985. Sosial pedaqogika : insanların bütün yaş qrupları və sosial kateqoriyalarının xüsusi 

yaradılmış təşkilatlarda sosial tərbiyəsi məsələlərini öyrənir. 

986. Estetik tərbiyənin vəzifəsinə daxil olanlar : estetik hisslərin formalaşdırılması; zövqün 

formalaşdırılması; estetik qabiliyyətlərin formalaşdırılması. 

987. Tərbiyə metodlarının təsnifatında istinad edilən başlca cəhətlər : şüurun və 

davranışın formalaşdırılması, fəaliyyətin stimullaşdırılması. 

 

 

Kök olanlara deyil, kökü olmayanlara rişxənd edin.  Ayşənizm 
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988. Biliklərin və təfəkkürün sistmliliyi : təhsililiyin başlıca kriteriyası deməkdir. 

989. Etik və estetik söhbətlərin səmərəsinə mənfi təsir göstərən şərtlər : söhbətin problem 

xarakterinə olması 

990. Fiziki inkişaf daxili və xarici mühitin, tərbiyənin təsiri altında insanın boyunun, 

bədəninin forma və toxumalarının orqanizmin bioloji funksiyalarını dəyişməsi deməkdir. 

991. Tərbiyə metodlarının seçimini müəyyən edən səbəblər : tərbiyənin məqsədi, 

vəzifələri, məzmunu, şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətləri 

992. Tərbiyə prinsiplərinin tərtibinə verilən tələblər : məcburilik, komplekslik, eyni 

əhəmiyyətə maliklik. 

993. Tərbiyənin məzmunu dedikdə : biliklər, əqidələr, şəxsiyyətin keyfiyyətləri, əlamətləri 

və sabit davranış vərdişləri sistemi başa düşülür. 

994. Azərbaycan Respublikasında təhsil dünyəvi xarakter daşıyır. 

995. Cəzalandırma formaları : danlamaq, ayaq üstə saxlamaq, şifahi töhmət, sinfini, 

məktəbini dəyişdirmək. 

996. Disput : inandırma üsulu 

997. Tədris planı : təhsil proqramına (kurikuluma) daxil olan təhsil texnologiyası. 

998. Müəllimin dərsə hazırlaşması ardıcıllığı : ümumi hazırlıq, mövzu üzrə hazırlıq, konkret 

dərsə hazırlıq. 

999.  Metodologiya idrak fəaliyyətinin təşkilinin prinsip, forma və metodları haqqında 

təlimdir. 

1000. Holistik sözünün latınca mınası : ümumi, bütöv, tam 

1001. Fasilitasiya ingilis dilində ''fasilication'' əlverişli şərait yaratma deməkdir. Qeyd 

etdiyimiz kimi fasilitasiya əlverişli şərait yaratmadır. Yəni, müasir dərsdə şagirdlərin 

öyrənməsi üçün əlverişli şərait yaradılmalıdır. Fasilitasiya= əlverişli şərait yaratma. 

Deməli, əlverişli şərait yaradan müəllimdir yəni müəllim fasilitatordur. 

Fasilitator həm də bələdçi deməkdir. 

1002. Fasilitasiya əlverişli şəraitin yaradılmasıdır, müəllim isə bu şəraiti yaradandır. Belə 

bir şəraiti yaratmaq üçün müəllim bələdçi rolunu yerinə yetirir. 

1003. Məktəb direktorunun təşkilati işlərinə aiddir :  

● Məktəbin kadrlarının seçilib yerləşdirilməsi; 

 

Hədəfin yoxdursa, özgə hədəflər üçün vasitəsən. Ayşənizm 
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● Şagirdlərin yaradıcı bilriklərinin işinin təşkili; 

● Pedaqoji kadrların yüksək işgüzarlığını təmin etmək şəraitinin yaradılması 

1004. Tərbiyənin hərəkətverici quvvələri (dialektikası) : daxili ziddiyyətlər 

1005. Dövlətin məktəb təhsil və tərbiyə sahəsində qərar və göstərişləri pedaqogika 

mənbələrinə aiddir. 

1006. Pedaqogikanın ənənəvi olaraq bölmələrinə daxil olanlar : pedaqogikanın ənənvi 

əsasları, didaktika, tərbiyə nəzəriyyəsi, məktəbşünaslıq. 

1007. Pedaqoji tədiqaqatı komponentlərinin ardıcıllığı : predmeti, vəzifələri, metodlar, 

vasitələri, texnologiyası 

1008. Pedaqogikanən mənbələri arasındakı ardıcıllıq : xalq yaradıcılığı nümunələri, klassik 

əsərlər, dövlətin təhsillə bağlı sənədləri, məktəb sənədləri 

1009. Tədqiqat metodları və onların mahiyyəti :  

● Müsahibə : hər hansı fakt və hadisəyə müəllim və şagirdlərin münasibətini öyrənməyə 

imkan verən metod 

● Anketləşdirmə : yazılı şəkildə keçirilən kütləvi sorğu metodu 

● Pedaqoji eksperiment : irəli sürülən fərziyyənin düzgünlüyünü təşkil olunmuş şəraitdə 

yoxlanmağa xidmət edən metod 

1010. Şəxsiyyətin formalaşmasına təsir göstərən amillər : irsiyyət, mühit, tərbiyə, fəaliyyət 

1011. İnsan həyatının müəyyən dövrü üçün xas olan anatomik-fizioloji  və psixi 

keyfiyyətlərə yaş xüsusiyyətləri deyilir. 

1012. Müəllimin didaktik qabiliyyətinin mahiyyəti :  

● tədris materialını, əyani vəsaitləri və avadanlığı seçmək; 

● tədris materialını aydın, ifadəli və inandırıcı şəkildə nəql etmək; 

● şagirdlərin idrak fəallığını yüksəltmək 

1013. Pedaqoji prosesin komponentlırinin ardıcıllığı : məqsəd komponenti, məzmun 

komponenti, fəaliyyət komponenti, nəticə komponenti 

1014. Təlim tərbiyə prosesini optimallaşdırmaq üçün müəllim bu keyfiyyətlərə sahib 

olmalıdır : təfəkkür çevikliyinə, təfəkkür üslubuna. Daha tez ünsiyyətə girmək və pedaqoji 

taktı gözləmək bacarığına. (humanizm duyğusuna, elmi yenilikləri izləmək bacarığına kimi 

fikirlər aid deyil). 

 

Özünü aşın, həddinizi deyil  Ayşənizm 
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1015. Müəllimin pedaqoji taktı : müəllimin öz davranış münasibətində humanizm, 

şagirdin şəxsiyyətinə hörmət, ədalətlilik, uşaqlarla davranış zamanı dözümlülük tələb 

edən hissdir. Pedaqoji takt pedaqoji etikanın yerinə yetirilməsi növlərindən biridir. 

1016. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin prinsipləri : humanistlik, demokratiklik, 

bərabərlik, varislik, inteqrasiya 

1017. Təhsil cəmiyyətin və dövlətin mənafeyi naminə şəxsiyyətin intellektual və 

emosional sferalarını inkişaf etdirmək, onu həyata hazırlamaq məqsədi ilə müasir 

standarta uyğun olaraq müəyyənləşdirilmiş məzmunu tədris müəssisələrində və 

özünütəhsil yolu ilə mənimsənilmə səviyyəsinin qəbul olunmuş meyarlarla yoxlanılan, 

qiymətləndirilən və hüquqi sənədlərdə təsbit olunan nəticəsidir. 

1018. Təlimin təşkili formalarının təşəkkül ardıcıllığı : sinif-dərs sistemi, qarşılıqlı təlim 

sistemi, təlimdə Dalton-plan sistemi, təlimdə briqada-laboratoriya sistemi, tılimin 

layihələri forması. 

1019. Təhsil sisteminin prinsipləri :  

● təhsilin demokratikləşdirilməsi və dövlət-ictimai xarakter daşıması,  

● dövlət təhsil-tərbiyə müsəssisələrində təhsilin dünyəviliyi, 

● təhsil sisteminin açıqlığı,  

● təhsilin fərdiləşdirilməsi və diferensiallaşdırılması. 

1020. Tərbiyə prinsiplərinin tətbiqinə verilən tələblər və onlar arasındakı uyğunluq : 

● məcburilik : tərbiyə prinsipləri məsləhət, tövsiyə deyil, onlar mütləq və tam şəkildə 

həyata keçirilməlidir. 

● komplekslik : tərbiyə prinsipləri bir-bir deyil, tərbiyə prosesinin kompleks, yəni bütün 

mərhələlərdə tətbiq olunur.  

● eyni əhəmiyyətə maliklik : onların arasında birinci və ikinci dərəcəli müddəlalar yoxdur. 

1021. Mənimsəmə prosesinin quruluşunun komponenti : anlama, dərketmə, 

ümumiləşdirmə, qavrama. (tərbiyələndirmə aid deyil). 

1022. Pedaqogika elminin bölməsi : təlim və təhsil nəzəriyyəsi 

 

Elmin inkişafı ilə düşünən rəbətlar da ixtira olunacaq... Lakin hiss edənin sirri elmdə, 

texnologiyada yox, məhz Yaradılışdadır. Ayşənizm 
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1023. Müsahibə : hər hansı pedaqoji fakt və hadisəyə müəllimlərin, şagirdlərin və 

valideynlərin münasibəti bu tədqiqat metodu vasitəsi ilə müəəyn olunur. 

1024. Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində bu mühüm vəzifələr yerinə yetirilir : 

qarşıya məqsədin qoyulması, şəraitin diaqnostikası, nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması, 

prosesin inkişafının planlaşdırılması. 

1025. Mümkün olan variant nömrələrindən ən yaxşısnı seçib götürmək prosesi 

optimallaşdırma adlanır. 

1026. Təhsil-tərbiyənin məqsədini müəyyən edən amillər : 

● elmi-texniki və sosial tərəqqinin sürəti; 

● cəmiyyətin iqtisadi imkanları; 

● müəllimlərin imkanları; 

● şagirdlərin inkişaf səviyyəsi 

1027. Tərbiyənin əsas tərkib hissələri : ideya-siyasi tərbiyə, iqtisadi tərbiyə, əmək 

tərbiyəsi, əxlaq tərbiyəsi, fiziki tərbiyə, ekoloji tərbiyə, estetik tərbiyə, zehni əshsiı elmi 

dünyagörqşqn formalaşması, hüquq tərbiyəsi. 

1028. Tərbiyənin qanunauyğunluğu :  

● uşağı tərbiyə etmək, onda sosial psixoloji yeniliklər formalaşdırmaq, onun özünün 

fəallığı ilə baş verir; 

● uşağın fəaliyyətinin məzmunu tərbiyə prosesində onların daim dəyişən zəruri tələbləri ilə 

müəyyən olunur; 

● təbiətən şəxsiyyətin öz-özlüyündə fəaliyyətə hazır olur; 

● ən əlverşli şəraitdə şəxsiyyətin səmərəli inkişafı üçün həlledici cəhət uşağın fəaliyyət 

obyektlərinə dəyərli münasibətlərini müəyyən edən daxili vəziyyətidir. 

1029. Pedaqogika tarixində bir-birindən prinsipal surətdə fərqlənən təlim sistemləri : 

Herbartın təlim sistemi, Ç.Dyuinin təlim sistemi, Müasir təlim sistemi. 

1030. Tədris planı : tədris müəssisəsində öyrənilən fənlərin tam siyahısını, fənlərin təlim 

illəri üzrə bölüşdürülməsini, hər fənnə ayrılan həftəlik saatların miqdarını müəyyən edir. 

1031. Tədris proqramı : tədris planında olan hər fənnin tematik mızmununu, şagirdlərin 

bilik və bacarıqlarına verilən tələbləri əks etdirir. 

 

Sadə insanlar mürəkkəb həyatlardan törəyir. Ayşənizm 
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1032. Dərslik : müvafiq tədris proqramı əsasında tırtib edilir, proqramın bölmə və 

mövzularını aydın şərh edir, əyaniliklə müşayiət olunur. 

1033. Müəllimlər şagirdlərə bələdçilik edirlərsə, onlara istiqamət verirlərsə, düzgün yol 

göstərirlərsə, başa salırlarsa, deməli, fasilitasiyadan istifadə etmiş oluruq.  Fasilitasiya 

səmərəli yönəltmə prinsipidir. Yəni, müəllim də şagirdlərə düzgün istiqamət verməli, ən 

doğru yolu göstərməlidir ki, təlim prosesi səmərəli və faydalı olsun. 

1034. Fasilitasiya qaydaları : 

● Fikrin təhrik edilməsi : Müəllimə motivasiya qurur. Uşaqlara təhrikedici, yönəldici 

suallar ünvanlayır. Qapalı suallar vermir. Yəni, konkret cavabı olan sual fasilitasiya 

qaydalarına ziddir. Fasilitator şagirdlərə açıq suallar ünvanlayaraq, onları düşünməyə sövq 

edir. Məsələn “Sifət” mövzusunda  müəllim şagirdlərin mövzunu tapması üçün motivasiya 

mərhələsini düzgün həyata keçirməlidir. Müəllimənin “hündür, alçaq, dərin” fikirlərinə 

şagirdlər “əlamət” deyə cavab verirlər. Ardınca müəllimə sadalayır : ağ, qara, boz... 

Şagirdlər cavab olaraq “Rənglər” deyir. “Vətənpərvər, dəcəl, sərbəst” fikirlərinə isə 

“keyfiyyət” deyə cavab verirlər.  Və beləcə müəllim şagirdlərdə idrak fəallığı oyadaraq, 

fasilitasiyanın fikrin təhrik edilməsi qaydasını həyata keçirir, şagirdlər mövzunu 

müəyyənləşdirirlər. 

Deməli, fasilitasiyanın fikrin təhrik edilməsi qaydasına görə : 

● Müəllim iştirakçıları şagirdləri anlamağa çalışmalı; 

● Fasilitasiya şagirdlərdə öyrənməyə stimul və motivasiya yaradılmasına xidmər edir; 

● Fasilitasiya şagirdlərdə öz fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və təşkil etmək bacarıqları 

formalaşdırır; 

● Müəllim öz fikirlərini zorla qəbul etdirməməli; 

● Müəllim motivasiya mərhələsində şagirdləri mövzunun müəyyənləşdirilməsinə cəlb 

etməli; 

●Müəllim açıq suallardan istifadə etməli; 

● Müəllim konkret misallardan: müqayisə və qarşılaşdırma, analogiya üsullarından 

istifadə edə bilər; 

● Fasilitasiyada şagirdlərin əvəzinə fikirləri izah etməyə icazə verilmir; 

● müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığına əsaslanır. 

 

Live the life you love to live. 
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1035. Analitik qiymətləndirmə sxemi : 

● şagirdin ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri üzrə qiymətlərini müəyyənləşdirir; 

● Qiymətləndirmədə əsasən, 4-5 ballıq şkaladan istifadə edilir; 

● Bu zaman şagirdlərin fəaliyyəti ardıcıl qiymətləndirilməklə, onların nailiyyətləri 

haqqında daha ətraflı informasiya verilir; 

● Uzunmüddət üçün müəyyən olunmuş qiymətləndirmə 

● Bu qiymətləndirmə sürətli aparılmır. 

1036. Summativ qiymətləndirmə təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, 

yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək 

məqsədilə aparılır. 

1037. Summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda aparılır. 

1038. Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr : şifahi təqdimat, 

testlər, nailiyyətlərin nümayişi 

1039. Təbiət haqqında mükəmməl bilikləri var : naturalistik dərketmə 

1040. Fərddaxili : təklikdə öyrənir; qarşıdakı insanın kim olduğunu, nə edə biləcəyini, nə 

etmək istədiyini bilir; “özünü” yaxşı tanıyır. 

1041. Linqivistik bacarıqları iti olanlar : tarixləri yadda saxlamaqda xüsusi bacarıqlar 

nümayiş etdirirlər. 

1042. Naturalistik dərketməsi iti olan kateqoriyalaşdırmaqda xüsusi bacarılqarı nümayiş 

etdirir. 

1043. Kinestetik dərketməsi iti olanlar emal işlərində xüsusi bacarıq nümayiş etdirir. 

1044. Fərddaxili dərketməsi iti olanlar fərdi layihələr işləyərək daha yaxşı öyrənirlər. 

1045. Pedaqogikanın vəzifəsi : şəxsiyyətin hərtərəfli ahəngdar inkişafını təmin etmək 

1046. Əyanilik prinsip təlimi mücərrəd sözlər üzərində deyil, uşaq tərəfindən bilavasitə 

qavranılan konkret şeylər və hadisələr üzərində qurmağı nəzərdə tutur. 

1047. Pedaqogika tarixi : bəşər cəmiyyəti yaranandan bəri tərbiyə və məktəblə bağlı 

yaranmış tarixi irsi bu pedaqoji elm sahəsi öyrənir.  

1048. Pedaqogika elminin bölmələrini bütövlükdə əks etdirən sahələr : ümumi əsaslar, 

didaktika, tərbiyə nəzəriyyəsi, məktəbşünaslıq 

 

Pulunu ver, könlünü ver, salam ver, canını ver, amma SİRRİNİ VERMƏ! Mövlana 
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1049. Yeni bilik verən dərs tipinin təxmini quruluşu aşağıdakı kimidir : ev tapşırıqları 

yoxlanılır, keçilmiş mövzu soruşulur və qiymətləndirilir, keçmiş mövzu ilə yeni mövzu 

arasında əlaqə yaradılır, yeni mövzu izah edilir yeni mövzu üzərində müstəqil iş həyata 

keçirilir dərs yekunlaşdırılır, ev tapşırığı verilir. 

1050. Təlimin məhsuldarlığına təsir göstərən amillər : təlimin daxili, xarici stimulları 

1051. Mənimsəmə prosesinin komponentləri : qavrama, anlama, ümumiləşdirmə, 

möhkəmləndirmə, tətbiqetmə 

1052. Dərslik bu didaktik funksiyaları yerinə yetirməlidir : motivasiyalaşdırıcı, 

informasiyaverici, nəzarət-korreksiyaedici 

1053. Geniş sosial mənada tərbiyə : insanı əhatə edən bütün varlığın ona təsiri nəzərdə 

tutulur. 

1054. Geniş pedaqoji mənada tərbiyə : təhsil-tərbiyə prosesi ni əhatə edən geniş 

pedaqoji fəaliyyət nəzərdə tutulur. 

1055. Dar pedaqoji mənada tərbiyə : xüsusi tərbiyə işi nəzərdə tutulur. 

1056. Daha dar mənada tərbiyə : insanda müəyyən əxlaqi keyfiyyətin formalaşması 

nəzərdə tutulur. 

1057. Təhsilin məzmununun struktu ardıcllığı : xətti konsentrik, spiralvari, qarışıq. 

1058. Təhsil formalarına aid olanlar : ailədə, istehsalatdan ayrılmamaqla, istehsalatdan 

ayırlmaqla, sərbəst yolla. (peşə ixtisası təhsili aid deyil). 

1059. Təlim metodları : öyrədən və öyrənənlərin ümumi məqsədlərə yönəldilən birgə 

fəaliyyəti 

1060. Tərbiyənin prinsipləri : tərbiyənin qanunauyğunluqlarından yaratmaqda irəli gələn 

milli və ümumi bəşəri dəyərlərin formalaşmasında təsir göstərən aparıcı ideya 

1061. Özünümüdafiə : insanın öz əhval-ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk etmək 

üçün öz hisslərini, davranışını müşahidə etmək; 

1062. Özünüdərketmə : insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss və 

düşüncələrini dərk edib qiymətləndirməsidir. 

1063. Özünütəlqin : insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü istiqamətdə 

idarə etmək, yaxud tənzimləmək üçün psixikasında təsir göstərməsidir. 

 

Günlərini say, sərvətini say, böyüklərini say, amma YERİNDƏ SAYMA! Mövlana 
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1064. Təlim metodları : müəyyən tərbiyə vəzifələrini yerinə yetirmək üçün müəllim və 

tərbiyəçilərin, kollektivin qarşılıqlı fəaliyyəti prosesində istifadə etidyi yollar toplusu 

1065. Tərbiyə prosesinin strukturu və onlar arasındakl uyğunluq : 

● tərbiyə alanın tələb olunan davranış norma və qaydalarını başa düşməsi : şagirdləri 

norma və tələblərlə tanış etmək; 

● biliklərin əqidəyə çevrilməsi : şagirdlərdə baxış və əqidələri formalaşdırmaq; 

● hisslərin formalaşması : şəxsiyyətin ümumi istiqamətini formalaşdırmaq 

1066. Müəllimin əsas funksiyaları : şagirdlərlə əməkdaşlıq etmək, təlim prosesinin idarə 

olunması, şagirdlərə informasiya vermək, şagirdlərin hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirmək 

1067. Tərbiyənin qanunauyğunluqları : 

● tərbiyədə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə dialektik vəhdətdədir; 

● inkişaf həm verbal proseslə, həm də sensor hərəki proseslərlə bağlıdır; 

● tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrılmazdır. 

1068. Yenidən tərbiyə prosesində yaxşı nəticəyə nail olmaq şərtləri və onlar arasında 

uyğunluq : 

● Tərbiyə prosesində stimullaşdırıcı üsullar : rəğbətləndirmə, nümunə, tələb və s. istifadə. 

● Tərbiyə prinsiplərindən istifadə olunması : nikbinlik, hörmət və tələbkarlıq. 

● Uşaqla əməkdaşlıq : şagirdə yüksək mənəvi nümunə göstərmək, “subyekt-subyekt” 

münasibətini daima gözləmək. 

1069. Fənn kurikulumunda əks olunub : qiymətləndirmə növləri və üsulları; məzmun 

(fənnin məqsədi, məzmun xətti standartlar, alt-standartlar); təlim strategiyaları 

1070. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur. 

1071. Sinifdən-sinfə keçdikdə alt-standartlar dəyişir. 

1072. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir. 

1073. Bir alt standartı reallaşdırmaq üçün standartın reallaşmasına xidmət edəcək qədər 

təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar. 

1074. Təlim strategiyalarına aid olanlar : təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, iş formaları, 

üsullar. 

 

 

Eşini (həyat yoldaşını) bəyən, işini bəyən, aşını (ruzi) bəyən, amma ÖZÜNÜ BƏYƏNMƏ! 

Mövlana 
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1075. Fasilitasiya əsaslanır : 

● müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığı; 

● müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı hörmət və etibarı; 

● şagirdlərdə öyrənmə motivasiyasınən yaradılması; 

● qapalı suallardan daha çox açıq suallara üstünlük verilir. 

(səhvdir : şagirdlərə problemi həll etmək üçün kömək göstərilir və bəzi məqamlarda 

tapşırıq onların əvəzinə yerinə yetirlir). 

1076.  Fəal (interaktiv) təlimin mərhələlərindən biri : məlumat mübadiləsi 

1077. Tərbiyəyə kompleks yanaşma deyəndə başa düşülür : tərbiyəvi işlər prosesində 

tərbiyənin təkib hissələrinin eyni zamanda üzvi əlaqədə tətbiqi 

1078. Tərbiyənin tərkib hissələri : dünyagörüşü, əmək tərbiyəsi, fiziki tərbiyə, estetik 

tərbiyə, əxlaq tərbiyəsi, ekoloji tərbiyə 

1079. Tərbiyədə kompleks yanaşmanın elementləri : məqsəd və vəzifə; məzmun, forma və 

metodlar. 

1080. Tərbiyə işlərinin mərhələləri : məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi, işin təşkili, 

nəticələrin təhlili. 

1081. Pedaqoji monitorinq və onların məzmunu arasında uyğunluq : 

● məlumatın toplanması : onun məqsədi təhlil obyekti ola biləcək məlumatların 

toplanmasıdır; 

● məlumatın təhlili : izlənilən obyektlərin təhlili; 

● görülən tədbirlər : müşahidəni planlı şəkildə təşkil etmək. 

1082. Monitorinqin növləri və onlar arasında əlaqə : 

● pedaqoji : təhsil sistemində mövcud vəziyyəti izləmə, müşahidə aparma. 

● sosioloji : insanların sosial durumu ilə bağlı aparılan izləmə və müşahidələr 

● psixoloji : insanlar üzərində açıq və gizli mülahizələr aparmaq 

● iqtisadi : iqtisadiyyat sahəsində dinamika və inkişafı müşahidə etmə 

1083. Dövlət siyasətinin əsas prinsipləri : humanistlik, demokratiklik, bərabərlik, millilik 

və dünyəvilik (insanpərvərlik aid deyil). 

1084. Azərbaycan Respublikasında təhsil formaları : formal, qeyri-formal, informal 

 

Əmək ver, qulaq ver, bilgi ver, amma heç zaman BOŞ VERMƏ! Mövlana 
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1085. Azərbaycan Respublikasında təhsilalmanın formaları : distant, əyani, qiyabi, 

sərbəst (səhvdir : kollektiv təhsil) 

1086. “Uşaq hüquqları Konvensiyası” – 20 noyabr 1989-cu il 

1087. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipi : varislik, liberallaşma vəhdətlil, 

inteqrasiya (səhvdir : elmilik). 

1088. İnkişaf – insan orqanizmində kəmiyyət və keyfiyyər dəyişiklikləri prosesinin 

nəticəsidir. 

1089. Şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı bioloji istiqamətin nümayəndələri şəxsiyyəti sırf təbii 

varlıq hesab etməklə onun bütün davranışını anadan olarkən özü ilə gətirdiyi, ona xas 

olan tələbatların, maraqların, instinktlərin təsiri ilə izah edirlər. 

1090. Təlimin funksiyaları : tərbiyəedici, inkişafetdirici, formalaşdırıcı, nəzarətedici 

1091. Tərbiyənin hərəkətverici qüvvələri (dialektikası) : daxili ziddiyyətlər 

1092. Pedaqoji eksperimentin növlərinə daxil olanlar : təbii laborator, müəyyənedici, 

təyinedici, yaradıcı-dəyişdirici, yoxlayıcı, paralel, çarpaz 

1093. Pedaqogikanın predmetinə aiddir : tərbiyəedici fəaliyyət 

1094. Müəllimin aparıcı pedaqoji qabiliyyətinə aiddirl : didaktik, təşkilatçılıq 

1095. Müşahidə növlərinin ardıcıllığı : açıq və gizli, geniş və məhdud, sistematik və 

epizodik 

1096. Müəllimin təşkilatçılıq funksiyası : şagirdləri nəzərdə tutulan işə cəlb etmək 

1097. Pedaqogikanın elminin bölmələrini bütövlükdə əks etdirən hallar : ümumi əsaslar, 

didaktika, tərbiyə nəzəriyyəsi, məktəbşünaslıq 

1098.  Pedaqogikanın vəzifələri : nəzəri və tətbiqi 

1099. Pedaqoji cərəyanlar : futuralogiya, eksiztensializm, neotomizm, praqmatizm 

1100. Pedaqogikanın əlaqədə olduğu birbaşa elm : psixologiya 

1101. Pedaqoji sistemin inkişafında ekstensiv yol dedikdə başa düşülür : pedaqoji 

sistemin inkişafı üçün əlavə qüvvələrin, yeni vasitələrin, avadanlıqların, texnologiyaların, 

kapital qoyuluşunun cəlb edilməsi 

1102. Əmək tərbiyəsi əməyə hazırlıq və peşə seçməklə bağlı keyfiyyət və xüsusiyyətlərin 

formalaşdırılması, inkişaf etdirilməsi və tərbiyə edilməsi kimi başa düşülür. 

 

Fidan böyüt, qərib doyurt, uşaq bəslə, amma KİN BƏSLƏMƏ! Mövlana 
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1103. Şüurun və əqidənin formalaşdırılması üsulları : tərbiyəvi söhbətlər, məruzə və 

mühazirələr, disputlar 

1104. Pedaqogikanın bölmələri :  

● Pedaqogikanın ümumi əsasları; 

● Didaktika; 

● Tərbiyəşünaslıq; 

● Məktəbşünaslıq. 

1105. Pedaqogikanın obyekti – Təhsildir, predmeti ise insan və onun tərbiyəsidir. 

1106. Pedaqogikanın əsas anlayışları : təlim, tərbiyə, təhsil, inkişaf və pedaqoji proses 

1107. Təlim ərəb sözü olub “aləmə” kökündən olan “təlim, öyrətmə, elmi nəzəriyyə” 

mənalarında işlənir. Təlim – öyrədənlə öyrənənlər arasında qarşılıqlı fəaliyyətə əsaslanan 

pedaqoji prosesdir. Təlim ikitərəfli pedaqoji prosesdir, öyrədənl öyrənən arasında 

qarşılıqlı, məqsədyönlü, planlı pedaqoji fəaliyyətdir. Təlim həm təhsilləndirici, həm 

tərbiyələndirici, həm də inkişafetdirici vəzifələri kompleks həyata keçirir. 

1108. Differensial təlim – təhsilalanın şəxsiyyətinə yönəlmiş təlimdir. Differensial təlim – 

təlimi fərdiləşdirməyə imkan verir. Təlimdə differensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla 

bilər :  

● Təhsilalanların qabiliyyətinə görə;  

● Təhsilalanların maraqlarına görə; 

● Təhsilalanların ixtisasına görə 

1109. Tərbiyə - davranışla əlaqədar olan mənəvi keyfiyyətlərin məqsədyönlü, planlı və 

mütəşəkkil şəkildə formalaşdırılması prosesidir. Yaşlı nəslin əldə etdiyi bilik, bacarıq və 

təcrübənin yetişən nəslə məqsədyönlü, planlı, mütəşəkkil şəkildə verilməsi, 

öyrədilməsidir. Tərbiyə ərəbcə “Rəbb” sözündən əmələ gəlib, mənası 1) artmaq, 

çoxalmaq; 2) böyütmək, ərsəyə çatdırmaq; 3) tərbiyə etmək, doğru yol göstərməkdir. 

1110. Yenidəntərbiyə : uşağın çüurunda və ya davranışında kök salmış zərərli əlamətlərin 

ləğvi, onların əvəzində ictimai əhəmiyyət kəsb edın keyfiyyətlərin uşaqlara aşılanması 

prosesidir. 

 

 

Hədəfə qaç, savaşa qaç, köməyə qaç, amma ORTAQ QAÇMA! (heç kəslə ortaq olma) 

Mövlana 
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1111. Özünütərbiyə : Valideynlərin, müəllimlərin, digər tərbiyəçilərin nəzarəti olmadığı 

şəraitdə insanların verdiyi istiqamətə uyğun düşünməyə və davranmağa uşaqların 

aşılanması prosesidir. 

1112. Təhsil ərəb sözündən götürülüb, mənasi “hasil”, “məhsul” deməkdir. Təhsil – 

sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi və onun nəticəsidir.  

1113. Təhsilin məqsədi : 

● Hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin formalaşdırılması; 

● Özünün maraqlarına və cəmiyyətin tələbinə uyğun olaraq yaradıcı potensialından 

istifadə etmək bacarığının inkişaf etdirilməsi; 

● mütərəqqi adət və ənənələrin inkişaf etdirilməsi; 

● elmin, texnikanın və mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi;  

● tarixi varisliyin təmin edilməsi;  

● dünyanın elmi surətdə anlaşılması; 

● millətlər arasında mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi; 

● təhsilin bütün istiqamətlərinin yeniləşdirilməsi; 

● insanın bütün həyatı boyu fasiləsiz təhsili;  

● təhsilin müyəssərliyi; 

● distant təlimin inkişaf etdirilməsi; 

● informasiya texnologiyalarından geniş istifadə olunması; 

● təhsilalanların akademik mobilliyi, vətəndaş tərbiyəsi; 

● pedaqoji kadrların elmi tədqiqatçılıqda fəal iştirakı; 

● yüksək ixtisaslı mütəxəssis kadrlarının hazırlığının təmin edilməsi, peşə mobilliyi. 

1114. İnkişaf – insanın orqanizmində kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri prosesi və onun 

nəticəsidir. Pedaqogika elmində şəxsiyyətin inkişafı dedikdə onun daha çox psixi, mənəvi 

inkişafı başa düşülür. Yəni iradi keyfiyyətlər, yaddaş, hafizə, təsəvvür, təxəyyül, təfəkkür, 

diqqət, məsuliyyət və s. psixoloji keyfiyyətlər təlim və tərbiyə prosesində inkişaf edir. 

1115. Pedaqoji proses : Pedaqoji proses deyərkən, təlim, tərbiyə, təhsilin, habelə bunlarla 

əlaqədar olan inkişafın vəhdəti nəzərdə tutulur. 

 

Satıcı ol, alıcı ol, qalıcı ol, bulucu ol, amma BÖLÜCÜ OLMA! Mövlana 
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Pedaqoji cərəyanlar : 
1116. Praqmatizm : bütün fəaliyyətin əsasını əməldə, təcrübədə görür. Təlimdə 

şagirdlərin fəallığına nail olmaq başlıca xüsusiyyətidir. 

1117. Ekzistensializm : əsas xüsusiyyəti uşağa əqli və əxlaqi cəhətdən hələ kamil 

olmadığını hiss etdirməkdən və özünütərbiyədən ibarətdir. 

1118. Neopozitivizm : şagirdlərin “tədqiqatçılıq” bacarığını inkişaf etdirməyi ön plana 

çəkir. 

1119. Neotomizm :dini görüş real bilikdən üstündür. Onların fikrincə, xarici aləmi dərk 

etmək üçün elm kifayət deyil, bundan ötrü ilahiyyat, ilahi qüvvəyə qovuşmağı bacarmaq 

lazımdır. 

1120. Bixeviorizm : Təlim prosesində də situasiya yaradılmalıdır ki, şagird məqsədəuyğun 

cavab reaksiyası ilə çıxış edə bilsin. Motiv şagirdi cavab reaksiyası üçün hazırlayır, onu 

problem ətrafında fikirləşməyə, tədqiqat aparmağa sövq edir. 

1121. Pedaqoji futurologiya : təhsilin gələcək inkişaf yollarını, məktəbin necə olacağını 

müəyyənləşdirməyə çalışır. 

1122. Müəllimin qabiliyyətinə daxil olanların ardıcıllığı : 

● təşkilatçılıq qabiliyyəti 

● didaktik qabiliyyətləri 

● perseptiv qabiliyyəti 

● kommunikativ qabiliyyət 

● suqqestiv qabiliyyətlər 

● tədqiqatçılıq qabiliyyəti  

● elmi-idraki qabiliyyət 

1123. Pedaqoji fəaliyyəti nizama salan normalardır : pedaqji dəyərlər 

1124. Rəğbətləndirmə və cəzalandırma üsulunun tətbiqində verilən tələblər : 

● rəğbətləndirmə və cəza obyektiv olmalıdır; 

● rəğbətləndirmə və cəzaya biryolluq verilmiş qiymət kimi baxılmamalıdır; 

 

Dəvət et, xeyir et, əfv et, tövbə et, amma XƏYANƏT ETMƏ! Mövlana 
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● rəğbətləndirmə və cəza fərdi xarakter daşımalıdır; 

● fiziki cəza yolverilməzdir. 

(yalnışdır : rəğbətləndirmə mükafat almaq motivlərini, cəzalandırma qorxu hissini 

gücləndirməlidir). 

1125. Pedaqoji prosesin əsas mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələr : pedaqoqlarla 

şagirdlərin qarşılıqlı təsiri, pedaqoji prosesin nəzərdə tutulmuş metodları, vasitələri və 

formalarının məzmun üçün, əlverişli şəraitin yaradılması, məktəblilərin fəaliyyətini 

stimullaşdırmaq üçün müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi 

1126. Əqli (zehni) tərbiyənin əsasıdır : bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması 

1127. Təlimin təşkilinin sinif dərs sisteminin əsas komponenti dərsdir. 

1128. Kitabla iş təlim metodlarına aid olanlar : oxu, öyrənmək, referat yazmaq, plan tərtib 

etmək, konspektləşdirmək. 

1129. Müəllimin şərhinin növlərinə daxil olanlar : müəllimin nəqli, müəllimin izahı, məktəb 

mühazirəsi 

1130. Vətəndaşlıq tərbiyəsinin əlamətləri : vətəndaşlıq şüuru, ləyaqət qüruru, dəyanətli, 

müdrikliyi. 

1131. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin fiziki tərbiyə məqsədi daşıyan fəaliyyət istiqaməti : 

güclülər, cəsurlar, çeviklər 

1132. İllüstrasiya metodunun tətbiqi zamanı fakt və hadisələr statik-hərəkətsiz 

vəziyyətdə göstərilir. 

1133. Əyaniliyin növlərinin ardıcıllığı : təbii əyanilik, şəkli əyanilik, sözlü əyanilik, şərti 

əyanilik, hərəki əyanilik 

1134. Cəzalandırma formaları : danlamaq, ayaq üstə saxlamaq, şifahi töhmət, sinfini, 

məktəbini dəyişdirmək 

1135. Dərsin yerinə yetirdiyi əsas funksiyalar : təhsilverici, tərbiyəedici, inkişafetdirici 

1136. Dərsin quruluşu, mərhələləri və ardıcıllığı müəllim tərəfindən mövzu üzrə hazırlığını 

təkmilləşdirərkən qeyd edilir. 

1137. Sosial mühit dedikdə başa düşülür : insanın həyat fəaliyyətini, inkişafını əhatə edən 

xarici şərait 

 

Əlini aç, gözünü aç, qapını aç, amma AĞZINI AÇMA! Mövlana 
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1138. İnkişaf insan orqanizmində kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri prosesinin 

nəticəsidir. 

1139. Müşahidə metodunun növləri : sistematik, açıq, gizli, epizodik (əxlaqi adlı olanı 

yoxdur). 

1140. Fərdi yanaşma forması təlim və tərbiyənin məqsədini, forma və metodlarını 

uşaqların xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırmağı nəzərdə tutur. 

1141. Tərbiyəliliyin kriteriyası : tərbiyə olunanın fərdi və şəxsi keyfiyyətlərinin üzə 

çıxarılmasıdır. 

1142. Pedaqogikanın vəzifələrindəndir : texnologiya haqqında elmi bilikləri toplamaq və 

sistemləşdirmək 

1143. Ekoloji dünyagörüşün komponentləri :  

● ekologiya və ətraf mühitin qorunmasına dair qərar və göstərişlər; 

● ekoloji təfəkkür və davranış; 

● insanın təbiətin bir hissəsi olduğunu dərk etməsi. 

1144. Tərbiyə metodlarının asılı olduğu amillər :  

● tərbiyənin məqsədi, prinsipləri; 

● təbiyə olunanların yaş və cinsi xüsusiyyətləri; 

● kollektivin inkişaf səviyyəsi 

1145. 12-ci əsrdə pedaqogika müstəqil elm kimi yarandı. 

1146. Pedaqoji ustalıq : təlim və tərbiyənin yüksək səviyyədə təkmilləşməsi 

1147. Pedaqoji funksiya : bilik, bacarıq və vərdişlərin istiqamətlənmiş tətbiqi 

1148. Təlim şagird üçün təlim məşğələsidir. 

1149. Yaxşı müəllimin motivasiyanın yaradıcısıdır. 

1150. Məktəblilərdə iqtisadi təfəkkürün formalaşdırırlması yolları :  

● bütün fənlərdəki imkanlar; 

● bilikləri möhkəmləndirən sinifdənkənar işlər; 

● iqtisadi təfəkkürü formalaşdıran sinifdənkənar işlər 

(aid deyil: büdcənin formalaşdırılması, məhəbbətin formalaşdırılması). 

1151. Metodların təsnifatının başlıca mənbələri : təcrübə, əyanilik, söz. 

 

Oxumaqdan zərər gəlməz, oxu. Amma LƏNƏT OXUMA! Mövlana 

 

 



Ayşən müəllimə Qasımova Mustafayeva   055 468 89 24    Gəncə şəhəri 
 

64 
 

1152. Peşə pedaqogikası konkret peşə fəaliyyətinin qanunauyğunluqlarını öyrənir. 

1153. Şagirdlərin fəaliyyətinə aiddir : oxumağa müsbət motivasiya yaratmaq üçün şəxsi 

fəaliyyəti göstərmək 

1154. Oyun fəaliyyət növü ilə uşaq öz sosial tətəbatını ödəyir. 

1155. Kompetensiya : situasiyadan irəli gələn tələblərə cavab vermək üçün bilik, bacarıq, 

vərdiş, dəyər və keyfiyyətləri fəaliyyət meyarlarına müvafiq şəkildə tətbiq etməkdir. 

1156. İrsiyyət dedikdə uşaqlara valideynlərdən müəyyən keyfiyyətlərin və xüsusiyyətlətin 

irsən keçməsi başa düşülür. 

1157. Sinif rəhbərinin işinin planlaşdırılmasının tələbləri :  

● yaş və fərdi xüsusiyyətləti nəzərə almaq; 

● planlaşdırma kollektiv xarakterdə olmalı; 

● şəbəkə planlaşdırılması və qrafik planların tərtibi metodikası ilə tanış olmaq. 

1158. Tədris materialı : tədris prosesi üçün informasiyanın yararlılığını, onun gücə 

müvafiqliyini, didaktik cəhətdən işlənmə səviyyəsini, keyfiyyətini səciyyələndirən didaktik 

amildir. 

1159. Müəllimin fəaliyyəti dedikdə bacarıqların və vərdişlərin əldə olunması, onların 

sistemləşdirilməsi başa düşülür. 

1160. Müsahibə metodu xüsusi işlənib hazırlanmış sualların köməyi ilə kütləvi material 

toplamaq metodudur. 

1161. Əyani metodlara aiddir : illüstrasiya, demonstrasiya 

1162. Fiziki mədəniyyət insanın fiziki inkişafının tarxən şərtlənmiş səviyyəsi, təlim, əmək, 

müdafiə fəaliyyəti üçün fiziki hazırlığın optimal dərəcəsidir. 

1163. Dərslik : tədris fənninin əsas məzmununu elmi sistemlə və anlaşıqlı şəkildə şərh 

edən sənəd. 

1164. Geniş sosial mənada tərbiyəyə həyatımızın bütün sahələri – xalqın milli sosial həyat 

tərzi, dövlətin və müxtəlif ictimai təşkilatların apardıqları tərbiyə işləri aiddir. 

1165. Kompleks yanaşma prinsipi tərbiyə metodlarının seçilməsi üçün ümumi prinsip 

hesab olunur. 

 

 

Rəqibini keç, sinfini keç, amma GÜLÜB KEÇMƏ! Mövlana 
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1166. Estetik zövqün mənbələri : mənəviyyat, incəsənət, əmək, təbiət, geyim. 

1167. Bütöv elmi sahələrin ilk səbəbləri : insanların tələbatı 

1168. Fənlər üzrə tədris proqramları tədris planı əsasında tərtib edilir. 

1169. Şagirdi təlimə cəlb edən qüvvə motiv adlanır. 

1170. Şagird kollektivinin ümumi seçkili orqanları vardır, bu qrupun əlamətləri : 

mütəşəkkilliyi, qarşılıqlı asılılığı, kollektiv üzvlərinin hüquq və vəzifələrinin bərabərliyi 

1171. Motivasiyanın öyrənilməsi üçün məlum ümumi üsulları : sosial sorğu, anketləşmə, 

müsahibə, ekspert qiymət 

1172. Pedaqogikanın predmetinə aiddir : tərbiyəedici fəaliyyət 

1173. Təlim prosesində fəallığın əsas mənbəyi və hərəkətverici qüvvələri : tələbatlar və 

motivlər. 

1174. Uşaq birlikləri fəaliyyətlərinin məzmununa, müddətinə və idarəetmə funksiyalarına 

görə müxtəlif formalara ayrılır. 

1175. Müşahidə açıq və gizli, geniş və məhdud, sistematik və epizodik ola bilər. 

1176. 21-ci əsrdə yaşayan fərddə əsas faktorlar : bilik, bacarıq, vərdiş, dəyər, keyfiyyət 

1177. Peşə məsləhətinin mərhələlərinin ardıcıllığı : 1.hazırlıq, 2.tamamlayıcı, 

3.dəqiqləşdirici 

1178. Təlimin üsulları : müəllimin şərhi, dərslik üzərində iş, problemli situasiya 

1179. Tərbiyənin böyük gücünə və imkanlarına inam tərbiyə prinsiplərindən fərdi 

xüsusiyyətlərin nəzərə alınmasının mahiyyətini ifadə edir. 

1180. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli vətəndaşa çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri :  

● vətəndaşlıq borcu;  

● milli qürur və vətənpərvərlik hissi;  

● milli sərvətləri qorumaq. 

1181. Maddi təhsil nəzəriyyəsi : şagirdlərə mümkün qədər böyük həcmdə bilik verməyi 

vacib sayır. 

1182. Formal təhsil nəzəriyyəsi : şagirdlərin qabiliyyətlərinin, idraki maraqlarının, 

diqqətinin, hafizəsinin, təfəkkürünün inkişafına diqqət yetirilir. 

1183. Didaktik utilitarizm : şagirdlərin fərdi və ictimai fəaliyyətinə üstünlük verir. 

 

Ev al, maşın al, ağıl al, amma BƏDDUA ALMA! Mövlana 
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1184. Pedaqoji prosesin əsas mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələr :  

● pedaqoqlarla şagirdlərin qarşılıqli təsiri,  

● pedaqoji prosesin nəzərdə tutulmuş metodları, vasitələri və formalarının məzmunu 

üçün əlverişli şəraitin yaradılması,  

● məktəblilərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi 

1185. Təlim-tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələri asılıdır : cəmiyyətin və şəxsiyyətin 

tələbatından, cəmiyyətin imkanlarından, pedaqoji prosesin baş veridyi şəraitdən. 

1186. Təlimin prinsipləri : müvafiqlik prinsipi, elmilik prinsipi, əyanilik prinsipi. 

1187. Pedaqoji proses : qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlər 

şagirdlərin qarşılıqlı təsiri  

1188. Pedaqoji proses tam, mürəkkəb, dinamik prosesdir. 

1189. Təlim-tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələri asılıdır : 

● cəmiyyətin maddi-texniki imkanlarından; 

● şagirdlərin imkanlarından; 

● pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən (mənəvi-psixoloji, sanitar-gigiyenik, estetik və s.) 

1190. Təlimdə Sokratın adı ilə bağlı üsul : diskussiya 

1191.  Müəllimin dərsə hazırlaşma mərhələlərinin məntiqi ardıcıllığı : diaqnostlaşdırma, 

proqnozlaşdırma, layihələşdirmə 

1192. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları : dərnək, ekskursiya, ev tapşırıqları 

1193. Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri : işgüzar və 

mütəşəkkil, əmək təcrübəsinə malik olmaq, işgüzar və sahibkar olmaq 

1194. Fiziki tərbiyənin əsas vasitələri : təbii və gigiyenik amillər, gimnastika və oyunlar, 

turizm, idman, tədbirlər, qida, rejim və oyun. (aid deyil : məhsuldar və ictimai-faydalı 

əmək). 

1195. Pedaqogika elmi öz predmeti haqqında informasiyanı metodlar vasitəsilə toplayır. 

1196. Sosial mühit anlayışına daxildir : ictimai quruluş, maddi həyat şəraiti, istehsal 

münasibətləri sistemi 

1197. Məktəbin gənc nəslin tərbiyəsində əsaslandığı istiqamətlər bunlardır : ictimaiyyət, 

ictimai təşkilatların yardımı, əmək kollektivlərinin yardımı 

 

Yaxınlaş, danış, tanış ol, amma UZAQLAŞMA! Mövlana 
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1198. Məktəbdə idarəetmənin bütün pillələrinin fəaliyyətini məktəb direktoru inteqrasiya 

edir. 

1199. Didaktik məqsəd və vəzifəyə görə dərslər müxtəlif tiplərə ayrılır. 

1200. Təhsili təlimdən fərqləndirmən əsas fikir : təhsilalma prosesi hüquqi sənədin 

verilməsi ilə başa çatır. 

1201. Pedaqogika tarixi bəşər cəmiyyətin mövcud olduğu zamandan indiyənə kimi ayrı-

ayrı tarixi dövrlərdə tərbiyəni, məktəbi və pedaqoji nəzəriyyələtin yaranması və 

inkişafından bəhs edir. 

Təlim prinsipləri : 

1202. Əyanilik prinsipi : təlim şagirdlər tərəfindən bilavasitə qavranılan fakt və hadisələr 

üzərində qurmağı tələb edir; 

1203. Müvafiqlik prinsipi : tədris materialını şagirdlərin yaş və inkişaf imkanlarını 

uyğunlaşdırmağı tələb edir; 

1204. Elmilik prinsipi : elmin əsas anlayışlarını qaydalar, qanunauyğunluqlar formasında 

təhsilin məzmununa gətirməyi tələb edir. 

Tərbiyə istiqamətləri : 

1205. Vətəndaşlıq funkisyasını yerinə yetirmək : milli qürur və vətənpərvərlik hisslərinə, 

ölkənin milli sərvətlərini, diliniŞ mədəniyyətini və s. qorumaq. 

1206. İşçi kimi : intizamlı, məsuliyyətli, ümumi, iqtisadi, peşə biliklərinə malik, şüurlu, 

səmimi, işgüzar, sahibkar olmaq. 

1207. Ailə başçısı kimi : uşaqları tərbiyə etməyi və valideynlərə hörmət etməyi bacarmaq, 

əməksevər, məsuliyyətli olmalıdır. 

1208. Tərbiyəyə kompleks yanaşma deyəndə başa düşülür : Tərbiyəvi işlər prosesində 

tərbiyənin tərkib hissələrinin eyni zamanda üzvi əlaqədə tətbiqi 

1209. İdarətmənin təşkili formaları :  

● instruktiv-metodiki və nəzəri seminarlar; 

● şagird kollektivinin iclası; 

● məktəb konfransları; 

● metodik birliklər 

 

Yıxıl, qalx, amma ƏYİLMƏ! Mövlana 
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1210. İdrak fəaliyyətinin məhsuldarlığının xassələrinin məntiqi ardıcıllığı :  

● ümumiləşdiriciliyi və düşünülmüş olması; 

● çevikliyi; 

● sabitliyi; 

● müstəqilliyi. 

1211. Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları tərbiyə prinsiplərinin əlamətlərini ifadə 

edir. 

1212. Əyani üsullar : illüstrasiya və demonstrasiya, təlim ekskursiyası, müşahidə 

1213. Pedaqogikanın başqa elmlərlə əlaqəsi : fəlsəfə, sosiologiya, fiziologiya, psixologiya, 

etika, ədəbiyyat, incəsənət, tarix, erqonomika, məntiq, gigiyena və s. 

1214. Pedaqogikanın növləri :  

1. Məktəbəqədər pedaqogika 

2. Ümumtəhsil məktəbinin pedaqogikası (ümumi və xüsusi) 

1215. Xüsusi pedaqogikanın sahələri :  

● Surdopedaqogika – lal və karların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan sahə 

● Tiflopedaqogika – kor və zəif görənlərin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan sahə 

● Oliqofrenpedaqogika – ağıldan kəmlərin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan sahə 

● Loqopediya – nitqi qüsurlu olanların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan sahə 

1216. Fənlərin tədrisi metodikası : təlim qanunauyğunluqlarının ayrı-ayrı fənlərin 

tədrisinin tətbiq edilməsi xüssusiyyətlərini tətqiq edir, onun optimal metodlarını və 

vasitələrini öyrənir. 

1217. Ümumi pedaqogikanın sahələri :  

1. Peşə metodikası;  

2. Ali məktəb pedaqogikası; 

3. Sosial pedaqogika; 

4. Pedaqogika tarixi; 

5. Müqayisəli pedaqogika; 

6. Ailə pedaqogikası; 

7. Hərbi pedaqogika; 

8. Xalq pedaqogikası; 

 

Şans davamlı çalışmağa bağlıdır. İran atalar sözü 
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9. Korreksiyaedici pedaqogika; 

10. İstehsalat pedaqogikası; 

11. Gender pedaqogikası; 

12. Yaş pedaqogikası; 

13. Yaşlıların pedaqogikası; 

14. Tibbi pedaqogika; 

15. İslah-əmək pedaqogikası; 

16. Humanistlik pedaqogikası; 

17. Antropedaqogika; 

18. Bərpa pedaqogikası; 

19. Feminist pedaqogika; 

20. Centlmen pedaqogikası. 

1218. Pedaqoji elmin mənbələri :  

● Pedaqoji proses;  

● Pedaqoji sənədlər; 

● Pedaqoji mövzuda yazılar;  

● Dövlət sənədləri; 

● Tərbiyə olunanların fəaliyyət məhsulları; 

● Şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri;  

● Canlı söz 

1219. Fasilitasiya qaydaları : 

● Şagirdlərdə öyrənməyə stimul və motivasiya yaradılmasına xidmət edir; 

● Şagirdlərdə özfəaliyyətlərini planlaşdırmaq və təşkil etmək bacarıqları formalaşdırır;  

● Şagirdlərin əvəzinə fikirləri izah etməyə icazə verilmir; 

● Müəllim və şairdlərin birgə əməkdaşlığına əsaslanır. 

(Aid deyil : şagirdlərin sərbəst şəkildə fikir bildirməsinə şərait yaradılmır). 

1220. Fəal (interaktiv) təlimin əsas xüsusiyyətləri : 

● Təlimin “subyekt-subyekt” xarakteri daşıması; 

● Dərsin tədqiqat şəklində keçirilməsi; 

 

Nə olursan ol, çöl lampası olma! Kimin üçün yandığın bəlli olsun. 
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● Tapşırıqların təfəkkürün inkişfına yönəlməsi. 

(Aid deyil : müəllim əsas bilik mənbəyidir. Hazır halda əldə edilən biliklərin 

möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsəmə. 

1221. Qrup işində olan fəaliyyətlər : 

● qrupların işini müəyyən etmək və ona nəzarət etmək; 

● işin yerinə yetirilməsi üçün dəqiq vaxt müəyyən etmək; 

● qiymətləndirmə meyarlarını şagirdlərin diqqətinə çatdırmaq; 

● qrup üzvlərinin suallarına cavab vermək. 

(Aid deyil : müəllim tərəfindən qruplarda vəzifələri bölmək, lideri təyin etmək). 

1222. Summativ qiymətləndirmənin məqsədləri : 

● müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək; 

● məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək; 

● təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin, tədris ilinin sonunda) 

şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək  

(Aid deyil : sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək (diaqnostik qiymətləndirməyə aiddir 

Aid deyil : Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək- formativ 

qiymətləndirməyə aiddir). 

1223. Şagirdin daxili aləmini görmək, onun emosional vəziyyətini düzgün 

qiymətləndirmək müəllimin perseptiv qabiliyyətinə aiddir. 

1224. Pedaqogikanın əsas anlayışları (ardıcıl şəkildə) : tərbiyə, təlim, təhsil, inkişaf,  

formalaşma. 

1225. Təhsilin əlamətləri arasındakı ardıcıllıq : 

1. Təhsil müəssisələrində həyata keçirilir; 

2. Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir; 

3. Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi; 

4. Hüquqi sənədlərin verilməsi ilə başa çatır. 

1226. Təhsil komponentləri : 

● bilik: təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar. 

 

İnsanlar rəqəmlərə bənzər, vəziyyətlərinə görə dəyər qazanarlar. Napaleon 
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● bacarıq: biliyi tətbiq edə bilməkdir. 

● vərdiş: bacarıqların dönə-dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır. 

1227. İlk dəfə təlim, tərbiyə, təhsil məsələlərini elmi zəmində izah etməyə və 

əsaslandırmağa təşəbbüs göstərən pedaqoq – A. Komenski 

1228. Təhsil sahəsində dövlət standartları : ümumi təhsil məzmunu, ümumi təhsilin 

infrastrukturu, təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri və s. 

1229. Ümumi təhsil proqramı : təhsil səviyyələri üzrə dəsr saatlarının miqdarı, ümumi 

təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri, təhsil səviyyələri üzrə keçirilən 

fənlər 

1230. Fənn kurikulumları : təlim formaları, müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması 

1231. Kinestetik intellekt qabiliyyəti insana hərəkət, jest və mimikalar vasitəsilə özünü 

ifadə etmək imkanı verir. Belə insanlar pbyektlərə toxunmağa daim hərəkətdə olmağa 

rəqs etməyə meyillidirlər.  

1232. Psixomotor taksanomiyaya aid olanlar : hazırolma, uyğunlaşma, yaradıcılıq, 

mexanizmi müəyyənləşdirmə 

1233. Tədris planı : müvafiq təhsil pilləsində təris olunan fənlərə və dərsdənkənar 

məşğələlərə ayrılan saatların miqdarını müəyyən edən əsas tənzimləyici sənəd 

1234. Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsinin əsas anlayışları : fiziki kamillik, fiziki tərbiyə, fiziki 

inkişaf, fiziki mədəniyyət. 

1235. Attestasiya : hər bit təhsil pilləsində və səviyyəsində təhsilalanların təhsildə 

nailiyyətlərinin və təhsilverənlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi proseduru. 

1236. Cəzalandırma formaları : danlamaq, ayaqüstə saxlamaq, şifahi töhmət, sinfini, 

məktəbini dəyişdirmək 

1237. İdarəetmənin təşkili formaları :  

● instruktiv-metodiki və nəzəri seminarlar; 

● şagird kollektivinin iclası; 

● məktəb konfransları; 

● metodik birliklər. 

 

Bir uşağa “yalan danışma” deməyin. “Doğrunu söylə” deyin. Birincidə günahlandırmış, 

ikincidə isə yol göstərmiş olursunuz. Viktor Hüqo 
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1238. Təhsil müəssisələrinin rəhbər şəxslərinin funksional vəzifələrini müəyyənləşdirən 

sənəd : təhsil müəssisəsinin Nizamnaməsi 

1239. Psixoloji dəstək : müəllimin şagirdə hörmətlə yanaşması, inanması, dinləməsi, 

pozitiv münasibət bəsləməsi aiddir.  

1240. Psixoloji dəstəklənmənin qaydalarına görə: 

Müəllim- fasilitator rolunda çıxış etməli; 

Şagirdlərə adları ilə müraciət etməli; 

Konstruktivliyi dəstəkləməli; 

Şagirdlərin fikirləri ilə səmimi maraqlanmalı; 

Bütün şagirdlərin düşüncələrinə eyni diqqətlə yanaşmalI; 

Məzəmmət və lovğalığa imkan verməməlidir. 

1241.  Diaqnostlaşdırma, proqnozlaşdırma və layihələndirmə müəllimin fəaliyyətinin 

müəllimin dərsə hazırlaşması mərhələsinə aiddir. 

1242. Məktəbin həyata keçirdiyi tərbiyə prosesində ən başlıca daxili ziddiyyətlərə aid 

olanlar :  

● tərəflərin səviyyə və imkanları arasındakı ziddiyyət; 

● xarici tələb və təsirlər ilə uşağın daxili səy, meyl və marağı arasındakı ziddiyyət; 

● şagirdin əks təsirləri ilə müəllimin formalaşmış keyfiyyətləri arasındakı ziddiyyət. 

(Aid deyil : şagirdlərin yaş dərəcələri arasındakı ziddiyyət; uşaqlar arasında baş verən 

ziddiyyət; şagird xarakterlərindən irəli gələn ziddiyyət). 

1243. Təhsil sistemi - ölkədə fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələri şəbəkəsi  

1244. Öyrənmə - Keçilən materialı mənimsəmək üçün şagirdin fəaliyyəti 

1245. Tədris – keçilən materialı mənimsətmək üçün müəllimin fəaliyyəti 

1246. Təhsil-tərbiyənin məqsədinin məntiqi ardıcıllığı :  

● cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi və tempindən; 

● cəmiyyətin tələbat imkanlarından; 

● pedaqoji elmin və praktikanın inkişaf səviyyəsindən. 

 

 

Şəkil də gözəldir amma çərçivədə daha da gözəl görünür. Ona görə də bütün 

etdiklərinizin gözəl görünməsi üçün çərçivə daxilində edin. Ayşənizm 

 

 



Ayşən müəllimə Qasımova Mustafayeva   055 468 89 24    Gəncə şəhəri 
 

73 
 

1247. Müsahibə metodunun növlərinə daxil olanlar (ardıcıllıqla) : 

● giriş və təşkiledici müsahibə; 

● yeni biliklər verən müsahibə; 

● sinteşləşdirici və ya möhkəmləşdirici müsahibə; 

● nəzarətedici-təshihedici müsahibə 

1248. Yenidən tərbiyədə yaxşı nəticələrə nail olmaq şərtləri : 

● uşaqla əməkdaşlıq şəraiti yaratmaq; 

● uşağın öz gücünə inam doğurmaq; 

● tərbiyə işinə nəzarət; 

● zərərli keyfiyyətləri doğuran səbəbləri öyrənmək. 

1249. Tərbiyənin qanunauyğunluqları : 

● Tərbiyə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə dialektik vəhdətdədir; 

● İnkişaf “həm verbal, həm də sensor” proseslərlə bağlanır; 

● Tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrılmazdır; 

● Tərbiyənin təsir gücü ilə nəticəsi arasında mütənasiblik vardır. 

(Aid deyil : Tərbiyə üstqurum hadisəsidir). 

1250. Peşəyönümun forması : 

● uşaqları istehsalata ekskursiyaya aparmaq; 

● peşələrə və ixtisaslara aid söhbətlərin təşkili; 

● peşə ilə bağlı laboratoriya məşğələləri təşkil etmək; 

● müvafiq dərnək və klub işləri təşkil etmək. 

(aid deyil: uşaqları ekoloji biliklərə qovuşdurmaq) 

1251. Tərbiyəyə kompleks yanaşma deyəndə şəxsiyyətin ayrı-ayrı strukturlarının 

formalaşdırılması başa düşülür. 

1252. Müasir məktəbdə tərbiyə prosesinin vəzifələri : 

● şəxsiyyətin imkanlarının tam və bütöv formalaşması; 

● ümumbəşər dəyərlər əsasında şəxsiyyətin ahəngdar formalaşması; 

● məktəblilərin elm, mədəniyyət incəsənət sahəsində ictimai dəyərlərə yiyələnmə. 

 

Bəzi qadınlar nədənsə eıe fikirləşirlər ki, uşaq doğmaqla ana olmaq eyni şeydir. 

Analogiyanı təkrarlasaq belə çıxır ki, pianoya sahib olmaqla pianoçu olmaq eyni şeydir. 

Harris 
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1253. Sinif-dərs sisteminin ilk əlamətləri (ardıcıl) : 

● eyni yaşlı uşaqlar qruplara bölünmüşlər; 

● siniflərdə birləşmişlər; 

● siniflərdə məşğələlər cədvəl üzrə aparılmışdır. 

1254. Fasilitasiyanın məlumatla təmin etmə qaydasına görə: 

Müəllim - bələdçi rolunda çıxış etməli; 

Şagirdlərin şüurunda dərsin dəqiq şəklini formalaşdırmalı; 

Müxtəlif sənədlər məlumat ədəbiyyatı; 

Şagirdlərin təcrübələrindən və müşahidələrindən istifadə etməli; 

Yeni anlayışların mülahizələrin yanlış anlaşılmasını vaxtında başa salmalı; 

Şagirdlərlə əks- əlaqə yaratmalıdır. 

1255. Qiymətləndirmə konsepsiyasında əks olunub : buraxılı. Imtahanları, kurikulum üzrə 

qiymətləndirmə, milli qiymətləndirmə, məktəbdaxili qiymətləndirmə ( aid deyil : 

təhsilverənlərin qiymətləndirilməsi). 

1256. İkinci böyük summativ qiymətləndirmədə üzrlü səbəbdən iştiak etməyən şagirdin 

nəticəsi : birinci böyük summativ qiymətləndirmədə aldığı qiymət həm də ikinci böyük 

summativ qiymət hesab olunur). 

1257. Summativ qiymətləndirmə üsulları : layihə, şifahi sorğu, tapşırıqvermə, test. 

1258. Summativ qiymətləndirmənin məqsədləri :  

● müəllimin tədris fəaliyyətini izləmək; 

● məktəbdə təlimin təşkili işinin səviyyəsini müəyyənləşdirmək; 

● təlim və tədris monitorinqini hıyata keçirmək. 

1259. Diaqnostik qiymətləndirmənin əsas məqsədi : 

● təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıqlarının səviyyəsinin 

üzə çıxarılmasını təmin etmək 

1260. Müasir qiymətləndirmə : 

● qiymətləndirmə tədris prosesinin bütün mərhələlərində tətbiq edilir; 

● qiymətləndirmə təhsil keyfiyyətinin yüksəldilməsinə zəmin yaradlr; 

 

Tərbiyə - uşaqda yeni imkanların, bacarıqların yaradılması deyil, onda mövcud olan 

imkanların qidalandırılmasıdır. Cüzeppe Madzini 
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● məzmun standartlarının reallaşdırılma səviyyəsini ölçmək üçün qiymətləndirmə; 

● şagirdin nailiyyətləri qiymətləndirilir, inkişafı sistemi şəkildə izlənilir. 

1261. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi və onlar arasındakı məntiqi ardıcıllıq :  

● təhsilverənlərin pedaqoji səviyyəsi; 

● informasiya resursları; 

● monitorinq;  

● təhsilverənlərin peşəkarlığı; 

● qiymətləndirmə. 

1262. Fasilitasiyanın təşkilatı dəstəklənmə qaydasına görə: 

Müəllim- bələdçi rolunda çıxış etmıli; 

Şagirdlərə hər kəsin fikrinin vacibliyini çatdırmalı; 

Öz fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və təşkil etmək bacarığı formalaşdırmalı; 

Destruksiya cəhdlərinin artıq danışmağın qeyri adekvat söhbətlərin qarşısını almalı; 

Şagirdlərə mədəni surətdə mövzudan kənarlaşmamağı xatırlatmalıdır; 

1263. Şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı istiqamətlərin ardıcıllığı : bioloji, sosioloji, biososioloji 

1264. Şəxsiyyətin inkişafına təsir göstərən əsas amillər : irsiyyət, tərbiyə, mühit, fəaliyyət, 

ünsiyyət. 

1265. Fasilitator qapalı suallardan istifadə etsə, formal dinləsə, yeni anlayışı izahsız versə, 

dərsin məzmunundan yayınsa səhvə yol vermiş olar. 

1266. Sosial mühitin anlayışına daxildir : ictimai quruluş, maddi həyat şəraiti, istehsal 

münasibətləri sistemi 

1267. Bioloji istiqamət : insan sırf təbii varlıqdır, onun bütün davranışı anadan olarkən 

özü ilə gətirdiyi təəbatların, maraqların, instinktlərin təsirilə izah edilir. 

1268. Sosioloji istiqamət : insanın sosial inkişafı onun cəmiyyət həyatına daxil olması ilə 

başlayır. 

1269.  Biososioloji istiqamət : psixi proseslərin bioloji təbiəti olsa da, şəxsiyyətin 

təcrübəsi, əxlaqi-mənəvi baxışları, maraq və qabiliyyətləri, sosial hadisə kimi formalaşır. 

 

 

Uşaqlarınızın göz yaşını qoruyun ki, onlar bu yaşları sizin qəbrinizin üstündə axıda 

bilsinlər. Pifaqor 
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1270. Şəxsiyyətin inkişafına və formalaşmasına təsir göstərən əsas amillər : irsiyyət, 

mühit, tərbiyə, fəaliyyət 

1271. Təlim nəticəsi : “sağlamlıq”, “yaşayış”, “mütaliə” 

1272. Məzmun xətti : “ağacın kökü”, “bina”, “kitabxana” 

1273. Əsas standart : “ağacın budaqları”, “mərtəbə”, “kitab” 

1274. Alt standart : “ağacın meyvələri”, “mənzillər”, “səhifələri” 

1275. Tərbiyə bu zəminlərdə baş verir : 

● ictimai mühit;  

● ictimai münasibətlər; 

● şəxsiyyətin formalaşması 

1276. Təhsil və tərbiyə prosesinə təsir edən amillər (ardıcıl) : 

● şəxsiyyətə edilən xarici təsir; 

● özünütəhsil; 

● özünütərbiyə 

1277. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodları :  

● rəğbətləndirmə;  

● cəzalandırma; 

● yarışlar. 

1278. Şüurun və əqidənin formalaşmasına xidmət göstərən metodlar :  

● müsahibə, söhbət 

● disput, mühazirə 

● nümunə 

1279. Tərbiyə prosesinin strukturunun mərhələlərinin ardıcıllığı : 

● tərbiyə alanın tələb olunan davranış norma və qaydalarını başa düşməsi;  

● biliklırin əqidəyə çevrilməsi;  

● hislərin formalaşması. 

 

 

Kimsəyə haqq etdiyindən artıq dəyər vermə! Yoxsa dəyərsiz olan həmişə sən 

olarsan...Düşün! Kim üzə bilər səni səndən başqa?! Kim öldürə bilər içində boşluğu, sən 

istəməsən?! Friedrich Nietzsche 

 

 



Ayşən müəllimə Qasımova Mustafayeva   055 468 89 24    Gəncə şəhəri 
 

77 
 

1280. Uşaq Birliklərinin perseptiv məqsədi : uşaqlara kömək etmək, uşaq maraqlarının 

təmin olunmasındakı boşluğu doldurmaq 

1281. Müəllimin pedaqoji taktı : şagird şəxsiyyətinə hörmət etmək, onlarla ünsiyyətdə 

müəyyən hədlərə riayət etmək 

1282. Pedaqogika elminin predmeti : təhsil 

1283. Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr : bioloji, sosioloji 

1284. Pedaqogikanın obyektini təşkil edir : insan və onun tərbiyəsi 

1285. Refleksiya mərhələsi xidmət edir : təlim prosesinin bütün mərhələrini təhlil etməyə 

və onu dərindın başa düşməyə imkan verir. 

1286. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədəuyğun olmalıdır : 

● tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir; 

● şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır. 

1287. Aparıcı qabiliyyətlər : didaktik, təşkilati, perseptiv, suqqestiv, tədqiqatçılıq 

1288. Kurikulumun tərkib hissələri : məzmun, strategiya, qiymətləndirmə 

1289. Fəal dərsin motivasiyası : problem qoyulur, yönəldici suallar verilir, fərziyyələr irəli 

sürülür, tədqiqat sualı çıxarılır. 

1290. Qiymətləndirmə standartları şagirdin əldə etdiyi nailiyyətin səviyyəsini 

müəyyənləşdirir. 

1291. Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsi ənənəvi dərsin təkraredici mərhələsinə uyğundur. 

1292. Beynəlxalq, milli, məktəbdaxili qiymətləndirmənin istiqamətləridir. 

1293. Təhsil sisteminin quruluşu :  

● məktəbəqədər təhsil,  

● ümumi təhsil, 

●  ilk peşə ixtisası,  

● orta ixtisas təhsili,  

● ali təhsil 

 

 

Kİm xoşbəxt edə bilər səni, sən hazır deyilsənsə?! Kim yıxar səni,sən izn verməsən?! Kim 

sevər səni, sən özün sevməsən?! Hər şey səndən başlar, səndə bitər... Friedrich 

Nietzsche 
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1294. Təlim prosesinin məhsuldarlığını kompleks halda formalaşdıran amillər: 

● vaxt; 

● şagirdlərin oxumağa qabilliyi; 

● təşkilati-pedaqoji təsir; 

● tədris materialı. 

1295. Fərdi motivasiya tələbatları : 

● sosioloji əlaqələri yaratmağa olan tələbatlar; 

● psixoloji tələbatlar; 

● özünügöstərməyə, uğur qazanmağa, biliklərə olan tələbatlar; 

● estetik tələbatlar 

(Aid deyil: təhlükəsizlik tələbatları) 

1296. Şagirdlərin təlim müvəffəqiyyətinə verilən tələblər : 

● nəzarət müntəzəm olmalıdır; 

● nəzarət eyni metodlarla aparılmamalıdır; 

● nəzarət şagirdlər üçün aydın və müyəssər olmalıdır; 

● nəzarət bilik, bacarıq və vərdişlərin bütün şagirdlər tərəfindən şüurlu və möhkəm 

mənimsənilməsinə kömək etməlidir. 

(Aid deyil: nəzarət elmi xarakter daşımalıdır). 

1297. Fəaliyyətin təşkili və ictimai davranış təcrübəsinin formalaşdırılmasına xidmət 

göstərən metodlar : 

● oyun, idman; 

● rejim, təmrinlər; 

● pedaqoji tələblər 

1298. Müstəqil ev işi (iş növüdür) – şagirdlərin müəyyən didaktik funksiyaları yerinə 

yetirir. Dərsdə qazanan bilik, bacarıqları möhkəmləndirir, tapşırıqları müstəqil yerinə 

yetirmək bacarıq və vərdişləri formalaşdırır, şagirdlərin təfəkkür müstəqilliyinə kömək 

edir, fərdi bilikləri genişləndirir və dərinləşdirir. 

 

Yetər ki ürəkli ol! Tükənmə! Tükənmə! Tükəndirmə içində yaşama sevgisini... Ya çarə 

sizsiniz, ya da çarəsizsiniz... Söz ver özünə! Dənizləri sevirsənsə, dalğaları da 

sevəcəksən... Sevmək istəyirsənsə, əvvəl sevməyi biləcəksən... Qorxaq yaşayarsansa, 

yalnız həyatı seyr edəcəksən... Friedrich Nietzsche 
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1299. Təlimin dərs təşkili forması tədris prosesinin məna, vaxt və təşkili cəhətdən bitkin 

kəsiyi hesab olunur. 

1300. İbtidai siniflərdə ev tapşırıqlarının yerinə yetirilmə müddəti -1-2 saat 

1301. Pedaqoji fəaliyyətin başlıca istiqaməti : şagirdlərin təhsili, şagirdlərin tərbiyəsi, 

şagirdlərin inkişafı, şagirdlərin təlimi ( aid deyil: şagirdlərin rejimi) 

1302. Özünütərbiyənin üsul və vasitələri: özünüdərketmə, özünümüşahidə, 

özünüməcburetmə, özünütənqid, özünüqiymətləndirmə 

1303. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi şəraitində tərbiyə işinin məqsədi: 

demokratik vətəndaşlar tərbiyə etmək 

1304. İqtisadi tərbiyənin vəzifələri : 

● bazar iqtisadiyyatının inkişafını; 

● idarəçilik sistemini; 

● yeni təsərrüfatçılıq metodlarının əsas qanunlarını; 

● istehsalın səmərəliliyini yüksəltməyi 

1305. Dünyagörüşü - insanın ətraf gerçəkliyinə münasibətini bildirən baxışlar sistemidir. 

1306. Təlim üsullarının növləri : müsahibə, illüstrasiya və demonstrasiya, əməli üsullar 

1307. Pedaqogikanın mənbələri: pedaqoji əsərlər, məktəb sənədlərinin öyrənilməsi, 

qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi 

1308. Şagirdlərin fəaliyyətinə aiddir: əldə olunan nailiyyətləri diaqnozlaşdırmaq, özünə 

nəzarət 

1309. Təlim prosesində fəallığın əsas mənbəyi və hərəkətverici qüvvələri: tələbatlar və 

motivlər 

1310. Perseptiv qabiliyyət: müəllimin şagirdlərlə düzgün münasibət yaratması  

1311. Təhsilin məqsədi müəyyənləşdirilərkən dövlətin təhsil sahəsindəki siyasəti əsas 

götürülür. 

1312. İllüstrasiya və demonstrasiya təlim metodları əyani metodlara aiddir. 

1313. Əxlaq tərbiyəsi prosesində əxlaqi keyfiyyətlətin formalaşdırılmasında məntiqi 

ardıcıllıq: bilik, inam, əqidə, iradə, adətlər 

1314. Fiziki tərbiyənin vasitələri: gimnastika, oyun, turizm, idman 

 

Uşaqdakı utanma halı ondakl ağıl nurunun əlamətidir. Əl Qazali 
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1315. Tərbiyə işinin məqsədinin formalaşdırılması (ardıcıl) : 

● konkret işlərin vəzifələri müəyən olunur; 

● işdə mərkəzi ideyalar ayrılır; 

● ümumi istiqamətlərdən birinə uyğun gəlir. 

1316. Əqli təhsilin əsaslarının ardıcıllığı: 

● nəzəri bilik; 

● intellektual bacarıq və vərdişlərin aşılanması; 

● əqli qüvvələrin inkişaf etdirilməsi; 

● təfəkkürün formalaşdırılmasl 

1317. İnteraktiv təlim metoduna daxil olanlar: dəyirmi masa, rollu oyunlar, əqli hücum, 

klaster, induktiv və deduktiv metod. 

(aid deyil: müəllimin şərhi, məktəb mühazirəsi, müəllimin izahı) 

1318. Müəllimin dərsə hazırlaşmasının mərhələləri: diaqnostlaşdırma, proqnozlaşdırma 

layihələndirmə 

1319. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi asılıdır: 

● əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından; 

● öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən; 

● şagirdlərin oxumağa qabilliyindən. 

1320. Təlim keyfiyyətinin qanunauyğunluğu olanlar: 

● təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəliliyinin əvvəlki mərhələlərin məhsuldarlığından və 

onda əldə olunmuş nəticələr; 

● öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən; 

●  şagirdlərin öyrənmək qabiliyyətindən; 

● təlim müddətinin asılılığı. 

 

 

 

Əgər siz uşaqlarda dəcəllik hissini öldürsəniz, heç vaxt müdrik insan yetişdirə 

bilməzsiniz. Jan Jak Russo 

 

 

 

 


