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SÖZ 
 

ə, Əziz müəllim dost! Qarşınızdakı kitabı indidən sizə 
yaxın dost, sadiq bələdçi olacaq biri kimi salamlaya bilər- 

Səhifələr bir-birini əvəzlədikcə, bilmək istədiyiniz, hər zaman “kaş 
lazımı bilgilərin yığcam toplusu əlimin altında olaydı” kimi arzunuza 
qovuşduğunuzun fərqinə varacaqsınız! 

Kurikulum, metodika, təhsilin nəzəriyyə və fəlsəfəsinə aid bilgilər 
ilk baxışdan çox da böyük görünməyən bu kitabda əksini tapıb. Özü 
də klassik, ağıryana tərzdə yox, sırf Sizin istədiyiniz kimi–praktiki, çe- 
vik və qismən də əyləncəli... 

Bu bilgilər sanki məhz SİZin üçün əl-ələ verərək, bu kitabın sə- 
hifələrində məskunlaşıb və Əziz müəllim dost, yenə də məhz sizin 
üçün yararlı olacaqları zamanı gözləyirlər. 

Amma siz də onları çox gözlətməyin! Başda müəllimlərin işə qə- 
bulu müsabiqəsində karınıza gələcək bu bilgilərlə daha yaxından ta- 
nış olun! 

Yeri gəlmişkən... 
Kitab müəllimlərin müstəqil olaraq yeni pedaqoji anlayışları öy- 

rənə bilmələrinə bir dəstək olaraq hazırlanmışdır. Kitabda təhsil isla- 
hatının tələbləri nəzərə alınmış, istər pedaqogikada, istərsə də psixo- 
logiyada bu gün üçün yeni olan ən zəruri anlayışlar əhatə edilmiş- 
dir. Həmin materiallar “Təhsilin ümumi məsələləri”, “Təlim-tərbiyə 
məsələləri”, “Təhsil standartları”, “Təhsil kurikulumları”, “Pedaqoji 
proses”, “Təhsil prosesinin psixoloji problemləri”, “Şagird nailiyyət- 
lərinin qiymətləndirilməsi” kimi bölmələrdə ümumiləşdirilmişdir. 
Kitabdan istifadəni asanlaşdırmaq üçün mətnlərdə işlənən söz və ifa- 
dələrin izahı ilə bağlı “Tezaurus” hazırlanmış və kitabın sonuna əlavə 
edilmişdir. 

siniz! 

ÖN 
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Kitab xüsusi didaktik əhəmiyyətə malikdir. Oradan hər bölmənin 
daxilində verilən pedaqoji və ya psixoloji anlayışın istifadəçi tərəfin- 
də müstəqil olaraq öyrənilməsinə dəstək vermək üçün xüsusi sistem 
müəyyənləşdirilmişdir: hər mövzu üzrə motivləşdirici suallar qoyul- 
muş, həmin sualların cavabını əhatələyən mətn tərtib edilmiş və mətni 
oxuyan istifadəçinin özünü yoxlaması üçün testlər hazırlanaraq hər 
mətnin sonunda yerləşdirilmişdir. 

Qarşınızdakı kitab böyük mətləblərin yığcam şəkildə bir araya 
gəlməsidir. Müəllimlərin işə qəbulu və diaqnostik qiymətləndirmə- 
si müsabiqələrinin test və müsahibə mərhələlərində, bir çox imtahan 
xarakterli məsələlərdə yaxın bələdçiniz olacaq bu kitab münasibətilə 
Əziz müəllim dost, sizi indidən təbrik edirik! 

Dostluğunuz daimi olsun! 
Amma bu dostluq həm də gediləsi uzun bir yolun xəritəsidir! İlk 

səhifəsini açıb oxuduqca, bu böyük Yola, orada atdığınız addımlara 
daha da isinişəcəksiniz. Yox, əgər bu kitabda, yəni yolda yorulsanız... 

Xeyr, belə bir şey yəqin ki, olmayacaq! 
Əziz müəllim dost, Sizə uğurlu mütaliələr... Daha doğrusu, ad- 

dımlar! 

   Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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1.1. Təhsil anlayışı haqqında 

 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Təhsil ictimai həyatın bir sahəsi olub cəmiyyət üzvlərinin və- 
təndaş, şəxsiyyət kimi yetişdirilməsi, sosial həyata və səmərəli əmək 
fəaliyyətinə mütəxəssis-kadr kimi hazırlanması ilə məşğul olur. Təhsil 
müxtəlif məktəb pillələrində, müxtəlif səviyyələrdə verilir. Bu məna- 
da məktəbəqədər təhsil, ümumi təhsil, ilk peşə-ixtisas təhsili, orta ixti- 
sas təhsili, ali təhsil bir-birindən fərqlənir. Hər sonrakı pillədəki təhsil 
əvvəlki pilləyə əsaslanır. 

Təhsil dedikdə tədris müəssisələrində verilən, tərbiyə və inkişaf 
imkanlarına malik olan bilik, bacarıq və vərdişlər sistemi başa düşü- 
lür. İnsanın öz təhsilini artırması yollarından asılı olaraq özünütəhsil, 
fasiləsiz təhsil, ixtisasartırma təhsili ifadələri işlədilir. Ümumiyyətlə, 
cəmiyyət inkişaf etdikcə təhsil anlayışı barədə fikirlər də dəyişir. Bir 
vaxt təlim-tərbiyə prosesinin nəticəsi kimi dəyərləndirilən təhsil bu 
gün daha geniş və müasir anlamda başa düşülür. Ona pedaqogika el- 
minin başlıca predmeti kimi yanaşılır. Sosial fenomen olan təhsil iki 
mənada anlaşılır. Birinci, insanların, ümumiyyətlə, bilik, bacarıq və 
vərdişlərə, yaxud elmi-texniki biliklərə yiyələnməsi kimi geniş mə- 
nada başa düşülür. İkinci, təlim prosesinin nəticəsi olaraq qazanılmış 
bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə yiyələnmək kimi dar mənada 

TƏHSILIN ÜMUMI MƏSƏLƏLƏRI 

1. Təhsil nədir? 
2. Sosial fenomen kimi təhsil necə başa düşülür? 
3. Müasir zamanda təhsil hansı mənalarda işlənir? 
4. Təhsil özünü hansı xüsusiyyətlərlə büruzə verir? 
5. Təlimin yeni məzmununun hansı fərqli cəhətləri var? 

I 
BÖLMƏ  
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şərh olunur. Lakin müasir zamanda təhsil bir anlayış kimi daha geniş 
mahiyyət daşıyır. Ona həm dəyər, həm proses, həm sistem, həm də 
nəticə kimi yanaşılır. Bu isə onun məna tutumuna görə, daha geniş 
mahiyyət daşımaqla digər pedaqoji anlayışları (tərbiyə, təlim, inki- 
şaf) da əhatə etdiyini göstərir. Təhsil bütün mənalarda özünü aşağı- 

dakı xüsusiyyətlərlə büruzə verir: 

 təhsil cəmiyyətin mənafeyinə xidmət edir; 

 təhsil şəxsiyyətin intellektual, emosional iradi keyfiyyətlərini 

inkişaf etdirir, onu ictimai və şəxsi həyata hazırlayır; 

 təhsilin məzmunu müasir dünya standartlarına uyğun olaraq 

müəyyənləşdirilir; 

 təhsilin məzmunu təhsil müəssisələrində həyata keçirilən pe- 

daqoji prosesdə reallaşdırılır; 

 təhsil prosesində mənimsəmənin səviyyəsi müəyyən olunmuş 

meyarlarla yoxlanılır; 

 təhsil müəyyən hüquqi sənədlərin verilməsi ilə başa çatır. 

Təhsilin yeni məzmunu dedikdə nə başa düşülür? 

Təhsilin məzmunu didaktikanın əsas problemlərindən biridir. 
Bəşəriyyətin əldə etdiyi biliklər xəzinəsindən nələri seçib, ayrı-ayrı 
yaş dövrlərində və təhsil müəssisələrində öyrətmək lazımdır? Tə- 
limin müvəffəqiyyəti bu problemin düzgün həllindən çox asılıdır. 
Uzun illər məktəblər üçün fənn proqramlarında tövsiyə olunan tə- 
lim materialları, onların şərhi təlimin məzmunu hesab edilirdi. Təlim 
prosesi üçün müəyyən olunan forma və vasitələr nəzərdə tutulan 
həmin materialların mənimsənilməsinə yönəldilirdi. Hazırda isə təli- 
min yeni məzmunu təhsil prosesində gözlənilən nəticələrdən forma- 
laşdırılır. Həmin nəticələr şagirdlərin inkişaf səviyyəsini ifadə etdi- 
yindən və onların əsasında müvafiq qiymətləndirmənin aparılması 
mümkün olduğundan həm də məzmun standartları adlandırılır. Hər 
bir standartda həm şagirdin mənimsəyəcəyi bilik, həm də yiyələnə- 
cəyi fəaliyyət ehtiva olunur. 

Məzmunun nəticələr formasında təqdim olunması  həm  dərs-  
lik müəllifləri və resurslar hazırlayanların, həm müəllimlərin, həm 
məktəb rəhbərlərinin, həm də valideynlərin fəaliyyətlərinin konkret 
istiqamətə yönəlməsini təmin edir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Təhsil dedikdə nə başa düşülür? 
 

A) Tədris müəssisələrində verilən, tərbiyə və inkişaf imkanlarına 
malik olan bilik, bacarıq və vərdişlər sistemi başa düşülür. 

B) Fənlərə dair yeniliklərin əldə olunması sistemi başa düşülür. 
C) Dərslikdəki məlumatların bütünlüklə mənimsənilməsi başa 

düşülür. 
D) Yalnız məharətli rəhbərin fəaliyyəti nəticəsində şagirdlərin bi- 

lik və bacarıqlara yiyələnməsidir. 
E) Şagird-müəllim münasibətlərinin səmərəli qurulması, valide- 

yinlərin fəal cəlbi kimi başa düşülür. 
 

2. Təhsil anlayışının mahiyyətinə aid variant hansıdır? 
 

1. Dəyər 
2. Proses 
3. İnkişaf 
4. Sistem 
5. Nəticə 

6. Fəaliyyət 
 

A)1,2,4,5 B)1,2,3,5 C)2,3,5,6 D)3,4,5,6 E)1,2,4,6 
 

3. Bütün mənalarda təhsilin xüsusiyyətlərinə aid olmayanı seçin. 
 

A) Təhsil cəmiyyətin mənafeyinə xidmət edir və müəyyən hüquqi 
sənədlərin verilməsi ilə başa çatır. 

B) Təhsil şəxsiyyətin intelektual, emosional iradi keyfiyyətlərini 
inkişaf etdirir, onu ictimai və şəxsi həyata hazırlayır. 

C) Təhsilin məzmunu müasir dünya standartlarına uyğun olaraq 
müəyyənləşdirilir, təhsil müəssisələrində həyata keçirilən pe- 
daqoji prosesdə reallaşdırılır. 

D) Mənimsəmənin səviyyəsi müəyyən olunmuş meyarlarla yox- 
lanılır. 

E) Təhsil öyrənənlərin və öyrədənlərin marağını təmin edir, onla- 
rın əməkdaşlığını tənzimləyir. 



14 
 

 

4. Təhsil pillələrinin ardıcıllığını müəyyən edin. 

1. Məktəbəqədər təhsil 
2. İbtidai təhsil 
3. Tam orta təhsil 
4. Ümumi təhsil 
5. Orta ixtisas təhsili 
6. İlk peşə-ixtisas təhsili 
7. Ali təhsil 

A)1,4,5,6,7 B)1,2,3,5,6 C)2,3,5,6,7 D)3,4,5,6,7 E)1,2,3,4,6 
 

5. Sosial fenomen kimi təhsilin anlaşılma mənalarının uyğun- 
luğunu müəyyənləşdirin. 

 

1 - Geniş mənada 
2 - Dar mənada 
a) Təhsil insanların bilik, bacarıq və vərdişlərə, yaxud elmi-texniki 

biliklərə yiyələnməsi kimi başa düşülür. 
b) Təhsil təlim prosesinin nəticəsi olaraq qazanılmış bilik, bacarıq və 

vərdişlər sisteminə yiyələnmək kimi şərh olunur. 
c) Təhsil şagirdlərin inkişafına xidmət etdiyindən, müvafiq elm 

sahələri üzrə mükəmməl bilik əldə etməyə xidmət etməlidir. 

A)1a; 2b B)1b; 2a C)1c; 2a D)1b; 2c E)1a; 2c 
 

6. Öz səciyyəvi xüsusiyyətlərinə görə təhsilin məzmununa uy- 
ğun variant hansıdır? 

I - fənn proqramları 
II - yeni təhsil proqramları (kurikulumlar) 
a) təlim materialları, onların şərhi əsas götürülür. 
b) təlim materiallarının mənimsənilməsi əsas məqsəddir. 
c) təhsil prosesində gözələnilən nəticələrdən ibarətdir. 
d) şagirdlərin inkişaf səviyyəsini ifadə edir. 

A) I - c,d; II - a,b 
B) I - a,b; II - c,d 
C) I - a,c; II - b,d 
D) I - c,b; II - a,d 
E) I – b,d; II – a,c 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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1.2. Azərbaycan təhsil sisteminin quruluşu 
 

A. Suallar 
 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Pedaqoji anlayışlardan biri kimi təhsil daha geniş məna daşımaqla 
özündə təlim, tərbiyə, inkişaf üzrə prosesləri ehtiva edir. Müasir yanaş- 
malarda təhsilin bir sistem kimi mövcud olması və cəmiyyətin inkişafın- 
da təkanverici qüvvə kimi çıxış etməsi bildirilir. Həm də təhsil sistemi 
anlayışında bütün təlim-tərbiyə müəssisələri əhatə olunur. Başqa sözlə, 
təlim-tərbiyə müəssisələrinin məcmusu təhsil sistemini təşkil edir. 

Təhsil sistemi müəyyən pedaqoji anlayış kimi həm də özünə xas 
olan müəyyən cəhətləri ilə daha qabarıq görünür və diqqəti cəlb edir. 
Onlar hansılardır? 

İlk növbədə, təhsil cəmiyyətin xidmətində dayandığından onun eh- 
tiyac və tələbatlarına uyğun olaraq qurulur, insanların, dövlətin məna- 
feyinə xidmət göstərir. 

İkinci, ölkə daxilində olan bütün təlim-tərbiyə müəssisələrini əhatə 
edir və onların qarşılıqlı və birgə fəaliyyətinin təminatçısına çevrilir. 

Üçüncü, təhsil sistemi idarə olunan mürəkkəb və dinamik xarakter- 
li bir qurumdur. Bu sistem təhsil qanununda müəyyən edilərək təsbit 
olunur. 

Dördüncü, təhsil sistemi cəmiyyətin intellektual səviyyəsini inki- 
şaf etdirir, onun milli mənlik şüurunun formalaşmasına şərait yaradır, 
istehsalata hazırlanmasını təmin edir. 

Beşinci, dövlətin təhsil sahəsindəki müəyyən etdiyi strategiyalara 
uyğun təhsil tendensiyalarının həyata keçirilməsinə təminat verir. 

Altıncı, təhsil sistemi dövlətin təhsil siyasətinə uyğun təhsil stan- 
dartlarının hazırlanması və tətbiqinə təminat verməklə onun vasitə- 
silə özünün rəhbərlikedici rolunu həyata keçirir. 

Dünyanın müstəqil ölkələrindən biri kimi Azərbaycanın təhsili 
inkişaf edir. Son onilliklərdə aparılan təhsil islahatlarında onun struk- 
tur cəhətdən daha da təkmilləşdirilməsini mühüm vəzifə kimi qarşı- 
ya qoymuş və bu gün uğurla başa çatdırılmaqdadır. İndiki zamanda 

1. Təhsil sistemi nədir? 
2. Təhsil sisteminə xas olan əlamətlər hansılardır? 

3. Azərbaycan təhsil sisteminə nələr daxildir? 
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Azərbaycan təhsilinin strukturu vahid, bütöv halında olmaqla əhatə 
etdiyi təhsil müəssisələri arasında əlaqələrin yaranmasına təsir göstə- 
rir və onların nəticəyönümlü fəaliyyətini tənzimləyir. 

Bu gün Azərbaycan təhsil sistemində fasiləsiz təhsil mühiti möv- 
cuddur. Onun ehtiva etdiyi müəssisələr arasında ardıcıllığa əsaslanan 
əlaqələr vardır. Bu əlaqələr həm də bir-birini tamamlamaqla tənzim- 
lənir. Fasiləsiz təhsil sisteminin əsasında ailə dayanır. Digərləri onun 
formalaşdırdığı bacarıq və vərdişlər üzərində davam edir. 

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda Azər- 
baycan Respublikasının təhsil sisteminin quruluşu aşağıdakı kimi 
müəyyənləşdirilir: 

- bütün təhsil müəssisələri təlim-tərbiyə prosesi ilə məşğul olan və 
təhsil xidmətləri göstərən digər qurumlar, təhsil fəaliyyətini və onun 
inkişafını təmin edən elmi-tədqiqat institutları və informasiya mərkəz- 
ləri, layihə, istehsal, kliniki, ictimai iaşə, tibbi-profilaktik və əczaçılıq 
strukturları, idman, istirahət və sağlamlıq kompleksləri, kampuslar, 
mədəni-maarif müəssisələri və təşkilatları, kitabxanalar, yataqxana- 
lar, düşərgələr və digər infrastruktur obyektləri; 

- təhsil idarəetmə orqanları tabeliyində fəaliyyət göstərən müəs- 
sisə və təşkilatlar; 

- təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları, as- 
sosiasiyalar, cəmiyyətlər, elmi-metodik şuralar və digər qurumlar. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Təhsil sistemi nədir? 
 

A) Təlim-tərbiyə müəssisələrinin məcmusu təhsil sistemini təşkil 
edir. 

B) Təlim-tərbiyə prosesi təhsil sisteminin mahiyyətidir. 
C) Təhsil sistemi yalnız öyrənmə prosesindən ibarətdir. 
D) Təhsilin idarə olunması onun sistemidir. 
E) Təhsil sistemi prosesdir. 

 

2. Hansı cavab daha mükəmməldir? 
 

A) Təhsil cəmiyyətin ehtiyaclarına uyğun qurulur. 
B) Təhsil insanların şəxsi maraqları əsasında qurulur. 
C) Təhsil cəmiyyətin ehtiyac və tələbatlarına uyğun olaraq qurulur. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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D) Təhsil insanların, dövlətin mənafeyinə xidmət göstərir. 
E) Təhsil sistemi cəmiyyətin ehtiyac və tələbatlarına uyğun qurulur 

və insanların, dövlətin mənafeyinə xidmət göstərir. 
 

3. Azərbaycan təhsil sisteminə nələr daxildir? 
 

A) Müəllimlər, layihə, kliniki strukturlar; 
B) Şagirdlər, kliniki, ictimai iaşə  strukturları; 
C) İctimai iaşə, tibbi strukturlar,  valideynlər; 
D) İdman, istirahət kompleksləri, iaşə, tibbi strukturlar; 
E) Kitabxanalar, yataqxanalar, fəhlələr. 

 

1.3. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi və onu 
yüksəltməyin mühüm şərtləri 

 

A. Suallar 

 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Ümumi təhsilin qurulmasında təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
başlıca şərt hesab edilir. Ona görə də bu anlayışa ilkin olaraq yana- 
şılmalı, pedaqoji cəhətdən düzgün qiymət verilməlidir. Çünki təlimin 
keyfiyyəti anlayışı nəinki ümumi təhsilin, o cümlədən də bütövlükdə 
təhsil sisteminin ən vacib və hamının istinad etdiyi atribut kimi həmişə 
mövcud olmuşdur. Hazırda isə bu anlayış müasir müstəvidə təqdim 
olunur və qəbul edilir. Artıq ona şagirdlərin “4” və “5”qiymətlərinin 
sayından çıxan nəticə kimi deyil, məntiqi və yaradıcı təfəkkürü ifa- 
də edən təlim standartlarının tələbi kimi yanaşılır. “Təhsil haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda qeyd olunduğu kimi, təhsi- 
lin keyfiyyət səviyyəsi ölkədə qəbul оlunan dövlət təhsil standartları 

1. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi barədə fikir harada təsbit olunmuş- 
dur? 

2. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi hansı göstəricilər sisteminə uyğun 
olaraq müəyyən edilir? 

3. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsini yüksəltməyin mühüm şərtləri han- 
sılardır? 



18 
 

 

əsasında beynəlхalq və ümumavrоpa təhsil sisteminin prinsiplərinə 
uyğunlaşdırılaraq təhsil pillələri üzrə müvafiq keyfiyyət göstəriciləri 
sisteminə (təhsil prоqramları, abituriyentlərin hazırlıq səviyyəsi, mad- 
di-teхniki baza, infrastruktur, infоrmasiya resursları, təhsilverənlərin 
peşəkarlığı və elmi-pedaqоji səviyyəsi, mütərəqqi tədris teхnоlоgiya- 
ları və s.) uyğun оlaraq müəyyən edilir. 

Ümumtəhsil məktəblərində təlimin keyfiyyətinin yüksəldil- 
məsinin mühüm şərtlərindən biri yeni məzmunun yaradılması və 
onun səmərəli şəkildə tətbiq olunmasıdır. 

Ümumi təhsilin yeni məzmunu dedikdə nə başa düşülür? 
Uzun illər ümumtəhsil məktəbləri üçün fənn proqramlarında töv- 

siyə olunan təlim materialları, onların şərhi təlimin məzmunu hesab 
edilirdi. Təlim prosesi üçün müəyyən olunan forma və vasitələr nə- 
zərdə tutulan həmin materialların mənimsənilməsinə yönəldilirdi. 
Hazırda isə təlimin yeni məzmunu təhsil prosesində gözlənilən nəti- 
cələrdən formalaşdırılır. Həmin nəticələr şagirdlərin inkişaf səviyyə- 
sini ifadə etdiyindən və onların əsasında müvafiq qiymətləndirmənin 
aparılması mümkün olduğundan həm də məzmun standartları adlan- 
dırılır. Hər bir standartda həm şagirdin mənimsəyəcəyi bilik, həm də 
ona yiyələnmə fəaliyyəti ehtiva olunur. 

Məzmunun nəticələr formasında təqdim olunması həm dərslik 
müəllifləri və resurslar hazırlayanların, həm müəllimlərin, həm mək- 
təb rəhbərlərinin, həm də valideynlərin fəaliyyətlərinin konkret is- 
tiqamətə yönəlməsini təmin edir. 

Ümumtəhsil məktəblərində yeni pedaqoji texnologiyaların yara- 
dılması və tətbiq olunması təlimin keyfiyyətini yüksəltməyin mühüm 
şərtlərindən biri hesab edilir. Ona görə də son dövrdə pedaqoji elmlər 
sahəsində pedaqoji texnologiyalar, onların mahiyyəti və müxtəlif fən- 
lərin tədrisi zaman bu texnologiyalardan istifadə ilə bağlı tədqiqatla- 
rın aparılmasına başlanılmışdır. Son araşdırmalarda göstərilir ki, “təd- 
risdə texnoloji yanaşma, tədris prosesini dəqiq idarə etməyə imkan 
verməklə bərabər, təhsil məqsədlərinin əvvəlcədən yüksək səviyyədə 
yerinə yetirilməsinə zəmin yaratmaqdadır” (A.O.Mehrabov). Təbii ki, 
belə bir yanaşmada mühüm pedaqoji texnologiya kimi məqsəd və və- 
zifələrin yerinə yetirilməsində pedaqoji ustalıq köməyə gəlir. 

Pedaqoji ustalıq təlimin zəruri forma, üsul və vasitələrindən yer- 
li-yerində istifadə etməklə həvəslə öyrənmə, təhsilalma prosesinin 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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təşkil olunması kimi başa düşülür. Bu proses demokratik prinsiplər 
əsasında qurulduğundan əməkdaşlıq xarakteri daşıyır və şagirdlərin 
təlim marağının güclənməsində əhəmiyyətli rol oynayır. 

Bütövlükdə ümumi təhsildə müəyyən olunmuş məqsəd və və- 
zifələrin həyata keçirilməsində texnoloji faktor kimi dərs xüsusi əhə- 
miyyətə malikdir. Şagirdlərin inkişafının təmin olunmasında və bir 
şəxsiyyət kimi formalaşmasında onun rolu xüsusi olaraq qeyd edilir. 
Lakin bir cəhəti nəzərə almaq lazımdır ki, ənənəvi anlayış kimi istifa- 
də olunan dərs bu gün özünün yeni mahiyyəti və məzmunu ilə daha 
çox aktuallıq kəsb edir. Görkəmli psixoloq prof. Ə.Ə.Əlizadənin təbi- 
rincə demiş olsaq, “dərs təkcə özünün elmi-nəzəri səviyyəsinə görə 
deyil, həm də pedaqoji konsepsiyasına-yeni pedaqoji təfəkkür ölçüləri 
ilə qurulmasına görə müasir olur”. Orada didaktikanın ən yeni nailiy- 
yətlərindən istifadə edilir. Bu zaman bütün fəaliyyətlər şagirdlərə 
yönəlməklə, onların məntiqi və yaradıcı təfəkkürünün inkişafını sti- 
mullaşdıran vasitə kimi çıxış edir. 

Əlbəttə, pedaqoji texnologiyalar və onlardan istifadə olunması 
yalnız dərs deyil, həm də təlimin digər təşkilat formalarında, eləcə  
də digər strateji yanaşmalarda mövcuddur. Onun şərh olunması və 
dəyərləndirilməsi xüsusi araşdırma tələb edir. 

Artıq müstəqil Azərbaycanın özünəməxsus yeni təhsil sisteminin 

yaradılması keçmiş inzibati amirlik dövrünün bir sıra qeyri-demok- 

ratik ənənələrindən əl götürməyi, humanist və demokratik prinsip- 

lərə söykənən təhsil quruculuğu işlərinin aparılmasını bir zərurət kimi 

qarşıya qoyur. Xüsusən təhsilin idarə olunmasında mühüm didaktik 

prinsiplərə istinad etməklə fəaliyyət göstərmək başlıca keyfiyyət hesab 

edilir. Bu prinsiplər hökumətin normativ-hüquqi sənədlərində xüsusi 

tələblər kimi təsbit olunur. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine- 

tinin 2010-cu il iyunun 03-də təsdiq etdiyi “Ümumi təhsil pilləsinin döv- 

lət standartları və proqramları (kurikulumları)” sənədində göstərilir. 

“Ümumi təhsilin idarə olunması hesabatlılıq, məsuliyyətin bölüşdürül- 

məsi və inkişafın monitorinqi prinsipləri əsasında həyata keçirilir”. 

Bu prinsiplərin hər biri təlim, tədris fəaliyyətini daha məhsuldar 

qurmaq, onun keyfiyyət göstəricilərinin yüksək olmasına təminat 

vermək baxımından əhəmiyyət daşıyır. Hesabatlılıq görülmüş işlər- 

lə bağlı əlaqələrin bərpasına rəvac verir. Hər kəsin həm özü, həm də 
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rəhbərliyi arasında qarşılıqlı əlaqələrin yaranmasını təmin edir. Məsu- 
liyyətin bölüşdürülməsi kollektivdə hər kəsin tapşırıqlarla yüklənmə- 
sinə funksional yanaşmağı tələb edir. Keyfiyyətin monitorinqi prinsipi 
isə idarəetmədə ən humanist yanaşmaların tətbiq olunmasına imkan 
verir. Təhsilin vəziyyətini ardıcıl və mütəmadi qaydada izləmək üçün 
müvafiq monitorinqin keçirilməsi tələb olunur. 

Ölkədə islahatların həyata keçirdiyi hazırkı şəraitdə müəllim ha- 
zırlığı mühüm strateji əhəmiyyət daşıyır. İstər elmi, istərsə də pedaqo- 
ji, metodik cəhətdən zəruri tələblərə cavab vermək müasir müəllimin 
əsas keyfiyyətləri kimi qəbul edilir. Müəllimlərin işə qəbulunda onla- 
ra üstün cəhətlər kimi yanaşılır. 

Hazırda bu, qaçılmaz həqiqətdir ki, müəllim özünün fəaliyyətində 
bir sıra pedaqoji, psixoloji qabiliyyətləri ilə yanaşı, tədqiqatçılıq key- 
fiyyətlərinə malik olmalı, hər yeni situasiyada orijinal yanaşma tərzi 
imkanlarını meydana çıxarmalıdır. 

Bundan əlavə, müəllimin kommunikativ və ünsiyyət bacarıqları 
onun fəaliyyətinin əsasını təşkil etməlidir. 

Əlbəttə, müasir dövrdə təhsil müəssisələrində təlim keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi mühüm təhsil problemlərindən biri kimi daha geniş 
müstəvidə müzakirə oluna bilər və onun haqqında daha təfərrüatlı 
mülahizələr yürütmək mümkündür. Lakin ən vacibi zəruri olan prio- 
ritet məsələləri müəyyənləşdirməklə onun müxtəlif şəraitlərdə həyata 
keçirilməsi istiqamətində iş aparmaqdır. İdarəetmə işinin yerli şəraitə 
uyğun özünəməxsus problemlərini müəyyənləşdirmək və həmin isti- 
qamətdə fəaliyyət göstərməkdən ibarətdir. O zaman demokratik prin- 
siplərə söykənməklə yaradıcı fəaliyyət göstərmək və bununla təhsilin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi sahəsində daha böyük nailiyyətlər əldə 
etmək olar. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi anlayışının mahiyyəti hara- 
da təsbit olunmuşdur? 

 

A) Qiymətləndirmə Konsepsiyasında 

B) Təhsil Qanununda 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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C) Ümumi təhsilin Nümunəvi Nizamnaməsində 
D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında 
E) Qiymətləndirmə Konsepsiyasında və Nümunəvi Nizam- 

namədə 
 

2. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsinə aid göstəricilər sisteminə 
nələr daxildir? 

 

A)  Təhsil prоqramları, abituriyentlərin hazırlıq səviyyəsi, 
maddi-teхniki baza, infrastruktur, infоrmasiya resursları, 
təhsilverənlərin peşəkarlığı və s; 

B) Dərsliklərin sayı, abituriyentlərin hazırlıq səviyyəsi, mad- 
di-teхniki baza, infrastruktur, infоrmasiya resursları, təhsil- 
verənlərin peşəkarlığı və s; 

C)  Təhsil prоqramları, abituriyentlərin hazırlıq səviyyəsi, 
maddi-teхniki baza, infrastruktur, müəllimlərin sayı və s; 

D)  Təhsilverənlərin peşəkarlığı, valideynlərlə əlaqə, təhsil 
prоqramları, abituriyentlərin hazırlıq səviyyəsi və s; 

E) Keçirilən tədbirlərin sayı, abituriyentlərin hazırlıq səviy- 
yəsi, maddi-teхniki baza, infrastruktur, infоrmasiya resurs- 

ları və s. 
 

3. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsini yüksəltməyin mühüm 

şərtləri hansılardır? 

 

A) Yaradılmış məzmun, hazırlanmış texnologiyalar, müəllim 

hazırlığı; 
B) Müəllim-şagird əlaqələri, hazırlanmış texnologiyalar, müəl- 

lim hazırlığı; 
C) Yaradılmış məzmun, hazırlanmış texnologiyalar, şagirdin 

mütaliəsi; 
D) Hazırlanmış texnologiyalar, müəllim hazırlığı, şagird portfolisi; 
E) Yaradılmış məzmun, müəllim hazırlığı, keçirilmiş tədbirlərin 

sayı. 
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1.4. Təhsilin məzmunu və təşkilinə dair ümumi tələblər 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Bu gün ölkəmizdə yeni ictimai, siyasi, mədəni nailiyyətlərin əldə 
olunduğu bir dövrdə təhsil özünün cəmiyyətdəki avanqard rolu ilə 
başqa sahələrdən fərqlənir. İnsanın şəxsiyyət kimi yetişməsində əvə- 
zolunmaz rolu ilə özünü göstərir. Dünyanın inkişaf etmiş hər hansı 
ölkəsindəki mövcud vəziyyəti xatırlamış olsaq, orada inkişaf edərək 
böyük bir sosial fenomenə çevrilən təhsilin cəmiyyətlə hansı əlaqələr 
müstəvisində necə inkişaf etdiyi aydın şəkildə görünür. Təhsil elm- 
lə, cəmiyyətin müxtəlif zümrələrindən olan insanlarla, cəmiyyət 
üzvləri ilə necə kommunikativ əlaqələr qurulduğunu aydın şəkildə 
biruzə verir. 

Təhsil böyük bir mədəniyyət anlayışının müəyyən hissəsini təmsil 
etməklə, bütövlükdə onun özünün formalaşmasına xidmət edir. 

Təhsilin birinci atributu onun məzmunu hesab olunur. Qalan for- 

ma, üsul, vasitə və digər komponentlər məzmuna istinadən yaranır. 

Başqa sözlə, onun məntiqinə uyğun olaraq formalaşır. Odur ki, təh- 

sil islahatları aparıldığı zamanlarda həmişə onun məzmununun daha 

uğurlu olması diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Bu tələb indi də 

zəruri şərt kimi öz qüvvəsində qalır. Təhsilin məzmunu dedikdə nə 

başa düşülür? O, yeni dövrdə hansı xarakterik cəhətləri ilə fərqlənir 

və müəllimlərdən hansı bacarıqlara sahib olmağı tələb edir? 

Klassik pedaqogikada göstərilir ki, təhsilin məzmunu bilik, baca- 

rıq və vərdişlərin sistemi kimi anlaşılır. Yaddaş məktəbi üçün söylə- 

nilmiş bu fikir artıq öz aktuallığını itirməklə yeni məna, yeni mahiyyət 

kəsb etməkdədir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaxın gün- 

lərdə təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə 

Dövlət Strategiyası”nda Təhsil İslahatlarının davamı kimi ölkədə yeni 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Təhsilin məzmunu anlayışının mahiyyəti nədən ibarətdir? 

2. Təhsilin məzmununun hansı komponentləri vardır? 

3. Təhsilin məzmunu hansı tələblər əsasında təşkil olunmalıdır? 
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təhsil sisteminin yaradılması üçün zəruri hədəflər qəbul olunmuş- 

dur. Onlardan birincisi yeni məzmunun yaradılmasıdır. Strategiya- 

da göstərilir ki, “Birinci strateji istiqamət səriştəyə əsaslanan şəxsiy- 

yətyönlü təhsil məzmununun yaradılmasına yönəlmişdir və təhsilin 

məktəbəqədər, ümumi, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali olmaqla bü- 

tün pillələr üzrə kurikulumların inkişafı kimi vacib hədəfi ifadə edir”. 

Odur ki, ilk strateji istiqaməti də “səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü 

təhsil məzmununun yaradılması” kimi müəyyən edilmişdir. 

Göründüyü kimi, yeni məzmun səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü 

olması ilə fərqlənir. Bu, o deməkdir ki, məzmun, ənənəvi təhsildə ol- 

duğu kimi, təlim materiallarının deklorativ olaraq təsvirini tələb et- 

mir. Burada şagird şəxsiyyətində formalaşması nəzərdə tutulan səriş- 

tələr (kompetensiyalar) ifadə olunur. Bu səriştələr mahiyyət etibarilə 

tədris-təlim prosesinin nəticəsi olaraq formalaşır. Onlar hər bir şagird 

şəxsiyyətinin mərhələlər üzrə inkişafını müəyyənləşdirməyə imkan 

verir. Təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət 

tələbi kimi həm də ona məzmun standartları da deyilir. Bacarıqlar for- 

masında ifadə olunmuş bu standartlar inteqrativ xarakterdə olmaq- 

la öz məzmununda şagirdlərin mənimsəyəcəkləri zəruri bilikləri və 

fəaliyyətləri ehtiva edir. Məsələn, “Şagird kiçikhəcmli rabitəli mətnlər 

qurur” (Azərbaycan dili), “Şagird sadə riyazi alqoritmlər və layihələr 

tərtib edir” (Riyaziyyat), “Şagird sadə məişət xidmətlərini yerinə yeti- 

rir” (Texnologiya) və s. 
Bu səriştələr xarakter etibarı ilə praktik mahiyyət daşımaqla şəx- 

siyyətə yönələrək onda hansısa bir qabiliyyətin formalaşmasını tələb 
edir. Şəxsiyyətyönlülük inkişafla tənzimlənən bir anlayışdır. Belə ki, 
onun bu xarakteri şagird şəxsiyyətində müəyyən keyfiyyəti formalaş- 
dırmaqla onun inkişafını təmin edir. 

Dövlət Strategiyasında göstərildiyi kimi, yeni məzmun standart- 
larla yanaşı, yeni kurikulumların da yaradılmasını tələb edir. 

Bu gün yalnız məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə müasir kuri- 
kulumlar mövcuddur. Hazırda məktəbəqədər təhsil, kurikulumların 
tətbiqinə hazırlıq mərhələsini yaşayır. Ümumi təhsilin isə I-XI sinif- 
lərində yeni kurikulumlar tətbiq edilir. Dövlət Strategiyasından irəli 
gələn vəzifələr kimi 12 illik təhsilə keçid və təhsilin yeni infrastruktu- 
runun yaradılması ilə əlaqədar olaraq hazırlanmış kurikulumların bir 
daha nəzərdən keçirilməsi planlaşdırılır. 
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Təhsilin qalan pillələri üçün isə yeni standart və kurikulumların 
hazırlanması zəruri hesab edilir. 

Yeni standart və kurikulumlar müəllimlərdən xüsusi peşəkarlıq 
səviyyəsinin yüksək olmasını, tədqiqatçılıq, tədris prosesində yaradıcı 
fəaliyyət göstərə bilmək bacarıqlarına yiyələnməsini tələb edir. 

Bəs onda təhsilin məzmunu necə təşkil olunmalıdır? Yaradılmış 
məzmun hansı tələblər əsasında reallaşdırılmalıdır? 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələ xüsusi olaraq müasir dövrdə 

daha çox zərurət kəsb etdiyindən, həm də konseptual xarakter daşıdı- 

ğından onun təhsil qanununda təsbit edilməsi məqsədəuyğun sayıl- 

mışdır. Ona görə də təhsilin məzmunu və təşkilinə verilən tələblərə 

ayrıca yer ayrılmış, onun barəsində xüsusi tələblər müəyyənləşdiril- 

mişdir. Həmin tələblər aşağıdakılardan ibarətdir. 

Birinci, təhsilalanlarda müasir tələblərə və şəraitə uyğunlaşmaq, 

rəqabət qabiliyyətli оlmaq, informasiya cəmiyyətində yaşayıb fəaliy- 

yət göstərmək, ünsiyyət yaratmaq bacarığı zəruri sayılmışdır. Ona 

görə də belə bacarıqların formalaşdırılması ön plana çəkilmişdir. 

İkinci, müstəqil, yaradıcı şəxsiyyət və vətəndaş formalaşdırmaq 

əsas vəzifələrdən biri kimi nəzərə alınmışdır. Elə şəxsiyyət və vətən- 

daşlar ki, onlar öz üzərinə məsuliyyət götürmək, kollegial qərarların 

qəbulunda, demokratik təsisatların fəaliyyətində və inkişafında işti- 

rak etmək keyfiyyətlərinə malik olsunlar. 

Üçüncü, həm də təhsilalanlar fasiləsiz təhsil ala, daim yeniləşən, 

müasir standartlara uyğun gələn biliklərə və dünyagörüşünə yiyələnə, 

şəxsiyyət kimi inkişaf edə bilsin, cəmiyyətin tələbatı daha səmərəli 

ödənsin və ömür bоyu təhsilin hamı üçün açıq və bərabər imkanlı оl- 

ması təmin olunsun. 

Dördüncü, təhsilalanlarda yüksək intellektual səviyyə və praktik 

iş qabiliyyəti, yeni texnologiyalara yiyələnmək, informasiya axınında 

çevik istiqamət tapmaq bacarığı formalaşsın. 

Beşinci, cəmiyyətin yüksək səviyyəli və rəqabət qabiliyyətli kadr 

potensialına tələbatının ödənilməsi üçün real zəmin yaransın. 

Altıncı, təhsil müəssisəsində tədris prоsesinin təhsilalanların və 

təhsilverənlərin insan ləyaqətinə hörmət etməsi əsasında qurulması 

təmin olunsun. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Bütün bu tələblərin nəzərə alınması, ilk növbədə, məzmunun 

daha humanist və demokratik prinsiplər əsasında müəyyən olunma- 
sına təminat verəcək, eyni zamanda onun vətəndaşlıq və dövlətçilik 
mövqeyindən istifadə olunmasına şərait yaranacaqdır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Bu fikirlərdən hansı düzdür? 
 

A) Təhsil ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən qurulur. 
B) Təhsil sosial fenomendir. 
C) Təhsil yalnız təlim xarakteri daşıyır. 
D) Təhsil tərbiyədən dar anlayışdır. 

E) Təhsil cəmiyyətin müəyyən üzvlərini əhatə edir. 
 

2. Təhsilin birinci atributu nədir? 
 

A) Tərbiyə 
B) Təlim 
C) İnkişaf 
D) Məzmun 

E) Qiymətləndirmə 
 

3. Məzmunun səriştəyönlü olması nə deməkdir? 
 

A) Standartlardan ibarət olması 
B) Şəxsiyyətə yönəlməsi 
C) Təlim materiallarını ifadə edə bilməsi 
D) Təlim texnologiyaları üçün imkan yarada bilməsi 
E) Şagird şəxsiyyətində formalaşması nəzərdə tutulan səriştələri 

(kompetensiyalar) ifadə etməsi 
 

4. Təhsilin məzmunu və təşkilinə dair tələblər harada təsbit 
olunmuşdur? 

 

A) Qiymətləndirmə Konsepsiyasında 
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B) Təhsil Qanununda 
C) Ümumi təhsilin Nümunəvi Nizamnaməsində 
D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında 

E) Qiymətləndirmə Konsepsiyasında və Nümunəvi Nizamnamədə 
 

1.5. Azərbaycanda hansı təhsil müəssisələri vardır? 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Azərbaycan təhsili qədim tarixə malikdir. Tarixi mənbələrdə göstə- 
rildiyi kimi, təhsil müəssisələrinin təşəkkülü yeni eranın əvvəllərinə 
gedib çıxır. Artıq VII əsrdə təhsil sisteminin formalaşdığı qeyd edilir. 
Sonralar inkişaf elə həddə çatır ki, Azərbaycanın bir çox yerlərində, o 
cümlədən Təbriz, Marağa, Gəncə, Naxçıvan, Şamaxı, Ərdəbil təhsil və 
mədəniyyət mərkəzi kimi tanınır. 

XIII – XIV əsrlərdə Azərbaycan dili tədris dili kimi formalaşmağa 
başlayır. 

Bu dövrdəki təhsil müəssisələri daha çox mədrəsələrdə fəaliy-  
yət göstərir. Bu ənənə ruhanilərin təsiri altında XIX əsrə qədər məd- 
rəsələrdə davam edir. Artıq XIX əsrdə yeni üsulla işləyən məktəblər 
yaranmağa başlayır. Qəza məktəbləri yaranır. XX əsrin 20-ci illərindən 
başlayaraq təhsil müəssisələri genişlənir. 

Müstəqil Azərbaycanda təhsil daha mütərəqqi ənənələrə söy- 
kənərək inkişaf etməkdədir. Təhsil müəssisələri barəsində fikirlər 
qanunla təsbit olunmuş, təhsil müəssisələrinin səviyyəsi müəyyənləş- 
dirilmişdir. 

Respublikamızda təhsil müəssisələrinin fəaliyyət göstərməsi 
üçün onun təşkilati-hüquqi forması, statusu qanunvericiliklə müəy- 
yən edilir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Azərbaycan təhsilinin tarixi hansı dövrə təsadüf edir? 
2. Azərbaycan təhsilinin inkişaf tarixində hansı müəssisələr yaran- 

mışdır? 
3. Azərbaycanda təhsil müəssisələrinin hansı tipləri və növləri var- 

dır? 
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Azərbaycanda mülkiyyət formasına görə üç təhsil müəssisəsi fəa- 
liyyət göstərir: 

 Dövlət 
 Bələdiyyə 
 Özəl 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələri özü də müxtə- 

lif tip və növlərdən ibarətdir. 
Onlardan birincisi, məktəbəqədər təhsil müəssisələridir ki, onun 

da müxtəlif növləri vardır: körpələr evi, körpələr evi-uşaq bağçası, 
uşaq bağçası, xüsusi uşaq bağçası. 

İkincisi, ümumi təhsil müəssisələridir. Onlar da müxtəlif növlərə 
bölünür. Həmin növlər aşağıdakılardan ibarətdir: 

 ibtidai, orta və tam orta ümumtəhsil məktəbləri; 
 ümumtəhsil internat məktəbləri; 
 xüsusi məktəblər və xüsusi internat məktəbləri; 
 sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və 

xüsusi internat məktəbləri; 
 xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün müəssisələr, istedad- 

lı şagirdlər üçün məktəblər; 
 liseylər; 

 gimnaziyalar və s. 
 

Üçüncü tip məktəbdənkənar təhsil müəssisələridir ki, onun da 
aşağıdakı növləri vardır: 

 

1. Uşaq yaradıcılıq mərkəzləri; 

2. Uşaq – gənclər idman mərkəzləri; 

3. Uşaq – gənclər şahmat məktəbləri; 

4. Ekoloji tərbiyə və təcrübə mərkəzləri; 

5. Texniki yaradıcılıq mərkəzləri; 

6. Turizm və diyarşünaslıq mərkəzləri; 

7. Məktəbdənkənar iş mərkəzləri; 

8. Estetik tərbiyə və bədii yaradıcılıq mərkəzləri və s. 

 

Dördüncü tip ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələridir. Onun növləri 

isə peşə məktəbləri və peşə liseylərindən ibarətdir. 
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Beşinci peşə - ixtisas təhsili müəssisələridir ki, onlar kolleclərdir. 

Altıncı tip təhsil müəssisələri ali təhsil müəssisələridir. Buraya 

universitetlər, akademiyalar, institutlar və s. aid edilir. 

Yeddinci tip təhsil müəssisələri əlavə təhsil müəssisələridir ki, 

onun da növləri universitetlər, institutlar, mərkəzlər və sairdir. 

Azərbaycanda müxtəlif tipdən olan müəsisələrdə təhsil dövlət he- 

sabına və ya ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. Xüsusi təyinatlı təhsil 

(hərbi, milli təhlükəsizlik və digər) müvafiq təhsil müəssisələrində bu 

Qanunun tələbi nəzərə alınmaqla pulsuz həyata keçirilir. 

Təhsil müəssisələrində, təhsili idarəetmə və digər təhsil orqanla- 

rında siyasi partiyaların və dini qurumların strukturunun yaradılma- 

sına yol verilmir. 

Dövlət bütün təhsil müəssisələrini qanunvericiliyə uyğun kredit- 

lər vermək, qrantlar ayırmaq və dövlət təhsil müəssisələrinə güzəştlər 

etməklə təmin edir. 

Bundan əlavə, təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası və təhsil 

infrastrukturu müvafiq icra hakimiyyəti orqanının normativlərindən 

aşağı olur. 

Bütün hallarda tələblərə uyğun olmaqla vətəndaşlar, cəmiyyət və 

dövlət qarşısında məsuliyyət daşıyır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 

 

1. Azərbaycanda təhsil müəssisələrinin təşkili hansı dövrə aiddir? 

 

A) Azərbaycan təhsil müəssisələrinin təşəkkül tarixi orta əsrlərə ge- 

dib çıxır. 

B) Azərbaycan təhsil müəssisələrinin təşəkkülü XV əsrə aiddir. 

C) Azərbaycan təhsil müəssisələrinin təşəkkül tarixi XIX əsrə aiddir. 

D) Azərbaycan təhsil müəssisələrinin təşəkkülü yeni eranın əvvəl- 

lərinə gedib çıxır. 

E) Azərbaycan təhsil müəssisələrinin təşəkkülü XV əsrə aiddir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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2. Azərbaycanda nə vaxt yeni üsulla işləyən müəssisələr yaranma- 
ğa başladı? 

 

A) XV əsrdə 
B) XII əsrdə 
C) XIX əsrdə 
D) XIII əsrdə 

E) XVII əsrdə 
 

3. Hansılar mülkiyyət formasına görə təhsil müəssisələridir? 
 

A) Ümumi təhsil, məktəbəqədər təhsil, dövlət təhsili; 
B) Dövlət təhsili, bələdiyyə təhsili, özəl təhsil; 
C) Məktəbəqədər təhsil, dövlət təhsili, bələdiyyə təhsili; 
D) Ali təhsil, peşə - ixtisas təhsili, özəl təhsil; 

E) İlk peşə - ixtisas təhsili, peşə - ixtisas təhsili, ali təhsil. 
 

4. Hansılar təhsilin tipləridir? 
 

A) Körpələr evi, orta təhsil, uşaq yaradıcılıq mərkəzi; 
B) Tam orta təhsil, uşaq bağçası, universitet; 
C) Məktəbəqədər təhsil, ümumi təhsil, məktəbdənkənar təhsil; 
D) Körpələr evi – uşaq bağçası, tam orta təhsil, institut; 

E) Uşaq bağçası, peşə məktəbi, universitet. 
 

1.6. Məktəbəqədər təhsilin məqsəd və məzmunu 
 

A. Suallar 
 

1. Azərbaycanda məktəbəqədər təhsil müəssisələri nə vaxtdan 
təşəkkül tapmışdır? 

2. Məktəbəqədər təhsilin fəaliyyət göstərməsi hansı məqsədi daşı- 
yır? 

3. Məktəbəqədər təhsilin qurulmasının başlıca prinsipləri hansılar- 
dır? 
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B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Azərbaycan təhsil sistemində məktəbəqədər təhsilin özünəməxsus 
yeri vardır. Ötən əsrin əvvəllərindən fəaliyyətə başlayan bu təhsil 
müəssisələri uzun bir yol keçməklə inkişaf etmiş, onun maddi-texniki 
bazasının, infrastrukturunun inkişaf etdirilməsinə dair tədbirlər həya- 
ta keçirilmişdir. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə ilk vaxtlar tərbiyə müəs- 
sisəsi kimi baxıldığından orada iş aparan, xüsusilə uşaqların inkişafı 
ilə məşğul olan işçilərə “tərbiyəçilər” deyilmişdir. Lakin son dövrlər- 
də, xüsusilə respublikamızın müstəqilliyi dövründə məktəbəqədər 
tərbiyə müəssisələrinin təhsilvermə funksiyası aydın şəkildə dərk 
olunduğundan onlar “məktəbəqədər təhsil müəssisələri” kimi adlan- 
dırılmışdır. Azərbaycan təhsilinin tarixində ilk “Məktəbəqədər təhsil 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda bu anlayış təsbit 
olunmuş və oradakı tərbiyəçilər sözü “tərbiyəçi-müəllim” kimi adlan- 
dırılmışdır. Həm də məktəbəqədər təhsilin cəmiyyətin formalaşması 
və inkişafındakı rolu yüksək dəyərləndirilmiş, onun daha geniş miq- 
yas alması, intişar tapması üçün tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Rəsmi məlumatlardan bəlli olduğu kimi, hazırda Azərbaycanda 
1680 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi vardır. Onlardan 1639-u dövlət, 
41-i isə özəl müəssisələrdir. 

Uşaqların bağçalara cəlb olunmasında da çətinliklərin olması mü- 
şahidə olunur. Son dövrlərin məlumatlarına görə respublikamızdakı 
107,7 min uşaq məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə cəlb olunmuşdur. 
Onlardan 106,7 mini yalnız dövlət müəssisələrinə cəlb edilmişdir. 
Ölkəmizdə uşaqların təhsil müəssisələri ilə əhatəliliyi (1-5 yaşlı uşaq- 
ların ümumi sayına nisbətən) 13, 3 faizdir. 

Ümumiyyətlə, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin şəhər və kənd- 
lərdə yaradılması baxımından vəziyyət eyniyyət təşkil etmir. Belə ki, 
məktəbəqədər təhsil müəssisələrindən 947-si şəhərdə, 733-ü isə kənd- 
lərdə fəaliyyət göstərir. 41 özəl məktəbəqədər təhsil müəssisəsi yalnız 
şəhərdə fəaliyyət göstərir. Kəndlərdə isə özəl bağçalar yoxdur. 

Məktəbəqədər təhsil bütün təhsil sisteminin bünövrəsini təşkil edir. 
Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında və inkişafında əsas rol oynayır. 
Bu təhsil pilləsində uşaqların potensial imkanlarını meydana çıxar- 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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maq, onların məktəbə hazırlıqlarını düzgün istiqamətləndirmək, iste- 
dad və qabiliyyətərinin aşkar olunmasına təkan vermək mümkün olur. 
Mütəxəssislərin fikrincə, məktəbəqədər təhsilin məqsədi uşağın fərdi 
yaş potensialının meydana çıxarılması üçün şəraitin yaradılmasından 
ibarətdir. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
qeyd olunduğu kimi, məktəbəqədər təhsil məktəbəqədər yaşlı uşaq- 
ların erkən yaş dövründən intellektual fiziki və psixi inkişafını, sadə 
əmək vərdişlərinə yiyələnməsini, istedad və qabiliyyətinin üzə çıxarıl- 
masını, sağlamlığının qorunmasını, estetik tərbiyəsini, təbiətə və insan- 
lara həssas münasibətinin formalaşdırılmasını təmin edir. 

Bu gün ölkəmizin həyatında uşaq şəxsiyyətinə böyük diqqət mü- 
şahidə olunur. Əlahəzrət uşağın fiziki və mənəvi inkişafının təmin 
olunması, onların maraq və istəklərinin ödənilməsi, ümumiyyətlə, 
inkişafına dəstək verilməsi daha çox diqqət mərkəzində dayanır. Odur 
ki, müstəqil Azərbaycanın istər ictimai, istərsə də pedaqoji həyatında 
uşaqların daha yaxşı, xoşbəxt böyümələri üçün, ilk növbədə, norma- 
tiv-hüquqi bazanın möhkəmləndirilməsinə xüsusi önəm verilir. Bun- 
dan əlavə, cəmiyyətdə uşaqlar üçün inkişafyönümlü şəraitin yaradıl- 
masına səy göstərilir. Son illər ərzində təhsilin, o cümlədən məktə- 
bəqədər təhsilin yeni prioritetlərini müəyyən edən “Təhsil haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Məktəbəqədər təhsilin Dövlət 
Standartı və P roqramı”, “Məktəbəqədər təhsilin proqramı (kuriku- 
lumu)”, “Məktəbəqədər təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası- 
nın Qanunu” kimi normativ-hüquqi sənədlər qəbul edilmişdir. 

Bütün bu tədbirlər nəticəsində məktəbəqədər təhsilin mənzərəsi 
dəyişmiş, onun yeni məzmunu, strategiyaları, qiymətləndirmə siste- 
mi, eləcə də idarəetmə mexanizmi yaranmışdır. Məktəbəqədər təhsi- 
lin infrastrukturu yeni pedaqoji, psixoloji yanaşmalar fonunda daha 
da müasirləşmişdir. Sözsüz, bu məsələdə proqressiv dünya təcrübə- 
sindən istifadə edilmiş, qlobal düşüncə tərzinə biganə yanaşılmamış, 
daha çox dünyanın marağında olan düşüncə mədəniyyətinin öyrə- 
nilib tətbiq edilməsinə birmənalı önəm verilmişdir. Gələcək modern 
dünyanın genişlənməkdə və zənginləşməkdə olan uşaq təfəkkürünün 
fonunda qurulacağı fikri bir məntiq kimi qəbul edilmişdir. 

Məktəbəqədər təhsilin məzmunu dedikdə bu sahədə olan məz- 
mun standartları başa düşülür. Onların müəyyənləşdirilməsi və təs- 
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diq olunması perspektiv fəaliyyət üçün zəruri hesab edilir. Həmin 
standartlar uşaqların inkişafını izləmək və istiqamətləndirmək üçün 
ardıcıl qiymətləndirmə aparmağa imkan verir. Uşağa istiqamətlən- 
miş, fəaliyyətyönümlü, kamil insanın, rəqabətədavamlı şəxsiyyətin 
formalaşdırılması üçün nəticəyönümlü təhsilin qurulması, yeni yanaş- 
maların, interaktiv təlim üsullarını əsas tələb kimi qəbul edir. 

Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartlarında, milli kurikulu- 
munda ən ümumi səriştələr ümumiləşdirilərək bloklaşdırılır və isti- 
fadə üçün təqdim olunur. Orada bloklaşdırılmış inkişaf sahələri məz- 
munun daha ümumi formatı kimi çıxış edir. Həmin istiqamətlər aşa- 
ğıdakılardan ibarət olmaqla milli səviyyədə qəbul olunmuş məzmunu 
diqtə edir. Həmin məzmun aşağıdakı parametrlərdən ibarət olmaqla 
daha çox kütlələrin tələbatına uyğun qaydada verilir: 

 

1. Fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik 

2. İdrakın inkişafı 
3. Estetik və yaradıcı inkişaf 

4. Sosial-emosional inkişaf 
 

Qeyd olunan istiqamətlər üzrə qruplaşdırılmış məzmun xətləri, 
bir sıra səriştələri (kompetensiyaları) ifadə edir. Odur ki, həm məktə- 
bəqədər, həm də təhsilin digər pillə və səviyyələri üçün hazırlanmış 
standartlar bacarıqları ifadə etməklə, həm də ölçüləbilən xarakter da- 
şıyır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Hansı fikir düzdür? 
 

A) Azərbaycanda məktəbəqədər təhsil müəssisələri XI əsrdə fəaliy- 

yətə başlamışdır. 
B) Azərbaycanda məktəbəqədər təhsil müəssisələri XIX əsrdə fəa- 

liyyətə başlamışdır. 

C) Azərbaycanda məktəbəqədər təhsil müəssisələri ötən əsrin əv- 
vəllərində fəaliyyətə başlamışdır. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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D) Azərbaycanda məktəbəqədər təhsil müəssisələri XVIII əsrin or- 
talarında fəaliyyətə başlamışdır. 

E) Azərbaycanda məktəbəqədər təhsil müəssisələri XIII əsrdə fəa- 

liyyətə başlamışdır. 

 

2. Müasir normativ-hüquqi sənədlərə əsasən məktəbəqədər təh- 
sil müəssisələrində uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan 
şəxslər necə adlanır? 

 

A) Təlimçi 

B) Tərbiyəçi 
C) Tərbiyəçi-müəllim 

D) Müəllim 

E) Metodist-müəllim 
 

3. Doğru fikri müəyyənləşdirin. 
 

A) Kəndlərdə özəl bağçalar çoxdur. 

B) Kəndlərdə özəl bağçalar yoxdur. 
C) Şəhər və kəndlərdə özəl bağçalar çoxdur. 
D) Şəhərlərdə dövlət bağçası ilə müqayisədə özəl bağçalar çoxdur. 

E) Şəhərlərdə və kəndlərdə özəl bağçalar yoxdur. 
 

4. Düzgün cavablar hansılardır? 
 

1. Məktəbəqədər təhsil bütün təhsil sisteminin bünövrəsini təşkil 
edir. 

2. Məktəbəqədər təhsil əsas təhsil hesab olunur. 
3. Məktəbəqədər təhsil 1-5 yaşlıları əhatə edir. 
4. Məktəbəqədər təhsil 1-6 yaşlıları əhatə edir. 
5. Məktəbəqədər təhsilin kurikulumu hazırlanmamışdır. 
A) 1,2 
B) 1,3 
C) 2,4 
D) 4,5 

E) 2,5 
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1.7.Ümumi təhsilə xas keyfiyyətlər 

A. Suallar 
 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Ümumi təhsil sahəsi üzrə fəaliyyət Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasına, “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa, müvafiq fərman, qərar və sərəncamlara, Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnaməyə və digər nor- 
mativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq qurulur. Ümumi təhsil 
sistemində idarə olunmanın şəffaflığı və demokratikliyi, yerli təhsili 
idarəetmə orqanlarının, ümumi təhsil müəssisələrinin müstəqilliyi, 
təlim-tərbiyə ocaqlarında təhsilin keyfiyyətinə yönəlmiş yaradıcılıq 
və təşəbbüskarlıq mühitinin yaradılması, icra intizamı və məsuliy- 
yət mədəniyyətinin formalaşması əsas inkişaf prioritetlərindən he- 
sab olunur. 

Ümumi təhsil haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericili- 

yinin əsas məqsədi vətəndaşların ümumi təhsil sahəsində Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası ilə nəzərdə tutulmuş təhsil hüququnu 

təmin etməkdən, ümumi təhsil prosesi iştirakçılarının hüquqlarını və 

vəzifələrini müəyyən etməkdən, onlar arasında münasibətləri tənzim- 

ləməkdən və ümumi təhsilin təşkilati-hüquqi bazasını yaratmaqdan 

ibarətdir. 

Ümumi təhsil təhsilalanlara elmlərin ümumi əsaslarının öyrədil- 

məsini, zəruri bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanmasını, onların həya- 

ta və əmək fəaliyyətinə hazırlanmasını təmin edən təhsil pilləsidir. Bu 

təhsil pilləsi təhsilalanlara elmlərin ümumi əsaslarının öyrədilməsini, 

zəruri bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanmasını, onların həyata və 

əmək fəaliyyətinə hazırlanmasını təmin edir. Ümumi təhsil təhsilalan- 

ların fiziki və intellektual inkişafına, zəruri biliklərə yiyələnməsinə, 

onlarda sağlam həyat tərzinə və sivil dəyərlərə əsaslanan vətəndaş 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Təhsil sistemində ümumi təhsilin rolu və əhəmiyyəti nədən 
ibarətdir? 

2. Ümumi təhsil sisteminin məqsəd və vəzifələri hansılardır? 

3. Ümumi təhsil sisteminin yeni məzmununa nələr daxildir? 
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təfəkkürünün formalaşmasına, milli və dünyəvi dəyərlərə hörmət 

hissinin aşılanmasına, ailə, cəmiyyət, dövlət və ətraf mühit qarşısında 

hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməsinə imkan yaradır. Ümumi 

təhsil müvafiq təhsil proqramları əsasında həyata keçirilir. Azərbay- 

can Respublikasında ümumi təhsil, ibtidai təhsil, ümumi orta təhsil 

və tam orta təhsildən ibarətdir. Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə 

müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəsinə keçid qaydaları müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunur. 

Ümumi təhsil ümumtəhsil məktəblərində, xüsusi təmayüllü təh- 

sil müəssisələrində, gimnaziyalarda, liseylərdə, ilk peşə-ixtisas və orta 

ixtisas təhsili müəssisələrində, habelə ali təhsil müəssisələrinin tabeli- 

yində yaradılan məktəblərdə həyata keçirilir. Ümumi təhsil sistemin- 

də təhsilalanların fiziki inkişafını təmin etmək və müxtəlif yaradıcılıq 

qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə məktəbdənkənar təhsil 

proqramları tətbiq olunur. 

Ümumi təhsil Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz təhsil sis- 

teminin bir pilləsi olmaqla fərdin, cəmiyyətin və dövlətin maraqları 

nəzərə alınaraq davamlı inkişaf etdirilən və təhsilalanlar tərəfindən 

bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini təmin edən mühüm 

fəaliyyət sahəsidir. 
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda qeyd 

olunduğu kimi, ümumi təhsil aşağıdakı məqsədlərə xidmət edir: 
Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, Azər- 

baycan xalqının dəyərlərinə və ümumbəşəri  dəyərlərə,  xalqının  
adət və ənənələrinə, insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən, 
azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, sərbəst qərarlar qəbul etmə- 
yi bacaran, müstəqil, yaradıcı düşünən, sağlam həyat tərzinə, müasir 
dünyagörüşünə, yüksək mədəniyyətə və intellektə malik vətəndaş və 
şəxsiyyət yetişdirmək; 

- sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilmə- 
sini və daim artırılmasını təmin etmək, təhsilalanları ictimai həyata və 
səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq; 

- təhsilalanların Azərbaycan xalqının dəyərləri və bəşəri dəyərlər 
ruhunda tərbiyə olunmasını, dövlət maraqları və azərbaycançılıq 
məfkurəsi əsasında formalaşdırılmasını təmin etmək. 
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Ümumi təhsil pilləsi aşağıdakı təhsil səviyyələrindən ibarətdir: 
- məktəbəhazırlıq mərhələsi (5 yaş); 
- ibtidai təhsil (I-IV siniflər); 
- ümumi orta təhsil (V-IX siniflər); 
- tam orta təhsil (X-XI siniflər). 
İbtidai təhsilin məqsədi təhsilalanlara oxumaq, yazmaq və hesab- 

lama bacarıqları aşılamaq, onlarda insan, cəmiyyət və təbiət haqqında 
ilkin həyati biliklər, məntiqi təfəkkür elementləri, estetik, bədii zövq 
və digər xüsusiyyətlər formalaşdırmaqdan ibarətdir. İbtidai təhsil mü- 
vafiq təhsil proqramına əsasən həyata keçirilir. Azərbaycan Respubli- 
kasında ibtidai təhsil altı yaşdan başlanır. Valideynlərin və uşaqların 
digər qanuni nümayəndələrinin arzusu ilə təhsil müəssisəsi istedadlı 
uşaqları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada 
daha erkən yaşda qəbul edə bilər. 

Ümumi orta təhsilin məqsədi təhsilalanların şifahi nitq və yazı mə- 
dəniyyətinin, ünsiyyət bacarığının, idrak fəallığının və məntiqi təfək- 
kürünün inkişafını, təhsil proqramına daxil olan fənlər üzrə və eləcə 

də dünya sivilizasiyasının inkişafı haqqında müvafiq bilik və təsəv- 
vürlərinin formalaşdırılmasını, müasir informasiya-kommunikasiya 
vasitələrindən istifadə etmək qabiliyyətini, hadisələri qiymətləndir- 
mək və öz gələcək fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirmək baca- 

rığını təmin etməkdən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasında ümumi 
orta təhsil icbaridir və müvafiq təhsil proqramına əsasən həyata ke- 
çirilir. Ümumi orta təhsil səviyyəsində yekun qiymətləndirmə aparı- 
lır və təhsili başa vuran təhsilalanlara müvafiq dövlət sənədi verilir. 

Ümumi orta təhsil haqqında sənəd təhsilin növbəti pillədə və səviy- 
yədə davam etdirilməsi üçün əsas sayılır. 

Tam orta təhsil səviyyəsində təhsilalanların istedad və qabiliyyə- 

tinin reallaşdırılması, müstəqil həyata və peşə seçiminə hazırlanması, 

fəal vətəndaş mövqeyinin, milli və ümumbəşəri dəyərlərə, insan hü- 

quqlarına və azadlıqlarına hörmət hissinin və tolerantlığın formalaş- 

dırılması, müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarından və 

digər texniki vasitələrdən sərbəst istifadə etməsi, iqtisadi biliklərin əsas- 

larına yiyələnməsi, xarici dillərdən birində, yaxud bir neçəsində ünsiy- 

yət saxlaması və s. təmin olunur. Tam orta təhsil ümumi təhsilin hər  

üç səviyyəsini əhatə edən təhsil proqramlarının tam mənimsənilməsini 
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nəzərdə tutur. Tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təmayülləşməsi 

(humanitar, texniki, təbiət və digər) təmin olunur. Dövlət təhsil müəs- 

sisələrində tam orta təhsil pulsuzdur. Attestasiyanın nəticələrinə görə 

məzunlara müvafiq qaydada dövlət nümunəli sənəd-attestat verilir. 

Ümumiliyi, vahidliyi, əmək istiqamətli olması, politexnik xarak- 

ter daşıması, milli mədəniyyətə istinad etməsi, fərdi qabiliyyətləri 

nəzərə alması ümumi orta təhsilin başlıca xüsusiyyətlərindəndir. 

Milliyyətindən, dilindən, mənşəyindən, dinindən asılı olmayaraq hər 

bir vətəndaşın öyrənməli olduğu zəruri biliklərin, bacarıq və vərdiş- 

lərin, davranış qaydalarının məcmusu ümumi təhsilin məzmununu 

təşkil edir. Ümumi təhsil imkan verir ki, gələcək peşəsindən, ixtisa- 

sından asılı olmayaraq hamının şəxsiyyəti normal inkişaf edə bilsin. 

Ümumi təhsil cəmiyyətdə adamların bərabər mövqe tutmalarına şə- 

rait yaradır. Təhsil səviyyələri müxtəlif olan şəxslər, adətən, cəmiy- 

yətdə başqa-başqa mövqe tuturlar. Ümumi orta təhsili olan şəxs xalq 

təsərrüfatının bir sahəsindən digər sahəsinə sərbəst keçməyə və orada 

fəaliyyət göstərməyə imkan qazanır. Ümumi orta təhsil mənəvi və əx- 

laqi inkişafın, fiziki və estetik kamilləşməyin bünövrəsidir. Bu əsasda 

hər bir şəxs öz qabiliyyətlərini maksimum inkişaf etdirə bilər. Təhsilin 

ümumiliyi və vahidliyi bir-birindən ayrılmazdır. Ümumi orta təhsilin 

vahidliyi əsasən onun məzmununda ifadə olunur. Ümumi orta təhsi- 

lin politexnik istiqaməti iki cəhətdən səciyyələnir: politexnik biliklər 

və politexnik bacarıqlar. Ümumiyyətlə, şagirdlər üçün ümumi olan, 

əmək və politexnik səciyyə daşıyan, milli mədəniyyətə istinad edən 

və şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan təhsil ümumi orta 

təhsil hesab edilir. Ölkəmizdə orta ümumi təhsilin bu cəhətləri yüksək 

dəyərləndirildiyindən onun icbariliyi qəbul olunmuşdur. 
Ümumi təhsilin məzmunu fərdin, cəmiyyətin, dövlətin maraq və 

tələbatlarını, milli və ümumbəşəri dəyərləri əks etdirməklə huma- 

nistlik, dünyəvilik, varislik, inteqrativlik prinsipləri əsasında müəy- 

yən edilir. 

Ümumi təhsilin məzmunu təhsilalanların yaş, fizioloji, psixoloji 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla onların dünyagörüşünün və şəxsiy- 

yətinin formalaşmasını, bazar münasibətlərinin tələblərinə uyğun zə- 

ruri bilik və bacarıqlara yiyələnməsini, əqli, fiziki, mənəvi, estetik in- 
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kişafını, müstəqil əmək və təhsil həyatına hazırlanmasını, cəmiyyətin 

faydalı və məhsuldar üzvünə çevrilməsini təmin edir. 

Ümumi təhsilin məzmununa dair ümumi tələblər aşağıdakılardır: 
-təhsilin məzmununu təhsilalanın və cəmiyyətin tələbatına, dövlə- 

tin təhsil siyasətinə uyğunlaşdırmaq; 

-məzmunu nəticəyönümlülük, şəxsiyyətyönümlülük, şagird- 

yönümlülük, inteqrativlik prinsipləri əsasında müəyyənləşdirmək; 

-təhsilalanların təlim marağını, potensial imkanlarını, sağlamlığı- 

nın təhlükəsizliyini nəzərə almaqla onlara davamlı inkişaflarını təmin 

edən, müstəqil həyatda lazım olan zəruri biliklərin və əqli, informativ- 

kommunikativ, psixomotor bacarıqların aşılanmasını təmin etmək; 

-təhsilin məzmununa şagirdlərin ümumi inkişafına xidmət et- 

məyən, tətbiqi xarakterdə olmayan, məzmunu ağırlaşdıran məlumat- 

yönümlü məsələlərin daxil edilməsinə yol verməmək; 

-şagirdlərin təfəkkürünü, idraki maraqlarını formalaşdırmaq, 

hərtərəfli inkişafını təmin etmək və əmək fəaliyyətinə hazırlamaq 

ümumi təhsilin məzmununun əsasını təşkil edir. 
 

C. Özünüzü yoxlayın. 

 
1. Ümumi təhsilin məzmunu hansı prinsiplər əsasında müəyyən 

edilir? 
 

A) Tolerantlığın formalaşdırılması, müasir informasiya kommuni- 
kasiya texnologiyalarından və digər texniki vasitələrdən sərbəst 
istifadə etməsi; 

B) Fərdin, cəmiyyətin, dövlətin maraq və tələbatlarını, milli və 
ümumbəşəri dəyərləri əks etdirməklə humanistlik, dünyəvilik, 
varislik, inteqrativlik; 

C) Şifahi nitq və yazı mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi; 
D) Şagirdlərin idraki maraqlarını formalaşdırmaq; 
E) Əmək istiqamətli olması. 

 

2. Ümumi təhsil pilləsinin səviyyələrinin düzgün göstərildiyi va- 
riantı seçin. 

 

A) İbtidai təhsil, ümumi orta təhsil, tam orta təhsil; 
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B) Məktəbəqədər təhsil, ümumi orta təhsil, ibtidai təhsil; 
C) Məktəbəqədər təhsil, tam orta təhsil, ali təhsil; 
D) Ümumi orta təhsil, tam orta təhsil, ali təhsil; 
E) Ali təhsil, tam orta təhsil, ibtidai təhsil. 

 

3. Hansı fikir yanlışdır? 
 

A) Ümumi təhsil təhsilalanlara elmlərin ümumi əsaslarının öyrə- 
dilməsini, zəruri bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanmasını, onla- 
rın həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlanmasını təmin edən təhsil 
pilləsidir. 

B) Ümumi orta təhsil mənəvi və əxlaqi inkişafın, fiziki və estetik 
kamilləşməyin bünövrəsidir. 

C) Dövlət təhsil müəssisələrində tam orta təhsil pulludur. 
D) Tam orta təhsil səviyyəsində məzunlara müvafiq qaydada dövlət 

nümunəli sənəd-attestat verilir. 
E) Tam orta təhsil ümumi təhsilin hər üç səviyyəsini əhatə edən təh- 

sil proqramlarının tam mənimsənilməsini nəzərdə tutur. 
 

1.8. İlk peşə-ixtisas təhsili 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Ölkəmizin təhsil sisteminin tərkib hissələrindən biri olan ilk 

peşə-ixtisas təhsili böyük tarixi dövründə mürəkkəb, bununla bəra- 

bər, şərəfli bir yol keçmişdir. Belə ki, 1920-ci ilədək ölkəmizin region- 

larında müxtəlif tipli peşə məktəbləri fəaliyyət göstərmişdir. 1843-cü 

1. Azərbaycanda ilk peşə-ixtisas məktəbləri nə vaxtdan yaranmağa 

başlamışdır? 

2. İlk peşə-ixtisas təhsilinin məqsəd və vəzifələri hansılardır? 
3. İlk peşə-ixtisas təhsilinin inkişaf etdirilməsi üçün hansı tədbirlər 

həyata keçirilib? 

4. Nə qədər peşə məktəbləri vardır və orada hansı peşələr öyrədi- 

lir? 
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ildə Şəkidə, 1879-cu ildə Naxçıvanda, 1884-cü ildə Gəncədə, 1887-ci 

ildə Bakıda sənət məktəbləri yaradılmışdır. 

Ölkəmizdə texniki peşə təhsilinin sürətli inkişafı, onun ictima- 

iyyət arasında böyük nüfuza malik olması Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin 1969-cu ildə rəhbərliyə gəldiyi dövrdən başlanmışdır. Qısa 

müddətdə 16 yeni texniki-peşə məktəbi açılmış, 20 texniki məktəb 

orta texniki məktəbinə çevrilmişdir. O dövrdə Heydər Əliyevin göstə- 

rişi əsasında texniki-peşə məktəbləri açılmış, 20 texniki məktəbin orta 

texniki təhsili sisteminin iqtisadi və sosial inkişaf planı hazırlanıb təs- 

diq edilmişdir. 

Bu gün Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin layiqli davamçısı 

ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin təhsillə bağlı imzaladığı fərman 

və sərəncamlar ölkəmizdə təhsilin inkişafına yeni təkan verir, onun 

qabaqcıl dünya ölkələri səviyyəsinə qaldırılmasına şərait yaradır. 

İlk peşə-ixtisas təhsilinin əsas məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir: 
 Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, 

xalqının milli ənənələrinə və demokratiya prinsiplərinə, insan hüquq- 
ları və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq 
ideyalarına sadiq olan, müstəqil, yaradıcı düşünən vətəndaş və şəx- 
siyyət yetişdirmək; 

 milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf et- 
dirən, geniş dünyagörüşünə malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri 
qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri biliklərə yiyələnən, müasir təfək- 
kürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis-kadrlar hazırlamaq; 

 sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini 
və ixtisasın daim artırılmasını təmin etmək, təhsilalanları ictimai hə- 
yata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq. 

İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin vəzifələri isə aşağıdakılardır: 
 ilk peşə-ixtisas təhsili sahəsində dövlət proqramlarını, kadr ha- 

zırlığının prioritet və istiqamətlərini, dünya təhsil sisteminə inteqra- 
siyanı həyata keçirmək və beynəlxalq standartlara cavab verən təhsil 
şəraitinin və mühitinin yaradılmasını təmin etmək; 

 işəgötürənlərin sifarişləri nəzərə alınmaqla, ilk peşə-ixtisas təh- 
sili müəssisəsinə təhsilalanların qəbulunu proqnozlaşdırmaq və Azər- 
baycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə təqdim etmək; 

 ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində müəyyən edilmiş qayda- 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Res- 
publikasında peşə təhsilinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” 
23 avqust 1996-cı il tarixli qərarı ilə peşə təhsili müəssisələrinə peşə 
məktəbi və peşə liseyi statusu verilmiş, mövcud peşələrin yeni siyahı- 
sı hazırlanmış və təsdiq edilmiş, maddi texniki bazası müasir tələblərə 
uyğun olmayan bir sıra peşə təhsili müəssisələri ləğv edilmişdir. 

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycn Respublikasının Təh- 
sil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin yaradıl- 
ması və fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 2016-cı il 20 aprel 
tarixli Fərmanına əsasən Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə 
Dövlət Agentliyi yaradılmışdır. 

Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaradılan Peşə Seçiminə Dəstək Siste- 
mi (PSDS) portal (www.psds.edu.az) da bu sahədə müsbət addımlar- 
dan biri kimi dəyərləndirilməlidir. Bu həm Azərbaycan cəmiyyətində 
peşə təhsilinə olan marağın daha da artırılmasına təkan verəcək, həm 
də orta məktəb şagirdlərinin peşələrlə daha yaxından tanış etməyə, 
şagirdləri bacarıq və maraq dairələrinə uyğun olan peşə sahələrinə 
istiqamətləndirməyə, məzunların işəgötürənlərlə əlaqə qurmalarını 
təmin etməyə imkan yaradacaq. Nəticədə gənclərin məşğulluğunu 
daha asan təmin etmək olacaq. 

Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 25 aprel 2018-ci il tarixdə 
“Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul 
edilmişdir. Bu qanun layihəsi Azərbaycan Respublikası Konstitusi- 
yasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin birinci bəndinə uyğun olaraq, 
Azərbaycan Respublikasında peşə hazırlığının səmərəliliyinin artırıl- 
ması və rəqabətqabiliyyətli ixtisaslı kadrların hazırlanması məqsədilə 

da monitorinq keçirmək və təhsilalanların biliyini qiymətləndirmək, 
təlim prosesində innovativ texnologiyalardan və yeni təlim üsulla- 
rından istifadə etmək; 

 hər bir təhsilalanın intellektual, mədəni və mənəvi inkişafını tə- 
min etmək, müvafiq peşə üzrə təhsilalma tələblərini ödəmək; 

 təlim-tərbiyə prosesini yüksək səviyyədə təşkil etmək; 
 yüksəkixtisaslı kadrlar hazırlamaq; 
 mühəndis-pedaqoji heyətin ixtisasının artırılması və kadrların 

yenidən hazırlanması üçün tədris planı və proqramları hazırlamaq; 

 beynəlxalq fəaliyyəti və xarici əlaqələri təmin etmək. 
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peşə təhsili sahəsində dövlət siyasətinin prinsiplərini, peşə təhsili və 

təlimi sisteminin təşkilati-hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. 

“Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafı- 

na dair Strateji Yol Xəritəsi” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Bu sənəd peşə 

təhsili və təlimi sahəsində dünyada mövcud meyillər nəzərə alın- 

maqla, ölkədə əmək bazarının tələblərinə uyğun təhsil proqramları 

əsasında ixtisaslı kadrlar hazırlayan peşə təhsili sisteminin inkişaf 

etdirilməsi məqsədilə çeviklik və inteqrasiya prinsipləri əsasında ha- 

zırlanmışdır. 

“Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına 

dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə ilkin mərhələdə 2020-ci ilədək müxtə-  

lif istiqamətli 10 pilot peşə təhsil müəssisəsinin qurulması hədəf in- 

dikator olaraq müəyyən edilib. Bu məqsədlə iqtisadiyyatın prioritet 

istiqamətləri, işəgötürənlərin tələbləri və dövlət peşə təhsili müəs- 

sisələrinin mövcud vəziyyəti araşdırılıb və əmək bazarında tələbatın 

yüksək olduğu prioritet sahələr üzrə ixtisaslı yeni kadrlar hazırlaya 

biləcək 10 pilot peşə təhsili müəssisəsi seçilib. 

Nümunəvi peşə təhsili müəssisəsində təhsilalanların bilik və ba- 

carıqlarının inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, peşə təhsili müəssisələrində 

çalışan mühəndis-pedaqoji heyətin təlimləndirilməsi üçün də əlverişli 

şərait yaradılması nəzərdə tutulur. 

4 pilot peşə təhsili müəssisəsinin (Texnika və Texnologiyalar, Də- 

niz Nəqliyyatı, Gəmiqayırma və Liman İşləri üzrə Bakı Dövlət Peşə 

Təhsil Mərkəzləri, Bərdə və Cəlilabad peşə liseyləri) təmiri, tikintisi 

və tam yenidən qurulması üçün dövlət büdcəsindən maliyyə vəsaiti 

ayrılıb. 

Bu gün ölkəmizdə 110 peşə təhsili müəssisəsi, o cümlədən 45 peşə 

liseyi, 1 peşə təhsili mərkəzi və 64 peşə məktəbi fəaliyyət göstərir. 

Həmçinin 14 dövlət peşə təhsil mərkəzi vardır. 

2019-cu ildə peşə təhsili müəssisələrinə qəbul olmaq istəyən na- 

mizədlərə 23 yeni ixtisas təqdim ediləcəkdir. Ümumilikdə isə bu il 145 

ixtisas təklif edilir ki, bunlar da, əsasən, sənaye, turizm və İT ilə bağlıdır. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    



43 
 

 

Peşə istiqamətləri üzrə ixtisaslar aşağıdakılardır: 
• İqtisadiyyat, xidmət, avtomatika və idarəetmə - əməliyyatçı 

mühasib; ərzaq və qeyri-ərzaq malları satıcısı; nəzarətçi-xəzinədar; 
turizm agenti; video çəkilişi üzrə operator; aşpaz; barmen-ofisiant; qən- 
nadçı, şirniyyatçı; bərbər-vizajist; fotoqraf; nəzarət-ölçü və avtomatika 
cihazlarının çilingəri; gəmi aşpazı; kompüter ustası; vebdizayner; 
mehmanxana inzibatçısı və s. 

 Kənd təsərrüfatı, balıq və meşə təsərrüfatı – meyvə-tərəvəz us- 
tası; bitkiçilik mütəxəssisi; elektrik avadanlıqlarına xidmət və təmir 
üzrə elektrik montyoru-avtomobil sürücüsü; təmirçi-çilingər; geniş 
profilli traktorçu-maşinist, avtomobil sürücüsü (BC kateqoriyası); 
kəndin elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə elektrik montyoru, avto- 
mobil sürücüsü və s. 

 Kimyəvi və biokimyəvi texnologiya – kimyəvi analiz laborantı; 
kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı və s. 

 Energetika, elektrotexnika, cihazqayırma və optik texnika, ra- 
diotexnika, rabitə və informasiya texnologiyaları - qazanxana avadan- 
lıqlarına baxan maşinist; rabitə operatoru; mobil telefonların təmiri 
ustası və s. 

 Metallurgiya, maşınqayırma və metal emalı–əl elektrik qay- 
naqçısı; alətçi-çilingər; krançı-maşinist və s. 

 Aviasiya, kosmik raket, dəniz texnikası və nəqliyyat vasitələri 
–planer və mühərrik üzrə mexanik; gəmi elektriki; matros; motorçu 
(maşinist) və s. 

 İlkin tələbat və ərzaq mallarının texnologiyası – çörək ustası; 
dərzi; geyim üzrə dizayner; çap ustası; kompüter üzrə operator, di- 
zayner və s. 

 İnşaat və arxitektura – dülgər; suvaqçı; inşaat çilingəri; bənna 
və s. 

 Sənətşünaslıq, mədəniyyət və incəsənət-kargüzar; zərgər; xal- 
çaçı; reklam işçisi; bədii tikmə ustası və s. 

 

C. Özünüzü yoşlayın. 
 

1. Bakıda sənət məktəbləri nə vaxt yaradılmışdır? 
 

A) 1843 B)  1879 C)  1887 D) 1884 E) 1890 
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2. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi yanında Peşə 
Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi nə vaxt yaradılmışdır? 

 

A) 2011   B) 2016 C) 2013 D) 2017 E) 2012 
 

3. İlk peşə-ixtisas təhsilinin məqsədi hansıdır? 
 

A) Hər bir təhsilalanın intellektual, mədəni və mənəvi inkişafını tə- 
min etmək, müvafiq peşə üzrə təhsilalma tələblərini ödəmək; 

B) Beynəlxalq fəaliyyəti və xarici əlaqələri təmin etmək; 
C) Sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini 

və ixtisasın daim artırılmasını təmin etmək, təhsilalanları ictimai 
həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq; 

D) İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində müəyyən edilmiş qayda- 
da monitorinq keçirmək və təhsilalanların biliyini qiymətləndir- 
mək, təlim prosesində innovativ texnologiyalardan və yeni təlim 
üsullarından istifadə etmək; 

E) Ali və orta ixtisas məktəblərinə kadr hazırlamaq. 
 

1.9.Orta ixtisas təhsili 

A. Suallar 
 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Orta ixtisas təhsili məktəblərinin tarixi qədimdir. İlk orta ixtisas 
məktəbləri XVIII əsrdə Avropada və Rusiyada meydana gəlmişdir. 

Oktyabr inqilabına qədər Orta Asiya, Gürcüstan və başqa Zaqafqa- 
ziya respublikalarında peşə ixtisas tipli məktəb olmadığı halda, 1881- 
ci ildə Bakıda Dənizçilik Məktəbi, 1895-ci ildə Musiqi Məktəbi, 1902-ci 
ildə Tibb Məktəbi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. 1919-cu ildə isə 
Qazax Seminariyası Azərbaycanda pedaqoji kadr hazırlayan ilk təhsil 
ocağı kimi tanınmışdır. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Orta ixtisas təhsilinin tarixi nə zamandan başlayır? 

2. Orta ixtisas təhsilinin məqsədi nədir? 
3. Dünyada orta ixtisas təhsilinə münasibət necədir? 
4. Orta ixtisas təhsilinin xüsusiyyətləri hansılardır? 
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Orta ixtisas təhsili şəxsiyyətin və cəmiyyətin təhsilə olan tələbatla- 
rının ödənilməsində əhəmiyyətli yer tutmaqla peşə-ixtisas təhsili sis- 
teminin müəyyən səviyyəsini əhatə edir. 

Məlumdur ki, orta ixtisas təhsili ümumi orta və orta peşə-ixtisas 
təhsili proqramlarını həyata keçirir. Onun məqsədi respublikanın iq- 
tisadiyyatı və sosial sferasının bütün sahələri üçün müxtəlif ixtisaslar 
üzrə orta ixtisaslı mütəxəssislər yetişdirməkdir. YUNESKO-nun Bey- 
nəlxalq Təhsil Klassifikatorunda orta ixtisas təhsili universitetəqədər- 
ki təhsilə bərabər tutulur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, orta ixtisas təhsili keçmiş sovet təhsil 
sisteminə xas olan təhsil səviyyəsi deyil, inkişaf etmiş ölkələrdə ali 
təhsiləqədərki səviyyədə müstəqil təhsil müəssisələri (ABŞ-da ikiil- 
lik kolleclər, Yaponiyada kiçik və texniki kolleclər, Böyük Britaniyada 
orta təhsildən sonrakı təhsil kollecləri və politexnik kolleclər, Almani- 
yada xüsusi məktəblər, texniklər məktəbi, peşə akademiyaları və xü- 
susi akademiyalar və sairə) və ya ali təhsil müəssisələrinin tərkibində 
orta ixtisas təhsili müəssisəsi mövcuddur. 

Böyük Britaniyada kolleclər müxtəlifdir: 
a) 6-cı sinifdən sonra olan kolleclər tələbələrə ixtisas verir və 

ali məktəbə hazırlayır. 
b) Peşə və ali təhsil kollecləri isə tələbələrə müxtəlif təşki- 

latlarda əməkdaşlıq etmək üçün təhsil və təcrübənin vəhdətdə keçi- 
rilməsinə kömək edir. 

İrlandiya peşə hazırlığı qısaldılmış proqramlarla 1-3 il ərzində 
aparılır. 2 ildən sonra məzuna sertifikat, 3-cü ilin axırında diplom 
verilir. 

Britaniya kolleclərinə 16 yaşından qəbul olunurlar, ixtisas kvalifi- 
kasiyasına uyğun sertifikat alırlar. Ali məktəbə qəbul olmaq istəyən- 
də kollecdə öyrəndiyi fənlərin nəticəsinə görə 2-ci və 3-cü kursa bər- 
pa olunurlar. 

Azərbaycanda orta ixtisas təhsili ölkənin təhsil sisteminin tərkib 
hissəsidir. Bu təhsil pilləsi həm də tam orta təhsili həyata keçirir. 
Orta ixtisas təhsili sistemi peşə təhsili strukturunda özünün spesifik 
xüsusiyyətləri, sosial-mədəni tarixi, inkişaf yolu olan bir struktur- 
dur. Bu struktura aid olan ixtisasların hər biri üçün tədris olunacaq 
fənlər və onların saatları müəyyənləşdirilmişdir. 
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Ümumiyyətlə, bu strukturun-təhsil pilləsinin normativ-hüquqi 
sənədləri, tədris-metodik kompleksləri keçmiş sosialist ölkələrində 
mövcud olan sistemə çox yaxın olmuşdur. 

Ölkə Prezidentinin 5 sentyabr 2009-cu il tarixli Fərmanı ilə təs- 
diqlənmiş “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun  
6 və 21-ci maddələrinin tələblərinə uyğun olaraq orta ixtisas təhsi- 
linin Dövlət Təhsil Standartı və Nizamnaməsi yenidən işlənmişdir. 
Orta ixtisasın yeni Dövlət standartında onun məzmunu, qüvvədə 
olma müddəti dəyişdirilmiş, tətbiq sahəsi aydınlaşdırılmışdır. 

1995-ci ildə təsdiqlənmiş Orta ixtisas təhsilinin Nizamnaməsində 
məzunlara “kiçik mütəxəssis” ixtisas dərəcəsi verilirdisə, artıq yeni 
Təhsil Qanununun tələbinə uyğun olaraq “subbakalavr” ixtisas 
dərəcəsinin verilməsi Dövlət Təhsil Standartı və Nizamnaməsində 
qeyd edilmişdir. 

Əvvəlki Dövlət Təhsil Standatlarından fərqli olaraq, yenisində 
orta ixtisas təhsili sahəsində istifadə olunan anlayışların məna və 
məzmunu şərh olunur. 

Məlumdur ki, Boloniya Bəyənnaməsinin başlıca müddəaların- 

dan biri ölkədə təhsilin keyfiyyət  təminatı  sisteminin  yaradılması 

və onun Ümumavropa “təhsilin keyfiyyətinin idarəolunması” siste- 

minə uyğunlaşdırılması ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə müəyyən işlər 

görülmüşdür. Belə ki, orta ixtisas təhsilinin keyfiyyətinin qiymətlən- 

dirilməsini təmin etmək məqsədilə “Ali və orta ixtisas təhsili müəs- 

sisələrinin attestasiya və akkreditasiyasının keçirilməsi üçün tələb və 

meyarlar” təsdiq olunmuşdur. 

Cəmiyyətin təbəqələrə ayrıldığı və onun aztəminatlı təbəqələ- 

rinin yarandığı bir şəraitdə orta ixtisas təhsilinin sosial əhəmiyyəti 

daha da artır. 

Son dövrlərdə orta ixtisas təhsilinin məzmununda köklü dəyi- 

şikliklər aparılmış və aparılmaqdadır. Belə ki, orta ixtisas təhsili üzrə 

subbakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan mini- 

mum tələblərə cavab verən təhsil proqramları tətbiq olunmuş, buna 

müvafiq tədris planları və fənn proqramları hazırlanmışdır. 

Orta ixtisaslı kadrların hazırlanması üçün yalnız müvafiq mad- 

di-texniki bazanın olması kifayət deyil, bunun üçün dövrün tələb- 

lərinə uyğun hazırlanmış kurikulumların, müvafiq dərslik və dərs 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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vəsaitlərinin, təhsilalanlara bilik və bacarıqlar aşılamağı bacaran 

peşəkar mühəndis-pedaqoji heyətin olması da vacibdir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 aprel 1999-cu   

il tarixli, 72 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respub- 

likasında ümumi orta təhsilin dövlət standartları”nın tərkib hissəsi 

olan “Ümumtəhsilin bazis tədris planı”nın tələblərinə uyğun olaraq 

orta ixtisas təhsilinin baza təhsil proqramlarında “Ümumtəhsil fən- 

ləri” blokunun nümunəvi strukturu təsdiqlənmiş və buna müvafiq 

tədris planlarında dəyişiklik aparılmışdır. 

Orta ixtisas təhsilinin inkişafı Azərbaycanın dövlət siyasi və so- 

sial-iqtisadi inkişafında köklü dəyişikliklər baş verdiyi şəraitdə hə- 

yata keçirilir: bazar iqtisadiyyatı formalaşır, iqtisadiyyatın və sosial 

sahənin inkişaf perspektivlərinə uyğun olaraq orta ixtisas təhsilli 

mütəxəssislərə tələbatın artması müşahidə olunur. 

Orta ixtisas təhsilinin normativ-hüquqi bazası islahatın tələbləri 

baxımından formalaşdırılır. 
Kiçik sahibkarlığın inkişafı orta ixtisaslı mütəxəssislərdən istifa- 

də dairəsini genişləndirir və onlara müstəqil iş yerləri yaratmaq üçün 
imkanlar açır. İnformasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi iqtisadiy- 
yatda və sosial sahələrdə orta ixtisas təhsilli mütəxəssislərə tələbatı 
artırır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 8-
ci abzasını rəhbər tutaraq, orta ixtisas təhsili müəssisələri şəbəkə- 
sinin optimallaşdırılması, təkrarlanmaların aradan qaldırılması, 
idarəetmənin, kadr hazırlığının səmərəsinin və keyfiyyətinin yüksəl- 
dilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
03.02.2016-cı il tarixli, 30 №-li Qərarına əsasən, orta ixtisas təhsili şə- 
bəkəsində dəyişikliklər aparılmış, bir sıra kolleclərin birləşdirilməsi 
həyata keçirilmişdir. 

1. Bakı Sosial Pedaqoji Kolleci, Bakı Humanitar Kollecinə; Bakı 
Kompüter Kolleci, Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kollecinə; Şuşa Mu- 
siqi Kolleci, Şuşa Humanitar Kollecinə qoşulmuş; 

2. Gəncə Texniki Kolleci Gəncə Humanitar Kollecinə birləşdi- 
rilərək Gəncə Dövlət Regional Kolleci adlandırılmış; 

3. Şəki Pedaqoji Kolleci və Şəki Musiqi Kolleci birləşdirilərək Şəki 
Dövlət Regional Kolleci adlandırılmış; 
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4. Şamaxı Humanitar Kolleci və Şamaxı Dövlət Sosial İqtisad Kol- 
leci birləşdirilərək Şamaxı Dövlət Regional Kollec adlandırılmış; 

5. Bakı Neft-Energetika Kolleci Azərbaycan Dövət Neft və Sənaye 
Universitetinin nəzdində Bakı Neft-Energetika Kolleci adlandırılmış; 

6. Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci Sumqayıt Dövlət Uni- 
versitetinin nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci adlandırılmış; 

7. Bakı Sənaye Pedaqoji Kolleci Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kol- 
lecinə qoşularaq Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəzdin- 
də Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci adlandırılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 20 may 2019-cu il, 
230№-li “Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə bakalavrların, ali təhsil 
müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə (əsas (baza ali) tibb təhsilinə) 
müvafiq ixtisaslar üzrə subbakalavrların qəbulu, habelə bakalavria- 
tı (əsas (baza ali) tibb təhsilinə) başa vurmayan şəxslərin orta ixtisas 
təhsli müəssisələrinə köçürülməsi Qaydaları”na əsasən subbakalavr- 
lar Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə qəbul imta- 
hanlarında iştirak etmədən müsabiqə yolu ilə, ixtisasların uyğunluğu 
nəzərə alınmaqla qəbul olunurlar. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. İlk orta ixtisas məktəbləri harada yaranmışdır? 
 

A) XVIII əsrdə Avropada və Rusiyada 
B) XVIII əsrdə Avropada 
C) XVIII əsrdə Rusiyada 
D) XVI əsrdə ABŞ-da 
E) XVII əsrdə Avropada 

 

2. Fikirlərdən hansı düzdür? 
 

A) Orta ixtisas təhsili ümumi orta təhsil proqramlarını həyata keçi- 
rir. 

B) Orta ixtisas təhsili ümumi orta və orta peşə-ixtisas təhsili proq- 
ramlarını həyata keçirir. 

C) Orta ixtisas təhsili orta peşə-ixtisas təhsili proqramlarını həyata 
keçirir. 

D) Orta ixtisas təhsili bakalaviriat proqramını həyata keçirir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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E) Orta ixtisas təhsili ümumi orta, orta peşə-ixtisas və bakalavr təh- 
sili proqramlarını həyata keçirir. 

 

3. Fikirlərdən hansı səhvdir? 
 

A) Azərbaycanda orta ixtisas təhsili ölkənin təhsil sisteminin tərkib 
hissəsidir. 

B) Orta ixtisas təhsilinin normativ-hüquqi bazası islahatın tələbləri 
baxımından formalaşdırılır. 

C) Orta ixtisaslı kadrların hazırlanması üçün yalnız müvafiq mad- 
di-texniki bazanın olması kifayət deyil. 

D) Bakı Sənaye Pedaqoji Kolleci Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolle- 
cinə qoşularaq Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəz- 
dində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci adlandırılmışdır. 

E) Əvvəlki Dövlət təhsil standatlarından fərqli olaraq, yenisində 
orta ixtisas təhsili sahəsində istifadə olunan anlayışların məna 
və məzmunu şərh olunmur. 

 

1.11. Əlavə təhsilin istiqamətləri 
 

A. Suallar 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Əlavə təhsil Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil fəaliyyətinin 
müəyyən hissəsini təşkil edir. Elə ona görə də bu sahənin daha düz- 
gün və keyfiyyətli idarə olunması məqsədi ilə “Təhsil haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda ona xüsusi yer ayrılmış və 
zəruri istiqamətləri konkret olaraq aşağıdakı kimi göstərilmişdir: 

- kadrların yenidən hazırlanması; 
- stajkeçmə, kadrların təkmilləşdirilməsi; 

- təkrar ali təhsil və orta ixtisas təhsili; 

 

1. Əlavə təhsilin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? 

2. Azərbaycanda əlavə təhsilin hansı istiqamətləri vardır? 
3. İstiqamətlər üzrə əlavə təhsil formalarının məzmunu nədən 

ibarətdir? 
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- dərəcələrin yüksəldilməsi; 
- yaşlıların təhsili. 
Məlum olduğu kimi, əlavə təhsil bu sahə üzrə fəaliyyətinə xüsu- 

si icazə verilmiş müəssisələrdə və qurumlarda təşkil olunur. Təhsilin 
bu sahəsini müvafiq təhsil proqramları üzrə bitirmiş şəxslərə hüquqi 
sənəd verilir və onlar barəsində stimullaşdırıcı tədbirlər tətbiq edilir. 
Heç şübhəsiz, əlavə təhsilin təşkil olunmasında, eləcə də həyata ke- 
çirilməsində maraq amili birinci yerdə dayanmaqla bütövlükdə işin 
keyfiyyətinin yüksəlməsinə əsaslı təsir göstərir. Lakin bununla yanaşı, 
onun müvafiq qaydada normativ-bazasının hazırlanması da öz növ- 
bəsində ciddi tələb kimi stimullaşdırıcı rol oynayır. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 6 sent- 
yabr tarixli, 163 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Əlavə təhsilin məz- 
munu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı bir istiqaməti üzrə təhsil al- 
mış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi qaydaları”nda qeyd edilir ki, 
əlavə təhsil hər bir vətəndaşın fasiləsiz təhsil almaq imkanını təmin 
edir və insan potensialının inkişafının, kadrların intellektual və peşə 
hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi və təkmilləşdirilməsinin, onların 
daim dəyişən və yenidən əmək şəraitinə uyğunlaşdırılmasının, yaş-  
lı vətəndaşların ölkənin sosial – iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında 
fəal və səmərəli iştirakının təmin edilməsi vəzifələrini daşıyır. Orada 
pedaqoji prosesin qurulması cəmiyyətdə yaşayan insanların zəruri 
tələbatları ilə nizamlanır. Kiminin ixtisasartırmaya, kiminin yenidən 
təhsil almağa, kiminin ikinci təhsil almağa və s. tələbatlarının ödənil- 
məsi ilə müşayiət olunur. Bu isə təbii olaraq normativ-hüquqi bazada 
həyata keçirilir ki, onun da özünəməxsus məzmun və metodologiyası 
vardır. Təhsil Qanununda göstəridiyi kimi, bu məzmun və metodo- 
logiya xüsusi təhsil proqramlarına uyğun olaraq müvafiq icra haki- 
miyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

Əlavə təhsilin istiqamətləri içərisində ixtisasartırma təhsilinin xüsu- 
si rolu vardır. İxtisasartırma təhsilinin əsas məqsədi hər bir işçinin və ya 
mütəxəssisin ixtisası üzrə hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsidir. 

Ali, orta ixtisas və ilk peşə - ixtisas təhsili pillələrinin hər hansı 
birini bitirmələri haqqında dövlət sənədi olan kadrlar beş ildən bir ix- 
tisasartırma kurslarından keçməli, özlərinin baza biliklərini, eləcə də 
peşəkarlıqlarını yüksəltməli olurlar. O zaman ixtisasartırma təhsilinə 
müraciət edirlər. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    



51 
 

 
 

İxtisasartırma təhsili üzrə təlim modulları aşağıdakılardır: 
- peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları üzrə təlim; 
- ixtisas sahələri üzrə təlim; 
- innovasiyalar üzrə təlim. 
İxtisasartırma təhsilinin kurikulum çərçivəsi mərkəzi icra haki- 

miyyəti orqanları, bələdiyyələr və özəl qurumlar tərəfindən təsdiq 
edilir və kurikulum çərçivəsinin məzmunu mütəmadi olaraq yeniləş- 
dirilir və ya təkmilləşdirilir. 

Əlavə təhsilin mühüm istiqamətlərindən biri kadrların yenidən- 
hazırlanma təhsilidir. 

Yenidənhazırlanma ilkin baza peşə-ixtisas təhsili almış və müəy- 
yən əmək sahəsində çalışan hər bir vətəndaşın müvafiq sahə üzrə yeni 
peşə və ixtisasa yiyələnmək istəyini həyata keçirən əlavə təhsil for- 
masıdır. Bu təhsil forması kadrlara olan real tələbatın daha da dina- 
mik və çevik surətdə ödənilməsinə xidmət göstərir. 

Yenidənhazırlanma təhsili əyani formada həyata keçirilir. Mad- 
di – texniki və tədris bazası imkan verən müvafiq lisenziyası olan 
müəssisələrdə yenidənhazırlanma təhsili distant (məsafədən) for- 
mada həyata keçirilə bilər. 

Mütəxəssislərin yenidən hazırlanmasında müxtəlif tədris forma- 
larından (mühazirə, seminar, müstəqil işlər, laboratoriya işləri, fərdi 
və qrup üzrə məsləhətlər, tədris ekskursiyaları, referatların hazırlan- 
ması, biliklərin test üsulu ilə yoxlanılması, pedaqoji təcrübə və s.) 
istifadə olunur. 

Əlavə təhsilin istiqamətləri içərisində stajkeçmə və kadrların tək- 
milləşdirilməsi təhsili də özünəməxsus əhəmiyyət kəsb edir. Əlavə 
təhsilin bu istiqaməti elmi-pedaqoji, pedaqoji, mühəndis-müəllim 
kadrları, sənaye, tikinti, iqtisadiyyat, tibb, kənd təsərrüfatı, bütün 
növ istehsalat sahələri və s. kateqoriyadan olan kadrlar üçün nəzər- 
də tutulur. 

Stajkeçmə və kadrların təkmilləşdirilməsi təhsili peşəkarlıq sə- 
viyyəsinin və əməyin yüksəldilməsi məqsədi daşıyır. Həmçinin, 
kadrların peşə bacarıqlarının formalaşdırılması və inkişaf etdirilmə- 
sinə nəzəri biliklərin təcrübə ilə əlaqələndirilməsinə, daha müasir 
peşə bacarıqları və vərdişlərinin qazanılmasına, yeni texnologiyalar 
və innovasiyalar sisteminin tətbiqi üzrə təcrübə əldə edilməsinə xid- 
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mət edir. Stajkeçmə və təkmilləşmənin sonunda əlavə təhsil müəs- 
sisəsinin müəyyən etdiyi vahid formada sənəd – stajkeçənə sertifi- 
kat, təkmilləşdirilənə arayış verilir. 

Əlavə təhsilin istiqamətlərindən biri də təkrar ali təhsil və orta 
ixtisas təhsilidir. Əlavə təhsilin bu istiqaməti ilkin  baza  peşə-ixti- 
sas təhsili proqramı ilə yenidən əldə ediləcək ixtisasın baza təhsili 
proqramları arasındakı fərqi aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutul- 
muş əlavə təhsil növüdür. 

Mütəxəssis hazırlığı işində çevikliyi və ayrı-ayrı şəxslərin əlavə 
ixtisas təhsili almaq arzusunu təmin etmək məqsədi ilə təkrar ali və 
orta ixtisas təhsili hər hansı təhsil müəssisəsində hazırlanan ixtisas- 
lar üzrə həyata keçirilə bilər. 

Təkrar ali və orta ixtisas təhsili üzrə qəbul qaydaları və müvafiq 
ixtisaslar üzrə qəbul ediləcək tələbələrin sayı mövcud maddi – texni- 
ki baza və elmi-pedaqoji potensialı nəzərə alınmaqla, tədris müəssi- 
səsi tərəfindən müəyyənləşdirilir. 

Əlavə təhsilin bir istiqaməti də dərəcələrin yüksəldilməsidir. 
Orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və subbakalavr dərəcəsi 
almış kadrların uyğun ixtisaslar üzrə bakalavr səviyyəsinə hazırlığı- 
nı nəzərdə tutan təhsil növüdür. 

Dərəcələrin yüksəldilməsi üzrə təhsil proqramları ali təhsil 
müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir. Dərəcələrin yüksəldilməsinə 
icazə verilmiş ixtisasların, eləcə də bu ixtisaslara yiyələnmək üçün 
tələb olunan baza ixtisaslarının siyahısı hər il əlavə təhsil müəssisəsi 
tərəfindən müəyyənləşdirilir və təsdiq edilir. 

Dərəcələrin yüksəldilməsi təhsili əyani, qiyabi və distant (mə- 
safədən) formalarda aparıla bilər. 

Əlavə təhsilin istiqamətlərindən biri də yaşlıların təhsilidir. Yaş- 
lıların təhsili vətəndaşların fasiləsiz olaraq cəmiyyətdə və iqtisadiy- 
yatda baş verən dəyişikliklərə uyğunlaşmasını təmin edən əlavə təh- 
sil növüdür. Əlavə təhsilin bu istiqaməti əmək qabiliyyətli əhalinin 
böyük bir hissəsinin əmək bazarında rəqabət qabiliyyətli olmaları 
üçün onların yenidən ixtisaslaşması, yeni iş imkanlarının yaradılma- 
sı zərurətindən irəli gəlir. 

Yaşı 18-dən yuxarı, müstəqil fəaliyyət təcrübəsi və peşəsi olan, 
bəzi hallarda isə heç bir peşəsi olmayan insanlar yaşlıların təhsilinə 
cəlb oluna bilərlər. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Təhsilə cəlb ediləcək kontingentin tərkibinə aşağıdakı şəxslər 

daxil ola bilər: 

- uzunmüddətli fasilədən sonra peşəkar əmək fəaliyyətinə qa- 

yıdanlar, peşəsi olmayanlar; 

- yeni peşəyə yiyələnməyə və ya ixtisasını artırmağa ehtiyac 

duyan işsizlər; 

- hərbi xidmətdən tərxis olunanlar; 

- evdar qadınlar və uşaqlı analar; 
- şəxsi keyfiyyətlərini inkişaf etdirmək və ya bilik dairəsini ge- 

nişləndirmək arzusunda olan şəxslər. 
Beləliklə, əlavə təhsilin bütün yuxarıda qeyd edilən istiqamətləri 

fasiləsiz təhsilin təmin olunmasına, diplomdan sonrakı hazırlığın hə- 
yata keçirilməsinə xidmət edir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Əlavə təhsilin istiqaməti neçədir? 
 

A) 6 
B) 9 
C) 11 
D) 7 
E) 5 

 

2. Hansı əlavə təhsilin formalarına aid deyil? 
 

A) Kadrların yenidən hazırlanması, stajkeçmə; 
B) Kadrların təkmilləşdirilməsi, təkrar ali təhsil və orta ixtisas təh- 

sili; 
C) Dərəcələrin yüksəldilməsi, yaşlıların təhsili; 
D) Yaşlıların təhsili, ümumi təhsil; 
E) Təkrar ali təhsil və orta ixtisas təhsili, dərəcələrin yüksəldilməsi. 

 

3. Hansı xüsusiyyət yenidənhazırlanmaya aid deyil? 
 

A) Əlavə təhsil formasıdır. 
B) Real tələbatın dinamik və çevik surətdə ödənilməsinə xidmət 

göstərir. 
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C) Yenidənhazırlanma təhsili əyani formada həyata keçirilir. 
D) Yenidənhazırlanma təhsili qiyabi formada həyata keçirilir. 
E) Yenidənhazırlanma təhsili distant (məsafədən) formada həyata 

keçirilə bilər. 
 

4. Kimlər yaşlıların təhsilinə cəlb oluna bilməz? 
 

A) Yaşı 18-dən yuxarı olanlar; 
B) Hərbi xidmətdən tərxis olunanlar; 
C) Yeni peşəyə yiyələnməyə və ya ixtisasını artırmağa ehtiyac du- 

yan işsizlər; 
D) Evdar qadınlar və uşaqlı analar; 
E) Ümumi orta təhsili başa vuranlar. 

 

1.12. Təhsil müəssisəsinin idarə edilməsi 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

İdarəetmə çoxcəhətli bir prosesi əhatə edir. O cəmiyyətin bütün 
fəaliyyət dairəsi ilə əlaqədardır. Çünki hər bir idarəetmə mərhələsi 
nəticə etibarilə insanların fəaliyyətinin nizamlanması, qaydaya salın- 
ması, kiçik və böyük kollektivlərin idarə olunması, bu isə istehsal, 
əmək kooperasiyasının həyata keçirilməsi, habelə canlı əməklə isteh- 
sal vasitələrinin müəyyən qaydada əlaqəndirilməsi ilə bağlıdır. 

«İdarəetmə» anlayışı ən ümumi, universal anlayışlar sırasına daxil 
edilir. Tədqiqatçılar haqlı olaraq qeyd edirlər ki, idarəetmə yalnız tex- 
niki və istehsal sahəsində deyil, həm də sosial sistemlər sahəsində (o 
cümlədən pedaqoji sistemlər sahəsində) də zəruridir. Ümumiyyət- 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. İdarəetmə nədir? 
2. İdarəetmənin mahiyyətini başa düşmək üçün hansı zəruri prin- 

siplər vardır? 
3. İdarəetmənin strukturunda neçə səviyyəli idarəetmə vardır? 
4. Müəllim və şagirdlərin birgə fəaliyyətinin mühüm amil olmasını 

şərtləndirən nədir? 
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lə, idarəetmə nədir? İdarəetmə dedikdə məqsədəuyğun qərarlar qə- 
bul etməyə, idarə olunan obyekti təşkil etməyə, ona nəzarət etməyə, 
tənzimləməyə yönəldilmiş fəaliyyət, düzgün informasiya əsasında işin 
təhlili və onun yekunlaşdırılması başa düşülür. Cəmiyyətin müxtə- 
lif sahələrində idarəetmə mövcuddur. O cümlədən təhsil sisteminin 
idarə olunması da xüsusi bir problem kimi diqqəti cəlb edir. Məlum 
olduğu kimi, pedaqoji prosesin iştirakçılarının qarşılıqlı təsiri ardıcıl, 
qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyətlərdən və ya funksiyalardan yaranır. Bu za- 
man işin təhlili, işin məqsədi və planlaşdırılması, işin təşkili, ona nə- 
zarət, nizama salma və təshih etmə mərhələlər kimi gözlənilir. Təhsil 
Nazirliyi sistemində idarəetmə onun strukturları arasında idarəetmə 
mədəniyyəti gözlənilməklə həyata keçirilir. 

İdarəetmənin mahiyyətini başa düşmək üçün bir sıra zəruri prin- 
siplərin mənimsənilməsi vacib hesab edilir. Onlar aşağıdakılardan 
ibarətdir: 

1) kollegiallıqla vahid rəhbərliyin əlaqələndirilməsi; 
2) idarəetmədə dövlət və ictimai əsasların əlaqələndirilməsi; 
3) idarəetmədə elmilik, nəzəriyyə ilə praktikanın qırılmaz qarşı- 

lıqlı əlaqəsi; 
4) idarəetmədə planlılıq; 
5) idarəetmədə sistemlilik və komplekslilik; 
6) idarəetmədə səmərəliliyə, yekun nəticələrə nail olmaq meyli; 
7) idarəetmədə mərkəzləşdirmənin və desentralizasiyanın rasio- 

nal əlaqələndirilməsi; 
8) idarəetmədə demokratikləşdirmə və humanistləşdirmə. 
Təhsil sisteminin idarə olunmasının dövlət xarakteri təhsil sahə- 

sində dövlət siyasətinin prinsiplərində təsbit olunmuşdur. Həmin 
prinsiplər «Təhsil haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunun- 
da ifadə olunmuşdur. Orada təhsilin humanist xarakteri, təhsilin dün- 
yəvi xarakteri, hamının təhsil almaq hüququna malik olması, təhsilin 
demokratik, dövlət-ictimai xarakter daşıması və s. qeyd edilmişdir. 
Təhsil sahəsində dövlət siyasətini ardıcıl həyata keçirmək üçün ölkədə 
təhsili idarə etməkdən ötrü müvafiq dövlət orqanlarının yaradılması 
bildirilir. 

Müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətlərindən biri dövlət idarəet- 
mə sistemindən dövlət-ictimai idarəetmə sisteminə keçilməsidir. 
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Təhsilin dövlət-ictimai idarəetməsinin əsas ideyasını təhsil 
problemlərini həll etmək üçün dövlətin və cəmiyyətin səylərini birləş- 
dirmək, tədris prosesinin məzmununu, forma və metodlarını, müxtə- 
lif tip təhsil müəssisələrini seçməkdə müəllimlərə, şagirdlərə, validey- 
nlərə böyük hüquqlar və azadlıqlar vermək təşkil edir. 

Təhsil sisteminin dövlət xarakteri o deməkdir ki, ölkədə təhsil 

sahəsində vahid siyasət həyata keçirilir. “Təhsil haqqında” Qanuna 

əsasən Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsi prioritet sahə hesab 

olunur. Prioritetlik o deməkdir ki, ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi, mə- 

dəni və beynəlxalq sahələrdə uğurları təhsil sistemi ilə əlaqələndirilir. 

Dövlət idarəetmə orqanı olan Təhsil Nazirliyi öz hüquqları və 

səlahiyyətləri daxilində təhsil sahəsində standartları işləyib hazırla- 

yır, təhsil müəssisələrini akkreditasiyadan (qeydiyyatdan), pedaqoji 

kadrları attestasiyadan keçirir, ölkədə və konkret regionda təhsil sis- 

temini formalaşdırır, peşələrin və ixtisasların siyahısını, təhsil müəs- 

sisələrini maliyyələşdirir. Təhsil sistemini stabilləşdirmək və inkişaf 

etdirmək üçün dövlət fondları yaradır, təhsil müəssisələrinin şəbəkə- 

sini proqnozlaşdırır, təhsil sahəsində Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericiliyinin icra olunmasına nəzarət edir və s. Təhsili idarəet- 

mənin ictimai xarakterinin güclənməsinin mühüm göstəricilərindən 

biri təhsil sisteminin dövlətsizləşdirilməsi və təhsil müəssisələrinin 

diversifikasiyasıdır (diversifikasiya latın sözüdür, mənası müxtəliflik, 
hərtərəfli inkişaf deməkdir). 

Dövlətsizləşdirmə o deməkdir ki, dövlət təhsil müəssisələri ilə ya- 

naşı qeyri-dövlət təhsil müəssisələri də meydana gəlir, onlar dövlət 

aparatının strukturları olmurlar. Təhsil müəssisələrinin diversifikasiya- 

sı eyni zamanda həm dövlət, həm də müxtəlif tip qeyri-dövlət tədris 

müəssisələrinin, universitetlərin, gimnaziyaların, liseylərin, kolleclərin, 

ayrı-ayrı fənləri dərindən öyrədən məktəblərin inkişafını nəzərdə tutur. 

Pedaqoji sistemin struktur komponentləri vardır. Əsas komponent- 

lərdən biri pedaqoji kollektivin və onun rəhbərlərinin fəaliyyətidir. 
Məktəbi idarəetmə sisteminin strukturunda dörd səviyyəli idarə- 

etmə vardır: 

Birinci səviyyə – dövlət orqanı və ya kollektiv tərəfindən seçilmiş 

məktəb direktoru, məktəb şurasının, şagird komitəsinin, ictimai təşki- 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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latların rəhbərləri. Bu səviyyə məktəbin inkişafının strateji istiqamət- 

lərini müəyyən edir. 

İkinci səviyyə – məktəb direktorunun müavinləri, məktəbin psi- 

xoloqu, sosial pedaqoqu, ictimai faydalı əməyin təşkili üçün məsul 

şəxs, inzibati-təsərrüfat işləri üzrə direktorun köməkçisi, həmçinin 

özünüidarədə iştirak edən orqanlar və birliklər. 
Üçüncü səviyyə – müəllimlər, tərbiyəçilər, sinif rəhbərləri (onlar 

şagirdlərə və valideynlərə, uşaq birliklərinə və dərnəklərə münasibət- 
də idarəetmə funksiyasını yerinə yetirirlər). 

Dördüncü səviyyə – şagirdlər, sinif və ümumməktəb şagird özü- 

nüidarəsi. Qarşılıqlı təsir obyekti olan şagird burada eyni zamanda öz 

inkişafının subyekti kimi çıxış edir. 

Məktəbdaxili idarəetmə məktəbin ümumi idarəedilməsinin bir 

hissəsi olmaqla həm də onun zəruri komponentlərindən hesab olu- 

nur. Onun təşkili müəyyən qanunauyğunluqların nəzərə alnmasını 

tələb edir. Təhsilşünaslar bu qanunauyğunluqlardan aşağıdakıları 

qeyd edirlər: 

1) idarəetmə sisteminin səmərəliliyinin idarəetmənin subyekti və 

obyekti arasında struktur-funksional əlaqələrin səviyyəsindən asılılığı; 

2) təhsil-tərbiyə işini idarəetmənin məzmun və metodlarının mək- 

təbdə pedaqoji prosesin təşkilinin məzmun və metodlarının xarakte- 

rindən asılılığı; 

3) idarəetmənin analitik, məqsədəmüvafiq, humanist və demokra- 

tik xarakterdə olmasının məktəb rəhbərlərinin müxtəlif növ idarəet- 

mə fəaliyətinə hazırlığından asılılığı. 

Məktəb pedaqoji sistemdir və elmi idarəetmənin obyektidir. Bu, 

təhsili təşkil edənlərin, rəhbər şəxslərin, müəllimlərin, şagirdlərin 

məqsədlərini müəyyənləşdirmək və nəticələrə nail olmaq üçün şə- 

rait yaratmaq, məzmunu seçmək, təhsil-tərbiyə işində müxtəlif va- 

sitələrdən, forma və metodlardan istifadə etmək deməkdir. Belə hal- 

da idarəetmə pedaqoji sistemin məqsədə uyğunluğunu və bu sistemi 

təşkil edən komponentlərin yeniləşməsinə səmərəli təsir göstərmək 

imkanını saxlayır. 

Pedaqoji sistemdə müəllimlərlə şagirdlərin birgə fəaliyyəti mü- 

hüm amildir. Məktəbin məqsədi şəxsiyyətin mədəni inkişafının əsasını 
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formalaşdırmaqdır. Bu əsas intellektual, əxlaqi, estetik, əmək, ekoloji, 

hüquqi və şəxsiyyətin digər mədəni aspektlərini birləşdirir. Ümumi 

məqsəd təhsil-tərbiyə işinin ayrı-ayrı istiqamətləri üzrə məqsədlərdə 

konkretləşdirilir. 

Qeyri-dövlət təhsil müəssisəsinə bilavasitə onun təsisçisi rəh- 

bərlik edir. Qeyri-dövlət təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi vardır. 
 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Fikirlərdən hansı düzdür? 
 

A) «İdarəetmə» xüsusi anlayışdır. 

B) «İdarəetmə» anlayışı ən ümumi, universal anlayışlar sırasına 
daxil edilir. 

C) «İdarəetmə» anlayışı yalnız təhsildə işlənir. 
D) Sinfin idarə olunması ilə məktəbin idarə olunması anlayışları ey- 

nidir. 

E) İdarəolunmanın mahiyyəti nəzarətdən ibarətdir. 
 

2. Fikirlərdən hansı səhvdir? 
 

A) Cəmiyyətin müxtəlif sahələrində idarəetmə mövcuddur. 
B) Pedaqoji prosesin iştirakçılarının qarşılıqlı təsiri ardıcıl, qarşılıqlı 

əlaqəli fəaliyyətlərdən və ya funksiyalardan yaranır. 
C) İdarəetmə çoxcəhətli bir prosesi əhatə edir. 
D) İdarəetmədə kollegiallıqla vahid rəhbərlik əlaqələndirilmir. 

E) İdarəetmədə kollegiallıqla vahid rəhbərlik əlaqələndirilir. 
 

3. Hansı prinsip deyildir? 
 

A) İdarəetmədə planlılıq 

B) İdarəetmədə dövlət və ictimai əsasların əlaqələndirilməsi 
C) İdarəetmədə səmərəliliyə, yekun nəticələrə nail olmaq meyili 
D) İdarəetmədə sistemlilik və komplekslilik 

E) İdarəetmədə ardıcıllıq 
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4. Düz olmayan fikri qeyd edin. 
 

Dövlət idarəetmə orqanı olan Təhsil Nazirliyi öz hüquqları və səla- 
hiyyətləri daxilində… 

A) təhsil müəssisələrini maliyyələşdirir. 
B) təhsil sistemini stabilləşdirmək və inkişaf etdirmək üçün dövlət 

fondları yaradır. 

C) təhsil müəssisələrinin şəbəkəsini proqnozlaşdırır. 
D)  təhsil sahəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunve- 

riciliyinin icra olunmasına nəzarət edir. 

E) təhsil haqqında qanunlar qəbul edir. 
 

1.13. Təhsilalanların hüquq və vəzifələri 
 

A. Suallar 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Təhsil qanunvericiliyinin əsas məqsədi təhsil sahəsində vətən- 

daşların konstitusiya hüququnun təmin edilməsindən və qorunma- 

sından, icra strukturlarının, təhsilalanların və təhsilverənlərin, fiziki 

və hüquqi şəxslərin hüquq və vəzifələrinin düzgün müəyyən edil- 

məsindən, onlar arasında münasibətlərin tənzimlənməsindən, təhsil 

sisteminin sərbəst fəaliyyəti və inkişafı üçün hüquqi təminatların ya- 

radılmasından ibarətdir. 

Təhsilalanlar – uşaqlar, şagirdlər, tələbələr, kursantlar, müda- 

vimlər, magistrantlar, doktorantlar və başqalarıdır. 

Təhsilalanların hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasına, “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa və digər normativ-hüquqi aktlara, Azərbaycan Respub- 

likasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun müəyyən 

 

1. Təhsil qanunvericiliyinin əsas məqsədi nədir? 

2. Təhsilalanların hansı hüquqları vardır? 

3. Təhsilalanların vəzifələri hansılardır? 
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edilir. Bütün təhsil müəssisələrinin təhsilalanları və məzunları bəra- 

bər hüquqlara malikdirlər. 

Dövlət ümumtəhsil müəssisələrində təhsilalanlar dərsliklərlə 

müəyyən edilmiş qaydada dövlət hesabına təmin olunurlar. 

Bütün təhsil müəssisələrinin təhsilalanları bərabər hüquqlara 

malikdirlər. 
 

Təhsilalanların hüquqları aşağıdakılardır: 
 

 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada təhsil müəs- 
sisəsinə qəbul olunmaq; 

 təhsil müəssisəsini, təhsilin istiqamətini, ixtisası, təhsilalma 
formasını və təhsil dilini sərbəst seçmək; 

 dövlət təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq; 
 müvafiq qaydada təhsilin təmayülünü, təhsil proqramlarını və 

sinifdənkənar məşğuliyyəti seçmək; 
 ali təhsil müəssisəsinin tədris planlarına uyğun olaraq tədris 

fənlərini, semestrlər üzrə kreditlərin miqdarını, təhsilverənləri və tyu- 
torları sərbəst seçmək; 

 təhsil müəssisəsinin mövcud infrastrukturundan (tədris-isteh- 
salat, elmi-tədqiqat, informasiya, mədəni-məişət, idman, sağlamlıq 
mərkəzlərindən, kitabxanalardan və s.) istifadə etmək; 

 müəyyən edilmiş qaydada təhsil müəssisəsini və ixtisasını də- 
yişmək; 

 elmi-tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq; 
 fasiləsiz təhsil almaq; 
 sağlamlıq üçün təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin 

olunmaq; 
 insan ləyaqətini və şərəfini alçaldan, insan hüquqlarına zidd 

hərəkətlərdən müdafiə olunmaq; 
 müəyyən edilmiş qaydada təhsil müəssisəsində təhsilini mü- 

vəqqəti dayandırmaq; 
 müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada 

biliyinin yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək; 
 dövlət orta ixtisas təhsili pilləsində, peşə təhsili və ali təhsilin 

hər bir səviyyəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq yalnız bir dəfə pul- 
suz təhsil almaq; 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    



61 
 

 

 dövlət və bələdiyyə ümumi təhsil, peşə təhsili müəssisələrində 
dərsliklərlə pulsuz təmin olunmaq; 

 təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak 
etmək, öz fikir və mülahizələrini sərbəst ifadə etmək; 

 təhsil müəssisəsinin elmi, ictimai, sosial və mədəni həyatında, 
elmi cəmiyyətlərin, dərnəklərin, assosiasiyaların, birliklərin və digər 
təşkilatların yaradılmasında iştirak etmək, eləcə də ölkə və beynəlxalq 
səviyyəli belə təşkilatlara üzv olmaq; 

 elmi-praktik konfransların, seminarların, yığıncaqların və gö- 
rüşlərin, habelə təhsil həyatı ilə bağlı digər tədbirlərin keçirilməsində 
iştirak etmək; 

 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata ke- 
çirmək. 

Təhsil müəssisəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallar is- 
tisna olmaqla, təhsilalanların təhsil prosesi ilə bağlı olmayan işlərə və 
tədbirlərə cəlb edilməsinə yol verilmir. 

Təhsilalanların vəzifələri aşağıdakılardır: 
 dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə 

yiyələnmək; 
 pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq; 
 təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmək; 
 dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk et- 

mək; 
 təhsil sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə, etik normalara və 

təlim-tərbiyə prosesi ilə bağlı qaydalara əməl etmək; 
 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə ye- 

tirmək. 
 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Hansı təhsilalanların hüququdur? 
 

A) təhsil sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə, etik normalara və 
təlim-tərbiyə prosesi ilə bağlı qaydalara əməl etmək; 

B) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada bi- 
liyinin yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək; 

C) təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmək; 



 
 

D) dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk et- 
mək; 

E) pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq. 
 

2. Aşağıdakılardan hansılar təhsilalanların hüquqlarıdır? 
 

1) müəyyən edilmiş qaydada təhsil müəssisəsini və ixtisasını dəyiş- 
mək; 

2) təhsil müəssisəsini, təhsilin istiqamətini, ixtisası, təhsilalma for- 
masını və təhsil dilini sərbəst seçmək; 

3) dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə 
yiyələnmək; 

4) dövlət təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq; 
5) təhsil sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə, etik normalara və 

təlim-tərbiyə prosesi ilə bağlı qaydalara əməl etmək. 
 

A) 1, 2, 5 B) 2, 4, 5 C) 1, 2, 4 D) 2, 3, 4 E) 1,2,3 
 

3. Aşağıdakılardan hansı təhsilalanların vəzifələridir? 
 

1) dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk et- 
mək; 

2) müəyyən edilmiş qaydada təhsil müəssisəsində təhsilini mü- 
vəqqəti dayandırmaq; 

3) təhsil sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə, etik normalara və 
təlim-tərbiyə prosesi ilə bağlı qaydalara əməl etmək; 

4) insan ləyaqətini və şərəfini alçaldan, insan hüquqlarına zidd 
hərəkətlərdən müdafiə olunmaq. 

 

A) 1, 4 B) 1, 3 C)2, 4 D) 1, 4 E) 2,3 
 

1.14. Təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri 
 

A. Suallar 
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B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri 19 iyun 2009-cu ildə qəbul 
edilmiş “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu- 
nun 33-cü maddəsində və 27 may 2019- cu ildə qəbul edilmiş “Ümu- 
mi təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun 23-
cü maddəsində öz əksini tapmışdır. Hər iki normativ-hüquqi 
sənəddə qeyd edilir ki, təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri Azər- 
baycan Respublikasının Konstitusiyasında, yuxarıda adları çəkilən 
və digər normativ-hüquqi aktlar, Azərbaycan Respublikasının tərəf- 
dar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr, hər bir təhsil müəssisəsinin ni- 
zamnaməsi, təhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydaları, həmçinin 
işəgötürənlə təhsilverən arasında bağlanan əmək müqaviləsi ilə 
tənzimlənir. Bu normativ-hüquqi sənədlər təhsilverənlərin fəaliyyə- 
tinə istiqamət verməklə onların müəyyən norma çərçivəsində işini 
tələblərə uyğun qurmağa təşviq edir. 

Təhsilverənlər kimlərdir? 
Təhsilverənlər dedikdə ilkin olaraq müəllimlər yada düşür. 

Təhsilin, demək olar ki, bütün pillə və səviyyələrində təhsilalan- 
larla işləyən, əsasən, müəllimlərdir. Bundan sonra daha cox diqqəti 
cəlb edən tərbiyəçilərdir. Onlar da təhsilalanların inkişafında əhə- 
miyyətli rol oynayırlar. Bundan əlavə, müəllim köməkçiləri, çağ- 
rışaqədərki hazırlıq rəhbərləri, defektoloqlar, loqopedlər, praktik 
psixoloqlar, sosial-pedaqoqlar, uşaq birliyi rəhbərləri, laborantlar, 
kitabxanaçılar, sosial xidmət sahəsinin işçiləri, təhsil müəssisəsinin 
dərnək və musiqi rəhbərləri, metodistlər, təhsil müəssisəsində ça- 
lışan konsertmeystrlər və məşqçilər ümumi təhsil müəssisəsində 
çalışan pedaqoji və idarəetmə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər də 
təhsilverənlər hesab edilirlər. 

Təhsilverənlərin hansı hüquqları vardır? 
Məlum olduğu kimi, hüquqlar təhsilverənlərə müəyyən səlahiy- 

yətlər verir. Bu səlahiyyətlər onlara öz vəzifələrini həyata keçirmək- 
də imkanlar yaradır. Həmin hüquqlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

1) normal əmək, elmi-pedaqoji iş və təhsil şəraiti, müasir stan- 
dartlara cavab verən texnologiyalarla təmin olunmaq; 
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2) təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prose- 
sinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək; 

3) tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək; 
4) şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək; 
5) təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq və müvafiq hallarda seçkili 

vəzifələrə seçmək və seçilmək; 
6) ixtisasını artırmaq, yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və 

elmi dərəcəsini yüksəltmək; 
7) müəyyən edilmiş hallarda və qaydada mükafatlandırılmaq və 

təltif olunmaq; 
8) təhsil müəssisəsində uzun müddət qüsursuz çalışan və onun 

elmi-pedaqoji həyatında mühüm xidmətləri olan professorlara aylıq 
əmək haqqı və əlavələr, digər güzəştlər və imtiyazlar saxlanılmaqla, 
akademik və inzibati vəzifədən azad olunmaq şərti ilə məsləhətçi-pro- 
fessor vəzifəsini tutmaq. 

Bəs təhsilverənlərin vəzifələri hansılardır? 
Təhsilverənlərin vəzifələri isə onların fəaliyyətinin əsasını təşkil 

edir. Bilavasitə məsuliyyət daşıdığı, görəcəyi işi diktə etir. Bu vəzifələr 
isə təhsil qanununda aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir: 

1) təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak 
etmək; 

2) təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək; 
3) təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq, onları 

vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etmək, müstəqil 
həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlamaq; 

4) şəxsi nümunəsi ilə təhsilalanlarda Azərbaycan Respublikasının 
müstəqilliyinə, Konstitusiyasına və qanunlarına, dövlət rəmzlərinə, 
Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, adət və ənənələ- 
rinə, milli və ümumbəşəri dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf mühitə hörmət 
və qayğı hissləri aşılamaq; 

5) pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nü- 
fuzunu yüksək tutmaq, ziyalılıq nümunəsi göstərmək; 

6) təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək; 
7) uşaq və gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından 

qorumaq, onları zərərli vərdişlərdən çəkindirmək; 

8) ixtisas və elmi-pedaqoji səviyyəsini yüksəltmək, elmi araşdır- 
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malar aparmaq, əlavə məşğələlər, sinifdənkənar və məktəbdənkənar 
tədbirlər keçirmək; 

9) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada attestasiyadan (döv- 
lət ümumi təhsil və peşə təhsili (tam orta təhsil üzrə təhsilverənlərə münasi- 
bətdə) müəssisələrində sertifikatlaşdırmadan) keçmək; 

10) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə ye- 
tirmək. 

Hüquq və vəzifələrin yerinə yetirilməsində təhsilverənlər (müəl- 
limlər) özlərinin bilgiləri ilə yanaşı, həm də əxlaqi-etik davranışlar 
nümayiş etdirirlər. Müəllimə layiq olan yanaşma tərzlərindən istifadə 
edirlər. Dərs dedikləri şagirdlərə bir müəllim olaraq xüsusi qayğı ilə 
yanaşırlar. Təbii ki, bu da müəyyən prinsiplər, tələblər çərçivəsində 
baş verir. 

Məlum olduğu kimi, müəllim fəaliyyətinin bütün nəticələrinin 
daha uğurlu olmasında onun pedaqoji etikaya əməl etməsi, nüfuzu- 
nun daha da yüksəldilməsi həlledici amil hesab edilir. 16 may 2014-cü 
il tarixdə Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 600 nömrəli əmri 
ilə təsdiq edilmiş “Müəllimlərin etik davranış qaydaları” da məhz bu 
səbəbdən meydana çıxmışdır. 

Müəllimlərin etik davranış qaydaları təhsilin bütün səviyyə- 
lərində peşə fəaliyyəti zamanı təhsilverənlərin ümumi davranışını və 
təhsil prosesi iştirakçıları ilə qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyən 
normalar məcmusundan ibarətdir. Bu Qaydalar “Təhsil haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununa, digər qanunvericilik aktlarına 
və “Təhsil prosesi iştirakçılarının etik standartlar modeli”nə uyğun 
hazırlanmışdır. Orada müəllimlərin etik davranış prinsipləri və on- 
lara uyğun tələblər, təhsil prosesi iştirakçılarının qarşılıqlı münasi- 
bətlərinin xüsusiyyətləri müəyyən edilir və onlar tənzimlənir. Həmin 
qaydalar bütün növ təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərə şamil 
edilir. 

Qaydaların hazırlanmasında və tətbiqində başlıca məqsəd nə idi? 
Bu Qaydaların tətbiqində əsas məqsəd təhsil müəssisələrində sağ- 

lam işgüzar durumun bərqərar olmasına, vətəndaşların təhsil müəs- 
sisəsinə və müəllimə etimadının artırılmasına, təhsil müəssisələrinin 

idarə olunmasında valideynlərin və cəmiyyətin daha yaxından iştira- 
kının təmin edilməsinə, eyni zamanda təhsil müəssisələrinin fəaliy- 
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yətində səmərəliliyin və şəffaflığın artırılmasına, təhsil müəssisəsində 
korrupsiya hallarının və maraqların toqquşmasının qarşısının alınma- 
sına və müəllim nüfuzunun yüksəldilməsinə nail olmaq idi. 

Təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri normativ-hüquqi bazada 
müəyyənləşməklə daha çox konseptual xarakterdə tələblərin yaradıl- 
masına nail olunmuşdur. Ümumi mahiyyət kəsb edən bu tələblərin 
yerinə yetirilməsinə yaradıcı yanaşmaq imkanları əmələ gəlmişdir. 
Ona görə də heç bir çətinlik olmadan hər bir məktəbin müəllimi bu 
hüquq və vəzifələri nəzərə almaqla onlardan səmərəli təcrübi fəaliy- 
yət qurmaq üçün istifadə edə bilər. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri harada təsbit olunur? 
 

A) Məktəbin nümunəvi nizamnaməsində 
B) Təhsil standartlarında 
C) Təhsil qanununda 
D) Pedaqoji və ya elmi şuranın əsasnaməsində 

E) Məktəbin nizamnaməsində 
 

2. Təhsilverənlər kimlərdir? Səhv cavabı müəyyən edin. 
 

A) Müəllim, tərbiyəçi; 
B) Defektoloqlar, loqopedlər; 
C) Tərbiyəçi, loqopedlər; 
D) Müəllim, valideyn; 

E) Laborant, kitabxanaçı. 
 

3. Müəllimin vəzifəsi hansıdır? 
 

A) Müəyyən edilmiş hallarda və qaydada mükafatlandırılmaq və 
təltif olunmaq. 

B) Tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək. 

C) Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək. 
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D) Təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq və müvafiq hallarda seçkili 
vəzifələrə seçmək və seçilmək. 

E) Təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək. 
 

4. Müəllimin vəzifələrini müəyyən edin. Düzgün cavablar hansı- 
dır? 

 

1. Uşaq və gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından 
qorumaq, onları zərərli vərdişlərdən çəkindirmək. 

2. Tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək. 
3. Təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək. 
4. İxtisas və elmi-pedaqoji səviyyəsini yüksəltmək, elmi araş- 

dırmalar aparmaq, əlavə məşğələlər, sinifdənkənar və məktəb- 
dənkənar tədbirlər keçirmək. 

5. Təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq və müvafiq hallarda seçkili 
vəzifələrə seçmək və seçilmək. 

 

A) 1,2,3 B)1,4,5 C) 3,4,5 D) 1,3,4 E)1,3,5 
 

1.15. İnklüziv təhsil 

A. Suallar 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

İnklüziv sözü fransızcadan tərcümədə inclusif - “özünə daxil 
edən”, latıncada isə include - “daxil edirəm” deməkdir. İnküzivlik 
dedikdə, ümumi təhsilin hamı üçün əlçatan olmasını nəzərdə tutan 
və bütün uşaqların müxtəlif ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmasına əsas- 
lanan inkişaf prosesi nəzərdə tutulur. Bu proses sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqların təhsilə cəlb olunmasını da təmin edir. 

1. İnklüziv təhsil nədir? 
2. İnklüzivliyin hansı hüquqi əsasları vardır? 
3. İnklüzivliklə bağlı hansı yanaşmalar mövcuddur? 
4. İnklüziv təhsil mühiti necə olmalıdır? 
5. Universal dizayn nə deməkdir? 
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İnklüziv təhsil bütün uşaqların keyfiyyətli təhsil almaq hüququna 
əsaslanır. Bir sıra beynəlxalq konvensiyalar, milli qanunvericilik çərçi- 
vələri müvafiq ölkələrdə inklüziv təhsilin tətbiqini təmin edir. Müxtə- 
lif vaxtlarda inklüziv təhsil barədə Beynəlxalq və Azərbaycana dair 
aşağıdakı hüquqi sənədlər təsdiq olunmuşdur: 

- İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə, 1948-ci il; 
- BMT-nin “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyası, 1989-cu il; 
- BMT-nin “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Konven- 

siyası, 2006-cı il; 
- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 1995-ci il; 
- “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2009- 

cu il; 
- “2018–2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan 

şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”, 2017-ci il. 
İnklüziv təhsil uşaqların müstəqil bir fərd olduğunu və təhsil za- 

manı onların hər birinin öz ehtiyacları olduğunu qəbul edən meto- 
dologiyaları inkişaf etdirməyə yönəlib. İnklüziv təhsil tədris zamanı 

müxtəlif ehtiyacların ödənilməsinə yönəlmiş yanaşmaların forma- 
laşdırılmasına çalışır. İnklüziv təhsil istər sağlam, istərsə də əlillərin 
bərabər təhsil alma hüquqlarını təmin edir və bu, cəmiyyətdə sosial 
bərabərliyin qorunmasına, əlil uşaqların təhsil və başqa xüsusi ehti- 
yaclarının ödənilməsinə şərait yaratmış olur. 

“Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Konvensiyanı imza- 
layan tərəflərdən biri kimi, Azərbaycan da inklüziv təhsili həyata ke- 
çirmək öhdəliyini üzərinə götürmüşdür. İnklüziv təhsilin tətbiqində 
boşluqları aradan qaldırmaq üçün önəmli addımlar atılmışdır. 2017- 
ci ildə əlilliyi olan şəxslərin bərabər təhsil imkanlarını təmin etmək 
məqsədi ilə “2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında əlilliyi 
olan şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” qə- 
bul edilmişdir. 

İnklüziv təhsilin bir çox tərifləri və mənaları mövcuddur. Onların 
ümumi elementləri aşağıdakılardır: 

İnklüziv təhsil məktəblərin daha münbit və bütün uşaqlar üçün 
faydalı olmasına yönələn fasiləsiz prosesdir; 

İnklüziv təhsil təhsil mədəniyyətinin, hüquqi sənədlərin və təc- 
rübələrin şagirdlərə uyğun olması üçün yenidən qurulmasını ehtiva 
edir; 
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İnklüziv təhsil uşaqların məktəbdə və icmada təhsilə çıxışına mane 
olan konkret səbəbləri müəyyənləşdirib aradan qaldırılması üçün da- 
vamlı fəaliyyətdir. 

Dünyada qəbul olunmuş beynəlxalq normalara görə inklüziv təhsil 
mühiti universal dizayna malik olmalıdır. Universal dizayn dedikdə əş- 
yalar, şərait, proqramlar və xidmətlərin adaptasiya və ya xüsusi dizayn 
zərurəti olmadan bütün insanlar üçün istifadəyə maksimum dərəcədə 
yararlı şəraitdə olması nəzərdə tutulur. Buna görə də universal dizayna 
əlilliyi olan şəxslər üçün müvafiq şərait yaradan yardımçı cihazlar, di- 
gər dəstəkləyici sistemlər və tənzimləmələr daxildir. Universal dizayn 
dedikdə inklüziv təhsildə tətbiqi üçün 5 vacib məqam mövcuddur: 

1. Tədris otağı məqsədə uyğun hazırlanmalıdır - təlim məqsədini 
müəyyən edib fiziki məkanların müxtəlif fəaliyyətlərin əsas hədəflərinə 
müvafiq olaraq necə dəyişə biləcəyini nəzərdən keçirməliyik. Məsələn, 
birgə işləmək hədəfin bir hissəsidirsə, mühitdəki  partalaları,  stulları 
və digər əşyaları birgə işin daha tez yaranması üçün necə təşkil etmək 
digər hissəsidir. Əgər hədəf sinfin birgə müzakirəsi və ya şagirdlərin 
müstəqil işləməsidirsə, deməli, strukturların təşkili fərqli olacaqdır. 

2. Əlçatan müvafiq resurslar təklif edilməlidir. Məsələn, lüğətlər, 
kalkulyatorlar, yazı vasitələri, qrafik orqanayzer və müxtəlif növ dəftər- 
lər, rəngli kağızlar kimi və s. İşıqlar, qulaqcıqlar və rahat stullar olan 
sakit zona yaradıla bilər. Cari dərs mövzusunun əsas ideya, yaxud xü- 
lasəsini əks etdirəcək bir guşə yaradıla bilər. Bu, şagirdlərin təlimini 
dəstəkləmək üçün seçə biləcəyi iş ərazisinin bir hissəsi olacaqdır. 

3. Rəqəmsal resurs və materiallar inteqrasiya edilməlidir. Rəqəm- 
sal resurslar ənənəvi çap olunmuş materialların vermədiyi çevikliyi 
təklif edir. Rəqəmsal mətn şagirdlər üçün vacib olan xüsusiyyətlərə 
malikdir: 

 Mətnin səsləndirilməsi alətindən istifadə edərək ucadan oxu- 
ma imkanı; 

 Məzmunun təsvirində çeviklik (rəng, kontrast), mətn şriftini 
böyütmək imkanı; 

 Lüğətlər, mətnin rənglər və ya qeyd etməklə vurğulanması, 
mətnin içində müvafiq qeydlər aparılması üçün dəstəkləyici hazır va- 
sitələr; 

 Söndürülüb-yandırıla bilən titrlər; 
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 Video üçün audio təsvirlər (izahatlar); 
 Şəkil təsvirləri. 
4. Təlim prosesi vurğulanmalıdır. Təlim üçün vaxtaşırı rəylərin 

verilməsi əhəmiyyət kəsb edir. Təlim zamanı yalnız son nəticə deyil, 
təlim prosesinin özü də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Təlim prosesinin 
müxtəlif mərhələlərində prosesin özünə diqqəti yönəltmək prosesin 
əhəmiyyətini anlamaqda şagirdlərə kömək edir. Yəni təlimdə yalnız 
nəticə əldə etməyə can atmaq, nəticəyönümlü olmaq vacib deyil, həm 
də təlim prosesində fəal iştirak etmək də mühümdür. 

5. Təlim mühitində qoyulan hədəflərə çatılmasına əminlik ol- 
malıdır. Təlim mühitində çoxsaylı yerlərdə təlim hədəfi aydın qeyd 
edilməlidir. Məsələn, şifahi şəkildə hədəfi bildirə, yaza, qrup şəklində 
müzakirə edə və bütün məlumat xarakterli materiallarda vurğulaya 
bilərsiniz. Mühitdə hədəflərin əlçatan olması şagirdlərin tez-tez hə- 
dəfə istinad etmələrini və məqsədyönlü şəkildə bu istiqamətdə çalış- 
ma ehtimalını artırır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. İnklüziv təhsillə bağlı yanlış fikir hansıdır? 
 

A) Yalnız əlilliyi olan deyil, istənilən uşaq məktəbdə çətinliklər ya- 
şaya bilər; 

B) Çətinliklər tədrisin təkmilləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayır; 
C) Təkmilləşdirmə işləri bütün uşaqlar üçün daha yaxşı təhsil şəra- 

itinə gətirib çıxara bilər; 
D) Əlilliyi olan uşaqlarla işləmək üçün xüsusi mütəxəssisləri məktə- 

bə gətirmək lazımdır; 
E) Müəllimlərin inküziv mühitdə dərs deyə bilmələri üçün təcrübə- 

si artırılmalıdır. 
 

2. Hansı inklüziv təhsil hüququnu tənzimləyən hüquqi sənəd de- 
yil? 

 

A) BMT-nin “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyası, 1989. 

B) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 1995. 
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C) İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə, 1948. 
D) BMT-nin “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Konvensi- 

yası, 2006. 

E) “Səhiyyə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2009. 
 

3. İnklüziv təhsillə bağlı verilmiş fikirlərdən hansı düzgün deyil? 
 

A) İnklüziv təhsil bütün şagirdlərə uyğun olması üçün məktəbi 
dəyişir. 

B) İnklüziv təhsil uşaqların təhsilə çıxışına mane olan səbəbləri ara- 
dan qaldırır. 

C) İnklüziv təhsil təlim-tərbiyə məsələlərində güzəşt tələb edir. 
D) İnklüziv təhsil məktəblərin daha münbit olmasına yönələn fa- 

siləsiz prosesdir. 
E) İnklüziv təhsil hüquqi sənədlərin şagirdlərə uyğun qurulmasını 

ehtiva edir. 
 

4. İnklüziv təhsil mühitinə zidd faktor hansıdır? 
 

A) İnklüzivlik uşaqları müstəqil bir fərd kimi qəbul edir. 
B) Uşaqların təhsil zamanı fərdi ehtiyaclarına uyğun heç bir meto- 

dologiya işlənmir. 
C) İnklüziv tədris müxtəlif ehtiyacların ödənilməsinə yönəlir. 
D) İnklüziv təhsil sağlam və əlillərin bərabər təhsil alma hüquqları- 

nı təmin edir. 
E) Əlilliyi olan uşaqların təhsil və başqa xüsusi ehtiyaclarının ödə- 

nilməsinə şərait yaradır. 
 

5. Universal dizayn dedikdə nə nəzərdə tutulmur? 
 

A) Əşyalar; 
B) Adaptasiya; 
C) Proqramlar; 
D) Xidmətlər; 

E) Şərait. 
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2.1 Təlim prosesinin mahiyyəti 
 

A. Suallar 
 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Təlim prosesi şagirdin idrak yolundakı hərəkəti ilə bağlıdır: o, 
biliksizlikdən bilikliliyə doğru inkişaf edir. Təlim prosesinin xarak- 
teri, məzmunu və təşkili formaları cəmiyyətin tələbi ilə, elmi-texniki 
tərəqqinin təsiri ilə müəyyən olunur. Təlim prosesi özü də inkişaf 
edir. Bu inkişafın mənbəyi ziddiyyətlərlə bağlıdır. Təlim prosesi üçün 
xarakterik ziddiyyətlər bunlardır: cəmiyyətin artan tələbləri ilə təlim 
prosesinin real imkanları arasında ziddiyyət; yeni vəzifələrlə təlimin 
mövcud səviyyəsi arasında ziddiyyət; müəllimin öyrətmə fəaliyyəti 
ilə şagirdin öyrənmə fəaliyyəti arasında ziddiyyət; şagirdin qavraması 
və anlaması arasında ziddiyyət; mövcud biliklərlə onları tətbiq etmək 
bacarıqları arasında ziddiyyət və s. 

Müəllim təlim prosesindəki ziddiyyətləri görməli və onların ardı- 

cıl həllinə nail olmalıdır. Göstərilən ziddiyyətlərin həll olunması təlim 

prosesi və onun tərkib hissələrinin inkişafı və təkmilləşdirilməsinə, 

şagirdlərin dərin biliklərə, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsinə, zeh- 

ni inkişafın, fəallıq və müstəqilliyin güclənməsinə səbəb olur. Tə- 

II 

TƏLIM -TƏRBIYƏ   MƏSƏLƏLƏRI 

1. Təlim prosesi nədir? 
2. Təlim prosesi nələrdən asılıdır? 
3. Təlim prosesində hansı ziddiyyətlər var? 
4. Təlim hansı funksiyaları icra edir? 

5. Təlimin ziddiyyətləri onun funksiyaları ilə necə əlaqələnir? 

II  BÖLMƏ 
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lim prosesinin ziddiyyətlərini nəzərə almaqla müəllim bu prosesi 

daha səmərəli qurmağa, təlimin qarşısında duran funksiyaları daha 

müvəffəqiyyətlə yerinə yetirməyə çalışmalıdır. 

Təlim üç başlıca funksiyanı yerinə yetirir: öyrətmək, tərbiyə etmək 

və inkişaf etdirmək. Təlimin öyrədici funksiyası şagirdləri proqram 

dairəsində bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlandırmaqda ifadə olunur. 

Təlimdə həm xüsusi, həm də ümumi bacarıq və vərdişlər aşılanma- 

lıdır. Ümumi bacarıq və vərdişlərə kitabla iş, planlaşdırma, optimal 

tempdə oxumaq və yazmaq, ifadə və inşa yazmaq, mətni yığcam da- 

nışmaq, özünənəzarət bacarıq və vərdişləri daxildir. Belə bacarıqlara 

yiyələnən şagirdlər uğurla oxuyur, təlimdə az vaxt və qüvvə sərf et- 

məklə daha yüksək nəticələrə nail olurlar. 

Təlimin tərbiyəedici funksiyası təlim prosesində şagirdləri tərbiyə 

etməkdə ifadə olunur. Gənc nəsildə vətənpərvərlik, milli iftixar hissi, 

humanizm və digər ideya-mənəvi keyfiyyətlər tərbiyə etməkdə, onla- 

ra yüksək hisslər aşılamaqda təlim əvəzsiz vasitədir. Tərbiyə funksi- 

yası təlimin məzmunu, təşkili formaları və metodları, müəllimin şəxsi 

nümunəsi və ünsiyyət prosesi vasitəsilə həyata keçirilir. 

Təlimin inkişafetdirici funksiyası təlim prosesində şagirdlərin 

ümumi inkişafında, psixi proseslərinin təşəkkülündə ifadə olunur. Tə- 

lim özlüyündə şagirdlərin diqqətinin, hafizəsinin, təfəkkür və təxəy- 

yülünün inkişafını təmin etmir. Bu inkişafı təmin etmək üçün təlimi 

xüsusi istiqamətləndirmək lazımdır. Müəllim təlim prosesinin imkan- 

larından istifadə edərək gənc nəslin zehni, mənəvi, iradi və emosional 

inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmalıdır. 

Real təlim prosesində təlimin hər üç funksiyası vəhdətdə özünü 

göstərir. Müəllim təlimin öyrədici, tərbiyəedici və inkişafetdirici funk- 

siyalarını qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirməklə şagird şəxsiyyətinin 

formalaşması və inkişafına kömək göstərə bilər. 
 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Təlim prosesi dedikdə nə başa düşülür? 
 

A) Təlim prosesi şagirdin idrak yolundakı hərəkətidir. 

B) Təlim prosesində şagird bilikdən biliksizliyə doğru inkişaf edir. 
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C) Təlim prosesinin xarakteri dəyişkəndir. 
D) Təlimin məzmunu və təşkili formaları eyni anlayışdır. 
E) Təlim cəmiyyətin tələbinə uyğun olaraq dəyişə bilməz. 

 

2. Elmi-texniki tərəqqi təlim prosesinin nəyini dəyişə bilməz? 
 

A) Xarakterini 
B) Məzmununu 
C) Formasını 
D) Müddətini 
E) Nəticəsini 

 

3. Təlim prosesi üçün xarakterik olmayan ziddiyyət hansıdır? 
 

A) Cəmiyyətin artan tələbləri ilə təlim prosesinin real imkanları ara- 
sında ziddiyyət 

B) Yeni vəzifələrlə təlimin mövcud səviyyəsi arasında ziddiyyət 
C) Mövcud biliklərlə onları öyrənmək arasında ziddiyyət 
D) Şagirdin qavraması və anlaması arasında ziddiyyət 
E) Müəllimin öyrətməsi ilə şagirdin öyrənmə fəaliyyəti arasında 

ziddiyyət 
 

4. Təlim funksiyasına aid olmayan hansıdır? 
 

A) Öyrədici 
B) Hazırlayıcı 
C) Tərbiyəedici 
D) İnkişafetdirici 

 

5. Müəllim təlimin funksiyalarını vəhdətdə həyata keçirməklə 
nəyə nail ola bilər? 

 

A) Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına və inkişafına 
B) Şagirdlərin sürətli oxumasına 
C) Dərs müddətinin vaxtından əvvəl bitməsinə 
D) Düzgün perspektiv planın qurulmasına 
E) Dərslərin inteqrativ təşkilinə 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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2.2. Təlim prosesinin strukturu 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Təlim funksiyalarının yerinə yetirilməsində müəllim-şagird ün- 
siyyəti və təlim prosesinin quruluşu da müəyyən əhəmiyyət kəsb 
edir. Demokratik, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan ünsiyyət üslubu, eləcə 
də təlim prosesinin quruluş ünsürlərinin düzgün təşkili təlim funksi- 
yalarını yerinə yetirmək baxımından böyük imkanlara malikdir. 

Təlim prosesi özünəməxsus quruluşa malikdir. O, fəaliyyətin bü- 
tün ünsürlərini özündə əks etdirir. Təlim prosesinin ünsürlərinə tə- 
limin məqsədi, motivləri, məzmunu, vasitə və metodları, təşkili for- 
maları, təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi daxildir. Bütöv təlim 
prosesində bu ünsürlər qarşılıqlı vəhdətdə özünü göstərir. Təlim pro- 
sesinin quruluşunu sxematik olaraq belə ifadə etmək olar: 

 

Təlimin 
məqsəd və 
vəzifələri 

Təlimin 
motivləri və 
məzmunu 

 

Təlimin vasitə 
və metodları 

 

Təlimin təşkili 
formaları 

 

Təlim nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi 

Təlim prosesinin ünsürləri arasında qanunauyğun əlaqə və asılı- 
lıq vardır. Hər bir əvvəlki ünsür özündən sonrakıları şərtləndirir. Hər 
bir sonrakı ünsür özündən əvvəlkilərə istinad edir. Təlimin məqsədi 
onun məzmununu, onlar birlikdə vasitə, metod və formaları müəy- 
yən edir. Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi məqsədin yerinə ye- 
tirilməsinə, fəaliyyəti tənzimləməyə xidmət göstərir. Təlim prosesinin 
bütün ünsürləri birlikdə son nəticəni təmin edir. 

Təlimin məqsədi prosesin ilk ünsürü olaraq ümumtəhsil mək- 
təblərində tədris olunan fənlərin əsas qayəsini müəyyənləşdirir. Bu 

1. Təlim prosesinin strukturu necədir? 

2. Təlim prosesi hansı ünsürlərdən ibarətdir? 
3. Təlim prosesinin ünsürləri necə fəaliyyət göstərir? 
4. Təlim prosesinin struktur ardıcıllığı necədir? 

5. Təlimin strukturu pozularsa, nə baş verər? 
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məqsəddən irəli gələrək müxtəlif vəzifələr müəyyən edilir. 
Müasir təlimin məzmunu nəticəyönümlü standartlar əsasında 

hazırlanır. Nəticələrin əvvəlcədən müəyyən olunması  onlara  doğ- 
ru yönəlmiş fəaliyyətlərin inkişafını izləmək və istiqamətləndirmək 
üçün ardıcıl qiymətləndirmə aparılmasına imkan yaradır. 

Müəllimin təlim prosesində istifadə etdiyi forma, üsul və texni- 
kalar strategiya seçimində mühüm rol oynayır. Yeni kurikulumlarda 
təlim strategiyaları anlayışının işlənməsi və pedaqoji prosesin təşki- 
lində ondan daha səmərəli şəkildə istifadə olunması ilk növbədə əsas 
pedaqoji anlayışlardan biri kimi təhsilin müasir tələblər baxımından 
izahını tələb edir. 

Təlimin təşkili formaları dedikdə fərdi, cütlərlə, qrup və kollek- 
tiv iş nəzərdə tutulur. Fərdi işdən fərqli olaraq cütlərlə iş zamanı şa- 
girdlər iki-iki işləyir, təlim tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində birgə 
fəaliyyət göstərirlər. Bu, onlara bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, 
əməkdaşlıq etməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaradır. 
Qrup işində şagirdlər 3-6 nəfərlik kiçik qrupda birləşir və hər han-   
sı problemi həll etmək üçün birgə fəaliyyətə cəlb olunurlar. Qrup işi 
şagirdlərə öz fikirlərini söyləməyə və başqalarını dinləməyə, özünün 
və digərlərinin işini qiymətləndirilməyə imkan yaradır. Bundan əlavə, 
onlar eyni bir məsələ ilə bağlı müxtəlif baxış və yanaşmaların olma- 
sı barədə təsəvvürə yiyələnirlər. Kollektiv iş bütün siniflə aparılır və 
səmərəli iş formasıdır. Daha çox ənənəvi tədrisin ünsürü olsa da, nəti- 
cə verdiyi üçün bu gün də uğurla istifadə olunur. 

Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi əsas meyarları təyin edir, 
şagird nailiyyətlərinin və təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndiril- 
məsi üçün istifadə olunan qiymətləndirmə üsulları və vasitələrinin 
keyfiyyətini təsvir edir, qiymətvermə prosesinin qanuniliyinə zə- 
manət verir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Təlim prosesinin strukturu özündə nəyi ehtiva edir? 
 

A) Təlim prosesinin ünsürlərini 
B) Təlim prosesinin inkişafını 

C) Təlim prosesinin xarakterini 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    



77 
 

 

D) Təlim prosesinin təşkilini 

E) Təlim prosesinin formalarını 
 

2. Verilənlərdən hansı təlim prosesinin ünsürü deyil? 
 

A) Təlimin təşkili şəraiti 
B) Təlimin məzmunu 
C) Təlimin vasitə və metodları 
D) Təlimin təşkili formaları 

E) Təlimin qiymətləndirilməsi 
 

3. Təlim prosesinin ünsürləri hansı formada fəaliyyət göstərir? 
 

A) Qarşılıqlı 
B) Vəhdətdə 
C) Xronoloji 
D) Standart 

E) Adekvat 
 

4. Təlim prosesinin strukturunun sxematik təsviri hansı ünsürlə 
bitir? 

 

A) Məzmun 
B) Forma 
C) Nəticə 
D) Qiymətləndirmə 

E) Məqsəd 
 

5. Hansı təlim forması deyil? 
 

A) Qrup 
B) Fərdi 
C) Cütlərlə 
D) Birgə 

E) Kollektiv 
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2.3. Pedaqoji prosesin prinsipləri 

A. Suallar 
 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Pedaqoji prosesin düzgün qurulmasında mühüm didaktik prin- 
siplərə istinad olunur. Pedaqoji prosesin qanunauyğunluqlarından 
irəli gələn, onun məzmununa, üsullarına, təşkili formalarına təsir 
göstərən, müəllim və şagirdlərin birgə fəaliyyətini səmərəli qurmağa 
xidmət edən didaktik qaydalar pedaqoji prosesin prinsipləri adlanır. 
Müasir pedaqogikada pedaqoji prosesin təşkilində aşağıdakı prinsip- 
lərin əsas götürülməsi zəruri hesab edilir: 

 pedaqoji prosesin tamlığı-pedaqoji prosesdə təlim məqsədləri 
kompleks (inkişafetdirici, öyrədici, tərbiyəedici) həyata keçirilir, real 
nəticələrlə yekunlaşan müəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir; 

 təlimdə bərabər imkanların yaradılması - bütün şagirdlərə eyni 
təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları 
nəzərə alınmaqla tənzimlənir; 

 şagirdyönümlülük - şagird pedaqoji prosesin mərkəzində da- 
yanır. Bütün tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının 
ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanla- 
rının inkişafına yönəldilir; 

 inkişafyönümlülük - şagirdlərin idrak fəallığı izlənilir, nailiy- 
yətləri təhlil edilir, bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişaf səviyyəsi tən- 
zimlənir; 

 fəaliyyətin stimullaşdırılması - pedaqoji prosesin səmərəli və 
effektiv qurulması, şagirdlərin təlimə marağının artırılması üçün on- 
ların fəaliyyətindəki bütün irəliləyişlər qeyd olunur və dəyərləndirilir, 
nəticə etibarı ilə şagirdlərin daha uğurlu təlim nəticələrinə istiqamət- 
ləndirilməsi təmin olunur; 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Pedaqoji prosesin prinsipi anlayışı necə başa düşülür? 

2. Pedaqoji prinsiplər nəyə xidmət edir? 
3. Pedaqoji prinsiplər dəyişkəndirmi? 
4. Pedaqoji prosesin hansı prinsipləri var? 

5. Pedaqoji prinsiplərin gözlənilməsi nə üçün vacibdir? 
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C. Özünüzü yoxlayın. 

 

1. Pedaqoji prosesin prinsipləri dedikdə nə nəzərdə tutulur? 
 

A) Təhsilalanların vəziyyətlərinə uyğun təlim qurmaq 
B) Pedaqoji prosesi səmərəli qurmağa xidmət edən qaydalar toplusu 
C) Təhsilverənlərin çətinliklərinin qarşısının alınması 
D) Təhsilalanlar üçün təlim prinsipi düşünmək 

E) Pedaqoqların peşəkar təcrübəsinin artırılması 
 

2. Pedaqoji prosesin prinsipləri nəyə xidmət edir? 
 

A) Pedaqoji prosesin düzgün qurulmasına 
B) Müəllimin prinsiplərdən yararlanmasına 
C) Prinsiplərdən səmərəli istifadə etməyə 
D) Təlim prinsiplərinin optimal xarakter daşımasına 

E) KİV-lə birgə fəaliyyəti səmərəli qurmağa 
 

3. Pedaqoji prosesin prinsiplərindən hansı düzgün verilməyib? 
 

A) Pedaqoji prosesin tamlığı 
B) Şagirdyönümlülük 
C) Müəllimyönümlülük 
D) Fəaliyyətin stimullaşdırılması 

E) Dəstəkləyici mühitin yaradılması 
 

4. Zaman keçdikcə təlim prinsiplərinin dəyişməsinin səbəbi 
nədir? 

 

A) İctimai quruluşun dəyişməsi 
B) Tərbiyə və təhsilin məqsədlərinin dəyişilməsi 
C) Ödənişli təhsilə kütləvi keçid alınması 

D) Özəl məktəblər şəbəkəsinin yaranması 

 dəstəkləyici mühitin yaradılması - pedaqoji prosesin münasib 
maddi-texniki baza əsasında və sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə təş- 
kil edilməsi keyfiyyətin və səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün əlverişli 
və təhlükəsiz təlim şəraiti yaradır. 



80 
 

 
 

E) Bəzi prinsiplərin aktual qalması 
 

5. İnkişafyönümlülüyə hansı aid deyil? 
 

A) Şagirdlərin idrak fəallığı izlənilir 
B) Şagirdlərin nailiyyətləri təhlil edilir 
C) Şagirdlərin yaşı nəzarətdə saxlanılır 
D) Şagirdlərin bilikləri inkişaf etdirilir 

E) Şagirdlərin bacarıq və vərdişləri tənzimlənir 
 

2.4. Təhsil texnologiyaları nədir? 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Təhsil texnologiyaları XX əsrin II yarısında bilikləri yoxlamaq üçün 
texniki qurğulardan istifadə zamanı meydana gəlmişdir. Bir müddət 
təhsil texnologiyası texniki vasitələrdən istifadə kimi başa düşülürdü. 
Alimlər belə hesab edirlər ki, texnikadan istifadə daha çox informa- 
siya vermək üçün köməkçi xarakter daşıyır. XX əsrin 50-ci illərindən 
başlayaraq alimlərin axtarışları başqa istiqamət götürdü. Təhsil pro- 
sesinə geniş sistem kimi baxmağa başladılar. Buraya məqsədlərdən 
tutmuş, nəticələrə nəzarətə qədər hər şey daxil oldu. 

Mütəxəssislər və müəllimlərin özləri, təhsilin texnikası ideyasına 
birmənalı münasibət bəsləmirlər. Müəllim əməyi hələ də mexanikləş- 
dirilməmiş əl əməyi olaraq qalır. Bir çox pedaqoqlar belə hesab edir- 
lər ki, bu belə də olmalıdır, çünki yalnız canlı insan oxuda, öyrədə 
bilər. Lakin təlim texnologiyasının inkişafı göstərir ki, hər bir fənni 
öyrətmək üçün texnoloji prosesi yaratmaq mümkündür. Texnologi- 
ya üzrə mütəxəssislər “Texnoloji proqramlar” təlim layihələri işləyib 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Təhsil texnologiyası nə deməkdir? 

2. Təhsil texnologiyaları nə zaman yaranıb? 
3. Təhsil texnologiyası nələri əhatə edir? 
4. Hansı təhsil texnologiyaları var? 

5. Təhsil texnologiyaları dəyişkəndirmi? 
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hazırlayırlar. Müəllimlər həmin paketlər və layihələrlə işləyən zaman 
məsləhətçi – təşkilatçı funksiyasını yerinə yetirirlər. Çoxlarına elə gəlir 
ki, bu hamının müqəddəs saydığı müəllimlik peşəsinə hörmətsizlik- 
dir. Amma yadda saxlamaq lazımdır ki, bir çox müəllimlər metodist- 
lərin onlar üçün hazırladığı metodiki işləmələrdə, dərs planlarından 
məmnuniyyətlə istifadə edirlər. Köhnə əmək əməliyyatlarından azad 
olan müəllim sözün həqiqi mənasında pedaqoji işlə, şagirdlərin inki- 
şafı ilə məşğul olur. Təlimdə şəxsiyyətin, yaradıcılığın və mexanikləş- 
dirmənin nisbəti məsələsi həqiqətən adi məsələ deyil, həll olunmalı- 
dır. Beləliklə, təhsil texnologiyası dedikdə, qabaqcadan verilmiş xa- 
rakteristikalar üzrə təlim üçün işlənib hazırlanmış, optimal, didaktik 
proseslər başa düşülür. Bundan başqa, təhsil texnologiyası müəllimin 
hər hansı bir texnoloji cəhətdən işlənib hazırlanmış metodlar və pri- 
yomlar sistemini, nəhayət tərbiyə işinin metodikasını və metodlarını 
da ifadə edə bilər. Texnologiyanın köməyi ilə həll olunan başlıca prob- 
lem təlim prosesinin idarə olunmasıdır. 

Ənənəvi texnologiyalar XX əsrin sonunda bir çox yaradıcı, yeni- 
likçi pedaqoqlar tərəfindən təhsildə effektiv olmayan, hətta zərərli 

nəticələr verən texnologiyalar kimi qiymətləndirilməyə başlandı. Bu 

cür qiymətləndirmə inkişaf etmiş ölkələrdə cəmiyyətin məlumatlılıq 

səciyyəsinin kifayət qədər yüksək olması ilə qiymətləndirilirdi. Tədris 

prosesində təhsil alanın hərtərəfli şəxsiyyət kimi formalaşması üçün 

yeni təhsil texnologiyalarından məqsədəuyğun və kompleks şəkildə 

istifadə edilməsi daha yüksək nailliyyətlər əldə etməyə imkan verir. 

Burada məqsədə və təlimin məzmununa uyğun texnologiyalar seç- 

mək və onları ardıcıl, qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş vaxtda yerinə 

yetirmək məqsədəmüvafiqdir. 

Hazırda müasir pedaqoji praktikada daha geniş tətbiq olunan şəx- 

siyyətyönümlü-inkişafetdirici təhsil texnologiyaları aşağıdakılardır: 

1) əməkdaşlıq; 

2) layihə; 

3) modul. 

Son illər tədris prosesində istifadə olunan əməkdaşlıq (kollektiv) 

təhsil texnologiyasının əsas ideyası nəyisə birlikdə yerinə yetirmək yox, 

birlikdə öyrənməkdir. Bu texnologiya XX sərin 80-cı illərindən ABŞ və 
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İsrail pedaqoqları Ravin və onun şagirdləri tərəfindən işlənmişdir. Bu 
əməkdaşlıq təlim texnologiyasının aşağıdakı üstünlükləri vardır: 

1. Müntəzəm şəkildə təkrar olunan çalışmalar nəticəsində şagird- 
lərdə məntiqi təfəkkür və anlama vərdişləri təkmilləşir. 

2. Şifahi nitq prosesində və görülmüş işlərin müzakirəsi zamanı 
şagirdlərin fikri fəaliyyət vərdişləri inkişaf edir, əvvəllər qazandığı 
təcrübə və bilikləri aktuallaşır. 

3. Qruplarda işləyən hər bir uşaq özünü sərbəst hiss edir, təlim 
tapşırıqlarını özünəməxsus tempdə yerinə yetirir. 

4. Uşaq həm öz işinin, həm də kollektivin işinin nəticəsi üçün mə- 
suliyyət daşıyır. 

5. Uşaqda öz şəxsi keyfiyyətlərini, imkan və qabiliyyətlərini qiy- 
mətləndirmək bacarığı formalaşır. 

Bu informasiyanın bir neçə müxtəlif tərəfdaşla müzakirəsi asso- 
siativ əlaqənin miqdarını çoxaldır. Bununla da mənimsəmə daha da 
möhkəmlənir. Bu metodda qrupun əsas üzvləri mövzu üzərində yol- 
daşları ilə əlaqəli şəkildə işləyirlər. Birlikdə qarşıya qoyulmuş məqsə- 
də nail olmağa çalışırlar. Tapşırıqlar, onların yerinə yetirilməsi üçün 
ayrılan vaxt müxtəlif olur. Komandalar bir-birilə yarışmırlar, onlar 
müxtəlif müddətdə, müxtəlif tapşırıqları icra edirlər. Hər bir qrupun 
müvəffəqiyyəti onun üzvlərinin fərdi məsuliyyəti və çalışqanlığı ilə 
bağlıdır. Buna görə də qrupun bütün üzvləri çalışırlar ki, verilən tap- 
şırığı, materialları yaxşı mənimsəyə bilsinlər. Kollektivlə iş zamanı 
müəllimin əsas vəzifəsi uşaqları bilməməkdə, bacarmamaqda günah- 
landırmaq və bunları sinifdə elan etmək deyil, onları bilmədiklərini 
və bacarmadıqlarını öyrənməyə, istiqamətləndirməyə yol göstər- 
məkdir. Onların fəaliyyəti müddətində müəllim uşaqların gördükləri 
işləri izləməli, lazım gəldikdə ehtiyacı olan qrupa kömək etməlidir. 
Müəllim öz köməkliyini xeyirxahlıqla, sakit tərzdə etməli və bunu 
qrupda müzakirə aparan uşaqlara təlqin etməlidir. 

Layihələrlə metodunun əsas mahiyyəti şagirdlərə əldə etdikləri 
biliklərin həyatda onlara lazım olacağını göstərməkdir. Bunun üçün 
müəllim yeni informasiyaların alınma mənbəyini göstərərək, şagirdi 
istiqamətləndirə bilər. Hər hansı vacib problemi həll etmək üçün şa- 
gird fəaliyyəti layihələşdirilir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Layihələşdirilmədə şagirdlərin özləri əsas rol oynayır, müəllim 

isə onları istiqamətləndirir. Metodun əsas ideyası sərbəst tərbiyədir. 

Layihələr metodunda şagirdlər fərdi, cütlər, qruplar şəklində müəy- 

yən vaxt ərzində müstəqil fəaliyyət göstərməyə, həmişə hansısa bir 

problemi həll etməyə yönəldilir. Problemin həllində müxtəlif təlim 

metodları və təlim vasitələri tətbiq edilməklə yanaşı, həm də müxtəlif 

elm, texnika və texnologiya sahələrinə aid biliklərdə istifadə edilməsi 

nəzərdə tutulur. 

Modul üzrə təlim texnologiyası. Bu təlim metodunda şagirdlər 

müstəqil olaraq dərsdə və dərsdənkənar vaxtlarda modulla iş pro- 

sesində konkret təlim məqsədlərinənail olurlar. Burada da müəllim, 

şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkilatçısı, birgə fəaliyyətin iştirakçısı 

olur. Təlimdə “modul” anlayışı dedikdə, tədris materialının bitkin 

məzmununu və onu mənimsəmək texnologiyasını özündə birləş- 

dirən bir kompleks nəzərdə tutulur. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 

 

1. Təhsil texnologiyası dedikdə nə başa düşülür? 

 

A) Təhsilalanların vəziyyətlərinə uyğun təlim prosesinin idarə olun- 

ması. 

B) Verilmiş xarakteristikalar üzrə təlim üçün işlənib hazırlanmış 
proseslər. 

C) Müəllimin hər hansı bir texnoloji cəhətdən işlədiyi dərs. 
D) Hazırlanmış üsul, metodlar və gedişlər sistemi. 

E) Texnologiyanın köməyi ilə həll olunan başlıca problemlər. 
 

2. “Təhsil texnologiyası” ifadəsi nə vaxtdan istifadə olunur? 
 

A) XIX əsrin I yarısından 
B) XX əsrin I yarısından 
C) XIX əsrin II yarısından 
D) XX əsrin II yarısından 

E) XXI əsrin I yarısıından 
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3. Təhsil prosesinə geniş sistem kimi baxılanda bura nələr daxil 
edilir? 

 

A) Formadan tutmuş nəticələrə nəzarətə qədər hər şey daxil olur. 
B) Məqsədlərdən tutmuş nəticələrə nəzarətə qədər hər şey daxil 

olur. 
C) Nəticələrdən tutmuş qiymətləndirməyə nəzarətə qədər hər şey 

daxil olur. 
D) Məqsədlərdən tutmuş qiymətləndirməyə nəzarətə qədər hər 

şey daxil olur. 
E) Formadan tutmuş təlim nəticələrinə nəzarətə qədər hər şey 

daxil olur. 
 

4. Texnologiyanın köməyi ilə həll olunan başlıca problem hansı- 
dır? 

 

A) Texnologiyanın səmərəli seçilməsi. 
B) Qiymətləndirmənin düzgün aparılması. 
C) Dərsin icmalının qaydasında hazırlanması. 
D) Təlim prosesinin idarə olunması. 

E) Vaxtında təlimi yekunlaşdırmaq. 
 

5. Şəxsiyyətyönümlü-inkişafetdirici təhsil texnologiyasına aid ol- 
mayan hansıdır? 

 

A) Əməkdaşlıq 
B) Kredit 
C) Modul 

D) Layihə 
2.5. Pedaqoji texnologiyaların mahiyyəti 

 

A. Suallar 
 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Pedaqoji texnologiya nədir? 
2. Pedaqoji texnologiya hansı inkişaf tarixinə malikdir? 
3. Pedaqoji texnologiya nələri əhatə edir? 
4. Pedaqoji texnologiya təhsil prosesinə necə təsir göstərir? 

5. Pedaqoji texnologiyalara nələr təsir göstərə bilər? 
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B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Texnika inkişaf etdikcə təkcə elmin və texnikanın müəyyən sahə- 
sinə deyil, təlim prosesinə də daxil olur. Əgər ötən əsrin 50-ci illərində 
pedaqoji texnologiya dedikdə, əsasən, təlimin texniki vasitələri başa 
düşülürdüsə, hazırda bütün pedaqoji prosesdə mövcud paradiqmalar, 
vasitələr, müxtəlif təlim-tərbiyə prosesləri, məzmunun formalaşdırıl- 
ması, öyrətmə modelləri və metodları, idarəetmə, qiymətləndirmə bü- 
tün bu prosesdə korreksiya və təkamül nəzərdə tutulur. “texnologiya” 
sözü yunanca, “techne” incəsənət, “remesto” elm, “logos” isə anlayış, 
təlim deməkdir. Pedaqoji fəaliyyət pedaqoji ustalıq tələb edir. Lakin 
müəllim işləyən bütün insanlarda pedaqoji ustalıq eyni dərəcədə ola 
bilməz və hətta bəzilərində heç olmaya bilər. Amma hər bir müəllim 
pedaqoji texnologiyaya yiyələnə bilər və yiyələnməlidir. Çünki bu 
konkret biliklərdən və əməliyyat bacarıqlarından ibarətdir. 

Pedaqoji texnologiyalar müxtəlif formada təzahür edir. “Voldorf 
pedaqogikası” deyilən təlim formasını ayrıca nəzərdən keçirək. 1919- 
cu ildə Almaniyanın Ştutqard şəhərindəki tütün fabrikinin fəhlələri 
Voldorf Ustoriya fabrikinin direktoru ilə birlikdə 58 alman alimi Ru- 
dolf Şteyner (1861-1925) onların uşaqları üçün məktəb yaratmağı tək- 
lif etmişlər. R.Şteyner ensiklopedik biliyə malik görkəmli alim idi. O, 
elmin və incəsənətin müxtəlif sahələrinə aid 300 cildlik əsər yazmış və 
nəşr etmişdir. Tibb, kosmologiya, din tarixi, heykəltaraşlıq, memarlıq 
sırasında əsərlərinin 25 cildlik pedaqogika və təhsilə həsr edilmişdir. 
“İnsan haqqında ümumi təlim pedaqogikasının əsası kimi”. R.Ştey- 
ner “Azad məktəb” tipinə uyğun ilk məktəbini yaratmışdır. Onun əsa- 
sında insan varlıq kimi prinsipi dayanırdı. Voldorf məktəbi ənənəvi 
məktəblərdən təşkilatı baxımından fərqlənirdi. Özünüidarə əsasında 
fəaliyyət göstərirdi, direktor yox idi, məktəbi pedaqoji kollektiv idarə 
edirdi, məktəbin həyatında valideynlər iştirak edirdi. Məktəb mərkəz- 
ləşmiş dövlət reqlamentləşdirilməsindən azad idi. I sinifdən VIII sinfə 
qədər bütün məşğələləri bir müəllim aparır. Möhkəm tədris planı yox- 
dur, qiymətləndirmə yoxdur, qiymətləndirmə xasiyyətnaməsindən 
istifadə olunur. Göründüyü kimi, Voldorf məktəbindəki təlim texno- 
logiyası ayrıca bir istiqamət təşkil edir. 
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Hazırda pedaqoji texnologiyalar adı altında pedaqoji prosesdə 
müsbət nəticələrə gətirib çıxaran pedaqoji ideallar kompleksi başa dü- 
şülür. Habelə, tam və sistemli pedaqoji texnologiyaların mövcud ol- 
ması və onlardan bir sıra ölkələrdə istifadə olunması diqqəti cəlb edir: 

1. Təbii təlim texnologiyaları. 
2. Modul-retinq təlim texnologiyası. 
3. İnteqrativ təlim texnologiyası. 
4. Parasentrik təlim texnologiyası. 
5. Biliklərin mənimsənilməsi texnologiyası. 
6. Fərdi təlim texnologiyası. 
7. Kooperativ təlim texnologiyası. 
8. Təlimin nəzarət-korrektə texnologiyası. 
XX əsrin 70-80-ci illərində kompüterlərin təlim texnologiyasına 

daxil olması nəticəsində yeni təlim texnologiyasının əsasının qoyul- 
ması, kompüter təliminin əsasında kompüterlərdən istifadə etməklə 
proqramlaşdırılmış təlimin dayanması “təlimin kompüter texnologi- 
yası”nın artıq “informasiya texnologiyaları” ilə əvəz olunması diqqəti 
cəlb edirdi. Hətta yaş anlayışlarının yaranması – TYİT – təlimin yeni 
informasiya texnologiyaları yarandı. Kommunikativ texnologiyalar 
(KT) hətta cəmiyyətin “infortmalaşdırılması”, “informasiya cəmiyyə- 
ti” anlayışlarının geniş yayılmağa başlanması ilə səciyyələnirdi. 

Keçmiş SSRİ-də təlim texnologiyasını təkmilləşdirən müəllimlər- 
dən Şatalov daha çox diqqəti cəlb edir. Onun işlədiyi təlim texnologi- 
yalarını “Şatalov metodu” adlandırırlar. Onun təlim texnologiyasının 
əsasına qrup (sinif) təlimi şəraitindən şagirdlərin mürəkkəb idrak fəa- 
liyyətinin qurulması təşkil edirdi. V.A.Şatalovun əsas məqsədi belə 
idi: 1. Materialı olduqca yığcam izah etməklə uşaqların diqqətindən 
artıq yükləri atmaq. 

2. Bir dərsdən bir teoremi yox, qarşılıqlı, əlaqəli mövzuları blok- 
blok (hissə-hissə) öyrətmək. 

3. Şagirdlərə əsas olan mahiyyəti çatdırmaq və onların yadda 
saxlayacaqlarının həcmini azaltmaq. 

4. Şagirdlərin eyni zamanda dinləmələrinə və yazmalarına imkan 
verməmək, əvvəlcə dinləməli, sonra yazmalı. 

5. Hər bir şagirdə yığdığı balı yaxşılaşdırmaq imkanı vermək. Bu 
prinsip “Açıq perspektivlər” adlanırdı. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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6. Şagirdlərə və valideynlərə humanist münasibət. 

7. Sinifdə elə ab-hava yaratmaq lazımdır ki, hər bir şagird özünü 

sakit və inamlı hiss etsin. 

Göründüyü kimi, Şatalovun pedaqoji texnologiyasının mahiyyəti 

onda ifadə edilir ki, şagird öz biliyini qeyri-ənənəvi şəraitdə təqdim 

edir, anlayır, yada salır və tətbiq edir. 
 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Pedaqoji texnologiya dedikdə nə başa düşülür? 
 

A) Texnikanın müəyyən sahəsi. 

B) Elmin təlim prosesinə gətirilməsi. 

C) Təlimin texniki vasitələri. 

D) Mövcud paradiqmalar və vasitələr. 

E) Pedaqoji texnologiyanın gərəkliliyi. 
 

2. Texnologiya nə deməkdir? 
 

A) “techne” mədəniyyət, “logos” isə anlayış, təlim deməkdir. 

B) “techne” incəsənət, “logos” isə anlayış, təlim deməkdir. 

C) “techno” texnika, “logos” təlim deməkdir. 

D) “texno” incəsənət, “logos” anlayış deməkdir. 

E) “tekno” texnika, “logos” elm deməkdir. 
 

3. Sadalananlardan hansı pedaqoji texnologiyadır? 
 

A) Süni təlim texnologiyaları. 

B) İnteraktiv təlim texnologiyası. 

C) Monosentrik təlim texnologiyası. 

D) Fərdi təlim texnologiyası. 

E) Kollektiv təlim texnologiyası. 
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4. “Voldorf” texnologiyasına aid olmayan cəhət hansıdır? 
 

A) Direktorsuz idarə olunur. 
B) Məktəbi kollektiv idarə edir. 
C) Qiymətləndirmə aparılır. 
D) Tədris planı yoxdur. 

E) Qiymətləndirmə aparılmır. 
 

5. V.A.Şatalovun əsas məqsədinə aid deyil? 
 

A) Materialı olduqca yığcam izah edir. 
B) Mövzuları qarşılıqlı, əlaqəli blok-blok öyrədir. 
C) Şagirdləri valideynlərlə əlaqəli şəkildə öyrədir. 
D) Şagirdə balını yaxşılaşdırmaq imkanı verir. 

E) Şagirdlər dinləməli, sonra yazmalıdır. 
 

2.6. Təlim texnologiyalarının mahiyyəti və məzmunu 
 

A. Suallar 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Təlim texnologiyası dedikdə, bilik, bacarıq və vərdişləri formalaş- 
dırmaq üçün əməliyyatlar komplekti başa düşülür. Təlim prosesinin 
mahiyyəti, təlim metodlarının məzmunu ictimai şərait inkişaf etdikcə 
dəyişdiyindən, Azərbaycan Respublikası azad, müstəqil inkişaf yolu- 
na keçdikdən sonra inkişafın xarakterinə uyğun olaraq təlim metodları 
da forma və məzmunca yeniləşməyə başlamışdır. Cəmiyyət müstəqil 
düşünən, kamil, rəqabətəqabil şəxsiyyət, yaradıcı insan yetişdirməyi 
problem kimi təhsil müəsisələrinin qarşısında qoymuşdur. Bu vəzi- 
fələri həyata keçirmək, reallaşdırmaq inkişaf etmiş qabaqcıl ölkələrdə 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Təlim texnologiyası nə deməkdir? 
2. Təlim texnologiyaları nə zaman yaranıb? 
3. Təlim texnologiyası nələri əhatə edir? 
4. Hansı təlim texnologiyaları var? 

5. Təlim texnologiyalarının əhəmiyyəti nədir? 
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mövcud olan fəal təlim metodlarından, milli-mənəvi dəyərləri nəzərə 
alaraq istifadəni zərurətə çevirmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində İslahat Proqramı 
yeni təlim metodlarından, təlim texnologiyalarından istifadənin elmi, 
pedaqoji - psixoloji əsaslarının işlənilməsini əsas problem kimi qarşı- 
ya qoymuşdur. Təhsil sistemində yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi 
təlim prosesinin səmərəliliyini, keyfiyyətini yüksəldən əsas amil oldu- 
ğundan, belə nəticəyə gəlmək olar ki: 

- tədris prosesi nəticəyönümlü proses olduğundan, məqsədi əv- 
vəlcədən müəyyənləşdirilmiş və şagirdə istiqamətlənmiş təlim həyata 
keçirilməlidir; 

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

- tədris prosesi hər birinin öz rolu və statusu olan bir neçə fərdlərin 
əməkdaşlığından irəli gələn sosial bir proses olub inkişaf rejimində 
fəaliyyət göstərməlidir; 

- tədris prosesi qarşılıqlı əlaqələrin xarakterindən, mühitin xüsu- 

siyyətlərindən, təhsil müəssisələrinin əhatəsindən asılı olub onların 

daxili quruluşundan irəli gələn verbal və sensor davranışların məc- 

musunu özündə birləşdirməlidir. 

Müəllimlər yeni texnologiyalardаn istifаdə еtməklə dərsləri daha 

maraqlı edən, şagirdləri, əsasən, sağlam mühakimələr irəli sürməyə, 

sonradan real həyata tətbiq edəcəkləri məzmunu başa düşməyə yar- 

dım edən mühüm vasitələrə çevirə bilərlər. Deməli, yeni təlim me- 

todları təhsilin məzmununu daha yaxşı mənimsəmək və şagirdlərin 

müstəqil cavab vermək məqsədi ilə tələb olunan təfəkkür prosesini 

inkişaf etdirmək üçün çox faydalıdır. 

Yeni təlim texnologiyalarının üstün cəhətlərini prof. Ə.Ə.Ağayev 

belə göstərir: “...dərs tam fəallıq şəraitində keçir, təkcə müəllim de- 

yil, şagirdlər də yaradıcılıq axtarışında olurlar, müstəqil düşüncə tərzi 

formalaşır, təşəbbüskarlıq, yeniliyə meyllilik güclənir”. Təlim prose- 

sini aktivləşdirmək üçün düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək, ya- 

radıcılığa həvəsləndirmək və öyrənməyə maraq yaratmaq məqsədini 

güdən müəllim, şagirdi təlimə cəlb edəcək müəyyən metod, texnika 

və proseduralardan istifadə etməlidir. Şagird təliminin fəal iştirakçısı 

olmaq üçün hazırlanmalıdır. Müəllim şagirdə dünyanı başa düşmək- 
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də və qazandığı bilikləri real həyat şəraitinə tətbiq etməkdə yardım 
göstərməlidir. Yeni texnologiyalar tədris strategiyasının yerinə ye- 
tirilməsinə istiqamətləndirildiyindən, onlar nəzərdə tutulmuş təlim 
məqsədlərinə nail olmaqda əsas alət rolu oynayır. Yeni texnologiyalar 
bir sıra xüsusiyyətləri ilə ənənəvi təlim metodlarından fərqlənir: 

- şagirdlərin tədqiqat fəaliyyətinə cəlb edilmələri; 
- müəllim tərəfindən problemli şəraitin yaradılması; 
- biliklərin şagirdlər tərəfindən müstəqil əldə edilməsi və s. 
Qeyd edilən xüsusiyyətlər bəzi ənənəvi təlim metodlarında da 

olmuşdur, lakin yeni təlim metodları bütövlükdə göstərilən xüsusiy- 
yətlərə əsaslanır. Araşdırmalar göstərir ki, yeni təlim texnologiyaları 
aşağıdakı prinsiplərə əsaslandıqda şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyəti- 
ni inkişaf etdirməyə imkan verir: təfəkkürün inkişafına səbəb olacaq 
konstruktivizmə; şagirdlərin sosial inkişafına səbəb olacaq kooperativ 
təlimə; biliklərin müstəqil əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına; 
bilik və bacarıqların müstəqil şəkildə əldə edilməsinə; müəllimin təş- 
kilatçı, koordinator, bəzi hallarda arbitr rolunda çıxış etməsinə. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Təlim texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur? 
 

A) Bilik, bacarıq və vərdişləri formalaşdıran sistem 
B) Təlim prosesinin mahiyyətinin dərk olunması 
C) Mövzuları qarşılıqlı, əlaqəli qavranılması 
D) Şagirdləri valideynlərlə əlaqəli şəkildə öyrənməsi 

E) Şagirdə nəticəsini yaxşılaşdırmaq imkanı vermək 
 

2. Təlim prosesinin mahiyyəti nədən asılı olaraq dəyişir? 
 

A) Təlim metodlarının məzmunundan 
B) İctimai şəraitin inkişaf etməsindən 
C) Azərbaycan Respublikasının azadlığından 
D) Müstəqil inkişaf yoluna keçməkdən 

E) Təlim metodları və formalardan 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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3. Təlim texnologiyasına aid olmayan hansıdır? 
 

A) Dərs tam fəallıq şəraitində keçir 

B) Təkcə müəllim deyil, şagirdlər də axtarışda olur 
C) Dərs prosesi İKT-nin köməyi ilə həyata keçirilir 
D) Müstəqil düşüncə tərzi formalaşır 

E) Təşəbbüskarlıq, yeniliyə meyllilik güclənir 
 

4. Mətndən gəlinən hansı nəticə doğru deyil? 
 

A) Tədris prosesinin məqsədi əvvəlcədən müəyyənləşdirilməlidir. 
B) Şagirdə istiqamətlənmiş təlim həyata keçirilməlidir. 
C) Tədris və təlim daim qarşılıqlı əlaqədə götürülməlidir. 
D) Tədris prosesi əməkdaşlıq rejimində fəaliyyət göstərməlidir. 
E) Tədris prosesi təhsil müəssisəsinin infrastrukturundan asılı ol- 

malıdır. 
 

5. Yeni texnologiyaları ənənəvidən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən 
hansı səhvdir? 

 

A) Şagirdlərin müstəqil tədqiqat fəaliyyətinə cəlb edilməsi 

B) Müəllim tərəfindən problemli şəraitin yaradılması 
C) Biliklərin müəllim tərəfindən hazır verilməsi 
D) Şagirdlərin əməkdaşlıq şəraitində çalışması 

E) Biliklərin şagirdlər tərəfindən müstəqil əldə edilməsi 
 

2.7. Təlim prinsipləri anlayışı 
 

A. Suallar 
 

1. Təlim prinsipi nədir? 

2. Təlim prinsipi nəyə xidmət edir? 
3. Təlim prinsipləri dəyişkəndirmi? 
4. Hansı təlim prinsipləri var? 

5. Təlim prinsiplərinin gözlənilməsi nə üçün vacibdir? 
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B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Təlimin qanunauyğunluqlarından irəli gələn, onun məzmununa, 
üsullarına, təşkili formalarına təsir göstərən, müəllim və şagirdlərin 
birgə fəaliyyətini səmərəli qurmağa xidmət edən didaktik qaydalar 
təlim prinsipi adlanır. Müasir pedaqogikada müxtəlif təlim prinsip- 
ləri mövcuddur. Bu prinsiplər əsasında qurulmuş dərslər sistemlilik, 
elmilik və əyanilik baxımından digər dərslərdən fərqlənir. 

Peşəkar müəllim dərs prosesində prinsiplərin hər birinin imkanla- 
rından maksimum dərəcədə yararlanmalı, onlardan səmərəli istifadə 
etməyi bacarmalıdır. Təlim prinsipləri o zaman optimal xarakter da- 
şıyır ki, müəllimlə şagirdin birgəfəaliyyəti təmin olunur və bu pro- 
ses şagirdi fəallaşdırır. Təlim prinsipləri haqqında söylənilən fikirlərə 
nəzər saldıqda aydın olur ki, prinsiplərin hamısı mahiyyət etibarı ilə 
eyni məqsədə - müəllim və şagirdlərin birgə fəaliyyətini səmərəli qur- 
mağa, təlimin keyfiyyətini yüksəltməyə xidmət edir. 

Təlim prinsipləri tərbiyə və təhsilin məqsədləri ilə müəyyən olun- 

duğundan müxtəlif dövrlərdə dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bəzi 

prinsiplər öz aktuallığını itirmiş, yeni prinsiplər meydana gəlmişdir. 

Bəzi prinsiplər isə dövrün tələblərinə uyğun olaraq öz sosial mahiyyə- 

tini dəyişərək fərqli məzmuna çevrilmişdir. 

Bu gün də aktuallığını itirməyən və əksər pedaqoqlar tərəfindən 

qəbul edilən prinsiplərin təsnifatı ilə tanış olduqda aydın olur ki, bü- 

tün prinsiplər bir-biri ilə əlaqəlidir. Müasir təlimdə aşağıdakı prinsip- 

lər qəbul olunmuşdur: 

1. Təlimin həyatla əlaqələndirilməsi prinsipi. Bu prinsipin 

tələbinə görə təlim həyatla və əməklə əlaqələndirilməlidir. Həyatla 

əlaqələnmə bir neçə istiqamətdə tətbiq edilir: 

- təlimin məzmununun həyatla, cəmiyyət quruculuğu təcrübəsi ilə 

əlaqələndirilməsi; 

- öyrənilən biliyin şagirdlərin şəxsi təcrübəsi və müşahidələri ilə, 

oyun və digər fəaliyyət növləri ilə əlaqələndirilməsi; 

- nəzəri biliklərin müxtəlif növ praktik işlərə tətbiq edilməsi; 
- təlimin əmək və istehsalatla əlaqələndirilməsi. 

2. Təlimin təhsilverici, tərbiyəedici və inkişafetdirici prinsipi. 

Bu prinsip təlimdə öyrətmə, tərbiyə və inkişaf vəzifələrini vəhdətdə 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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həyata keçirməyi nəzərdə tutur. Təlim həm də qüvvətli tərbiyə vasitə- 

sidir. Bu prinsip bir neçə istiqamətdə özünü göstərir: 

- şagirdlərdə elmi dünyagörüşü və ideya inamın formalaşdırmaq; 
- yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılamaq; 

- təlim prosesində şagirdlərdə nəcib hisslər formalaşdırmaq; 

- şəxsiyyətin psixi proseslərini, zehni qabiliyyətlərini inkişaf et- 

dirmək. 

3. Təlimdə elmilik prinsipi. Bu prinsip təlimdə şagirdləri elmi bi- 

liklərlə, elmi dünyagörüşünə meyilləndirməyi nəzərdə tutur. Elmilik 

prinsipi zehni qüvvə və qabiliyyətləri inkişaf etdirməkdə, təbiət və cə- 

miyyət hadisələrinə elmi baxışlar aşılamaqda, elmi biliklərə maraq və 

tələbat yaratmaqda böyük əhəmiyyətə malikdir. Elmilik prinsipi bir 

neçə cəhətdə özünü göstərir: 

- ətraf aləm haqqında düzgün təsəvvürlər formalaşdırmaq, şa- 

girdləri müşahidəçiliyə alışdırmaq; 
- qazanılmış təsəvvürləri, faktiki materialları ümumiləşdirmək 

əsasında nəticələr çıxarmaq; 
- nəzəri biliklərin, anlayış və qanunların şüurlu başa düşülməsinə, 

onların əsasında duran həyat hadisələrinin dərk edilməsinə nail ol- 
maq; 

- fənlərarası əlaqə yaratmaq yolu ilə dünyaya bitkin baxış, elmi 
dünyagörüşü formalaşdırmaq; 

- şagirdləri tədricən elmi idraka yaxınlaşdırmaq: müstəqil prob- 
lemlər qoyub, onların həlli yollarını tapmağa istiqamətləndirmək. 

4. Təlimdə sistemlilik və ardıcıllıq prinsipi. Təlimdə elmin sis- 
temini mühafizə etməyi, bilik və bacarıqların mənimsənilməsində 
müəyyən ardıcıllıq gözləməyi nəzərdə tutur. Sistemlilik elmin öz 
məntiqindən irəli gəlir: elm biliklər sistemi deməkdir. Belə sistem 
yoxdursa, elm də yoxdur; sadəcə müəyyən təsəvvürlər, məlumatlar 
vardır. Odur ki, bilikləri ciddi sistemdə öyrətmək lazımdır. Təlimdə 
sistemlilik prinsipi bir neçə cəhətdə özünü göstərir: 

- təhsilin məzmununun ciddi sistemdə qurulması; 
- bilik və bacarıqların ciddi sistemdə, məntiqi ardıcıllıqda təqdim 

olunması; 
- öyrənilən biliklərin əlaqələndirilməsi; 
- şagirdlərin sistemləşdirmə işinə cəlb edilməsi; 

- bütün təlim prosesinin sistemli əsasda təşkili. 
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5. Təlimdə əyanilik prinsipi. Əyanilik prinsipi idrak prosesinin öz 
təbiətindən irəli gəlir: idrak prosesi canlı müşahidədən - fakt və ha- 
disələrin qavranmasından başlanır. Ətraf aləm haqqında təsəvvürlə- 
rimiz nə qədər dolğun və dürüst olarsa, bu əsasda yaranan anlayış və 
qanunlar da daha şüurlu mənimsənilər. Əyanilik öyrənilən mövzunu 
tez, asan və şüurlu mənimsəməyə, möhkəm yadda saxlamağa, habelə 
şagirdləri fəallaşdırmağa kömək edir. Əyanilik müxtəlif vasitələrlə 
həyata keçirilir: a) təbii əyanilik: təbii halda əşya və proseslərin nüma- 
yiş etdirilməsi; b) təsviri əyanilik: əşyanın şəkli, maketi, diafilm, kino, 
televiziyadan istifadə; c) sxematik əyanilik: sxem, cədvəl, diaqram və 

s. üzrə iş; ç) obrazlı əyanilik: şagirdlərin şəxsi təcrübəsi, təsəvvürlə- 
ri, müəllimin sözü, ədəbiyyat və incəsənət vasitəsilə canlı obrazlar, 
təsəvvürlər yaratmaq; d) simvolik əyanilik: qlobus, xəritə və s. üzrə iş. 

6. Təlimdə şüurluluq, fəallıq və müstəqillik prinsipi. Bu prinsip 
təlim prosesində şagirdlərin fəaliyyətini - mənimsəmənin xarakterini, 
onların təlimə münasibətini əks etdirir: hər bir şagird təlimə şüurlu, 
fəal və müstəqil surətdə yanaşmalıdır. Təlimdə şüurluluq və fəallıq 
formalizmə, əzbərçiliyə qarşı mübarizədə böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Formalizm, əzbərçilik beyni şikəst edir, fikir süstlüyü doğurur, zeh- 
ni inkişafa mane olur. Şüurlu mənimsəmənin bir neçə əlaməti vardır: 
biliyin başa düşülməsi, düzgün (həm də insanın öz sözləri ilə) ifadə 
olunması, onun tətbiqi, yeni fakt və misalların tapılması, biliyin yox- 
lanması və səhvlərin düzəldilməsi. 

7. Təlimdə fərdi yanaşma prinsipi. Bu prinsip təlimdə şagirdlərin 
fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almağı, hər kəsin inkişafı üçün əlverişli 
şərait yaratmağı tələb edir. Təlimdə fərdi yanaşmanın vacibliyi onun- 
la bağlıdır ki, sinifdəki şagirdlərin qüvvə və imkanları eyni deyildir. 
Bəziləri materialı tez qavrayıb yadda saxlaya bildikləri halda, başqala- 
rı gec öyrənir, tez də unudurlar. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Təlim prinsipi dedikdə nə nəzərdə tutulur? 
 

A) Şagirdlərin sosial vəziyyətlərinə uyğun təlim qurmaq 
B) Hər bir şagird üçün ayrıca təlim prinsipi düşünmək 

C) Çətinliklərlə qarşılaşan şagirdlərin tədrisini təkmilləşdirmək 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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D) Təlimi səmərəli qurmağa xidmət edən didaktik qaydalar toplusu 
E) Müəllimlərin istənilən mühitdə dərs deyə bilməsi üçün təcrübə- 

sinin artırılması 
 

2. Təlim prinsipi nəyə xidmət edir? 
 

A) Müəllim dərs prosesini vaxtında başa çatdırmasına 
B) Prinsiplərin hər birinin imkanlarından maksimum dərəcədə ya- 

rarlanmğa 
C) Müəllimin prinsiplərdən səmərəli istifadə etməsinə 
D) Təlim prinsiplərinin optimal xarakter daşımasına 

E) Müəllim və şagirdlərin birgə fəaliyyətini səmərəli qurmağa 
 

3. Təlim prinsiplərinin zaman keçdikcə dəyişməsinin səbəbi nə- 
dir? 

 

A) İctimai quruluşun dəyişməsi 

B) Tərbiyə və təhsilin məqsədlərinin dəyişilməsi 
C) Ödənişli təhsilə kütləvi keçid alınması 
D) Özəl məktəblər şəbəkəsinin yaranması 

E) Bəzi prinsiplərin aktual qalması 
 

4. Verilənlərdən hansı təlim prinsipi deyil? 
 

A) Təhsilverici, tərbiyəedici 

C) Təlimdə sistemsizlik 
D) Təlimdə elmilik 
C) Fərdi yanaşma 

E) Təlimdə şüurluluq 
 

5. Təlimdə fərdi yanaşma prinsipi nədir? 
 

A) Şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq 

B) Hər kəsin inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmaq 

C) Sinifdəki şagirdlərin qüvvə və imkanlarını uzlaşdırmaq 



96 
 

 

D) Şagirdin potensial imkanına uyğun tədris qurmaq 

E) Gec öyrənən şagirdlər üçün xüsusi dərs qurmaq 
 

2.8. Təlim metodları anlayışı 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Təlim metodlаrı təlimdə müəyyən məqsədə nail olmaq üçün 
müəllim və şagirdlərin fəaliyyətinin nizama salınma qaydasıdır. Tə- 
lim metodları dedikdə, məqsədə nail olmaq, istifadə olunan yolların 
məcmusu başa düşülür. Pedaqoji ədəbiyyatda metod anlayışı müəlli- 
min və ya şagirdlərin fəaliyyətinə aid edilir. Müəllimin fəaliyyəti ilə 
bağlı olan metodlar - tədris metodları, şagirdlərin fəaliyyəti ilə bağlı 
olan metodlar isə öyrənmə metodları adlanır. Müəllim və şagirdlərin 
birgə fəaliyyəti ilə bağlı olan metodları təlim metodları kimi işlətmək 
lazımdır. Təlim metodları strukturunda priyomları da fərqləndirmək 
lazımdır. Priyom metodun elementidir, onun tərkib hissəsidir, meto- 
dun tətbiqində ayrıca addımdır. 

Təlim metodu mürəkkəb, çoxparametrli bir anlayış olmaqla təli- 
min məqsədini, məzmununu, qanunauyğunluqlarını, prinsiplərini 
səmərəli həyata keçirmək üçün istifadə olunur. Təlimin məqsədinin, 
məzmununun keyfiyyətlə icrası seçilmiş metodların praktik imkan- 
larından asılıdır. Bu imkanları məhz metodlar təmin edir və didaktik 
sistemin inkişaf sürətinə təkan verir. Təlimdə tətbiq edilən metodlar 
inkişafa nə qədər çox şərait yaradarsa təlimin səmərəsi də bir o qə- 
dər yüksək olаr. Bu mənada interaktiv təlim metodları üstünlük təş- 
kil edir. İnkişafetdirici, nəticəyönümlü təlim əsas üç funksiyanı yerinə 
yetirdiyindən, bunlar təlim-tərbiyə prosesində nəzərə alınmalıdır: 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Təlim metodları nədir? 

2. Təlim metodları nəyə xidmət edir? 
3. Təlim metodları nədən asılıdır? 
4. Hansı təlim metodları mövcuddur? 

5. Ənənəvi və müasir təlim metodlarının fərqi nədir? 
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- pedoqoji - buraya şagirdin təlimlə bağlı inkişafına təsir göstərən 
amilləri: mikromühiti, kommunikasiyaları, şəxsi təcrübə və metodları; 

- psixoloji - buraya təlim nəticələrinin mənimsənilməsini təmin 
edən şagirdlərin psiхoloji imkanları: səyi, marağı, xarakterik xüsusiy- 
yətləri; 

- sosial - buraya əxlaq, əmək, elm, incəsənət, din və s. ilə əlaqə- 
dar bilik və bacarıqların verilməsi daxildir. 

Təlim prosesinin mahiyyəti, təlim metodlarının məzmunu ictimai 
şərait inkişaf etdikcə dəyişdiyindən, Azərbaycan Respublikası azad, 
müstəqil inkişaf yoluna keçdikdən sonra inkişafın xarakterinə uyğun 
olaraq təlim metodları da forma və məzmunca yeniləşməyə başla- 
mışdır. Cəmiyyət müstəqil düşünən, kamil, rəqabətəqabil şəxsiyyət, 
yaradıcı insan yetişdirməyi problem kimi təhsil müəssisələrinin qar- 
şısında qoymuşdur. Bu vəzifələri həyata keçirmək, reallaşdırmaq in- 
kişaf etmiş qabaqcıl ölkələrdə mövcud olan fəal təlim metodlarından, 
milli-mənəvi dəyərləri nəzərə alaraq istifadəni zərurətə çevirmişdir. 

Təlim prosesini aktivləşdirmək üçün düşünmə qabiliyyətini inki- 
şaf etdirmək, yaradıcılığa həvəsləndirmək və öyrənməyə maraq yarat- 
maq məqsədini güdən müəllim, şagirdi təlimə cəlb edəcək müəyyən 
metod, texnika və prosedurlardan istifadə etməlidir. Şagird təliminin 
fəal iştirakçısı olmaq üçün hazırlanmalıdır. Müəllim şagirdə dünya- 
nı başa düşməkdə və qazandığı bilikləri real həyat şəraitinə tətbiq 
etməkdə yardım göstərməlidir. Yeni metodlar tədris strategiyasının 
yerinə yetirilməsinə istiqamətləndirildiyindən, onlar nəzərdə tutul- 
muş təlim məqsədlərinə nail olmaqda əsas alət rolu oynayır və bunun 
üçün komponentlər müəyyən edilir: 

- şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyəti; 
- fərdi məsuliyyət; 
- şagirdlərin qrup bacarıqları; 
- qrupun fəaliyyəti. 
Yeni təlim texnologiyaları əsasında tədris edilən dərslərdə müəlli- 

min rolu müxtəlifdir. Müəllim fəal dərsdə bir çox funksiyaları yerinə 
yetirir. Bunlar əsasən rəhbər, təlimatçı, təşkilatçı, dizayner, fasilitator 
rollarıdır. Göründüyü kimi, müəllimin funksiyalarına dizayner anla- 
yışı da daxil edilmişdir. Burada dizayner müəllimin təhsil prosesinin 
məzmunu ilə bağlı kurikulumlara uyğun mövzu və onun məzmunu- 
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nun müəyyənləşdirməsi, onu şagirdlərin imkanlarına uyğunlaşdır- 
ması mənasında başa düşülməlidir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Təlim metodu dedikdə nə nəzərdə tutulur? 
 

A) Məqsədə nail olmaq üçün istifadə olunan yolların məcmusu. 
B) Hər bir şagird üçün ayrıca metod düşünmək. 
C) Şagirdlərin tədrisini təkmilləşdirmək. 
D) Təlimi səmərəli qurmaq üçün istifadə olunan toplu. 

E) Müəllimlərin təcrübəsinin artırılması. 
 

2. Təlim metodu nəyə xidmət edir? 
 

A) Müəllim və şagirdlərin fəaliyyətinin nizama salınmasına. 

B) Metodların imkanlarından səmərəli yararlanmağa. 
C) Müəllimin metodlardan istifadə etməsinə. 
D) Təlim metodlarının dəyişkən xarakter daşımasına. 

E) Müəllim və şagirdlərin birgə fəaliyyətini səmərəli qurmağa. 
 

3. Sosial funksiyaya nə aid deyil? 
 

A) Əxlaq 

B) Əmək 
C) Elm 
D) Din 

E) Status 
 

4. Yeni metodların komponentinə aid olmayan hansıdır? 
 

A) Şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyəti 

B) Qrup fəaliyyəti 
C) Şagirdlərin bacarıqları 
D) Qrup qaydaları 

D) Fərdi məsuliyyət 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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5. Yeni təlim metodlarına əsasən müəllim hansı vəzifəni icra et- 
mir? 

 

A) Təlimatçı 

B) Korrektor 
C) Fasilitator 
D) Rəhbər 
E) Təşkilatçı 

2.9. Təlim vasitələri haqqında 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Tədris prosesində tətbiq olunan interaktiv metodlar, İKT və digər 
vasitələr təlimin keyfiyyətinin artırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. 
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tədris prosesinə tət- 
biqi müxtəlif dərs formalarının həyata keçirilməsinə və onların istifa- 
də olunması üçün pedaqoji şərtlərin formalaşdırılmasına imkan ver- 
mişdir. 

Təlimin texniki vasitələrini əyani vəsaitlərlə eyniləşdirmək olmaz. 
Əyani vəsaitlər informativ xarakterə malikdir. Texniki vasitələrlə şa- 
girdlərə verilən informasiyalar daha dinamik və daha əyanidir. 

Tədris filmləri effektli pedaqoji təlim vasitələrindən biridir. O, 
şagirdlərin diqqətini inkişaf etdirir, əyaniliyi möhkəmləndirir, digər 
tərəfdən mikro, makro, profil və multi çəkilişlər hesabına hadisələrin 
izahına imkan yaradır. Bu şagirdlərin hadisəni diqqətlə izləməsinə im- 
kan yaradır. Həm də şagirdlərin təlim-tərbiyəsində böyük rolu vardır. 

Tədris filmindən istifadə müəllimdən yüksək pedaqoji ustalıq tələb 
edir. Belə ki, müəllimin hazırlığı və lazım olan anda filmdən isti- 

1. Təlim vasitəsi nədir? 
2. Təlim vasitələri nəyə xidmət edir? 
3. Təlim vasitələri nədən asılıdır? 
4. Hansı təlim vasitələri mövcuddur? 
5. Təlim vasitələrinin hansı faydaları var? 
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fadə etməsi şagirdlərin müəyyən hadisənin izahının dəqiqliyinə ay- 

dınlıq gətirir: habelə film vasitəsilə şagirdlər müəyyən praktik vər- 

dişlərə də yiyələnirlər. 

Göründüyü kimi, təlimin texniki vasitələrindən dinamikliyi, küt- 

ləviliyi, mütəhərrikliyi, külli miqdarda informasiya daşıya bilməsi 

digər əyani və informasiya vasitələri ilə uzlaşdırmağa imkan verir. 

Ona görə də həmin vasitələr orta ümumtəhsil məktəbləri, eləcədə ali 

məktəblərdə də təlim-tərbiyə işində əvəzedilməzdir. 

İKT-nin metodiki işdə uğurla tətbiq olunması üçün müəllim İKT- 

nin müxtəlif formalarını yaxşı bilməli kompüterdə yaxşı işləməli  

əsas təhsil saytlarının imkanlarından düzgün istifadə etməlidir. Bu- 

nunla yanaşı təlim prosesində millilik və bəşəri dəyərlər öz əksini 

tapmalıdır. Tədris zamanı müəllim çalışmalıdır ki, şagirdlərdə tə- 

dqiqatçılıq, yaradıcılıq və qazanılmış biliklərin həyatda müstəqil şə- 

kildə tətbiqetmə bacarıqları inkişaf etdirilsin. Bütün bu prinsiplərin 

gözlənilməsi təlim islahatının əsas kompetensiyalarından olan əqli 

təfəkkürün inkişafını təmin edir. 

Dərsdə informasiya texnologiyalarından istifadə müəllimə bir 

sıra imkanlar yaradır. Bunlardan təlim-tərbiyə prosesinin gedişin- 

də şagirdlərin şüurlu fəaliyyətinin təşkil edilməsi, təlim prosesində 

fərdi yanaşma üsulunun tətbiqinə daha böyük imkanlar yaradılma- 

sı və qısa vaxt ərzində mikro və makro aləmdə baş verən hadisə və 

prosesi ardıcıllıqla izləmək imkanlarının yaradılmasını misal gös- 

tərmək olar. 

Şagirdlər hərtərəfli biliklərlə təmin edilməli, onlarda bacarıq və 

vərdişlər formalaşdırılmalı, yüksək mədəniyyətə və dünyagörüşünə 

malik şəxsiyyət kimi yetişdirilməlidir. Belə tədris prosesi şagird- 

lərdə özünəinam hissi oyadır ki, bu da onlara sinfin və dərsin təşki- 

lində iştirak etməyə, öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə etməyə şərait 

yaradır. Müasir təlim metodları və İKT-dən istifadə sinif mühitində 

dəyişiklik etməyə və cəmiyyətin dəyərli vətəndaşları olmağa çalı- 

şan, aktiv, hər şeylə maraqlanan şagirdlərin təhsil aldığı siniflərin 

yaradılmasında müəllimlərə yol göstərir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Təlimin əyani vasitələri hansı xarakterə malikdir? 
 

A) Texniki 
B) Əyani 
C) İnformativ 
D) Audial 

E) Vizual 
 

2. Əyani vasitələrlə verilən informasiyalar xaraktercə necədir? 
 

A) Dinamik 
B) Mücərrəd 
C) Müəmmalı 
D) Dəyişkən 

E) Strateji 
 

3. Hansı çəkiliş növlərindən sayıla bilməz? 
 

A) Mikro 
B) Makro 
C) Stereo 
D) Multi 

E) Profil 
 

4. Təlimin texniki vasitələrinə aid olmayan xüsusiyyət hansıdır? 
 

A) Dinamiklik 
B) Kütləvilik 
C) Mütəhərriklik 
D) İnformativlik 

E) Stabillik 
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5. Hansı əyani vəsaitlərin müsbət cəhətlərindən sayıla bilməz? 
 

A) Sinif mühitində dəyişiklik yaratmaq. 
B) Cəmiyyətin dəyərli vətəndaşların formalaşdırmaq. 
C) Çalışqan şagirdləri gələcəyə hazırlamaq. 
D) Aktiv, hər şeylə maraqlanan şagirdləri yönləndirmək. 

E) Siniflərin komplektləşməsində müəllimlərə yol göstərmək. 
 

2.10. Tərbiyənin mahiyyəti və məzmunu 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Tərbiyənin məzmunu onun məqsədi və cəmiyyətin tələbatı ilə 
müəyyən olunur. Tərbiyənin başlıca məqsədi ahəngdar şəxsiyyət ye- 
tişdirməkdən ibarət olduğu üçün tərbiyə işinin məzmunu – bütün 
sahələr əlaqəli şəkildə həyata keçirilməli, ümumi məqsədə xidmət et- 
məlidir. 

Tərbiyə prosesi dialektik səciyyə daşıyır. Bu, bir neçə cəhətdə özü- 
nü göstərir: a) tərbiyə daim inkişaf edən prosesdir; b) tərbiyədə sub- 
yekt və obyekt qarşılıqlı vəhdət təşkil edir; c) ziddiyyətlər tərbiyənin 
hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış edir; ç) tərbiyə, özünütərbiyə və yeni- 
dəntərbiyə dialektik vəhdətdədir. 

Tərbiyə prosesinin dialektikası onun ziddiyyətli olmasında özü- 
nü göstərir. Ziddiyyətlər tərbiyə prosesinin əsas hərəkətverici qüvvəsi 
kimi çıxış edir. Ziddiyyətlər xarici və daxili olmaqla iki qrupa bölünür: 

- Xarici ziddiyyətlər cəmiyyətin tələbləri ilə şəxsiyyətin imkan- 
ları və tərbiyə səviyyəsi arasındakı ziddiyyətlərlə bağlıdır. İnsan cə- 
miyyətin tələblərini ödəmək üçün öz imkanlarını işə salır. Nəticədə 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Tərbiyə nədir? 
2. Tərbiyə nəyə xidmət edir? 
3. Tərbiyənin hansı metodları var? 
4. Tərbiyənin əsas məqsədi nədir? 

5. Özünütərbiyə nədir? 



103 
 

 

müəyyən müddətdən sonra cəmiyyətin tələblərinə uyğun hərəkət et- 
məyi öyrənir. Beləliklə, öz inkişafında bir addım irəli gedir, yeni key- 
fiyyətlərə yiyələnir. 

- Daxili ziddiyyətlər tərbiyə prosesinə daxilən xas olan ziddiy- 
yətlərdir, onun komponentləri arasındakı uyğunsuzluqlardır. Əsas 
daxili ziddiyyət insanın tələbatları ilə onları ödəmək imkanı arasın- 
dakı ziddiyyətdir. İnsan öz tələbatını ödəmək üçün yeni yollar axtarır; 
yeni vasitələrə, üsullara, əməliyyatlara, biliyə və bacarığa yiyələnir. 
Beləliklə, öz tələbatını ödəyir: tələbatla imkan arasında ziddiyyət ara- 
dan qalxır. Lakin təmin olunmuş tələbat zəminində yeni tələbatlar və 
deməli, yeni ziddiyyətlər yaranır. 

Tərbiyə özünütərbiyə və yenidəntərbiyə ilə dialektik vəhdət təşkil 
edir. Tərbiyə məqsədyönlü, mütəşəkkil prosesdir. Tərbiyəçinin səyi 
uşağın şəxsi səyi ilə birləşdikdə daha yaxşı nəticə əldə etmək olur. 
Buna görə də kiçik yaşlardan tərbiyə ilə özünütərbiyəni əlaqələndir- 
mək lazımdır. 

Özünütərbiyə insanın özünü təkmilləşdirmək üçün  öz  üzərin- 
də şüurlu, məqsədyönlü işləməsi prosesidir. Özünütərbiyənin əsas 
vasitələrinə özünümüşahidə, özünütəhlil, özünütərbiyə planı və ya 
proqramının müəyyən edilməsi, özünüinandırma (özünətəlqin), 
özünənəzarət, özünəhesabat, özünütərif, özünütənqid, özünüqiymət- 
ləndirmə daxildir. Yeniyetmə və gəncləri özünütərbiyə vasitələri ilə 
tanış etmək, bu işə həvəsləndirmək lazımdır. 

Tərbiyə prosesi aşağıdakı mərhələlərdə qurulur: 
- düzgün davranış normaları və tələbləri ilə tanışlıq; 
- həmin norma və tələblərə münasibətin formalaşdırılması: düz- 

gün davranış motivlərinin və arzusunun aşılanması; 
- ictimai davranış normalarına baxış və əqidənin formalaşdırılması; 
- düzgün davranış təcrübəsinin, adətlərinin yaradılması; 
- tərbiyənin özünütərbiyəyə keçməsi, insanda özünütərbiyə tələ- 

batının yaranması. 
Sadalananlardan aydın olur ki, müasir pedaqogika tərbiyəyə şəx- 

siyyətin ahəngdar formalaşması və inkişafı prosesi kimi baxır. Tər- 
biyəçi və tərbiyə olunan ümumi məqsəd üçün birgə qüvvə ilə çalışan 
fəal tərəflər kimi qəbul olunur. Tərbiyə uşağa birtərəfli təsir kimi yox, 
pedaqoji əməkdaşlıq kimi başa düşülür. 
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C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Tərbiyənin məzmunu nə ilə müəyyən olunur? 
 

A) Tərbiyənin məqsədi ilə 
B) Cəmiyyətin qadağaları ilə 
C) KİV-lərin sifarişi ilə 
D) Nəticənin düzlüyü ilə 
E) Tələbatların çoxluğu ilə 

 

2. Özünütərbiyəyə hansı aid deyil? 
 

A) Özünümüşahidə 
B) Özünütəhqir 
C) Özünütərbiyə 
D) Özünənəzarət 
E) Özünütənqid 

 

3. Tərbiyə prosesinin mərhələlərinə aid deyil? 
 

A) Davranış normalarının pozulması.. 
B) Düzgün davranış motivlərinin aşılanması. 
C) İctimai davranış normalarının formalaşdırılması. 
D) Davranış təcrübəsinin, adətlərinin yaradılması. 
E) İnsanda özünütərbiyə tələbatının yaranması. 

 

4. Daxili ziddiyyətlər nəticəsində insan nəyi etmir? 
 

A) İnsan öz tələbatını ödəmək üçün yeni yollar axtarır. 
B) İnsan yeni vasitələrə, üsullara əl atır. 
C) İnsan əməliyyatlara, biliyə və bacarığa yiyələnir. 
D) İnsan öz zəruri tələbatını ödəyir. 
E) Tələbatla imkan arasında ziddiyyət yaradır. 

 

5. Tərbiyə hansı əlaqə əsasında qurulur? 
 

A) Subyekt və obyekt 
B) Predmet və subyekt 
C) Obyekt və obyekt 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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D) Subyekt və subyekt 
E) Obyekt və predmet 

 

2.11. Tərbiyənin növləri 
 

A. Suallar 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Tərbiyə gənc nəslə aşılanacaq tərbiyə keyfiyyətlərinin məcmusu- 
dur. O, ahəngdar şəxsiyyət tərbiyəsinin bütün tərkib hissələrini özün- 
də birləşdirir. Buraya əqli tərbiyə, elmi dünyagörüşü tərbiyəsi, ide- 
ya-siyasi tərbiyə, əxlaq tərbiyəsi, estetik tərbiyə, əmək tərbiyəsi, fiziki 
tərbiyə, hüquq, iqtisadi və ekoloji tərbiyə daxildir. Bu tərbiyə sahələri 
tərbiyənin ümumi məqsədinin həyata keçirilməsində - ahəngdar şəx- 
siyyətin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Tərbiyənin aşağıdakı 
növləri var: 

- Əqli tərbiyə gənc nəsli biliklər sistemi ilə, elmi dünyagörüşü, 
ideya-mənəvi keyfiyyətlərlə silahlandırmağa, zehni qüvvələri, təfək- 
kürü inkişaf etdirməyə kömək göstərir. 

- İdeya-siyasi tərbiyə şəxsiyyətin istiqamətini təşkil edən ideya- 
lar, siyasi baxış və əqidə yaratmağa xidmət edir. 

- Əxlaq tərbiyəsi insanda əxlaqi şüuru, müsbət davranış adətləri 
formalaşdırmağa istiqamətlənir. 

- Əmək tərbiyəsi əməksevərlik, əməyə məhəbbət, əmək baca- 
rıq və vərdişləri tərbiyə edir, gənc nəsli psixoloji və əməli cəhətdən 
əməyə, peşə seçmə işinə hazırlayır. 

- Estetik tərbiyə böyüyən nəsli gözəllik ruhunda tərbiyə edir, 
onda estetik hisslər, zövq, bədii-estetik bacarıqları formalaşdırır. 

- Fiziki tərbiyə şəxsiyyətin vacib keyfiyyətlərini – sağlamlığı, 
gümrahlığı möhkəmlədir, gənc nəsli əməyə, vətənin müdafiəsinə ha- 
zırlayır. 

1. Tərbiyənin hansı növləri vardır? 
2. Tərbiyənin növləri nəyə əsasən təsnif edilir? 

3. Tərbiyə insana nə verir? 
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- Hüquq, iqtisadi və ekoloji tərbiyə böyüyən nəsli hüquqi, iqti- 
sadi və ekoloji mədəniyyət ruhunda tərbiyə etməklə, cəmiyyətdə ya- 
şayıb fəaliyyət göstərməyə hazırlayır, vətəndaş kimi öz hüquq və və- 
zifələrini dərk etməyə kömək göstərir. 

Görkəmli psixoloq S.L.Rubnştеyn deyirdi ki, “uşаqlаrı tərbiyə 
еdə-еdə və öyrədə-öyrədə öyrənmək lаzımdır ki, onlаrı öyrənə-öyrənə 
tərbiyə еdək və öyrədək”. Məhz bunа görə müəllim və tərbiyəçi hər 
hаnsı bir tərbiyəvi tədbiri həyаtа kеçirməzdən əvvəl tərbiyə еtdiyi şа- 
girdin xüsusiyyətlərini аşkаrа çıxаrtmаlı, tərbiyəvi tədbiri həyаtа kе- 
çirməzdən əvvəl tərbiyə еtdiyi şаgirdin xüsusiyyətlərini аşkаrа çıxаrt- 
mаlı, tərbiyəvi tədbiri onа müvаfiq şəkildə tətbiq еtməyə çаlışmаlıdır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Tərbiyənin başlıca məqsədi nədir? 
 

A) Ahəngdar şəxsiyyət yetişdirmək. 
B) Tərbiyə işinin məzmunun qurmaq. 
C) Bütün sahələri əlaqəli şəkildə həyata keçirmək. 
D) Ümumi məqsədə xidmət etmək. 

E) Daim inkişaf edən proses qurmaq. 
 

2. Hansı tərbiyənin növü deyil? 
 

A) Siyasi tərbiyə 
B) Əxlaqi tərbiyə 
C) İqtisadi tərbiyə 
D) Estetik tərbiyə 

E) Hüquqi tərbiyə 
 

3. S.L.Rubnştеynin fikrincə, uşаqlаrı tərbiyə etmək üçün nə la- 
zımdır? 

 

A) Öyrənmək 

B) Tərbiyələnmək 

C) Öyrətmək 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    



107 
 

 

D) Danlamaq 

E) Fəallaşdırmaq 
 

4. Fiziki tərbiyəyə aid olmayan fikir hasıdır? 
 

A) Sağlamlığı möhkəmləndirir 

B) Hafizəni gücləndirir 
C) Gənc nəsli əməyə öyrədir 
D) Vətənin müdafiəsinə hazırlayır 

E) Gümrahlığı artırır 
 

5. Əqli tərbiyə gənc nəsli .......... 
 

A) əxlaqi şüur cəhətdən inkişaf etdirir, müsbət davranış formalaş- 
dırır. 

B) biliklər sistemi ilə, elmi dünyagörüşü ilə silahlandırmağa, kömək 
göstərir. 

C) əməyə məhəbbətə, psixoloji və əməli cəhətdən əməyə, peşə seç- 
mə işinə hazırlayır. 

D) gözəllik ruhunda tərbiyə edir, onda estetik hisslər, bacarıqlar for- 
malaşdırır. 

E) sağlam, gümrah, möhkəm böyüdür, gəncləri vətənin müdafiə- 
sinə hazırlayır. 

 

2.12. Fəal dərs nədir? 
 

A. Suallar 
 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Fəal təlim şagirdlərin idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prose- 
sinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təli- 
mi nəzərdə tutur. Şagirdlərin parta arxasında oturaraq kitab oxuması, 

1. Fəal dərsin mahiyyəti nədir? 

2. Fəal dərs nəyə xidmət edir? 

4. Fəal dərsin ənənəvi dərsdən əsas fərqi nələrdir? 
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iş vərəqlərini doldurması, müəllimi dinləməsilə yanaşı, eyni zamanda 
kitabxanada, kompüterdə qrup və ya fərdi şəkildə fəaliyyət göstərmə- 
si onun əsas əlamətlərindən hesab edilir. Fəal təlim müasir şəraitdə 
pedaqoji prosesin qurulmasına yeni yanaşmadır. Belə yanaşma tər- 
zində təlim şagirdlərin təkcə yaddaşının yeni elmi biliklərlə zəngin- 
ləşdirilməsinə deyil, həm də təfəkkürünün inkişaf etdirilməsinə, ən 
mühüm bacarıq və vərdişlərin əldə olunmasına yönəldilir. Bu zaman 
şagirdlər açıq sual vermək, problemləri araşdırmaq, tədqiqat aparmaq 
və müzakirə etmək imkanı qazanırlar. Onlar təlim materiallarının mə- 
nimsənilməsi prosesində fakt və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini, 
qanunauyğunluqlarını aşkar etməyi, nəticə çıxarmağı, ümumiləş- 
dirmələr aparmağı öyrənirlər. Beləliklə, uşaqlar həm tədris, həm də 
sosial xarakterli problemlərin müstəqil həllinə cəlb olunur, müxtəlif 
informasiya mənbələrindən istifadə edir, sistematik olaraq müstəqil 
şəkildə bilik ehtiyatını artırırlar. 

Təlim prosesi uşaqda fəallığı, məntiqi düşünməyi, ətrafdakı şey- 
lərə və hadisələrə tənqidi yanaşmağı, müstəqil düşünməyi, müstəqil 
bilik almağı və fərdi inkişaf etmək bacarığını tərbiyə etməlidir. Yəni 
şagirdin məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirilməlidir. 
Bu tələbləri nəzərə alaraq elə təlim metodlarından istifadə olunmalı- 
dır ki, onlar özlərində aktiv, yaradıcı düşünmə qabiliyyətini və yeni 
biliklərə sərbəst yiyələnməyi aşılama yollarını birləşdirmiş olsun. Bu 
cəhətdən interaktiv təlim metodları çox səmərəlidir. 

İnteraktiv təlim metodları, adından göründüyü kimi, şagirdləri 
fəallaşdırır, ənənəvi metodda olduğu kimi, şagird biliyi hazır şəkildə 
deyil, bilavasitə öz subyektiv mülahizələri əsasında mənimsəyir. Bu- 
rada müəllimin əsas vəzifəsi şagirdlərə yol göstərməkdir. 

Fəal təlimin ənənəvi təlimdən bir sıra üstünlükləri vardır: 
 

Ənənəvi dərslərin xüsusiyyətləri Fəal dərslərin xüsusiyyətləri 

Diqqət bilik və bacarıqların 
mənimsənilməsinə yönəlir, 
şagirdlərin tərbiyə və inkişafı çox 
vaxt müəllimin rəhbərliyindən 
kənar həyata keçirilir. 

Diqqət ilk növbədə şagirdin şəxsiyyətinin 
formalaşmasına yönəlir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Ənənəvi dərslərin xüsusiyyətləri Fəal dərslərin xüsusiyyətləri 

Müəllimin əsas funksiyası 
şagirdlərə məlumatlar çatdırmaq və 
onun mənimsənilməsi üçün şərait 
yaratmaqdır. 

Müəllim ilk növbədə təlim idrak 
fəaliyyətinin əlaqələndiricisi, şagirdlərin 
məsləhətçisi və köməkçisi kimi çıxış edir. 

Müəllim – şagird münasibətlərində 
avtoritar davranış tərzi üstünlük 
təşkil edir. 

Müəllim və şagird arasında əməkdaşlığa, 
məktəblilərin dəlillərinə və fəaliyyətinə 
böyük diqqət yetirilir. 

Yoxlama, yeni materialın öyrə- 
nilməsi və möhkəmləndirilməsi 
mərhələləri dürüst müəyyənləşir 
ki, nəticədə bilik və bacarıqların 
tətbiqi təlim prosesinin mərkəzində 
durmur. 

Təlim məsələlərinin həlli prosesində 
bilik və bacarıqların tətbiqi dərsin bütün 
mərhələlərində (yeni materialın mənimsə- 
nilməsi, onun möhkəmləndirilməsi və 
bilik, bacarıq səviyyəsinin yoxlanılması) 
əsas yer tutur. Nəticədə dərsin müxtəlif 
mərhələ və funksiyalarının birləşməsi, 
təlim prosesinin fəallaşmasına yönəlmiş 
sintez baş verir. 

Təlim prosesində şagirdlər arasında 
ünsiyyət olmur. Müəllim-sinif 
və ya müəllim-şagird ünsiyyəti 
üstünlük təşkil edir. 

Təlim prosesində şagirdlər arasında 
ünsiyyət olur, təlim fəaliyyəti cüt, qrup və 
kollektiv şəkildə həyata keçirilir. 

Dərs tədris fənni çərçivəsi ilə 
məhdudlanır. 

Müasir nəzəriyyə müxtəlif fənlərdən 
dərs deyən bir neçə müəllim tərəfindən 
keçirilən fənlərarası dərsləri istisna etmir. 

Inkişafetdirici və tərbiyəedici amil 
kimi, əsasən, təhsilin məzmunu 
götürülür. 

Təhsilin məzmunu ilə yanaşı şagirdlərin 
tərbiyə və inkişafında təlim metodları və 
təşkilati formalar da mühüm rol oynayır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Fəal dərs dedikdə nə nəzərdə tutulmur? 
 

A) Bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması. 
B) Təlim prosesinin mahiyyətinin dərk olunması. 
C) Mövzuların qarşılıqlı, əlaqəli qavranılması. 
D) Şagirdlərin biliyinin valideyn tərəfindən yoxlanması. 

E) Şagirdə özünüqiymətləndirməyə imkan yaratmaq. 
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2. Fəal təlim texnologiyasına aid olmayan hansıdır? 
 

A) Dərs tam fəallıq şəraitində keçir 
B) Təkcə müəllim deyil, şagirdlər də axtarışda olur 
C) Dərs ancaq İKT-nin köməyi ilə həyata keçirilir 
D) Müstəqil düşüncə tərzi formalaşır 

E) Təşəbbüskarlıq, yeniliyə meyillilik güclənir 
 

3. Mətndən gəlinən hansı nəticə doğru deyil? 
 

A) Fəal dərsin məqsədi əvvəlcədən müəyyənləşdirilməlidir. 
B) Şagirdə istiqamətlənmiş təlim həyata keçirilməlidir. 
C) Təlim daim qarşılıqlı əlaqədə götürülməlidir. 
D) Tədris prosesi əməkdaşlıq rejimində fəaliyyət göstərməlidir. 
E) Tədris prosesi təhsil müəssisəsinin infrastrukturundan asılı ol- 

malıdır. 
 

4. Fəal dərsi ənənəvi dərsdən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən hansı 
səhvdir? 

 

A) Şagirdlərin müstəqil tədqiqat fəaliyyətinə cəlb edilməsi. 
B) Müəllim tərəfindən problemli şəraitin yaradılması. 
C) Biliklərin müəllim tərəfindən hazır verilməsi. 
D) Şagirdlərin əməkdaşlıq şəraitində çalışması. 

E) Biliklərin şagirdlər tərəfindən müstəqil əldə edilməsi. 
 

5. “Dərs tədris fənni çərçivəsi ilə məhdudlanır” dedikdə nə nəzər- 
də tutulur? 

 

A) Dərs inteqrativ qurulub. 

B) Şərait tədrisə uyğun deyil. 
C) Dərs inteqrativ deyil. 
D) Müstəqil inkişaf yoluna keçməyib. 

E) Təlim formaları səmərə vermir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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2.13. Fəal dərsin mərhələləri 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Hər bir tədqiqat problemi müəyyənləşdirməklə başlayır. Əsl 
problem həmişə çoxsaylı fərziyyələr, ehtimallar doğurur və bunları 
yoxlamaq üçün ilk növbədə tədqiqat sualının formalaşdırılması lazım 
gəlir. Çünki tədqiqat sualı yeni biliklərin kəşf olunmasında bələdçi 
kimi çıxış edir. 

Bu mərhələ şagirdləri düşünməyə, idraki fəallığa sövq etdiyindən 
həm də motivasiya adlandırılır. Bu prosesdə uşaq öz fikrini “Zənnim- 
cə”, “Mənə belə gəlir ki”, “Mən belə hesab edirəm ki” sözlərindən is- 
tifadə etməklə ifadə edir. 

Motivasiyanın uğurlu alınması üçün aşağıdakı şərtlərə əməl olun- 
ması tövsiyə edilir: 

1. Motivasiya üçün seçilən material qeyri-adi, maraqlı olmalıdır. 
2. Fərziyyələri yoxlamaq, tədqiqat aparmaq və yaradıcılıq üçün 

imkan verməlidir. 
3. Müəllim şagirdlərə yönəldici suallar verməli, fərziyyələri irəli 

sürərkən onları həvəsləndirməlidir. 
4. Tədqiqat sualı təlim standartlarına əsasən müəyyənləşdirilməli 

və dərsin məqsədinə yönəldilməlidir. 
Dərsin məqsədinə və tədqiqat sualına uyğun iş üsulları seçilir. 

Tədqiqat sualına cavab verməyə kömək edəcək faktları tapmaq üçün 
məqsədyönlü iş aparılır. Şagirdlərə müxtəlif çalışmalar verilir. Belə- 
liklə, tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün zəmin yaranır. Toplanmış 
faktlar əsasında təqdimatlar hazırlanır. 

Tədqiqatın nəticələri aşağıdakı təqdimat formalarında ümumiləşdirilir. 

1. Fəal dərsin hansı mərhələləri vardır? 
2. Motivasiya nəyə xidmət edir? 
3. Təlim forması necə seçilir? 
4. Fəal dərsdə qiymətləndirmə necə aparılır? 

5. Fəal dərsdə nəticə nəyə əsasən çıxarılır? 
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Tədqiqat müxtəlif formalarda: böyük qrupda, kiçik qruplarda, 

cütlərdə və fərdi qaydada aparıla bilər. 
Tədqiqat üçün ayrılmış vaxt bitdikdən sonra müəllim tapşırığın 

icrasının başa çatdığını bildirir. Həmin təqdimatların əks olunduğu  
iş vərəqləri lövhədən asılır. Bundan sonra şagirdlər informasiyanın 
təqdimatına başlayır, əldə etdikləri yeni informasiyaları digər iştirak- 
çılarla bölüşürlər. 

Mövcud mərhələnin məqsədi yeni əldə edilmiş informasiyanı 
sistemləşdirmək və qrupların hazırladıqları təqdimatlar arasındakı 
əlaqəni üzə çıxarmaqdır. 

Bu mərhələdə müəllim köməkçi suallardan istifadə etməklə əldə 
olunmuş faktların məqsədyönlü müzakirəsini təşkil edir. Sxem, qra- 
fik, cədvəl, təsnifat və s. formalarda hazırlanmış təqdimatlar dinləni- 
lir. Nəticədə tədqiqat sualına verilmiş cavab aydınlaşır. 

Nəticəyə gəlmək üçün müəllim şagirdlərin köməyi ilə əldə olunan 
bilikləri ümumiləşdirir, əldə edilmiş ideyanın tədqiqat sualı ilə (o bu 
suala cavab verirmi?) və şagirdlərin ilkin fərziyyələri ilə (bunların ara- 
sında düzgün olanları varmı?) müqayisəsini təşkil edir. 

Yaradıcı tətbiqetmə biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiy- 
yətini artırır. Bu məqsədlə şagirdlərə praktik tapşırıqlar verilir. Əgər 
yaradıcı tətbiqetməni dərhal icra etmək mümkün olmursa, o sonrakı 
dərslərdə həyata keçirilir. 

Dərsdə alınmış bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi 
üçün ən geniş yayılmış sərbəst iş forması ev tapşırıqlarıdır. Fəal tə- 
lim prosesində belə tapşırıqlardan istifadə olunur. Onların daha çox 
tədqiqat və yaradıcılıq elementləri (müxtəlif yaradıcı işlər, referatlar, 
layihələr, tədqiqatlar və s.) ilə zəngin olmasına diqqət yetirilir. 

Qiymətləndirmə şagirdlərin təlimdəki nailiyyətlərinin dəyərləndi- 
rilməsi prosesidir. Qiymətləndirmə konkret meyarlar üzrə aparılmalı- 
dır. Müəllim şagirdləri əvvəlcədən bu meyarlarla tanış etməlidir. 

Refleksiya – təlim prosesinin bütün mərhələlərini təhlil etməyə və 
onu dərindən başa düşməyə imkan verir. 

 ifadə yazılar, təsvirlər, əsərlər, şerlər, esselər; 
 sxemlər, cədvəllər, qrafiklər, illustrasiyalar, kitablar, qəzetlər; 
 nağıllar, tapmacalar, atalar sözləri, yanıltmaclar; 
 təcrübələr, eksperimentlər, maketlər, modellər, rəmzlər; 
 layihələr, qaydalar, qanunauyğunluqlar; 
 səhnələşdirmələr, nəğmələr, musiqilər. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Şagirdlərə dərs zamanı təlim fəaliyyətini izləməyə kömək edə bilə- 
cək bir neçə sual verməklə (məsələn: Biz nəticəyə necə gəlib çıxdıq? Biz 
nə etdik? Qarşıya qoyulmuş problemin həllində sizə nə kömək etdi? və 
s.) onların fikirlərini sistemləşdirmək mümkün olur. Nəticədə şagird 
öz tədqiqat fəaliyyətinin əsas mərhələlərini bir daha nəzərdən keçirir. 

Fəal dərs barədə qeydlərimiz ənənəvi dərs metodlarını kölgədə 
qoymaq məqsədi daşımır. Böyük bir nəsil məhz bu metodlarla forma- 
laşmış, cəmiyyətin inkişafında xüsusi rol oynamışdır. Sadəcə həyatın 
elə məqamları, elə dövrü var ki, hər bir cəmiyyət özünə lazım olan 
şəxsin formalaşmasını diktə edir. Bu gün bazar iqtisadiyyatına keçid, 
demokratik cəmiyyətin qurulması hadisələri olduğu kimi qəbul etmə- 
yi deyil, ona tənqidi yanaşmağı, öz münasibətini bildirməyi bacaran 

sərbəst düşüncəli, azad fikirli şəxsiyyətin yetişdirilməsini tələb edir. 
 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Tədqiqat işi necə başlayır? 
 

A) Yeni biliklərin kəşf olunması ilə. 
B) Problemi müəyyənləşdirməklə. 
C) Fərziyyələrin sadalanması ilə. 
D) Ehtimalların dəyərləndirilməsi ilə. 

E) Tədqiqat sualının cavablandırılması ilə. 
 

2. Uğurlu motivasiyanın əsas şərtinə aid olmayan hansıdır? 
 

A) Motivasiya üçün seçilən material qeyri-adi, maraqlı olmalıdır. 
B) Fərziyyələri yoxlamaq, tədqiqat aparmaq və yaradıcılıq üçün 

imkan verməlidir. 
C) Müəllim şagirdlərə yönəldici suallar verməlidir. 
D) Fərziyyələri irəli sürərkən onları həvəsləndirməli. 

E) Tədqiqat sualı təlim formasına yönəldilməlidir. 
 

3. İş üsulları nəyə əsasən seçilir? 
 

A) Dərsin məqsədinə 
B) Təlim formasına 

C) Şagirdlərin çalışmalarına 
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D) Toplanmış faktlara 

E) Hazırlanmış təqdimatlara 
 

4. Tədqiqatın nəticələri hansı təqdimat formalarında ümumiləş- 
dirilmir? 

 

A) Koordinatlar, proqnozlar, rebuslar 
B) İfadə yazılar, təsvirlər, əsərlər 
C) Sxemlər, cədvəllər, qrafiklər 
D) İllustrasiyalar, kitablar, qəzetlər 

E) Nağıllar, tapmacalar, atalar sözləri 
 

5. Tədqiqat üçün ayrılmış vaxt bitdikdən sonra müəllim nə edir? 
 

A) Təqdimtları müzakirə edir. 
B) İnformasiyaların təhlilinə başlayır. 
C) Yeni informasiyaları digər iştirakçılarla bölüşür. 
D) Təqdimatların əks olunduğu iş vərəqləri lövhədən asır. 

E) Tapşırığın icrasının başa çatdığını bildirir. 
 

2.14. İnkişafetdirici təlim 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Təlim prosesində bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsindən 
başqa həm də onların inkişafı baş verir. O, bütün istiqamətlərdə cərə- 
yan edir: nitq, təfəkkür, diqqət, hafizə, emosional keyfiyyətlər, iradi 
keyfiyyətlər, fəallıq, təşəbbüskarlıq və s. Ona görə deyə bilərik ki, tə- 
lim prosesi məktəblinin həyatına daxil olub onu inkişaf etdirir. Lakin 
bu funksiya хüsusi qaydalarla istiqamətləndirildikdə müvəffəqiyyətlə 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. İnkişafetdirici təlim nə deməkdir? 
2. İnkişafetdirici təlim nəyə xidmət edir? 
3. İnkişafetdirici təlimin komponentləri hansılardır? 

4. İnkişafetdirici təlim şagirdə nə verir? 



115 
 

 

realizə olunur. Müasir dövrdə təlimin inkişafedici funksiyalarını hə- 
yata keçirən çoхsaylı teхnologiyalar mövcuddur. Təlimin inkişafet- 
dirici funksiyası uşağın intellektual inkişafındakı potensial imkanlar- 
dan maksimum səviyyədə istifadə edilməklə təlimin gücçatan çətinlik 
səviyyəsində qurulması və şagirdin real səviyyəsinə əsaslanmaqla on- 
ların inkişafını sürətləndirməkdir. Bu baхımdan şagirdin əqli inkişa- 
fını maksimum dərəcədə təmin edən, bilikləri şüurlu surətdə mənim- 
səmələrinə səbəb olan, tədris işində onlarda müstəqillik fəaliyyətinin 
tərbiyə olunmasına köməklik göstərən təlim inkişafetdirici təlim ad- 
lanır. Təlim və əqli inkişaf iki qarşılıqlı əlaqəli prosesdir. Bu prosesdə 
təlim aparıcı hesab olunur. Buna görə də təlim prosesi yüksək elmi 
səviyyədə həyata keçirilməlidir. İnkişafetdirici təlim nəinki biliklərin 
mənimsənilməsinin, eyni zamanda şagirdlərin əqli qabiliyyətlərinin 
inkişafının da idarə edilməsini nəzərdə tutur. Təlimin inkişafetdirici 
prinsipi başlıca olaraq aşağıdakıları yerinə yetirməlidir: 

1) tədrisin yüksək, lakin şagirdlərin didaktik materialın mənim- 
səməsi üçün gücüçatan çətinlik səviyyəsində qurulması. 

2) şagirdlərin inkişaf səviyyəsi nəzərə alınmaqla kurs materialının 
yüksək templə öyrədilməsi. 

3) şagirdlərin öyrənmə prosesinin mahiyyətini dərk etməsi. 
Təlimin inkişafetdirici vəzifəsini tam həyata keçirmək üçün ilk 

növbədə şagirdlərin təfəkkürünün işləməsinə nail olmaq lazımdır. 
Təlimin inkişafetdirici və tərbiyələndirici funksiyasının həyata ke- 
çirilməsi şagirdlərdə yaradıcı fəaliyyətin olmasına, onlarda öyrənmə, 
biliyi tətbiq etmək, özünütəhsil, özünütərbiyə və özünütəkmilləşdir- 
mə bacarıq, vərdişlərinin formalalaşdırılmasına geniş imkan yaradır. 

 

1. Təlim prosesində şagirdlərin inkişaf istiqamətləri hansı bənd- 
də düzgün verilməyib? 

 

A) Nitq 

B) Təfəkkür 
C) Diqqət 
D) Hafizə 

E) Sağlamlıq 
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2. Düzgün təşkil edilmiş təlim ... ... ... 
 

A) dərsin tez başa çatmasına kömək edir. 
B) boşluqlar yaradır. 
C) inkişaf etdirir. 
D) mövzuları sıxlaşdırır. 

E) valideynləri qiymətləndirir. 
 

3. İnkişafetdirici təlimə aid olmayan hansıdır? 
 

A) Şagirdin əqli inkişafını təmin edir 
B) Bilikləri şüurlu surətdə mənimsədir 
C) Tədris işində müstəqillik yaradır 
D) Fəaliyyəti istiqamətləndirir 

E) İKT-nin köməyi ilə həyata keçirilir 
 

4. Təlimin inkişafetdirici prinsipinə hansı aid deyil? 
 

A) Tədrisin yüksək səviyyədə qurulması 
B) Təkrar materiallar üzərində qalınması 
C) Tədrisin gücçatan çətinlik səviyyəsində qurulması 
D) Kurs materialının yüksək templə öyrədilməsi 

E) Şagirdlərin öyrənmə prosesinin mahiyyətini dərk etməsi 
 

5. Təlimin inkişafetdiriciliyi hansı fəaliyyəti formalaşdırmır? 
 

A) Bildiyini tətbiqetmə 
B) Özünütəhsil 
C) Materialı əzbərləmə 
C) Özünütərbiyə 

D) Özünütəkmilləşdirmə 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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3.1. Təhsil sahəsində dövlət standartlarının mahiyyəti 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
göstərilir ki, təhsil sahəsində dövlət standartları fərdin, cəmiyyətin, 
dövlətin tələblərinə uyğun olaraq elmi-pedaqoji prinsiplər əsasında 
hazırlanan və müəyyən dövr üçün (5 ildən az olmayaraq) vahid döv- 
lət tələblərini özündə əks etdirən ümumi normalar məcmusudur. 

Dövlət təhsil standartları təhsil sahəsində sınanmış mütərəqqi 
beynəlxalq meyarlar, milli və ümumbəşəri dəyərlər nəzərə alınmaqla 
müəyyən olunur. 

Dövlət təhsil standartlarının hazırlanması, təsdiqi və qüvvədə 
olma müddəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən 
edilir. 

Azərbaycan Respublikasında dünya standartlarına müvafiq olan 
dövlət təhsil standartları tətbiq edilir. 

Dövlət standartları müxtəlif tipli tədris müəssisələri haqqında 
Azərbaycan Respublikası hökuməti tərəfindən təsdiq olunmuş xüsusi 
əsasnamələrlə müəyyən edilir və həyata keçirilir. Bu funksiyanı həyata 
keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında 

III 
BÖLMƏ III  

TƏHSIL  STANDARTLARI  

1. Təhsil sahəsində dövlət standartlarının mahiyyəti nədir? 

2. Dövlət təhsil standartları nəyə əsasən müəyyən edilir? 
3. Dövlət təhsil standartları nəyi müəyyən edir? 
4. Dövlət təhsil standartlarına nə zaman istinad edilir? 

5. Dövlət təhsil standartları əsasında hansı sənəd hazırlanmışdır? 
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Dövlət Ali Ekspert Komissiyası yaradılır. Komissiya haqqında əsas- 
naməni Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti təsdiq edir. 

Dövlət təhsil standartları təhsilin məzmununu, idarə olunmasını, 
maddi-texniki və tədris bazasını, infrastrukturunu, təhsilverənlərin 

keyfiyyət göstəricilərini, hər bir təhsil pilləsində təhsilalanların bilik, 
bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini müəyyənləşdirir və tətbiq olunur. 

Bütün təhsil müəssisələrində təhsilin müvafiq dövlət standartları- 
na uyğun təşkili təmin olunur. 

Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin, təhsilin səviyyəsinin və mə- 
zunların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində, akkreditasiya və 
məzunların yekun attestasiyasında müvafiq dövlət təhsil standartları 
əsas götürülür. 

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili üçün xüsusi dövlət 
standartları müəyyənləşdirilir. 

“Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil pilləsinin dövlət stan- 
dartları və proqramları (kurikulumları)” “Təhsil haqqında” Azərbay- 
can Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş dövlət təhsil stan- 
dartlarına əsasən hazırlanmışdır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Təhsil sahəsində dövlət standartları özündə nəyi əks etdirir? 
 

A) Fərdin, cəmiyyətin, dövlətin tələblərinə uyğun olaraq elmi-pe- 
daqoji prinsipləri. 

B) Fərdin, cəmiyyətin, dövlətin tələblərinə uyğun olaraq elmi-pe- 
daqoji prinsiplər əsasında hazırlanan və müəyyən dövr üçün (5 
ildən az olmayaraq) vahid dövlət tələblərini özündə əks etdirən 
ümumi normalar məcmusunu. 

C) Fərdin, cəmiyyətin, dövlətin tələblərini. 
D) Vahid dövlət tələblərini özündə əks etdirən ümumi normalar 

məcmusunu. 
E) Təhsilalanların və təhsilverənlərin tələblərini. 

 

2. Dövlət təhsil standartları hansı sahələri müəyyən edir? 
 

A) Təhsilin məzmununu, idarə olunmasını, maddi-texniki və təd- 
ris bazasını, infrastrukturunu, təhsilverənlərin keyfiyyət gös- 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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təricilərini, hər bir təhsil pilləsində təhsilalanların bilik, bacarıq 
və vərdişlərinin səviyyəsini. 

B) Təhsilin məzmununu, idarə olunmasını, maddi-texniki və təd- 
ris bazasını, təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərini, hər bir 
təhsil pilləsində təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin 
səviyyəsini. 

C) Təhsilin idarə olunmasını, maddi-texniki və tədris bazasını, 
infrastrukturunu, hər bir təhsil pilləsində təhsilalanların bilik, 
bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini. 

D) Təhsilin məzmununu, idarə olunmasını, hər bir təhsil pilləsin- 
də təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini. 

E) Təhsilin məzmununu, infrastrukturunu, təhsilverənlərin key- 
fiyyət göstəricilərini, hər bir təhsil pilləsində təhsilalanların bi- 
lik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini. 

 

3. Dövlət təhsil standartları hazırlanarkən nələr əsas götürülür? 
 

A) Təhsil sahəsində sınanmış mütərəqqi beynəlxalq meyarlar, mil- 
li və ümumbəşəri dəyərlər 

B) Məktəb təcrübəsi 
C) Təhsil qanunu 
D)  Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil pilləsinin dövlət 

standartları və proqramları (kurikulumları) 
E) Milli və ümumbəşəri dəyərlər 

 

4. Dövlət təhsil standartlarına nə zaman istinad edilir? 
 

A) Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin, təhsilin səviyyəsinin və mə- 
zunların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində, akkreditasiya 
və məzunların yekun attestasiyasında. 

B) Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin, təhsilin səviyyəsinin və mə- 
zunların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində. 

C) Təhsilin səviyyəsinin və məzunların nailiyyətlərinin qiymətlən- 
dirilməsində. 

D)  Təhsilin səviyyəsinin və məzunların nailiyyətlərinin qiy- 
mətləndirilməsində, akkreditasiya və məzunların yekun attes- 
tasiyasında. 

E) Akkreditasiya və məzunların yekun attestasiyasında. 
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5. Dövlət təhsil standartları hansı orqanlar tərəfindən təsdiq edi- 

lir? 
 

A) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

B) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

C) Prezident Administrasiyası 

D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

E) Azərbaycan Respublikasının Milli məclisi və Azərbaycan Res- 

publikası Təhsil Nazirliyi 
 

3.2. Təhsil standartlarının növləri 
 

A. Suallar 
 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

“Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil pilləsinin dövlət stan- 

dartları və proqramları (kurikulumları)” “Təhsil haqqında” Azərbay- 

can Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş dövlət təhsil stan- 

dartlarına əsasən hazırlanmışdır. Dövlət təhsil standartları təhsilin 

məzmununu, idarə olunmasını, maddi-texniki və tədris bazasını, in- 

frastrukturunu, təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərini, hər bir təh- 

sil pilləsində təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini 

müəyyənləşdirir və tətbiq olunur. 

“Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kuri- 

kulumları)” sənədində Dövlət təhsil standartlarında ümumi şəkildə 

qoyulan məsələlər ümumi təhsil standartlarında konkretləşir. Ümu- 

mi təhsilin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur. Standart öl- 

çüləbilən olduğundan şagirdin qazandığı bilik və bacarıq səviyyəsini 

müəyyən etməyə imkan yaradır. Bu baxımdan, təhsil standartları 2 

növə ayrılır: məzmun standartları və qiymətləndirmə standartları 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Təhsil standartı nədir? 

2. Məzmun standartları nəyi əks etdirir? 

3. Qiymətləndirmə standartları nədir? 
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Məzmun standartları inteqrativ təlim nəticələri olub, şagirdin 

müvafiq bilik, bacarıq və dəyərlərə nail olmaqla səviyyəcə dəyişmə- 

sini təmin edir . 

Məzmun standartı təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qo- 

yulmuş dövlət tələbidir. Məzmun standartı şagirdlərə veriləcək bili- 

yin məzmununu, onun həcmini və öyrətmə strategiyasını özündə əks 

etdirir. Məzmun standartları aşağıdakı prinsiplər nəzərə alınmaqla 

hazırlanmışdır: 
 

 

Nümunə. Aşağıdakı cədvələ nəzər salsaq, məzmun stan- 

dartlarının siniflər üzrə sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf etdi- 

yini, eləcə də məzmun standartlarında fəndaxili və fənlərarası in- 

teqrasiyanın, fənnin spesifik və şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinin 

nəzərə alındığını müşahidə etmək olar. 

 
Həyat bilgisi 

I sinif II sinif III sinif IV sinif 

1.Təbiət və biz 1.Təbiət və biz 1.Təbiət və biz 1.Təbiət və biz 

1.1. Müşahidə 
etdiyi varlıqların 
və təbiət hadisə- 
lərinin mahiyyə- 

tini anladığını 
nümayiş etdirir. 

1.1. Müşahidə 
etdiyi varlıq- 
ların və təbiət 
hadisələrinin 
mahiyyətini 
anladığını 

nümayiş etdirir. 

1.1. Müşahidə 
etdiyi varlıqların və 
təbiət hadisələrinin 

mahiyyətini 
anladığını nümayiş 

etdirir. 

1.1. Müşahidə 
etdiyi varlıq- 
ların və təbiət 
hadisələrinin 
mahiyyətini 
anladığını 

nümayiş etdirir. 

 sadədən mürəkkəbə; 

 xronoloji ardıcıllıq; 

 məntiqi ardıcıllıq; 

 inteqrativlik; 

 həyatla əlaqəlilik; 

 fənnin spesifik xüsusiyyətləri; 

 şagirdlərin yaş və psixoloji xüsusiyyətləri. 



122 
 

 
 

1.1.1. Varlıqları, 
hadisələri sadə 
şəkildə təsvir 

edir. 

1.1.1. Varlıq- 
ları, hadisələri 
xarakterik əla- 
mətlərinə görə 
qruplaşdırır. 

A.d.2.1.1., T.i. 
3.1.1 

1.1.1.Varlıqlar, 
hadisələr arasındakı 

əlaqələri sadə 
formada şərh edir. 

A.d. 2.1.1 

1.1.1. Varlıq və 
hadisələrin ma- 
hiyyəti haqqında 
kiçik təqdimatlar 

edir. 

A.d. 2.1.1. 

Məzmun standartlarını ölçmək üçün qiymətləndirmə standartları 

müəyyənləşdirilmişdir. Qiymətləndirmə standartları (QS) təhsil stan- 

dartlarında əks olunmuş nəticələrə uyğun hazırlanır. Bu standartlar 

xüsusi növ qiymətləndirmə şkalasıdır və iki sualı əhatə edir: 1. Mən 

nəyi qiymətləndirməliyəm (obyekt, məzmun, aspektlər, təriflər, xüsu- 

siyyətlər)? 2. Aşağı, orta və yuxarı nailiyyət səviyyələrini necə müəy- 

yənləşdirmək olar? 

Qiymətləndirmə standartları 4 səviyyədədir: I səviyyə – zəif; II 

səviyyə – orta; III səviyyə – yüksək; IV səviyyə isə – ən yüksək. Birin- 

ci və ikinci səviyyə əksər şagirdlər, üçüncü və xüsusilə də dördüncü 

səviyyə daha istedadlı şagirdlər üçün nəzərdə tutulur. Kiçik və böyük 

summativ qiymətləndirmə vasitələri hazırlayarkən qiymətləndirmə 

standartlarından istifadə olunur. 
 

XARİCİ DİL, IV SİNİF 

 

Məzmun standartı Səviyyə Qiymətləndirmə standartı 

2.1. Nitq  2.1.QS.1 Nitq nümunələrindən və nitq 
nümunələrindən və etiketlərindən istifadə edərək ünsiyyət 
nitq etiketlərindən qurmaq bacarıqlarını nümayiş etdirmək 
istifadə edərək bacarığı ilə bağlı qiymətləndirmə sxemi 
ünsiyyət qurmaq  

bacarıqlarını  

nümayiş etdirir.  

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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2.2.1. Zaman 
və məkanla 
bağlı anlayışları 
adlandırır. 

 

 
4 

2.2.1.Q4 Zaman və məkanla bağlı anlayışları 
(saatlarla bağlı: tam saatları- saat 1-dir, saat 
2-nin yarısıdır və s.; gecə, gündüz, sabah, 
dünən, srağagün, birisigün fəsillərlə bağlı: 
yaz, yay, payız, qış; məkanla bağlı: üstündə, 
üzərində, yanında, qarşısında, arxasında, 
içində) adlandırır. 

 
3 

2.2.1.Q3 Zamanla bağlı anlayışları (saatlarla 
bağlı: tam saatları- saat 1-dir, saat 2-nin 
yarısıdır və s., fəsillərlə bağlı: yaz, yay, 
payız, qış) adlandırır. 

 
2 

2.2.1.Q2 Məkanla bağlı sadə anlayışları 
(üstündə, üzərində, yanında, qarşısında, 
arxasında, içində) adlandırır 

 
1 

2.2.1.Q1 Zamanla bağlı sadə anlayışları 
(gecə, gündüz, sabah, dünən, srağagün, 
birisigün) adlandırır. 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Təhsil standartı nədir? 
 

A) Təhsilin məzmununu, idarə olunmasını, maddi-texniki və təd- 
ris bazasını, infrastrukturunu, təhsilverənlərin keyfiyyət göstə- 
ricilərini, hər bir təhsil pilləsində təhsilalanların bilik, bacarıq və 
vərdişlərinin səviyyəsini müəyyənləşdirir və tətbiq olunur. 

B) Məzmun standartlarını ölçmək üçün müəyyənləşdirilmişdir. 
C) Təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət 

tələbidir. 
D) Təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərini, hər bir təhsil pilləsində 

təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini müəy- 
yənləşdirir. 

E) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. 
 

2. Məzmun standartları nəyi əks etdirir? 
 

A) Təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərini, hər bir təhsil pilləsində 
təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini müəy- 
yənləşdirir. 



124 
 

 

B) Təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət 
tələbidir. 

C) Təhsilin məzmununu, idarə olunmasını, maddi-texniki və təd- 
ris bazasını, infrastrukturunu, təhsilverənlərin keyfiyyət göstə- 
ricilərini, hər bir təhsil pilləsində təhsilalanların bilik, bacarıq və 
vərdişlərinin səviyyəsini müəyyənləşdirir və tətbiq olunur. 

D) Təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərini, hər bir təhsil pilləsində 
təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini müəy- 
yənləşdirir. 

E) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. 
 

3. Məzmun standartları müəyyənləşdirilərkən nəzərə alınan han- 
sı prinsiplər sıralamada yer almamışdır? 

 

sadədən mürəkkəbə, ..........., inteqrativlik, ........., həyatla əlaqəlik, 

............., məntiqi ardıcıllıq, .................. 
 

4. Qiymətləndirmə standartları nədir? 
 

A) Təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərini, hər bir təhsil pilləsində 
təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini müəy- 
yənləşdirir. 

B) Təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət 
tələbidir. 

C) Təhsilin məzmununu, idarə olunmasını, maddi-texniki və təd- 
ris bazasını, infrastrukturunu, təhsilverənlərin keyfiyyət gös- 
təricilərini, hər bir təhsil pilləsində təhsilalanların bilik, bacarıq 
və vərdişlərinin səviyyəsini müəyyənləşdirir və tətbiq olunur. 

D) Təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərini, hər bir təhsil pilləsində 
təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini müəy- 
yənləşdirir. 

E) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. 
 

5. Qiymətləndirmə standartlarından nə vaxt istifadə olunur? 
 

A) Qiymətləndirmə növlərini müəyyənləşdirərkən. 

B) Qiymətləndirmə üsullarını müəyyənləşdirərkən. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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C) Qiymətləndirmə vasitələrini müəyyənləşdirərkən. 
D) Qiymətləndirmə sxemlərini müəyyənləşdirərkən. 

E) Qiymətləndirmə üsul və vasitələrini müəyyənləşdirərkən. 
 

3.3. Məzmun standartlarının xüsusiyyətləri 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Məzmun standartı - təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə 
qoyulmuş dövlət tələbidir. Daha dəqiq desək, məzmun standartında 
hər bir təhsil səviyyəsi və ona uyğun olaraq hər bir sinfin sonunda 
verilən ümumi təlim nəticələrinə əsasən şagirdlərin əldə edəcəkləri 
bilik və bacarıqlar əks olunmuşdur. Bu baxımdan məzmun standartı 
nəticəyönümlüdür. 

Məzmun standartı bilik və fəaliyyətdən ibarətdir. Biliklər anlayış, 
bacarıqlar fəaliyyətlər formasında verilmişdir. 

Nümunə: 
St.2.1.4. Yaxınmənalı və əksmənalı sözlərdən nitqində istifadə edir. 

(Azərbaycan dili fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu), II sinif). 
Yaxınmənalı və əksmənalı sözlər - bilik, həmin sözlərdən nitqində istifadə 
etməsi isə bacarıqdır. 

Məzmun standartı əsas və alt standartlardan ibarətdir. 
Əsas standart - fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini 

məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir. Hər bir əsas standart 
bir neçə alt-standartdan ibarətdir. Bu baxımdan alt-standart əsas stan- 
dartda ifadə olunmuş fikrin müəyyən hissəsidir. 

 

Riyaziyyat fənni. 

I sinfin sonunda gözlənilən ümumi təlim nəticələri: 

1. “Məzmun standartı” anlayışı mahiyyətcə nəyi ifadə edir? 

2. Məzmun standarlarının komponentləri hansılardır? 
3. Əsas standartların funksiyalarına nələr daxildir? 

4. Alt standarlar hansı funksiyaları daşıyır? 
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 Say və ədəd anlayışlarını, onlar arsındakı əlaqəni başa düş- 
düyünü nümayiş etdirir. 

 Toplama və çıxma əməllərinin mənasını başa düşdüyünü nü- 
mayiş etdirir. 

 Toplama və çıxmaya aid sadə hesablamaları yerinə yetirir, on- 
lardan məsələ həllində istifadə edir və təxminetmə bacarığını nüma- 
yiş etdirir. 

 Ədədi və dəyişənli ifadələr haqqında təsəvvürü olduğunu nü- 
mayiş etdirir. 

 Ədədi bərabərsizliklər və tənliklər haqqında təsəvvürü oldu- 
ğunu nümayiş etdirir. 

 Müəyyən əlamətlərdən asılı olaraq kəmiyyət və keyfiyyət dəyi- 
şiklikləri haqqında mühakimələr yürüdür. 

 Əşyaları əlamətlərinə və fəzadakı vəziyyətlərinə görə mü- 
qayisə edir. 

 Sadə həndəsi fiqurları tanıyır və verilmiş əlamətlərə görə onla- 
rın təsnifatını aparır. 

 Kəmiyyətləri müqayisə edir. 
 Standart və standart olmayan ölçü vahidlərindən istifadə edir. 
 Əşyalar və hadisələr haqqında məlumatlar toplayır. 

 Toplanmış məlumatlara əsasən proqnozlar verir. 

1. Ədədlər və əməllər 
 

1.1. Say və ədəd anlayışlarını, onlar arasındakı əlaqəni başa düş- 
düyünü nümayiş etdirir. 

 

1.1.1. 20 dairəsində bir-bir düzünə və tərsinə sayır. 

1.1.2. 10 dairəsində iki-iki ritmik sayır. 
Fənlər üzrə təhsil proqramında (kurikulumunda) məzmun standartı 

kodlarla verilir. Məsələn, 2.1.4. məzmun standartında ilk birinci rəqəm (2)- 
aid olduğu məzmun xəttini, ikinci rəqəm (1) fənlər üzrə təlim nəticəsini 
müvafiq məzmun xətti üzrə yerləşdirən əsas standartı, üçüncü rəqəm (4) 
isə əsas standartdakı fikrin müəyyən hissəsini bildirir. 

Kodlaşmanın oxunması: II məzmun xəttinin I əsas standartının IV alt 
standartı. Oxunuş zamanı mənsubiyyətliliyə diqqət yetirilməlidir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Məsələn, Azərbaycan dili fənni üzrə: 2.1.4. 
 

2- ci məzmun xətti (Oxu) 
2.1. Qarşılaşdığı sözlərin mənasını başa düşdüyünü nümayiş etdirir. 

(2-ci məzmun xəttinin (Oxu) 1-ci əsas standartı) 
2.1.4. Yaxınmənalı və əksmənalı sözlərdən nitqində istifadə edir. ( 2-ci 

məzmun xəttinin (Oxu) 1-ci əsas standartının 4-cü alt standartı) 
 

Kodlaşma nə üçün lazımdır? Kodlaşma hər bir məzmun xətti üzrə 
verilmiş məzmun standartının sistemini və sinifdən-sinfə, konsentrik 
əsasda sadədən mürəkkəbə, asandan çətinə doğru inkişafını izləməyə 
imkan yaradır. 

Əsas standart aşağıdakı funksiyalara malikdir: 
• Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri 

üzrə ümumi şəkildə ifadə edir. 
• Sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparıl- 

masını təmin edir. 
Əsas standart səviyyələr və fənlər üzrə ümumi təlim nə- 

ticələrini    özündə    ehtiva    etdiyindən    əsasən    dəyişməzdir.    
Alt - standartlar aşağıdakı funksiyalara malikdir: 

 Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı 
zəmin yaradır. 

 Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oyna- 
yır. 

 Təlimdə inteqrativliyi təmin edir. 
 Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir. 
 Formativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir. 
 Müəllim təlim prosesini alt standartlar əsasında təşkil edir. 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Aşağıdakılardan hansı məzmun standartının tərifidir? 
 

A) Təhsildən gözlənilən nəticələri ümumi şəkildə xarakterizə edir. 
B) Təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət 

tələbidir. 
C) Təlimdə qazanılan nailiyyyətləri keyfiyyət göstəricilərini 

dəqiqləşdirir 
D) Fənlər üzrə təlimin səmərəli təşkili formalarını səciyyələndirir. 
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E) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin bi- 
lik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. 

 

2. Məzmun standartlarına aid olan xüsusiyyətləri göstərin. 
 

1. Məzmun standartına əsasən ümumi təlim nəticələri müəyyən 
edilir. 

2. Məzmun standartı əsas və alt standartlara bölünür. 
3. Təlim prosesini tənzimləyən prinsipləri müəyyənləşdirir. 
4. Təlim prosesini qurmağa və şagirdlərin bilik, bacarıqlarının inki- 

şafını izləməyə imkan verir. 

5. Məzmun standartı bilik və fəaliyyətlərdən ibarətdir. 
 

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 5 C) 1, 3, 4 D) 1, 3, 5 E) 2, 4, 5 
 

3. Əsas standartları səciyyələndirən xüsusiyyət hansıdır? 
 

A) Formativ qiymətləndirmə vasitələrini müəyyənləşdirməyə əsas 
yaradır. 

B) Təlimdə aşılanacaq bilik və bacarıqlara istinad edir. 
D) Sinifdən sinfə dəyişməklə sadədən mürəkkəbə doğru təkmilləşir. 
C) Təlim nailiyyətlərinin diaqnostik materialları əsasında hazırlanır. 

E) Təhsil səviyyəsindən asılı olmayaraq, adətən, dəyişməz qalır. 
 

4. Əsas standartların funksiyaları hansılardır? 
 

1. Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır. 
2. Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri 

üzrə ümumi şəkildə ifadə edir. 
3. Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zə- 

min yaradır. 
4. Sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını 

təmin edir. 

5. Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir. 
 

A) 1, 5 B) 2, 3 C) 2, 4 D) 3, 5 E) 4, 5 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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5. Biri alt standartların funksiyalarına daxil deyil. 
 

1. Sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını 
təmin edir. 

2. Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zə- 
min yaradır. 

3. Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır. 
4. Təlimdə inteqrativliyi təmin edir. 
5. Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri 

üzrə ümumi şəkildə ifadə edir. 
 

A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 5 C) 2, 3, 5 D) 1, 3, 4 E) 3, 4, 5 
 

3.4. Standartlar təlimin məzmununun əsas komponentidir 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətni oxuyun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun qü- 
vvəyə minməsi ilə əlaqədar olaraq Milli Kurikulum (2006) sənədinə 
əlavə və dəyişikliklər edilməklə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli 103 nömrəli qərarı ilə “Ümumi 
təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)” qə- 
bul edildi. Hər iki sənəddə təlimin məzmunu standartlar şəklində 
ifadə olunmuşdur. Təlimin məzmunu - şəxsiyyətin formalaşmasına 
yönəlmiş bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələrinin (təlim 
standartlarının) məcmusudur. Məzmun standartları nəticəyönümlü 
olduğundan təlimin təşkilində mühüm rol oynayır. Məzmun stan- 
dartı – dövlətin təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş 
dövlət tələbidir. Məzmun standartları şagirdin nəyi, nə qədər və necə 
öyrənməli olduğunu göstərir. 

1. Təlimin məzmunu nəyi əks etdirir? 

2. Biliyin kateqoriyaları hansılardır? 

3. Fəaliyyətin növləri hansılardır? 
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Məzmun standartı bilik və fəaliyyət komponentinə ayrılır. Bilik 

komponenti anlayışlar, fəaliyyət komponenti isə feillərlə ifadə olunur. 
Həmçinin bilik şagirdin nəyi nə qədər öyrənəcəyini, fəaliyyət isə öy- 
rəndiyini necə, hansı formada tətbiq edəcəyini, nümayiş etdirəcəyini 
göstərir. 

 

Nümunə. Azərbaycan tarixi, V sinif 
 

2.1.1. İnsan və cəmiyyətin həyatı üçün əlverişli təbii amilləri(bilik ) 
təsvir edir.(fəaliyyət) 

 

Standartların bilik və fəaliyyəti öz növbəsində komponentlər üzrə 
qruplaşdırılır. Biliyin deklarativ, prosedural və kontekstual olmaqla 3 
kateqoriyası müəyyən edilmişdir. 

Deklarativ bilik məlumat xarakterli olub, yaddaşa əsaslanır. Fən- 
nə aid mühüm terminlər, ifadələr, təriflər və s. bura daxildir. Şagird- 
lərin onları bilməsi təlimin sonrakı mərhələsinin təşkili üçün çox va- 
cibdir. 

Prosedural bilik fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə 
edən biliklərdir. 

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

Standartların fəaliyyət hissəsi də öz müqabilində 3 növə ayrı-   
lır: idraki, ünsiyyət və psixomotor. Məzmun standartları müəyyən 
edilərkən idraki, informativ-kommunikativ və yaradıcı fəaliyyətlə- 
rin əsasında ünsiyyət və psixomotor bacarıqların formalaşdırılması 
nəzərdə tutulmuşdur. 

Nümunə: Biologiya fənni üzrə təhsil proqramı 

VI sinif 
2.1.1. Bioloji proseslərin xüsusiyyətlərini (bilik-deklarativ) sada- 

layır.(fəaliyyət-idraki) 
 

VII sinif 
2.1.3. Bioloji proseslərdə baş verən dəyişikliklərə(bilik–prosedural) 

dair hesablamalar aparır və nəticələri ümumiləşdirir. (fəaliyyət-idraki) 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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VIII sinif 
4.2.2. Ətraf aləm və onun mühafizəsinə (bilik –kontekstual) dair təq- 

dimat hazırlayır.(fəaliyyət-idraki, psixomotor, ünsiyyət) 
 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Təlimin məzmununa dair fikirlər hansı bənddə düzgün verilib? 
 

A) Təlimin məzmunu bilik və fəaliyyət komponentinə ayrılır. 
B) Təlimin məzmunu şəxsiyyətin formalaşmasına yönəlmiş bacarıq- 

lar şəklində ifadə edilən təlim nəticələrinin (təlim standartları- 
nın) məcmusudur. 

C) Təlimin məzmunu mühüm terminlər, ifadələr, təriflərdir. 
D) Təlimin məzmunu təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə 

qoyulmuş dövlət tələbidir. 
E) Təlimin məzmunu fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları 

əhatə edən biliklərdir. 
 

2. Prosedural bilik nə zaman əldə edilir? 
 

A) Fəaliyyətin icrası zamanı əldə edilən biliklərdir. 
B) Bu bilik kateqoriyası məlumat xarakterlidir. 
C) Problemin həll edilməsi ilə əldə edilən biliklərdir. 
D) Oxunan məlumatı dərk edən zaman əldə edilən biliklərdir. 
E) Qaydaları öyrənməklə əldə edilir. 

 

3. Deklarativ biliyə hansı xüsusiyyətlər aiddir? 
 

A) Psixomotor bacarıqların formalaşdırılması 
B) Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə etməsi 
C) Problemin həll edilməsi yolu ilə yeni biliklərin əldə olunması 
D) Məlumat xarakterli olub yaddaşa əsaslanması 
E) Şəxsiyyətin formalaşmasına yönəlmiş bacarıqların üzə çıxarılması 

 

4. Məzmun standartları ilə bağlı yanlış fikir hansıdır? 
 

A) Məzmun standartları nəticəyönümlüdür. 
B) Məzmun standartı bilik və fəaliyyət komponentinə ayrılır. 
C) Məzmun standartları təlimin təşkilində mühüm rol oynayır. 
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D) Məzmun standartı dövlətin təhsilalanların bilik və bacarıq səviy- 
yəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir. 

E) Məzmun standartları şagirdin nəyi, nə qədər və necə öyrənməli 
olduğunu göstərmir. 

 

5. Hansı fikir səhvdir? 
 

A) Kontekstual bilik fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları 
əhatə edən biliklərdir. 

B) Prosedural biliyə mühüm terminlər, ifadələr, təriflər daxil deyil. 
C) Deklarativ bilik problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni 

biliklər deyil. 
D) Kontekstual bilik problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan 

yeni biliklərdir. 
E) Ünsiyyət və psixomotor bacarıqların formalaşdırılması informa- 

tiv-kommunikativ və yaradıcı fəaliyyətlərin əsasında nəzərdə 
tutulmuşdur. 

 

3.5. Təhsil standartlarının hazırlanması 
 

A. Suallar 
 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq təhsilin məzmununun stan- 
dartlaşdırılması, başqa sözlə, təhsil standartlarının yaradılmasına 
təşəbbüs göstərilir. Dünyanın ABŞ, İngiltərə, Avstraliya, Kanada, elə- 
cə də Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində təhsil standartlarının hazır- 
lanmasına çoxdan başlanılmışdır. 

Azərbaycanda təhsil standartlarının hazırlanması 20 ilə yaxın bir 
dövrü əhatə edir. Təhsil standartlarının yaradılması Azərbaycan döv- 
lətinin təhsil siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biridir. Ona görə 
də 1999-cu ildə ölkədə həyata keçirilən təhsil islahatının ilk ilində 
“Azərbaycan Respublikasında ümumi orta təhsilin dövlət standartla- 
rı” qəbul olunur. İlk dəfə olaraq bu sənəddə ümumi orta təhsilin ma- 
hiyyəti, strukturu və demokratik prinsiplərə uyğun olaraq qurulmuş 
bazis tədris planı verilir. İki komponentdən ibarət olan bazis tədris 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Azərbaycanda yaranan təhsil standartları hansı illəri əhatə edir? 
2. Təhsil standartları hansı sənədlərdə öz əksini tapmışdır? 
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planında təhsil sahələri və siniflər üzrə həftəlik dərs saatlarının miq- 
darı öz əksini tapır. Bu, tədris planının ən xarakterik cəhəti kimi, ora- 
da dövlət və məktəb komponentlərinin verilməsi ilə izah olunur. 

Ümumi orta təhsilin strukturunda təhsil sahələrinə aid ən ümumi 
nəticələr və fənlər təqdim olunur. 

2006-cı ildə hazırlanaraq hökümət tərəfindən təsdiq olunan “Azər- 
baycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kuriku- 
lum)” ölkəmizdə standartların hazırlanmasının növbəti mərhələsidir. 
Bu sənəd milli və ümumbəşəri dəyərlərin nəzərə alınması, ümumi 
inkişafı, meyil və maraqları nəzərə almaqla bütün şagirdlərə əlveriş- 
li təlim şəraitinin yaradılması, tələbyönümlülük, nəticəyönümlülük, 
şagirdyönümlülük, inteqrativlik prinsipləri əsasında hazırlanmışdır. 

Standartların hazırlanmasında mühüm addım kimi qiymət- 
ləndirilən bu sənəd ümumi təhsilin məzmununun müəyyənləş- 
dirilməsinə verilən yeni tələblərin və yanaşmaların üstünlüyü, strateji 
xarakteri ilə əvvəlki fənyönümlü proqramlardan fərqlənir. Məzmun 
sahəsində yeni siyasətə görə isə başlıca diqqət şagirdlərdə idraki ba- 
carıqların, ilk növbədə, təhlil, tətbiq və dəyərləndirmə bacarıqları- 
nın, nitq və ünsiyyət mədəniyyətinin, müstəqil qərar qəbuletmə və 
tədqiqatçılıq qabiliyyətinin formalaşdırılmasına yönəldilir, verilən bi- 
liklərin zəruriliyi, həyatla bağlılığı, bilavasitə inkişafa, dünyagörüşü- 
nün genişlənməsinə xidmət etməsi ön planda saxlanılır. 

Bu sənəddə ilk dəfə ümumi təhsilin səviyyələri üzrə nəticələr ve- 
rilir. Həmin nəticələrdə şagirdlərin hər hansı səviyyə üzrə mənimsə- 
dikləri bacarıqlar ifadə olunur. Eyni zamanda hər təhsil səviyyəsi üzrə 
fənlərə aid nəticələr də ümumiləşdirilərək sənədə daxil edilir. 

Fənlər üzrə ümumi təlim nəticələri əslində, məzmunu müəyyən 
edən əsas standartlar fənn kurikulumlarında dövlət tələbi kimi bütün 
siniflər üçün dəyişməz qalır və alt-standartlar vasitəsilə sinifdən-sin- 
fə inkişaf edir. Nəzərə alınsa ki, ümumi təhsilin səviyyələri üzrə də 
ümumi nəticələr verilir və onlar şagirdlərin hər təhsil səviyyəsindəki 
inkişafını ifadə edir, o zaman bu nəticələrin də təhsil standartı oldu- 
ğunu söyləmək mümkündür. 

2006-ci ildə qəbul olunmuş bu sənədin ən dəyərli xüsusiy- 
yətlərindən biri orada səviyyələr üzrə ümumi və fənlərə aid nəti- 
cələrin ifadə edilməsidir. Mahiyyət etibarı ilə bu nəticələr şagirdlərin 
müəyyən səviyyədə əldə edəcəkləri nailiyyətləri əhatə edir. 

Başqa sözlə, onlar xarakter etibarı ilə milli səviyyədə müəyyənləş- 
dirilmiş standartlardır. 
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Bu nəticələr ölkədə milli səviyyəli qiymətləndirmə mexaniz- 
mlərinin, onların təşkili işinin pedaqoji xarakterini müəyyənləşdirmək 
baxımından əhəmiyyət daşıyır. Bütövlükdə milli qiymətləndirmə tex- 
nologiyalarının didaktik əsasını təşkil edir. 

2007-ci ildə Milli Kurikuluma əsasən ibtidai siniflərin fənn kuriku- 
lumları təsdiq olunur ki, həmin kurikulumların tərkibində standartlar 
da təsdiq edilir. 

2009-cu ildə “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa- 
nunu qəbul edilir. Bu Təhsil Qanununda göstərilir ki, “Təhsil sahə- 
sində dövlət standartları fərdin, cəmiyyətin, dövlətin tələbatına uy- 
ğun olaraq, elmi-pedaqoji prinsiplər əsasında hazırlanan və müəyyən 
dövr (5 ildən az olmayaraq) üçün vahid dövlət tələblərini əks etdirən 
ümumi normalar məcmusudur. Bundan əlavə, qanunda açıq şəkil- 
də göstərilir ki, “Dövlət təhsil standartları təhsil sahəsində sınanmış 
mütərəqqi beynəlxalq meyarla, milli və ümumbəşəri dəyərlər nəzərə 
alınmaqla müəyyən edilir”. 

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən 
“Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kuriku- 
lumları) (dövlət standartları) hazırlanmış və Azərbaycan Respublika- 
sı Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli 103 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir. 

Bu gün də standartların təkmilləşdirilməsi, inkişaf etdirilməsi is- 
tiqamətində işlər aparılır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. 2006-ci ildə hökümət tərəfindən təsdiq olunan, standartların 
hazırlanmasında mühüm addım kimi qiymətləndirilən Milli 
Kurikulum özündə ilk dəfə nəyi əks etdirmişdir? 

 

A) Təhsil sahələri və siniflər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarını. 
B) Bazis tədris planının verilməsini. 
C) Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə nəticələrin verilməsini 
D) İbtidai siniflərin fənn kurikulumlarının təsdiq olunmasını. 
E) “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun qə- 

bul edilməsini. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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2. 1999-cu ildə qəbul olunan “Azərbaycan Respublikasında ümu- 
mi orta təhsilin dövlət standartları” sənədində nə verilmişdir? 

 

A) fənn proqramları 

B) təhsil proqramı 
C) bazis tədris planı 
D) dövlət standartları 

E) fənn kurikulumları 
 

3. “Təhsil sahəsində dövlət standartları fərdin, cəmiyyətin, dövlə- 
tin tələbatına uyğun olaraq, elmi-pedaqoji prinsiplər əsasında 
hazırlanan və müəyyən dövr (5 ildən az olmayaraq) üçün vahid 
dövlət tələblərini əks etdirən ümumi normalar məcmusudur”. 
Verilmiş hissə hansı sənəddə öz əksini tapmışdır? 

 

A) “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1992-ci 
il) 

B) “Azərbaycan Respublikasında ümumi orta təhsilin dövlət stan- 
dartları” (1999-cı il) 

C) “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Mil- 
li Kurikulum)” (2006-cı il) 

D) “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2009- 
cu il) 

E) “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kuri- 
kulumları)” (2010-cu il) 

 

4. 2006-cı ildə təsdiq olunan “Azərbaycan Respublikasında ümu- 
mi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum)” sənədində veril- 
miş ümumi təhsilin səviyyələri üzrə nəticələrdə nə ifadə olun- 
muşdur? 

 

A) Şagirdlərin məktəbə ümumi hazırlıq səviyyələri 

B) Şagirdlərin hər hansı səviyyə üzrə mənimsədikləri biliklər 
C) Şagirdlərin biliklərinin ölçülməsi üçün qiymətləndirmə meyarları 
D) Şagirdlərin özünüqiymətləndirmə üsulları 

E) Şagirdlərin hər hansı səviyyə üzrə mənimsədikləri bacarıqlar 
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5. Yanlış fikir hansıdır? 

 

A) “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (ku- 
rikulumları)” Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qa- 
nununa əsasən hazırlanmışdır. 

B) “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (ku- 
rikulumları)” 2010- cu ildə təsdiq edilmişdir. 

C) “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (ku- 
rikulumları)”5 il müddətinə qüvvədədir. 

D) Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (ku- 
rikulumları) sənədi ilə bərabər Milli Kurikulum da qüvvədədir. 

E) Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (ku- 
rikulumları) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfin- 
dən təsdiq olunmuşdur. 

 

3.6. Təlim prosesində məzmun standartlarından istifadə 
 

A. Suallar 
 

B. Mətni oxuyun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Təlim prosesində məzmun standartlarından istifadə müəllim fəa- 
liyyətinin planlaşdırılmasından başlayır. İllik planlaşdırma zamanı 
məzmun standartına əsasən tədris vahidi, mövzular, fənlərarası in- 
teqrasiya , resurslar müəyyən edilir. 

İnteqrasiya təhsil islahatının əsas prinsiplərindən biri olduğu, elə- 
cə də biliklərin ümumiləşdirilmiş şəkildə verilməsinə əlverişli şərait 
yaratdığı üçün dərsə hazırlaşarkən fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya 
imkanları diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 

Fəndaxili inteqrasiya (üfüqi) məzmun xətləri arasındakı əlaqələri 
əhatə etdiyindən müəllim imkan daxilində bir neçə məzmun xəttinə 
dair məzmun standartına müraciət etməklə təlim prosesində uğurlu 
nəticə əldə etmiş olur. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Təlim prosesində məzmun standartlarından nə zaman istifadə 
olunur? 

2. İllik planlaşdırmada məzmun standartlarından necə istifadə olu- 
nur? 

3. Cari planlaşdırmada standartlarından necə istifadə olunur? 
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Fənlərarası əlaqə zamanı müəllim müxtəlif fənlərə aid bir-birini 

tamamlayan və ya oxşar olan standartları seçir. Fənlərarası əlaqə şa- 

girdlərə məzmunu tam şəkildə mənimsəməyə və həyatla əlaqələndir- 

məyə imkan yaradır. 

Məzmun standartına uyğun seçilmiş resurslar rəngarəngliyi ilə 

dərsin maraqlı keçməsinə, qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün 

bir vasitədir. 

Bu prosesin davamı olaraq cari planlaşmada məzmun standartına 

uyğun təlim məqsədləri müəyyənləşdirilir. Təlim məqsədi dərsin əsas 

leytmotivini təşkil edir. Məzmun standartı əsasında müəyyən edilən 

təlim məqsədi dərsin məhələlərini bir-birilə əlaqələndirir. 

“Motivasiya. Problemin qoyulması.” mərhələsində istər mo- 

tivasiya, həm də problemin qoyulması birbaşa təlim məqsədilə əlaqə- 

lidir. Təlim məqsədinin özəyi məhz tədqiqat sualında öz əksini tapır. 

Tədqiqat sualı 45 dəqiqə ərzində müəllim və şagird fəaliyyətinin əsa- 

sını təşkil edir. 

“Tədqiqatın aparılması” mərhələsində standartın reallaşmasına, 

qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün iş vərəqlərindəki tapşırıqlar 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Dərsin digər mərhələləri bu iki mərhələnin davamı olaraq qar- 

şıya qoyulan problemin həlli ilə bağlı tapşırıqların hansı səviyyədə 

yerinə yetirilməsini müəyyən etməyə və müvafiq nəticəyə gəlməyə 

xidmət edir. 

Məzmun standartları həmçinin iş formasının seçilməsinə, yəni 

işin hansı formada aparılmasına eləcə də iş üsulunun seçilməsinə is- 

tiqamət verir. Məsələn, Azərbaycan dili, IV sinif. ”2.1.4. Çoxmənalı söz- 

ləri omonimlərdən fərqləndirir və nitqində istifadə edir.” məzmun stan- 

dartındakı “fərqləndirir” fəaliyyəti iş üsulu kimi Venn diaqramından, 

eləcə də cütlərlə və ya qruplarla iş formasından istifadəni zəruri edir. 

Təlim prosesində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi məz- 

mun standartlarına əsasən aparılır. Formativ qiymətləndirmə zamanı 

meyarların müəyyən edilməsində, summativ qiymətləndirmələr üçün 

test tapşırıqlarının hazırlanmasında məzmun standartlarından istifa- 

də olunur. 
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C. Özünüzü yoxlayın. 

 

1. Məzmun standartından illik planlaşdırmada istifadənin ardı- 

cıllığı hansı bənddə düzgün verilib? 
 

A) tədris vahidi, mövzular, məzmun standartı, resurslar 

B) məzmun standartı, tədris vahidi, mövzular, fənlərarası inteqrasi- 

ya, resurslar 

C) məzmun standartı, mövzular, tədris vahidi, fənlərarası inteqra- 

siya, resurslar 

D) tədris vahidi, mövzular, fənlərarası inteqrasiya, resurslar, məz- 

mun standartı 

E) məzmun standartı , tədris vahidi, resurslar, mövzular, fənlərarası 

inteqrasiya 

 

2. Təlim prosesində məzmun standartından istifadə ilə bağlı de- 

yilənlərdən hansı fikir səhvdir? 
 

A) Tapşırıqların hazırlanmasında 

B) Tədqiqat sualının qoyulmasında 

C) İş üsullarının seçilməsində 

D) Qiymətləndirməyə dair tapşırıqların hazırlanmasında 

E) Saatların bölgüsündə 

 

3. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi zamanı məzmun 

standartlarından istifadə ilə bağlı deyilənlərdən biri yanlışdır. 
 

A) Formativ qiymətləndirmə meyarlarının tərtibində 

B) Summativ qiymətləndirmə üçün test tapşırıqlarının hazırlanma- 

sında 

C) Bölmənin əvvəlində diaqnostik qiymətləndirmənin aparılmasın- 

da 

D) Şagirdlərin meyil və maraqlarının öyrənilməsində 

E) Rübliklərin tərtibində 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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5. Məzmun standartlarından təlim prosesində istifadə ilə bağlı fi- 

kir hansı bənddə yanlışdır? 
 

A) Təlim məqsədinin müəyyən edilməsində 

B) Tədqiqat sualının qoyulmasında 

C) Şagirdlərin psixoloji durumunun öyrənilməsində 

D) Tədris vahidlərinin müəyyən edilməsində 

E) Təlim tapşırıqlarının hazırlanmasında 
 

3.7. Qiymətləndirmə standartlarının xüsusiyyətləri 
 

A. Suallar 
 

B. Mətni oxuyun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Qiymətləndirmə standartı – təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinə 
qoyulan dövlət tələbidir. 

Qiymətləndirmə standartları məzmun standartlarının hansı sə- 
viyyədə reallaşdığını yoxlamaqla, baş vermiş dəyişikliklərin dərəcə- 
sini müəyyən edir. 

Qiymətləndirmə standartları təhsilin hər hansı bir mərhələsində 
müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin yiyələnməli olduğu bilik 
və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir. 

Qiymətləndirmə standartları “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət 
standartları və proqramları (kurikulumları)” sənədində əks olunmuş 
nailiyyətlərə (nəticələrə), həmçinin fənn kurikulumlarında həmin tə- 
lim nəticələrinə uyğun müəyyən edilmiş məzmun standartları əsasın- 
da hazırlanır. 

Qiymətləndirmə standartları təhsilin keyfiyyətini qiymətlən- 
dirmək üçün əsas meyarları təyin edir, şagird nailiyyətlərinin və təh- 
sil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi üçün istifadə olunan qiy- 
mətləndirmə üsulları və vasitələrinin keyfiyyətini təsvir edir, qiymət- 
vermə prosesinin qanuniliyinə zəmanət verir. 

1. Qiymətləndirmə standartları nədir? 
2. Qiymətləndirmə standartlarının səviyyələri nəyi əks etdirir? 

3. Qiymələndirmə standartlarından nə zaman istifadə edilir? 
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Qiymətləndirmə standartları 4 səviyyə üzrə qiymətləndirmə 
sxemləri şəklində hazırlanır. 

1-ci səviyyə ən aşağı, 4-cü səviyyə isə ən yüksək səviyyəni əks et- 
dirir. 1-ci səviyyə və 2-ci səviyyə əksər şagirdlər, 3-cü səviyyə və xü- 
susilə 4-cü səviyyə isə daha istedadlı şagirdlər üçün nəzərdə tutulur. 

 

Azərbaycan dili, III sinif. 

 

 
 

Qiymətləndirmə standartlarından kiçik və böyük summativ qiy- 
mətləndirmə vasitələrinin hazırlanması zamanı istifadə edilir.Qiy- 
mətləndirmə vasitələri hazırlanarkən aşağıdakılar nəzərə alınır: 

 

 1-ci səviyyə üzrə suallar - 20% 

 2-ci səviyyə üzrə suallar - 30% 
 3-cüsəviyyə üzrə suallar - 30% 

 4-cü səviyyə üzrə suallar - 20% 
 

Yəni suallar tərtıb edilərkən 1-ci səviyyə üzrə 2, 2-ci səviyyə üzrə 
3, 3-cü səviyyə üzrə 3, 4-cü səviyyə üzrə 2 sual hazırlanmalıdır. 

Məzmun standartı Səviyyə Qiymətləndirmə standartı 

2.1. Şagird 

qarşılaşdığı yeni 

sözlərin mənasını 

başa düşdüyünü 

nümayiş etdirir. 

 

2.1.1. Rast gəldiyi 

yeni əşya və hadisə- 

ləri, onların xarakte- 

rik əlamətlərini 

adlandırır. 

 
2.1.QS.4. Şagirdin qarşılaşdı 

ğı yeni sözlərin mənasını başa düş 

düyünü nümayiş etdirilməsinə dair 

qiymətləndirmə sxemi. 

 

4 

2.1.1.Q.4. Rast gəldiyi yeni hadisələrin 
xarakterik əlamətlərini adlandırır. 

3 
2.1.1.Q.3. Rast gəldiyi yeni əşyaların 

xarakterik əlamətlərini adlandırır. 

2 
2.1.1.Q.2.Rast gəldiyi yeni hadisələri 

adlandırır. 

1 2.1.1.Q.1. Rast gəldiyi yeni əşyaları 

adlandırır. 

 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Qiymətləndirmə standartları hansı sənədə uyğun hazırlanır? 
 

A) Milli kurikulumda əks olunmuş nəticələrə uyğun 
B) “Təhsil haqqında” Qanuna əsasən 
C) Fənlər üzrə təhsil proqramlarına (kurikulumlara) 
D) Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strate- 

giyası 
E) Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kuriku- 

lumları) 
 

2. Qiymətləndirmə standartlarına aid xüsusiyyətlərdən biri yan- 
lışdır? 

 

A) Təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün əsas meyarları təyin 
edir. 

B) Şagird nailiyyətlərinin və təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərlən- 
dirilməsi üçün istifadə olunan qiymətləndirmə üsulları və va- 
sitələrinin keyfiyyətini təsvir edir. 

C) Qiymətvermə prosesinin qanuniliyinə zəmanət verir. 
D) Təhsilin kəmiyyətini qiymətləndirmək üçün əsas meyarları təyin 

edir. 
E) Qiymətləndirmə standartlarının 4 çətinlik səviyyəsində hazırlan- 

ması əsas tələbdir. 
 

3. Qiymətləndirmə standartlarından nə vaxt istifadə olunur? 
 

A) şagirdlərin ilkin bilik və bacarıqlarının yoxlanılması zamanı 
B) kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlan- 

ması zamanı 
C) qiymətləndirmə üsullarının seçilməsi zamanı 
D) qiymətləndirmə üsullarına müvafiq vasitələrin seçilməsi zamanı 
E) mövzu üzrə ümumiləçdirmə aparıldığı zaman 

 

4. Qiymətləndirmə standartı nədir? 
 

A) təhsilalanların bilik və bacarıqlarına verilən dövlət tələbi 
B) nəticələrin səviyyələr üzrə bölünməsi 
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C) təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi 
D) təhsilalanların ilkin bilik səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi 
E) təhsilalanların meyarlar üzrə qiymətləndirilməsi 

 

3.8. Dərslik komplektləri və ondan istifadənin əhəmiyyəti 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Dərslik komplekti dərslik və müəllim üçün vəsaitdən ibarətdir. 
Dərslik- konkret fənn üzrə tədris planı və proqram əsasında ha- 

zırlanmış nəzəri və praktik biliklərin əsaslarının sistemli və anlaşıqlı 
şəkildə izah olunduğu əsas vəsaitdir. 

“Ümumi təhsil sistemində dərsik siyasəti”(2006) sənədində qeyd 
edilir ki, Azərbaycan Respublikasında dərslik siyasətini Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti müəyyən edir. 12 bölmədən ibarət 
olan həmin sənədin “Dərsliklərin məzmununa verilən əsas tələblər” 
bölməsində göstərilir: 

3.1.Dərsliklərdə: 
- şagirdlərin Azərbaycan xalqının milli, mənəvi və mədəni dəyər- 

ləri ruhunda tərbiyə olunmasına, onların öz ailəsini, xalqını, Vətəni- 
ni sevməsinə, insan haqlarına və bəşəri dəyərlərə hörmət etməsinə 
yönələn ideyalar olmalıdır; 

- şagirdlərin yaş psixologiyası və fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə 
alınmalıdır; 

- dünyəvilik prinsipinə riayət edilməlidir; 
- elmin, texnikanın və mədəniyyətin müasir nailiyyətləri haqqın- 

da yoxlanılması mümkün olan və səlahiyyətli mənbələrdən götürül- 
müş məlumatlar öz əksini tapmalıdır; 

- illüstrasiyalar yığcam və mövzulara uyğun olmalıdır; 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Dərslik komplekti nədir? 
2. “Ümumi təhsil sistemində dərsik siyasəti” sənədində hansı 

məsələlər əksini tapıb? 
3. Dərsliyin məzmununa verilən tələblər hansılardır? 
4. Müasir dərsliklər hansı xüsusiyyətlərə malikdir? 

5. Müəllim üçün metodik vəsaitin funksiyaları ? 
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- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına, 
ölkənin qoşulduğu beynəlxalq hüquqi aktlara zidd olan fikirlərə yer 
verilməməlidir; 

- milli, dini, irqi, cinsi və siyasi ayrıseçkilik təbliğ edən fikirlər, 
mübahisə doğuran məlumatlar olmamalıdır; 

- elmi mübahisə doğuran məsələlərə yer verilməməlidir. 
Təhsil standartları əsasında yazılan müasir dərsliklər aşağıdakı 

xüsusiyyətlərə malikdir: 
 Təlim marağını gücləndirir, şagirdləri axtarışlara, yeni məlu- 

matlar əldə etməyə sövq edir. 
 Məntiqi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir. 
 Tətbiqi xarakter daşımaqla zəruri həyati bacarıqların forma- 

laşmasına zəmin yaradır. 
 Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya imkanlarını genişləndirir. 
 Fəal təlim şəraitinin yaradılmasını tələb edir. 
 Şagirdlərin fərqli idraki imkanlarının nəzərə alınmsına şərait 

yaradır. 
Təhsil standartları dərsliklərdə əsasən aşağıdakı ardıcıllıqla re- 

allaşdırılır: 
Bu gün dərslik şagirdlər üçün yeganə öyrənmə mənbəyi olmasa 

da, biliklərə sistemli şəkildə yiyələnmək, təlim materialını mənim- 
səmək üçün mənbə, məzmun və alətdir. 

Müəllim üçün metodik vəsait tövsiyələr əsasında, müəllimin 
planlaşdırmadan qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini is- 
tiqamətləndirir. 

Müəllim üçün metodik vəsait dərsliklə əlaqəli şəkildə hazırlanır. 
Dərslikdəki mətn və çalışmalarla işin təşkili metodikası vəsaitdə ək- 
sini tapır. 

Məsələn, Azərbaycan dili, 7-ci sinif üçün metodik vəsaitdə dərslik 
komplektinin ümumi prinsipləri, dərslərin quruluşu, məzmun stan- 
dartları və təlim nəticələri, təlim texnologiyaları, qiymətləndirmə, hər 
bölmə üzrə planlaşdırma və dərs nümunələri verilmişdir. 

Dərslik komplekti təhsil prosesində müəllim-şagird fəaliyyətinin 
üzvi şəkildə əlaqələndirilməsini təmin edən vəsait kimi mühüm əhə- 
miyyətə malikdir. 

Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilərək nəşr olunmuş dərslik 
komplekti ilə yanaşı, elektron dərslik və dərs vəsaitləri də məktəblə- 
rin istifadəsindədir. 
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C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. “Ümumi təhsil sistemində dərsik siyasəti” sənədi neçə bölmə- 
dən ibarətdir? 

 

A) 8 
B) 10 
C) 12 
D) 9 
E) 11 

 

2. Dərsliyin məzmununa verilən tələblərdən biri səhvdir: 
 

A) Şagirdlərin yaş psixologiyası və fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə 
alınmalıdır. 

B) Elmin, texnikanın və mədəniyyətin müasir nailiyyətləri haqqın- 
da yoxlanılması mümkün olan və səlahiyyətli mənbələrdən gö- 
türülmüş məlumatlar öz əksini tapmalıdır 

C) Dünyəvilik prinsipinə riayət edilməlidir. 
D) Elmi mübahisə doğuran məsələlərə yer verilməlidir. 
E) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına, ölkə- 

nin qoşulduğu beynəlxalq hüquqi aktlara zidd olan fikirlərə yer 
verilməməlidir. 

 

3. Müasir dərsliyin xüsusiyyətləri hansı bənddə səhv verilib? 
 

A) Təlim marağını gücləndirir, şagirdləri axtarışlara, yeni məlumat- 
lar əldə etməyə sövq edir. 

B) Məntiqi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir. 
C) Ənənəvi təlim şəraitinin yaradılmasını tələb edir. 
D) Tətbiqi xarakter daşımaqla zəruri həyati bacarıqların formalaş- 

masına zəmin yaradır. 
E) Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya imkanlarını genişləndirir. 

 

4. Müəllim üçün metodik vəsaitə nə daxil deyil? 
 

A) Dərslik komplektinin ümumi prinsipləri 
B) Məzmun standartları və təlim nəticələri 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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C) Dərslərin quruluşu 
D) Təlim texnologiyaları və qiymətləndirmə 
E) Elmi mübahisə doğuran məsələlər 

 

5. Dərslik komplekti hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir? 
 

A) Nazirlər Kabineti 
B) Təhsil Nazirliyi 
C) Nəşriyyat 
D) Təhsil şöbələri 

E) Nazirlər Kabineti və Təhsil Nazirliyi 
 

3.9. Müəllimin təlim standartları üzrə dərsə hazırlaşması. Pers- 
pektiv və cari planlaşdırma 

 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Hər bir müəllim mövcud şəraiti və şagirdlərin inkişaf səviyyəsini 
nəzərə almaqla növbəti dərs ili üçün perspektiv (illik və ya yarımillik) 
planlaşdırma tərtib etməlidir. 

Perspektiv və cari planlaşdırma fənlər üzrə müəllim üçün meto- 
dik vəsaitlərdə hazır şəkildə verilir. Lakin hər bir müəllim illik planını 
tərtib etməkdə sərbəstdir. 

Perspektiv planlaşdırma hazırlamaq üçün müəllimdən aşağdakı 
bacarıqlar tələb olunur: 

 Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki tədris vahidi və 
mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq. 

 Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyən- 
ləşdirmək. 

1. Müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılmasının hansı növləri var? 

2. Perspektiv planlaşdırma hansı ardıcıllıqla tərtib edilir? 
3. Perspektiv planlaşdırma harada müzakirə edilir? 
4. Cari planlaşdırmanın mərhələləri hansılardır? 

5. Cari planlaşma kim tərəfindən təsdiq edilir? 
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 İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək. 
 Əlavə resurslar seçmək. 
 Mövzulara görə məqsədyönlü vaxt bölgüsü aparmaq. 
 Mövzuya görə nailiyyətlərin qiymətləndirilməsinin növlərini 

müəyyənləşdirmək. 
Perspektiv (illik) planlaşdırma tərtib edilərkən müəllim ümumi 

saat saxlanmaqla müxtəlif mövzulara ayrılmış saatların miqdarı ar- 
tırıla və ya azaldıla bilər. Həmçinin müəllim üçün metodik vəsaitdə 
verilmiş məzmun standartlarını başqası ilə əvəz edə, həmçinin sayını 
azalda və ya artıra bilər. 

Perspektiv planlaşdırma aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır: 
1. fənn üzrə təhsil proqramından reallaşacaq məzmun standartları; 
2. məzmun standartlarına əsasən tədris vahidləri və mövzular; 
3. seçilmiş standartların tədris olunan digər fənlər üzrə təhsil proq- 

ramlarındakı məzmun standartları ilə inteqrasiya; 
4. məzmun standartlarına uyğun resurslar ; 
5. qiymətləndirmənin növləri ; 
6. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq 

edilmiş tədris planına əsasən vaxt bölgüsü , saat; 

7. Mövzunun keçirilmə tarixi. 
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İllik planlaşdırma hər bir məktəbin metodbirləşmə iclaslarında 
müzakirə olunmalı, məktəb rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilməlidir. 
Fənn birləşmələrində paralel siniflər üzrə vahid planlaşdırmanın apa- 
rılması məqsədəuyğundur. 

Cari (gündəlik) planlaşdırma aparılarkən məzmun standartları, 
məqsəd, mövzu, inteqrasiya olunmuş məzmun standartları, iş forma- 
sı, iş üsulları və resurslar müəllimlər tərəfindən əvvəlcədən müəyyən 
edilir. Bu zaman müəllim tərəfindən tərtib olunmuş illik planlaşdır- 
maya istinad edilir. 
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Dərs planı motivasiyanın yaradılması və tədqiqat sualının qoyul- 
ması, tədqiqatın aparılması, məlumat (informasiya) mübadiləsi, məlu- 
matın müzakirəsi, nəticə və ümumiləşdirmə, yaradıcı tətbiqetmə, qiy- 
mətləndirmə və refleksiya kimi mərhələlərlə davam etdirilir. Qiymət- 
ləndirmə dərsin bütün mərhələlərində aparıla bilər. 

Reallaşacaq məzmun standartları, onlar əsasında müəyyən- 
ləşdirilmiş məqsədlər və həmin məqsədlərə uyğun hazırlanan tapşı- 
rıqlar, eyni zamanda, məqsədə əsasən müəyyənləşdirilən qiymətlən- 
dirmə meyarları məhz bu planlaşdırmada öz əksini tapır. 

Cari (gündəlik) planlaşdırma müəllimin dərsə hazırlığının və 
fərdi fəaliyyətinin göstəricisidir. Məzmun standartına əsasən təlim 
məqsədlərinin düzgün müəyyən edilməsi, məqsədəmüvafiq olaraq 
forma və üsullar, tapşırıq və qiymətləndirmə meyarlarının tərtib edil- 
məsi müəllimdən fərdi yaradıcılıq tələb edir.Bu fərdilik həm müəlli- 
min özünəməxsus iş təcrübəsindən, həm də dərs dediyi sinfin səviy- 
yəsindən irəli gəlir. Bu baxımdan cari planlaşdırma təkcə müəllimin 
deyil, həm də şagirdin fəaliyyətini özündə ehtiva edir. 

Cari (gündəlik) planlaşdırma dərs hissə müdiri tərəfindən imza- 
lanır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Planlaşdırma tərtib edilərkən nələr nəzərə alınmalıdır? 
 

A) Müəllimin peşəkarlıq səviyyəsi 
B) Paralel siniflərdə aparılan planlaşdırmalar 
C) Mövcud şərait və şagirdlərin inkişaf səviyyəsi 
D) Şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarığı 

E) Təlim, təhsil, tərbiyə 
 

2. Perspektiv planlaşdırma hazırlamaq üçün müəllimdən tələb olu- 
nan bacarıqlar? 

 

1. Fənn üzrə təhsil proqramından reallaşacaq məzmun standartlarını 
seçmək. 

2. Məzmun standartlarına əsasən məqsəd (təlim nəticəsi) çıxarmaq. 

3. Motivasiya qurmaq. 
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4. Məzmun standartlarına əsasən tədris vahidlərini və mövzuları 
müəyyənləşdirmək. 

5. Qiymətləndirmə meyarlarını müəyyənləşdirmək. 
 

A) 1,3,5; B) 1,2,4; C) 2,3,4; D) 2,4,5; E) 3,4,5. 
 

3. Cari planlaşdırmanı kim (kimlər) tərəfindən imzalanmalıdır? 
 

A) Məktəb rəhbəri tərəfindən 

B) Dərs hissə müdiri tərəfindən 
C) Sinif müəllimi tərəfindən 
D) Müəlim və məktəb rəhbərliyi tərəfindən 

E) Müəllim və dərs hissə müdiri tərəfindən 
 

4. Müəllimlər perspektiv planlaşdırmada vaxt bölgüsü apararkən 
hansı sənədə əsaslanmalıdırlar? 

 

A) “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
B) Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strate- 

giyasına 
C) “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası 
D) Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil sistemində Qiymətlən- 

dirmə Konsepsiyasına 
E) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş 

tədris planına 
 

5. Cari planlaşdırmada dərsin mərhələləri hansı bənddə düzgün 
verilmişdir? 

 

A) motivasiyanın yaradılması və tədqiqat sualının qoyulması, tə- 
dqiqatın aparılması, məlumat (informasiya) mübadiləsi, məlu- 
matın müzakirəsi, nəticə və ümumiləşdirmə, yaradıcı tətbiqetmə, 
qiymətləndirmə və refleksiya; 

B) motivasiyanın yaradılması və tədqiqat sualının qoyulması, tə- 
dqiqatın aparılması, məlumat (informasiya) mübadiləsi, qiymət- 
ləndirmə və refleksiya, məlumatın müzakirəsi, nəticə və ümu- 
miləşdirmə, yaradıcı tətbiqetmə; 
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C) motivasiyanın yaradılması və tədqiqat sualının qoyulması, məlu- 
mat (informasiya) mübadiləsi, tədqiqatın aparılması, məlumatın 
müzakirəsi, nəticə və ümumiləşdirmə, yaradıcı tətbiqetmə, qiy- 
mətləndirmə və refleksiya; 

D) motivasiyanın yaradılması və tədqiqat sualının qoyulması, tə- 
dqiqatın aparılması, məlumatın müzakirəsi, məlumat (informa- 
siya) mübadiləsi, nəticə və ümumiləşdirmə, yaradıcı tətbiqetmə, 
qiymətləndirmə və refleksiya; 

E) motivasiyanın yaradılması və tədqiqat sualının qoyulması, tə- 
dqiqatın aparılması, məlumat (informasiya) mübadiləsi, nəticə 
və ümumiləşdirmə, məlumatın müzakirəsi, yaradıcı tətbiqetmə, 
qiymətləndirmə və refleksiya. 
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4.1. Kurikulum pedaqoji anlayış kimi 
 

A.Suallar 
 

 

B. Mətni oxuyun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

“Kurikulum”un, lüğəvi mənası “kurs”, “yol” deməkdir. Bu söz in- 
giliscə-rusca lügətlərdə “təlim kursu”, “tədris planı”, “proqram” kimi 
də izah edilir. Bəzi mənbələrdə göstərildiyi kimi, 1876-cı ildən eti- 
barən ondan bir termin kimi istifadə olunmağa başlanmışdır. İlk fənn 
kurikulumları 1918-ci ildə ABŞ-da meydana gəlmişdir. Ötən əsrin 70- 
ci illərindən sonra kurikulum nəzəriyyəsi formalaşmışdır. Azərbay- 
canda bu termindən keçən əsrin 90-cı illərinin axırlarından başlayaraq 
istifadə olunur. 

İlk vaxtlar “təhsil planı” kimi tərcümə olunaraq istifadə edilsə də, 
sonralar “kurikulum”, son illərdəki normativ-hüquqi sənədlərdə isə 
“təhsil proqramı” kimi işlənmişdir. 

IV 

IV  BÖLMƏ 

TƏHSIL  KURIKULUMLARI  

1. Kurikulum nədir? 
2. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda kuri- 

kuluma hansı tərif verilmişdir? 
3. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər ? 
4. Fənyönümlü və şəxsiyyətyönümlü kurikulumların hansı xüsu- 

siyyətlərə malikdir? 
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2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Kon- 
sepsiyası (Milli Kurikulumu) çərçivə sənədində kurikulum “təlim 
prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərəli təşkilinə, məqsədyönlü 
və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan yaradan konseptual sənəd» kimi 
göstərilir. Konseptual sənəd kimi onun məzmununda standartlar, zə- 
ruri minimum, təhsilalanların hazırlığına qoyulan tələblər, texnologi- 
ya və qiymətləndirmə məsələləri əhatə edilir. Əslində bu məsələlə- 
rin hər biri kurikulumda onun tərkib hissəsi, mühüm komponentləri 
kimi ehtiva olunur. Həmin komponentlərin bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsi, 
hər hansı birinin digərini tamamlaması, onun məntiqi davamı olması 
vacib tələb kimi gözlənilir. 

2009-cu ildə “Təhsil Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa- 
nunu təsdiq olunanda kurikulum “təhsil proqramı” adlandırılmış və 
ona belə tərif verilmişdir: “Təhsil proqramı (kurikulum) - təhsilin hər 

bir pilləsi üzrə təlim nəticələri və məzmun standartlarını, tədris fənlə- 
rini, həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, pe- 
daqoji prosesin təşkili, təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi və mo- 

nitorinqinin aparılması sistemini özündə əks etdirən dövlət sənədidir. 
Kurikulumun mahiyyəti haqqında yanaşmalar müxtəlif olmuş- dur. 

Hər kəs öz ölkəsinin ehtiyacları baxımından ona yanaşmış, hazır- 
ladığı nümunələrdə zəruri tələbatları nəzərə almışdır. 

Azərbaycanda kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər: 
• Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması. 
• Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid. 
• Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya. 
• İnformasiya əsrinin tələbləri. 
• Təhsilin məqsəd və vəzifələrinə yeni baxış və yanaşmaların for- 

malaşması. 
 Mövcud ümumi təhsil proqramlarının müasir tələblərə cavab 

verməməsi. 
Kurikulumlar hazırlanarkən tələbyönümlülük, nəticəyönümlülük, 

şagirdyönümlülük, inteqrativlik, şəxsiyyətyönümlülük prinsiplərlə 
yanaşı, demokratik və humanist prinsiplər də əsas götürülmüşdür. 

Təhsil kurikulumları xarakterinə görə iki yerə ayrılır. Onlardan bi- 
rincisi fənyönümlü, ikincisi isə şəxsiyyətyönümlü kurikulum adlanır. 

Fənyönümlü kurikulumlar məzmun etibarilə elm sahəsini, onun 
mükəmməl anlayışlar sistemini əhatə etməklə bilavasitə bu anlayişla- 

rın mənimsənilməsinə istiqamətləndirilir. Belə kurikulumların keyfiy- 
yətində biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır. 
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Şəxsiyyətyönümlü kurikulumlar bilavasitə həyati bacarıq və vər- 
dişlərə üstünlük verilməsi ilə fərqlənir. Bu kurikuluma görə, insanın 
gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktik bacarıq və vərdişlə- 
rinin, əqli fəaliyyətlə bağlı qabiliyyətlərinin formalaşması ön plana 
çəkilir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1.Kurikulum nədir? 
 

1. Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə 
bağlı bütün məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir. 

2. Kurikulum qiymətləndirmədir. 
3. Kurikulum inteqrasiyadır. 
4.Kurikulum strategiyadır. 
5.Kurikulum həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının 

miqdarını, pedaqoji prosesin təşkili, təlim nəticələrinin qiymət- 
ləndirilməsinin aparılması sistemini özündə əks etdirən dövlət 
sənədidir. 

 

A) 1, 5 B) 2, 5 C) 1, 4 D) 1,3 E) 2,3 
 

2.Yeni təhsil proqramlarının (kurikulumların) xüsusiyyətləri han- 
sı bənddə düzgün verilmişdir? 

 

1. Şəxsiyyətyönümlüdür 

2. Şagirdyönümlüdür 
3. İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunub 

4. Təklifyönümlüdür 
 

A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 1,3,4 D) 1,2,4 E) 1,4 
 

3. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır? 
 

1. Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması. 

2. Təklifyönümlük. 
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3. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid. 
4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı. 
5. Təhsilin məqsəd və vəzifələrinə yeni baxış və yanaşmaların for- 

malaşması. 

6. Qiymətləndirmə. 
 

A)1, 3, 6 B)4, 2, 3 C)1, 3, 5 D)2, 1, 4 E)2, 4, 6 
 

5. Hansı şəxsiyyətyönümlü kurikulumun xüsusiyyətidir? 
 

A Elmi anlayışların mənimsənilməsi əsasdır. 
B) Həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktik bacarıq və vərdişlər 

əsasdır. 
C) Biliklərin həcmi və miqdarı əsasdır. 
D) Yaddaşa əsaslanır. 

E) Fundamental biliklər əsasdır. 
 

4.2. Milli kurikulumların xüsusiyyətləri 
 

A.Suallar 
 

B. Mətni oxuyun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

1999-cu ildə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən təs- 
diqlənən “Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proq- 
ramı” Azərbaycan təhsil sistemində əsaslı dönüş yaratdı. 

1. Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli 
Kurikulumu) konseptual xarakterli sənəd nə vaxt təsdiq edildi? 

2. “Ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli kurikulum)”u hansı prin- 
siplər əsasında hazırlanmışdır? 

3. “Ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli kurikulum)”u sənədində 
hansı məsələlər əks olunmuşdur? 

4. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 
tələbləri baxımından ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kuri- 
kulumu) necə adlandırıldı? 

5. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kuriku- 
lumları)” məzmununda hansı məsələləri əks etdirir? 
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Fənyönümlü təhsil sistemindən şəxsiyyətyönümlü təhsilə keçidin 
əsası qoyuldu. Daha çox bilikyönümlü, fənyönümlü olan təhsil proq- 
ramlarımız müasir tələblər əsasında yeniləşərək 2006-cı ildə “Azər- 
baycan Respublikasinda ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kuri- 
kulumu)”sənədi hazırlandı və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin 30 oktyabr 2006-cı il tarixli, 233 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edildi. 

Milli Kurikulum bilavasitə aşağıdakı funksiyaların reallaşdırıl- 
masına xidmət edir: 

• ümumi təhsilin pillələri, bu pillələrdə tədris olunan fənlər 
arasında əlaqələrin və ardıcıllığın təmin edilməsi; 

• fənlərin məzmununun cəmiyyətin tələbatına uyğun daim 
təkmilləşdirilməsi və yeniləşdirilməsi; 

 təlim texnologiyalarının çevikliyi və interaktivliyinin təmin 
olunması; 

 nəticəyönümlü fənn kurikulumlarının hazırlanıb tətbiq edil- 
məsi; 

 təlim mühitinin, təhsil fəaliyyətinin səmərəliliyinin, təlimin 
inkişafetdirici və qabaqlayıcı xarakterinin, bilik, bacarıq və vərdişlə- 
rin təhsil pillələri üzrə konsentrik prinsip əsasında müəyyənləşdiril- 
məsinin təmin olunması; 

 şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsi və sti- 
mullaşdırılmasının təmin edilməsi. 

Bu sənəd hazırlanarkən milli və ümumbəşəri dəyərlər, tələbyö- 
nümlülük, nəticəyönümlülük, şagirdyönümlülük, inteqrativlik və şa- 
girdlərin ümumi inkişafı, meyil və maraqlarının nəzərə alınması və 
əlverişli təlim şəraitinin yaradılması prinsipləri əsas götürüldü. 

Milli Kurikulumda hər bir səviyyə üzrə gözlənilən nəticələr veril- 
mişdir. Həmin nəticələr mahiyyət və məzmununa görə şagirdə yönəl- 
diyindən, onların inkişaf səviyyəsini ifadə etdiyindən və onların əsa- 
sında müvafiq qiymətləndirmənin aparılması mümkün olduğundan 
həm də məzmun standartları adlandırılmışdır. 

Milli Kurikulum sənədinə daxildir: ümumi təhsilə və ümumi təh- 
silli şəxsə verilən tələblər, ümumi təhsilin məzmun standartları, ümumi 
təhsil müəssisələrində fənlər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı, 
ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri, ümumi 
təhsil sistemində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi, fənn kuri- 
kulumlarının strukturu. 
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Milli Kurikulum sənədi əsasında fənn kurikulumları hazırlan- 

mışdır. Fənn kurikulumları bir-birindən onunla fərqlənir ki, çərçivə 

sənədində dövlət əhəmiyyətli tədbirlər kimi əks olunmuş məsələlər 

ayrı-ayrı fənlər üzrə təhsil proqramlarında (kurikulumlarda) xüsu- 

siləşdirilmiş və bir fənn səviyyəsində konkretləşdirilmişdir. 

2009–cu ildə “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa- 

nunun qəbul edilməsilə əlaqədar olaraq 2006-cı ildə qəbul olunmuş 

Milli Kurikulum Təhsil Qanununun tələbləri baxımından yenidən 

nəzərdən keçirildi. Təhsil Qanununda “kurikulum” sözü “təhsil proq- 

ramı” ifadəsi ilə əvəz edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli 103 nömrəli qərarı ilə 2006-cı ildə 

qəbul olunmuş Milli Kurikulum qüvvədən düşmüş hesab edilmiş və 

“Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kuriku- 

lumları)” adı ilə yenilənərək təsdiq edilmişdir. Bu sənəd məzmununda 

iki məsələni ehtiva edir. Birincisi ümumi təhsil pilləsinin dövlət stan- 

dartı, ikincisi isə ümumi təhsil pilləsinin proqramı. Burada standart 

və kurikulum anlayışları ayrı-ayrılıqda verilir. Dövlət standartlarında 

aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdur: 

- ümumi təhsilin məzmunu; 

- ümumi təhsilin idarə olunması; 

- ümumi təhsilin infrastrukturu; 

- ümumi təhsilin maddi-texniki və tədris bazası; 

- ümumi təhsil sistemində təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri; 
- ümumi təhsil sistemində təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdiş- 

lərinin səviyyəsi. 

Təhsil proqramında (kurikulumlarında) isə aşağıdakı parametrlər 

ifadə olunur: 

- ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri. 

- ümumi təhsil səviyyələri üzrə məzmun standartları. 

- ümumi təhsil pilləsində tədris edilən fənlər. 
- ümumi təhsilin səviyyələri üzrə həftəlik dərs və dərsdənkənar 

məşğələ saatlarının maksimum miqdarı. 

- ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri. 
- təlim nailiyyətlərinin (nəticələrinin) qiymətləndirilməsi və mo- 

nitorinqi. 
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C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Milli Kurikulum hazırlananda əsas götürülən prinsiplər hansı 
bənddə düzgün verilib? 

 

1) Tələbyönümlülük 
2) Fəaliyyətin stimullaşdırılması 
3) Şagirdyönümlülük 
4) Dəstəkləyici mühitin yaradılması 
5) Nəticəyönümlülük 
6) İnteqrativlik 

 

A) 2,3,6,4 
B) 1,3,5,6 
C) 4,1,3,2 
D) 1,3,4,5 
E) 1,2,3,4 

 

2. Milli Kurikulumun funksiyalarına aid olmayan bəndi göstərin. 
 

A) Ümumi təhsilin pillələri, bu pillələrdə tədris olunan fənlər ara- 
sında əlaqələrin və ardıcıllığın təmin edilməsi 

B) Fənlərin məzmununun cəmiyyətin tələbatına uyğun daim tək- 
milləşdirilməsi və yeniləşdirilməsi 

C) Təlim texnologiyalarının çevikliyi və interaktivliyinin təmin 
olunması 

D) Səviyyələr (siniflər) üzrə təlimin məzmununun müəyyənləşdi- 
rilməsi 

E) Nəticəyönümlü fənn kurikulumlarının hazırlanıb tətbiq edil- 
məsi 

 

3. Milli Kurikulum sənədinin quruluşu hansı bənddə düzgün ve- 
rilib? 

 

A) Ümumi təhsilə və ümumi təhsilli şəxsə verilən tələblər, ümu- 
mi təhsilin məzmun standartları, ümumi təhsil müəssisələrində 
fənlər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı, ümumi təhsil sis- 
temində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri, ümumi təhsil sis- 
temində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi , fənn kuriku- 
lumlarının strukturu 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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B) Ümumi təhsilə və ümumi təhsilli şəxsə verilən tələblər, ümumi 
təhsilin məzmun standartları, ümumi təhsil sistemində pedaqoji 
prosesin təşkili prinsipləri, ümumi təhsil sistemində şagird nai- 
liyyətlərinin qiymətləndirilməsi, fənn kurikulumlarının struktu- 
ru 

C) Ümumi təhsilə və ümumi təhsilli şəxsə verilən tələblər, ümu- 
mi təhsilin məzmun standartları, ümumi təhsil müəssisələrində 
fənlər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı, ümumi təhsil siste- 
mində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi , fənn kuriku- 
lumlarının strukturu 

D) Ümumi təhsilə və ümumi təhsilli şəxsə verilən tələblər, ümumi 
təhsilin məzmun standartları, ümumi təhsil müəssisələrində 
fənlər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı, ümumi təhsil siste- 
mində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri, fənn kurikulumları- 
nın strukturu 

E) ümumi təhsilə və ümumi təhsilli şəxsə verilən tələblər, ümumi 
təhsilin məzmun standartları, ümumi təhsil müəssisələrində 
fənlər üzrə həftəlik dərs saatlarinin miqdarı, ümumi təhsil siste- 
mində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri, ümumi təhsil siste- 
mində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 

 

4. Milli Kurikulum sənədinin yeniləşdirilməsini şərtləndirən sə- 
bəb hansıdır? 

 

A) Təhsil Qanunun təsdiq edilməsi 
B) Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kuriku- 

lumları) sənədinin hazırlanması 
C) Fənn kurikulumlarının hazırlanması 
D) Təhsil Qanunun təsdiq edilməsi və  sənədinin hazırlanması 
E) Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kuriku- 

lumları) sənədinin və ənn kurikulumlarının hazırlanması 
 

5. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartlarıı və proqramları 
(kurikulumları)” sənədində verilmiş Təhsil proqramına aid 
olanlar hansı bənddə düzgün verilmişdir? 

 

A) Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri, ümumi təhsil 
səviyyələri üzrə məzmun standartları, ümumi təhsil pilləsində 
tədris edilən fənlər, ümumi təhsilin səviyyələri üzrə həftəlik dərs 
və dərsdənkənar məşğələ saatlarının maksimum miqdarı, ümu- 
mi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri 
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B) Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri, ümumi təhsil 
səviyyələri üzrə məzmun standartları, ümumi təhsil pilləsində 
tədris edilən fənlər, ümumi təhsilin səviyyələri üzrə həftəlik 
dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının maksimum miqdarı, 
ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri, 
təlim nailiyyətlərinin (nəticələrinin) qiymətləndirilməsi və mo- 
nitorinqi 

C) Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri, ümumi təhsil 
səviyyələri üzrə məzmun standartları, ümumi təhsil pilləsində 
tədris edilən fənlər, ümumi təhsilin səviyyələri üzrə həftəlik 
dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının maksimum miqdarı 
təlim nailiyyətlərinin (nəticələrinin) qiymətləndirilməsi və mo- 
nitorinqi 

D) Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri, ümumi təhsil 
səviyyələri üzrə məzmun standartları, ümumi təhsil pilləsində 
tədris edilən fənlər, ümumi təhsilin səviyyələri üzrə həftəlik dərs 
və dərsdənkənar məşğələ saatlarının maksimum miqdarı 

E) Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri, ümumi təhsil 
səviyyələri üzrə məzmun standartları, ümumi təhsilin səviy- 
yələri üzrə həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının 
maksimum miqdarı, ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin 
təşkili prinsipləri, təlim nailiyyətlərinin (nəticələrinin) qiymət- 
ləndirilməsi və monitorinqi 

 

4.3. Fənn kurikulumları haqqında 
 

A. Suallar 
 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Fənn kurikulumlarını səciyyələndirən xüsusiyyətlər hansılardır? 

2. Fənn kurikulumlarında nəticəyönümlük nədir ? 
3. Fənn kurikulumlarında şagirdyönümlülük nədir? 
4. Fənn kurikulumlarının konseptual sənəd olması nə deməkdir? 
5. Fənn kurikulumlarının inteqrativ xarakter daşıması dedikdə nə 

başa düşülür? . 
6. Fənn kurikulumlarının qabaqlayıcı xarakter daşıması nə demək- 

dir? 
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B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Ayrı-ayrı fənlərin bütövlükdə xüsusiyyətlərini əhatə edən kuriku- 
lumlar fənn kurikulumları kimi tanınır və dəyərləndirilir. Fənn kuri- 
kulumları: 
• müxtəlif bacarıqların öyrənilməsini nəzərdə tutan balans- 

laşdırılmış və əhatəli yanaşmanı özündə saxlayır; 
• təlimin fəal üsullarından istifadə olunmaqla məzmun 

standartlarının səviyyəsinə çatmağa imkan yaradır; 
• şagirdlərin bilik və anlayılarının daim qiymətləndirilməsini, 

tədris ili ərzində düzəlişlərin edilməsini nəzərdə tutur; 
• şagirdlərin təlimə cəlb olunmasını, davamlı təhsilə hazırlanmasını 

və həvəsləndirilməsini təmin edir; 
• şagirdlərin təhsil alarkən,bilikləri qiymətləndirilərkən, savadı 

artırılarkən müasir texnalogiyalardan istifadə edilməsini nəzərdə 
tutur; 

• uyğun təlim resurslarına və inzibati yardıma malik olur 
1. Fənn kurikulumları nəticəyönümlü xarakterə malikdir. Bu xü- 

susiyyət onu əvvəlki proqramlardan kəskin şəkildə fərqləndirir. Nəti- 
cəyönümlülük müasir kurikulumların hazırlanmasında nəzərə alınan 
mühüm didaktik prinsiplərdən biri hesab edilir. Təlim prosesində 
əldə olunacaq nəticələrin əvvəlcədən müəyyən edilməsi və onun məz- 
muna gətirilməsi bu prinsipin başlıca cəhətlərindən biri kimi dəyər- 
ləndirilir. Nəticəyönümlülüyün olması, ilk növbədə, təlim fəaliyyət- 
lərinə əsaslanır, bütövlükdə təlim prosesinin mahiyyətini təşkil edən 
son nəticəni görməyə imkan verir. 

Fənn kurikulumlarında təlim nəticələri müxtəlifdir: ümumi nə- 
ticələr, xüsusi nəticələr. 

Bunlar həm məzmunu müəyyənləşdirmək, həm də qiymət- 
ləndirmə aparmaq baxımından əhəmiyyət daşıyır. İlk növbədə, məz- 
munu ifadə edən belə ümumi nəticələr hökumət tərəfindən təsdiq 
olunmuş Milli Kurikulumda əksini tapır. Onlar respublikada bütün 
fənlər üzrə ümumi təhsilin məzmununu ifadə edir. Məzmun xətləri 
və siniflər üzrə nəticələr isə ümumi nəticələrə uyğun xüsusi nəticələr 
kimi Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunur. 

2. Fənn kurikulumları şagirdyönümlülüyü ilə seçilən sənəddir. 
Fənn kurikulumlarında öz əksini tapan bütün nəticələr şagirdlərə, on- 
ların inkişafının izlənməsinə yönəldilmişdir. 
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Fənnin ümumi məsələlərindən biri kimi məqsəd və vəzifələrin 
belə müəyyənləşdirilməsində şagird şəxsiyyətinin formalaşması və 
inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Onların sinifdən-sinfə, bir 
təhsil pilləsindən digərinə keçməsinin tənzimlənməsi, inkişafının is- 
tiqamətləndirilməsi ön planda saxlanılmışdır. Şagirdin idrakı, hissi və 
psixomotor bacarıqlarının müəyyən olunmuş həddə çatması üçün hu- 
manist və demokratik prinsiplərə söykənən iş üsulları və formalarının 
seçiləcəyi, ən müasir texnologiyalardan istifadə olunacağı göstəril- 
mişdir. Fənn kurikulumlarında şagird nailiyyətlərinin qiymətləndi- 
rilməsi üzrə işin məzmunu bilavasitə bir subyekt kimi təlim alanlara 
yönəldilmişdir. 

Qiymətləndirmə standartlarında şagirdlərin fəaliyyəti, üzərində 
işlədikləri məzmun və şərait elementləri ilə yanaşı, onların əldə edə- 
cəkləri minimum nailiyyətlər də ifadə edilmişdir. Şagird şəxsiyyətinin 
bütün parametrlərdə inkişaf istiqamətləri diqqət mərkəzində saxlanıl- 
mışdır. 

3. Fənn kurikulumları konseptual sənəddir. ”Azərbaycan res- 
publikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu)” sənə- 
dindəki müddəalar respublikada hər hansı fənn üzrə fəaliyyətlər 
sistemini ümumiləşdirmək baxımından konseptual xarakter daşıyır. 
Ona görə də fənn kurikulumları öz növbələrində həm də çərçivə sənə- 
di hesab edilir. Ondan sonra hazırlanacaq məktəb və sinif kurikulum- 
larının ümumi prinsiplərini əks etdirir. Fənn kurikulumları hər bir 
fənn üzrə məqsəd, vəzifə, məzmun, texnologiya və qiymətləndirmə 
məsələlərini əhatə etməklə çoxçeşidli iş parametrlərini əlaqəli şəkildə 
ümumiləşdirir. Nəticələr şəklində olan məzmun təhsil pillələri və si- 
niflərə aid məzmun xətləri üzrə kurikuluma daxil edilir. Standartlar 
səviyyəsində təqdim olunmuş siniflər üzrə nəticələrin sərhədi stan- 
dartlar və alt standartların hüdudunda müəyyənləşdirilir. 

4. Fənn kurikulumları inteqrativ xarakter daşıyır. Bu, ilk növbə- 
də, onun ümumtəhsil məktəbləri üçün hazırlanması və şagird şəxsiy- 
yətinin formalaşmasına imkan yaratması, şagirdlərdə həyati bacarıq- 
ların formalaşdırılması, onların davamlı fəaliyyət üçün hazırlanması 
ilə bağlıdır. Ona görə də kurikulumlarda əks olunmuş təlim nəticələri 
(təlim standartları) biri digərini tamamlamaq, möhkəmləndirmək, da- 
vam etdirmək baxımından elə ardıcıllıqla verilir ki, onların vasitəsilə 
şagird şəxsiyyətinin formalaşmasını və inkişafını izləmək mümkün 
olur. Bu əlaqələr məzmun və istiqamətinə görə iki yerə ayrılır: şaquli 
inteqrasiya, üfüqi inteqrasiya. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Şaquli inteqrasiya daha çox fənnin siniflər və mərhələlər arasın- 
dakı əlaqəsini,üfüqi isə müxtəlif, lakin uyğun gələn fənlərin əlaqəsini 
ehtiva edir. Bütün hallarda şagirdlərin inteqrativ standartlar əsasında 
ölçülə bilən bacarıqlara yiyələnmələri diqqət mərkəzində saxlanılır. 

5. Fənn kurikulumları qabaqlayıcı xarakter daşıyır. Bu, onun 
konseptuallığından irəli gəlir. Kurikulumlar bütün təlim nəticələrini 
əks etdirməklə sonrakı nailiyyətləri fərz etməyə imkan yaradır. Öy- 
rənmə prosesində əldə edilən nailiyyətin hansı səviyyədə olmasını 
müəyyənləşdirmək üçün şərait əmələ gəlir. Bəzən yeni kurikulumla- 
rın izahedici xarakterə malik olduğu göstərilir. Təbii ki, belə bir yanaş- 
ma yeni kurikulumların nəticəyönümlü xarakterini, onun qabaqlayıcı 
funksiyasını zəiflədir. 

Azərbaycan təhsil tarixində ilk fənn kurikulumları- “Ümumtəhsil 
məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları” Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən 293 nömrəli, 23 iyul 2007-ci il tarixli əmrlə təsdiq olunmuş, 
kitab şəklində 2008-ci ildə çap edilmişdir. Kitaba ibtidai siniflərdə təd- 
ris olunan 11 fənn kurikulumu daxil edilmişdir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Fənn kurikulumuna aid deyil: 
 

A) Cəmiyyət üçün hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin formalaşma- 
sına imkan yaradır. 

B) Hər bir fənn üzrə məqsəd, vəzifə, məzmun, texnologiya və qiy- 
mətləndirmə məsələləri əhatə olunur. 

C) Dərslik və müəllim üçün metodik vəsaiti nəzərdən keçirir. 
D) Ayrı-ayrı fənlərin bütövlükdə xüsusiyyətlərini əhatə edir. 

E) Cəmiyyətin tələblərinə cavab verən mühüm təhsil sənədidir. 
 

3. Fənn kurikulumlarının xüsusiyyətləri hansılardır ? 
 

1.Fənn kurikulumları nəticəyönümlü xarakterə malikdir. 
2.Fənn kurikulumları şagirdyönümlüdür. 
3.Fənn kurikulumları çərçivə sənədidir. 
4.Fənn kurikulumları konseptual sənəddir. 
5.Fənn kurikulumları inteqrativ xarakter daşıyır. 
6.Fənn kurikulumları qabaqlayıcı xarakter daşıyır. 
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A) 4,5,6,1,2 
B) 1,2,3,4,5 
C) 3 4,5,6,1 
D) 2,3,4,6 
E) 1,2,4,5,6 

 

4. Fənn kurikulumlarının xüsusiyyətlərinin ardıcıllıgını müəy- 
yənləşdirin. 

 

1.Fənn kurikulumları konseptual sənəddir. 
2.Fənn kurikulumları nəticəyönümlüdür. 
3.Fənn kurikulumları inteqrativdir. 
4. Fənn kurikulumları qabaqlayıcı xarakter daşıyır. 
5.Fənn kurikulumları şagirdyönümlüdür. 

 

A) 4,5,6,1,2 
B) 1,2,3,4,5 
C) 3 4,5,6,1 
D) 2,5,1,3,4 
E) 1,2,4,5,6 

 

5. İlk fənn kurikulumları neçənci ildə təsdiq edilmişdir? 
 

A) 2010 
B) 2006 
C) 2008 
D) 2007 
E) 2009 

4.4. Kurikulumların növləri 
 

A. Suallar 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Dünyada kurikulumlar hansı növlərə ayrılır? 
2. Şərh olunan kurikulumların hansı növləri vardır? 
3. Tövsiyə olunan kurikulum nədir? 
4. Yazılı kurikulum nə deməkdir ? 
5. Dəstəklənən kurikulum nədir? 
6. Tədris edilən kurikulum nə deməkdir? 
7. Gizli kurikulum haqqında nə məlumdur? 
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B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Dünya kurikulum tədqiqatçıları kurikulumları aşagıda qeyd olu- 

nan növlərə ayırırlar: ideoloji kurikulum, rəsmi kurikulum, başa dü- 

şülən kurikulum, əməli kurikulum və empirik kurikulum. 

ABŞ-ın kurikulum tədqiqatçısı Qudladın fikrinə görə, ideoloji 

kurikulum müəllim və tədqiqatçı alimlər tərəfindən izahı verilən ən 

ideal kurikulumdur. Orada tədqiqat aparan alimlərlə təcrübəli müəl- 

limlərin səyləri birləşdirilir. Ona görə də oradakı müddəaların doğru- 

luğuna daha çox etibar edilir. 

Rəsmi kurikulum o kurikulum sənədinə deyilir ki, rəsmi qayda- 

da dövlət və yerli məktəb şuraları tərəfindən təsdiq olunsun, ictimaiy- 

yətin marağını əks etdirsin. 

Başa düşülən kurikulumu isə alim müəllim, valideyn və digərləri 

üçün hazırlanmış kurikulum kimi təqdim edir. Bəzi halda onu «əqli 

bacarıqlardan ibarət kurikulum» kimi də adlandırır. 

Əməli kurikulumda isə sinif otağında dərs zamanı və dərsdən 

sonra baş verənləri, onların reallıqlarının əks olunduğunu nəzərdə 

tutur. Orada daha çox müəllim və şagird fəaliyyətlərinin əhatə edil- 

diyini vurğulayır. 

Nəhayət, empirik kurikulumda öyrənənlərin (şagirdlərin) real 

təcrübələrinin ifadə olunmasına diqqəti yönəldir[1]. 

Avstraliya təhsilşünası Hitendra Piley apardığı araşdırmalarında 

kurikulumların müxtəlif növləri olduğunu yazır. Eyni zamanda bu 

qənaətə gəlir ki, kurikulumların müxtəlifliyi biliklərin müxtəlif olma- 

sı zərurətindən irəli gəlir. O, Azərbaycanda «Ümumi təhsilin dövlət 

standartları və kurikulum islahatı» mövzusunda apardığı tədqiqatın- 

da kurikulumun növlərini aşağıdakı kimi təsnif edir: 

* rəsmi kurikulum; 
* əhatəli kurikulum; 

* qeyri-rəsmi kurikulum; 

* nəticələrə əsaslanan kurikulum; 

* inteqrasiya olunmuş kurikulum; 

* fənlərə əsaslanan kurikulum. 
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Göründüyü kimi, kurikulumların növləri ilə bağlı müxtəlif yanaş- 
malar mövcuddur. Bu yanaşmalarda bir ümumi cəhət nəzərə çarpır 
ki, o da məktəb üçün hazırlanmış yanaşmaların açıqlanmaması və 
gizli qalaraq prosesdə meydana çıxması ilə əlaqədardır. Ona görə də 
əksər alimlər beynəlxalq kurikulum (və ya şərh olunan kurikulum) və 
“gizli” kurikulum kimi onları 2 yerə təsnif edirlər. 

Gizli kurikulum. Daha çox özünün qapalı tərəfləri ilə seçildiyindən 
ona gizli kurikulum deyilir. Bu məsələdən bəhs edən mütəxəssislər 
onu tədqiq edilməmiş kurikulum, yaxud da şifahi nəzərdə tutulan 
kurikulum adlandırırlar. Gizli kurikulumun mühüm səciyyəvi cəhət- 
lərindən biri onun müəyyən plana istinad etməməsi, situativ xarak- 
ter daşıması ilə bağlıdır. Ona istinad edənlər hər hansı dərs saatında 
zəruri məqamın tələbinə uyğun olaraq planlaşdırılmamış texnologi- 
yaya müraciət edir, şagirdin dəyərlərində, qavrayış və hərəkətlərin- 

də müəyyən dəyişikliklərə səbəb olurlar. Başqa sözlə, şərh olunan 
kurikulumun tətbiqi zamanı risklərin meydana çıxması təlim prose- 
sində durğunluğun yaranmasına gətirib çıxarır. Vəziyyətdən çıxmaq 
üçün situativ olaraq yardım göstərilməsində gizli kurikulum köməyə 
gəlir. Bu, ilk növbədə, müəllimdən çeviklik,ciddi peşəkarlıq tələb edir. 

ABŞ-ın pedaqoq alimi A.G.Allan bu məsələdən danışarkən bildi- 
rir ki, Beynəlxalq kurikulum (və ya şərh olunan kurikulum) və “gizli 
kurikulum”(bu kurikulum düşünülmüş prosesin təzahürü kimi mey- 
dana çıxmır) fərqli olaraq məktəb sisteminin əvvəlcədən düşünülmüş 
şəkildə nəzərdə tutduğu öyrənmə proqramları toplusundan ibarətdir. 

Son dövrlərdə Azərbaycanda nəşr olunan ədəbiyyatlarda kuri- 
kulumların tipoloji təsnifatının verilməsinə təşəbbüs göstərilmişdir. 
Ümumiyyətlə, kurikulumlara funksional yanaşma, təhsil prosesində 

onların əhəmiyyəti və rolu, xüsusilə humanist və demokratik təhsil 
quruculuğu şəraitində gənc nəslin inkişaf etdirilməsi imkan verir ki, 
kurikulumun şərh olunan və gizli növləri barədə daha ümumi kon- 
tekstdə qəbul olunmuş anlayışlar kimi danışılsın. 

Azərbaycanlı alim Ə.Abbasov şərh olunan kurikulumların növlə- 
rini belə təsnif edir: 

Yazılı kurikulum. Bu kurikulum dövlət və yerli kurikulum rəh- 
bərliyi səviyyəsində qəbul edilmiş kurikuluma deyilir.Bu kurikulum, 
başlıca olaraq, təhsilin hər hansı pilləsinə aid sistemin təlim məqsədlə- 
rinin yerinə yetirildiyinə təminat vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Eyni zamanda onu nəzarət kurikulumu kimi də səciyyələndirmək 
mümkündür. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Yazılı kurikulum ona dəstək verən əsaslandırmanı, yiyələnməsi 
vacib olan səciyyəvi məqsədləri, bu məqsəd və vəzifələrin tədqiq edil- 
məsi ardıcıllığını və istifadə ediləcək təlim fəaliyyəti növlərini gös- 
tərməklə daha səciyyəvi və müfəssəl xüsusiyyətlərə malikdir. 

Dəstəklənən kurikulum. Dəstəklənən kurikulum o kurikuluma 
deyilir ki, onun çatdırılması və dəstəklənməsi üçün xüsusi vəsait və 
resurslar yaradılır. Dünyanın inkişaf etmiş təhsil sistemində bu re- 
surslar 4 cür qruplaşdırılır: 

* hər bir sinifdə müəyyən fənn üzrə ayrılmış vaxt (yəni 5-ci sinif- 
də ictimai fənlərin tədrisinə biz nə qədər vaxt ayırmalıyıq); 

* müəyyən bir fənn üzrə kurikulumun müəyyən aspektinə bir 
fənn daxilində sinif müəllimləri tərəfindən ayrılmış vaxt; 

* şagirdlərin sayına görə müəllim heyətinin ayrılması (əgər biz fi- 
ziki tərbiyə siniflərinin sayını orta hesabla 35-ə çatdırsaq,orta məktəb- 
də fiziki tərbiyə fənni üzrə bizə nə qədər müəllim lazımdır?); 

* sinif otağında istifadə edilmək üçün müəyyən edilmiş dərsliklər 
və digər təlim materialları (biz bu köhnə vəsaitlərdən bir ildən çox 
müddətdə istifadə edə bilərikmi ?). 

Dəstəklənən kurikulum digər növdən olan kurikulumlar arasında 
mərkəzi rol oynayır. Əvvəla, hazırlanan kurikulumlarda pedaqoqlar 
xüsusi vaxt bölgüsünü və təlim materiallarını diqqətdə saxlamaqla 
dəstəklənən kurikuluma xüsusi diqqət yetirməlidirlər. İkincisi, kuri- 
kulumu yerinə yetirərkən ona rəhbərlik edən şəxslər əmin olmalıdır- 
lar ki, icra prosesi üçün münasib dəstək təmin edilmişdir. 

Tədris edilən kurikulum. Şərh edilən kurikulumlardan biri də 
tədris edilən kurikulum hesab edilir. Bu kurikulum, əslində,çatdırılan 
kurikulumdur. Adından da göründüyü kimi, bu kurikulum bilik və 
bacarıqların şagirdlərə çatdırılması prosesini əhatə edir.Tədris edilən 
kurikulum yazılı kurikulumla eyniyyət təşkil etmir. Onlar bir-birlə- 
rindən fərqlənir. Başqa sözlə, tədris edilən kurikulum yazılı kurikulu- 
mun davamı kimi yaranır. Yazılı kurikulum konkret olaraq məqsəd, 
fəaliyyət və resursları əhatə etsə də, nümayiş etdirilən materiallar, 
sinif otağında aparılan tədris prosesinin mahiyyəti barədə məlumat 
verə bilmir. Tədris edilən kurikulum isə imkan verir ki, müəllim fərdi 
bacarıqlara malik olsun və onları nümayiş etdirə bilsin. Bunun üçün 
də praktik məqsədlərə çatmaq üçün şərtlər daxilində konkret fəaliy- 
yətlər təşkil olunur, bu zaman müəllimin qazandığı həyat təcrübəsin- 
dən istifadə edilir. 
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Bundan əlavə, müəllim təcrübəsində zaman-zaman əldə etdiyi bi- 
likdən daha konkret mühitdə – sinif otağında zəruri ehtiyacların təmin 
olunması məqsədi ilə istifadə edir. Tədris edilən kurikulumu, əsasən, 
müəllim hazırlayır. Eyni zamanda prosesin sonunda qiymətləndirmə 
aparır. İlk növbədə şagirdlərinin, daha sonra özünün fəaliyyətini 
dəyərləndirir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Dünya kurikulum tədqiqatçıları kurikulumları hansı növlərə 
ayırırlar ? 

 

1. İdeoloji kurikulum 4. Əməli kurikulum 
2. Rəsmi kurikulum 5. Empirik kurikulum 

3. Başadüşülən kurikulum 6. Yazılı kurikulum 
 

A) 3,5,6,1,2 
B) 1,6,4,5,3 
C) 3 4,5,6,1 
D) 2,3,4,6,1 

E) 1,2,3,4,5 
 

2. Tədqiqatçı-alim Hitendra Piley Azərbaycanda kurikulumun 
növlərini hansı formada təsnif edir? 

 

1. Rəsmi kurikulum 
2. Qeyri-rəsmi kurikulum 
3. İnteqrasiya olunmuş kurikulum 
4. Əhatəli kurikulum 
5. Nəticələrə əsaslanan kurikulum 
6. Fənlərə əsaslanan kurikulum 

7. Əməli kurikulum 
 

A) 4,5,6,1,2,7 
B) 1,2,4,5,3,7 
C) 3 4,5,6,1,7 
D) 2,3,4,6,5,7 

E) 1,2,3,4,5,6 
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3. Tədqiqatçı-alim Ə.Abbasov şərh olunan kurikulumları hansı 
növlərə ayırmagı təklif edir? 

 

1. Tövsiyə olunan kurikulum 
2. Yazılı kurikulum 
3. Dəstəklənən kurikulum 
4. Tədris edilən kurikulum 

5. Rəsmi kurikulum 
 

A) 4,5,1,2 
B) 1,4,5,3 
C) 3, 2,5,1 
D) 2,3,4,5 

E) 1,2,3,4 
 

4.5. Məktəb kurikulumlarının xüsusiyyətləri 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Məktəb kurikulumları müxtəlif bacarıqların öyrənilməsini nəzər- 
də tutan, təlimin fəal üsullarından istifadə olunmaqla məzmun stan- 
dartlarının səviyyəsinə çatmağa imkan yaradan sənəddir. Sənədə şa- 
girdlərin bilik və anlayışlarının daim qiymətləndirilməsini, tədris ili 
ərzində düzəlişlərin edilməsini, təlimə cəlb olunmasını, davamlı təh- 
silə hazırlanmasını və həvəsləndirilməsini təmin edir. Məktəb kuriku- 
lumu şagirdin təhsil alarkən, bilikləri qiymətləndirilərkən, savadı ar- 
tırılarkən müasir texnalogiyalardan istifadə edilməsini nəzərdə tutur, 
uyğun təlim resurslarının seçilməsinə istiqamət verir. 

Məktəb kurikulumları nəticəyönümlü xarakterə malikdir. Bu xü- 
susiyyət onu əvvəlki proqramlardan kəskin şəkildə fərqləndirir. 

1. Məktəb kurikulumu nədir? 
2. Məktəb kurikulumu səciyyəvi cəhətləri hansılardır? 
3. Məktəb kurikulumu hansı struktura və məzmuna malikdir? 
4. Məktəb kurikulumunun əsas məqsədi nədir? 
5. Məktəb kurikulumu hansı vəzifələri daşıyır? 
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Nəticəyönümlülük kurikulumların hazırlanmasında nəzərə alı- 
nan mühüm didaktik prinsiplərdən biri hesab edilir. Təlim prosesində 
əldə olunacaq nəticələrin əvvəlcədən müəyyən edilməsi və onun məz- 
muna gətirilməsi bu prinsipin başlıca cəhətlərindən biri kimi dəyər- 
ləndirilir. Nəticəyönümlülüyün olması, ilk növbədə, təlim fəaliyyət- 
lərinə əsaslanır, bütövlükdə təlim prosesinin mahiyyətini təşkil edən 
son nəticəni görməyə imkan verir. 

Məktəb kurikulumları şagirdyönümlülüyü ilə seçilən sənəddir. 
Məktəb kurikulumlarında öz əksini tapan bütün nəticələr şagird- 
lərə, onların inkişafının izlənməsinə yönəldilmişdir. Fənnin ümumi 
məsələlərindən biri kimi məqsəd və vəzifələrin belə müəyyənləşdiril- 
məsində şagird şəxsiyyətinin formalaşması və inkişafı diqqət mərkə- 
zində saxlanılmışdır. Onların sinifdən-sinfə, bir təhsil pilləsindən di- 
gərinə keçməsinin tənzimlənməsi, inkişafının istiqamətləndirilməsi 
ön planda saxlanılmışdır. Şagirdin idrakı, hissi və psixomotor baca- 
rıqlarının müəyyən olunmuş həddə çatması üçün humanist və de- 
mokratik prinsiplərə söykənən iş üsulları və formalarının seçiləcəyi, 
müasir texnologiyalardan istifadə olunacağı göstərilmişdir. 

Məktəb kurikulumlarında şagird nailiyyətlərinin qiymətlən- 
dirilməsi üzrə işin məzmunu bilavasitə bir subyekt kimi təlim alanlara 
yönəldilmişdir. Qiymətləndirmə standartlarında şagirdlərin fəaliyyə- 
ti, üzərində işlədikləri məzmun və şərait elementləri ilə yanaşı, onların 
əldə edəcəkləri minimum nailiyyətlər, təlim nəticələri də ifadə edil- 
mişdir. Şagird şəxsiyyətinin bütün parametrlərdə inkişaf istiqamətləri 
diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 

Məktəb kurikulumları hər bir fənn üzrə məqsəd, vəzifə, məzmun, 
texnologiya və qiymətləndirmə məsələlərini əhatə etməklə çoxçeşid- 
li iş parametrlərini əlaqəli şəkildə ümumiləşdirir. Nəticələr şəklində 
olan məzmun təhsil pillələri və siniflərə aid məzmun xətləri üzrə kuri- 
kuluma daxil edilir. Standartlar səviyyəsində təqdim olunmuş siniflər 
üzrə nəticələrin sərhəddi standartlar və altstandartların hüdudunda 
müəyyənləşdirilir. 

Məktəb kurikulumları inteqrativ xarakter daşıyır. Bu, ilk növbədə, 
onun ümumtəhsil məktəbləri üçün hazırlanması və şagird şəxsiyyə- 
tinin formalaşmasına imkan yaratması, şagirdlərdə həyati bacarıqla- 
rın formalaşdırılması, onların davamlı fəaliyyət üçün hazırlanması ilə 
bağlıdır. 

Ona görə də kurikulumlarda əks olunmuş təlim nəticələri biri di- 
gərini tamamlamaq, möhkəmləndirmək, davam etdirmək baxımından 
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elə ardıcıllıqla verilir ki, onların vasitəsilə şagird şəxsiyyətinin forma- 
laşmasını və inkişafını izləmək mümkün olur. Bu əlaqələr məzmun və 
istiqamətinə görə iki yerə ayrılır: şaquli inteqrasiya, üfüqi inteqrasiya. 

Şaquli inteqrasiya daha çox fənnin siniflər və mərhələlər arasın- 
dakı əlaqəsini, üfüqi isə müxtəlif, lakin uyğun gələn fənlərin əlaqəsini 
ehtiva edir. Bütün hallarda şagirdlərin inteqrativ standartlar əsasında 
ölçülə bilən bacarıqlara yiyələnmələri diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Məktəb kurikulumları qabaqlayıcı xarakter daşıyır. Bu, onun kon- 
septuallığından irəli gəlir. Kurikulumlar bütün təlim nəticələrini əks 
etdirməklə sonrakı nailiyyətləri fərz etməyə imkan yaradır. Öyrənmə 
prosesində əldə edilən nailiyyətin hansı səviyyədə olmasını müəy- 
yənləşdirmək üçün şərait əmələ gəlir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Məktəb kurikulumunun səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aid olma- 
yan hansıdır? 

 

A) Müxtəlif bacarıqların öyrənilməsini nəzərdə tutur. 
B) Fəal təlim üsullarından istifadə əsasında icra olunur. 
C) Məzmun standartlarının səviyyəsinə çatmağa imkan yaradır. 
D) Bilik və anlayışlarının daim qiymətləndirilməsini təmin edir. 
E) Dərs yükünün artırılmasını tələb edir. 

 

2. Hansı məktəb kurikulumlarının nəticəyönümlüyünə aid deyil? 
 

A) Didaktik prinsiplərdən biri hesab edilir. 
B) Nəticələrin əvvəlcədən müəyyən edilməsi. 
C) Təlim prosesinin mahiyyətini təşkil edir. 
D) Təlim fəaliyyətlərinə əsaslanır. 
E) Nəticələrə əsaslanan təhsildir. 

 

3. Qiymətləndirmə standartlarında əksini tapmayan hansıdır? 
 

A) Şagirdlərin fəaliyyəti 
B) Əldə olunan təlim nəticələri 
C) Üzərində işlədikləri məzmun 
D) Əldə edəcəkləri minimum nailiyyətlər 
E) Təlim formaları və üsulları 
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4. Məktəb kurikulumları necə xarakter daşıyır? 
 

A) Komunikativ 

B) Affektiv 
C) İnteqrativ 

D) Situativ 

E) Sosial 
 

5. Təlim nəticələri biri digərini tamamlamaq, möhkəmləndirmək, 

davam etdirmək baxımından necə verilir? 
 

A) Şaquli 

B) Simmetrik 

C) Üfüqi 

D) Ardıcıl 

E) Stabil 
 

4.6. Azərbaycanda kurikulumların yaradılması və inkişafı 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın 

 

Kurikuluma aid biliklərin təşəkkül tapması və inkişaf etməsi üçün 

uzun bir vaxt sərf olunmuşdur. 1918-ci ildə ilk kurikulumlar yaran- 

mışdır. Artıq ötən əsrin 60-70-ci illərində dünyada, xüsusən ABŞ-da 

kurikulum ideyaları genişlənmiş, bir nəzəriyyə kimi formalaşmışdır. 

Kurikulum hərəkatı kimi genişlənən bu təhsil dalğası dünyanın in- 

kişaf etmiş ölkələrində də yayılmış, mütərəqqi təhsil təcrübəsi kimi 

özünün təsdiqini daha geniş miqyasda tapmışdır. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Kurikulum nə vaxt yaranıb? 

2. Azərbaycanda nə zaman tətbiq edilib? 

3. Hansı inkişaf tarixinə malikdir? 
4. Kurikulum özündə nəyi əks etdirir? 

5. Ölkəmizdə hansı növ kurikulumlar hazırlanır? 



 

Azərbaycanda kurikulum termini ötən əsrin 90-cı illərinin sonun- 
dan etibarən istifadə olunmağa başlamışdır. İlk vaxtlar “təhsil planı” 
kimi tərcümə olunaraq istifadə edilsə də, sonralar araşdırmalarda ku- 

rikulum kimi işlənmiş, son illərdəki hüquqi-normativ sənədlərin di- 
lində də eyni ilə həmin anlayış saxlanılmışdır. 

Kurikulumun mahiyyəti haqqında yanaşmalar müxtəlif olmuş- 
dur. Hər kəs öz ölkəsinin ehtiyacları baxımından ona yanaşmış, hazır- 

ladığı nümunələrdə zəruri tələbatları nəzərə alınmışdır. Azərbaycan 
pedaqoji fikrində isə bu belə qəbul olunmuşdur: “Kurikulum təlim 
prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərəli təşkilinə, məqsədyönlü 
və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan yaradan konseptual sənəddir”. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununda bu anlyış bir daha 
konkretləşdirilmişdir: “Təhsil prоqramı (kurikulum) – təhsilin hər bir 
pilləsi üzrə təlim nəticələri və məzmun standartlarını, tədris fənlərini, 
həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, pedaqо- 
ji prоsesin təşkili, təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi və mоnitо- 

rinqinin aparılması sistemini özündə əks etdirən dövlət sənədi”. 
Göründüyü kimi, kurikulumlar mahiyyət etibarilə iki mühüm 

cəhəti əhatə edir. Əvvəla, təhsil sahəsində olan fəaliyyətlər (müəllim, 
şagird fəaliyyətləri nəzərdə tutulur) əhatə olunur. İkincisi, kurikulum 

konseptual xarakter daşıyır. Təhsil kurikulumları cəmiyyətin tələ- 
batına uyğunluq baxımından təklifyönümlü və tələbyönümlü olur. 
Hazırda müstəqil Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi digər 
prinsiplərlə yanaşı, həm də demokratik və humanist prinsiplər üzə- 

rində qurulur. Onun nəticəsidir ki, Azərbaycanda tələbyönümlü ku- 
rikulumların yaradılması istiqamətində iş aparılır. Artıq ölkəmizin ta- 
rixində ilk dəfə olaraq belə kurikulumlar hazırlanmışdır. 2006-cı ildə 
«Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli 

Kurikulumu)» hazırlanaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi- 
neti tərəfindən təsdiq edilmiş, 2010-cu ildə “Ümumi təhsil pilləsinin 
dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)” adı ilə təkmilləşdi- 
rilmişdir. Ümumi təhsilin fənn kurikulumları Azərbaycan Respubli- 

kası təhsil nazirinin əmri ilə təsdiqlənmiş, pedaqoji ictimaiyyətin isti- 
fadəsinə verilmişdir. 

Azərbaycan təhsil sistemində “kurikulum” yeni bir anlayışdır və 
o, təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin təşkilini və həyata keçiril- 

məsini əks etdirən konseptual sənəd kimi başa düşülür. 
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İslahat çərçivəsində elə bir konseptual sənəd hazırlanır ki, özündə 

təhsilalanlar üçün zəruri kompetensiyaları, məzmun və qiymətlən- 

dirmə standartlarını, hazırkı tədris planı və proqramlarını, şagirdə və 

onun hazırlıq səviyyəsinə verilən tələbləri, hər bir dərsin konkret in- 

kişafetdirici məqsədlərini, metodik təminatı, dəyərləndirmə modelini, 

texniki təchizatını və s. təsvir etsin, müəllim və məktəb qarşısında du- 

ran vəzifələri və onların konkret həlli yollarını göstərsin. 
 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Kurikuluma aid biliklərin təşəkkül tarixi neçə ildir? 
 

A) 30 ildən çox 

B) 60 ildən az 

C) 70 ildən çox 
D) 80 ildən az 

E) 100 ildən çox 
 

2. Hansı ölkədə ilk dəfə kurikulum nəzəriyyəsi işlənib? 
 

A) Azərbaycanda 

B) ABŞ-da 

C) İndoneziyada 

D) Kanadada 

E) Finlandiyada 
 

3. Azərbaycanda kurikulum termini əvvəllər hansı adla tərcümə 

edilib? 
 

A) Təlim planı 

B) Təlim proqramı 

C) Təhsil planı 
D) Təhsil proqramı 

E) Təhsil sənədi 
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4. “Kurikulum təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərə- 
li təşkilinə, məqsədyönlü və ardıcıl həyata keçirilməsinə im- 
kan yaradan ............ sənəddir”. 

 

A) Kommunikativ 

B) Konsentrik 
C) Kontekstual 
D) Konstruktiv 

E) Konseptual 
 

5. Kurikuluma aid olmayan cəhət hansıdır? 
 

A) Özündə təhsilalanların zəruri kompetensiyaların birləşdirir. 

B) Məzmun və qiymətləndirmə standartlarını birləşdirir. 
C) Tədris planı və proqramlarını təkmilləşdirir. 
D) Şagirdin hazırlıq səviyyəsinə verilən tələbləri müəyyənləşdirir. 

E) Müəllimin hüquq və vəzifələrini müəyyən edir. 
 

4.7. Fənn kurikulumlarında inteqrasiyanın nəzərə alınması 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Sürətlə gedən sosial, mədəni və texnoloji dəyişikliklər qlobal dü- 
şünmə tərzinin əhəmiyyətini xeyli artırır. Belə olan halda təlim pro- 
sesində şagirdlərə ayrı-ayrı fənlər üzrə verilən bilik və bacarıqların 
passiv istehlakçısı deyil, əksinə, ətraf aləmin dərk edilməsinə yaradıcı 
təfəkkürlə münasibət bəsləyən subyektlər kimi yanaşılmasına gətirib 
çıxarır. 

1. İnteqrasiya nədir? 
2. İnteqrasiyanın əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? 
3. Səciyyəvi cəhətləri hansılardır? 
4. İnteqrasiyanın hansı növləri var? 

5. İnteqrasiya hansı vəzifəni icra edir? 
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Bu o zaman mümkündür ki, öyrənilən fənlər və onların əhatə etdi- 
yi mövzular təklikdə deyil, inteqrativ şəkildə tədris olunsun. 

İnteqrasiyanın yaradılması şagirdlərin kompleks biliklər almasına, 
onların dünyagörüşünün genişləndirilməsinə, təfəkkürlərinin inkişa- 
fına, tədqiqatçılıq meyillərinin yaranmasına gətirib çıxarır. İnteqrasi- 
ya vaxtdan səmərəli istifadə etməyə, şagirdlərin təlim yükünün azal- 
masına, təlimə marağın artmasına şərait yaradır, eyni zamanda, bilik 
və bacarıqların qazanılmasında intensivlik və səmərəliliyi təmin edir. 
Bu zaman təkrarlar aradan qalxır, zəruri bilik və bacarıqlara daha çox 
diqqət yetirmək imkanı yaranır. 

İnteqrasiyanın köməyi ilə şagirdlər biliklər arasına qarşılıqlı əlaqə- 
ni başa düşür və həmin bilikləri şəxsi və ictimai problemlərin həllində 
istifadə edir. İnteqrasiya təlim prosesini təkmilləşdirir, fənlər arasında 
qarşılıqlı əlaqə və asılılığı dərinləşdirməyə, fənni daha mükəmməl öy- 
rənməyə xidmət edir. İnteqrasiya fənn üzrə biliklərin əlaqələndirilmə- 
si üçün ümumi müstəvinin yaranmasına şərait yaradır. İnteqrasiyanın 
məqsədi bir də ondan ibarətdir ki, şagird təlim müddətində bütün 
elementləri qarşılıqlı əlaqədə olan dünyanın vahid bir tam olduğunu 
dərk etsin. Müasir dünya təhsili təcrübəsində, əsasən, inteqrasiyanın 3 
səviyyəsi fərqləndirilir: Fəndaxili, fənlərarası və fənlərüstü. 

Fəndaxili inteqrasiya müəyyən bir fənn üzrə anlayış və biliklərin, 
fənn daxilindəki faktların sistemləşdirilməsidir. Fənlərarası inteqrasi- 
ya isə iki və daha artıq fənnin əhatə etdiyi anlayış və biliklərin sinte- 
zidir. Bu iki inteqrasiya tipindən fərqli olaraq fənlərüstü (transfənn) 
inteqrasiya əlaqələnmənin ən yüksək forması olub təlimin əhatə etdiyi 
əsas və əlavə məzmun komponentlərininin sintezini ehtiva edir. 

Fəndaxili səviyyədə anlayışların qarşılıqlı şəkildə əlaqələnməsinə 
diqqət yetirilir. Bununla fənnin şagirdlər üçün daha maraqlı olmasını 
təmin etmək asanlaşır. Fəndaxili inteqrasiya ədəbiyyat fənninin daxili 
imkanları hesabına uyğun məzmun və fəaliyyətlərin əlaqələndirilmə- 
sini nəzərdə tutur. Tədris olunan materialların şüurlu və daha möh- 
kəm mənimsənilməsinə imkan yaradır. Sinif üzrə nəzərdə tutulmuş 
anlayışların, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasına xidmət göstə- 
rir. Bu inteqrasiyaya üfüqi inteqrasiya da deyilir. 

Fəndaxili inteqrasiya səviyyəsində bir-biri ilə sıx əlaqədə olan, 
bir-birini tamamlayan mövqelərin seçilməsi və əlaqələndirilməsi va- 
cibdir. 
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Belə səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı böl- 
mələrdə cəmləşdirilməsi kimi də hesab etmək olar. Bu isə son nəticə- 
də fənnin məzmununun və strukturunun dəyişilməsinə gətirib çıxa- 
rır. Bu mənada, inteqrasiya olunmuş məzmun informativ cəhətdən 
daha tutumlu olur, şagirdlərin daha əhatəli düşünməsinə kömək 
edir. 

İnteqrativ təlimin təşkili zamanı fənlərarası inteqrasiyaya da 
xüsusi əhəmiyyət verilir. Fənlərarası əlaqənin psixoloji əsaslarını 
təsəvvürlər və anlayışların assosiasiyası təşkil edir. Yeni biliklər əv- 
vəl mənimsənilmiş biliklərə istinad edir, onun kökləri üstündə bitir. 
Ona görə də alınan biliklərlə mən imsənilmiş biliklər arasında əlaqə 
təlim prosesində zəruridir. 

Fənlərarası inteqrasiya təlim materiallrının digər fənlərin imkan- 
ları hesabına məzmun etibarı ilə genişlənməsinə, məsələlərin dərin 
təhlilinə və ümumiləşdirilməsinə xidmət edir. Təlimin bu cür təşki- 
lini bir qrup pedaqoqlar faydalı və səmərəli hesab etsələr də, digər 
qrup pedaqoq və ekspertlər hesab edirlər ki, inteqrasiya təlim ma- 
terialını həddən atrıq ağırlaşdırır və bununla da şagirdin təliminə 
əngəllər törədir. 

Fənlərin əlaqəli tədrisi səviyyəsində tədris prosesi zamanı 
müxtəlif fənn müəllimlərini əməkdaşlığı və məsləhətləşməsi, kol- 
lektiv şəkildə planlaşdırmalar aparılır. Bu isə müəllimlərə fənlər və 
mövzular arasındakı əlaqələri asanlıqla izləməyə, ümumi cəhətlər 
tapmağa imkan verir. Onlar fərqli fənlərə aid ümumi təlim məsələlə- 
rini birlikdə nəzərdən keçirir, fənlərarası anlayış və bacarıqların for- 
malaşdırılmasında bu əlaqələrdən yaradıcı şəkildə bəhrələnir. 

Fənlərüstü inteqrasiyada şagirdlərin məktəbdə öyrəndikləri 
məzmunla məktəbdən kənardan aldıqları məzmun sintez edilir. 
İnteqrasiyanın belə səviyyəsini, şəbəkəsini getdikcə artmaqda olan 
məktəb-komplekslərlə yanaşı, həm də təhsil paradiqmalarının də- 
yişməsi və yeni nəslin icmalarda formalaşdırılması ideyası da tələb 
edir. Belə məktəblərdə dərs gününün məzmunu şagird üçün vahid 
təlim prosesi kimi qurulur. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Mətnə əsasən demək olar ki, inteqrasiya aid olmayan fikir 
hansıdır? 

 

A) Sürətlə gedən sosial, mədəni dəyişikliklərin nəticəsidir. 
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B) Qlobal düşünmə tərzi formalaşdırır. 
C) Təlim prosesi ətraf aləmin dərk edilməsinə yönəlir. 
D) Şagirdə obyekt kimi yanaşılmasına gətirib çıxarır. 
E) Yaradıcı təfəkkürün inkişafına şərait yaradır. 

 

2. İnteqrasiya şagirdlərdə hansı bacarığı formalaşdırmır? 
 

A) Kompleks biliklər alır. 
B) İşini planlaşdırır. 
C) Təfəkkürləri inkişaf edir. 
D) Dünyagörüşünü genişləndirir. 
E) Tədqiqatçılıq formalaşır. 

 

3. İnteqrasiya nəticəsində sadalanan proseslərdən hansı baş ver- 
mir? 

 

A) Təkrarlar aradan qalxır 
B) Vaxtdan səmərəli istifadə olunur 
C) Təlimə maraq artır 
D) İctimai problemlər həllini tapır 
E) Şagirdlərin təlim yükü azalır 

 

4. “. ................... müəyyən bir fənn üzrə anlayış və biliklərin, fənn 
daxilindəki faktların sistemləşdirilməsidir”. 

 

A) Fənlərarası inteqrasiya 
B) Fəndaxili inteqrasiya 
C) Pedaqoji proses 
D) Fənlərüstü inteqrasiya 
E) İnteraktiv təlim 

 

5. Fənlərarası inteqrasiyada təlim materiaları nəyə əsasən geniş- 
lənir? 

 

A) Müəllimlərin əməkdaşlığı 
B) Digər fənlərin imkanları 
C) Təhsilin dərin təhlilinə 
D) Mövzuların ümumiləşdirilməsinə 
E) Pedaqoq və ekspertlərin rəyi 
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4.8. Fənn kurikulumlarının məzmunu və strukturu 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Kurikulum mənşəcə latın sözü olub lüğəti mənası “yol”, “is- 
tiqamət” deməkdir. Daha sonralar elm və təhsil sahələrində termin 

kimi işlənməyə başlanmışdır. Azərbaycanın pedaqoji terminalogiyası- 
na 90-cı illərin axırında daxil olmuşdur. Fənn kurikulumu ümumtəhsil 
məktəblərində fənlərin təliminin məqsəd və vəzifələrini, ayrı-ayrı təlim 
pillələri üzrə məzmun xətlərini və standartlarını, onların reallaşdırılma- 
sı üçün fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirən konseptual sənəddir. 

Fənn kurikulumu hər bir şagirdin ümumi inkişafı, maraq və me- 
yilləri nəzərə alınmaqla onun təhsili, tərbiyəsi və inkişafı üçün opti- 

mal şərait yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu məqsədlə sənəddə ibtidai, 
ümumi orta və tam orta təhsil pilləsində fənnin bir-biri ilə üzvi əlaqə- 

də olan məzmun xətləri və standartları, şagird bacarıqlarının inkişaf 
istiqamətləri dəqiqləşdirilmişdir. Sənəddə təlim nəticələrini konkret- 

ləşdirməklə fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanı, fənnin tədrisinə 
verilən əsas tələbləri, təlimin təşkili formaları və üsulları barədə töv- 

siyələri özündə əks etdirir. 
Bu sənəd milli və ümumbəşəri dəyərlər, şagirdlərin fərdi xüsusiy- 

yətləri nəzərə alınmaqla əlverişli təlim şəraitinin yaradılması, tələbyö- 
nümlülük, nəticəyönümlülük, şagirdyönümlülük, inteqrativlik kimi 
ümumi prinsiplərə istinad edilməklə hazırlanmışdır. 

Məzmun standartları müəyyənləşdirilərkən şagirdlərin idraki, in- 
formativ-kommunikativ fəaliyyət göstərməsi, onlarda düşünmə, emo- 
sional və hərəki bacarıqların formalaşdırılması əsas götürülmüşdür. 

Sənəd struktur cəhətdən sadədən mürəkkəbə prinsipi əsasında 
işlənmişdir. Məzmun xətləri və onların pillələr üzrə əsaslandırılması 
fənn kurikulumunun əsasını təşkil edir. 

1. Kurikulum nədir? 
2. Kurikulumun əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? 
3. Səciyyəvi cəhətləri hansılardır? 
4. Fənn kurikulumunun məzmununda nələr əhatə olunur? 

5. Fənn kurikulumu hansı struktura malikdir? 
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Fənninin məqsədinə və gözlənilən nəticələrə uyğun olaraq pillələr 
üzrə məzmun xətləri müəyyənləşdirilir. Məzmun xətləri üzrə əsas və 

alt standartlarda şagirdin əldə edəcəyi bacarıqlar formalaşdırılmışdır. 
Fənn kurikulumlarının hazırlanmasında fəndaxili və fənlərarası 

inteqrasiya nəzərə alınır. Məlumdur ki, cəmiyyətdə, təbiətdə, bizi 
əhatə edən hər yerdə inteqrasiya mövcuddur. İnteqrativ təlim mühüm 
pedaqoji problem kimi müasir dünyagörüşlü, fəal, yaradıcı, problem- 
lərin həlli və müstəqil qərarlar qəbul etmək üçün zəruri təhsil səviy- 
yəsinə və bacarıqlara malik şəxsiyyət formalaşdırılması vəzifəsinin ön 
plana çıxdığı hazırkı dövrdə xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Fənn kurikulumunun strukturunun əsas hissələrindən biri  tə- 
lim strategiyalarıdır. Fənninin təşkilinə verilən tələblər strategiyanın 
birinci bəndidir. Təlimin təşkilində “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət 
standartları və proqramları” sənədində ümumi təhsil sistemi üçün qə- 
bul olunmuş aşağıdakı pedaqoji prinsiplər əsas götürülür: 

- pedaqoji prosesin tamlığı; 
- təlimdə bərabər imkanların yaradılması; 
- şagirdyönümlülük; 
- inkişafyönümlülük; 
- fəaliyyətin stimullaşdırılması; 
- dəstəkləyici mühitin yaradılması. 
Strategiyanın ikinci bəndi təlimin təşkilində istifadə olunan for- 

ma və üsullardır. Təlim prosesini təmin etmək üçün görülən işin əsas 
məqsədi mütərəqqi pedaqoji ənənələrimizin inkişaf etdirilməsi, eləcə 
də qabaqcıl dünya ölkələrinin təhsil sistemindəki nailiyyətlərdən bəh- 
rələnməklə yeni, müasir tələblərə cavab verən fəal təlim üsullarının 
tətbiqinin təmin olunmasıdır. Təlim zamanı istifadə olunan formalar- 
dan kollektiv, qruplarla, cütlərlə və fərdi iş daha əhəmiyyətlidir. 

Strategiyanın 3-cü bəndi müəllimin təlim fəaliyyətinin plan- 
laşdırılmasına həsr olunub. Planlaşma işin səmərəli təşkil etmək üçün 
əvəzsizdir. Müəllim dərs dediyi fənn üzrə bütün mərhələləri aydın 
təsəvvür edə bilməli, onlara aid perspektiv və gündəliki plan hazırla- 
mağı bacarmalıdır. 

Qiymətləndirmə fənn kurikulumlarının nəticə hissəsidir. Bu mər- 
hələ şagirdlərin təlimdəki nailiyyətlərinin dəyərləndirilməsi prosesi- 
dir. Bu konkret meyarlar üzrə aparılmalıdır. 

Müəllim şagirdləri əvvəlcədən bu meyarlarla tanış etməlidir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Düzgün həyata keçirilmiş qiymətləndirmənin nəticələri müəlli- 
min fəaliyyəti, bu fəaliyyətin şagirdlərin tələbatına nə dərəcədə cavab 
verməsi, habelə kurikulumda, planlaşdırmada və dərsliklərdə müva- 
fiq dəyişikliklərin aparılması zərurəti haqqında qərar qəbul etməyə 
imkan verir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Fənn kurikulumu nəyi əhatə etmir? 
 

A) Fənlərin təliminin məqsəd və vəzifələrini 

B) Təlim pillələri üzrə məzmun xətlərini və standartları 
C) Standartların reallaşması üçün fəaliyyətləri 
D) Fənlər üzrə müəllimlərin dərs bölgüsünü 

E) Məzmun xətləri üzrə əsas və alt standartları 
 

2. Məzmun standartları müəyyənləşdirilərkən hansı bacarıqların 
formalaşdırılması nəzərə alınmır? 

 

A) İdraki 
B) Konstruktiv 
C) Düşünmə 
D) Kommunikativ 

E) Emosional 
 

3. Sənəd hazırlanarkən hansı prinsip nəzərə alınmamışdır? 
 

A) Təbyönümlülük 
B) Nəticəyönümlülük 
C) Müəllimyönümlülük 
D) İnteqrativlik 

E) Şagirdyönümlülük 
 

4. Məzmun xətləri üzrə əsas və alt standartlarda nə əksini tapır? 
 

A) Şagirdin əldə edəcəyi bacarıqlar 

B) Cəmiyyətdə baş verən proseslər 
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C) Mühüm pedaqoji problemlər 
D) Dərs saatlarının miqdarı 

E) Tədris fənlərinin yükü 
 

5. Düzgün həyata keçirilmiş qiymətləndirmənin nəticəsinə aid ol- 
mayan hansıdır? 

 

A) Müəllimin fəaliyyəti ölçülür 

B) Şagirdin nailiyyəti üzə çıxır 
C) Kurikulumlar təkmilləşir 
D) Sinifdə şagird sayı artır 

E) Planlaşdırma dəqiqləşdirilir 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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5.1. Pedaqoji prosesin mahiyyəti 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Pedaqoji proses dedikdə, şəxsiyyətin tərbiyəsi, təhsili, təlimi və in- 

kişafı ilə bağlı aparılan bütün məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil işlər 

nəzərdə tutulur. Pedaqoji prosesin bir neçə səciyyəvi cəhəti vardır: 

a) pedaqoji prosesin ayrı-ayrı sahələrinin vəhdəti; 

b) pedaqoji prosesdə obyekt və subyektin qarşılıqlı əlaqəsi; 

c) pedaqoji prosesin inkişafı; 

ç) pedaqoji prosesdə ümumi məqsədin, qanunauyğunluq və prin- 

siplərin, forma və metodların mövcudluğu. 

Pedaqoji prosesin müxtəlif sahələri - tərbiyə, təhsil, təlim və şəx- 

siyyətin inkişafı bir-biri ilə sıx vəhdət təşkil edir, bir-birini tamamla- 

yır. Təlim və təhsil şəxsiyyətin tərbiyəsinə, ümumi və psixi inkişafına 

güclü təsir göstərir. Tərbiyə və inkişaf prosesi isə, öz növbəsində, tə- 

lim və təhsil prosesinə - şagirdin zehni işdə daha səylə çalışmasına, 

fəallığına, borc və məsuliyyət hissinin güclənməsinə kömək edir. 

V 
V BÖLMƏ 

PEDAQOJI  PROSES  

1. Pedaqoji proses nədir? 
2. Səciyyəvi cəhətləri hansılardır? 
3. Pedaqoji proses hansı sahələri özündə birləşdirir? 
4. Pedaqoji prosesin metodları hansılardır? 
5. Pedaqoji prosesin inkişaf dinamikası nədən asılıdır? 
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Pedaqoji prosesin inkişaf dinamikası obyektlə subyekt arasında 
qarşılıqlı münasibətlərin xarakterindən asılıdır. Pedaqoji prosesin ob- 
yektini ayrı-ayrı fərdlər və onların qrupları təşkil edir. Pedaqoji prose- 
sin subyekti kimi isə ayrı-ayrı şəxslər, habelə kollektiv orqanlar çıxış 
edir. Pedaqoji prosesdə tərbiyənin obyekti eyni zamanda onun sub- 
yektinə çevrilməlidir. Bu cəhətin nəzərə alınmaması pedaqoji proses- 
də ciddi qüsurlar doğura bilər. 

Pedaqoji prosesin səciyyəvi cəhətlərindən biri onun inkişafı, 
mütəhərrikliyidir. Bunun da sayəsində gənc nəslin tərbiyə, təhsil, tə- 
lim və inkişaf səviyyəsi dəyişir, təkmilləşir. Pedaqoji prosesin daxili 
hərəkətverici qüvvəsini şagirdlər qarşısında qoyulan tələblərlə onla- 
rın bu tələbləri yerinə yetirmək üçün real imkanları arasındakı ziddiy- 
yət təşkil edir. Bu ziddiyyət o zaman inkişafın mənbəyi olur ki, irəli 
sürülən tələblər şagirdlərin imkanlarına müvafiq gəlsin. 

Pedaqoji prosesi səciyyələndirən cəhətlərdən biri də bu prosesdə 
ümumi məqsədin, qanunauyğunluq və prinsiplərin, forma və metod- 
ların olmasıdır. Pedaqoji prosesin qanunauyğunluqları bu prosesə xas 
olan zəruri, davamlı əlaqələrlə - səbəb-nəticə asılılıqları ilə bağlıdır. 
Belə qanunauyğun əlaqələr çoxcəhətlidir: pedaqoji proseslə cəmiy- 
yətin tələbatları, imkan və şəraiti arasında əlaqə; pedaqoji prosesin 
müxtəlif sahələri - tərbiyə, təhsil, təlim və şəxsiyyətin inkişafı arasında 
əlaqə; şəxsiyyətin fəaliyyəti və ünsiyyəti ilə onun inkişafının nəticələri 
arasında əlaqə; pedaqoji prosesin subyekti və obyekti arasında əla- 
qə; kollektiv və şəxsiyyət arasında əlaqə; pedaqoji prosesin məqsədi, 
məzmunu, forma və metodları arasında əlaqə; şəxsiyyətin imkanları 
ilə ona pedaqoji təsirin xarakteri arasında əlaqə və s. 

Pedaqoji prosesin ümumi metodları fəaliyyətin tamlığı kon- 
sepsiyası baxımından müəyyən olunur. Bu metodlar həm təlim, həm 
də tərbiyə fəaliyyətində özünü göstərir: şəxsiyyətin ağlını, şüurunu 
formalaşdıran metodlar; zehni və mənəvi fəaliyyəti, ünsiyyəti və icti- 
mai davranış təcrübəsini formalaşdıran metodlar; fəaliyyəti və davra- 
nışı stimullaşdıran və motivləşdirən metodlar; nəzarət, özünənəzarət 
və özünüqiymətləndirmə metodları. 

Pedaqoji prosesə xas olan ümumi cəhətlərlə yanaşı, bu prosesə 
daxil olan sahələrin spesifik cəhətləri, özlərinə məxsus xüsusiyyətlə- 
ri də vardır. Bu xüsusiyyətlərin nəzərə alınması təlim, təhsil, tərbiyə 
və şəxsiyyətin inkişafı proseslərini daha səmərəli təşkil etməyə imkan 
verir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Pedaqoji proses dedikdə hansı nəzərdə tutulmur? 
 

A) Şəxsiyyətin tərbiyəsi 
B) Şəxsiyyətin təhsili 
C) Şəxsiyyətin təlimi 
D) Şəxsiyyətin inkişafı 

E) Şəxsiyyətin sağlamlığı 
 

2. Hansı pedaqoji prosesin səciyyəvi cəhəti deyil? 
 

A) Pedaqoji prosesin ayrı-ayrı sahələrinin vəhdəti 
B) Pedaqoji prosesdə obyekt və subyektin qarşılıqlı əlaqəsi 
C) Pedaqoji prosesin inkişafı 
D) Pedaqoji prosesdə varislik prinsipi 

E) Pedaqoji prosesdə məqsədin mövcudluğu 
 

3. Pedaqoji prosesə aid olmayan cəhət hansıdır? 
 

A) Tərbiyə, təhsil, təlim və şəxsiyyətin inkişafı vəhdətdədir. 
B) Təlim və təhsil şəxsiyyətin tərbiyəsinə, ümumi və psixi inkişafına 

güclü təsir göstərir. 
C) Tərbiyə və inkişaf prosesi təlim və təhsil prosesi ilə bağlıdır. 
D)  Pedaqoji proses şagirdin zehni işdə daha səylə çalışmasına 

kömək edir. 

E) Pedaqoji proses şagirdin sağlamlığına təsir edir. 
 

4. Hansı pedaqoji prosesin metodu deyil? 
 

A) Şəxsiyyətin ağlını, şüurunu formalaşdıran metodlar. 
B) Zehni və mənəvi fəaliyyətini formalaşdıran metodlar. 
C) İqtisadi təfəkkürünü formalaşdıran metodlar. 
D) Fəaliyyəti və davranışı stimullaşdıran və motivləşdirən metod- 

lar. 

E) Nəzarət, özünənəzarət və özünüqiymətləndirmə metodları. 



184  

 

5. Pedaqoji prosesin qanunauyğunluğuna zidd olan hansıdır? 
 

A) Pedaqoji proseslə cəmiyyətin tələbatları arasında əlaqə. 
B) Pedaqoji prosesin müxtəlif sahələri ilə inkişafı arasında əlaqə. 
C) Şəxsiyyətin fəaliyyəti ilə onun mədəniyyəti arasında əlaqə. 
D) Pedaqoji prosesin subyekti və obyekti arasında əlaqə. 

E) Kollektiv və şəxsiyyət arasında əlaqə. 
 

5.2. Təlim formaları 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Dərsin məqsədindən asılı olaraq bu gün müxtəlif təlim formaları- 
nın seçilməsi zərurəti yaranmışdır. İnteraktiv dərslərdə fərdi, cütlərlə, 
qruplarla və kollektiv (bütün siniflə birgə) təlim formalarından istifa- 
də edilir. İş formalarının hər birinin mahiyyəti barədə müəllimin dol- 
ğun təsəvvürünün olması vacibdir. Bu təsəvvürü qazanan müəllim 
praktik fəaliyyətini səmərəli qurmaqda çətinlik çəkmir. İş formaları- 
nın mahiyyətini yığcam da olsa, nəzərdən keçirək: 

Fərdi iş - Burada tapşırığın icrası bir nəfərə aid olur. Şagird qoyu- 
lan sualın və ya verilən tapşırığın cavabını bir vərəqə qeyd edir. Fərdi 
iş şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdir- 
mək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Bu təlim forması şagirdin 
sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar yaradır. Şagird icra edəcəyi 
tapşırığa görə məsuliyyəti yalnız özü daşıyır. 

Cütlərlə iş -Təklif olunan tapşırıq burada iki nəfərin iştirakı ilə 
həll olunur. Şagirdlər tapşırığın tələblərini birlikdə öyrənir və müza- 
kirə fonunda yerinə yetirirlər. Müzakirənin nəticəsi şifahi və yazılı 
formada icra oluna bilər. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Təlimin formaları dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

2. Hansı təlim formaları var? 
3. Təlimin formalarını nəyə əsasən seçirik? 
4. Təlim formasının düzgün seçilməsi nə səmərə verə bilər? 

5. Ən geniş yayılmış forması hansıdır? 
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Yazılı formada bir vərəqdə əksini tapmalıdır. Cütlərlə işdə şa- 
girdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirdikləri üçün məsuliyyəti 
bölüşməyə optimal imkan yaranır. Bu dərs forması şagirdlərə daha 

yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, ideyalarını pay- 
laşmağa köməklik göstərir. 

Qruplarla iş - Bu zaman şagirdlər müəyyən problemi həll etmək 
üçün qrupda birləşirlər. Bu prosesdə onların müzakirə etmək, fikir 

mübadiləsi aparmaq, mühakimə yürütmək və birgəfəaliyyət bacarıq- 
ları inkişaf edir. Qruplarda iş zamanı 5-6 nəfərin iştirakı ilə iş nəzərdə 
tutulur. Bu zaman sinifdə şagirdlərin miqdarı nəzərə alınmaqla 4-5 
qrup yaradıla bilər. 25 nəfərlik sinifdə kiçik qrupu formalaşdırmaq 

üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə oluna bilər.Verilən tapşırıq qrup 
halında nəzərdən keçirilir, müzakirə olunur və yekun qənaətlər ümu- 
mi razılıq əsasında iş vərəqlərində qeyd olunur. Qruplarla iş interak- 
tiv dərslərin sıx müraciət etdiyi iş formasıdır. 

Kollektiv iş zamanı bütün sinif üçün nəzərdə tutulan iş forma- 

sıdır. Tapşırığı eyni zamanda bütün sinfin şagirdləri yerinə yetirir. Bu 
iş formasında kollektivdə işləmək, kollektiv fəaliyyətə alışmaq baca- 
rığının bünövrəsi qoyulur, şagirdlərdə ünsiyyətyaratma bacarığının 
təşəkkülü və inkişafı təmin edilir. 

Dərslərdə iş formasının seçilməsi proqram materialının xarak- 
terindən, hansı axtarış formasının seçilməsindən, şagirdlərin yaş və 
bilik səviyyəsindən asılıdır. İnteraktiv dərslərdə adətən bir neçə iş for- 
masından istifadə olunur. Bu da öz növbəsində şagirdlərlə işin rən- 

garəngliyini, dərsin mobilliyini təmin edir. 
 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Dərslərdə neçə iş formasından istifadə oluna bilər? 
 

A) 1 

B) 3 
C) bir neçə 

D) 4 

E) 2 
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2. İş forması seçilərkən nəyi nəzərə almırıq? 
 

A) Proqram materialının xarakterini 

B) Şagirdlərin yaş və bilik səviyyəsini 
C) Tədris otağının ölçüsünü 
D) Dərs prosesinin rəngarəngliyini 

E) Dərsin təlim məqsədini 
 

3. Təlimin formasını nə müəyyən edir? 
 

A) Standart 

B) İnteqrasiya 

C) Məzmun 
D) Məqsəd 

E) Vəzifə 
 

4. Hansı təlim formasında şagird qoyulan sualın və ya verilən 
tapşırığın cavabını bir vərəqə qeyd edir, şagirdin fəaliyyətini 

izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf 
etdirmək daha asan olur? 

 

A) Qrup 

B) Fərdi 

C) Cütlərlə 
D) Birgə 

E) Kollektiv 
 

5. Qrup işində şagirddə hansı xüsusiyyət formalaşmır? 
 

A) Müzakirə etmək 

B) Fikir mübadiləsi aparmaq 
C) Mühakimə yürütmək 

D) Məsuliyyəti tək daşımaq 

E) Birgəfəaliyyət bacarıqları 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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5.3. Təlimin təşkili formaları 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Təlimin səmərəsi onun hansı formada təşkilindən çox asılıdır. Tə- 

limin məqsəd və məzmunu onun təşkili forması ilə həyata keçirilir. 

Məzmun formanı müəyyən edir və onunla reallaşır. Buna görə də təli- 

min səmərəli formalarının seçilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Təlimin təşkili forması bütöv təlim prosesinin mühüm kom- 

ponentlərindən biridir. Forma hər hansı fəaliyyətin, işin zahiri ifadəsi- 

dir. Təlimin təşkili forması müəllim və şagirdlərin müəyyən qaydada 

və rejimdə cərəyan edən birgə fəaliyyətinin ifadəsidir. 

Təlimin təşkili formalarının tarixi qədimdir. Pedaqogika tarixində 

aşağıdakı formalar mövcud olmuşdur: 

- Fərdi təlim forması (XIII-XVI əsrlər); 

- Sinif-dərs forması (XVI-XVII əsrlər); 

- Standart təlim sistemi (XVIII-XIX əsrlər); 

- Qarşılıqlı təlim forması (XVIII-XIX əsrlər); 

- Dalton-plan təlim forması (XX əsrin əvvəli); 

- Laborator-briqada forması (XX əsrin əvvəli); 

- Tramp planı sistemi (XX əsr) - təlimin kollektiv, qrup və fərdi 

formalarını uzlaşdırmağa əsaslanır. Onun banisi - ABŞ professoru 

L.Tramp bütün təlim vaxtının 40%-ni kollektiv məşğələlərə, 20%-ni 

qrupla işə, 40%-ni isə fərdi işə ayırmağı təklif edirdi. 

Nəzərdən keçirilən formaların böyük qismi müəyyən müddət ər- 

zində öz təsirini saxlaya bilmişdir. Kollektiv forma kimi dərs daha çox 

yayılmış və öz təsirini indi də saxlamaqdadır. 

1. Təlimin təşkili formaları dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

2. Hansı təlim təşkili formaları var? 

3. Təlimin təşkili formaları nədən asılıdır? 

4. Təlimin təşkili formaları onun səmərəsinə nə kimi təsir göstərir? 

5. Ən geniş yayılmış təlimin təşkil forması hansıdır? 
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Dərs təlim prosesində mühüm yer tutur. Bilik, bacarıq və vərdişlər 

əsasən dərsdə verilir, şəxsiyyətin ahəngdar tərbiyəsinin də əsası (zeh- 

ni, ideya-mənəvi, estetik, əmək, fiziki və b.) dərslərdə qoyulur. 

Buna görə də dərs təlimin və tərbiyənin əsas təşkili forması sayı- 

lır. Pedaqoji ədəbiyyatda belə bir haqlı müqayisə aparılır ki, günəş bir 

damla suda əks olunduğu kimi, təlimin bütün cəhətləri də dərsdə əks 

olunur. Buna görə də müəllim dərsin nəzəriyyəsi və təcrübəsinə yaxşı 

yiyələnməli, onu müasir tələblər əsasında qurmağa çalışmalıdır. 

Dərs sinif şəraitində sabit tərkibdə müəyyən rejimlə cərəyan edən, 

müəllim və şagirdlərin bilavasitə qarşılıqlı fəaliyyətinə əsaslanan təli- 

min məqsədyönlü kollektiv təşkili formasıdır. 

Dərs təlimin digər formaları üçün bünövrə təşkil edir: dərsdə ma- 

terial nə qədər yaxşı mənimsənilərsə, digər formaların (ev tapşırıqları, 

seminar məşğələləri, əlavə məşğələlər və s.) da səmərəsi yüksək olar. 

Dərsi lazımi səviyyədə qurmaq üçün onun tiplərini bilmək və 

düzgün təşkil etmək lazımdır. Dərsin tipləri dərsdə yerinə yetirilən 

əsas didaktik məqsədə görə müəyyən olunur. Hazırda dərsin dörd 
tipi fərqləndirilir: 

- Yeni bilik verən dərs 

- Tətbiqetmə (və ya çalışma) dərsi 

- Möhkəmlətmə dərsi 

- Yoxlama dərsi 
Pedaqoji ədəbiyyatda bəzən mürəkkəb (kombinəedilmiş və ya bir- 

ləşmiş) dərs tipi də irəli sürülür. Bu dərs tipində bir neçə məqsəd olsa 

da, əsas məqsəd yeni bilik verməkdir. Buna görə də onu birinci tipə 

aid etmək daha düzgün olardı. 
 

C. Özünüzü yoxlayın 
 

1. Mətndə verilmiş hansı fikir təlimin səmərəli təşkili formasına 

aid deyil? 
 

A) Forma hər hansı fəaliyyətin, işin zahiri ifadəsidir 

B) Təlimin məzmunu onun təşkili forması ilə həyata keçirilir 

C) Forma məzmunu müəyyən edir və onunla reallaşır 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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D) Təlimin səmərəli formalarının seçilməsi böyük əhəmiyyətə ma- 
likdir 

E) Təlimin təşkili forması bütöv təlim prosesinin mühüm kompo- 
nentidir 

2. Verilənlərdən hansı təlimin təşkili forması sayıla bilməz? 
 

A) Qrup təlim forması (XIII-XVI əsrlər); 

B) Sinif-dərs forması (XVI-XVII əsrlər); 
C) Qarşılıqlı təlim forması (XVIII-XIX əsrlər); 
D) Dalton-plan təlim forması (XX əsrin əvvəli); 

E) Laborator-briqada forması (XX əsrin əvvəli). 
 

3. Təlimin təşkili formasını şərtləndirən nədir? 
 

A) Standart 

B) İnteqrasiya 
C) Məzmun 
D) Məqsəd 
E)Vəzifə 

 

4. Tramp planı sistemi (XX əsr) hansı formaların uzlaşmasına 
əsaslanır? 

 

A) Kollektiv, qrup və fərdi 
B) Kollektiv, qrup və cütlərlə 
C) Cütlərlə, qrup, kollektiv 
D) Fərdi, qrup, cütlərlə 

E) Kollektiv, cütlərlə, fərdi 
 

5. Verilənlərdən hansı dərs tipi deyil? 
 

A) Yeni bilik verən dərs 
B) Tətbiqetmə dərsi 
C) Təkrar dərs 
D) Möhkəmlətmə dərsi 

E) Yoxlama dərsi 
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5.4. Dərs təlimin əsas təşkilat formasıdır 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Təlimin təşkili formaları təlim prosesinin mühüm tərkib hissələ- 

rindən biridir. Müəllimin və şagirdlərin müəyyən zaman fasiləsindəki 

fəaliyyəti, onların qarşılıqlı əlaqələri təlimin təşkili formalarında öz 

əksini tapır. 

Ümumtəhsil məktəblərində təlim və tərbiyənin əsas təşkilat for- 

ması dərsdir. Dərsin bir sıra əlamətləri vardır: 

 

 Dərs təlim prosesinin müəyyən zaman fasiləsi ilə məhdudla- 

şan bitkin bir hissəsidir, dərsdə konkret təlim-tərbiyə vəzifələri yerinə 

yetirilir. 

 Hər bir dərs cədvələ daxil edilir. 
 Dərsdə şagirdlər bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnir və tər- 

biyə olunurlar. 

 Dərs bütün şagirdlər üçün məcburidir. 
 Dərsdə müəllimlərlə şagirdlərin birgə fəaliyyəti vəhdətdə hə- 

yata keçirilir. 

 Dərsdə müəllimin rəhbərliyi təmin edilir. 
Dərsə belə bir tərif verilir: müəllimin rəhbərliyi altında eyniyaşlı 

şagirdlərlə sabit cədvəl əsasında təşkil edilən, onları bilik, bacarıq və 

vərdişlərlə silahlandıran və tərbiyə edən məcburi məşğələ formasına 

dərs deyilir. 

Dərsin təkmilləşdirilməsi, şagirdlərdə axtarıcılıq, tapmaq, anla- 

maq, ümumiləşdirmələr etmək üçün düşünməyi, təfəkkür fəaliyyətinə 

geniş meydan verməyi tələb edir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Təlimin əsas təşkili forması nədir? 

2. Dərsin əlamətləri hansılardır? 

3. Dərsin tipləri hansılardır? 

4. Mürəkkəb dərsin quruluşu necədir? 

5. Müəllimin dərsə hazırlanmasının istiqamətləri hansıdır? 
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Dərsin problemli təşkili şagirdlərin zehni fəaliyyətini gücləndirir, 
onlarda axtarış tələbatı və müstəqil işləmək meyli və bacarıqlarının 

yaradılmasını təmin edir. Kompüterlərdən, displeylərdən istifadə, 
təlimin həyatla əlaqəsinin daha da möhkəmləndirilməsi, şagirdlərin 
fasiləsiz təhsilinə üstünlüyün verilməsi, elm və texnikanın nailiy- 
yətlərindən istifadə olunması və s. dərsin təkmilləşdirilməsinin mü- 

hüm amilləridir. Bunların sayəsində şagirdlərin hərtərəfli fəallığı tə- 
min edilir, onların təfəkkürü, idrak qabiliyyətləri inkişaf etdirilir. 

Dərsin tipləri və quruluşu. 
Dərsin müxtəlif tipləri var. Proqramlara ən çox bütün pedaqoqla- 

rın məqbul saydığı aşağıdakı dərs tipləri daxil edilir. 

1. Mürəkkəb (kombinə edilmiş) dərs; 
2. Yeni bilik, bacarıq və vərdişlər verən və mənimsədən dərs; 

3. Bilik, bacarıq və vərdişləri hesaba alan dərs. 
Mürəkkəb (kombinə edilmiş) dərs - Bu dərs tipində şagirdlərə 

yeni biliklər verilir, mənimsənilmiş biliklər hesaba alınır, biliklər möh- 
kəmləndirilir, tapşırıqlar yoxlanılır, evə yeni tapşırıqlar verilir. 

Mürəkkəb dərsin quruluşu belədir: 
1. Davamiyyətin yoxlanılması; 
2. Ev tapşırıqlarının yoxlanılması; 
3. Fərdi və frontal sorğunun təşkili; 

4. Yeni biliklərin verilməsi və ya yeni mövzunun izahı; 
5. Yeni biliklərin möhkəmləndirilməsi; 
6. Ev tapşırıqlarının verilməsi. 
Qalan dərs tipləri də bir qayda olaraq bütün siniflərdə tətbiq edilir 

və onların hər biri təlimin məzmunundan asılı olaraq konkret qurulu- 
şa malikdir. Dərsin quruluşu dərsin tipindən və hər bir tipin didaktik 

məqsəd və vəzifələrindən asılı olaraq dəyişir. 

Müəllimin dərsə hazırlanması. 
Müəllim, əsasən, üç istiqamətdə dərsə hazırlaşır: 
1. Ümumi hazırlıq. Bu, hər bir müəllimin elmi-metodiki, pedaqo- 

ji, psixoloji bədii əsərləri mütaliəsi ilə səciyyələnir. 

2. Müəllimin proqram üzrə dərsə hazırlaşması. Bu, adətən, iyul- 
avqust aylarına təsadüf edir. Müəllim tədris etdiyi fənnin proqramını 
və dərsliyini əldə edir, proqrama hansı yeni mövzuların daxil edildiyi, 
hansı mövzuların proqramdan çıxarıldığı ilə tanış olur, dərslik və dərs 
vəsaitlərini gözdən keçirir. 
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3. Müəllimin mövzu üzrə hər bir dərsə hazırlaşması. Bu əvvəlki 
hazırlıq və planlaşdırma əsasında həyata keçirilir. Lakin bunun başlı- 
ca əlaməti odur ki, müəllim növbəti dərsə konkret şəkildə hazırlaşır. 
Müəllim hər gün öyrənir, biliyini artırır. Bunun üçün yollar müxtəlif- 
dir. Müəllim elmi-praktik konfranslarda, məktəb, rayon, respublika 
üzrə pedaqoji mühazirələrdə, müəllimlərin yanvar və avqust konf- 
ranslarında iştirak edir, müntəzəm mütaliə ilə məşğul olur. Yaradıcılı- 
ğa, axtarıcılığa yol özünütəhsildən başlayır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Dərsin tipinə aid deyil: 
 

A) əxlaq dərsi 
B) kombinəedilmiş dərs 
C) yeni bilikləri öyrənmə dərsi 
D) korreksiya dərsi 
E) bilik və bacarıqların praktik tətbiqi dərsi 

 

2. Dərs nəyə əsasən müxtəlif tiplərə ayrılır? 
 

A) Müəllimin pedaqoji ustalığına görə 
B) Tədris planına görə 
C) Tədris proqramına görə 
D) Materialların həcminə görə 
E) Didaktik məqsəd və vəzifəsinə görə. 

 

3. Sinif - dərs sisteminin ilk əlamətləri hansılardır? 
1 - eyniyaşlı uşaqlar qruplara bölünmüşlər; 
2 - şagirdlər özündən kiçik yaşlıları öyrətmişlər; 
3 - şagirdlər qrup - briqada şəklində işləmişlər; 
4 - siniflərdə birləşmişlər; 
5 - siniflərdə məşğələlər cədvəl üzrə aparılmışdır; 
6 - həftəlik və aylıq fərdi tapşırıqlar verilmişdir 
A) 1, 4, 5. 
B) 4, 2, 6 
C) 1, 2, 3 
D) 1, 3, 5 
E) 3. 5. 4 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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5. Mürəkkəb dərsin quruluşuna aid deyil. 
 

A) Ev tapşırıqlarının yoxlanılması 
B) Fərdi və frontal sorğunun təşkili 
C) Yeni biliklərin verilməsi və ya yeni mövzunun izahı 
D) Yeni biliklərin möhkəmləndirilməsi 

E) Bliklərin mütləq praktikaya tətbiqi 
 

6. Dərsin ən geniş yayılmış tipi hansıdır? 
 

A) Mürəkkəb (qarışıq) dərslər 
B) Ümumiləşdirici dərslər 
C) Təkrar dərslər 
D) Yoxlama dərslər 
E) Bilik, bacarıq və vərdişlərin dərinləşdirən və möhkəmləndirən 

dərslər 
 

5.5. Müasir dərs necə olmalıdır? 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Müasir dərsin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 
Diqqət ilk növbədə şagirdin şəxsiyyətinin formalaşmasına yönəlir. 

 

1. Müasir dərsin əsas xüsusiyyətləri hansılardır? 
2. Dərsə verilən tələb neçə qrupa bölünür? 
3. Xüsusi tələblər hansılardır? 

 Müəllim ilk növbədə təlimin idrak fəaliyyətinin əlaqələn- 
diricisi, şagirdlərin məsləhətçisi və köməkçisi kimi çıxış edir. 

 Müəllim və şagird arasında əməkdaşlıq, məktəblilərin dəlil- 
lərinə və fəaliyyətinə böyük diqqət yetirilir. 

 Təlim məsələlərinin həlli prosesində bilik və bacarıqların tət- 
biqi dərsin bütün mərhələlərində (yeni materialın mənimsənilməsi, 
onun möhkəmləndirilməsi və bilik, bacarıq səviyyəsinin yoxlanılma- 
sı) əsas yer tutur. Nəticədə dərsin müxtəlif mərhələ və funksiyalarının 
birləşməsi, təlim prosesinin fəallaşmasına yönəlmiş sintezi baş verir. 



194  

 
 

 
Dərsə verilən müasir tələblər. 
Dərsə verilən tələblər çoxdur. Onları iki qrupa bölmək olar: ümu- 

mi və xüsusi tələblər. Dərsə verilən ümumi tələblər təlim prinsiplə- 
rində ifadə olunmuşdur. Dərsdə didaktik prinsiplər (həyatla əlaqə, 
elmilik, sistematiklik, şüurluluq və fəallıq, əyanilik, müvafiqlik, fərdi 
yanaşma və s.) kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir. 

Xüsusi tələblər isə bilavasitə dərslə bağlı tələblərdir. Onları aşağı- 
dakı əsas qruplara bölmək olar. 

1. Dərsdə yüksək təhsil, inkişaf və tərbiyə səmərəsi əldə edilməli- 
dir. Hər bir fəaliyyət nəticə ilə ölçülür. Dərsdə təhsil, tərbiyə və inkişaf 
vəzifələri vəhdətdə həyata keçirilməli, real nəticələr əldə edilməlidir. 
Proqram materialı dərsdə mənimsənilibsə, şagirdlər müəyyən ide- 
ya-mənəvi keyfiyyətlərə və zehni qabiliyyətə yiyələnibsə, belə dərsi 
yaxşı dərs hesab etmək olar. 

2. Dərsdə təlim materialının optimal məzmunu müəyyən edil- 
məlidir. Müəllim dərsin qarşısında duran məqsəd və vəzifələrdən, 
şagirdlərin hazırlıq səviyyəsindən çıxış edərək öyrənilən materialın 
həcmini, çətinlik dərəcəsini, başlıca məsələlərini, fənlərarası əlaqə im- 
kanlarını müəyyənləşdirməli, dərs zamanı məzmunun mənimsənil- 
məsinə nail olmalıdır. 

3. Dərsdə səmərəli metodik variant seçilib tətbiq edilməlidir. Dər- 
sin məqsəd və məzmununa, şagirdlərin dərketmə imkanlarına uyğun 
olaraq müvafiq metod və vasitələr kompleksi müəyyənləşdirilir. 

Dərs o zaman səmərəli olur ki, müəllim biliyi hazır şəkildə şərh 
etməsin, şagirdləri fəal axtarışlara cəlb etsin, onların müstəqil fikrini 
oyatsın. 

 Təlim prosesində şagirdlər arasında ünsiyyət olur, cütlük, 
qrup və kollektiv şəkildə təlim fəaliyyəti həyata keçirilir. 

 Müasir nəzəriyyə müxtəlif fənlərdən dərs deyən bir neçə 
müəllim tərəfindən keçirilən fənlərarası dərsləri istisna etmir. 

 Təhsilin məzmunu ilə yanaşı şagirdlərin tərbiyə və inkişafında 
təlim metodları və təşkilati formalar da mühüm rol oynayır. 

 Ənənəvi olaraq digər formaların əlamətləri dərs sayılan və 
ona qarşı qoyulan bəzi elementləri (məsələn, seminar-dərs, oyun-dərs, 
yarış-dərs, konfrans-dərs və s.) assimilyasiya edir. 

 Müəllimin funksiyalarının bir hissəsinin şagirdlərə verilməsi 
səciyyəvidir: bilik və bacarıqların yoxlanılması və qiymətləndirilməsi 
(qarşılıqlı və özünüqiymətləndirmə), işin planlaşdırılması, tədqiqat 
və özünüqiymətləndirmə elementləri. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Bu məqsədlə dərsdə problem vəziyyət yaratmaq, evristik müsa- 
hibə və diskussiyalar aparmaq, kitab üzərində yaradıcı iş təşkil et- 
mək, təfəkkürə qida verən məntiqi metodlara (müqayisə, təhlil-tərkib, 
ümumiləşdirmə və s.) istinad etmək yaxşı nəticə verir. İki paralel sinif- 
də eyni mövzuda, eyni metodik variantda keçilən dərs müxtəlif nəticə 
verir: bir sinifdə müəllimin dərsi alınır, digərində yox. 

4. Dərs təşkilati cəhətdən mütəşəkkil və çevik olmalıdır. Dərs təş- 
kilati mütəşəkkilliyi ilə seçilməlidir: vaxtında başlanmalı, yüksək inti- 
zama əsaslanmalı, optimal tempdə olmalı, intensiv qurulmalıdır (yəni 
az vaxtda yüksək nəticə əldə edilməlidir). 

5. Dərs həm də çevik qurulmalı, şablon və sxematizmdən uzaq 
olmalıdır. Dərs zamanı vəziyyətdən asılı olaraq, müəllim dərsin 
məzmununda, quruluşunda, vaxt bölgüsündə çevik dəyişikliklər 
aparmalıdır. 

6. Yaxşı dərs məntiqi və psixoloji cəhətdən tam olmalıdır, yəni dər- 
sdə müəyyən bir məntiqi hissə öyrədilməli (məntiqi tamlıq), şagirdlər 
nəyi isə tam öyrəndiklərini hiss etməli, onlarda yarımçılıq hissi qalma- 
malıdır (psixoloji tamlıq). 

7. Dərsdə əks əlaqə yaradılmalıdır; müəllim şagirdlərin hissi alə- 
mi, təlimə münasibəti, marağı, mənimsəmə səviyyəsi haqqında vax- 
tında informasiya əldə etməlidir. 

8. Dərsdə əlverişli psixoloji iqlim, müsbət emosional vəziyyət ya- 
radılmalıdır. Dərsin səmərəsi onun emosional mühiti ilə sıx bağlıdır: 
mənfi emosiyalar (qorxu, inamsızlıq, kədər və s.) şəraitində keçən 
dərs cansıxıcı, yorucu və səmərəsiz olur. Dərsdə müəllim və şagirdlər 
arasında qarşılıqlı hörmət, inam, pedaqoji əməkdaşlıq, xoş əhval-ru- 
hiyyə, müsbət zehni hisslər (şadlıq, təlim sevinci, inam, təəccüb və s.) 
hakim olmalıdır. 

Göstərilən tələblərə cavab verən dərs yaxşı dərs hesab olunur; belə 
dərsdə yüksək səmərə, müsbət təlim-tərbiyə nəticələri əldə edilir.Bun- 
lardan əlavə müasir dərsə verilən ən əsas tələblər onun təhsilverici, 
tərbiyəedici və inkişafetdirici olmasıdır. Dərsdə ən yeni texnologi- 
yaları tətbiq etmək, təlimin müxtəlif növlərini, forma və metodları-  
nı əlaqələndirmək və s. təhsilverici, şagirdləri milli - mənəvi dəyərlər 
əsasında tərbiyə etmək tərbiyəedici, şagirdlərin intellektual, emosio- 
nal, sosial inkişafında dəyişiklikləri nəzərə almaqla məşğələləri yeni- 
dən qurmaq isə inkişafetdirici tələblərə aiddir. 
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C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Dərsə verilən tələblər və onların məzmununun uyğunluğunu 
tapın. 

 

1 - Təhsilverici; 
2 - Tərbiyəedici; 
3 - İnkişafetdirici. 
a - dərsdə ən yeni texnologiyaları tətbiq etmək, təlimin müxtəlif 

növlərini, forma və metodlarını əlaqələndirmək və s.; 
b - ayrı - ayrı fənlər üzrə mənimsəməni yüksəltmək; 
c - kommunikativ vərdişlərə yiyələnmək; 
d - şagirdləri milli - mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə etmək; 
e - şagirdlərin intellektual, emosional, sosial inkişafında dəyişiklik- 

ləri nəzərə almaqla məşğələləri yenidən qurmaq. 
 

A) 1 - a; 2 - d; 3 - e; 
B) 1 - a; 2 - c; 3 - d; 
C) 1 - b; 2 - d; 3 - a; 
D) 1 - e; 2 - a; 3 - c; 

E) 1 - c; 2 - b; 3 - d: 
 

2. Müasir dərsin əsas xüsusiyyəti deyil. 
 

A) Müəllim ilk növbədə təlimin idrak fəaliyyətinin əlaqələndiricisi, 
şagirdlərin məsləhətçisi və köməkçisi kimi çıxış edir. 

B) Müəllim və şagird arasında əməkdaşlıq, məktəblilərin dəlillərinə 
və fəaliyyətinə böyük diqqət. yetirilir. 

C) Dərsdə müəllim və şagirdlər arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın, 
əks əlaqənin yaradılmaması və ya çox zəif olması 

D) Təlim prosesində şagirdlər arasında ünsiyyət olur, cütlük, qrup 
və kollektiv şəkildə təlim fəaliyyəti həyata keçirilir. 

E) Müasir nəzəriyyə müxtəlif fənlərdən dərs deyən bir neçə müəl- 
lim tərəfindən keçirilən fənlərarası dərsləri istisna etmir. 

 

3. Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir? 
 

A) Dərsdə əks əlaqənin ardıcıl təmin edilməsi. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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B) Dərsdə daha çox yaddaşa istinad edilməsi. 
C) Dərs vaxtından səmərəli istifadə edilməsi 
D) Şagird fəallığının və şüurluluğunun təmin edilməsi. 
E) Dərsdə əsas didaktik vəzifənin müəyyən edilməsi. 

 

5.6. Müasir təlim üsulları 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Təlimin nəticələri yalnız o halda səmərəli hesab edilə bilər ki, öy- 
rətmə üsuları şagirdlərin təfəkkürünün, dərketmə imkanlarının ge- 
nişlənməsini və biliklərin mənimsənilməsi prosesinə fəal qoşulmasını 
təmin edə bilsin. Bu tələblər nəzərə alınmaqla dərsdə elə optimal tə- 
lim metodlarına istinad edilməlidir ki, onlar öz-özlüyündə yeni bilik- 
lərin müstəqil mənimsənilməsinə, produktiv və yaradıcı təfəkkürün 
fəallaşdırılmasına təminat yaratmış olsun. Üç cür təlim üsulu möv- 
cuddur: passiv ənənəvi təlim; 2) fəal təlim; 3) interaktiv təlim. Ənənə- 
vi təlim üsulunda (buna ənənəvi təlim də deyilir) müəllim əsas sima 
olub yalnız şagirdlərə diktə edir, öyrədir. Ənənəvi təlim prosesində 
müəllim fəaldır, şagirdlər isə passiv dinləyicidirlər. Müəllim deyir, şa- 
girdlər eşidir. Belə dərs prosesində qarşılıqlı əlaqə, əks əlaqə yoxdur. 
Şagird bu prosesdə yalnız bir obyektdir. Müəllimin şagirdlərlə əlaqəsi 
yalnız suallara verilən cavablar, yazı işləri vasitəsilə həyata keçirilir. 

Fəal təlim metodu elə təlim metodudur ki, dərs prosesində müəl- 
limlə şagird arasında qarşılıqlı əlaqə, münasibət, ünsiyyət, müəllim-şa- 
gird əməkdaşlığı vardır. Şagirdlər passiv dinləyici deyillər. Onlar dər- 
sin fəal iştirakçılarıdır, müəllimin yaxın köməkçisidirlər. Əgər passiv 
təlim metodunda müəllim əsas fiqur, əsas sima idisə, indi müəllim və 
şagird birlikdə dərsin əsas qurucusu, təşkilatçılarıdır. İnteraktiv təlim 
zamanı isə müəllimin başlıca vəzifəsi şagirdlərə yardımçı olmaqdan, 
təlim prosesində şagirdlərin fəaliyyətini əlaqələndirib onlara yaradıcı 
axtarışa həvəs yaratmaqdan, axtarıb araşdırmağı, nəyi harada öyrən- 
məyi öyrətməkdən ibarətdir. 

1. Neçə cür təlim üsulu var? 
2. Ənənəvi, fəal və interaktiv təlim üsullarının fərqi nədir? 
3. Müasir təlim üsulları hansılardır? 
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Müəllimin mövqeyi – fasilitator (“bələdçi”, “aparıcı”) daha çox 
istiqamətverici mövqeyindədir. O, problemli vəziyyətləri planlı və 
istiqamətlənmiş surətdə təşkil edir, şagirdlər qarşısında tədqiqat 
məsələlərinin meydana çıxmasına şərait yaradır və onların həllinə 
metodiki kömək göstərir. Bu prosesdə istifadə edilən müasir təlim 
üsullarından bəzilərini nəzərdən keçirək. 

 Təqdimat
Müasir təlim üsuları ilə aparılan dərslərin mühüm elementlərindən 

biri olan təqdimat şagirdin tədqiqat fəaliyyətinin göstəricisi sayılmalı- 
dır. Bu üsul şagirdlərə imkan verir ki, o, tədqiqatın nəticəsini müxtəlif 
yollarla təqdim edə bilsin, öz fikirlərini dəqiq ifadə etmək, mükəm- 
məl nəticə çıxarmaq bacarığına yiyələnsin. Təqdimata hazırlaşan şa- 
gird qrup halında işləyəndə ünsiyyət mədəniyyətinə yiyələnir, fikir 
bölüşməyi bacarır. Belə olduqda isə onun (onların) hazırladıqları təq- 
dimat dəqiq olur, yaxşı tərtibatı ilə diqqəti cəlb edir. Təqdimata hazır- 
laşan şagirdlər təqdimatın hansı formada keçirmək barədə qaydalara 
yiyələnirlər. Müəllim təqdimatın növü və onun keçirilməsi qaydaları 
barədə şagirdləri təlimatlandırmalıdır. Bu təlimatlara əməl edən şa- 
gird vaxtdan səmərəli istifadə etməyə, fikrini daha dəqiq və yığcam 
şəkildə ifadə etməyə əvvəlcədən hazır olur. Təqdimatı keçirərkən ona 
şərh verməyi bacarır. Təqdimat müzakirə olunur və meyar cədvəli 
əsasında qiymətləndirilir. Təqdimat fərdi və ya qrup şəklində həyata 
keçirilə bilər. 

 Söz assosiasiyası
Bu üsuldan istifadə edilərkən öyrəniləcək mövzuya aid əsas söz 

(və ya söz birləşməsi) lövhəyə yazılır. Şagirdlər həmin söz ilə bağlı 
ilk xatırladıqları fikirləri söyləyir və həmin fikirlər müəllim tərəfindən 
lövhəyə yazılır. Mövzu ilə bağlı olan sözlər deyilən fikirlərin arasın- 
dan seçilir və əlaqələndirilir, onlardan anlayış və yaxud ideya çıxarılır. 
Bu anlayış əsasında yeni materialın öyrənilməsinə başlanır. Bu üsul 
həm də şifahi formada tətbiq edilə bilər. 

 İnsert
İnsert səmərəli mütaliə və təfəkkürün inkişafı üçün interaktiv 

qeydetmə sistemidir. İşarələr sistemindən istifadə edib mətni başa 
düşmək üçün biliyini yoxlamaqla düzgün cavab axtarmaq üsulu.Yeni 
dərsi oxumamışdan əvvəl müəllim şagirdləri cütlərə ayırır. Beş dəqiqə 
ərzində onlardan xahiş edir ki, Hindistan haqqında(misal üçün) nə bi- 
lirlərsə, təsəvvürlərinə gələnləri qısa şəkildə yazsınlar. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Müəllim bildirir ki, ola bilsin, sizin yazdıqlarınız dəqiq olmasın, 
buna bir o qədər fikir verməyin, dərsin gedişi zamanı düzəliş apara- 
cağıq. Hindistan haqqında bildiklərinizi siyahı şəklində, alt-alta yazın. 
Cütlərdə iş qurtardıqdan sonra bütün sinif müzakirəyə başlayır. Hin- 
distan haqqında məlumatlar lövhədə qeyd edilir və ümumiləşdirilir. 
Bundan sonra mətn paylanılır və oxutdurulur, şagirdlərə müraciət 
edərək müəllim deyir: “oxuduqca səhifələrin kənarında işarələr qoya- 
caqsınız, işarələr aşağıdakı kimi olmalıdır”: 1. Əvvəl bildiyin məluma- 
tı təsdiq edən informasiya varsa, qarşısında (V) işarəsini qoy. 2. Oxu- 
duğun bir informasiya əvvəllər bildiyini inkar edirsə (-) işarəsi qoy. 3. 
Rast gəldiyin informasiya sənin üçün təzədirsə (+) işarəsi ilə göstər. 4. 
Haqqında əlavə məlumat almaq istədiyin məsələ varsa, qabağında (?) 
işarəsi qoy. Sonra qruplar işarələr qoyulmuş informasiyaları cədvəldə 
kateqoriyalara ayırırlar. 

 Modelləşdirmə
Ciddi problem qoyan hər hansı bir mücərrəd və ya uydurma ha- 

disənin canlandırılması və bunun vasitəsilə problemin həllidir. Bu ha- 
disə çox zaman real həyatda baş verən hadisənin sadələşdirilmiş lakin 
canlı nümunəsi olur. Problemi həll etmək üçün iştirakçılar həyatda 
və bu hadisədə rast gəldikləri müəyyən rolları ifa edirlər. Lakin rolla- 
rın ifası tam sərbəstdir və onun nəticəsində alınan problemin həllini 
heç kəs əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilmir. Nəticələr rolun ifasından 
asılıdır. Modelləşdirmə zamanı şagirdlərə bu rolun ifasında öz nöq- 
teyi-nəzərindən çıxış etməyə icazə verilir. 1.Yaradıcı qabiliyyətləri və 
təxəyyülü inkişaf etdirmək üçün şagirdləri zəruri əsaslarla təchiz et- 
mək; 2.Cütlük şəklində öz baxışlarını və dəyərlərini müzakirə etmək 
üçün şagirdlərə sərbəst diskussiya təklif etmək; 3.Şagirdləri problemi 
tapmağa və onu real həyatı modelləşdirən şəraitdə həll etməyə həvəs- 
ləndirmək; 4.Şagirdlərə təhlil aparmaq və alternativ hərəkətləri qiy- 
mətləndirmək bacarığını aşılamaq; 5.Şagirdləri ictimai və ya qrup fəa- 
liyyətinin tərkib hissəsi olan qərarların qəbul edilməsi prosesinə cəlb 
etmək; 6.Məşğələ ərzində qəbul edilmiş qərarlara yenidən baxmaq və 
təhlil etmək, habelə uydurma situasiyanı gerçək vəziyyətlə müqayisə 
etmək üçün şagirdlərə imkan yaratmaq. Modelləşdirməni əyləncəli və 
maraqlı edən onun qeyri müəyyənliyi, məchulluğudur, çünki ən yaxşı 
halda da nəticələri qabaqcadan yalnız qismən müəyyən etmək olur. 

Məhz bu bilinməzlik əsl həyata daha çox oxşayır, onu daha çox 
xatırladır ki, bu da nəticələri qəti müəyyən edilmiş tamaşalar və ya 
oyunlarla müqayisədə modelləşdirmənin xeyrinə çox əsaslı dəlil ola 
bilər. 



 

 Kublaşdırma
Bu, tədqiqat üsullarından biri olub mövzunun hərtərəfli öy- 

rənilməsinə şərait yaradır. Kublaşdırma vasitəsilə şagird mövzunu 
təsvir və müqayisə etməyə, əlaqələndirməyə, təhlilə, tətbiq və mü- 
bahisəyə yönəldir. Bu zaman şagirdin tənqidi və məntiqi təfəkkü-   
rü inkişaf edir, mövzuya hərtərəfli baxışı, qiymətləndirmə bacarığı, 
əməkdaşlıq vərdişləri formalaşır. Bu üsul müəllimə imkan verir ki, 
mövzunu, vəziyyəti ətraflı tədqiq etsin, şagirdlərin mürəkkəb və in- 
teqrativ yanaşmalarına şərait yaratsın. 1.Kub düzəldilir. 2.Kubun hər 
üzünə verilən altı göstərişdən biri yazılır. (Bu barədə interaktiv iş 
vərəqləri haqqında verilmiş əlavələrdə yazılıb) 3.Müzakirə olunacaq 
mövzu müəyyən edilir. 4.Sinif 6 qrupa bölünür və hər qrupa mövzu 
üzrə bir göstəriş verilir. 5.Şagirdlər təlimatlandırılır. 6.Şagirdlər təsvir, 
müqayisə, əlaqələndirmə, təhlil, tətbiq, mübahisə edirlər. 7.Təqdimat 
edirlər. 8.Nəticə çıxarır, ümumiləşdirmə aparırlar. 9.Yekun lövhədən 
asılır. 

 Ziqzaq

Nisbətən irihəcmli əsərlərin mətni üzərində aparılan işi ziqzaq 
üsulu ilə aparmaq vaxtdan səmərəli istifadəyə şərait yaradır, əmək- 
daşlıq vərdişlərini inkişaf etdirir. İş tədqiq olunacaq mətni hissələrə 
bölünüb, nömrələnməklə başlanır. Qruplara bölünmüş şagirdlər 1-
dən 4-ə qədər sayırlar. Qrupdakı şagirdlər (ekspertlər) müvafiq 
nömrələrlə işarələnir, sonra eyni nömrəli şagirdlər bir parta ətrafına 
toplanır, mətnin müvafiq hissəsini oxuyur, verilmiş tapşırıqları yerinə 
yetirirlər. İş başa çatdıqdan sonra ikinci mərhələ başlanır. Ekspert- 
lər əvvəlki qrupa qayıdır, ekspert kimi əldə etdikləri informasiyanı 
bir-biri ilə bölüşür və mətn üzərində işi bütövləşdirirlər. 

 Beyin həmləsi
Dərsdə 5-10 dəqiqə ərzində şagirdlərin öyrənilən mövzu, proble- 

min həlli yolları üzrə müxtəlif ideyaları irəli sürməsi vasitəsi kimi isti- 
fadə olunur. Ədəbiyyat dərslərində problemli vəziyyətin yaradılması 
üçün gərək olan ilkin ideyanın formalaşmasında beyin həmləsi əvəz- 
siz rol oynayır. Beyin həmləsi şagirdlərin yeni bilikləri üzə çıxarma- 
ğa, müzakirə olunan məsələyə maraq oyadır. Əqli hücum şagirdlərin 
yeni mövzu üzrə biliklərini sürətlə üzə çıxarmağa, onlarda müzakirə 
olunan məsələyə maraq oyatmağa imkan verir. 

Bu metodun tətbiqi şagirdləri fəallaşdırır, verilən suala tez və düz- 
gün cavab tapmağa, müxtəlif ideyalar irəli sürməyə həvəs yaradır. 
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Əqli hücum tətbiq edilərkən müəllim həll olunmalı problemi elan 
edir. Sual lövhəyə yazılır və ya şifahi şəkildə verilir. Əqli hücum za- 
manı yeni mövzu ilə əlaqədar hər hansı bir fikrin, ifadənin tamamlan- 
ması üçün mümkün variantları müəyyənləşdirmək tapşırığı vermək 
də məqsədəuyğundar. Müəllim mümkün qədər çox şagirdin fikir söy- 
ləməsinə nail olmalıdır. Şagirdlər vaxt itirmədən problemlə bağlı yığ- 
cam şəkildə müxtəlif ideyalar, təkliflər irəli sürürlər. Söylənilən bütün 
mülahizələr heç bir şərh verilmədən, tənqidi münasibət bildirilmədən 
lövhədə qeyd olunur. Sonra təhlil, müzakirə mərhələsi gəlir. Müxtəlif 
ideyalar qiymətləndirilir, lehinə və əleyhinə fikirlər söylənilir. Şagird- 
lər müzakirə olunan problemin həlli üçün faydalı hesab edikləri ide- 
yaları seçirlər. 

 BİBÖ 
 BİBÖ (nəyi bilirik, nəyi bilmək istəyirik, nəyi öyrəndik və nəyi 

öyrənməliyik) şagirdlərin əvvəlki biliyi, təcrübəsi ilə yeni biliklər ara- 
sında əlaqə yaratmağa imkan verir, mövzu, problem barədə düşün- 
məsini təmin edir. Müəllim lövhədə 3 sütundan ibarət cədvəl qurur və 
aşağıdakı bölmələri qeyd edir: “Nəyi bilirik”, “Nəyi bilmək istəyirik”, 
“Nə öyrəndik və hələ nələri öyrənməliyik”. Şagirdlər əvvəl mənimsə- 
miş olduqları bilikləri bir daha nəzərdən keçirir və öyrənmək, cava- 
bını tapmaq istədiyi məsələləri, sualları müəyyənləşdirir. Bu məqsəd- 
lə müəllim özü və ya şagirdlər cütlər, qruplar halında mətni oxuyur. 
Cütlər və ya qruplar mövzu barəsində əvvəlki biliklərinə dair qeydlər 
aparırlar. Mətn oxunduqdan sonra müəllim ikinci sütundakı sual- 
lara qayıdır, əgər mətndə sualların cavabları verilibsə, onları üçüncü 
sütunda qeyd etməyi tapşırır. Şagirdlərin qeydləri dinlənilir, məqsə- 
dəuyğun sayılan cavablar müvafiq sütunda qeyd edilir. Şagirdlər əv- 
vəlki biliklərini (birinci sütunda qeyd edilənləri) yeni öyrəndikləri 
biliklərlə (yeni öyrənilənlər sütunundakı məlumatla) müqayisə edir, 
nəticə çıxarırlar. Ədəbiyyat dərslərində istifadə ediləcək təlim metod 
və texnika nümunələri sırasında auksion, anlayışın çıxarılması, rollu 
oyun, debat, şaxələndirmə və başqalarından səmərəli şəkildə istifadə 
etmək üçün onları yalnız məqamında işlətmək tələb olunur. 

 Akvarium 
Bu üsulun məqsədi diskussiya vərdişlərini inkişaf etdirməkdir. 

Akvarium bir neçə variantda keçirilə bilər. “Akvarium”un keçirilməsi- 
nin 1-ci variantı: Şagirdlərin köməyi ilə diskussiya aparmaq qaydaları 
(məsələn, reqlamentə əməl etmək, bir-birinin sözünü kəsməmək və s.) 
müəyyən edilir. 
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Şagirdlər 2 qrupa bölünür. Bir qrup dairənin daxilindəki stullarda 
əyləşərək müəllimin təklif etdiyi problemi müzakirə edir. Dairədən 
kənardakı stullarda əyləşmiş digər qrup isə diskussiyanın müəyyən 
edilmiş qaydalara uyğun aparıldığını müşahidə edir. Müəyyən olun- 
muş mövzu üzrə birinci qrup diskussiya aparır. 15-20 dəqiqədən son- 
ra diskussiya dayandırılır, “xarici dairənin” iştirakçıları diskussiyanın 
gedişini qiymətləndirir və qruplar yerini dəyişərək bu və ya digər 
problemin müzakirəsini davam etdirirlər. “Akvarium” un keçirilməsi- 
nin 2-ci variantı: “Daxili dairənin” iştirakçıları müəllimin təklif etdiyi 
problemi müzakirə edir və birinci variantdan fərqli olaraq iştirakçılar 
bu zaman yalnız problemin “lehinə” olan dəlilləri söyləyirlər. Digər 
qrupun üzvləri xarici dairədə stullarda əyləşirlər, dəlilləri dinləyir, 
yazıya alır, təhlil edir, öz əks dəlillərini hazırlayırlar. 15-20 dəqiqədən 
sonra diskussiya dayandırılır, xarici və daxili dairədən olan şagirdlər 
öz yerlərini dəyişirlər. Onlar əvvəlki iştirakçıların dəlillərini təkzib et- 
mək üçün diskussiya aparırlar. Burada qrupların vahid fikrə gəlməsi 
önəmli deyil. 

 Auksion 
Müəllim öyrənilən məsələni müəyyən edərək şagirdləri auksio- 

nun keçirilmə qaydaları haqqında təlimatlandırır. Öyrənilən əşya və 
ya hadisənin xüsusiyyətləri ardıcıl şəkildə adlandırılır. Hamı növbə 
ilə əşya və ya hadisə haqqında fikir söyləyir: hər bir fikirdən sonra 
müəllim sayır. “Bir, iki”. Bu zaman başqa iştirakçı tez təklif verə bilər. 
Sonuncu təklif verən qalib sayılır. Fikirlər bir-birini təkrarlamamalı- 
dır. Bunun üçün hamı bir-birini dinləyir. Nümunə: Riyaziyyat dər- 
sində müəllim 7 ədədinin tərkibini keçərkən sinfə “7 ədədini necə 
aldınız?” sualını verməklə auksion keçirir. Müəllim üçün məlumat. 
Mümkün olan cavablar: 1) 6+1=7; 2) 4+3=7; 3) 2+5=7; 4) 5+2=7; 5) 3+4=7; 
6) 1+6=7; 7) 1+1+1+1+1+1+1=7 Oyunda axırıncı mümkün cavabı verən 
şagird “Auksion”u qazanır. 

 Mühazirə

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

Mühazirə məlumatın müəllimdən şagirdə ötürülmə üsuludur. 
Bu üsuldan mövzu ilə bağlı məzmunun zənginləşdirilməsi, tamam- 
lanması məqsədilə istifadə etmək məqsədəuyğundur. Belə qısa mü- 
hazirələr 10-15 dəqiqə ərzində aparılır. Mühazirə ilə bağlı aşağıdakı 
məsələlərə nəzər yetirmək məqsədəmüvafiqdir: Mühazirənin məqsəd 
və vəzifələrini dəqiq müəyyənləşdirmək, plan tərtib etmək və onu şa- 
girdlərə paylamaq (və ya lövhədə yazmaq). Əyani və texniki vasitələr- 
dən istifadə etmək. 
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Müəllim mühazirə prosesini verbal (suallar vermək) və vizual (şa- 
girdlərin sifətlərinin ifadəsini və jestlərini müşahidə etmək) tənzim- 
ləməlidir. 

 Karusel
Dərsdən əvvəl iri ağ kağızlarda (vatman) mövzuya aid suallar ya- 

zılır. Müəllim qruplara müxtəlif sual yazılmış bir kağız verir. Qrup 
üzvləri sualı oxuyur və bir cavab yazır. Kağızlar saat əqrəbi istiqamə- 
tində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür. “Karusel” kimi ka- 
ğızlar bütün digər qruplardan keçərək axırda öz qrupuna qayıdır. 
Müəllim bu kağızları yazı lövhəsinə yapışdırır və bütün sinif cavabları 
müzakirə edir. 

 Klaster (şaxələndirmə)
Müəllim tərəfindən lövhədə və ya  iş vərəqlərində dairə çəkilir  

və onun mərkəzində yazılmış anlayış ilə bağlı söz və ya ifadələr söy- 
ləmək şagirdlərə tapşırılır. Mərkəzdə yazılmış anlayışdan başlayaraq 
hər növbəti söz onunla əlaqəli sözlərlə xətlər vasitəsilə birləşdirilir. 
Vaxt bitənə qədər mümkün qədər çox fikir yazmaq və onları əlaqələn- 
dirmək tövsiyə olunur.Vaxt bitəndən sonra alınan klaster müzakirə 
edilir və ümumiləşdirmə aparılır. 

 Anlayışın çıxarılması
Bu üsul oyun - tapmaca formasında keçirilir və şagirdlərdə yük- 

sək fəallıq yaradır. Müəllim lövhədə dairəvi kart asır, onun arxasında 
şagirdlərdən tələb olunan anlayışı yazır. Kartın yazı olmayan tərəfini 
şagirdlərə göstərir və gizlədilmiş anlayışların xüsusiyyətlərinə aid 2 
və ya 3 yönəldici söz sadalayır və ya yazır. Şagirdlər həmin xüsusiy- 
yətlərə uyğun olaraq gizlədilmiş anlayışı tapırlar. Əgər şagirdlər anla- 
yışı tapmaqda çətinlik çəksələr, müəllim əlavə olaraq yeni xüsusiyyət- 
lər sadalayır. Şagirdlər öz fərziyyələrini dedikdən sonra müəllim bu 
tapmacanın tapılıb-tapılmamasını hamıya çatdırır və kartoçkalarda 
yazılan sözləri açıqlayır. 

 Müzakirə
Müzakirə mövzu ətrafında ideya, məlumat, təəssürat, təhlil və 

təkliflərin qarşılıqlı mübadiləsidir. Onun əsas vəzifəsi problemi təhlil 
edərək həlli yolunu tapmaq, düzgün qərar qəbul etmək üçün imkan 
yaratmaqdır. Müzakirə dinləmək, təqdim etmək, sual vermək mədə- 
niyyətini formalaşdırır, şagirdlərin məntiqi və tənqidi təfəkkürünü, 
şifahi nitqini inkişaf etdirir. 

Müzakirə apararkən əvvəlcədən şagirdlərə müzakirə qaydaları 
xatırladılır. 
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Mövzu aydın şəkildə ifadə olunur. Müzakirə prosesini inkişaf et- 
dirən suallar vermək və şagirdlərin cavablarını nəzərdən keçirməklə 
müəllim müzakirəni tənzimləyir. Bu zaman cavabı “bəli” və ya “xeyr” 
olan qapalı suallar vermək məqsədəuyğun hesab edilmir. Müzakirə- 
də mövzuya aid “Nə baş verdi? Nə üçün baş verdi? Bu başqa cür ola 
bilərdimi və necə? Siz bu vəziyyətdə nə edərdiniz? Sizin fikrinizcə, 
həmin obraz nə hiss etdi? Siz bu şəraitdə nə hiss edərdiniz? Bu, düz 
idimi? Nə üçün?” kimi suallardan istifadə olunur. 

 Söz assosiasiyaları
Bu üsuldan istifadə edilərkən öyrəniləcək mövzuya aid əsas söz 

(və ya söz birləşməsi) lövhəyə yazılır. Şagirdlər həmin söz ilə bağlı 
ilk xatırladıqları fikirləri söyləyir və həmin fikirlər müəllim tərəfindən 
lövhəyə yazılır.Mövzu ilə bağlı olan sözlər deyilən fikirlərin arasın- 
dan seçilir və əlaqələndirilir, onlardan anlayış və yaxud ideya çıxarılır. 
Bu anlayış əsasında yeni materialın öyrənilməsinə başlanır. Bu üsul 
həm də şifahi formada tətbiq edilə bilər. 

 Problemli vəziyyət
Bu üsul tənqidi təfəkkürü, təhliletmə və ümumiləşdirmə vərdiş- 

lərini inkişaf etdirir. Müəllim əvvəlcədən problemi və müzakirə üçün 
sualları hazırlayır. Şagirdlər 4-5 nəfərlik qruplara bölünür. Problemli 
vəziyyət əks olunmuş iş vərəqləri uşaqlara paylanır. Hər qrup təklif 
edilən vəziyyətlərdən birini müzakirə edir və həlli yolunu göstərir. 
Qruplar öz işlərini bitirdikdən sonra sinifdə ümumi müzakirə aparılır. 

 Venn diaqramı
Əşya və ya hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhət- 

lərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Venn diaq- 
ramından istifadə prosesi aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır. Müqa- 
yisə olunacaq əşya və hadisələr müəyyənləşdirilir. Kəsişən dairələr 
çəkilir (ortada yazmaq üçün yer saxlanır) I və III dairədə müqayisə 
olunacaq obyektlər qeyd olunur. Şagirdlər təlimatlandırılır (təlimatda 
nəyin müqayisə olunacağı və dairələrdə oxşar və fərqli cəhətlərin necə 
qeyd olunacağı barədə danışılır). Müqayisə olunan obyektlər təsvir 
edilir: (fərqli cəhətlər sağ və sol tərəfdə, oxşar cəhətlər kəsişmə dairə- 
sində qeyd olunur). Müqayisə nəticəsində fikirlər ümumiləşdirilir 

 Layihələrin hazırlanması
Layihələrin hazırlanması müxtəlıf mövzuların müstəqil şəkildə 

tədqiq edilməsidir. Şagirdlər öz layihələrini təqdim etməzdən əvvəl 
uzun müddət onun üzərində işləyirlər. Layihələr şagirdlərin tədqiqat 
vərdişlərinin, biliklərə müstəqil yiyələnmə bacarıqlarının formalaş- 
masında mühüm rol oynayır, onlara müstəqil şəkildə öz fəaliyyət 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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proqramlarını qurmağa, habelə öz vaxtını və işini qrafik üzrə planlaş- 
dırmağa kömək edir. Bu üsul həmçinin şagirdlərin bir-biri ilə, eləcə də 
məktəbdən kənarda müxtəlif adamlarla qarşılıqlı əlaqəsi üçün şərait 
yaradır, hadisələrin hər hansı bir aspektini daha dərindən anlamağa 
imkan verir, əlavə ədəbiyyatdan istifadə etməyə istiqamətləndirir. 
Layihələr hazırlayarkən müəllim mövzu və ya problemi müəyyən 
edir və sinfə bunlardan birini seçmək imkanı verir. Problem həmçinin 
sinif tərəfindən “əqli hücum” üsulu ilə seçilə bilər. Problem konkret 
olmalıdır. Müəllim və şagirdlər birlikdə layihə üzərində işin başlama 
və başaçatma müddətini, istifadə olunacaq əyani vasitələri (ədəbiy- 
yatlar, mənbələr, təsviri vasitələr və s.) bunları əldə etmək yollarını, iş 
formalarını (fərdi yoxsa, qrup şəklində) müəyyən edirlər. İş prosesin- 
də müəllim suallara cavab verə və ya yol göstərə bilər. İşin icrasına isə 
şagirdlər özü cavabdehdir. Tədqiqatın nəticəsi hesabat, xəritə, illüst- 
rasiya, fotoşəkillər cədvəllər, qrafiklər, formasında ifadə oluna bilər. 

Sorğu vərəqləri və müsahibə 
Bu üsullar araşdırılan məsələ ilə bağlı fakt və hadisələr haqqında 

müəyyən qrupların ictimai rəyini öyrənmək məqsədilə aparılır. Sorğu 
vərəqi araşdırılan məsələ ilə bağlı tərtib edilir və burada suallar qoyu- 
lur. Sorğuda iştirak edənlər bu vərəqi müstəqil doldurur. 

 Qərarlar ağacı
Bu üsul qərarların qəbul edilməsi zamanı alternativ yolları araş- 

dırmaq və təhlil etmək məqsədi daşıyır. Müzakirə olunacaq problem 
müəllim tərəfindən izah edilir və onun həlli yollarının bir neçə varian- 
tı şagirdlərlə birlikdə müəyyənləşdirilır. 4-6 nəfərdən ibarət qruplarda 
şagirdlər problemin həlli yollarının üstünlüklərini və çatışmazlıqları- 
nı təhlil edir,onları “+”, və ya “-” işarəsinin qarşısında müvafiq qay- 
dada qeyd edirlər. Son nəticə cədvəlin qərar hissəsində yazılır və üstü 
örtülür. Bütün qrupların təqdimatından sonra müəllim əldə olunmuş 
nəticələri ümumiləşdirmək üçün müzakirə aparır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1.  Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər 
tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər dörd 
nəfərlik qruplara bölunur (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər ye- 
nidən nömrələnir. Hər qrupdakı eynirəqəmli şagirdlərdən yeni 
qrup (ekspert qrupu) yaradılır. Öyrəniləcək mətn qrupların sayı 
qədər hissələrə bölunur və ekspert qruplarına verilir. 
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Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et. 
 

A) Ziqzaq düz 
B) Karusel 
C) BİBÖ 
D) Klaster 

E) Qərarlar ağacı 
 

2. Şagirdləri real hadisənin sadələşdirilmiş, lakin canlı nümunəsi 
olan uydurma şəraitə çəkib gətirən metoddur. Burada sinif bir 
növ miniatur, mövzunu özündə daşıyan tamaşaya çevrilir və 
sonluq qeyri-müəyyən olaraq qalır. 

 

Bu təlimin hansı metodik üsuludur? 
 

A) Modelləşdirmə 
B) Akvarium 
C) Auksion 
D) İnsert 

E) T-cədvəli 
 

3. Təlim üsullarını seçin. 
 

1. Müzakirə 

2. Qruplarla iş 
3. Beyin həmləsi 
4. Kiçik qruplarla iş 
5. Venn diaqramı 
6. Diskusiya 

7. Cütlərlə iş 
 

A) 1, 3, 5, 6 

B) 1, 2, 4, 6 
C) 1, 4, 5, 7 
D) 3, 4, 5, 6 

E) 2, 4, 6, 7 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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4. Cism və hadisələrin xüsusiyyətini öyrənmək, bilik və anlaşmanı 
müəyyənləşdirmək, bilikləri aktuallaşdırmaq, dinləmə mədə- 
niyyətini inkişaf etdirmək. 

 

Söhbət hansı iş üsulundan gedir? 
 

A) Auksion 
B) Beyin həmləsi 
C) Akvarium 
D) İnsert 
E) Debat 

 

5. Problem (sual) lövhədə yazılır. Şagirdlər doğru və yalnış fərq et- 
məz öz idaeylarını çəkinmədən bildirirlər. Bütün ideyalar müza- 
kirəsiz qeydə alınır. Sonda düzgün ideyalar aşkar edilir, yekun- 
laşdırılır, təhlil edilir. 

 

Bu fikirlər hansı təlim üsuluna daxildir? 
 

A) Kublaşdırma 
B) Klaster 
C) Təqdimat 
D) Qərarlar ağacı 
E) Beyin həmləsi 

 

6. Bu üsuldan istifadə edilərkən öyrəniləcək mövzuya aid əsas söz 
(və ya söz birləşməsi) lövhəyə yazılır. Şagirdlər həmin söz ilə 
bağlı ilk xatırladıqları fikirləri söyləyir və həmin fikirlər müəllim 
tərəfindən lövhəyə yazılır. Mövzu ilə bağlı olan sözlər deyilən 
fikirlərin arasından seçilir və əlaqələndirilir, onlardan anlayış və 
yaxud ideya çıxarılır. 

 

Söhbət hansı iş üsulundan gedir? 
 

A) Karusel 
B) Akvariumm 
C) T- cədvəli 
D) Qərarlar ağacı 
E) Söz assosiasiyaları 
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7. Dərsdən əvvəl iri ağ kağızlarda (vatman) mövzuya aid suallar 
yazılır. Müəllim qruplara müxtəlif sual yazılmış bir kağız verir. 
Qrup üzvləri sualı oxuyur və bir cavab yazır. Kağızlar saat əqrə- 
bi istiqamətində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür. 

 

Söhbət hansı iş üsulundan gedir? 
 

A) Karusel 
B) Ziqzaq 
C) Klaster 
D) Akvarium 

E) Auksion 
 

5.7. Təlimin digər təşkilat formaları 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Təlimdə dərslərlə yanaşı, digər formalardan da istifadə olunur. 
Belə formalara seminar məşğələləri, praktikumlar, təlim ekskursiyala- 
rı, fakültativ məşğələlər, əlavə məşğələlər, məsləhətlər, ev tapşırıqla- 
rı, təlimin sinifdənxaric formaları daxildir. Bütün bu formalar təlimin 
əsas forması olan dərslə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirilir. 

Seminar məşğələləri məktəbin yuxarı siniflərində, həm də əsasən 
humanitar fənlərin tədrisində iri proqram mövzuları ilə bağlı tətbiq 
olunur. Şagirdlər verilmiş mövzu üzərində müstəqil çalışır, icmal (mə- 
ruzə və ya referat) hazırlayıb yoldaşları qarşısında çıxış edirlər. Semi- 
nar disput (mübahisə) formasında da keçirilə bilər. Bəzən hər məruzə 
üzrə əvvəlcədən rəyçilər (opponentlər) təyin edilir: onlar məruzəyə 
öz münasibətlərini bildirirlər. Seminar məşğələsi bir neçə mərhələdə 
keçirilir: hazırlıq, müəllimin giriş sözü, çıxışlar və müzakirələr, yekun 
və qiymətləndirmə. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Təlimin digər təşkilat formaları hansılardır? 
2. Təlimin sinifdənxaric iş formalarının məqsədi nədir? 
3. Təlimin fərdi təşkli forması hansıdır və onun məzmununu nə təş- 

kil edir ? 
4. Təlimin sinifdənxaric iş formalarının hansı növləri var? 
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Seminar məşğələləri şagirdləri müstəqil işə cəlb etmək, onlarda 
özünütəhsil bacarıqları aşılamaq baxımından əhəmiyyətlidir. 

Praktikumlar şagirdlərin müstəqil işinə əsaslanan formalardır. 
Onlar fənn kabinetlərində, laboratoriya və emalatxanalarda, təd- ris-
təcrübə sahələrində, şagird istehsalat briqadalarında, əsasən, bio- 
logiya, fizika, kimya, riyaziyyat, əmək təlimi və b. fənlər üzrə keçirilir. 
Şagirdlər müəllimin verdiyi təlimat əsasında fərdi və ya kiçik qrupla 
tapşırığı yerinə yetirirlər. Praktikumlar, seminar məşğələlərində ol- 
duğu kimi, müxtəlif mərhələlərdə aparılır. Düzgün təşkil edilib keçi- 
rilən praktikumlar şagirdlərin politexnik, əmək və peşəyönümü işinə 
kömək göstərir. 

Maraq dərsləri təlimin differensiallaşmasına xidmət edir, şagird- 
lərin biliyini dərinləşdirir, onları yaradıcılığa, elmi tədqiqat işinə cəlb 
edir, onlarda konkret bir fənnə marağını formalaşdırır. Maraq dərsləri 
şagirdlərin fərdi qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. 

Fakültətiv məşğələlər müxtəlif fənlər üzrə könüllülük əsasında 
aparılan məşğələlərdir. Bu məşğələlər məktəbin orta və yuxarı si- 
niflərində xüsusi proqramlarla keçirilir. Proqrama müəyyən fənlər 
(humanitar, təbii-riyazi və texniki elm sahələri) üzrə nəzəri biliklər, 
praktik bacarıqlar və tədqiqatçılıq ünsürləri daxil edilir. Fakültətiv 
məşğələlərdə müstəqil yaradıcı işlərə, tədqiqatçılıq işinə geniş yer ve- 
rilməli, şagirdlərin fərdi maraq və qabiliyyətlərinin inkişafına şərait 
yaradılmalıdır. 

Əlavə məşğələlər geridə qalan, eləcə də yaxşı oxuyan şagirdlərlə 
dərsdənkənar aparılan iş formalarıdır. Bu məşğələlərdə zəif oxuyan 
şagirdlərin çətinlik çəkdiyi məsələlər üzrə fərdi tapşırıqlar yerinə ye- 
tirilir, çalışqan şagirdlər isə maraq və qabiliyyətlərini ödəyən yaradıcı 
tapşırıqlar üzərində işləyirlər. Əlavə məşğələlər ehtiyaca görə 15-20 
dəqiqə vaxt ərzində keçirilir. Belə məşğələlərə rəhbərlik işinə əlaçı şa- 
girdləri və tələbələri də cəlb etmək olar. 

Məsləhətlər şagirdlərin çətinlik çəkdikləri mövzular üzrə aparı- 
lan təlim formalarıdır. Onlar fərdi və qrup şəklində keçirilə bilər. Bəzi 
məktəblərdə məsləhətlər il boyu xüsusi cədvəl üzrə (müəyyən günlər- 
də və saatlarda) aparılır. 

Ev tapşırıqları təlimin fərdi təşkili formalarıdır. Ev tapşırıqları - şa- 
girdləri özünətəhsilə hazırlayır. Onlar işlərini necə planlaşdırmağı və 
hissələrə bölməyi, zəruri materiallar toplayıb təhlil etməyi, özünə nə- 
zarət etmək metodlarmı öyrənir, kitab üzərində işləmək, müstəqil ola- 
raq çıxışa, məruzəyə hazırlaşmaq bacarıq və vərdişlərinə yiyələmirlər. 
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Onlar müxtəlif vəzifələri yerinə yetirir: dərsdə keçilən materialla- 
rı möhkəmlətmək, dərinləşdirmək, nəzəri biliyi tətbiq etmək, növbəti 
mövzunu mənimsəməyə hazırlaşmaq və s. 

Fəndən və mövzudan asılı olaraq ev tapşırıqları şifahi, yazılı, əməli 
xarakterdə ola bilər. 

Ev tapşırıqları bir sıra tələblərə uyğun olmalıdır: 
- tapşırığın məqsədi və icra qaydası şagirdlərə aydın olmalıdır; 
- tapşırıqlar məzmunca rəngarəng olmalıdır; əks halda onlar yoru- 

cu olar; 
- tapşırığın həcmi müəyyən olunmuş vaxt normasına uyğun gəlmə- 

lidir (şagird gün ərzində bütün tapşırıqlara I-IV siniflərdə 1-1,5 saata- 
dək, V-VI siniflərdə 2 saat, VII-VIII siniflərdə 2,5-3 saat, IX-XI siniflərdə 
3-4 saat vaxt sərf etməlidir); əks halda şagirdin digər fəaliyyət sahələri 
ilə (əmək, idman, incəsənət və s.) məşğul olmaq imkanı məhdudlaşır; 

- ev tapşırıqları mümkün qədər yaradıcı xarakter daşımalıdır; 
- tapşırıqların icrası müntəzəm yoxlanmalıdır; əks halda, şagirdlər- 

də məsuliyyət hissi azala bilər, tapşırıqlar icrasız qalar. 
Təlimin sinifdənxaric iş formaları dərslərdə öyrənilən bilikləri 

genişləndirmək, təlimə maraq oyatmaq, fərdi meyil və qabiliyyətləri 
inkişaf etdirmək məqsədi güdür. Sinifdənxaric təlim işləri bir neçə 
növdə olur: 

a) kollektiv işlər (fənn olimpiadaları, təlim konfransları, şən hazır- 
cavabların yarışı, müsabiqə və baxışlar, elmi mövzuda söhbət və mə- 
ruzələr, intellektual oyunlar və b.); b) qrupla aparılan işlər (fənn, texni- 
ki, bədii və idman dərnəkləri); c) fərdi işlər (mütaliə, fərdi tapşırıqların 
icrası, əyani vəsait hazırlamaq, məruzə etmək, referat yazmaq və s.). 

Təlimin sinifdənxaric formalarını dərslərlə əlaqələndirmək, onla- 
rın emosional təsirini artırmaq vacib şərtdir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Təlimin təşkilinin sinifdənxaric iş formaları verilmiş bəndi 
göstərin. 

 

1 – dərs 
2 – dərnək 
3 – bilik 
4 – tərbiyəvi söhbət 
5 – ekskursiya 
6 – ev tapşırıqları 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    



211  

 

A) 1, 3, 5 
B) 1, 4, 5 
C) 2, 5, 6 
D) 2, 4, 6 

E) 1, 3, 6 
 

2. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi formalarını seçin. 
 

1 - dərnəklər 
2 - seminarlar 
3 - kombinə edilmiş dərs 
4 - fakültətiv məşğələlər 
5 - bilik və bacarıqlara nəzarət və korreksiya 
6 - biliklərin möhkəmləndirilməsi dərsi 

7 - tədris ekskursiyaları 
 

A) 3, 6, 4, 2 
B) 1, 2, 4, 6 
C) 2, 5, 7, 3 
D) 1, 2, 4, 7. 

E) 5, 3, 1, 7 
 

3. Ev tapşırığının əhəmiyyətini müəyyən edin. 
 

1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini tə- 
min edir. 

2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ 
şəkildə tətbi-qini təmin edir. 

3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol 
oynayır. 

4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yaradıcılıq bacarığını inkişaf 
etdirir. 

 

A) 1, 2, 3 
B) 1, 2, 4 
C) 2, 3, 4 
D) 1, 3, 4 

E) 1, 2, 3, 4 
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4. Bunlardan hansı sinifdənkənar iş forması deyildir? 
 

A) fənn dərnəkləri, əlavə məşğələlər 

B) kitab müzakirəsi, oxucu konfransları 
C) müsabiqələr, disputlar, turizm gəzintiləri 

D) bayramlar, görkəmli adamlarla görüşlər 

E) bədii özfəaliyyət dərnəyi, diyarşünaslıq işləri 
 

5.8. Dərnəklərin təşkili 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Dərnəklər əsasən iki cür təşkil olunur: 1) Fənn dərnəkləri. Bu 

dərnəklər bilavasitə məktəbdə tədris olunan fənlərlə bağlıdır. Bu dər- 
nəklər həmin fənlərin daha dərindən mənimsənilməsinə, o sahədə şa- 
girdlərin biliklərinin daha da dərinləşdirilməsinə xidmət edir. Fənn 
dərnəklərini əsasən fənni tədris edən müəllimlər aparırılar; 

2) Marağa görə təşkil olunan dərnəklər. Belə dərnəklər uşaqların 
maraq və meylinə görə təşkil edilir. Bu dərnəkləri yuxarı sinif şagird- 
ləri və ya müəyyən mütəxəssis, maraqlı şəxs təşkil edib keçirə bilir. 

Fənn dərnəkləri öz istiqamətinə, məzmununa, iş metodlarına, ke- 

çirilmə vaxtına görə müxtəlifdir. Praktika təsdiq edir ki, fənn dərnək- 
ləri şagirdərin maraq və meyillərinin inkişafında olduqca əlverişli rol 
oynayır. Təlimə müsbət münasibət inkişafa da müsbət təsir edir. Dər- 
nəklər həyatla əlaqənin möhkəmləndirilməsinə, fənlərarası əlaqənin 

inkişafına kömək edir. Şagirdlərin fənn dərnəklərində iştirakı tədris 
prosesini fəallaşdırır, təlimin keyfiyyətini yüksəldir. 

Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 04.08. 2017-ci il tarixli 
238 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Neçə cür dərnəklər var? 

2. Fənn dərnəklərinin rolu nədən ibarətdir? 

3. Dərnəklər haqqında hansı dövlət sənədləri mövcudur? 
4. Dərnəklərin təşkilinin məqsədi nədir? 

5. Dərnəklərin təşkilinə hansı tələblər verilir? 
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Ümumtəhsil məktəblərində dərnəklərin təşkili Qaydası: 1. Bu 
Qayda “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.7- 
ci, 31.0.2-ci və 32.3.4-cü maddələrinə, “Ümumtəhsil məktəbinin Nü- 

munəvi Nizamnaməsi”nin 4.18-ci bəndinə əsasən hazırlanmışdır və 
ümumtəhsil məktəblərində (bundan sonra – məktəblərdə) büdcə və- 
saiti hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan dərnəklərin təşkili 
qaydalarını tənzimləyir. Hər hansı bir məktəbdə dərnəklər ayrılmış 

ştat vahidinə (stavkasına) uyğun yaradılır. Dərnəklər təhsilalanların 
meyil və marağı, habelə məktəbdə müvafiq maddi bazanın, pedaqoji 
kadr təminatının olması nəzərə alınmaqla təşkil edilir. Dərnəklər, bir 
qayda olaraq, fənn və incəsənət sahələri, bədii və texniki yaradıcılıq, 

idman növləri üzrə yaradılır. Dərnəklərin təşkilində əsas məqsəd təh- 
silalanların mövcud potensiallarının inkişafı, məlumatlılıq səviyyə- 
sinin artırılması üçün lazımi şəraitin yaradılması, tədris proqramları 
əsasında qazandıqları bilik və bacarıqların genişləndirilməsi, onlar- 
da yaradıcılıq və tətbiqetmə bacarıqlarının formalaşdırılmasından 

ibarətdir. Dərnəklər şagirdlərin könüllülüyü əsasında təşkil olunur. 
Bu və digər dərnək məqsəd və məzmunundan asılı olaraq, bir, yaxud 
bir neçə dərs ili ərzində fəaliyyət göstərə bilər. Dövlət büdcəsi hesabı- 
na maliyyələşdirilən dərnəklər ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil 

səviyyəsində təhsil alan şagirdlərdən təşkil edilir. Həmin dərnəklər 
komplektləşdirilərkən sinif səviyyəsindən asılı olmayaraq şagirdlə- 
rin marağı, istedad və intellekti nəzərə alınır. Dərnəklər, bir qayda 
olaraq, 8 nəfərdən az olmamaqla komplektləşdirilir. Hər hansı bir 

dərnəkdə şagirdlərin maksimum sayı 15 nəfər müəyyən edilir. Dər- 
nək rəhbəri məktəb direktorunun əmri ilə təyin və azad edilir. Hər 
hansı bir dərnəyə rəhbər təyin olunarkən (müəllim, yaxud kənardan 
dəvət olunan mütəxəssis) onun dərnəyin istiqamətinə, məzmun və 

mahiyyətinə uyğun səriştə və peşəkarlığa malik olmasını təsdiq edən 
sənədlər (diplom, sertifikat və s.) nəzərə alınır. 10. Dərnəklər dərs- 
dənkənar vaxtlarda və direktor tərəfindən təsdiq olunmuş cədvəl 
üzrə aparılır. Dərnəklərin fəaliyyəti yerli təhsili idarəetmə orqanları- 

nın təsdiq etdiyi illik plan əsasında təşkil olunur. Dərnək məşğələləri 
və şagirdlərin davamiyyəti müvafiq jurnalda qeyd edilir.İdman is- 
tiqamətli dərnəklərə cəlb edilmiş şagirdlər üçün onların sağlamlığı 
barədə tibbi arayış təqdim olunmalıdır. Məktəbin rəhbərliyi təşkil 

olunan dərnəklərin səmərəli fəaliyyəti üçün məsuliyyət daşıyır. 
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Dərnəklərin işinə ümumi rəhbərlik və nəzarət direktor müavin- 
lərindən birinin vəzifə bölgüsünə daxil olunur. Dərnəklərin dərs ili 
(illəri) ərzindəki fəaliyyəti şagirdlərin cəlb olunduqları dərnəklərin tə- 
yinatına uyğun tədbirlərdə (sərgi, müsabiqə, yarış, konsert, olimpiada 
və s.) iştirak səviyyəsinə görə qiymətləndirilir. Məktəbdə büdcə və- 
saiti hesabına maliyyələşdirilən dərnəklərlə yanaşı, bu “Qayda”dan 
irəli gələn tələblər nəzərə alınmaqla ödənişli və ictimai əsaslarla da 
dərnəklər təşkil oluna bilər 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Neçə cür dərnək var? 
 

A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 

E) 6 
 

2. Dərnəklərə aid olanları seç. 
 

1. Könüllü 
2. Tarix (tarixi yerlərə) 
3. Fənn 
4. Marağa görə 
5. İncəsənət (muzey və sərgilərə) 
6. Bədii, texniki yaradıcılıq üzrə 
7. İstehsalat 
8. Müşahidəedici 
9. İstedad qabiliyyət nəzərə alınır 
10. İlk tanışlıq və ya giriş 

 

A) 1,2,3,5,7,8 
B) 2,3,6,7,9 
C) 1,3,4,6,8 
D) 3,5,7,8,9 

E) 2,6,9,10 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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3. Dərnəklərə ümumi rəhbərlik və nəzarəti kim edir? 
 

A) Direktor 
B) Metodist 
C) direktor müavinlərindən biri 
D) metodbirləşmə sədri 

E) sinif rəhbərləri 
 

5.9. Ekskursiyaların təşkili 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Ekskursiyalar tədris işinin qədim formalarındandır. Könüllü ke- 
çirilən tərbiyə xarakterli ekskursiyalardan fərqli olaraq, təlim ekskur- 
siyaları tədris proqramlarında öz əksini tapır. Ekskursiyanın hər bir 
mərhələsinin vəzifəsindən asılı olaraq, müəllim şagirdləri kollektiv, 
qrup və fərdi tapşırıqlar üzərində işlədir. Ekskursiyaların təşkilin-  
də məqsəd, obyektin xüsusiyyətləri, şagirdlərin idrak qabiliyyətini 
səmərəli idarə etmək imkanları, həmçinin şagirdlərin təhlükəsizliyini 
və sağlamlığını müdafiə etmək istəyi ilə şərtlənir. 

Təlim ekskursiyaları sinfin bütün şagird heyəti ilə təbii şəraitdə 
keçirilən məşğələlərdir. Onları könüllü keçirilən tərbiyəvi xarakterli 
ekskursiyalardan fərqləndirmək lazımdır. Təlim ekskursiyaları tədris 
proqramlarında öz əksini tapır: müəllim hansı mövzularda ekskursi- 
ya təşkil edəcəyini proqram əsasında müəyyənləşdirir.Ekskursiyalar - 
sinfə və ya məktəbə gətirilməsi mümkün olmayan obyektlərlə şagird- 
ləri tanış etmək məqsədilə təşkil edilir. Aparıldığı obyektlərdən asılı 
olaraq təlim ekskursiyalarının dörd növü ayırd edilir: təbiət, tarix (ta- 
rixi yerlərə), incəsənət (muzey və sərgilərə), istehsalat ekskursiyaları. 
Təbiətə təşkil edilən ekskursiyalara təbiət ekskursiyaları deyilir. Bu, 
ən çox biologiya, coğrafiya fənləri üzrə olur. 

1. Ekskursiyaların təşkilinin məqsədi nədir ? 
2. Ekskursiyaların neçə növü var ? 
3. Ekskursiyaların neçə tipi var ? 
4. Ekskursiyalar neçə mərhələdə təşkil edilir? 



216  

 

İstehsalata təşkil edilən ekskursiyalar prosesində şagirdlər isteh- 

sal prosesinin ən zəruri məsələləri ilə tanış olurlar. Belə ekskursiyalar 

kimya, fizika, əmək təlimi üzrə təşkil edilir. Tarix ekskursiyaları tarixi 

yerlərə, “Şəhidlər Xiyabanı”na, abidələrə təşkil edilir. İncəsənət eks- 

kursiyaları ədəbiyyat, incəsənət muzeylərinə, abidələrinə təşkil olu- 

nur. 

Daşıdıqları məqsədə görə ekskursiyalar üç tipdə olur: a) ilk tanış- 

lıq və ya giriş ekskursiyaları (mövzudan qabaq keçirilir və ona maraq 

oyatmaq məqsədi daşıyır); b) cari və ya müşayiətedici ekskursiyalar 

(mövzu öyrənilən prosesdə keçirilir və nəzəri bilikləri möhkəmlət- 

mək, tətbiq etmək məqsədi güdür); c) yekun ekskursiyaları (mövzu 

öyrənildikdən sonra keçirilir və mövzuya yekun vurmaq, öyrənilənlə- 

ri sistemə salmaq, tətbiq etmək, yoxlamaq məqsədi güdür). 

Ekskursiyalar bir neçə mərhələdə təşkil olunur: 
- hazırlıq (şagirdlər nəzəri biliyi təkrar edir, müəllim obyektlə ta- 

nış olub, ekskursiyanın plan və marşrutunu müəyyən edir); 

- ekskursiyanın keçirilməsi (plan əsasında obyekt haqqında məlu- 

mat verilir, şagirdlər müşahidə edir, qeydlər aparırlar); 

- yekun mərhələsi - müxtəlif formalarda (əyani vəsait hazırlamaq, 

inşa yazmaq, müsahibə aparmaq, kolleksiya və herbari düzəltmək və 

s.) aparılır. 
Ekskursiyaların tərbiyəvi əhəmiyyəti də böyükdür, şagirdlər bir-

birini yaxından tanıyır, bir-birinə qayğı göstərməyi öyrənirlər. On- 
larda təbiətə, elmə, incəsənətə məhəbbət formalaşır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Ekskursiyaya aid olanları seç. 
 

1. Təbiət 

2. Tarix (tarixi yerlərə) 

3. Fənn 

4. Ekoloji 

5. İncəsənət (muzey və sərgilərə) 

6. Marağa görə 

7. İstehsalat 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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8. İlk tanışlıq və ya giriş 

9. Müşahidəedici 

10. Fakültətiv 
 

A) 1,2,3,5,7,8 

B) 2,3,6,7,9 

C) 3,5,7,8 

D) 3,5,7,8,9 

E) 2,6,9,10 
 

2. Ekskursiyanın növünə aid deyil. 
 

A) Təbiət 

B) Tarix (tarixi yerlərə) 

C)Ekoloji 

D) İncəsənət (muzey və sərgilərə) 

E) İstehsalat ekskursiyaları 
 

3. Ekskursiyanın tipinə aid olan seçin. 
 

A) Təbiət, tarix (tarixi yerlərə), ekoloji, turizm gəzintiləri. 

B) İncəsənət, istehsalat ekskursiyaları. 

C) İlk tanışlıq və ya giriş, cari və ya müşayiətedici, yekun. 

D) Giriş ekskursiyaları ekoloji, muzey və sərgilərə. 

E) Diaqnostik, cari, təbii. 
 

4. Ekskursiyaların neçə mərhələsi var. 
 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 
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5.10. Məktəbdənkənar tədbirlər 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Məktəbdənkənar təhsil uşaq, yeniyetmə və gənclərin maraq, meyl 

və bacarıqlarının, intellektual səviyyələrinin, yaradıcılıq qabiliyyət- 
lərinin inkişafı, fiziki cəhətdən sağlam böyümələri üçün əlverişli şə- 
rait yaradır, onların istirahətinin, asudə vaxtlarının mənalı təşkilini 
təmin edir. Məktəbdənkənar təlim-tərbiyə könüllülük əsasında qu- 

rulur, ailə, təhsil müəssisələri, ictimai təşkilatlar, yaradıcılıq birlik- 
ləri, cəmiyyətlər, fondlar, əmək kollektivləri ilə birlikdə, həmçinin 
ayrı-ayrı vətəndaşların köməyi ilə aparılır. Məktəbdənkənar təhsil 
müəssisələrinə aşağıdakılar daxildir: uşaq-gənc yaradıcılıq sarayları, 

evləri, klublar, bədii, estetik, texniki, ekoloji, turizm və diyarşünaslıq 
yönümlü mərkəzlər, uşaq-gənclər idman və şahmat məktəbləri və s. 
Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində məşğul olan uşaqlar, şagird- 
lər, tələbələr məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin xidmətlərindən 

pulsuz və güzəştlə istifadə edirlər. «Təyyarə» modelçiliyi, «Robot tex- 
nikası», «Kimya - texnologiya» və s. adlarda dərnəklər fəaliyyət göstə- 
rir. Texniki yaradıcılıq mərkəzlərinə cəlb olunan uşaq, yeniyetmə və 
gənclərin texniki yaradıcılıq potensialları inkişaf etdirilir, onlar erkən 

yaşlarından səmərələşdiricilik və ixtiraçılıq işlərinə cəlb olunurlar. Bu 
müəssisələrdə məşğul olan məktəblilər ümumtəhsil məktəblərində fi- 
zika, kimya, riyaziyyat, informatika, astronomiya dərslərində aldıq- 
ları nəzəri bilikləri konstruktiv fəaliyyətləri zamanı daha yaxşı mə- 

nimsəyirlər. Texniki yaradıcılıq mərkəzlərində bütün təqvim ili ərzin- 
də dərnək üzvləri ilə müxtəlif mədəni-kütləvi tədbirlər, elmi-texniki 
yaradıcılıq müsabiqələri, sərgilər, texniki idman yarışları, ekskursi- 
yalar keçirilir, onların respublika və beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə 
iştirakları təmin olunur. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Məktəbdənkənar tədbirlər hansı məqsədlə təşkil edilir? 

2. Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrə nələr daxildir? 
3. Gənc turistlər və diyarşünaslıq mərkəzləri hansı istiqamətlərdə 

fəaliyyət göstərirlər? 
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Respublikada mövcud olan məktəbdənkənar tərbiyə mərkəzlərin- 
də əsasən «Bədii qiraət», «Debat» klubu», «Rəsm studiyası», «Uşaq 
parlamenti», «İnformatika», «Elektrotexnika», «Kimya texnologiya», 
«Tarix-diyarşünaslıq», «Fortepiano», «Texniki estetika» və s. dərnək- 
lər təşkil olunur. Respublikamızda gənc turistlər və diyarşünaslıq 
mərkəzi fəaliyyət göstərir. 

Gənc turistlər və diyarşünaslıq mərkəzləri öz işini əsasən aşağıda- 
kı istiqamətlər üzrə qurur: 1. Bizim irs; 2. İncəsənət aləmində; 3. Azər- 
baycan beynəlxalq aləmdə; 4. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda 
mübarizədə; 5. Azərbaycanın tikintiləri üzrə yürüşlərdə; 6. Təbiətin 
sirlərinə doğru; 7. Kütləvilikdən turizm ustalığınadək. Bu bölmələrdə 
aparılan işlərin əsas məqsədi tariximizi, soy-kökümüzü, mədəniyyət, 
ədəbiyyat və incəsənətimizi gənc nəslə öyrətmək, vətənimizin flora 
və faunası haqqında onlara bilik vermək, tarixi abidələrimizi qoru- 
maq, vətənə məhəbbət hissi aşılamaqdır. Mərkəzlər nəinki uşaqlarla 
iş aparır, həmçinin metodiki tövsiyələr işləyib hazırlayır, şəhər, rayon 
təhsil şöbələrinə, təhsil müəssisələrinə əməli köməklik göstərir. Gənc 
turistlər və diyarşünaslıq mərkəzləri respublikamızın tarixini, flora 
və faunasını, mədəniyyət abidələrini şagird və tələbələrə tanıtmaq, 
onlara sevdirmək məqsədilə ekskursiya, yürüş və gəzintilər təşkil 
edir, şagirdlərə milli dəyərlərimizin qorunması, torpağa sevgi, vətənə 
məhəbbət hissinin aşılanması istiqamətində mütəmadi iş aparır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Məktəbdənkənar müəssisələr verilmiş bəndi göstərin. 
 

1 – klub 
2 – turizim gəzintiləri 
3 – şahmat məktəbləri 
4 – tərbiyəvi söhbət 
5 – diyarşünaslıq mərkəzləri 
6 – ev tapşırıqları 

 

A) 1, 3, 5 
B) 1, 4, 5 
C) 2, 5, 6 
D) 2, 4, 6 
E) 1, 3, 6 
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2. Gənc turistlər və diyarşünaslıq mərkəzlərinin işinə aid olanla- 
rı göstər. 

 

1 – Azərbaycan beynəlxalq aləmdə 
2 – turizim gəzintiləri 
3 – şahmat məktəbləri 
4 – təbiətin sirlərinə doğru 
5 – incəsənət aləmində 

6 – ev tapşırıqları 
 

A) 1, 3, 5 

B) 1, 4, 5 
C) 2, 5, 6 
D) 2, 4, 6 

E) 1, 3, 6 
 

3. Bunlardan hansı məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinə aid 
deyildir? 

 

A) uşaq-gənc yaradıcılıq sarayları, evləri, klublar 
B) estetik, texniki, ekoloji, turizm və diyarşünaslıq yönümlü mərkəz- 

lər 
C) uşaq-gənclər idman və şahmat məktəblər 
D) «Bədii qiraət», «Debat» klubu», «Rəsm studiyası», «Uşaq parla- 

menti», 

E) fakültətiv məşğələlər, ev tapşırıqları, məsləhətlər, praktikumlar 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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6.1. Taksonomiya nədir? 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Taksonomiya - yun. taxis - dərəcə, sıra və qanun/–taksonlar, onla- 
rın qruplaşdırılması və tabeliliyi haqqında elm və ya yaxud təsnifatın 
prinsipləri haqqında təlim/ anlamını verir. Demək taksonomiya – yu- 

nan sözüdür (taxus – qayda ilə yerləşmə + romos – qanun deməkdir). 
Taksonomik təsnifatın üzvləri isə takson adlanır. Taksonomiya və ya 
Taksonomik kateqoriyalar - sadədən mürəkkəbə doğru zəncirvari, 
ierarxiya üzrə inkişafı əks etdirən anlayışlar sistemidir. Taksonomik 

kateqoriyaların iyerarxiyasını ilk dəfə İsveç Kral Elmlər Akademiya- 
sının üzvü, onun yaradıcılarından biri, Paris Elmlər Akademiyasının 
və bir sıra digər elmi cəmiyyətlərin və akademiyaların üzvü olmuş 
Karl Liniey yaratmışdır. İlk dəfə termin kimi 1813-cü ildə Ogüsten 

Dekandol tərəfindən bitkilərin klasifikasıyasını vermək üçün işlədil- 
mişdir. 

VI 

VI  BÖLMƏ 

TƏHSIL  PROSESININ PSIXOLOJI 
PROBLEMLƏRI  

1. Taksonomiya nəyə deyilir? 

2. İlk dəfə taksonomiyalar hansı anlamda işlənilmişdir? 
3. Təhsildə taksonomiyalar nə uçün lazımdır? 
4. Hansı taksonomiya modelləri yaradılmışdır? 
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Sonralar bu termin biologiya ilə yanaşı, pedaqoqika, linqvistika, 
coğrafiya, geologiya və s. elm sahələrində də mürəkkəb sistemlərin 
mahiyyətini, klasifikasıyasını göstərmək üçün geniş istifadə edilməyə 
başlandı. Riyazi olaraq taksonomiya ağacvari struktura malik, sistem- 
ləşdirilmiş obyektlər toplusudur. Bu strukturun lap üst səviyyəsində 
birləşdirici vahid takson-bünövrə taksonu yerləşir. Alt səviyyələrdə- 
ki taksonlar isə özündən üstə nisbətən daha çox konkretləşmiş tak- 
sonomik vahiddir. Müxtəlif taksonomiyalardan yalnız üçü-idraki, 
emosional və psixomotor taksonomiyalar mütəxəssislər tərəfindən 
təhsil üçün əhəmiyyətli hesab edilmişdir. Pedaqogika və psxologiya- 
da taksonomiyaya aşağıdakı təriflər verilmişdir: 

Təlim məqsədlərinin şəbəkəli (iyerarxik) və ya «sistemli» təsnifatı- 
na taksonomiya deyilir. 

Şəbəkələr düzülüşünə malik olan mürəkkəb fəaliyyət sahələrinin 
sistemli nəzəriyyəsinə taksonomiya deyilir. 

“Təhsildə taksonomiyalar nə üçün lazımdır?” Problem baxımın- 
dan tədqiqat işlərinin təhlili nəticəsində sualı belə cavablandırmaq 
olar: 

 

Təhsildə qarşıya düzgün məqsəd qoymaq üçün. 
Təhsilalanların tapşırıqları düzgün formulə etmələri üçün. 
Adekvat qiymətləndirmə vasitələri seçmək üçün. 
Təlim nəticələrinə əsasən düzgün təhlil aparmaq üçün. 

 

Təlim məqsədlərinin taksonomiyası 30-cu illərdən başlayaraq tə- 
dqiqat obyekti kimi müxtəlif alimlər tərəfindən araşdırılmış, koqnitiv 
proseslərin, intellektin strukturunu əks etdirən konseptual modellər 
yaradılmışdır. R.V.Tayler (1930), B.Blum (1956), G.Gilford (1967), Vil- 
son (1967), Bruner (1979) və başqaları tərəfindən idrak, emosional, 
psixomotor (koqnitiv, affektiv, qeyri-iradi) sahələrdə taksonomiyalar 
işlənilmişdir. Digər tədqiqatçılar da bu məsələləri həmin taksonomi- 
yalar axarında araşdırmışlar. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Taksonomiyanın tərifi deyil. 
 

A) Taksonomiya – yunan sözüdür (taxus – qayda ilə yerləşmə + ro- 
mos – qanun deməkdir). 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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B) Təlim məqsədlərinin «sistemli» və şəbəkəli (iyerarxik) təsnifatı- 
na taksonomiya deyilir. 

C) Taksonomiya taksonlar, yəni təsnifatın üzvləri arasındakı qanu- 
nauyğun əlaqələrə istinad edir. 

D) Şəbəkələr düzülüşünə malik olan mürəkkəb fəaliyyət sahələri- 
nin sistemli nəzəriyyəsinə taksonomiya deyilir. 

E) Təlimin qarşısinda duran məqsəd və vəzifələrin reallaşmasına 
taksonomiya deyilir. 

 

2. “Təhsildə taksonomiyalar nə üçün lazımdır?” sualının cavabı 
deyil. 

 

A) Təhsildə qarşıya düzgün məqsəd qoymaq üçün. 
B) Təhsilalanların tapşırıqları düzgün formulə etmələri üçün. 
C) Adekvat qiymətləndirmə vasitələri seçmək üçün. 
D) Təlim nəticələrinə əsasən düzgün təhlil aparmaq üçün. 
E) Təhsili sistemini düzgün idarə etmək üçün. 

 

3. Taksonomiyalar təlim prosesində hansı imkanları yaradır? 
 

1. Təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək 
2. Dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam 

şəkildə həyata keçirmək. 
3. Qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələrini seç- 

mək. 

4. Şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq. 
 

A) 1,2 B) 1,3 C) 1,4 D) 3,4 E) 2,4 
 

4. Taksonomiya anlayışına aid variantı seçin. 
 

1. Koqnitiv 

2. Psixomotor 
3. Kontekstual 
4. Affektiv 
5. Emosional 
6. İdraki 

7. Qeyri-iradi 



 

8. İradi 

9. Məntiqi 
 

A) 1,3,4,6 
B) 1,4,7,8,9 
C) 1,2,5,7 
D) 3,6,7 

E) 4,6,8,9 
 

5. Təhsil taksonomiyaları hansılardır? 
 

A) Deklorativ, emosional, idraki 
B) Psixomotor, prosedural, koqnitiv 
C) İdraki, emosional, psixomotor 
D) İdraki, kontekstual, emosional 

E) Qeyri iradi, emosional, ünsiyyət 
 

6. Təhsil taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir. 
 

A) Taksonomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını və əlaqəliliyini tə- 
min edir. 

B) Taksonomiya qısa müddətdə böyükhəcmli materialı öyrənmək 
imkanı verir. 

C) Taksonomiya təlimin keyfiyyətini yüksəldir. 
D) Taksonomiya təlimin konqruentliyinə əminlik yaradır. 

E) Taksonomik təsnifatın üzvləri isə takson adlanır. 

 
 

6.2. Taksonomiyaların yaradılması prinsipləri 
 

A. Suallar 
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Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Blumun taksonomiya prinsipləri hansıdır? 
2. Azərbaycan şəraitində taksonomiyanın yeni prinsiplərinin yara- 

dılmasını zəruri edən səbəblər hansılardır? 
3. Praktik əhəmiyyətlilik prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir? 
4. Nəzəri əhəmiyyətlilik prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir? 
5. Məntiqilik prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir? 
6. Obyektivlik prinsipinin mahiyyəti nədən ibarətdir? 
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B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Amerika alimi B.Blum da təlim məqsədlərindən ibarət taksonomi- 
yaları hazırlayarkən başlanğıc mərhələdə hansı prinsiplərə söykənə- 
cəyi barədə araşdırmalar aparıb. Bu zaman yerinə yetirəcəyi işin son 
dərəcə ciddi və məsul olduğunu, nəzəri və praktik cəhətdən əhəmiy- 
yət daşıdığını dərk etmişdir. Bundan əlavə, uşaqların idraki xüsusiy- 
yətlərinin nəzərə alınmasına xüsusi diqqət yetirmişdir. Nəhayət, tak- 
sonomiyaların hazırlanması üşün zəruri prinsiplərlə bağlı aşağıdakı 
qənaətə gəlmişdir. 

1. Praktik istiqamətin nəzərə alınması. 
2. Psixoloji xüsusiyyətlərin nəzərə alınması. 
3. Məntiqlik. 
4. Obyektivlik. 
Praktik istiqamət prinsipi: taksonomiya məqsədəuyğunluq nəzə- 

riyyəsini əks etdirməli, müəllim-praktik üçün effektiv vasitə olmalıdır. 
Psixoloji prinsip: taksonomiya psixologiya elminin müasir nailiy- 

yətlərinə əsaslanmalıdır. 
Məntiqlilik prinsipi: taksonomiya məntiqi baxımdan tamamlan- 

mış və mükəmməl daxili bitkinliyə malik olmalıdır. 
Obyektivlik prinsipi: məqsədlərin təsnifatı onların dəyərlərinin 

təsnifatı demək deyil. Blumun taksonomiyası ən universal bir model 
kimi tədbiq olunmaqdadır. Bu taksonomiyalar sadədən mürəkkəbə 
doğru düşünmə bacarıqlarının 6 səviyyədə təşkilini təmin edir. Bu 
prinsiplər nəzərə alınmaqla koqnitiv sahədə təlim məqsədlərinin bilik, 
analama, tətbiq, analiz, sintez, qiymətləndirmə kimi 6 səviyyəsi müəy- 
yənləşdirilmişdir. 

Azərbaycanda kurikulumların hazırlanması istiqamətində aparı- 
lan araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, bu prinsiplər bir daha nəzər- 
dən keçirilməli, Azərbaycan şəraitinə uyğun təhsil standartlarının ha- 
zırlanmasında onlardan yaradıcı şəkildə istifadə edilməlidir. 

Şəxsiyyətin idraki, hissi və psixomotor fəaliyyətləri sahəsində inki- 
şafın yeni mərhələlərinin (öyrənmə + inkişaf + mədəniyyət) müəyyən 
olunması Azərbaycan şəraitində taksonomiyaların aşağıdakı prinsip- 
lər əsasında qurulmasını zəruri edir. 

1. Praktik əhəmiyyətlilik. 

2. Nəzəri əhəmiyyətlilik. 
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3. Məntiqilik. 
4. Obyektivlik. 
1. Praktik əhəmiyyətlilik – Taksonomiyalar məqsədlərin ümumi 

şəkildə nəzərə alınmasını və digərləri ilə bir araya gətirilməsini tələb 
etsə də, onun təcrübədə faydalı bir vasitə olmasına xələl gəlmir. Əksinə 
təhsil standartlarının hazırlanmasında onlara istinad olunur. Bundan 
əlavə, onlardan təlim prinsipləri qurmaq, təlim fəaliyyətlərini həyata 
keçirmək üçün istifadə olunur. Nəhayət müəllimlər konkret dərs ku- 
rikulumlarını hazırlayarkən təlim məqsədlərini müəyyən etmək üçün 
yeri gəldikcə taksonlara müraciət etməli olurlar. Bunlar taksonomiya- 
ların praktik əhəmiyyətliliyini açıq-aşkar göstərir. 

2. Nəzəri əhəmiyyətlilik - Taksonomiyalar müəyyən şəbəkədə 
əlaqələnməklə daha ümumi xarakter nümayiş etdirirlər. Onlar psixo- 
loji, pedaqoji, fəlsəfi əsasda təzahür edirlər. Ümumilik isə onların el- 
mi-nəzəri əhəmiyyətini göstərir. Pedaqoji psixologiyada ayrıca bir tə- 
limin, nəzəriyyənin formalaşmasında rol oynayır. 

3. Məntiqilik – Təlim məqsədləri müəyyən şəbəkədə əlaqələri ilə 
mövcud olur. Onları dinamik bir xarakterdə hərəkətlər izləyir. Bir-bir- 
lərinə şagird şəxsiyyətinin inkişafını təmsil edən və sadədən mürək- 
kəbə prinsipi əsasında sıralanmış taksonlar bağlayır. Təlim məqsəd- 
lərinin şəbəkəli təsnifatında şagird şəxsiyyətinin parametrləri aydın 
görünür. 

4. Obyektivlik - adətən taksonomiyaları təsnif etməli oluruq. On- 
ları ayrı-ayrılıqda qeyd edəndə qruplaşdırırıq. Bu qruplaşdırma belə 
bir təsəvvür yaratmamalıdır ki, təlim məqsədlərindən hansısa biri di- 
gərindən daha zəruridir, öndə gələn daha önəmlidir, sonra gələnlər az 
əhəmiyyət daşıyır. Bunların hamısı Azərbaycan təhsili üçün zəruridir, 
lakin inkişaf dinamikası baxımından təsnifat şəklində verilir. Bu prin- 
siplər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olmaqla taksonomiyaların bütövlü- 
yünü şərtləndirir. Azərbaycanda təhsilin standartlaşdırılması davam 
edir. Təhsil standartlarının hazırlanması istər-istəməz taksonomiya- 
ların daha əhatəli və mükəmməl olmasının vacibliyini meydana çıxarır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. B.Blumun taksonomiya prinsipinə aid deyil. 
 

A) Praktik istiqamətin nəzərə alınması 
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B) Psixoloji xüsusiyyətlərin nəzərə alınması 
C) Məntiqlik 
D) Obyektivlik 

E) Nəzəri əhəmiyyətlilik 
 

2. Azərbaycan şəraitində taksonomiyanın yeni prinsiplərinin ya- 
radılmasnı zəruri edən səbəblər hansılardır? 

 

A) Şəxsiyyətin idraki, hissi və psixomotor fəaliyyətləri sahəsində 
inkişafın yeni mərhələlərinin (öyrənmə + inkişaf + mədəniyyət) 
müəyyən olunması. 

B) Azərbaycanda kurikulum islahatının həyata keçirilməsi. 
C) Pedaqoji psixologiyada ayrıca bir təlimin, nəzəriyyənin forma- 

laşması. 
D) Prinsiplərin yerli şəraitə modifikasiya olunması sahəsində xeyli 

tədqiqatların aparılması. 

E) Azərbaycanda milli təhsil sisteminin inkişafı. 
 

3. Azərbaycan şəraitində taksonomiyanın yeni prinsipləri seçin. 
 

1. Praktik əhəmiyyətlilik 

2. Nəzəri əhəmiyyətlilik 
3. Praktik istiqamətin nəzərə alınması 
4. Psixoloji xüsusiyyətlərin nəzərə alınması 
5. Məntiqilik 

6. Obyektivlik 
 

A)1,4,6. B)2,4,5,6 C)1,2,5.6 D)3,5,6 E)1,3,4,6 
 

4. Nöqtələrin yerinə hansı prinsip yazılmalıdır? 
 

Təhsil standartlarının hazırlanmasında onlara istinad olunur. 
Bundan əlavə, onlardan təlim prinsipləri qurmaq, təlim fəaliyyətlərini 
həyata keçirmək üçün istifadə olunur. 

Nəhayət müəllimlər konkret dərs kurikulumlarını hazırlayarkən 
təlim məqsədlərini müəyyən etmək üçün yeri gəldikcə taksonlara mü- 
raciət etməli olurlar. 
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Bunlar taksonomiyaların .......................... əhəmiyyətliliyini açıq-aş- 
kar göstərir. 

A) Praktik 
B) Nəzəri 
C) Psixoloji xüsusiyyətlərin nəzərə alınması 
D) Məntiqilik 

E) Obyektivlik 
 

6.3. İdrak taksonomiyaları 
 

A. Suallar 
 

 
 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Psixologiyada və pedaqogikada B.Blumun taksonomiyasının əks-
sədası böyük oldu. Pedaqoji psixologiya  tarixində  50-70-ci  il- lər 
taksonomiyalarının işlənməsi sahəsində xüsusi bir mərhələ kimi 
önəmli yer tutur. Bu illərin axarında nəinki idrak, həm də emosional 
və psixomator sahələrdə taksonomiyalar yaradıldı. 

Onlarla tanış olaq: 
İdraki məqsədlər- Biliyin qazanılması və əqli bacarıqların inkişafı 

ilə bağlıdır. İdrak taksonomiyalarına həm də koqnitiv taksonomiyalar 
deyilir. 

B.Blum, Enqlexart, Furst və Kratfol (1956), C.Gilford (1967), Mak 
Pur (1969), D.Xeynot (1977), Qronland (1970), Bandelverd (1975), Ə.Ə- 
lizadə ( 1998 və 2007) və b. idrak taksonomyalarının yaradıcılıarıdır. 
Bunlardan başqa, Marzanonun “Düşünmə bacarıqları”, Kosta və Ka- 
likanın «16 təfəkkür üsulu» və s. taksonomiyalar vardır. Əvvəlcə məh- 
şur B.Blumun taksnomiyası ilə tanış olaq. 

1. İdrak taksonomiyaları dedikdə nə başa düşülür? 
2. İdrak taksonomiyalarının yaradıcıları kimlərdir? 
3. İdrak taksonomiyalarının oxşar və fərqli cəhətləri hansılardır? 
4. B.Blumun taksonomiyası necə adlanır? 
5. Blum taksonomiyasının mahiyyəti nədən ibarətdir? 
6. Hellax-Sallivan taksonomiyasının səviyyələri hansılardır? 
7. Marsanonun “Düşünmə bacarıqları” taksonomiyasının 

özünəməxsus cəhətləri hansılardır? 
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1956-cı ildə amerikan psixoloqu Benjamin Blumun rəhbərliyi ilə 
psixoloqlar – Maks Enqlexart, Edvart Furst, Uolter Xill və David Kras- 
voll idrak bacarıqlarını təsnif etmək üçün üsullar müəyyənləşdirib, 
təhsil prosesində bütün təfəkkür səviyyələri üçün cox vacib olan fikri 
bacarıqlar şəbəkəsini yaradıblar. Koqnitiv məqsədlər taksonomiyası 
kimi adlanan bu taksonomiya müxtəlif səviyyədə düşünmə və ya fi- 
kirləşmə bacarıqlarını əhatə edir, təlim prosesinin planlaşdırılmasında 
istifadə olunur. Blumun taksonomiyası ən universal bir model kimi 
tətbiq olunmaqdadır. Bu taksonomiyalar sadədən mürəkkəbə doğ- 
ru düşünmə (fikirləşmə) bacarıqlarının altı səviyyədə təşkilini təmin 
edir. B.Blumun idraki taksonomiyasının ilkin variantını şəkil № 1-də 
təqdim edirik. Bu prinsiplər nəzərə alınmaqla koqnitiv sahədə təlim 
məqsədlərinin bilik, anlama, tətbiq, analiz, sintez, qiymətləndirmə 
kimi altı səviyyəsi müəyyənləşdirilmişdir. 

Bilik səviyyəsi - fənn sahəsində təlim informasiyasının baza 
elementlərinin yaddasaxlamaya, tanımaya, yadasalmaya yönəlmiş 
təlim məqsədlərinin işlənməsini nəzərdə tutur. Terminologiya, əsas 
faktlar və elementlər, təsnifatlar, meyarlar, prinsiplər və ümumiləş- 
dirmələr, nəzəriyyələr, modellər, strukturlar haqqında biliklər. Aşağı- 
dakı feillərdən istifadə edərək şagirdlərə tapşırıqlar verməklə onların 
biliyini yoxlamaq olar: tərifini ver, adlandır, tanı, təsvir et, yerləşdir, seç, 
faktları meyarlardan ayır, siyahi tərtib et, eyniləşdir, uyğun olanını tap 

B.Blumun taksonomiyasında anlama, tətbiq etmə, analiz, sintez 
və qiymətləndirmə səviyyələrinin taksonomik təhlilinə xüsusi diqqət 
yetirilmişdir. Onun şərhində müvafiq səviyyələrin psixoloji portreti 
belədir: 

Anlama səviyyəsi - interpretasiya edir (şərh edir), izah edir. Eks- 
trapolyasiya edir (müəyyən sahəyə aid olan məhfumların ( hadisələ- 
rin) başqa sahəyə şamil edilməsi. Materialı anlamağı bacarmaq, şəklə 
salmaq, başqa şəkildə ifadə etmək, aydınlaşdırmaq və ya proqnozlaş- 
dırmaq. 

Aşağıdakı feillərdən istifadə edərək şagirdlərə tapşırıqlar ver- 
məklə onların anlama səviyyəsini yoxlamaq olar: Nümunə göstərmək, 
qurmaq, köçürmək, çevirmək, təsvir etmək, başqa sözlə ifadə etmək, izah et- 
mək və s. 

Tətbiqemə səviyyəsi - şagirdlərdə praktik situasiyalarda bilikləri 
istifadəyə dair tətbiq bacarığının formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. 
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Müəllim şagirdlərin informasiyasını istifadə etmək və bilikləri 
yeni şəraitlərdə tətbiq etmək bacarığını yoxlamaq üçün aşağıdakı fe- 
illərdən istifadə edə bilər: nümayiş etdirmək, şəkil vermək, təsnif etmək, 
hesablamaq, nümayiş etdirmək, göstərmək və s. 

Analiz səviyyəsi - Təhlil edir (obyektin bu və ya digər cəhətlərini, 
ünsürlərini, xassələrini, əlaqələrini, münasibətlərini və s. ayırmaq, öy- 
rənmək, dərk edilən obyekti onun müxtəlif komponentlərinə parça- 
lamaqdır) Aşağıdakı feillərdən istifadə edərək şagirdlərə tapşırıqlar 
verməklə onların analiz etmə yoxlamaq olar: Fərqləndirmə, cıxarmaq 
(formulanı), sxematik olaraq təsvir etmək, müqayisə emək, uyğunluq 
tapmaq və s. 

Sintez səviyyəsi - təhlil prosesində hasil olmuş ayrı-ayrı ünsürlər 
arasındakı əlaqəni müəyyənetmə və onlardan ümumi nəticəçıxarma 
bacarığı formalaşdıran təhsil məqsədi. Mücərrəd fikirləri sistemləşdi- 
rir, tamın təhlil vasitəsilə ayrılmış komponentlərini birləşdirir, orijinal 
fikir yaradır. Aşağıdakı feillərdən istifadə edərək şagirdlərə tapşırıq- 

lar verməklə onların sintezetmə bacarığını yoxlamaq olar: fərziyyə 
irəli sür, siyahı tut, quraşdır, planlaşdır, strukturunu dəyiş, tərtib et, 
təşkil et. və s. 

Qiymətləndirmə səviyyəsi - diaqnostik bacarığın, tənqidi təfək- 
kürün inkişafını nəzərdə tutur. İdeyalar, məlumatlar haqqında müha- 
kimə yürüdür, mühüm qərarlar çıxarır, münasibət bildirir. Aşağıdakı 
feillərdən istifadə edərək şagirdlərə tapşırıqlar verməklə onların qiy- 
mətləndirmə, dəyərləndirmə bacarığını yoxlamaq olar: ən mühüm 
olanını seçmək, tənqid etmək, müdafiə etmək, müzakirə etmək, əsas- 
landırmaq, nəticəçıxarma, yerini təyinetmə və s. 

Deyilənləri cədvəl şəklində əks etdirək. 
 

B.Blum Taksnomiyası 

Səviyyə 
Ümumi təlim 

nəticələri 
Spesifik təlim 

nəticələri 
Fəaliyyət göstəriciləri 

 
Bilik 

 
Ümumi 
terminləri bilir. 

Müəyyən edir, 
təsvir edir, 
sadalayır, 
sıralayır, seçir. 

Yadda saxlamaq, xatır- 
lamaq, tanımaq, işarə 
etmək. 
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Qavrama 

Fakt və 
prinsipləri 
anlayır. 

Fərqləndirir, 
izah edir, 
nümunələr 
gətirir. 

Izah etmək, öz sözləri 
ilə təsvir etmək, 
dəyişmək. 

 
 

Tətbiq 

 

Konsepsiya və 
prinsipləri yeni 
şəraitdə tətbiq 
edir. 

Dəyişir, 
hesablayır, 
istifadə edir, 
nümayiş 
etdirir. 

 

Problemi həll etmək, 
nəticələr əldə etmək 
üçün informasiyaları 
tətbiq etmək. 

 
 

Təhlil 

 
Işin təşkili 
strukturunu 
təhlil edir. 

Ayırır, 
hissələrə bölür, 
əlaqələndirir, 
müəyyən edir. 

Bütöv bir tamı təşkil 
edən komponentləri, 
onların strukturunu və 
xüsusiyyətlərini müəy- 
yən eymək. 

 

 
 

Sintez 

 
 

Əşyaları və 
ideyaları təsnif 
edərək sxemlər 
yaradır. 

 

 
Yaradır, tərtib 
edir, yazır, nitq 
edir. 

 
 

Həm şifahi, həm də 
fiziki obyekt ola bilən 
unikal orginal (ilkin) 
məhsulun yaradılması. 

 

 

 

Qiymətləndirmə 

 

 
Yazı 
materialının 
məntiqi 
ardıcıllığını 
qiymətləndirir. 

 

 
Müqayisə edir, 
qarşılaşdırır, 
mühakimə 
yürüdür. 

 

 
Məsələ haqqında 
mühüm qərarlar çıxar- 
maq; mübahisələri və 
ya fikir müxtəlifliklərini 
həll etmək. 

Digər ən tanınmış idrak taksonomiyaları ilə tanış olaq. 
B.Blum: Bilmə, Anlama, Tətbiqetmə, Analiz, Sintez, Qiymətlən- 

dirmə. 
G.Gilford: Tanıma, Yadda saxlama, Konvergent istifadə, Diver- 

gent istifadə, Qiymətləndirmə. 
V.Simonov: Ayırma, Yadda saxlama, Anlama, Sadə bacarıq və 

vərdişlər. 
V.Bespalko: Tanıma, Tətbiq, Planlaşdırma, Yaradıcı yanaşma. 

V.Maksimova: Tanıma, Yadda saxlama, Anlama, Tətbiqetmə. 
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M.Skatkin: Anlayışın ifadəsi, Anlayışı bilmə, Anlayışın tətbiqi, 
Anlayışlar sisteminin ifadəsi, Anlayışlar sisteminin tətbiqi. 

M. Lebedev: Bilmə, Funksional savad, Savad, Bilik- bacarıq-vər- 
diş. 

 

ma. 

 

V.Teslenko: Bilmə, Təkrar, Bünövrə, Dərinləşmə, Yaradıcı yanaş- 
 

Ə.Əlizadə: Öyrənmə, İnkişaf, Mədəniyyət. 

V. Korolyova: Reproduktiv müstəqil bərpaetmə; Reproduktiv 
alqoritmik fəaliyyət; Produktiv evrestik fəaliyyət: Produktiv yaradıcı 
fəaliyyət 

Göründüyü kimi bu tədqiqatçıların taksonomiyalarında idraki 
sferanın inkişafı məqsəd kimi qarşıya qoyulur. Bunların içərisində 
yalnız Ə.Əlizadənin üçəm taksonomiyasında idraki sfera ilə yanaşı 
şagirdin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasını nəzərdə tutan mədəniyyət 
taksonundan istifadə edilmişdir. 

Nəzəri və praktik baxımdan əhəmiyyətli olan təlim məqsədləri 
ilə bağlı diqqəti cəlb edən orijinal konsepsiyalardan biri amerikan pe- 
daqoqları V.Hellax və A.Sallivanın taksonomiyasıdır. Əgər B.Blumun 
təlim məqsədəri təsnifatı idrak bacarıqlarına əsaslanırdısa, Hellax-Sal- 
livan taksonimiyası təlim fəaliyyəti konsepsiyasına, yəni şagirdlərin 
təlim fəaliyyətində yerinə yetirdikləri prosedurlara əsaslanır. Onların 
təklif etdiyi təlim məqsədləri taksonomiyası aşağıdakı səviyyələrdən 
ibarətdir: 

İdendifikasiya (eyniləşdirmə): müəyyən ünsürü tanımaq, müəy- 
yənlədirmək və verilmiş sinfə və ya şöbəyə aid etmək 

Adlanma: adları, terminləri, anlayışları, məhfumları, prosedurları, 
üsulları yazılı və ya şifahi yolla ədəbi dildə təkrar etmək 

Təsviretmə: hadisə, proses və əhvalatları yazılı və ya şifahi sözlərlə 
şərh etmək. 

Təşkiletmə, yaratma: obyekt və hadisəni tələb olunan xüsusiyy- 
yətlərə görə tərtib etmək. 

Nizama salma: işi müəyyən ardıcıllıqla icra etmək, təlim informa- 
siyasını təsnifləşdirmək və sistemləşdirmək. 

Marsanonun “Düşünmə bacarıqları” taksonomiyası da vardır. Bu 
taksonomiya özünəməxsus xüsusiyyətlərlə seçilir. 

Bu taksonomiyada məzmun sferasına daxil olan idraki məqsəd 
düşünmə bacarıqlarının əsas 8 kateqoriyasını əhatə edir: 
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Fikri cəmləşdirmə; 
İnformasiya toplama; 
Yadda saxlama; 
Sistemləşdirmə; 
Analiz; 
Ümumiləşdirmə; 
İnteqrasiya; 
Qiymətləndirmə. 

 

Yaradıcı və məntiqi təfəkkür səviyyəsində isə 8 düşünmə prosesi- 
nin formalaşmasını nəzərdə tutur: 

 

Anlayışları formalaşdırma; 
Prinsipləri formalaşdırma; 
Anlama; 
Problemləri həlletmə; 
Qərar qəbuletmə; 
Tədqiqat aparma; 
Nəticəçıxarma; 

Şifahi disskusiya. 
 

B.Blumun taksonomiyasından fəqli olaraq, Mapsanonun dü- 
şünmə bacarıqları kateqoriyalarının biri digəri ilə uyğunlaşdırılmır. 
Öz-özlüyündə hər bir idraki kateqoriya vacibdir. İdrakın səviyyələrini 
sistemləşdirən Blumdan və fikri bacarıqların kateqoriyasını sosial və 
şəxsi sfera kontekstində araşdıran Marsanodan fərqli olaraq Kosta və 
Kalika çətin situasiyalardan çıxmağın 16 şərtini müəyyənləşdirmişlər. 
Bu şərtlər sırasında strateji təfəkkür, ağlın dərinliyi və itiliyi, inadkar- 
lıq kimi şərtlər xüsusi yer tutur. Diqqət etsək görərik ki, bütün bu 
taksonomiyalar əsasən idrak və inkişaf taksonlarının müəyyən ele- 
mentlərini əks etdirir. 

B. Blumun adı ilə bağlı olan fundamental idraki taksonomiyalarda 
düşünmə bacarıqları sadədən mürəkkəbə doğru mərhələlərə görə təs- 
nif edilir. Bu taksonomiya ona görə fundamentaldır ki, sonrakı, daha 
mürəkkəb idraki bacarıqların (problem həlletmə, mühakiməyürütmə, 
isbatetmə, əlaqələndirmə) əsasını təşkil edir. 

Fənn üzrə məzmun standartlarının fəaliyyət (bacarıq) komponen- 
tinin tərtibində idraki bacarıqlar sistemli şəkildə işlənir. 
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İdraki taksonomiyaların bütün mərhələləri hər bir sinif üzrə stan- 
dartlarda öz əksini tapmalıdır. Lakin həmin mərhələlər hər sinifdə şa- 
girdlərin yaş həddi nəzərə alınmaqla sinifdən-sinfə, sadədən mürək- 
kəbə doğru inkişaf etdirilməlidir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Təhsil taksonomiyaları haqqında düzgün fikirləri müəyyən 
edin: 

 

1. Taksonomiya qısa müddətdə böyükhəcmli materialı öyrənmək 
imkanı verir; 

2. Taksonomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını və əlaqəliliyini 
təmin edir; 

3. Taksonomiya təlimin modelini təmin etmir; 
4 .Taksonomiya təlimin keyfiyyətini yüksəldir; 

5. Taksonomiya təlimin konqruentliyinə əminlik yaradır. 
 

A) 1,3,5 

B) 2,4,5 
C) 1,3,5 
D) 2,3,4 

E) 1,2,4 
 

2. Blum taksonomiyası necə adlanır? Doğru variantı seçin. 
 

1. Məntiqi 

2. İdraki 
3. Koqnitiv 
4. Dərketmə üsulları 
5. Ünsiyyət 
6. Əqli 

7. Kreativ 
 

A) Məntiqi-idraki 

B) İdraki-koqnitiv 

C) Koqnitiv-dərketmə üsulları 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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D) Kreativ-əqli 
E) Ünsiyyət-idraki 

3. Blum takonomiyasının ardıcıllığını müəyyən edin. 
 

A) bilik, anlama, tətbiqetmə, analiz, sintez, qiymətləndirmə 
B) bilik, tətbiqetmə, anlama, analiz, sintez, qiymətləndirmə 
C) bilik, anlama, tətbiqetmə, sintez, analiz, qiymətləndirmə 
D) anlama, bilik, tətbiqetmə, analiz, sintez, qiymətləndirmə 

E) bilik, anlama, tətbiqetmə, analiz, təhlil etmə, qiymətləndirmə 

 
 

4. Diaqnostik bacarığın, tənqidi təfəkkürün inkişafını nəzərdə 
tutur. İdeyalar, məlumatlar haqqında mühakimə yürüdür, mü- 
hüm qərarlar çıxarır, münasibət bildirir. 

 

A) Bilik 

B) Tətbiqetmə 
C) Qiymətləndirmə 
D) Analiz 

E) Sintez 
 

5. İdrak taksonomiyaları təsnif olunub. 
 

A) E.J Simpson , 1972 

B) K.D. Mur, 1972 
C) Benjamen Blum , 1956 
D) D.Krassvod, 1964 

E) Vilson (1967) 
 

6. Gilfordun takonomiyasını məyyən edin. 
 

A) tanıma, yadda saxlama, konvergent istifadə, divergent istifadə, 
qiymətləndirmə 

B) bilik, tətbiqetmə, anlama, analiz, sintez, qiymətləndirmə 
C) tanıma, tətbiq, planlaşdırma, yaradıcı yanaşma 
D) tanıma, yadda saxlama, anlama, tətbiqetmə 

E) bilmə, funksional savad, savad, bilik-bacarıq-vərdiş 
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7. Çətin situasiyalardan çıxmağın 16 şərtini kim müəyyənləşdir- 
mişdir? 

 

A) Hellax-Sallivan 
B) Marsanonun 
C) Ə.Əlizadə 
D) Qronland 

E) B.Blum 
 

8. Təlim məqsədləri taksonomiyasının müəllifi kimdir? 
 

1. İdendifikasiya 
2. Adlanma 
3. Təsviretmə 
4. Təşkiletmə, yaratma 

5. Nizamasalma 
 

A) Blum 
B) Əlizadə 
C) Marzano 
D) M. Lebedev 

E) V.Korolyova 
 

9. Taksonomiyalar bacarıqları hansı qayda ilə yerləşdirir? 
 

A) Bərabərlik qaydası 
B) İyerarxiya qaydası 
C) Ardıcıllıq qaydası 
D) Mütənasiblik qaydası 
E) Dəqiqlik qaydası 

 

10. Blum taksonomiyasına aid olmayan hansıdır? 
 

A) tətbiq 
B) təşkil 
C) sintez 
D) təhlil 

E) qiymətləndirmə 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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6.4. Affektiv-Emosional (ünsiyyət) taksonomiyaları 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Kurikulumda nəzərdə tutulan əsas məsələlərdən biri şagirdlərdə 
dəyərləri inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Bu məsələlərin həllində emo- 
sional taksonomiyalar mühüm rol oynayır. Şagirdlərin hiss, yanaşma, 
dəyər və emosiyalarının inkişafının təşkilində emosional taksonomi- 
yalar böyük əhəmiyyətə malikdir. Emosional taksonomiyalar bəzi 
ədəbiyyatlar da affektiv taksonomiyalar kimi də ifadə eilib. D.Krasvol, 
B.Blum və B.Masin (1964), Vilson (1967), Qronland (1970) və b. emosio- 
nal taksonomiyanın yaradıcıları hesab edilir. D.Krasvol və Masiya 
1964-cü ildə emosional taksonomiyanın təsnifat sistemini yaratmış- 
dır. Bu taksonomiyanın beş mərhələsi müəyyən olunmuşdur. Həmin 
mərhələlər standartların tərtibi üçün araşdırılmış və belə hesab edilir 
ki, emosional taksonomiyaları standartlarda ifadə etmək digər takso- 
nomiyalarla müqayisədə daha mürəkkəb bir prosesdir. Ona görə ki, 
bu sahədə istifadə edilən terminologiya hiss və emosiyalarla əlaqədar 
olduğu üçün mücərrəddir. Bəzi standartlarda emosional bacarıqları 
aydın təsvir etmək imkanı olsa da, bir çoxları gizli xarakter daşıyır, 
yalnız nəzərdə tutula bilir. Emosional taksonomiyalar mərhələlər üzrə 
yüksəldikcə digər taksonomiyalarla inteqrasiya edir, çünki dəyərlər 
davranış əsasında müəyyən edilir. 

Məqbulsayma - Şagird hər hansı bir təlim prosesində iştirak et- 
mək üçün stimullaşdırılır. Bu təlim nəticəsi əşyanın mövcudluğunu 
anlamadan onu seçərək inkişaf etdirilir. 

Reaksiyavermə - Şagird təlim prosesində fəal iştirak edir, suallara 
cavab, hadisələrə reaksiya verir. Bu təlim nəticəsində şagirdin zövq və 
maraqlarının axtarılması və fəaliyyətdə tətbiqi vurğulanır. 

Dəyərləndirmə - Şagird hər hansı bir hadisənin dəyərlən- 
dirilməsinə xidmət edir. Bu təlim nəticəsi hər hansı «yanaşmaların» 
və ya «rəğbətin» ümumilikdə təsnif edilməsi üçün şərait yaradır. 

1. Emosional taksonomiyalar dedikdə nə başa düşülür? 
2. Emosional taksonomiyaların yaradıcıları kimlərdir? 

3. Emosional taksonomiyanın mərhələləri hansılardır? 
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Təşkiletmə - Ümumilikdə dəyərlər sisteminin yaradılmasına aid 
edilir. Şagirdin ömür fəlsəfəsinin yaradılmasına xidmət edən təlim 
məqsədləri bu kateqoriyaya əsaslanır. 

Dəyər və dəyərlər sistemini mənimsəmə- Bu mərhələdə fərd, 
davranışlarını nəzərdə saxlayan və həyat tərzini müəyyənləşdirən 
dəyərlər sisteminə malikdir. Şagirdin şəxsi ictimai və emosional dav- 
ranışının formalaşmasına bu təlim nəticələri yardımçı olacaq. 

Qeyd edilən taksonomiya emosional məqsədlərin şəbəkəsin ifadə 
edir. Bu məqsədlər dəyərlərin formalaşması, təhsilalanların emosio- 
nal - inkişafı ilə bağlıdir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Emosional taksonomiyalar dedikdə nə başa düşülür? 
 

A) Şagirdlərdə dəyərləri inkişaf etdirməkdən ibarətdir. 

B) Biliyin qazanılması və əqli bacarıqların inkişafı ilə bağlıdır. 
C) Hərəki bacarıqların ilə əlaqədardır. 
D) Şagirdlərdə  dəyərləri  və əqli bacarıqları inkişaf etdirməkdən 

ibarətdir. 

E) Fiziki dözümlülüyün inkişafı ilə əlaqədardır. 
 

2. Emosonal taksonomiyanın yaradıcılarıdır. 
 

A) D.Kratvol, B.Blum və B.Masin, Vilson, Qronland 

B) D.Kratvol, B.Blum və Simson, Əlizadə 
C) Vıqotski, B.Blum və B.Masin, Vilson, Qronland 
D) B.Blum, Simson, D.Kratvol, Əlizadə, Sminov 

E) Mesin, Krasvol, Masiya, Vilson 
 

3. Emosional taksonomiyanın təsnifat sisteminin ardıcıllığını 
müəyyən edin. 

 

A) məqbulsayma, reaksiyavermə, dəyərləndirmə, təşkiletmə, dəyər 
və dəyərlər sistemini mənimsəmə. 

B) təşkiletmə, məqbulsayma, reaksiyavermə, dəyər və dəyərlər sis- 
temini mənimsəmə, dəyərləndirmə. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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C) reaksiyavermə, məqbulsayma, təşkiletmə, dəyərləndirmə, dəyər 

və dəyərlər sistemini mənimsəmə. 

D) məqbulsayma, reaksiyavermə, dəyərləndirmə, dəyər və dəyərlər 

sistemini mənimsəmə, təşkiletmə. 

E) məqbulsayma, dəyərləndirmə, dəyər və dəyərlər sistemini mə- 

nimsəmə reaksiyavermə, təşkiletmə. 
 

4. Emosional dəyərlər nəyin əsasında müəyyən edilir? 
 

A) Məqsəd 

B) Davranış 

C) Motiv 

D) Standart 

E) Taksonomiya 
 

6.5. Psixomotor sahə taksonomiyaları 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Pedaqoji psixologiya tarixində XX əsrin 50-70-ci illərindən etibarən 

yaradılan taksonomiyalar içərisində psixomator sahələrdə taksonomi- 

yalar da xüsusi yer tutur. Simpson (1966), Deivs (1969), Beldvin (1971), 

Bruner (1973) və b. bu sahədə ilk tədqiqatçılar hesab edilir. Bəzi elmi 

ədəbiyatlarda psixomotor termini qeyri-iradi kimi termin işlədilir. 

Hərəki məqsədlər- hərəki bacarıqların, fiziki dözümlülüyün inkişafı ilə 

əlaqədardır. Psixomotor sahədə bir sıra taksonomiyalar mövcuddur. 

A. Harpporunun taksonomiyası, E.Simpsonun taksonomiyası, Ken 

Tomasın taksonomiyası, K.Murun sistemləşdirdiyi psixomotor takso- 

nomiya və s. K.Mur psixomotor taksonomiyaları 3 mərhələyə ayırır: 

təqlid (imitasiya), idarə (manipulyasiya) və dəqiq icra. 

1. Psixomotor taksonomiyalar dedikdə nə başa düşülür? 

2. Psixomotor taksonomiyaların yaradıcıları kimlərdir? 

3. Psixomotor taksonomiyanın mərhələləri hansılardır? 
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Təqlid mərhələsində şagirdlər müəllimin nümayiş etdirdiklərini 
təqlid edirlər ki, bu da hərəki bacarıqların ilkin səviyyəsini nümayiş 
etdirir. İdarə mərhələsində şagirdin hər hansı hərəki bacarığı müstəqil 
şəkildə, müəllimin yardımı olmadan nümayiş etdirməyə qabil olma- 
sı nəzərdə tutulur. Bu mərhələdə hərəkətlərin icrası zamanı şagirdin 
sərbəstlik nümayiş etdirməsi mühüm şərt olsada, icranın qeyri-dəqiq- 
liyi yolveriləndir. Dəqiq icra psixomotorun ən yüksək mərhələsidir. 
Bu mərhələdə şagirdlər hərəkətləri bacarıqla və dəqiq icra edirlər. Av- 
tomatik olaraq hər hansı bacarığı düşünmədən nümayiş etdirərkən 
fəaliyyətin digər elementlərini də nəzarətdə saxlayırlar. Həmin tak- 
sonomiyanın səviyyələri aşağıdakılardır: 

Hissetmə - hərəkətlərin icrasından əvvəl öz imkanlarını müəyyən- 
ləşdirir. 

Hazırolma - hərəkətlərin icrasına hazırlıq işləri aparır. 
Təqlidetmə - nümayiş etdirilən hərəkətləri təkrarlayır. 
Mexanizmin mənimsənilməsi – hərəkətləri qaydalara uyğun ye- 

rinə yetirir. 
Mükəmməl icra – formalaşmış hərəkətlər nümayiş etdirir. 
Uyğunlaşma – hərəkətin icrası zamanı yaranmış problemi həll et- 

mək üçün davranışında dəyişiklik edir. 
Yaradıcılıq – yeni fəaliyyət nümunələri yaradır. 
1972 ci ildə Anita Happou xüsusi fiziki tələbatı və qabiliyyəti olan 

uşaqlar üçün 6 səviyyədən ibarət taksonomiya yaratmışdı. Bu səviy- 
yələr aşağıdakılardır. Reflektor hərəkətlər, əsas fundamental hərəkət- 
lər, perseptiv, fiziki məşğələlər, təcrübəli, ixtisaslı hərəkətlər, məntiqi 
əlaqələr. 1969 cu ildə Elizabet Simson da psixomotor taksonomiya- 
nın 6 səviyyəsini müəyyən etmişdir: qavrama, hazırolma, mexanizm, 
mürəkkəb-hərəkətlərin avtomatlaşması, hərəki aktivliyin təkmilləş- 
məsi. Bu bacarıqlar əzələ inkişafını və hərəki fəaliyyəti əhatə edir. 
Psixomotor sahənin ən çox vurğulandığı fənn fiziki tərbiyə, texnologi- 
ya, musiqi fənləridir. Digər fənlər də bu və ya digər dərəcədə iradi və 
ya qeyri-iradi psixomotor bacarıqlarla əlaqədardır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Psixomotor taksonomiyalar dedikdə nə başa düşülür? 
A) Şagirdlərdə dəyərləri inkişaf etdirməkdən ibarətdir. 
B) Biliyin qazanılması və əqli bacarıqların inkişafı ilə bağlıdır. 

C) Ətrafa cəld reaksiya vermək bacarığı. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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D)  Şagirdlərdə dəyərləri və əqli bacarıqları inkişaf etdirməkdən 
ibarətdir. 

E) Hərəki bacarıqların və fiziki dözümlüyün inkişafı ilə əlaqədardır. 
 

2. Kimlər psixomotor taksonomiyanın yaradıcılarıdır? 
 

A) Simpson, Deivs, Beldvin, Bruner, Mur 
B) Beldvin, Bruner, D.Kratvol, B.Blum və Simson, Əlizadə 
C) Deivs, Beldvin, Bruner Vıqotski, B.Masin, 
D) Vilson, Qronland, Simson, D.Kratvol, Mur 

E) Mesin, Krasvol, Masiya, Vilson, Happou 
 

3. “Psixomotor taksonomiyanın “Təqlid (imitasiya), idarə (ma- 
nipulyasiya) və dəqiq icra” kimi 3 mərhələsi var” ideyasının 
müəllifi kimdir? 

 

A) Harpporunun 
B) E.Simpsonun 
C) K.Mur 
D) Beldvin və Bruner 

E) Ə.Əlizadə 
 

4. Səhv olanı tapın. 
 

A) Hissetmə - hərəkətlərin icrasından əvvəl öz imkanlarını müəy- 
yənləşdirir. 

B) Təqlidetmə - nümayiş etdirilən hərəkətləri təkrarlayır. 
C) Mexanizmin mənimsənilməsi – hərəkətləri qaydalara uyğun ye- 

rinə yetirir. 
D) Mükəmməl icra – bacarıq və vərdişləri nümayiş etdirir. 
E) Uyğunlaşma – hərəkətin icrası zamanı yaranmış problemi həll 

etmək üçün davranışında dəyişiklik edir. 
 

5. Xüsusi fiziki tələbatı və qabiliyyəti olan uşaqlar üçün 6 səviyyə- 
dən ibarət taksonomiyanın müəllifi kimdir? 

 

A) Harppor və K.Mur 

B) E.Simpsonun 
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C) K.Mur 
D) Beldvin və Bruner 

E) Harppor 
 

6. Psixomotor taksonomiyaya aid olanları seçin. 
 

1. Rəqs etmək 
2. Tanımaq 
3. Yapmaq 
4. Nümunə göstərmək 
5. Reaksiya vermək 
6. Qaçmaq 
7. Təhlil etmək 
8. Dəyərləndirmək 

9. Rəsm çəkmək 
 

A) 1, 3, 6, 9 
B) 2, 4, 5, 6 
C) 6, 7, 8, 9 
D) 2, 3, 5, 8 

E) 4, 6, 7, 8 
 

7. Psixomotor taksonomiyanın səviyyələrinin ardıcıllığını müəy- 
yən edin. 

 

1.Hazırolma 
2.Mexanizmi müəyyənləşdirmə 
3.Təqlidetmə 
4.Hissetmə 
5.Yaradıcılıq 
6.Mükəmməl icra 
7.Uyğunlaşma 

 

A) 7,4,1,2,6,3,5 
B) 4,1,2,3,6,7,5 
C) 1,4,3,2,6,7,5 
D) 1,2,3,4,5,6,7 

E) 4,1,3,2,6,7,5 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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8. Psixomotor nədir? 
 

A) Hərəki fəaliyyət növü 
B) Yeni biliklər 
C) Şərh etmək 
D) İzah etmək 
E) Təfəkkürün inkişafı 

 

6.6. Prof.Əbdül Əlizadənin üçtərkibli taksonomiyaları 
 

A. Suallar 
 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Dövrün pedaqoji təfəkkürünün meyarlarını əks etdirən təlim 
məqsədləri tədqiqat obyekti kimi Ə.Əlizadə yaradıcılığında önəm-   
li yerlərdən birini tutur. Təlim anlamının üç köklü meyarını – təhsil, 
inkişaf və tərbiyə vəhdətdə açıqlanmasını yeni pedaqoji təfəkkürün 
uğurları kimi qiymətləndirən Ə.Əlizadə xarici ölkələrin pedaqoji 
psixologiyasına istinad edərək 1996-cı ildən etibarən Azərbaycan pe- 
daqoji psixologiyasında ilk dəfə təlim məqsədlərini sistemli şəkildə 
xarakterizə etmək üçün «taksonomiya» anlamından istifadə edib. Ona 
qədər təlim məqsədləri ənənəvi anlamda səciyyələndirilmiş və təhlil 
edilmişdir. Üçəm kateqoriya olan təhsil, inkişafetdirici və tərbiyəedici 
təlim məqsədləri vaxtilə sırf təhsil məqsədi kimi dərk olunurdu. Son- 
ralar tərbiyə və inkişafetdirici təlim prinsipləri əsasında tərbiyəedici 
və inkişafetdirici təlim məqsədləri formalaşdı. «Təhsil, inkişafetdirici 
və tərbiyəedici təlim məqsədləri bir-birindən, necə deyərlər, ətlə dır- 
naq kimi ayrılmazdır. Müəllim onları ayrı-ayrı deyil, vəhdətdə həyata 
keçirir» deyən Ə.Əlizadə ilk dəfə müasir təhsil nəzəriyyəsinin prin- 
siplərinə əsaslanan üçtərkibli taksonomiya yaratmışdı. «Müasir təhsil 
nəzəriyyəsinə görə şəxsiyyətyönümlü təlim prinsipi dərsdə üç yolla: 
1) dərsin didaktik məqsədləri; 2) dərsin tərbiyə məqsədləri; 3) dərsin 
inkişafetdirici məqsədləri ilə həyata keçirilir». 

1. Ə.Əlizadə taksonomiyasının özünəməxsus cəhətləri hansılardır? 
2. «Üçtərkibli taksonomiyalar»ın mahiyyəti nədən ibarətdir? 
3. Ə.Əlizadə taksonomiyasının I və II variantın fərqi nədən ibarət- 

dir? 
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Prof. Ə.Əlizadə yaradıcılığının son 10 illik nəticələri «Üçtərkib-   
li taksonomiyalar» sistemindən ibarətdir. Bu sistem “Azərbaycan 
Respublikasında Ümumi Təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum)” 
sənədinin elmi-psixoloji əsasını təşkil edir. Həmin taksonomiya üç 
bölmədən ibarətdir: əsas taksonomik kateqoriyalar birinci bölmədə 
təhsil, ikinci bölmədə inkişafetdirici, üçüncü bölmədə tərbiyəedici 
təlim məqsədlərinə görə təsnif olunmuşdur. Birinci bölmə iki blok- 
dan ibarətdir: a) bilik (informasiya); b) bacarıq və vərdişlər sistemi. 
Birinci blok bəzi modifikasiyalarla B.Blumun taksonomiyasının əsas 
kateqoriyalarına söykənir. Ə.Əlizadə yazır ki, «müəllimlər dərsin təh- 
sil məqsədini çox vaxt ümumi şəkildə müəyyən edirlər: «…mövzunu 
öyrətmək» və «…məhfumları mənimsətmək» kimi ümumi sözlərlə 
formulə edən müəllim, dərsi də bu «məntiq», daha doğrusu, güzəran 
məntiqi çərçivəsində qurur. Halbuki dərsin təhsil məqsədləri çoxcəhət- 
lidir və şagirdlərə ətraflı biliklər vermək üçün onlardan səmərəli istifadə 
olunmalıdır». Müəllif birinci blokda bunun epistomoloji açarını göstə- 
rir: «Şagirdlərdə nəzəri təfəkkürü formalaşdırmaq üçün tədris materialı 
müxtəlif istiqamətlərdə araşdırılmalıdır». Birinci bölmənin ikinci bloku 
bacarıq və vərdişlərin sistemli öyrədilməsini nəzərdə tutur. 

İkinci bölmə dərsin inkişafetdirici məqsədlərini əks etdirir. Bu böl- 
mədə, Ə.Əlizadənin qeyd etdiyi kimi, B.Blumun taksonomiyasının bəzi 
kateqoriyalarından istifadə olunub, lakin müasir ölçülərlə açıqlanıb. İn- 
tellektin strukturu və inkişafı problemi sahəsində aparılmış tədqiqatla- 
rın (G.Gilford, J.Piaje, L.S.Rubintşteyn, V.V.Davıdov və b.) nəticələrinə 
əsasən, ikinci bölmədə təfəkkür, təxəyyül və hafizənin inkişafına xüsusi 
diqqət yetirilmişdir. Ə.Əlizadə taksonomiyasında təhlil və tərkib idrak 
fəaliyyətinin «ümumi məxrəci» kimi dəyərləndirilir, onların əsasında 
bütün fikri proseslərin (müqayisə, ümumiləşdirmə, təsnifat və s.), elə- 
cə də tədris əməliyyatlarının və intellektual bacarıqların formalaşması 
nəzərdə tutulur. Üçüncü bölmədə şəxsiyyətin formalaşması ilə bağlı 
bütün ölçüləri özündə əxz edən təlimin tərbiyəedici məqsədləri təsnif 
edilir. Bu üçtərkibli taksonomiyanın ilkin variantıdır. Bu taksonomiya 
müəllif tərəfindən təkmilləşdirilərək inkişaf etdirilmişdir. Öyrənmə, 
inkişaf, mədəniyyət taksonlardan ibarət taksonomiya yaradılmışdır. 
Üç tərkibli taksonomiyanın (öyrənmə, inkişaf, mədəniyyət) tərkib his- 
sələrinin sistemini ayrı-ayrılıqda ətraflı nəzərdən keçirək: 

Öyrənmə - bilik, bacarıq, vərdiş, xatırlama, anlama, tətbiq, qiy- 
mətləndirmə 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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İnkişaf - analiz, sintez, müqayisə, ümumiləşdirmə, mücərrədləş- 
dirmə, ağlın key-fiyyətləri, koqnitiv və kreativ proseslər. 

Mədəniyyət - hisslər mədəniyyəti, ünsiyət mədəniyyəti, kommu- 
nikativ mədəniyyət, əxlaqi mədəniyyət,iradi mədəniyyət, milli-mənə- 
vi mədəniyyət, dünyəvi mədəniyyət. 

Üçtərkibli taksonomiyanın ilk və son variantı arasında fərq ondan 
ibarətdir ki Azərbaycan takonomiyasının I variantında təhsil və tər- 
biyə əsas anlam kimi təqdim edilir. Taksonomiyanın II variantında 
təhsil məsəsələri öyrənmə, tərbiyə məsələləri isə mədəniyyət paradiq- 
maları ilə açılır. 

Ə.Əlizadə qeyd edirdi ki, onun taksonomiyasında təlim məqsədlə- 
ri ümumi ölçülərlə səciyyələndirilir. Nəzərdən keçirilən taksonomiya 
ayrı-ayrı fənlər və siniflər üzrə konkretləşdirilməli, ədəbiyyat və fizika 
fənni üzrə spesifik cəhətlər müəyyən edilməli və yaş xüsusiyyətləri 
baxımından açıqlanmalıdır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Ə.Əlizadənin üçtərkibli taksonomiyasının əsasını nə təşkil 
edir? 

 

A) Müasir təhsil nəzəriyyəsinin prinsiplərinə 
B) Humanizm prinsipinə 
C) Kurikulum sənədinə 
D) Standartlara 
E) İnkişaf nəzəriyyələrinə 

 

2. “Öyrənmə, inkişaf, mədəniyyət” Əlizadə taksonomiyasının I 
variantına aiddir. 

 

A) Doğrudur B) Yanlışdır 
 

3. Ardıcıllığı müəyyən edin. 
 

A) bilik, bacarıq, vərdiş, xatırlama, anlama, tətbiq, qiymətləndirmə 
B) bilik, vərdiş, bacarıq, xatırlama, anlama, tətbiq, qiymətləndirmə 
C) bacarıq,vərdiş, bilik, xatırlama, tətbiq, anlama, qiymətləndirmə 
D) bilik, bacarıq, vərdiş, anlama, xatırlama, tətbiq, qiymətləndirmə 
E) bilik, bacarıq, vərdiş, xatırlama, anlama, qiymətləndirmə, tətbiq 



 

4. Düzgün olanı seçin. 
 

A) bilik, bacarıq, vərdiş, xatırlama, anlama, sintez, tətbiq, qiymət- 
ləndirmə 

B) analiz, müqayisə, ümumiləşdirmə, anlama mücərrədləşdirmə, 
ağlın keyfiyyətləri, koqnitiv və kreativ proseslər 

C) hisslər mədəniyyəti, ünsiyət mədəniyyəti, kommunikativ mədə- 
niyyət, əxlaqi mədəniyyət,iradi mədəniyyət, psixomotor mədə- 
niyyəti, ünsiyət mədəniyyəti 

D) kommunikativ mədəniyyət, əxlaqi mədəniyyət,iradi mədəniy- 
yət, milli-mənəvi mədəniyyət, dünyəvi mədəniyyət dünyəvi 
mədəniyyət 

E) hisslər mədəniyyəti, ünsiyət mədəniyyəti, kommunikativ mə- 
dəniyyət, əxlaqi mədəniyyət, iradi, ümumbəşəri mədəniyyət, 
milli-mənəvi mədəniyyət, dünyəvi mədəniyyət 

 

5. Düzgün olan variantı seçin. 
 

1. Təhsil 

2. İnkişafetdirici 
3. Mədəniyyət 
4. Tərbiyəedici 
5. İncəsənət 
6. Öyrənmə 

7. Təlim 
 

A)1;2;4 B)2;5;7 C)1;4; 6 D)2;3;7 E)2;5;7 
 

6.7. Taksonomiyalardan dərslərə 

A. Suallar 
 

 246 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Təlim tapşırıqlarının hazırlanmasında taksonmiyaların rolu nə- 

dən ibarətdir? 

2. Ə.Əlizadənin “Üçtərkibli” taksonomiyasının yeni versiyası əsa- 

sında “Təhsil” taksonları sisteminin hər bir səviyyəsində müəl- 

limin və şagirdin rolu, dərs prosesində istifadə edilən resurslar, 
hər səviyyə üçün suallar hansılardır? 
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B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Şagird şəxsiyyətinin inkişafında taksonomiyaların rolu böyükdür. 
Blumun özünün də qeyd etdiyi kimi idrak taksonomiyası öyrənən- 
lərdə təfəkkürün, dərketmənin və koqnitiv düşünmənin inkişafına 
gətirib çıxarır. Öyrənənlər daha ali düşünürlər. Dahi ixtiraçı Tomas 
Alva Edisonun vurğuladığı kimi, “sivilizasiyanın birinci vəzifəsi in- 
sanı düşünməyə öyrətməkdir. Təlim tapşırıqlarının hazırlanmasında 
taksonomiyaların böyük rolu vardır. Məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfək- 
kürün inkişafı üçün tapşırıqlar hazırlayarkən müəllim qarşıda duran 
məqsədə uyğun düzgün feillərdən istifadə etməlidir. Həmin feillər 
aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 

 

Məntiqi təfəkkür Tənqidi təfəkkür Yaradıcı təfəkkür 

Təsvir et, müqayisə et, 
oxşarlıqları və fərqləri tap, 

təsnif et. 

Müxtəlif baxış 
nöqtələrindən 

qiymətləndir. Əhə- 

miyyətini, rolunu 

qiymətləndir. 

Hekayə, situasiya, nağıl, 
musiqi, üsul uydur. 

Qur, dəyişdir, hesabla, 
sadələşdir. 

Meyarları 
müəyyən et. 

Meyar cədvəlini 

tərtib et. 

Sxem, maket, model, 
qrafik, kitab tərtib et. 

Müəyyən et, öz tərifini ver, 
əlaqəni aşkar et. 

Səhvləri tap. Fakt- 
ları uydurmadan 

seçib ayır. 

Mübahisəli mə- 

qamları aşkar et. 

Proqnoz ver, müqayisə 
et və analoqu tap. Ixtira 

et, yarat, başqa obyektə 

döndər. 

Yeni tətbiq üsulunu tap. 

Sxem, qrafik, cədvəl düzəlt, 
tərtib et, davam et. 

Tənqidi yanaş. 
Düzgün olanı seç. 

Dəyişikliklər et, yarat, 
yenidən tərtib et. 

Dəyişikliklər etməklə 

yarat. Quraşdır. 
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Təhlil et, izah et, şərh et, 
nəticə çıxar. 

Ən mühüm pred- 
metləri və hadisə- 

ləri müəyyən et, 

əhəmiyyətini sübut 

et. 

Yeni əsaslar üzərində təsnif 
et. 

Yeni şəraitə uyğun hala 

gətir. 

Səbəbi tap (səbəb, nəticə). Öz ideyanı 
əsaslandır (sübut 

et). 

Öz şəxsi izahını ver. 
Problemi müəyyən et, 

fərziyyələr irəli sür. 

Ümumiləşdir. 
Əsas ideyanı seçib ayır. 

Ən səmərəli yolu 
tap. 

Mübaliğə et. Minimuma 
endir. 

Mahiyyətini, mənasını ifadə 
et. 

Məsləhət ver. Simvol (rəmz) şəklində 
təsvir et. 

Ə.Əlizadənin “Üçtərkibli” taksonomiyasının yeni versiyası əsa- 
sında “Təhsil” taksonları sisteminin hər bir səviyyəsində müəllimin 
və şagirdin rolu, dərs prosesində istifadə edilən resuslar, hər səviyyə 
üçün sualları ibtidai sinif müəllimlərinin təcrübəsi kökündə nəzər- 
dən keçirilir. Bu təcrübə fənn müəllimləri üçün də maraqlıdır. Bəzi 
məsələləri nəzərdən keçirək. 

BİLİK- Şagird faktları, terminologiyanı, faktların seçilmə üsulla- 
rını, konvensional işarələri, inkişaf meyillərini, təsnifatı, yoxlama və 
qiymətləndirmə meyarlarını, tədqiqat metodlarını bilir. 

Bu zaman aşağıdakı feillərdən istifadə edilir: tap, sadala, ifadəli oxu, 
danış, hesabla, nəql et, kateqoriyalara aid et, vurğula, yaz, qulaq as, xəyalın- 
da canlandır, əlaqələndir, uyğunluqları tap, adlandır, siyahi seç, ayır, danış, 
yadda saxla. 

Dərsi planlaşdırma zamanı bilik səviyyəsində məqsəd müəyyən- 
ləşdirən müəllim bu resuslardan istifadə edə bilər: iş kitabı, fakt, dəlil, 
tərif, bədii - elmi kütləvi ədəbiyyat, lüğət. 

Dediklərimizi cədvəl 1-də əks etdirmişik. 
Cədvəl 1 

 
İstifadə edilən feillər Resuslar 

tap yadda saxla iş kitabı 

sadala hesabla tərif 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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yaz xəyalında canlandır fakt 

nəql et kateqoriyalara aid et dəlil 

vurğula ifadəli oxu bədii - ədəbiyyat 

qulaq as əlaqələndir internet 

danış uyğunluqları tap elmi ədəbiyyat 

ayır siyahi tərtib et lüğət 

 

BİLİK səviyyəsində müəllim və şagirdin rolu 
 

Cədvəl 2 

 
Müəllim Şagird 

informasiya verir passiv qəbul edir 

istiqamət verir cavab verir 

deyir yadda saxlayır 

göstərir yazır 

suallar verir hesablayır 

müdaxilə edir nəql edir 

izah edir adlandırır 

dinləyir kateqoriyalara aid edir 

nəzarət edir danışır 

yoxlayır dinləyir 

dəyərləndirir ifadəli oxuyur 

idarə edir siyahi tərtb edir 

 uyğunluqları tapır 

 

Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər: 
 

Necə əmələ gəldi? 
Necə düzəltmək olar? 
Nə üçün lazımdır? 
Danışa bilərsən? 
Sadalaya bilərsən? 
Necə adlandırmaq olar? 
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BACARIQ - Bu səviyyədə bilik praktik səviyyədə canlandırlır. Şa- 
gird ümumi intellektual bacarıqlara: planlaşdırma, kitabla iş, dinləmək, 
müşahidə; zəruri intellektual bacarıqlara: mətndəki əsas fikri ayırd et- 
mək, mətni mənasına görə hissələrə bölmək, hadisələri tutuşdurmaq, 
xüsusi intellektual bacarıqlara (bu və ya digər fənnin xüsusiyətlərini əks et- 
dirir: kartoqrafik, qrafik bacarıqlar) malik olur. 

Bu zaman aşağıdakı feillərdən istifadə edilir: yaz, planlaşdır, ayırd 
et, hissələrə böl, tutuşdur, müqayisə et, öz sözlərin ilə nəql et, yoxla. 

Dərsi planlaşdıran zaman bacarıq səviyyəsində məqsəd müəy- 
yənləşdirən müəllim bu resurslardan istifadə edə bilər: internetdən, 
kitabxanadan, lüğətlərdən, müxtəlif şəkillərdən, rəngli flamasterlərdən, səsli 
disklərdən, ensiklopediyalardan və s. 

Dediklərimiz cədvəl 3-də əksini tapıb. 
Cədvəl 3 

 
İstifadə edilən feillər Resurslar 

yaz müqayisə et internet 

planlaşdır öz sözlərin ilə nəql et kitabxana 

ayırd et yoxla lüğət 

tutuşdur ifadəli oxu səsli disk 

uyğunluqları 
tap 

kateqoriylara aid et rəngli flamasterlər 

siyahı tərtib et yerinə yetir müxtəlif şəkillər 

 

BACARIQ səviyyəsində müəllim və şagirdin rolu. 
 

Cədvəl 4 
Müəllim Şagird 

yol göstərir nümayiş etdirir 

fəaliyyəti təşkil edir əhatə edir 

idarə edir icra edir 

suallar verir ifadəli oxuyur 

nəzarət edir planlaşdırır 

yoxlayır müəyyən edir 

dəyərləndirir təsvir edir 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər: 
Müqayisə edə bilərsən? 
Nə düzəldi? 
Fərqi nədədir? 
Nəyə görə belə oldu? 
Təsvir edə bilərsən? 
Göstərə bilərsən? 
Cəmi neçə ....................... ? 

Siyahı tərtib edə bilərsən? 
 

VƏRDİŞ - Bu səviyyədə şagird işi, hərəkəti asanlıqla, sürətli və 
dəqiq yerinə yetirir, nəzarət və tənzim edə bilir. 

Bu zaman aşağıdakı feillərdən istifadə edilir: tut, yerini dəyiş, ayır, 
dinlə, təkrar et, tanış ol, çək, göstər, yaz, bənzət, uyğunlaşdır, qur, sök, nü- 
mayiş etdir, tərtib et. 

Dərsi planlaşdıran zaman bacarıq səviyyəsində məqsəd müy- 
yənləşdirən müəllim bu resurslardan istifadə edə bilər: şəkillərdən, 
flamasterlərdən, karandaşlardan, səsli disklərdən, ensiklopediyalar- 
dan, idman və musiqi avadanlıqlarından, dəzgahlardan. 

Dediklərimiz cədvəl 5-də əks edilib. 
Cədvəl 5 

İstifadə edilən feillər Resurslar 

tut yerini dəyiş müxtəlif şəkillər 

bənzət ayır rəngli flamasterlər 

dinlə saxla karandaşlar 

uyğunlaşdır təkrar et səsli disk 

tanış ol çək ensiklopediya 

göstər yaz idman avadanlıqları 

hesabla  musiqi avadanlıqları 

 

Vərdiş səviyyəsində müəllim və şagirdin rolu. 

Cədvəl 6 
Müəllim Şagird 

yol göstərir nümayiş etdirir 

nümunə göstərir uyğunlaşdırır 
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idarə edir əlaqələndirir 

suallar verir seçir 

nəzarət edir ayırır 

dəstəkləyir ölçür 

yoxlayır icra edir 

dəyərləndirir qurur 

 qaçır 

 tutur 

 nəzarət edir 

 

Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər: 

… … … … … göstərə bilərsən? 
… … ... saxlaya bilərsən? 

Əlaqəsi nədədir? 

Niyə vacibdir ....................... ? 

Bəlkə .......................................... ? 

... ... ... ... ... necə hiss edirsən? 
 

XATIRLAMA - Bu səviyyədə şagird əvvəllər öyrəndiklərini, bil- 

diklərini, spesifik informasiyanı xatırlayır, tanıyır, təsvir edir, siyahıya 

alır, axtarır, adlandırır, yerləşdirir, tapır, şərh və müəyyən edə bilir. 

Bu zaman aşağıdakı feillərdən istifadə edilir: siyahıya al, nəql et, 

göstər, müqayisə et, nümunələr ver, fikrini de, təkrar et, yada sal, tanı, qrup- 

laşdır, oxu, yaz, icmal tut, seç, təkrarla, qeyd et, tutuşdur, altından xətt çək, 

çeşidlə. 

Dərsi planlaşdıran zaman xatırlama səviyyəsində məqsəd müəy- 

yənləşdirən müəllim bu resurslardan istifadə edə bilər: viktorina, tərif, 

fakt, dəlil, iş vərəqləri, test, siyahı, iş kitabı, lüğət. 

Dediklərimiz cədvəl 7-də əksini tapıb. 
Cədvəl 7 

İstifadə edilən feillər Resurslar 

siyahıya al nəql et viktorina 

göstər nümunələr ver tərif 

oxu fikrini de fakt 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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müqayisə et təkrar et dəlil 

yaz yada sal iş vərəqləri 

icmal tut tanı siyahı 

seç qruplaşdır iş kitabı 

təkrarla qeyd et lüğət 

tutuşdur altından xətt çək testlər 

 

XATIRLAMADA müəllim və şagirdin rolu. 

Cədvəl 8 
Müəllim Şagird 

yol göstərir müdaxilə edir 

deyir əhatə edir 

göstərir xatırlayır 

suallar verir tanıyır 

yoxlayır yadda saxlayır 

dəyərləndirir müəyyən edir 

 təsvir edir 

 şərh edir 

 passiv qəbul edir 

 

Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər: 

Sonra nə baş verdi ...? 

Neçə ...? Nədir ...? 

Onda bu kim idi ...? 

Adlandıra bilərsən ...? 

Mənasını tapa bilərsənmi? ... 

Sonra nə baş verənləri təsvir edə bilərsənmi? 

Kiminlə danışdı ...? 

Hansı doğru, hansı yanlışdır ...? 
 

ANLAMA- Şagird öyrəndiyi bilik əsasında yeni informasiyanın 

mənasını dərk edir, ideyaları və ya konseptləri izah edə bilir. İdrak 

prosesinin bu səviyyəsində şagird anlayır, şərh edir, izah edir, nəticə 

çıxarır, zənn edir, fikir yürüdür,nəql edir, səciyyələndirir. 
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Bu zaman aşağıdakı feillərdən istifadə edilir: müqayisə et, izah et, 
təsdiq et, müəyyən et, müzakirə et, şərh et, tədqiqat apar, tərcümə et, əlaqələn- 
dir, uzlaşdır, nümunələr göstər, nəql et, yarat, qur, təsvir et, məlumat ver, 
hesabat ver, tanı, təkrar et, nəzərdən keçir, müşahidə et, icmal tut, şərh et, 
əsas ideyanı ver, qiymətləndir. 

Dərsi planlaşdıran zaman anlama səviyyəsində məqsəd müəy- 
yənləşdirən müəllim bu resursulardan istifadə edə bilər: nümunə, test, 
siyahıya alma, etiket, icmal. 

Dediklərimiz cədvəl 9-da əksini tapıb. 
Cədvəl 9 

 

 
 

ANLAMADA müəllim və şagirdin rolu. 

Cədvəl 10 
Müəllim Şagird 

nümayiş etdirir izah edir 

dinləyir təsvir edir 

suallar verir icmal tutur 

müqayisə edir şərh edir 

qarşılaşdırır əlaqələndirir 

yoxlayır nümayiş etdirir 

 aktiv qəbul edir 

İstifadə edilən feillər Resuslar 

müqayisə et izah et nümunə 

təsdiq et müəyyən et test 

müzakirə et hesabat ver siyahıya alma 

şərh et tanı etiket 

tədqiqat apar əsas ideyanı ver icmal 

tərcümə et məlumat ver işçi kitabı 

əlaqələndir təsvir et lüğət 

müşahidə et icmal tut  

nümunələr göstər qur  

nəql et yarat  

təkrar et nəzərdən keçir  

 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər: 
Öz sözlərinlə yaza bilərsənmi? 
Necə izah edə bilərsən? 
Qısa icmalını yaza bilərsənmi? 
Səncə, sonra nə baş verə bilərdi? 
Sən nə düşünürsən? 
Əsas ideya nədir? 
Bir az aydınlaşdıra bilərsənmi? 
Şəkillərdə təsvir edə bilərsənmi? 

 

TƏTBİQETMƏ - Şagird öyrəndiyi informasiyanı başqa fərqli bir 
məzmunda və fərqli situasiyada istifadə edir, yerinə yetirir, həll edir, 
icra edir. Bu zaman aşağıdakı feillərdən istifadə edilir: Əlaqələndir, 
idarə et, nümayiş etdir, şəkillə təsvir et, hesabla, şərh et, düzəlt, təcrübədən, 
keçir, tətbiq et, rənglə, dəyiş, hesabla, uzlaşdır, göstər, həll et, topla, nümayiş 
et, səhnələşdir, qur, yarat, istifadə et, uyğunlaşdır. 

Dərsi planlaşdıran zaman tətbiqetmə səviyyəsində məqsəd müəy- 
yənləşdirən müəllim bu resurslardan istifadə edə bilər: şəkil, müsahibə, 
tamaşa, gündəlik, jurnal, şəkillər, illüstrasiyalar, modellər, heykəl, nümayiş. 

Dediklərimiz cədvəl 12-də əksini tapıb. 
Cədvəl 12 

 
İstifadə edilən feillər Resurslar 

əlaqələndir idarə et şəkil 

nümayiş etdir şəkil çək müsahibə 

uyğunlaşdır istifadə et tamaşa 

yarat qur gündəlik 

səhnələşdir nümayiş et jurnal 

topla həll et şəkillər 

göstər hesabla illüstrasiyalar 

uzlaşdır dəyiş modellər 

rənglə idarə et heykəl 

tətbiq et təcrübədən keçir təqdimat 

düzəlt şərh et  

hesabla   
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TƏTBİQETMƏDƏ müəllim və şagirdin rolu. 

Cədvəl 13 
Müəllim Şagird 

göstərir problemi həll edir 

yüngülləşdirir bilikdən necə istifadə etdiyini 
nümayiş etdirir 

müşahidə edir hesablayır 

izləyir tərtib edir 

dəyərləndirir şəkillərlə nümayiş etdirir 

təşkil edir qurur 

suallar verir fəal qəbuledici olur 

yaradır tamamlayır 

 
 

Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər. 

Buna bənzər hadisə ilə rastlaşdınmı? 
Xüsusiyyətlərinə yuğun qruplaşdıra bilərsənmi? 
Hansı faktorları dəyişərdin əgər ....... ? 

Sən hansı sualları verərdin? 

Verilən informasiyalarla bağlı sən nə deyə bilərdin? 
 

QİYMƏTLƏNDİRMƏ - Fərziyyə, tənqid və dəyərləndirmə əsa- 
sında şagird qərarlar verir. İdeyaları, kriteriyaları tətbiq etməklə sü- 

buta yetirir. Bu zaman şagird yoxlayır, fərziyyələri təsdiq edir, tənqid 
edir, təcrübədən keçirir, mühakimələr yürüdür. 

Bu zaman aşağıdakı feillərdən istifadə edilir: seç, nəticə çıxar, ye- 
kunlaşdır, debat et, sübut et, zəmanət ver, müqayisə et, qiymələndir, araş- 

dırma apar, mübahisə et, qərarı təsdiq et, öncədən fikir söylə, ver, tənqid et, 
təsnifatlaşdır, inkar et, ölç, mühakimə yürüt, dəyərləndir, əzbərlə, müqayisə 
et, nəticə çıxar, müəyyən et, topla. 

Dərsi planlaşdıran zaman qiymətləndirmə səviyyəsində məqsəd 

müəyyənləşdirən müəllim bu resurslardan istifadə edə bilər: debat, ic- 
mal, dəyərləndirmə, ixtira, qərar, nəticə, inandırıcı mühakimə. 

Dediklərimiz cədvəl 14-də əks edilib. 
Cədvəl 14 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    



257  

 
 

İstifadə edilən feillər Resurslar 

seç nəticə çıxar debat 

yekunlaşdır debat et icmal 

sübut et zəmanət ver dəyərləndirmə 

müqayisə et qiymətləndir ixtira 

sübut et araşdırma apar qərar 

mübahisə et qərar ver nəticə 

mühakimə yürüt öncədən fikir söylə inandırıcı 
mühakimə 

inkar et ölç  

tənqid et topla  

təsdiq et təsnifatlaşdır  

dəyərləndir əzbərlə  

nəticə çıxar müəyyən et  

 

QİYMƏTLƏNDİRMƏDƏ müəllim və şagirdin rolu. 

Cədvəl 15 
Müəllim Şagird 

izah edir mühakimə yürüdür 

qəbul edir disputda iştirak edir 

idarə edir müqayisə edir 

müşahidə edir tənqid edir 

dəyərləndirir suallar verir 

 mübahisə edir 

 qiymətləndirir 

 qərarlar verir 

 toplayır 

 sübut edir 

 fəal iştirakçı olur. 

 mühakimə yürüdür 
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Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər: 

 

Səncə, başqa çözüm varmı? 
Bu haqda öz dəyərini ver.... 
Bu haqda nə düşünürsən? 
Səncə, bu yaxşıdır yoxsa pis? 
Sən necə hərəkət edərdin? 
Hansı dəyişiklikləri təklif edərdin? 
İnanırsanmı. ?. 
Əgər. .. olsaydı sənin münasibətin necə olardı? 
Nə qədər faydalı görürsən? 
Bunun həyatımıza təsiri necə olardı? 
Niyə bu faydalıdır? 
Alternativ nə ola bilərdi? 
Kim qazana bilərdi, kim uduza bilərdi? 

 

“Üçtərkibli” taksonomiyanın yeni versiyası əsasında “İnkişaf” 
taksonları sisteminin hər bir səviyyəsində müəllimin və şagirdin rolu, 
dərs prosesində istifadə edilən resurslar, hər səviyyə üçün sualları 
nəzərdən keçirək. 

ANALİZETMƏ - Şagird öyrənilən informasiyanı daha yaxşı başa 
düşməkdən ötrü məlumatı bir neçə hissəyə ayırır. Bu proses zamanı 
müqayisə edir, təşkil edir, yenidən qurur, təyin edir, icmal yazır, tapır, 
ayırır. 

Bu zaman aşağıdakı feillərdən istifadə edilir: müqayisə et, suallar 
ver, qiymətləndir, təcrübədən keçir , yoxla, gözdən keçir, araşdır, təşkil et, 
tədqiqat apar, təhlil et, hesabla, səciyyələndir, qarşılaşdır, aşkara çıxar, qrup- 
laşdır, sırala, uzlaşdır, testdən keçir, diaqram qur, şərh et, inteqrasiya et. 

Dərsi planlaşdıran zaman analizetmə səviyyəsində məqsəd müəy- 
yənləşdirən müəllim bu resurslardan istifadə edə bilər: qrafik, paylama 
materialları, yoxlama vərəqləri, cədvəl, icmal, internet. 

Dediklərimiz cədvəl 16-da əksini tapıb. 
Cədvəl 16. 

İstifadə edilən feillər Resurslar 

ayır müqayisə et qrafik 

suallar ver qiymətləndir paylama materialları 

təcrübədən keçir yoxla yoxlama vərəqləri 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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gözdən keçir araşdır cədvəl 

təşkil et tədqiqat apar icmal 

təhlil et ixtira et  

hesabla səciyyələndir  

qarşılaşdır aşkara çıxar  

qruplaşdır sırala  

uzlaşdır testdən keçir  

debat apar şərh et  

diaqram qur   

 

ANALİZETMƏDƏ müəllim və şagirdin rolu. 

Cədvəl 17. 
Müəllim Şagird 

araşdırır müzakirə edir 

idarə edir izah edir 

müşahidə edir mübahisə edir 

qiymətləndirir debat aparır 

mənbə kimi hərəkət edir dərin düşünür 

suallar verir sınaqdan keçirir 

təşkil edir yoxlayır 

aşkara çıxarır suallar verir 

 hesablayır 

 ixtira edir 

 soruşur 

 

Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər: 

Hansı hadisələr baş verməyə bilərdi? 
Əgər sən deyən kimi olsaydı, onda son nə cür olardı? 
Səncə ... nə qədər oxşardır? 
Başqa nəticəyə münasibətin necə olardı? 
Niyə dəyişikliklər baş verdi? 
İzah edə bilərsənmi, əgər ... olsaydı nə olardı? 
Əsas problem nə idi? 

Müqayisə edə bilərdinmi? 
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Daha hansı hadisələr baş verə bilərdi? 
Səncə, əsas məsələ nə idi? 

Problem nədə idi? 
 

SİNTEZ - Şagird əvvəlki biliklərinə istinad edərək yeni ideya və 
məlumatlar irəli sürür. Bu prosesdə şagird layihə qurur, plan hazırla- 
yır, məhsul əldə edir, ixtira edir, fikirləşir, 

Bu zaman aşağıdakı feillərdən istifadə edilir: tərtib et, formalaşdır, 
topla, inkişaf etdir, təşkil et, hərəkət et, kəşf et, özündən fərziyyə irəli sür, qur, 
məhsul yarat, məlumat ver, qarışdırma, əsaslandır, təklif et, fikirləş yarat, 
planlaşdır, ümumiləşdir, hazırla, bərpa et, təsəvvür et. 

Dərsi planlaşdıran zaman cintez səviyyəsində məqsəd müəyyən- 
ləşdirən müəllim bu resurslardan istifadə edə bilər: film, mahnı, hekayə, 
layihə, qəzet, media, plan, elan, yeni oyun, rəsm. 

Dediklərimiz cədvəl 18-də əksini tapıb. 
 

Cədvəl 18 
İstifadə edilən feillər Resurslar 

tərtib et formalaşdır film 

topla inkişaf etdir hekayə 

təşkil et bərpa et layihə 

kəşf et fərziyyə irəli sür plan 

qur məhsul yarat yeni oyun 

məlumat ver qarışdırma mahnı 

özündən kəşf et əsaslandır qəzet 

təklif et fikirləş media 

yarat təsəvvür et elan 

planlaşdır ümumiləşdir rəsm 

hazırla   

 

SİNTEZDƏ müəllim və şagirdin rolu. 

Cədvəl 19 
Müəllim Şagird 

sadələşdirir tərtib edir 

genişləndirir riskə girir 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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düşündürür dəyişikliklər edir 

analiz edir formalaşdırır 

dəyərləndirir planlaşdırır 

 

Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər: 
... ... ... yeni bir dizayn hazırlaya bilərsənmi? 

Bu zaman hansı çözümü görürsən? 
Hər şey sənin istədiyin kimi olsaydı sən nə edərdin? 
Niyə sən öz təklifini verməyəsən...? 
Hansı təkliflərini vermək istərdin?...? 
... ... üçün yeni və qeyri-adi işlənməsini yarada bilərsənmi? 
Bunu ........ bir təklif irəli sürə bilərsənmi? 

 

MÜQAYİSƏ - şagird iki və ya bir neçə obyekti müqayisə etmək 
üçün onları bir-biri ilə qarşılaşdırır, oxşar və fərqli xüsusiyyətləri 
müəyyənləşdirir, təhlil edir, hər hansı cismi etalonla tutuşdurur. Bu 
zaman o, aydınlaşdırır, ayırır, müqayisə edir, qarşılaşdırır, fərqləndi- 
rir, əlamətləri seçir, əsas ideyanı müəyyən edir, oxşadır, nisbəti üzə 
çıxarır, bənzədir, bərabərləşdirir, tənləşdirir. 

Bu zaman aşağıdakı feillərdən istifadə edilir: seç, oxşat, yoxla, göstər, 
müəyyən et, izah et, başa sal, anlat, uzlaşdır, şərh et, aşkar et, bərabərləşdir, 
bənzət, uyğunluğu tap, əlaqələndir, əsas fikri ifadə et, ayırd et, yaz. 

Dərsi       planlaşdıran       zaman       müqayisə       səviyyəsin-    
də  məqsəd   müəyyənləşdirən   müəllim   bu   resurslardan   isti-  
fadə edə bilər: film, mahnı, hekayə, qəzet, media, plan, rəsm  nü-  
munələri, elmi-kütləvi ədəbiyyat, izahat vərəqi, müqayisə sxemi. 

 

Dediklərimiz cədvəl 20 -də əks edilib. 

Cədvəl 20 
İstifadə edilən feillər Resurslar 

seç yoxla film 

oxşat göstər hekayə 

müəyyən et izah et mahnı 

yaz başa sal qəzet 

uzlaşdır anlat media 

şərh et aşkar et müqayisə sxemi 
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bərabərləşdir meyarları seç plan 

bənzət uyğunluğu tap rəsm 

əlaqələndir əsas fikri ifadə et nümunələr 

ayırd et əsaslandır elmi- kütləvi ədəbiyyat 

  izahat vərəqi 

 

MÜQAYİSƏDƏ müəllim və şagirdin rolu 

Cədvəl 21 

 
 

Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər: 
Səbəbini izah edə bilərsən? 
Necə .......................? 
Və nə üçün ...................... ? 
Daha hansı əlamətlər .......... ? 
Müqayisə edə bilərdinmi? 
Verilən informasiyalar barədə sən nə deyə bilərdin? 
Xüsusiyyətlərinə uyğun ayıra bilərsənmi? 

Səncə ........ nə qədər oxşardır? 
 

ÜMUMİLƏŞDİRMƏ - Şagird obyektləri müəyyən əlamətlər əsa- 
sında qruplaşdırır, hər hansı bir obyekti başlıca əlamətlərinə görə 
müəyyən anlayışlar sisteminə aid edir, müqayisə olunan obyektlə- 
rin ümumi cəhətlərini (ümumi oxşar əlamətlər və ümumi mühüm 
əlamətlər) müəyyənləşdirir. 

Müəllim Şagird 

istiqamət verir bərabərləşdirir 

sual verir bənzədir 

düşündürür əlaqələndirir 

idarə edir müəyyən edir 

müşahidə edir tutuşdurur 

münasibət bildirir fəal iştirakçı olur 

dəyərləndirir izahat vərəqində qeyd edir 

 əsaslandırır 

 fərqləndirir 

 məlum faktları uyğunlaşdırır 

 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Bu zaman aşağıdakı feillərdən istifadə edilir: səbəbini tap, topla, 
uyğunlaşdır, izah et, müəyyən et, eyniləşdir, umumi olanı tap, əlaqə yarat, 
tərtib et, faktları cəmləşdir, özündə birləşdir, qruplaşdır, təsnif et, aid et, 
müəyyənləşdir, struktrlaşdır, təqdim et, ümumi nəticə çıxart. 

Dərsi planlaşdıran zaman ümumiləşdirmə səviyyəsində məqsəd 
müəyyənləşdirən müəllim bu resurslardan istifadə edə bilər: film, 
maket, oyuncaqlar, dərslik, rəsm nümunələri, elmi-kütləvi ədəbiyyat, izahat 
vərəqi, ümumiləşdirmə sxemi. 

Dediklərimiz cədvəl 22-də əks edilib. 
Cədvəl 22 

İstifadə edilən feillər Resurslar 

umumi olanı tap səbəbini tap mövzuya uyğun əyani 
vəsaitlər 

əlaqə yarat topla maket 

tərtib et uyğunlaşdır oyuncaqlar 

faktları cəmləşdir izah et dərslik 

özündə birləşdir müəyyən et film 

əlaqləndir eyniləşdir rəsm nümunələri 

müəyyənləşdir qruplaşdır elmi-kütləvi ədəbiyyat 

strukturlaşdır təsnif et izahat vərəqi 

təqdim et aid et ümumiləşdirmə sxemi 

 

ÜMUMİLƏŞDİRMƏDƏ müəllim və şagirdin rolu. 
 

Cədvəl 23 
Müəllim Şagird 

istiqamət verir faktları toplayır 

sual verir əlaqələndirir 

təsdiq edir məlum faktları birləşdirir 

idarə edir müəyyən edir 

müşahidə edir təsnif edir 

münasibət bildirir fəal iştirakçı olur 

dəyərləndirir izahat vərəqində qeyd edir 

 əsaslandırır 

 qruplaşdırır 
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Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər: 

Nə üçün belə hesab edirsən? 

Fikrini necə əsaslandıra biləsən? 

Verilən informasiyaları necə ümumiləşdirə bilərsən? 

Hansı cəhətlərinə görə .................. ? 

... ... ... ... ... ... ... ... ... eynidir? 

Xüsusiyyətlərinə uğun qruplaşdıra bilərsənmi? 

Səncə, hansı əlamətlərinə görə təsnif etmək olar? 

 

MÜCƏRRƏDLƏŞDİRMƏ - şagird öyrənilən obyektin hər hansı 

bir əlamətini fikrən digər əlamət və cəhətlərdən ayırır, təcrid edir. 

Bu zaman aşağıdakı feillərdən istifadə edilir: ayır, izah et, seç, 

ümumiləşdir, fikir ver, düşün, təssəvvür et, təcrid et, təhlil et, vurğula, 

təsvir et, ifadə et, müəyyənləşdir. 

Dərsi planlaşdıran zaman ümumiləşdirmə səviyyəsində məqsəd 

müəyyənləşdirən müəllim bu resurslardan istifadə edə bilər: model, 

nəzəriyyə, şəkil, çertyoj, hekayə, rəsm nümunələri, elmi-kütləvi ədəbiyyat, 

izahat vərəqi, müqayisə sxemi. 
 

Dediklərimiz cədvəl 24-də əks edilib. 

Cədvəl 24 
 

İstifadə edilən feillər Resurslar 

ayır seç rəsmlər 

müəyyənləşdir ümumiləşdir sxemlər 

ifadə et izah et model 

təhlil et fikir ver nəzəriyyə 

vurğula düşün şəkil 

təsvir et təcrid et hekayə 

təsəvvür et aid et çertyoj 

  izahat vərəqindən 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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MÜCƏRRƏDLƏŞDİRMƏDƏ müəllim və şagirdin rolu. 
 

Cədvəl 25 

 
Müəllim Şagird 

istiqamət verir fikrən təcrid edir 

sual verir düşünür 

idarə edir əlaqələndirir 

müşahidə edir müəyyən edir 

münasibət bildirir vurğulayır 

dəyərləndirir fəal iştirakçı olur 

 izahat vərəqində qeyd edir 

 əsaslandırır 

 məlum faktları birləşdirir 

 

Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər: 
Fikrən necə əsaslandıra bilərsən? 
Özünəməxsus cəhətləri hansıdır? 
... ... ... əlamətlərdən fərqini izah edə bilərsən? 
Təsəvvüründə canlandıra bilərsən? 
Nə üçün. .................... ? 
Spesifik xüsusiyyətləri. ....................... ? 

 

AĞLIN KEYFİYYƏTLƏRİ - şagird tənqidi təfəkkürün, fikrin 
müstəqilliyi, ağlın dərinliyi, genişliyi, çevikliyi, sürətliliyi və qə- 
naətcililiyinin inkişafı sayəsində yeni sualı, yeni problemi görür və 
onları irəli sürür, müstəqil həll edir, qısa müddət ərzində qərar qəbul 
edir, tənqidi münasibət bildirir, problemin həllinin müxtəlif yollarını 
tapır. 

Bu zaman aşağıdakı feillərdən istifadə edilir: həll et, münasibət bil- 
dir, yoxla, sübut et, tap, nəticə çıxart, təyin et, izah et, dəyişdir, fikirləş, istifa- 
də et, təzədən düzəlt, uyğunlaşdır, qərar qəbul et, qiymətləndir, oxşarını tap, 
proqnoz ver, müqayisə et, təkmilləşdir. 

Dərsi planlaşdıran zaman ümumiləşdirmə səviyyəsində məqsəd 
müəyyənləşdirən müəllim bu resurslardan istifadə edə bilər: tapmaca- 
lar, atalar sözləri, hekayə, qəzet, məsələlər, layihələr, modellər, sxem, musiqi, 
qrafik. 
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Dediklərimiz cədvəl 26-də əks edilib. 

Cədvəl 26 
 

İstifadə edilən feillər Resurslar 

həll et sübut et tapmacalar 

münasibət bildir təzədən düzəlt atalar sözləri 

yoxla nəticə çıxart hekayə 

qərar qəbul et təyin et qəzet 

dəyişdir izah et, məsələlər 

fikirləş istifadə et layihələr 

tap uyğunlaşdır qrafik 

qiymətləndir oxşarını tap modellər 

proqnoz ver müqayisə et sxem 

 

AĞLIN KEYFİYYƏTLƏRİNDƏ müəllim və şagirdin rolu. 
 

Cədvəl 27 

 
Müəllim Şagird 

istiqamət verir səbəbi tapır 

sual verir model yaradır 

problemli situasiya yaradır əlaqələndirir 

idarə edir müəyyən edir 

müşahidə edir həll edir 

münasibət bildirir fəal iştirakçı olur 

nəzarət edir izahat vərəqində qeyd edir 

redaktə edir əsaslandırır 

dəyərləndirir şəklini dəyişir 

 ən optimal üsulları seçir 

 proqnoz verir 

 tənqidi qeydlərini söyləyir 

 məlum faktları birləşdirir 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər: 
 

Yenidən təsnif edə bilərsən? 
Bu haqda nə düşünürsən? 
Əgər belə olsaydı, nə olardı? 
... ... necə həll etmək olar? 
Başqa cıxış yolu var? 
Üstün cəhətləri hansıdır? 
... ... ... ... ... müqayisə edə bilərsən 
Buna bənzər hadisə ilə rastlaşdınmı? 

 
 

KOQNİTİV VƏ KREATİV PROSESLƏR 
 

Şagird əvvəlki biliklərinə istinad edərək yeni ideya və məlumatlar 
irəli sürür. Bu prosesdə şagird layihə qurur, plan hazırlayır, məhsul 
əldə edir, ixtira edir, fikirləşir, hazırlayır. 

Bu zaman aşağıdakı feillərdən istifadə edilir: tərtib et, formalaşdır, 
topla, inkişaf etdir, təşkil et, hərəkət et, kəşf et, özündən fərziyyə irəli sür, qur, 
məhsul yarat, məlumat ver, qarışdırma, əsaslandır, təklif et, fikirləş yarat, 
tərtib et, planlaşdır, ümumiləşdir, hazırla, bərpa et, inkişaf etdir, təsəvvür et. 

Dərsi planlaşdıran zaman yaratmaq səviyyəsində məqsəd müəy- 
yənləşdirən müəllim bu resurslardan istifadə edə bilər: film, mahnı, he- 

kayə, layihə, qəzet, media, plan, elan, yeni oyun, rəsm. 
 

Cədvəl 28 

 
İstifadə edilən feillər Resurslar 

tərtib et formalaşdır film 

topla inkişaf etdir hekayə 

təşkil et hərəkət et layihə 

kəşf et təsəvvür et plan 

qur məhsul yarat yeni oyun 

məlumat ver qarışdırma mahnı 

özündən kəşf et əsaslandır qəzet 
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təklif et fikirləş media 

yarat tərtib et elan 

planlaşdır ümumiləşdir rəsm 

hazırla bərpa et  

inkişaf etdir   

 

KOQNİTİV VƏ KREATİV PROSESLƏRDƏ müəllim və şagir- 

din rolu. 
Cədvəl 29 

 

 
 

Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər: 

 

... ... ... yeni bir dizayn hazırlaya bilərsənmi? 

Bu zaman hansı çözümü görürsən? 

Hər şey sənin istədiyin kimi olsaydı sən nə edərdin? 

Niyə sən öz təklifini verməyəsən? ...? 

Nə baş verərdi əgər ........ ? 

Hansı təkliflərini vermək istərdin? ... ? 

... ... üçün yeni və qeyri-adi işlənməsini yarada bilərsənmi? 

Bunu. ... bir təklif irəli sürə bilərsənmi? 

Təlim prosesi müəllimlərin əlaqələndirici, istiqamətverici, məs- 

ləhətçi, şagirdlərin isə tədqiqatçı, təcrübəçi, yaradıcı funksiyalarının 

təmin olunması istiqamətində qurulur. Müəllim dərsin məqsədinə 

əsasən təlim strategiyaları seçir. Strategiyalar – müəllimin təlim prose- 

sində istifadə etdiyi metod, forma və vasitələri əhatə edir. Təlim stra- 

tegiyaları seçilərkən aşağıdakılar nəzərə alınır: 

Müəllim Şagird 

sadələşdirir tərtib edir 

genişləndirir riskə girir 

düşündürür dəyişikliklər edir 

analiz edir formalaşdırır 

dəyərləndirir planlaşdırır 

 fəal iştirakçı olur 

 yaradır 

 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Şagirdin yaş səviyyəsi, dərketmə qabiliyyəti, maraq və ehtiyacları. 
 

 Müəllimin peşəkarlıq səviyyəsi. 

 Fənnin məqsədləri. 
 Standartın reallaşmasına xidmət edən təlim məqsədləri. 

 Qiymətləndirmə standartları. 
 

Müəllim hər bir konkret mövzunun tədrisi üçün dərsin məqsə- 
dinə uyğun müvafiq, səmərəli təlim strategiyası seçməyi bacarmalıdır. 
Məsələn, Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün 

riyaziyyat kurikulumunda (I-IV siniflər) yazılır ki, hər bir müəllim 
tədris olunan mövzu ilə həmin mövzunun tədrisi üsulları arasında 
qarşılıqlı uyğunluq axtarmalı və hər dəfə “Mən nəyi tədris edirəm?”, 
“Müxtəlif metodlar nəyə xidmət edir?”, “Mənim şagirdlərim kimlər- 

dir?”, “Onlar artıq nəyi bilirlər?”, “Hansı təlim üsulu onların inkişafı- 
nı təmin edə bilər?” və s. bu kimi suallara cavab tapmalıdır. 

Humanist və demokratik prinsiplər üzərində qurulan müasir təhsil 
sistemi təlimin artıq pedaqogika elminə məlum olan ənənəvi formala- 

rının təkmilləşdirilməsini, eyni zamanda təlim prosesində yaradıcılıqla 
tətbiq oluna bilən qeyri-standart formalardan dialoqa, yaradıcı fəaliy- 
yətə əsaslanan interaktiv metodlardan istifadəni tələb edir. 

Müəllim və şagirdlərin əməkdaşlıq şəraitində qarşılıqlı əlaqəsi, 

qarşılıqlı fəaliyyət göstərmələri zəruri hesab edilir. Belə təlim şəraitin- 
də şagirdlər daha çox fəallıq göstərir, təbiətdə, cəmiyyətdə baş verən 
hadisələri anlayır, təhlil edir, dəyərləndirir, onlara münasibət bildirir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin. 
 

A) Öz şəxsi izahını ver, problemi müəyyən et, fərziyyələr irəli sür. 
B) Ən mühüm predmetləri və hadisələri müəyyən et, əhəmiyyətini 

sübut et. 

C) Mahiyyət və mənasını ifadə et. 
D) Ümumləşdir, əsas ideyanı seçib ayır. 
E) Dəyişiklik etməklə yarat, quraşdır. 
2. Təfəkkür növlərinin iyerarxiyası necədir? 
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A) Tənqidi təfəkkür – məntiqi təfəkkür – yaradıcı təfəkkür. 
B) Məntiqi təfəkkür – tənqidi təfəkkür – yaradıcı təfəkkür. 
C) Yaradıcı təfəkkür - tənqidi təfəkkür - məntiqi təfəkkür. 
D) Yaradıcı təfəkkür - məntiqi təfəkkür - tənqidi təfəkkür. 
E) Məntiqi təfəkkür – yaradıcı təfəkkür – tənqidi təfək 
kür. 

 

3. Verilən vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq lazımdır. Tapşırıq təfək- 
kürün hansı növünə əsaslanır? 

 

A) Tənqidi 
B) Qlobal təfəkkür 
C) Məntiqi 
D) Yaradıcı 

E) Heç biri 
 

4. Tap, sadala, ifadəli oxu, danış, hesabla, nəql et, kateqoriyalara 
aid et, vurğula, yaz, qulaq as, xəyalında canlandır, əlaqələndir. 
Bu açar sözlər Ə.Əlizadə taksonomiyasının hansı mərhələsinə 
aiddir? 

 

A) Bilik 
B) Bacarıq 
C) Vərdiş 
D) Xatırlama 

E) Anlama 

 

5. Dərsi planlaşdıran zaman ....................................... səviyyəsində 
məqsəd müyyənləşdirən müəllim bu resurslardan istifadə edə 
bilər: debat, icmal, dəyərləndirmə, ixtira, qərar, nəticə inandı- 
rıcı mühakimə. Nöqtələrin yerinə qoy. 

 

A) Bacarıq 
B) Vərdiş 
C) Xatırlama 
D) Qiymətləndirmə 

E) Analizetmə 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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6. Şagird öyrənilən obyektin hər hansı bir əlamətini fikrən digər 
əlamət və cəhətlərdən ayırır, təcrid edir. Bu fikir nəyə aiddir? 

 

A) Xatırlama 

B) Qiymətləndirmə 
C) Analizetmə 
D) Mücərrədləşmə 

E) Ağlın keyfiyyətləri 
 

6.8. Təlim prosesində mənimsəmənin mərhələləri 
 

A. Suallar 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Təlim prosesində də şagirdlər biliksizlikdən biliyə doğru inkişaf 
edir. Təlim bilik, bacarıq və vərdişləri mənimsəməyin, onlara yiyələn- 
məyin mürəkkəb prosesidir. Bu prosesin psixoloji əsasını motivlər, 
maraqlar, tələbatlar təşkil edir. Motiv şagirdin təlimlə əlaqədar olan 
bu və ya digər tapşırığı icra edərkən rəhbər tutduğu daxili niyyət və 
arzu olub məktəblini bu və ya digər bir işi icra etməyə təhrik edən 
daxili qüvvədir. Əlbəttə, öyrənmək həvəsi bir motiv deyil, bir neçə 
motivlər yaradır. Motivlər arasında qarşılıqlı əlaqə formalaşır. Bu mo- 
tivlər arasında sosial, idrak, ünsiyyət, əxlaqi və s. motivlər mühüm 
yeri tutur. 

Təlimin mərhələlərinin ardıcıllığı belədir: motivlərin, maraqların 
yaradılması, qavrama, anlama, ümumiləşdirmə, möhkəmləndirmə, 
tətbiqetmə. 

Öyrənmə prosesinin birinci mərhələsini motivlərin, maraqların 
yaradılması təşkil edir. Məktəblilərdə idrak marağını formalaşdır- 
madan irəliyə getmək, onlarda bilikləri öyrənməyə heyrət yaratmaq 
olmaz. Öyrənmə prosesinin ikinci mərhələsi qavrama adlanır və id- 
rakda olduğu kimi duyğulardan başlayır. 

1. Təlim prosesinin psixoloji əsasını nə təşkil edir? 
2. Təlim prosesində mənimsəmənin mərhələləri hansılardır? 
3. Elmi idrakla təlim prosesinin fərqi nədədir? 
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Öyrənmə prosesinin üçüncü mərhələsi anlamadır. 
Bu mərhələdə şagirdlər əşyanın ən zəruri əlamətlərini mənim- 

səyirlər. Bu mərhələdə biliklər, anlayışlar, mühakimələr, əqli nəticələr; 
nəzəriyyə və fərziyyələr təşəkkül edir. Anlayışlarda əşya və hadisələ- 
rin əsas əlamətləri ifadə olunur. Əqli nəticələrdə iki mühakimədən 
yeni bir mühakimə əldə edilir. Öyrənmə prosesinin dördüncü möh- 
kəmlətmə mərhələsində biliklər, anlayışlar, qanunlar möhkəmləndi- 
rilir. Öyrənmə prosesinin beşinci, tətbiqetmə mərhələsində mənim- 
sənilmiş biliklər praktikaya tətbiq edilir, yoxlanılır. 

Göründüyü kimi elmi idrakla təlim prosesi bir-birinə oxşayır. Bu- 
nunla belə həmin proseslər bir-birindən fərqlənir. Elmi idrakın ob- 
yekti xarici aləmdə baş verən hadisələr, qanunauyğunluqlar olduğu 
halda təlimdə öyrənilən obyekt bəşəriyyətin əsrlər boyu əldə etdiyi, 
ümumiləşdirdiyi biliklərdir, təcrübədir. Təlimdə şagirdlər bəşəriyyə- 
tin əldə etdiyi məlum biliklərə yiyələnir, onları özləri üçün kəşf edir- 
lər. Elmi idrakda isə tədqiqatçı məlum olmayan həqiqətləri, bilikləri 
kəşf edir. Təlimdə idrak prosesi rəvandır, sadədir, müəllim onun yo- 
lunu işıqlandırır. Elmi idrakda tədqiqatçı çətinlikləri, yanılmaları özü 
aradan qaldırmalı olur. Təlimdə idrak prosesi didaktik məsələlərlə 
şərtlənir və müəllim təlim prosesinin yaradıcısına çevrilir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Mənimsəmə prosesinin quruluşunun komponenti deyil. 
 

A) qavrama 

B) anlama 
C) dərketmə 
D) ümumiləşdirmə 

E) tərbiyələndirmə 
 

2. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin. 
 

1 – Qavrama 

2 – Sistemləşdirmə 
3 – Anlama 

4 – Qruplaşdırma 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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5 – Ümumiləşdirmə 
6 – Nəticəçıxarma 
7 – Möhkəmləndirmə 

8 – Tətbiqetmə 
 

A) 4; 5; 6; 7; 8 

B) 3; 4; 5; 6; 7 
C) 2; 3; 4; 5; 6 
D) 1; 3; 5; 7; 8 

E) 1; 2; 6; 7; 8 
 

3. Təlimin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin. 
 

1 – Tətbiqetmə 

2 – Ümumiləşdirmə 
3 – Qavrama 
4 – Anlama 

5 – Möhkəmləndirmə 
 

A) 1; 2; 3; 4; 5 

B) 5; 4; 3; 2; 1 
C) 2; 3; 4; 5; 1 
D) 3; 4; 2; 5; 1 

E) 1; 3; 5; 4; 2 
 

7.1. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirməsi pedaqoji 
anlayış kimi 

 

A. Suallar 
 

1. Qiymətləndirmə nədir? 
2. Pedaqogikada qiymətləndirmə necə səciyyələndirilir? 
3. Şagird nailiyyətləri necə qiymətləndirilir? 
4. Müasir qiymətləndirmənin səciyyəvi cəhətləri hansılardır? 
5. Qiymətləndirmə Konsepsiyasında hansı məsələlər qeyd olun- 

muşdur? 
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B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Qiymətləndirmə dedikdə, bəziləri bunu təhsilalanın təlim nəti- 
cələrinə aid olan məsələ kimi qəbul edir. Lakin dünya təcrübəsində 
təhsilalanın biliyinə verilən qiymət həm də müəllimlərin peşəkarlığı- 
na və məktəbin fəaliyyətinə, valideynin təhsilə münasibətinə, məktəb 
rəhbərlərinin peşəkarlıq səviyyəsinə verilən qiymət kimi qəbul edilir. 
Ənənəvi qiymətləndirmə məzmunun tərkib hissəsi sayılmadığından, 
həmişə müəllimin subyektiv mülahizələrinə əsaslanırdı, şagirdlərdə 
təlimə marağı artırmaq əvəzinə azaldır, onların inkişafını sistemli şə- 
kildə izləməyə imkan vermirdi və bu da şagirdləri qiymət almaq xati- 
rinə oxumağa sövq edirdi. 

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi pedaqoji anlayış kimi 
təhsil leksikonuna yaxın illərdə daxil olmuşdur. Uzun müddət pe- 
daqoji aləmdə “şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin qiymətlən- 
dirilməsi” anlayışı işlədilmişdir. Bununla belə, qiymətləndirmə de- 
dikdə, bir qayda olaraq, şagirdlərin gündəlik qiymətləndirilməsi başa 
düşülmüşdür. Belə qiymətləndirmə növü isə mahiyyət etibarı ilə heç 
bir əhəmiyyət kəsb etmir. Şagird, məsələn, kimya fənnindən dərs ili- 
nin yarısında iki dəfə qiymət almış və onun yarımillik qiyməti həmin 
iki qiymətin əsasında çıxarılmışdır. Halbuki yarım il ərzində kimya- 
dan xeyli mövzu keçilir. Belə çıxır ki, bütövlükdə yarımillik mövzu- 
ların şagird tərəfindən öyrənilib mənimsənilməsi vəziyyəti müəyyən 
olunmamış qalır. 

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi çox geniş və əhatəli 
prosesdir. Bu proses, sadəcə, şagirdin nail olduğu təlim nəticələrinin 
səviyyəsini müəyyənləşdirməyə deyil, bütövlükdə təhsilin keyfiyyəti- 
nin yüksəldilməsinə xidmət edir. Başqa sözlə, qiymətləndirmə keyfiy- 
yəti idarə edən mühüm bir amil kimi meydana çıxır. Davamlı və dina- 
mik xarakter daşıyan şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi pro- 
sesində şagirdlərin fəaliyyətlərinin daim nəzarətdə saxlanması, onla- 
rın irəliləyişlərinin, yaxud geriləmələrinin izlənilməsi və bu məqsədlə 
monitorinqlərin aparılması ciddi tələb kimi qarşıya qoyulur. Məhz 
həmin monitorinqlərin nəticələri təlim prosesinin optimal qurulması, 
müəllimlərin işinin təkmilləşdirilməsi, habelə kurikulumlarda və 
dərsliklərdə zəruri dəyişikliklərin olması haqqında müvafiq qərarlar 
qəbul etməyə imkan verir. 
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Yeni fənn kurikulumlarında məzmun standartları ilə yanaşı, qiy- 

mətləndirmə standartları da öz əksini tapmışdır. Həmin standartlar 

məzmun standartlarında ifadə edilmiş təlim nəticələrinə şagirdlərin 

hansı səviyyədə nail olmalarını qiymətləndirməyə xidmət edir. Bu- 

nunla əlaqədar dünya təcrübəsinə uyğun surətdə qiymətləndirmənin 

4 səviyyədə aparılması təklif edilmişdir. 1 və 2-ci səviyyələr əksər 

şagirdlər, 3 və 4-cü səviyyələr isə müvafiq olaraq istedadlı və daha 

istedadlı şagirdlər üçün nəzərdə tutulur. Bununla belə, etiraf etmək 

lazımdır ki, məzmun standartlarının reallaşdırılma səviyyəsini əks et- 

dirən bu cür qiymətləndirmə standartlarının hazırlanması və tətbiqi 

sahəsində kifayət qədər səriştəyə malik olmaq üçün daha ciddi çalış- 

maq , toplanmış təcrübəni daha da artırmaq tələb olunur. 

Nazirlər Kabinetinin 13 yanvar 2009-cu il tarixli, 9 nömrəli qərarı 

ilə “Azərbaycan Respublikasının Ümumi Təhsil Sistemində Qiymət- 

ləndirmə Konsepsiyası” hazırlanmışdır. Konsepsiyada müasir dövrdə 

qiymətləndirmə fəaliyyətinə qoyulan tələblər, şagird nailiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsi sisteminin vəzifələri, əsas xüsusiyyətləri, əsas qiy- 

mətləndirmə növləri, qiymətləndirmə standartlarının və qiymətlən- 

dirmə vasitələrinin hazırlanması, məktəbdaxili qiymətləndirmənin 

mahiyyəti və məzmunu, şagird nailiyyətlərinin və irəliləyişlərinin 

monitorinqi sistemi, kurikulum üzrə qiymətləndirmə (şagird fəaliy- 

yətinin təlim standartlarına uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi), 

buraxılış imtahanları (ümumtəhsil pillələri üzrə yekun qiymətlən- 

dirmə), milli qiymətləndirmənin məqsədləri, milli qiymətləndirmə 

üzrə təlimatların məqsədi və strukturu, beynəlxalq qiymətləndirmə 

proqramı üzrə həyata keçiriləcək əsas tədbirlər öz əksini tapmışdır. 

Konsepsiya əsasında hazırlanacaq mərhələli İnkişaf Proqramının 

həyata keçirilməsi nəticəsində aşağıdakı nailiyyətlərin əldə edilməsi 

gözlənilir: təhsildə qiymətləndirmə, imtahanların keçirilməsi siste- 

mində islahat aparılması üçün uzunmüddətli strategiya işlənib ha- 

zırlanacaq, bu sahədə yeni mexanizmlər yaradılacaq, fəaliyyət vahid 

mövqedən koordinasiya olunacaq; təhsil sistemində məktəbdaxili və 

milli qiymətləndirmələrin keçirilməsi metodologiyası, qiymətləndir- 

mə standartları və vasitələrinin yaradılması və tətbiqi üçün müvafiq 

təlimatlar hazırlanacaq , bu fəaliyyət kurikulum islahatı ilə əlaqələn- 

diriləcək. 
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Konsepsiyaya əsasən, dünyada qəbul olunmuş və tətbiq et- 
diyimiz qiymətləndirmə sistemi indikindən fərqli olaraq 3 kom- 
ponenti - məktəbdaxili, milli və beynəlxalq qiymətləndirməni əhatə 
etməlidir. Yeni sistemdə şagird nailiyyətlərinə kompleks şəkildə ya- 
naşılır, şagirdin əvvəlki illərdə və buraxılış sinfində nəticələri nəzərə 
alınır. İlk növbədə, məktəbdaxili qiymətləndirmənin mühüm tərkib 
hissəsi olan buraxılış imtahanlarının forma və məzmunca təkmil- 
ləşdirilməsi, yeni  mexanizmlərin  tətbiqi  istiqamətində  əhəmiyyət- 
li addımlar atıldı. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınaraq 
mərhələlərlə buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada 
aparılmasına başlandı. Təcrübə göstərmişdir ki, mərkəzləşdirilmiş 
imtahan formasının tətbiqi, ənənəvi sistemdən fərqli olaraq bir sıra 
üstünlüklərə malikdir. Belə ki, imtahanlar, bir qayda olaraq, bir gün- 
də neytral mərkəzlərdə keçirilir, nəticələr texniki vasitələrlə yoxlanı- 
lır və qısa zamanda elan edilməklə subyektivlik minimuma endirilir, 
təhsil orqanlarının, məktəb rəhbərlərinin, müəllimlərin, şagirdlərin 
və valideynlərin məsuliyyətini artıran vacib amilə çevrilir, keyfiy- 
yətin idarə olunması sahəsində etibarlı mənbə kimi çıxış edir, təhsil 
orqanları, məktəbin və müəllimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilmə- 
sinə, şagirdlərin ali məktəblərə daha sistemli hazırlığına xidmət edir. 

 
 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Qiymətləndirmə haqqında verilən fikirlərdən hansı yanlışdır? 
 

A) Müəllimlərin peşəkarlığını artırır. 
B) Məktəbin fəaliyyətinə təsir göstərir. 
C) Valideynin təhsilə münasibətini formalaşdırır. 
D) Məktəb rəhbərlərinin peşəkarlığını artırır. 

E) Sosial statusları müəyyənləşdirir. 
 

2. Ənənəvi qiymətləndirməyə aid olmayan cəhət hansıdır? 
 

A) Müəllimin subyektiv mülahizələrinə əsaslanır. 
B) Standart və meyarlar əsasında aparılır. 
C) Şagirdlərdə təlimə marağı azaldır. 
D) İnkişaf sistemli şəkildə izlənmir. 
E) Şagirdləri qiymət almaq xatirinə oxuyur. 
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3. “Yeni fənn kurikulumlarında məzmun standartları ilə yanaşı ... 

... ... standartları da öz əksini tapmışdır”. 
 

A) Təhsil 

B) Kurikulum 
C) Təlim 
D) Qiymətləndirmə 

E) Tədris 
 

4. Standart əsasında qiymətləndirmə neçə səviyyədə aparılır? 
 

A) 1 

B) 4 
C) 2 
D) 3 

E) 5 
 

5. Konsepsiyaya uyğun olmayan təlim nəticəsi hansıdır? 
 

A) İmtahanların keçirilməsi üçün strategiya hazırlanacaq. 

B) Yeni qiymətləndirmə mexanizmlər yaradılacaq. 
C) Fəaliyyət vahid mövqedən koordinasiya olunacaq. 
D) Qiymətləndirmə standartları və vasitələri yaradılacaq. 

E) Qiymətləndirmə 100 ballıq şkala ilə aparılacaq. 
 

7.2. Qiymətləndirmənin məzmunu-qiymətləndirmə standartları 
 

A. Suallar 
 

1. Qiymətləndirmə standartı nədir? 

2. Qiymətləndirmə standartının hansı səviyyələri var? 
3. Şagird nailiyyətləri qiymətləndirmə standartları ilə necə qiymət- 

ləndirilir? 
4. Qiymətləndirmə standartlarının nəticələri sxemlərdə necə əksini 

tapır? 

5. Qiymətləndirmə sxemləri hansılardır? 



 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Hər bir fənn kurikulumunda məzmun standartları və onların mə- 
nimsənilməsi üçün istifadə edilən strategiyalarla yanaşı, nail olunmuş 
təlim nəticələrinin, əldə edilmiş bilik və bacarıqların qiymətləndiril- 
məsi məqsədi ilə müvafiq qiymətləndirmə standartlarının nümunələ- 
rindən də istifadə olunur. 

Məzmun standartları inteqrativ təlim nəticələri olub, şagirdin mü- 
vafiq bilik, bacarıq və dəyərlərə nail olmaqla səviyyəcə dəyişməsini 
təmin edir. 

Qiymətləndirmə standartları məzmun standartlarının hansı sə- 
viyyədə reallaşdığını yoxlamaqla, baş vermiş dəyişikliklərin dərəcə- 
sini müəyyən edir. 

Qiymətləndirmə standartlarının təyin edilməsində imtahana əsas- 
lanan metod vasitəsilə bütün maraqlı tərəflərin razılığı əsasında mü- 
vafiq siniflər üzrə milli səviyyədə yekun qiymətləndirmə (imtahan) 
keçirilir, nəticələr təhlil olunmaqla, standartlar təyin edilir. Məsələn: 

- minimum - şagirdlərin 90-100 faizi tərəfindən nail olunan stan- 
dartlar; 

- yüksək - şagirdlərin ən yaxşı halda 30 faizi tərəfindən nail olunan 
standartlar. 

Qiymətləndirmə standartlarının təyin edilməsində kurikulum- 
yönümlü metoda daha çox üstünlük verilir. Bu metoda görə: 

- qiymətləndirmə standartları milli kurikulumda əks olunmuş 
nailiyyətlərə (nəticələrə) uyğun hazırlanır və faktiki olaraq şagirdlərin 
nəyi bacardıqlarına dair ölçmələrə deyil, mütəxəssis mühakimələrinə 
əsaslanır. 

- bütün məktəblərin, müəllimlərin təmsil olunduğu təşkilatların 
və digər maraqlı tərəflərin müzakirələri əsasında standartlara düzəliş- 
lər edilir və arzuolunan nailiyyət səviyyələrinə dair ortaq fikir yaranır. 

Qiymətləndirmə standartları 4 səviyyə üzrə qiymətləndirmə 
sxemləri şəklində hazırlanır. Qiymətləndirmə sxemləri xüsusi növ 

qiymətləndirmə şkalasıdır və iki əsas sualı əhatə edir: 
1. Mən nəyi qiymətləndirməliyəm (obyekt, məzmun, aspektlər, 

tərəflər, xüsusiyyətlər)? 
2. Aşağı, orta və yuxarı nailiyyət səviyyələrinin xüsusiyyətlərini 

necə müəyyənləşdirmək olar? 
1-ci səviyyə ən aşağı, 4-cü səviyyə isə ən yüksək səviyyəni əks et- 

dirir. 
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1-ci səviyyə və 2-ci səviyyə əksər şagirdlər, 3-cü səviyyə və xüsu- 
silə 4-cü səviyyə isə daha istedadlı şagirdlər üçün nəzərdə tutulur. 

Qiymətləndirmə sxemləri qiymətləndirmənin daha ədalətli, ob- 
yektiv, etibarlı və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan verir, tədrisin 
səmərəliliyi ilə bağlı müəllimləri faydalı  məlumatlarla  təmin  edir 
və tələb edir ki, hər bir müəllim müvafiq şərtlər üzrə öz meyarlarını 
müəyyənləşdirsin. Qiymətləndirmə sxemləri şagirdin işini qiymətlən- 
dirmək üçün müəllimin sərf etdiyi vaxtı azaldır, keyfiyyət səviyyələri 
vasitəsilə müxtəlif qabiliyyətə malik şagirdlərin təhsil aldığı sinifləri 
nəzərə almağa şərait yaradır. 

Qiymətləndirmə sxemləri fəaliyyətin qiymətləndirilməsi zamanı 
istifadə edilən meyarlarla bağlı şagirdlərin məlumatlandırılmasını, 
onların işinin necə qiymətləndiriləcəyini və onlardan nələrin tələb 
olunduğunu aydın şəkildə göstərməklə, konkret məqsəd və tələblə- 
ri (meyarları) müəyyən edir. Bu sxemlər şagird işlərinin keyfiyyətini 
daha yaxşı qiymətləndirməklə, təlim prosesində irəliləyişlərin qiy- 
mətləndirilməsi üçün çərçivə təyin edir, işlərin keyfiyyəti ilə bağlı əks 
tərəfə məlumat verilməsini təmin edir. Qiymətləndirmə sxemləri ma- 
hiyyət etibarı ilə iki növə ayrılır. 

Holistik qiymətləndirmə sxemləri şagirdin işi ilə bağlı ümumi 
təəssürat yaradır və əksər hallarda fəaliyyət səviyyələrini əks etdirən 
4-5 ballıq şkalaya əsaslanır. Bu növ sxemlər sürətli qiymətləndirmə 
aparmaqla, şagird nailiyyətləri üzrə ümumi mənzərəni təsvir edir. 

Analitik qiymətləndirmə sxemləri şagirdin ayrı-ayrı fəaliyyət 
sahələri üzrə qiymətlərini təyin edir. Qiymətləndirmədə, əsasən, 4-5 
ballıq şkaladan istifadə edilir. Bu zaman şagirdlərin fəaliyyəti ardıcıl 

qiymətləndirilməklə, onların nailiyyətləri haqqında daha ətraflı infor- 
masiya verilir, lakin qiymətləndirmə üçün daha çox vaxt tələb olunur. 

Qiymətləndirmə sxemlərinin elementlərinə qiymətləndiriləcək əsas 
sahələr, nailiyyətin müxtəlif səviyyələrini dəyərləndirmək üçün 

qiymətləndirmə şkalası, nailiyyət səviyyəsini təsvir edən söz və ya 
rəqəm (səviyyə üzrə etiket), nailiyyət səviyyəsini daha müfəssəl təsvir 
edən söz və ya ifadə (səviyyə deskriptoru), hər bir nailiyyət səviyyəsi 

üzrə diqqət yetirilən məsələlərə aid konkret nümunələr (səviyyə in- 
dikatorları), nail olunması nəzərdə tutulan nəticə (standart) daxildir. 

Şagirdlərin məzmun standartlarına nə dərəcədə nail olduqlarını 
ölçmək və qazanılmış bacarıqlar üzrə yekun (summativ) qiymətlən- 
dirmələr aparmaq üçün qiymətləndirmə vasitələrinin (testlərin) hazır- 
lanması aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır: 
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- qiymətləndirmə vasitələrinin (testlərin) hazırlanması prosesin- 
də testlərin məqsədəuyğunluğu və etibarlılığı (real məlumatlara əsas- 
lanması); 

- səmərəlilik üçün hər sinif üzrə nisbətən az (<10) və nisbətən çox 
(>10) məzmun standartına malik olan iki fənn qrupunun müəyyənləş- 
dirilməsi; 

- yekun (summativ) testlərdə bütün standartların reprezentativ 
(təmsiledici) seçiminin təmin edilməsi. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Qiymətləndirmə standartları nəyin reallaşma səviyyəsini ölçür? 
 

A) Məzmun standartının 
B) Təhsil səviyyəsinin 
C) Tədris standartının 
D) Təhsil pilləsinin 
E) Mövzu çətinliyinin 

 

2. Qiymətləndirmə standartları nəyə uyğun hazırlanır? 
 

A) Təlim məqsədinə 
B) Təlim nəticələrinə 
C) Təlim formasına 
D) Təlim üsuluna 
E) Təlim metoduna 

 

3. Qiymətləndirmə sxemləri xüsusi növ qiymətləndirmə ..... 
 

A) Nailiyyətidir 
B) Blankıdır 
C) Səviyyəsidir 
D) Şkalasıdır 
E) Aspektidir 

 

4. “Mən nəyi qiymətləndirməliyəm?” sualının cavabı hansı ola 
bilməz? 

 

A) Obyekt 
B) Məzmun 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    



 

C) Aspekt 
D) Sürət 
E) Xüsusiyyət 

 

5. Qiymətləndirmə standartları ilə aparılan qiymətləndirməyə aid 
olmayan cəhət hansıdır? 

 

A) Ədalətli 
B) Obyektiv 
C) Etibarlı 
D) Subyektiv 
E) Ardıcıl 

7.3. Qiymətləndirmənin prinsipləri 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Qiymətləndirmənin əsas məqsədi bələdçilik etmək, qərar çıxaran- 
lara kömək göstərməkdən ibarətdir. Qiymətləndirməni aparmaq üçün 
müvafiq başlanğıc nöqtələri tapmaq və gözlənilən nəticələri qiymət- 
ləndirərək bu başlanğıc nöqətələrə müvafiq olan dəyişikliklər barədə 
mühakimə yürütmək zəruridir. 

Qiymətləndirmə sistem olaraq prinsiplərlə idarə olunur. Bütün 
növ qiymətləndirmələrin aparılmasında aşağıdakı prinsiplərə riayət 
olunur: 

- bərabərlik - tədrisdə bərabər imkanlar yaradaraq qiymətləndirmə 
aparmaq; 

- ədalətlilik - hər kəsə eyni tələblə yanaşmaq; 
-məqsədəuyğunluq - üsul, vasitələrin qiymətləndirmənin məq- 

sədinə müvafiq olması; 
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1. Qiymətləndirmə prinsipi nədir? 
2. Qiymətləndirmə prinsipi hansı məqsədlərə xidmət edir? 
3. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirməsində prinsiplər nə rol oy- 

nayır? 
4. Hansı qiymətləndirmə prinsipləri var? 
5. Qiymətləndirmə prinsiplərinin reallaşması nəticəsində hansı nə- 

ticələrə nail olmaq mümkündür? 
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- şəffaflıq - nəticələr barədə tam aşkar şəkildə hər kəsə eyni məlu- 
matı vermək; 

- konfidensiallıq - etibarlılığının və məxfiliyin təmin olunması; 
- əməkdaşlıq - nailiyyətlərin və təhsil imkanlarının qarşılıqlı 

dəyərləndirilməsi; 
- effektivlik - qiymətləndirmənin qoyulan məqsədə hədəflənərək 

effekt verməsi. 
Prinsiplər əsasında aparılan qiymətləndirmə tam dolğun məlu- 

mat almağa, inkişafetdirici strategiya seçməyə, boşluqları görməyə və 
gələcək addımlar barədə qərar verməyə kömək edə bilər. Prinsiplərə 
tam riayət olunduqda aşağıdakı məqsədlərə nail olmaq mümkün ola 
bilər: 

- daha yaxşı idarəetmək, yəni idarəetmənin keyfiyyətini yaxşılaş- 
dırmaq məqsədi ilə sistemin qiymətləndirilməsi; 

- ictimaiyyətə qiymətləndirmənin nəticələri barədə tam aşkar şə- 
kildə məlumat vermək; 

- perspektiv fəaliyyət strategiyasını müəyyənləşdirmək. 
Qiymətləndirmə prosesini düzgün həyata keçirmək üçün ilk növ- 

bədə tədris prosesinə düzgün diaqnoz qoymaq lazımdır. İlk əvvəl 
tədris prosesi haqqında məlumat toplamaq, baza yaratmaq və daha 
sonra fəaliyyətə başlamaq lazımdır. Proses zamanı aşağıdakı ardıcıllı- 
ğın gözlənilməsi effekt verə bilər: 

- məqsəd; 
- hərəkətlərin daxili bağlılığı; 
- seçilmiş hərəkətlərin reallığı; 
- hədəfə düşmək; 
- fəaliyyətin keyfiyyət səviyyəsi. 
Prosesin və nəticələrin qiymətləndirilməsi zamanı prinsiplərə ri- 

ayət olunması daha ədalətli və obyektiv qiymətləndirmə ilə nəticələnə 
bilər. Əldə olunan nəticələr əsasında hazırlanmış məlumat bazası eti- 
barlı hesab oluna bilər. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Qiymətləndirmə sistemi necə idarə olunur? 
 

A) Prinsiplərlə 

B) Mövqe ilə 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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C) Proseslə 
D) Səviyyə ilə 

E) Etibarla 
 

2. Hansı qiymətləndirmə prinsipi deyil? 
 

A) Ədalətlilik 
B) Şəffaflıq 
C) Aşkarlıq 
D) Konfidensiallıq 

E) Effektivlik 
 

3. Prinsiplər əsasında aparılan qiymətləndirmə nəyə imkan yarat- 
mır? 

 

A) Tam dolğun məlumat almağa 
B) İnkişafetdirici strategiya seçməyə 
C) Yaranmış boşluqları görməyə 
D) Gələcək addımları qərarlaşdırmağa 

E) Nəticələrin ünvana göndərilməsinə 
 

4. Prinsiplərə riayət olunduqda aşağıdakı məqsədlərdən hansına 
nail olmaq mümkün deyil? 

 

A) Daha yaxşı idarəetmək 
B) İdarəetmənin qiymətləndirilməsi 
C) İctimaiyyətə məlumat vermək 
D) KİV-i nəticələr barədə məlumatlandırmaq 

E) Perspektiv fəaliyyət strategiyasını müəyyənləşdirmək 
 

5. Qiymətləndirmə prosesi zamanı gözlənilən ardıcıllığı pozan 
bənd hansıdır? 

 

A) Məqsəd 
B) Hərəkətlərin daxili bağlılığı 
C) Fəaliyyətin keyfiyyət səviyyəsi 
D) Seçilmiş hərəkətlərin reallığı 

E) Hədəfə düşmək 
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7.4. Qiymətləndirmənin növləri 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Müasir qiymətləndirmə şagirdlərin təhsilə müna-sibətləri, möv- 
cud təlim göstəriciləri, müəllimlərin hazırlıq səviyyəsi, təhsil stan- 
dartları və kurikulumların məqsədəuyğunluğu, tədris resursları ilə 
təminat, idarəetmənin səmərəliliyi barədə məlumatların toplanıb 
təhlil edilərək dəyərləndirilməsi, şagird və müəllimlərin fəaliyyəti- 
nin, təhsil proqramlarının icra vəziyyətinin müşahidə olunmasından 
və nailiyyətlərin qiymətləndirilməsini əks etdirən sənədlərin təhlilin- 
dən əldə edilmiş nəticələrə görə müvafiq qərarların qəbul olunmasını 
əhatə edir. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi beynəlxalq, mil- 
li və məktəbdaxili növlərə ayrılır. 

Beynəlxalq qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
və qiymətləndirilməsi funksiyalarını yerinə yetirir. Burada müqa- 
yisəetmə tədqiqatları, monitorinqlər vasitəsilə aparılır, ölkədə təhsi- 
lin vəziyyəti haqqında məlumat əldə etmək, həlli tələb olunan daha 
əhəmiyyətli problemləri üzə çıxarmaq, onları araşdırmaq, nəticələri 
xarici ölkələrlə müqayisə etmək imkanı yaradılır. Bu qiymətləndir- 
mə şagirdlərin qazanılmış bacarıqlardan istifadəetmə imkanlarının 
qiymətləndirilməsinə yönəldilmişdir, üç ildən bir həyata keçirilir, iş- 
tirakçı ölkələrin şagirdlərinin nəticələri arasındakı fərqləri izah edən 
amilləri (şagirdlərin və onların ailələrinin, təhsil müəssisələri və tədris 
prosesinin xüsusiyyətlərini) öyrənməyə, riyazi savadlılıq, oxu savadı, 
təbiət elmləri savadlılığı və əlavə olaraq müxtəlif tipli problemləri həl- 
letmə bacarıqlarını qiymətləndirməyə xidmət edir. 

Milli qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün 
müəyyən tədris dövrünün sonunda mütəmadi olaraq həyata keçirilən 
və şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini təmin edən sistemdir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Qiymətləndirmənin hansı növləri var? 
2. Qiymətləndirmənin növlərinin fərqli xüsusiyyətləri hansılardır? 
3. Şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq qiymətləndirilməsi necə apa- 

rılır? 
4. Milli Qiymətləndirmənin məqsədi nədən ibarətdir? 
5. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin hansı növləri var? 



 
 

Xüsusi təmsiledici seçim etməklə, 4-cü və 9-cu sinif şagirdləri arasında 
obyektiv testlər, sorğu vərəqələri və müvafiq təlimatlar vasitəsilə bir 
qayda olaraq, 4-5 ildən bir aparılır və əldə olunan nəticələr kurikulu- 
mun, təlim-tədris prosesinin keyfiyyətinin, təhsildə aparılan digər də- 
yişikliklərin dəyərləndirilməsinə, təhsilin keyfiyyətinə nəzarətin daha 
səmərəli həyata keçirilməsinə xidmət edir. Təlimin aparıldığı şərait 
tədris praktikası və təhsil prosesində iştirak edən tərəflərin münasi- 
bətində baş verən dəyişikliklər, həmçinin şagird nailiyyətlərinə təsir 
edən digər amillər barədə əlavə məlumatların əldə edilməsinə imkan 
verir. 

Yuxarıda göstərilən qiymətləndirmə növlərinə və qiymətləndirmə 
vasitələrinə əsaslanan məktəbdaxili qiymətləndirmə aşağıdakı əsas 
komponentləri əhatə edir: 

- şagird nailiyyətlərinin və irəliləyişlərinin monitorinqi; 
- şagird fəaliyyətinin təlim standartlarına uyğunluğunun müəy- 

yənləşdirilməsi; 
- diaqnostik (ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi); 
- formativ (irəliləmə və geriləmələrin monitorinqi); 
- summativ (kiçik, böyük və yekun) qiymətlədirmə. 
Şagird irəliləyişlərinin monitorinqi formativ və summativ qiymət- 

ləndirmə formalarında aparılır. Formativ qiymətləndirmə müəllimin 
davamlı müşahidələrinə əsaslanır və irəliləyişlərin səviyyəsi izlənil- 
məklə qeydiyyata alınır, zəruri tədbirlər müəyyənləşdirilir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Müasir qiymətləndirmə nəyi ölçmür? 
 

A) Şagirdlərin təhsilə münasibətlərini 
B) Mövcud təlim göstəricilərini 
C) Müəllimlərin hazırlıq səviyyəsini 
D) Valideynlərin tədrisə yanaşmasını 
E) Təhsil standartları və kurikulumlarını 

 

2. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin neçə növü var? 
 

A) 4 

B) 5 
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C) 2 
D) 1 

E) 3 
 

3. Beynəlxalq qiymətləndirmədə nəticələr nəyə əsasən qiymətlən- 
dirilir? 

 

A) Funksiyalara 
B) Müqayisəyə 
C) Tədqiqatlara 
D) Problemlərə 

E) Prosesə 
 

4. Beynəlxalq qiymətləndirmə hansı sahəni araşdırmır? 
 

A) Riyazi savadlılıq 
B) Oxu savadı 
C) Təbiət elmləri 
D) Ailənin gəlirləri 

E) Müxtəlif problemləri həlletmə 
 

5. Milli qiymətləndirmə neçə ildən bir aparılır? 
 

A) 2-3 
B) 1-2 
C) 4-5 
D) 5-6 

E) 7-8 
 

7.5. Summativ qiymətləndirmə 
 

A. Suallar 
 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Summativ qiymətləndirmənin mahiyyəti nədən ibarətdir? 
2. Summativ qiymətləndirmənin hansı növləri var? 
3. Summativ qiymətləndirmə nə zaman keçirilir? 
4. Şagird nailiyyətlərinin summativ qiymətləndirməsi necə aparılır? 
5. Summativ qiymətləndirmə vasitələri hansılardır? 
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B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

“Ümumi təhsil müəssisələrində, peşə liseylərində məktəbdaxili 

qiymətləndirmə və şagirdlərin sinifdən-sinfə, səviyyədən-səviyyəyə 

keçirilməsi Qaydaları”nın layihə variantında göstərilir ki, summativ 

qiymətləndirmə təlim prosesində müəyyən mərhələlərə (bəhs və ya 

bölmənin, yarımilin sonunda) yekun vurmaqla, şagirdin nailiyyət sə- 

viyyəsini ölçmək məqsədilə aparılır. 

Summativ qiymətləndirməni aparmaq üçün müəllim aşağıda 

qeyd edilən bilik və bacarıqlara malik olmalıdır: 

•summativ qiymətləndirmənin tətbiqi bacarığı; 
•qiymətləndirmə standartlarının mahiyyətini nümunələrlə şərh 

etmək; 

•qiymətləndirmə standartlarından istifadə yollarını bilmək. 
Summativ qiymətləndirmə kiçik, böyük və yekun olmaqla üç yerə 

ayrılır. Kiçik summativ qiymətləndirmə bəhs və ya bölmələrin sonun- 

da bir dərs saatı və ya dərs saatının bir hissəsi müddətində aparılır. 

Onun keçirilməsi üçün vaxtı da fənni tədris edən müəllim təyin edir, 

asan, orta, çətin olmaqla qiymətləndirmə vasitələrini hazırlayır. Asan 

tapşırıqlar idrakın bilmə mərhələsinə aid olub məktəblinin hər hansı 

bir məlumatı bilməsini və yadda saxlamasını ölçür. Orta səviyyəli tap- 

şırıqlar idrakın anlama, tətbiq və təhlil mərhələsinə aid olub şagirdin 

əlaqələri anlamaq, tətbiq etmək, müqayisə etmək və fərqləndirmək 

kimi bacarıqlarını qiymtləndirir. Çətin səviyyəli tapşırıqlar idrakın 

sintez və dəyərləndirmə mərhələsinə aid olub öyrənənin sintez et- 

mək, qarşılaşdırmaq, dəyərləndirmək, qərar qəbul etmək bacarıqla- 

rını ölçür. 

Böyük summativ qiymətləndirmə isə yarımillərin sonunda ümu- 

mi təhsil müəssisəsi rəhbərliyinin və ya orada yaradılan müvafiq 

komissiyanın nəzarəti ilə fənni tədris edən müəllim tərəfindən bir 

dərs saatı ərzində aparılır. Qiymətləndirmə vasitələri isə Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil Nazirliyinin tövsiyələri əsasında təhsili idarə 

edən yerli orqanlar və ümumi təhsil müəssisəsi rəhbərliyinin təşkil 

etdiyi komissiya tərəfindən hazırlanır, fənnin məzmunundakı əsas 

zəruri bilikləri əhatə etməklə daha çox tətbiqi bacarıqları yoxlamağa 

xidmət edir. 
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Yekun qiymətləndirmə təhsil səviyyələrinin sonunda buraxılış im- 
tahanları şəklində keçirilir. 

Summativ şagird nailiyyətinin rəsmi qiymətləndirilməsidir, bu da 
onu digərlərindən fərqləndirən əsas cəhətdir. 

Summativ qiymətləndirmə zamanı daha çox istifadə olunan va- 
sitələr: 

•Yoxlama yazı işləri üzrə qeydiyyət vərəqi; 
•Şagirdlərin təqdimatı və müəllim tərəfindən müəyyən edilmiş 

meyar cədvəli; 
•Şifahi sorğu üzrə qeydiyyat vərəqi; 
•Test tapşırıqları; 
•Tapşırıq, çalışma; 
•Rəsmlər, hazırlanan məmulatlar və digər əl işləri. 
Hazırda test tapşırıqları qiymətləndirmə vasitəsi kimi genişmiqyaslı 

tətbiq olunsa da, müəllim diaqnostik, formativ və hətta summativ 
qiymətləndirmədə yalnız bir növə  məxsusi  aludəçilik  göstərməmə-  
li, şagirdlərin şifahi və yazılı nitq bacarıqlarını, məntiqi təfəkkürünü, 
müstəqil düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirən üsullardan – layihə 
(qiymətləndirmə vasitəsi – şagirdlərin təqdimatı və müəllimin tərtib 
etdiyi meyar cədvəli), şifahi sorğu (qiymətləndirmə vasitəsi – şifahi 
nitq bacarıqları üzrə qeydiyyat vərəqi), yoxlama yazı işlərindən (imla, 
inşa, esse, məsələ və misal həlli) istifadə etməlidir. Test tapşırıqları- 
nın yalnız davamlı olmamaqla, yeri gəldikcə tətbiqi tövsiyə olunur. O 
cümlədən testlərin hazırlanması məsələsinə də diqqət göstərilməlidir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Summativ qiymətləndirməyə aid olmayan bənd hansıdır? 
 

A) Ümumi təhsil müəssisələrində aparılır 
B) Peşə liseylərində aparılır 
C) Məktəbdaxili qiymətləndirmədir 
D) İlkin diaqnoz qoymağa yarayır 
E) Müəyyən təlim mərhələsinə yekun vurur 

 

2. Summativ qiymətləndirməni aparmaq üçün müəllimin malik 
olduğu bacarıqlar sırasında hansı verilə bilməz? 

 

A) Summativ qiymətləndirmənin tətbiq bacarığı. 
B) Qiymətləndirmə standartlarının mahiyyətini bilmə. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    



 

C) İmtahan tapşırıqlarını əvvəlcədən şagirdlərlə müzakirə etmək. 
D) Qiymətləndirmə standartlarından istifadə yollarını bilmə. 

E) Qiymətləndirmənin vaxtını düzgün planlaşdırma. 
 

3. Kiçik summativin keçirilməsi vaxtını kim təyin edir? 
 

A) Fənni tədris edən müəllim 
B) Məktəbin direktoru 
C) Sinif rəhbəri 
D) Valideynlər 

E) Təhsil İdarəsi 
 

4. Asan tapşırıqlar idrakın hansı səviyyəsinə aid olur? 
 

A) Qiymətləndirmə 
B) Bilmə 
C) Tətbiq 
D) Təhlil 

E) Sintez 
 

5. Summativ qiymətləndirmə zamanı hansı vasitədən istifadə 
olunmur? 

 

A) Yoxlama yazı üzrə qeydiyyət vərəqi 
B) Test tapşırıqları 
C) Tapşırıq, çalışma 
D) Müsahibə vərəqi 

E) Rəsmlər, əl işləri 
 

7.6. Formativ qiymətləndirmə 
 

A. Suallar 
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1. Formativ qiymətləndirmənin mahiyyəti nədən ibarətdir? 
2. Formativ qiymətləndirmə nə məqsəd daşıyır? 
3. Formativ qiymətləndirmə nə zaman keçirilir? 
4. Şagird nailiyyətlərinin formativ qiymətləndirməsi necə aparılır? 

5. Formativ qiymətləndirmə vasitələri hansılardır? 
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B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Formativ qiymətləndirmə şagirdin məzmun standartlarından irə- 

li gələn bilik və bacarıqların mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyəti- 
ni izləmək, bu zaman qarşıya çıxan problemləri aradan qaldırmaq və 
təhsilalanı istiqamətləndirmək məqsədilə aparılır. Formativ qiymət- 
ləndirmə dərsi müşayiət edən prosesdir. Fənn üzrə aparılan forma- 

tiv qiymətləndirmə şagirdin ehtiyaclarını öyrənmək, uğur qazana 
bilməməsinin səbəblərini araşdırmaq və onun inkişafını təmin etmək 
məqsədilə müntəzəm olaraq həyata keçirilir. 

Fənni tədris edən müəllim formativ qiymətləndirmə aparmaq 

üçün məzmun standartları əsasında qiymətləndirmə meyarlarını 
müəyyənləşdirməlidir. Qiymətləndirmə meyarları birbaşa məzmun 
standartlarından çıxarılarkən məzmun kənarda qalmamalıdır, çünki 
məzmun standartlarındakı fəaliyyət konkret dərs mövzusu üzərində 

icra olunur. Nəticədə formativ qiymətləndirmə zamanı müəllim şagird- 
lərin standartlarda tələb olunan bacarıqlara yiyələnməsi üçün onların 
fəaliyyətini konkret mövzular üzrə izləməyə müvəffəq olur. Eyni bir 
standart dərslikdəki bir neçə mövzu ilə reallaşdığına görə həmin stan- 

dartlardan çıxan qiymətləndirmə meyarları növbəti müvafiq dərslərdə 
də istifadə edilir. 

Formativ qiymətləndirmə zamanı müşahidə üsulu və müşahidə 
vərəqləri vasitəsindən, müsahibə üsulu və şifahi nitq bacarıqları üzrə 

qeydiyyat vərəqi vasitəsindən, yazı üsulu və yazı işləri, imla, inşa, esse, 
ifadə, məsələ, misal həlli vasitəsindən, oxu üsulu və mətnlər vasitə- 
sindən, layihə üsulu, ayrı-ayrı şagirdlərin və ya qrupların hazırladığı 
təqdimat vasitəsindən istifadə olunur. Formativ qiymətləndirmə rəs- 
mi qiymətləndirmə deyil, nəticələr formativ qiymətləndirmə jurnalı və 

məktəbli kitabçasında şagirdin idraki və hərəki fəaliyyətinin səviyyələ- 
rinə uyğun sözlərlə ifadə olunur. Heç bir rəqəm və simvollardan, “mə- 
nimsəyir”, “mənimsəmir”, “bilir”, “bilmir”, “yaxşı”, “orta”, “zəif” və 
digər bu kimi ifadələrdən istifadə olunmur. Müəllim formativ qiymət- 

ləndirmədə şagirdin fəaliyyətini bütün dərs boyu izləyir, nəticələri yaz- 
maq üçün dərsin sonunda 6 dəqiqəyədək vaxt ayırır. Eyni bir standart 
bir neçə dərsdə reallaşdığına görə formativ qiymətləndirmə zamanı jur- 
nalda şagirdin adının qarşısında hər dərsdə qeydlərin olması mütləq 

deyil. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Sinif iki yarımqrupa bölündükdə həmin fənn müəllimləri hər bir 
şagirdin fəaliyyəti barədə qeydləri onun hansı yarımqrupda olmasın- 
dan asılı olmayaraq, adının qarşısında yazır. Formativ qiymətləndirmə 
jurnalındakı qeydlər məktəbli kitabçasında da yazılır. 

Formativ qiymətləndirməni həyata keçirən müəllim aşağıdakıları 
bilməlidir: 

- fənn üzrə hər bir dərs müəyyən məzmun standartlarının reallaşdı- 
rılmasına xidmət edir. 

- hər dərsdə müəllim təlim prosesini şagirdlərin məzmun standart- 
larının tələblərinə uyğun bilik və bacarıqlara yiyələnməsinə yönəltmə- 
lidir. 

- şagirdlər fəaliyyətlərində potensial imkanları daxilində həmin ba- 
carıqlara yiyələnmənin müxtəlif səviyyələrini nümayiş etdirə bilərlər. 

- qaydaların 3.3. bəndinə uyğun olaraq, müəllim əvvəlcədən hazır- 
ladığı qiymətləndirmə meyarları əsasında şagirdlərin müşahidə oluna 
biləcək fəaliyyət səviyyəsini zəif, orta, yüksək olmaqla qruplaşdırmalı 
və şagirdin adının qarşısında fəaliyyətinə uyğun müvafiq qeydlərini 
yazmalıdır. Formativ qiymətləndirmədə müəllim əvvəlcədən proq- 
nozlaşdırmadığı və dərs prosesində müşahidə etdiyi fəaliyyətləri də 
uyğun ifadələrlə təsvir edə bilər. 

Təqdim edilən nümunələrdə standartlardakı məzmunun kənar- 
da qalmasına baxmayaraq, müəllim şagirdləri formativ qiymətlən- 
dirərkən məzmunu nəzərə almalıdır. Təlimatın 3.3. bəndinə uyğun 
olaraq, şagird bacarığa yiyələnməni müəyyən məzmun üzərində icra 
edir. Bacarığa yiyələnmənin məzmunla vəhdətdə qiymətləndirilməsi 
müəllimin öz yaradıcılığının məhsulu olmalıdır. Verilən nümunələr- 
də müəllim şagirdlərin fəaliyyət səviyyələri üzrə qeydlərini məz- 
mun üzərində yazılı izah edə bilər. Müəllim dərsin sonunda formativ 
qiymətləndirmə jurnalında şagirdlərin adının qarşısında və məktəb- 
li kitabçasında onların fəaliyyətinə uyğun, nümunələrdə verilməyən 
məzmunu nəzərə almaqla da zəruri qeydləri edir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Müəllim şagirdləri formativ qiymətləndirərkən nəyi nəzərə al- 
malıdır? 

 

A) Məzmunu 

B) Otağın ölçüsünü 
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C) Diaqnostik nəticəni 
D) Summativdəki balını 
E) Jurnalın yazılmasını 

 

2. Formativ qiymətləndirməyə aid olmayan bənd hansıdır? 
 

A) Məktəbdaxili qiymətləndirmədir 
B) İrəliləmələri nəzərə alır 
C) Geriləmələri qeyd edir 
D) Formalaşdırıcı qiymətdir 

E) Nəticəsi jurnala yazılır 
 

3. Formativ qiymətləndirməni aparmaq üçün müəllimin malik ol- 
duğu bacarıqlar sırasında hansı verilə bilməz? 

 

A) Standartlarının tələblərinə uyğun bilik və bacarıqlar vermək 
B) Formativ qiymətləndirmənin tətbiq bacarığı 
C) Summativ qiymətləndirmənin nəticələrini nəzərə almaq 
D) Qiymətləndirmə standartlarından istifadə yollarını bilmə 
E) Qiymətləndirmənin vaxtını düzgün planlaşdırma 

 

4. Formativ qiymətləndirmə meyarları nəyə əsasən çıxarılır? 
 

A) Müəllimin rəyinə 
B) Fənnin standartına 
C) İş formasına 
D) Təlim metoduna 

E) Dərsin müddətinə 
 

5. Formativ qiymətləndirmə nəticələri harada qeyd olunur? 
 

A) Sinif jurnalında 
B) Məktəbli kitabçasında 
C) Protokol kitabında 
D) Şagird portfoliosunda 

E) Müəllimin şəxsi işində 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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7.7. Diaqnostik qiymətləndirmə 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Diaqnostik qiymətləndirmə müəllim üçün təlim strategiyasını 
müəyyənləşdirməyə xidmət edir. Bir qayda olaraq, təhsil səviyyəsi- 
nin, dərs ilinin, tədris vahidlərinin əvvəlində sinifdəki şagirdlərin bilik 
və bacarıqları, eyni zamanda şagird bir ümumi təhsil müəssisəsindən 
digərinə gəldikdə, sinfi dəyişdikdə və digər zəruri hallarda onun bilik 
və bacarıqları haqqında məlumat toplamaq, şagirdə fərdi yanaşmanı 
təmin etmək məqsədilə aparılır. 

Diaqnostik qiymətləndirmənin üsul və vasitələri fənn müəllimi 
tərəfindən müəyyənləşdirilir və aparılır. Diaqnostik qiymətləndirmə 
vasitələri bir qayda olaraq, standartlar üzrə əldə olunmuş bilik və ba- 
carıqlar əsasında hazırlanır (ibtidai təhsil səviyyəsinin birinci sinfində 
dərs ilinin əvvəli istisna edilməklə). 

Diaqnostik qiymətləndirmə məqsədinə uyğun olaraq iki formada 
keçirilir: davamlı və qısamüddətli. Davamlı diaqnostik qiymətləndir- 
mə, adətən, təhsil səviyyəsinin və dərs ilinin əvvəlində bir neçə dərsin 
müəyyən hissəsində aparılır. Davamlı diaqnostik qiymətləndirmənin 
məqsədi sinifdəki şagirdlərin bilik və bacarıqlarının mövcud vəziy- 
yətini öyrənməkdir. Davamlı diaqnostik qiymətləndirmədə müəllim 
şagirdin bilik və bacarıqlarının daxil olduğu inkişaf sahələrini öyrən- 
diyinə görə daha çox müşahidə üsulundan və bu üsulu reallaşdıran 
vasitədən – müşahidə cədvəlindən istifadə edir. Şagird haqqında daha 
ətraflı məlumat toplamaq üçün valideynlərlə və digər fənn müəllim- 
ləri ilə əməkdaşlıq üsulundan və sorğu vasitələrindən istifadə edilir. 
Qısamüddətli diaqnostik qiymətləndirmə, adətən, tədris vahidlərinin 
əvvəlində bir dərsin müəyyən hissəsində aparılır. 

1. Diaqnostik qiymətləndirmə nə məqsədlə aparılır? 
2. Diaqnostik qiymətləndirmənin mahiyyəti nədən ibarətdir? 
3. Diaqnostik qiymətləndirmə nə zaman keçirilir? 
4. Şagird nailiyyətlərinin diaqnostik qiymətləndirməsi necə aparı- 

lır? 

5. Diaqnostik qiymətləndirmə vasitələri hansılardır? 
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Qısamüddətli diaqnostik qiymətləndirmənin məqsədi şagirdin 
fənn üzrə zəruri bilik və bacarıqları haqqında məlumat toplamaqdır. 
Qısamüddətli diaqnostik qiymətləndirmədə müəllim şagirdin hər 
hansı bir bəhs və bölmə üzrə bilik və bacarıqlarını yoxladığına görə 
tapşırıqvermə, müsahibə, layihə kimi qiymətləndirmə üsullarından 
və müvafiq olaraq çalışma, şifahi sual-cavab, təqdimat vasitələrindən 
istifadə edir. Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi sənədlər- 
də qeyd olunmur, yazılı qeydlər sinif və şagird portfoliosunda saxla- 
nılır. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olmayan bənd hansıdır? 
 

A) Ümumi təhsil müəssisələrində aparılır. 

B) İlkin qiymətləndirmə də adlanır. 
C) Məktəbdaxili qiymətləndirmədir. 
D) İlkin diaqnoz qoymağa yarayır. 

E) Müəyyən təlim mərhələsinə yekun vurur. 
 

2. Diaqnostik qiymətləndirməni aparmaq üçün müəllimin malik 
olduğu bacarıqlar sırasında hansı verilə bilməz? 

 

A) Şagirdlərin sinifdən-sinfə keçməsini təmin etmək 
B) Qiymətləndirmə standartlarının mahiyyətini bilmə 
C) Diaqnostik qiymətləndirmənin tətbiq bacarığı 
D) Qiymətləndirmə standartlarından istifadə yollarını bilmə 

E) Qiymətləndirmənin vaxtını düzgün planlaşdırma 
 

3. Diaqnostik qiymətləndirmənin keçirilməsi vaxtını kim təyin 
edir? 

 

A) Fənni tədris edən müəllim 

B) Məktəbin direktoru 
C) Sinif rəhbəri 
D) Valideynlər 

E) Təhsil İdarəsi 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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4. Diaqnostik qiymətləndirmə zamanı hansı vasitədən istifadə 
olunmur? 

 

A) Tapşırıqvermə 
B) Müsahibə 
C) Layihə 
D) Çalışma 

E) Əl işlərinin nümayişi 
 

5. Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələri harada saxlanılır? 
 

A) Sinif jurnalında 
B) Əmr kitabında 
C) Protokol kitabında 
D) Şagird portfoliosunda 

E) Müəllimin şəxsi işində 
 

7.8. Qiymətləndirmə vasitələri 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Məlumatların toplanması üçün qiymətləndirmə üsulları və va- 
sitələrindən istifadə olunur. Qiymətləndirmə üsulları sagirdlərin təlim 
fəaliyyəti haqqında məlumatları toplamaq üçün istifadə olunan pro- 
sedurlardır. Qiymətləndirmə vasitələri həmin üsulu həyata keçirmək 
üçün istifadə olunan alətlərdir. 

Qiymətləndirmənin növündən asılı olaraq üsul və vasitələr fərqli 
olur. Məsələn, formativ qiymətləndirmə zamanı müəllimin məqsədi 
şagirdin məsələ həll etmək bacarığını yoxlamaqdırsa, onun istifadə 
edəcəyi üsul tapşırıqvermə, qiymətləndirmə vasitəsi isə riyazi çalışma- 
lardır. 

1. Qiymətləndirmə vasitəsi nədir? 
2. Qiymətləndirmə üsulunun vasitədən fərqi nədir? 
3. Hansı qiymətləndirmə vasitələri var? 
4. Qiymətləndirmə vasitələri hansı məqsədə xidmət edir? 

5. Qiymətləndirmə vasitələri necə hazırlanır? 
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Yaxud müəllimin məqsədi şagirdin şifahi nitq bacarıqlarını qiy- 
mətləndirməkdirsə, onun istifadə edəcəyi üsul nəqletmə, qiymətlən- 
dirmə vasitəsi isə şifahi nitq bacarıqları üzrə müəllimin tərtib etdiyi 
qeydiyyat vərəqi ola bilər. 

Qiymətləndirmə üsulu dedikdə bu prosesin həyata keçirilmə üsul- 
ları nəzərdə tutulur. Qiymətləndirmə vasitəsi isə bu prosesdə istifadə 
olunan alətdir. Əgər qiymətləndirmə üsulu müəyyənləşdirilibsə, isti- 
fadə olunan alət imla, inşa, məsələ və misal həlli qiymətləndirmə va- 
sitəsi olur. 

Qiymətləndirmənin məqsədindən asılı olaraq üsul və vasitələr 
fərqli olur. Qiymətləndirmədə, əsasən, test tapşırıqlarından geniş is- 
tifadə olunması müşahidə olunur. Testlərin hazırlanmasında əsəsən 
növbəti tapşırıq tiplərindən istifadə olunur: 

- Cavabı məhdudlaşdırılmış - şagirddən cavabın keyfiyyətləri, 
uzunluğu və ya quruluşuna dair məhdudiyyətlər qoyması tələb olu- 
nur. Yüksək idraki bacarıqların nümayiş etdirilməsinə imkan verir. 

- Cavabı məhdudlaşdırılmamış - cavabın keyfiyyətləri və uzun- 
luğu baxımından şagirdlərə sərbəstlik verilir. Şagird özü fikirləşib 
yazmalıdır. Cavablara məhdudiyyət qoyulmur. Cavabları “tamamilə 
doğru”, “tamamilə yanlış” kimi təsnif etmək və çətinlik səviyyəsini 
təyin etmək çətindir. Təsadüfi uğur ehtimalı aşağıdır. 

- Qısacavablı tapşırıqlar - hər hansı bir mövzuyla bağlı faktoloji 
bilikləri qiymətləndirmək üçün istifadə edilir. 

- Çoxseçimli tapşırıq: bir sual mətni və bu suala cavab qismində 
biri və ya bir neçəsi doğru, qalanları yanlış olan distraktordan ibarət- 
dir. Sual mətnində həqiqi sual cümləsi vasitəsilə şagirdə sual verilə 
bilər. Bir mövzu, hadisə, vəziyyət, problem, xəbər, düşüncə və s. 
verərək onunla bağlı sual da soruşula bilər. 

- Doğru-yanlış tapşırıq: tapşırıqda verilən mülahizənin “doğru” 
və ya “yanlış” olduğunun təyin edilməsidir. 

- Uyğunlaşdırma tapşırıqları: çoxseçimli və doğru-yanlış tipli 
tapşırıqların sintezidir. Cavablandırma prosesi iki dəst halında olan 
soruşulanlar və cavablar arasında doğruluq əlaqəsinin qurulmasına 
əsaslanır. 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Hansı bənddə qiymətləndirmə vasitəsinə aid fikir verilməmiş- 
dir? 

 

A) Məlumatların toplanması üçün istifadə olunur. 
B) Üsulu həyata keçirmək üçün istifadə olunan alətdir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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C) Ancaq test şəklində aparıla bilər. 
D) Məktəbdaxili qiymətləndirmədə istifadə olunur. 
E) Qiymətləndirmənin növündən asılı olaraq dəyişir. 

 

2. Formativ qiymətləndirmə zamanı müəllimin məqsədi şagirdin 
məsələ həll etmək bacarığını yoxlamaqdırsa onun istifadə edə- 
cəyi vasitə nə ola bilər? 

 

A) Riyazi çalışma 
B) Müşahidə vərəqi 
C) İmla mətni 
D) Müsahibə vərəqi 
E) Əl işlərinin nümayişi 

 

3. Qiymətləndirmə vasitələrinin müxtəlif olması qiymətləndir- 
mənin nəyindən asılıdr? 

 

A) Məqsədindən 
B) Keçirilmə vaxtından 
C) Kütləviliyindən 
D) Şəffaflığından 
E) Obyektivliyindən 

 

4. Cavabı məhdudlaşdırılmamış testə aid olmayan bənd hansıdır? 
 

A) Cavabın uzunluğu baxımından şagirdlərə sərbəstlik verilir. 
B) Şagird özü fikirləşib yazmalıdır. 
C) Təsadüfi uğur ehtimalı aşağıdır. 
D) Cavablara məhdudiyyət qoyulmur. 
E) Çətinlik səviyyəsini təyin etmək asandır. 

 

5. Sual mətnində şagirdə nə haqqında sual verilmir? 
 

A) Mövzu 
B) Hadisə 
C) Problem 
D) Xəbər 
E) İstək 
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7.9. Milli qiymətləndirmə 
 

A. Suallar 
 

 

B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 

 

Milli qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün 

müəyyən tədris dövrünün sonunda mütəmadi olaraq həyata keçirilən 

və şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini təmin edən sistemdir. 

Xüsusi təmsiledici seçim etməklə, 4-cü və 9-cu sinif şagirdləri arasında 

obyektiv testlər, sorğu vərəqələri və müvafiq təlimatlar vasitəsilə bir 

qayda olaraq, 4-5 ildən bir aparılır və əldə olunan nəticələr kuriku- 

lumun, təlim-tədris prosesinin keyfiyyətinin, təhsildə aparılan digər 

dəyişikliklərin dəyərləndirilməsinə, təhsilin keyfiyyətinə nəzarətin 

daha səmərəli həyata keçirilməsinə xidmət edir. Təlimin aparıldığı 

şərait tədris praktikası və təhsil prosesində iştirak edən tərəflərin mü- 

nasibətində baş verən dəyişikliklər, həmçinin şagird nailiyyətlərinə 

təsir edən digər amillər barədə əlavə məlumatların əldə edilməsinə 

imkan verir. 
Milli qiymətləndirmənin məqsədləri aşağıdakılardır: 
- şagirdlərin təlim nəticələrində zəif və güclü tərəfləri aşkar et- 

məklə, ümumi mənimsəmə səviyyəsini və onun dinamikasını müəy- 

yənləşdirmək; 

- şagirdlərin təlim nəticələrinə təsir edən mümkün amilləri təs- 

vir etmək və nəticələr arasındakı fərqləri müqayisə etmək üçün şa- 

girdlərin, onların ailələrinin, təhsil müəssisələri və tədris prosesinin 

xüsusiyyətlərini öyrənmək; 

- ölkədə təhsil siyasətini müəyyənləşdirmək üçün təhsilin vəziy- 

yəti haqqında müvafiq məlumat toplamaq, öyrənilməsi və müzakirəsi 

tələb olunan problemləri və təhsilin inkişafının prioritet istiqamətləri- 

ni təyin etmək; 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    

1. Milli qiymətləndirmə nədir? 
2. Milli qiymətləndirmə nə zaman keçirilir? 
3. Milli qiymətləndirmə hansı siniflərdə aparılır? 
4. Milli qiymətləndirmə nə məqsədlə keçirilir? 
5. Milli qiymətləndirmə planı necə hazırlanır? 
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- şagirdin təlim nəticələrinin və irəliləyişlərinin dəyərləndi- 

rilməsi vasitəsilə təhsilin dövlət standartlarının monitorinqini apar- 

maq, təhsil sisteminin məqsədlərinin müvafiqliyini və səmərəliliyini 

tənzimləmək, sistemin təsir dairəsini genişləndirmək; 

- təhsil siyasətini müəyyən edənlərin cavabdehlik səviyyəsini ar- 

tırmaq. 

- ölkədə təhsilin məzmunu üzrə əsas prioritetlərin ictimaiyyət 

tərəfindən geniş müzakirəsini təşkil etmək. 

Təhsil siyasəti ilə bağlı qəbul edilmiş qərarların təhsilin keyfiyyə- 

tinə uzunmüddətli təsirlərini nəzərə alaraq, onların həqiqi və etibarlı 

məlumatlara istinad edilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Milli qiy- 

mətləndirmə vasitəsilə əldə edilən həmin məlumatların etibarlılığını 

təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş prosedurların yüksək keyfiyyət- 

lə planlaşdırılması, qiymətləndirmə mərhələlərinin tam standartlaşdı- 

rılması, həmçinin cəlb olunmuş mütəxəssislərin vəzifələrinin tənzim- 

lənməsi müvafiq təlimatlara uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Milli qiymətləndirmə üzrə təlimatların strukturu ölkə səviyyə- 

sində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə fəaliyyətləri əks 

etdirən standartlardan və onların icrası məqsədi ilə seçilmiş üsulları 

təsvir edən prosedurlardan ibarətdir. 

Təlimatlar hazırlanarkən Azərbaycanda həyata keçirilmiş sınaq 

qiymətləndirmələr zamanı qazanılmış təcrübədən və qiymətləndirmə 

üzrə qəbul edilmiş bəzi beynəlxalq standartlardan istifadə olunmuş- 

dur. 

Təlimatlar aşağıdakı sahələr üzrə hazırlanır: 

- planlaşdırma və idarəetmə; 

- vasitələrin (alətlərin) hazırlanması; 

- məlumatın toplanılması; 

- məlumatın işlənilməsi və təhlili; 

- nəticələrin ictimaiyyətə çatdırılması. 
Bu çərçivə sənədində göstərilən sahələrin qısa icmalı aşağıda ve- 

rilmişdir: 

- milli qiymətləndirmənin planlaşdırılması və idarə olunması; 

- müəyyən fənn/bölmə üzrə milli qiymətləndirmənin planı; 

- seçimlərin aparılması planı; 

- məlumatların toplanılması üçün müvafiq planın hazırlanması; 
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- vasitələrin hazırlanması (sorğular, siyahılar); 

- test məsələlərinin hazırlanması; 

- testin ümumi tərtibatı; 

- sorğuların hazırlanması; 

- vasitələrin qrafiki və texniki redaktəsi; 

- vasitələrin çap etdirilməsi; 

- tədqiqatın aparılması üçün təlimatların hazırlanması; 

- məktəblərin məlumatlandırılması; 

- məlumatları toplayacaq işçilərin seçilməsi və təlimatlandırılması; 

- testin və sorğunun keçirilməsi; 

- məlumatların işlənməsi və təhlili 

- testlərin qiymətləndirilməsi (yoxlanılması); 
- texniki hesabatın yazılması və sənədləşdirmənin aparılması. 

Milli qiymətləndirmə sisteminin geniş planı üçün təlimatlar nəzər- 

də tutulmuş tədbirin əsas məqsədini, bu tədbirin əhatə etdiyi stan- 

dartları, bu standartlara nail olmaq üçün istifadə olunan prosesləri və 

onların icra prosedurlarını təsvir etməklə hazırlanır. 
 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. Sadalananlardan hansı milli qiymətləndirməyə aid deyil? 
 

A) Milli qiymətləndirmə qiymətləndirmənin növüdür. 

B) Təhsilin keyfiyyətinə nəzarət etmək üçündür. 

C) Müəyyən tədris dövrünün sonunda aparılır. 

D) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini təmin edir. 

E) Məktəbdaxili qiymətləndirməyə aiddir. 
 

2. Milli Qiymətləndirməyə hansı siniflərin şagirdləri cəlb edilir? 
 

A) 1 və 8 

B) 4 və 9 

C) 5 və 11 

D) 4 və11 

E) 1 və 11 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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3. Milli Qiymətləndirmənin nəticələri nəyə xidmət etmir? 
 

A) Kurikulumun dəyərləndirilməsinə. 

B) Təlim-tədris prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə. 
C) Şagirdə ilkin diaqnozun qoyulmasına. 
D) Təhsilin keyfiyyətinə nəzarətin artırılmasına. 

E) Təhsildəki dəyişikliklərin dəyərləndirilməsinə. 
 

4. Sadalananlardan hansı milli qiymətləndirmənin məqsədinə 

aid deyil? 
 

A) Şagirdlərin təlim nəticələrində zəif və güclü tərəfləri aşkar et- 
mək. 

B) Ümumi mənimsəmə səviyyəsinin dinamikasını müəyyən- 
ləşdirmək. 

C) Şagirdlərin təlim nəticələrinə təsir edən mümkün amilləri öy- 
rənmək. 

D) Təhsilin inkişafının prioritet istiqamətlərini şagirdlərə izah et- 
mək. 

E) Təhsilin dövlət standartlarının monitorinqini aparmaq. 
 

5. Çərçivənin qısa icmalına aid olmayan hansıdır? 
 

A) Milli qiymətləndirmənin planlaşdırılması və idarə olunması. 
B) Nəticələrin qeyd olunması üçün jurnalların çap olunması. 
C) Məlumatların toplanılması üçün müvafiq planın hazırlanması. 
D) Tədqiqatın aparılması üçün təlimatların hazırlanması. 

E) Müəyyən fənn/bölmə üzrə milli qiymətləndirmənin planı. 
 

7.10. Məktəbdaxili qiymətləndirmə 

A. Suallar 
 

1. Məktəbdaxili qiymətləndirmə nə üçün növlərə bölünür? 

2. Qiymətləndirmənin hansı növləri var? 
3. Şagird nailiyyətləri qiymətləndirməsi necə aparılır? 
4. Məlumat bazası nə deməkdir? 

5. Monitorinq necə aparılır? 
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B. Mətnlə tanış olun və onu genişləndirməyə çalışın. 
 

Məktəbdaxili qiymətləndirmə dedikdə şagirdin təlim fəaliyyətinin 
nəticəsinin müəllim və məktəb rəhbərliyi tərəfindən ölçülməsini 
nəzərdə tuturuq. Məzmun standartlarının mənimsənilməsi istiqamə- 
tində məktəbdə əsasən diaqnostik, formativ və summativ qiymətlən- 
dirmə növlərindən istifadə olunur və onların hər biri qeyd edilən mü- 
vafiq məsələlərə aydınlıq gətirmək məqsədi daşıyır: 

İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi (diaqnostik qiymətləndirmə): Şa- 
girdlər əsas bilik və bacarıqlara müəyyən dərəcədə malikdirlərmi? Şa- 
girdlər tədris edilmiş materialın hansı hissəsini bilirlər? 

İrəliləyişlərin monitorinqi (formativ qiymətləndirmə): Standartların 
mənimsənilməsinə doğru şagirdlər kifayət qədər irəliləyə bilirlərmi? 

Yekun (summativ) qiymətləndirmə: Şagirdlər verilmiş standart və ya 
standartlar qrupunda müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olublarmı? 

Qiymətləndirmənin bu növləri şagirdləri hər bir fənnin məzmun 
standartlarında göstərilən əsas bilik və bacarıqların əldə edilməsinə 
yönəlmiş fəaliyyət istiqamətləri ilə təmin edirlər; 

İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi (diaqnostik qiymətləndirmə) 
şagirdin biliyini müəyyən edir və təlimin düzgün qurulmasında 
müəllimə köməklik göstərir. Təlim prosesində düzgün istiqamətlən- 
dirilmiş şagird öyrənilmiş materialın təkrarına vaxt itirmir, həmçinin 
onun üçün başa düşülməyən və ya tanış olmayan material qalmır. İl- 
kin səviyyə qiymətləndirməsinin sualları bir-biri ilə elə əlaqələndiri- 
lib tənzimlənməlidir ki, onların bəziləri şagirdin hansı biliklərə malik 
olduğunu, digərləri isə yeni materialı mənimsəmiş şagirdləri müəy- 
yən etsin. Əgər ilkin səviyyə qiymətləndirilməsi şagirdlərin sinifdəki 
fəaliyyətini müqayisə etmək və ya sonrakı inkişafını qiymətləndirmək 
üçün ilkin məlumat bazasını yaratmaq məqsədi ilə istifadə olunursa, 
onda bu suallar əsas psixometrik tələblərə cavab verməlidir; 

Şagird irəliləyişlərinin monitorinqi (formativ qiymətləndirmə) va- 
sitəsilə tədrisin düzgün istiqamətləndirilməsi həyata keçirilir, alterna- 
tiv üsul və mənbələrdən istifadə və ya şagirdin daha irəliyə addım 
atması üçün ona əlavə impulsun verilməsi barədə ehtiyaclar müəy- 
yənləşdirilir. 

Qəbul edilmiş standartların reallaşmasına istiqamətlənən irəli- 
ləyişlərin monitorinqi (formativ qiymətləndirmə) sinifdə hər bir şagir- 
din inkişafının hərəkətverici amilinə, təlimin həlledici komponentinə 
çevrilir. 

 

Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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Müəllim yalnız belə monitorinq vasitəsilə tədris prosesini tənzim- 
ləyir, bütün şagirdlərin irəliləyişlərini təmin edir, eyni zamanda uğur 
qazana bilməyən şagirdlərin ehtiyaclarını öyrənərək, onlara əlavə 
köməklik göstərir. Bu mənada şagirdlərin faktiki fəaliyyətinin nəti- 
cələri müəllim üçün real indikatorlara çevrilir. 

Monitorinqlər müəyyən anlayışların mənimsənildiyini müşahidə 
etməklə və ev tapşırıqlarını nəzərdən keçirməklə, yaxud daha formal 
qiymətləndirmə tipindən istifadə etməklə aparıla bilər. Monitorinqlə- 
rin hansı formada aparılmasından asılı olmayaraq, onlar müntəzəm 
xarakter daşımalıdır. Bundan əlavə, hər altı həftədən gec olmayaraq, 
şagirdlərin standartlar üzrə nailiyyətlərinin daha ümumi monitorinqi 
təşkil edilməlidir. 

Növbəti mərhələdə monitorinq şagirdlərin əldə etdiyi nailiy- 
yətlərin mövcud standartlara uyğunluğunu öyrənmək məqsədi ilə 
aparılır. Bu prosesdə toplanmış məlumatlar tədris prosesinin tənzim- 
lənməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Həmin məlumatlar əsa- 
sında müəllim aşağıdakı suallara cavab axtarır və müəyyən nəticəyə 
gəlir: 

- Mən irəli getməliyəm, yoxsa hansısa bir hissəyə daha çox vaxt 
sərf etməliyəm? 

- Şagirdlər öyrəndiklərini sərbəst tətbiq edə biləcəklərmi, yoxsa 
əlavə tədris aparılmasına ehtiyac vardır? 

- Planlaşdırılmış tədrisi bir neçə şagird üçün və ya hamı üçün 
sürətləndirilmiş formada apara bilərəmmi? 

- Əgər belədirsə, bunun üçün ən yaxşı yol hansıdır? 
İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi ilə oxşar xüsusiyyətləri olan 

yekun (summativ) qiymətləndirmə standart və ya standartlar qrupun- 
da müəyyən edilmiş məqsədlərə şagirdlərin hansı səviyyədə nail ol- 
duqlarını aydınlaşdırır. Yekun (summativ) qiymətləndirmə aşağıdakı 
suallara cavab verir: 

Şagird materialı mənimsəyə bilirmi? 
Bildiklərini tətbiq edə bilirmi? 
Daha irəli getmək üçün lazımi səviyyədədirmi? 
Yekun (summativ) qiymətləndirmə standartların mənimsənilməsi 

istiqamətində şagirdlərin əldə etdiyi irəliləyişləri dəyərləndirir. Bu 
qiymətləndirmə növü mövzunun, bəhs və bölmənin, yaxud da təd- 
ris ilinin sonunda eyni qaydada həyata keçirilir. Yekun (summativ) 
qiymətləndirmənin ən mühüm cəhəti şagirdlərin mənimsədiklərini 
tətbiqetmə qabiliyyətinə nə dərəcədə malik olduqlarını aşkara çıxar- 
maqdır. 



 
 

Yekun (summativ) qiymətləndirmənin bu xüsusiyyəti müəl- 
limlərin testyönümlü tədrislə bağlı narahatlığını aradan qaldırır. Ye- 
kun qiymətləndirmə fənnin məzmun standartlarının tərtibi üçün apa- 
rıcı rol oynamır, əksinə qiymətləndirmənin bu standartlar əsasında 
aparılmasını təmin edir. Bundan əlavə, yekun qiymətləndirmə əldə 
olunan bilikləri tam əks etdirmir, lakin o, mənimsəmə səviyyəsinin 
etibarlı və adekvat göstəricisidir. 

 

C. Özünüzü yoxlayın. 
 

1. İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi zamanı hansı suala aydın- 
lıq gətirilmir? 

 

A) Şagirdlər nəyi bilir? 
B) Şagirdlər əsas biliklərə malikdirmi? 
C) Şagirdlər əsas bacarıqlara malikdirmi? 
D) Şagirdlər təlim materialını necə mənimsəyiblər? 

E) Şagirdlər tədris edilmiş materialın hansı hissəsini bilirlər? 
 

2. Formativ qiymətləndirmə ...... 
 

A) Diaqnoz qoyur. 
B) Formalaşdırır. 
C) Planlaşdırır. 
D) Sürətləndirir 

E) Formallaşdırır. 
 

3. Monitorinq nəticəsində müəllimə aid olmayan sual hansıdır? 
 

A) Mən irəli getməliyəm, yoxsa hansısa bir hissəyə daha çox vaxt 
sərf etməliyəm? 

B) Şagirdlər öyrəndiklərini sərbəst tətbiq edə biləcəklərmi, yoxsa 
əlavə tədris aparılmasına ehtiyac var? 

C) Şagirdlərin daha yaxşı mənimsəməyə nail olması üçün məzmun 
standartlarında dəyişiklik apara bilərəmmi? 

D) Planlaşdırılmış tədrisi bir neçə şagird üçün və ya hamı üçün 
sürətləndirilmiş formada apara bilərəmmi? 

E) Şagirdlər verilmiş standart və ya standartlar qrupunda müəyyən 
edilmiş məqsədlərə nail olublarmı? 
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Kurikulum bələdçisi (izahlar və tətbiqlər)    
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4. Müəllim nəyin köməyi ilə şagirdlərin ehtiyaclarını öyrənərək 
onlara əlavə köməklik göstərir? 

 

A) Fəaliyyətin 
B) İndikatorların 
C) Monitorinqlərin 
D) Tapşırıqların 

E) Nailiyyətlərin 
 

5. Yekun (summativ) qiymətləndirməyə aid olmayan cəhət hansı- 
dır? 

 

A) Fənnin məzmun standartlarının tərtibi üçün aparıcı rol oynayır. 

B) Qiymətləndirmənin standartlar əsasında aparılmasını təmin edir. 
C) Mənimsəmə səviyyəsinin etibarlı və adekvat göstəricisidir. 
D) Tədris vahidinin, bəhs və ya bölmələrin sonunda aparılır. 

E) Asan, orta, çətin olmaqla qiymətləndirmə vasitələri hazırlanır. 
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Tezaurus 
 

Alt-standart - əsas standartda ifadə olunmuş fikrin müəyyən his- 

səsidir. 

Analiz (yunanca analysis efti-tərkib hissələrinə ayırma) - bütövün 

və ya tamın tərkib hissələrə parçalanması prosesidir. Analiz orqaniz- 

min mühitlə qarşılıqlı təsir prosesində özünü göstərən bütün idraki və 

praktik aktlara daxildir. İnsanda praktik fəaliyyət nəticəsində anlayış- 

larla əməliyyat aparmaq səviyyəsində analiz etmək qabiliyyəti inkişaf 

etmişdir. Analiz sintezlə sıx surətdə bağlıdır. 

Aparıcı fəaliyyət - insanın ontogenetik inkişafının konkret döv- 

ründə həlledici rol oynayan fəaliyyətdir. 

Başadüşülən kurikulum - müəllim, valideyn və digərləri üçün 

hazırlanmış kurikulumdur. Bəzi halda onu «əqli bacarıqlardan ibarət 

kurikulum» kimi də adlandırırlar. 

Bilik - insanın mənimsədiyi informasiya massividir. Koqnitiv 

psixologiyada biliyin formaları (faktiki, konseptual, prosedur, meta- 

koqnitiv) fərqləndirilir. 

Cari planlaşdırma - məzmun standartları, məqsəd, mövzu, inteq- 

rasiya olunmuş məzmun standartları, iş forması, iş üsulları və resurs- 

lar müəllimlər tərəfindən əvvəlcədən müəyyən edilən gündəlik dərs 

planıdır. 

Davranış - canlı varlıqların ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsindən 

ibarətdir. Bu əlaqə orqanizmin daxili (psixi) və xarici (hərəkət) fəallığı 

vasitəsilə ifadə olunur. 

Deduksiya (latınca deductio- nəticə çıxartma) - təfəkkür prose- 

sində ümumidən xüsusiyə doğru çıxarılan məntiqi nəticədir. Bilik və 

məlumatın daha çox ümumi olandan daha az ümumi olana hərəkə-  

ti olub, mühakimələrdən nəticəyə çıxarmağa deyilir. Başqa sözlə, 

deduksiya nəticə çıxarmaqdan ibarət olan, ümumidən xüsusiyə gedən 

əqli nəticədir. Biliyin ümumidən xüsusiyə getməsi onun psixi proses- 

lərdən, əqli fəaliyyyətin quruluşundan asıllığı ilə izah olunur. Antoni- 

mi - “İnduksiya”dır. 

Deklarativ bilik - məlumat xarakterli olub yaddaşa əsaslanır. Fən- 

nə aid mühüm anlayanlayışlar, ifadələr, təriflər və s. bura daxildir. 

Dərs - təlimin əsas təşkilat formasıdır. 
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Dərslik - dövlət təhsil standartları əsasında hazırlanmış kuriku- 
lumlara uyğun olan, şagirdlərdə müstəqil tədqiqatçılıq və yaradıcılıq 
vərdişlərinin aşılanmasına, demokratik dünyagörüşünün formalaş- 

masına imkan yaradan, onları düşünməyə sövq edən, məntiqi təfə- 
kürü inkişaf etdirən, tətbiqi xarakter daşıyan, inteqrativ xüsusiyyətə 
malik əsas dərs vəsaitidir. 

Dəyər - fəlsəfə, etika, estetika və sosiologiyada gerçəkliyin müəy- 
yən hadisələrinin cəmiyyət üçün sosial-tarixi əhəmiyyəti və fərd üçün 

şəxsi məna daşıyan anlayış kimi xarakterizə olunur. Dəyər şəxsiyyəti 
şətləndirən kefiyyətdir. Dəyər insanların qarşılıqlı münasibətlərinin 
və şəxsiyyətin davranışının sosial tənziminin əsas amili kimi çıxış edir. 

Divergent təfəkkür - yaradıcı təfəkkürdür, yaradıcı fəaliyyətin 

ayrılmaz hissəsidir. C.Gilfordun intellektin struktur modelinin əsas 

anlamlarından biridir. 
Emosionallıq - insanın emosiya və hisslərinin keyfiyyət və dina- 

mikasını, məzmununu müəyyən edən xüsusiyyətinə deyilir. Emosio- 

nallığın mahiyyəti subyekt üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan hadisə və 
situasiyaların inikasından ibarətdir. O şəxsiyyətin əsas xüsusiyyətləri 
- əxlaq normaları, motivasiya sahəsi, dünyagörüşü, dəyər meyli və s. 
ilə bağlıdır. 

Empirik kurikulum - öyrənənlərin (şagirdlərin) real təcrübələ- 
rinin ifadə olunmasını əhatə edir. 

Emprik təfəkkür - emprik təfəkkürün başlıca məqsədi dərk olu- 
nan obyektləri təsnif etməkdən ibarətdir. Bu prosesdə: 

-dərk olunan obyektlər onların zahiri xassə və əlamətlərinə görə 
müqayisə olunur; 

-formal (oxu: oxşar) əlamətlərə görə ümumi xassələr ayırd edilir; 
-onların əsasında isə dərk olunan obyektlər ümumiləşdirilir. 
Epizodik hafizə - müəyyən zaman kəşimində baş vermiş epi- 

zodlar və hadisələr arasındakı əlaqələrlə bağlı informasiyaların hifz 
olunması prosesidir. 

Əlavə təhsil - vətəndaşların hərtərəfli təhsil tələbatını ödəmək 

məqsədi ilə əlavə təhsil prоqramları əsasında verilən təhsil. 
Əməli kurikulum - sinif otağında dərs zamanı və dərsdən sonra 

baş verənləri ehtiva edir. Orada daha çox müəllim və şagird fəaliyyət- 
ləri əhatə olunur. 

Əsas standart - fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini 
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məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir. 
Əyani-əməli təfəkkür - cismlərlə real şəkildə yerinə yetirilən iş və 

əməliyyatların iştirakı ilə cərəyan edən və sürətlər əməliyyat aparma- 
ğı müvəffəqiyyətin zəruri şərti kimi özünə daxil edən fikri prosesdir. 

Fəaliyyət - insanın tələbat əsasında əmələ gələn, yüksək mərhələ 
kimi şüur tərəfindən tənzim olunan spesifik zahiri fəallığı, başqa sözlə 
aktivliyin zahiri formasıdır. Onun özünəməxsus motivasiya, məqsəd 
və instrumental əsasları vardır. Fəaliyyət xarici aləmin dərk olunma- 

sına, yaradıcı surətdə əks olunmasına və dəyişdirilməsinə yönəlir. 
Fəaliyyətin strukturunda məqsədəçatma üsulları, şərait və nəticə an- 

lamları xüsusi yer tutur. 
Fəallıq - subyektin xüsusi vəziyyətidir. O, daxilən subyektin dün- 

yaya münasibəti ilə şərtlənir, zahirən davranış proseslərində reallaşır. 
Fəallıq müasir psixologiyanın əsas kateqoriyalarından biridir. Onun 
motivasiya, məqsəd və instrumental əsasları zahiri tərəfləri (fəaliyyət) 
ilə bilavasitə bağlıdır. 

Fəal təlim - şagirdlərin idrak fəallığına əsaslanır, təhsil prosesinin 
digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitinin yaradılmasını tələb edir. 

Fəndaxili inteqrasiya - (üfüqi) məzmun xətləri arasındakı əla- 
qələri əhatə etdiyindən müəllim imkan daxilində bir neçə məzmun 
xəttinə dair məzmun standartına müraciət etməklə təlim prosesində 
uğurlu nəticə əldə etmiş olur. 

Fənlərarası inteqrasiya - müəllim müxtəlif fənlərə aid bir-birini 
tamamlayan və ya oxşar olan standartları seçir. Fənlərarası inteqrasiya 
şagirdlərə məzmunu tam şəkildə mənimsəməyə və həyatla əlaqələn- 
dirməyə imkan yaradır. 

Fənn kurikulumu - fənn üzrə fəaliyyətləri istiqamətləndirən kon- 
septual sənəddir. 

Fənyönümlü kurikulum - məzmun etibarilə elm sahəsini, onun 
mükəmməl anlayışlar sistemini əhatə etməklə bilavasitə bu anlayışla- 
rın mənimsənilməsinə yönəlmiş kurikulumlardır. 

Gizli kurikulum - daha çox özünün qapalı tərəfləri ilə seçildi- 
yindən ona gizli kurikulum deyilir. Bu məsələdən bəhs edən mütəxəs- 
sislər onu tədqiq edilməmiş kurikulum, yaxud da şifahi nəzərdə tu- 
tulan kurikulum adlandırırlar. Gizli kurikulumun mühüm səciyyəvi 
cəhətlərindən biri onun müəyyən plana istinad etməməsi, situativ xa- 
rakter daşıması ilə müəyyən edilir. 

Hafizə - əsas mnemik proseslərdən biridir. Onun ümumi xarak- 
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teristikası belədir: İnsanın müxtəlif informasiyanı yadda saxlaması, 
yada salması və yenidən işləməsi prosesidir. Hafizənin müxtəlif növ- 
lərini fərqləndirirlər. Son zamanlar hafizənin uzunmüddətli, qısamüd- 
dətli və operativ hafizə kimi növlərini fərqləndirirlər. Uzunmüddətli 
hafizə-informasiyanın saxlanılması şərti ilə çoxsaylı və uzunmüddət- 
li xatırlanması və saxlanmasını nəzərdə tutur. Qısamüddətli hafizə 
informasiyanın istifadə olunana qədər, yaxud uzunmüddətli hafizəyə 
keçənə qədər qısa zaman aralığında saxlanmasına deyilir. 

Operativ hafizə - hər hansı bir iş, yaxud əməliyyatı yerinə yetir- 
mək üçün vacib olan informasiyanın müəyən müddət ərzində saxlanıl- 
masını nəzərdə tutan hafizə növüdür. 

Xarakter (yunanca – character-möhür) - şəxsiyyətin fəaliyyəti və 
ünsiyyətində formalaşan və təzahür edən, ancaq ona məxsus davranış 
tərzini şərtləndirən sabit fərdi xüsusiyyətlərin məcmusundan ibarət- 
dir. 

Xatırlama - şagirdlərin əvvələr öyrəndiklərini, eləcə də məlum in- 
formasiyaları yada salması və yeni dərs kontekstində mənalandırması 
prosesidir. 

İctimailəşmə - fərdin sosial təcrübəni, sosial əlaqə və münasibət- 
lər sistemini mənimsəməsi prosesinə deyilir. 

İdendifikasiya - fikri əməliyyatdır. Onun vasitəsilə insan özü ilə 
başqa adamlar arasında əlaqələri müəyyənləşdirir. Başqa adamların 
və ya müəyyən bir sosial qrupun xarakteristikalarını şüurlu və şüur- 
suz olaraq özünə şamil edir. 

İdrak - insandan xaricdə mövcud olan obyektiv aləmin onun hiss 
üzvlərinə, beyninə təsirindən yaranan inikas prosesidir. Hissi və mən- 
tiqi olmaqla iki səviyyəsi müəyyən edilir. 

İdrak fəaliyyəti - idrak prosesində həyata keçirilən fəaliyyətdir. 
Psixoloqların fikrincə, idrak fəaliyyətində tətbiq etmək, sintez etmək 
və dəyərləndirmək əsas mərhələlər hesab olunur. Müasir təhsil kon- 
sepsiyasına görə, şagirdin təlim fəaliyyətinin psixopedaqoji əsasını 
məhz həmin parametrlər təşkil edir. 

İnduksiya - təfəkkür prosesində xüsusidən ümumiyə doğru çıxa- 
rılan məntiqi nəticə. Antonimi - “deduksiya”dır. 

İnsayt - problemin həlli prosesində onun həllinin gözlənilmədən 
tapılmasına deyilir 

İnteqrasiya - müəyyən təhsil sistemi çərçivəsində şagirdlərin 
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təfəkküründə dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq, 
onları inkişaf və özünüinkişafa istiqamətləndirmək məqsədilə təlimin 
bütün məzmun komponentləri arasında struktur əlaqələri qurmağı və 
onları sistemləşdirməyi tələb edən didaktik prinsipdir. Dünyanın təh- 
sil təcrübəsində şaquli və üfüqi olmaqla onun iki növündən istifadə 
edilir. 

İntellekt - (latınca intelectus-dərketmə, dərrakə, anlama)- fərdin 
əqli qabiliyyətinin nisbətən sabit strukturuna deyilir. Müasir psixo- 
logiyada intellektin strukturu müxtəlif aspektlərdə öyrənilir. 

İntellektin inkişaf əmsalı - insan intellektinin inkişaf səviyyəsi- 
nin kəmiyyət qiymətini müəyyən etmək üçün xüsusi testlərin tətbiqi 
nəticəsində alınan əqli inkişafın kəmiyyət göstəricisidir. 

İnterpretasiya - mənanın izah edilməsi prosesidir. 
İradə - insanın işin icrası prosesində çətinlikləri şüurlu surətdə 

dəf etməsi prosesidir. Fəallığın təmin olunmasında xüsusi əhəmiyyətə 
malikdir. 

İstedad -1) fəaliyyəti müvəffəqiyyətlə icra etmək imkanı verən qa- 
biliyyətlərin keyfiyyətcə özünəməxsus uzlaşmasına deyilir; 2) ümumi 
qabiliyyətlər və intellekt anlamlarının sinonimi kimi də işlədilir. 

Keyfiyyətlilik - təhsilin mövcud standartlara, nоrmalara, sоsial - 
iqtisadi tələblərə, şəхsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin maraqlarına uy- 
ğunluğunu təmin edən təhsil prinsipidir. 

Koqnitiv ( latınca koqnito) - bilik, idrak deməkdir. 
Kollektiv - cəmiyyətin məqsədinə uyğun gələn, ümumi fəaliy- 

yətə görə birləşmiş insanlar qrupudur. Müasir sosial psixologiyada 
özünəməxsus yozumu var. 

Kommunikasiya (latınca communico-əlaqələndirirəm, ünsiyyət- 
də oluram) - dar mənada, ünsiyyətdə olan fərdlər arasında informasi- 
ya mübadiləsinə deyilir. 

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

Kontent analiz - müxtəlif mətnlərin öyrənilməsi metodu olub, on- 
ların özünəməxsus xüsusiyyətlərini (məlumatın janrını, adamların 
qarşılıqlı təsirinin növlərini və s.) açıqlamaq və qiymətləndirmək im- 
kanı verir. 

Konvergent təfəkkür - məntiqi, ardıcıl, xətti təfəkkürdür. 

Kurikulum - təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə 
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bağlı bütün məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir. 
Qabiliyyətlər - şəxsiyyətin fərdi- psixoloyi xüsusiyyətləri olub bu 

və ya digər fəaliyyəti uğurla icrasının şərtidir. 

Qavrayış - hiss üzvlərinə bilavasitə təsir edən cism və hadisələrin 
bütövlükdə inikasına deyilir. Bu proses obrazın yaranması ilə bitir. 

Qiymətləndirmə - ideyalar, məlumatlar haqqında mühakimə yü- 
rütmək, mühüm qərarlar çıxartmaq, münasibət bildirmək prosesidir. 

Qiymətləndirmə standartı - təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinə 
qoyulan dövlət tələbidir . 

Meta - yunan mənşəli prefikisdir.Müxtəlif mənalarda (haqqında, 
kənar, vasitəsilə, sonra və c. mənalarda) açıqlanır. Psixologiyada me- 
takoqnitiv və ya metahafizə anlamlarına az təsadüf olunmur 

Mədəniyyət - tarixən dəyişən, sosial tələblərlə şərtlənən geniş 
anlayış olub, konkret tarixi dövrün məhsulu, onun siyasi və iqtisadi 
təsirinin nəticəsidir. O, insanın şüuru, psixikası və davranışı ilə bağlı 
olmaqla yanaşı, həm də dövlətin və xalqın tarixi inkişafı ilə sıx əlaqə- 
dədir. Sosial fenomen və noumen olan mədəniyyət həyat və fəaliy- 
yətin müəyyən sahəsində onun keyfiyyətini ifadə edən, kontekstual 
anlamda da öz əksini tapır. İntellektual, siyasi, iqtisadi, etik, hüquqi, 
tibbi, ekoloji, idarəetmə mədəniyyəti, məişət mədəniyyəti, sülh mədə- 
niyyəti, gender mədəniyyəti, məsuliyyət mədəniyyəti, şəxsiyyət mə- 
dəniyyəti və s. mədəniyyətlər vardır. 

Məfhum və ya anlayış - cism və ya hadisələr haqqında onların bir 

sıra mühüm və birlikdə spesifik əlamətlərini ayırd edən ümumiləşdi- 
rilmiş fikirlərə deyilir. 

Məktəbəhazırlıq təhsili - 5 yaşlı uşaqların məktəb təliminə psi- 
xoloji hazırlığının təmin edilməsi məqsədilə təşkil edilən ümumi təh- 

silin ilk mərhələsi. 
Mənlik şüuru - fərdin özü haqqında nisbətən sabit, dərk olun- 

muş baxışlar sustemidir. Başqa sözlə, insanın özünü şəxsiyyət kimi 
tanınması və dərk etməsi prosesidir. 

Məzmun xətti - fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaş- 
masını təmin etmək üçün müəyyən olunan məzmununun zəruri his- 
səsidir. 

Məzmun standartı - təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə 

qoyulmuş dövlət tələbidir. 
Milli kurikulum - ölkə miqyasında təhsilin hər bir pilləsində- 
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ki fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinə imkan yaradan və onları is- 
tiqamətləndirən konseptual sənəddir. 

Millilik və dünyəvilik - milli və ümumbəşəri dəyərlərin qоrun- 
ması və оnların dialektik vəhdətinin təmin edilməsi əsasında dünyə- 
vi təhsil sisteminin yaradılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində 
fəaliyyətləri təmin edən prinsipidir. 

Motiv (latınca movere-itələmək, hərəkətə gətirmək) - Motiv de- 
dikdə tələbatların təmin olunması ilə əlaqədar olaraq insanı fəaliy- 
yətə təhrik edən amillər nəzərdə tutulur. 

Mücərrədləşdirmə - təfəkkürün əsas əlamətlərindən biridir. Bu 
prosesdə öyrənilən obyektin hər hansı hissəsi ayırd edilir, onun di- 
gər əlamətlərindən təcrid olunur. 

Müəllim üçün metodik vəsait - tövsiyələr əsasında, müəllimin 
planlaşdırmadan qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini əhatə 
edən vəsaitdir. 

Müqayisə - Öyrənilən obyektlər arasındakı oxşar və fərqli cə- 
hətləri aşkara çıxarmaq məqsədinə xidmət edən fikri əməliyyatdır. 
təfəkkür səviyyəsində isə insan dərk olunan obyektləri onların daxili 
əlaqə və münasibətləri axarında əks etdirir. 

Öyrənmə - bilik, bacarıq və vərdişlərin həyat təcrübəsi əsasında 
qazanılması prosesidir. 

Özünənəzarət - şəxsiyyətin vəziyyətinin özü tərəfindən tənzim 
edilməsidir. 

Özünüqiymətləndirmə - insanın öz şəxsi imkanlarırını, key- 
fiyyətlərini, nöqsanlarını, başqa inanlar arasında yerinin qiymət- 
ləndirməsi deməkdir. 

Özünütənzimetmə (latınca requlare- qayda salmaq)- insanın öz 
fizioloji və psixoloji vəziyyətini, həmçinin hərəkətlərini idarə etməsi 
prosesidir. 

Özünütəsdiq - insanın özünü yüksək qiymətləndirməyə və şəx- 
siyyətinin qiymətləndirilməsinə çalışması və bununla bağlı davranı- 
şına deyilir. 

Pedaqoji innovasiya - təhsil müəssisələrində, pedaqoji nəzəriy- 
yələrdə, müəllim və şagirdlərin fəaliyyətlərində, təlim-tərbiyənin 
məzmununda, forma, üsul və vasitələrində,  idarəetmədə,  məqsəd 
və nəticələrdə, ümumən, pedaqoji sistemdə baş verən yeniliklərdir. 
Onlar müəyyən dövr ərzində sabit qalaraq ənənəvi qaydada davam 
etdirilir, həmin dövrün səciyyəvi pedaqoji hadisəsinə cevrilir. 

Pedaqoji ustalıq - təlimin zəruri forma, üsul və vasitələrindən 
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yerli-yerində istifadə etməklə həvəslə öyrənmə, təhsil alma prosesi- 
nin təşkil olunmasıdır. 

Prosedural bilik - fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları 
əhatə edən biliklərdir. 

Psixomotor - hərəki effektli psixi hadisələr. 
Rəsmi kurikulum - rəsmi qaydada dövlət və yerli məktəb şura- 

ları tərəfindən təsdiq olunur, ictimaiyyətin marağını əks etdirir. 
Semantik hafizə - insanın sözlər və başqa verbal simvollar, on- 

ların mənası və referensiyası, qarşılıqlı əlaqəsi, bu simvolların, 
anlayışların və münasibətlərin manipulyasiya qaydaları, formulları 
və alqoritmləri haqqında bilikləri əhatə edir. 

Sensor - cism və hadisələrin hiss üzvləri vasitəsi ilə inikasıdır. 
Sensor mütəşəkkillik (təşkil olunma) dedikdə, hər bir fərd üçün inki- 
şaf səviyyəsi və onların bir kompleks halında birləşdirilməsi qaydası 
nəzərdə tutulur. 

Sosial normalar - cəmiyyətdə, yaxud qrupda insanların qarşılıqlı 
münasibətlərini tənzimləyən qəbul olunmuş davranış qaydalarıdır. 

Sözlü-məntiqi təfəkkür - real əməlin və ya hissi təcrübənin də- 
lillərinə bilavasitə istinad etmədən anlayışlarla aparılan məntiqi 

əməliyyatların köməyi ilə həyata keçirilən fikri prosesdir 
Şagirdyönümlülük - təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanla- 

rın mənafeyinə, maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, istedad və qa- 
biliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir. 

Şagird naliyyətləri - bilik və bacarıqlar əsasında qazanılan 
dəyərlər. 

Şəxsiyyətyönümlü kurikulum - bilavasitə həyati bacarıq və vər- 
dişlərə üstünlük verilməsi ilə fərqlənir. Bu kurikuluma görə, insanın 
gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktik bacarıq və vərdişlə- 
rin, əqli fəaliyyətlə bağlı qabiliyyətlərin formalaşması ön plana çəkilir. 

Takson - taksonomik təsnifatın üzvləridir. 
Taksonomiya - yunan sözü olub, taxus - qayda ilə yerləşmə + ro- 

mos - qanun deməkdir. 
-Təlim məqsədlərinin şəbəkəli (iyerarxik) və ya «sistemli» təsnifa- 

tına taksonomiya deyilir. 
-Təlim məqsədlərinin taksonomiyası tədris prosesini elmi-meto- 

dik səviyyədə planlaşdırmaq və onun nəticəsini ölçmək imkanı verir. 
-Şəbəkələr düzülüşünə malik olan mürəkkəb fəaliyyət sahələrinin 

sistemli nəzəriyyəsinə taksonomiya deyilir. 

Tədris vahidi - dərslikdəki mövzuların tematik qrupudur. 
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Təfəkkür - cism və hadisələrin mahiyyətini, onların arasında əlaqə 
və asılılıqların insan şüurunda ümumiləşmiş və vasitəli inikasından 
ibarət olan idrak prosesidir. 

Təhsil - tədris müəssisələrində verilən, tərbiyə və inkişaf imkan- 
larına malik olan bilik, bacarıq və vərdişlər sistemidir. 

Təhsil müəssisəsi - müvafiq təhsil proqramları əsasında təhsil 
prosesini həyata keçirən və məzunlara müvafiq təhsil haqqında dövlət 
sənədi verən qurum. 

Təhsil sahəsində dövlət standartları - fərdin, cəmiyyətin, döv- 
lətin tələblərinə uyğun olaraq elmi-pedaqoji prinsipləri əsasında ha- 
zırlanan və müəyyən dövr üçün (5 ildən az olmayaraq) vahid dövlət 
tələblərini özündə əks etdirən ümumi normalar məcmusudur. 

Təhsil sistemi - təlim-tərbiyə müəssisələrinin məcmusu. 
Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi - ölkədə qəbul оlunan dövlət təhsil 

standartları əsasında beynəlхalq və ümumavrоpa təhsil sisteminin 
prinsiplərinə uyğunlaşdırılaraq təhsil səviyyələri üzrə müvafiq keyfiy- 
yət göstəriciləri sisteminə (təhsil prоqramları, abituriyentlərin hazırlıq 
səviyyəsi, maddi-teхniki baza, infrastruktur, infоrmasiya resursları, 
təhsilverənlərin peşəkarlığı və elmi-pedaqоji səviyyəsi, mütərəqqi 
tədris teхnоlоgiyaları və s.) uyğun оlaraq: 

Təhsilin məzmunu - biliklər, bacarıqlar, təcrübələr, münasibətlər 
və səriştələrdən ibarətdir. 

Təxəyyül - keçmiş qavrayış materiallarının yenidən işlənməsi əsa- 
sında yeni surətlərin yaradılmasından ibarət olan psixi prosesdir. 

Tələbat - insanın fəallığının əsas mənbəyi, onların konkret yaşayış 
şəraitindən asıllığını ifadə edən və onun bu şəraitdə aktivliyini şərt- 
ləndirən özünəməxsus psixi halətdir. 

Tələbyönümlülük - fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehti- 
yac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır. 

Təlim nəticəsi - müəyyən bir mərhələdə mənimsənilməsi nəzərdə 
tutlan və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətlərinin konk- 
ret bir səviyyəsidir. 

Təlim strategiyası - təhsil prosesində istifadə olunan forma, me- 
tod, üsul və vasitələrin məcmusudur. 

Təlim strategiyası - psixoloji və didaktik prinsiplər əsasında 
müəyyən edilib təhsil prosesində tətbiq olunan forma, metod, üsul və 
vasitələrin məcmusu. 

Təlimin məzmunu - şəxsiyyətin formalaşmasına yönəlmiş baca- 
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rıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələrinin (təlim standartlarının) 
məcmusudur. 

Tətbiq - problem üzrə müəyyən nəticələr qazanmaq üçün infor- 

masiyanı konkret hadisələrə tətbiq edir 
Ümumi təhsil müəssisəsi - ümumi təhsil pilləsinin hər üç səviy- 

yəsinin və ya hər hansı səviyyəsinin (səviyyələrinin) təşkil olunduğu 
təhsil müəssisəsi. 

Ümumi təhsil - təhsilalanlara elmlərin ümumi əsaslarının öyrə- 

dilməsini, zəruri bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanmasını, onların hə- 
yata və əmək fəaliyyətinə hazırlanmasını təmin edən təhsil pilləsi. 

Ümumiləşdirmə - obyektləri müəyyən əlamətlər əsasında qrup- 
laşdırmaq, hər hansı bir obyekti başlıca əlamətlərinə görə müəyyən 

anlayışlar sisteminə aid edilməsi prosesidir. 
Ünsiyyət - birgə fəaliyyət tələblərindən irəli gələrək insanlar ara- 

sında münasibətin yaradılması və inkişafı prosesidir. Onun kommu- 
nikativ (ünsiyyət informasiya mübadiləsi), interaktiv (qarşılıqlı təsir), 

perspektiv (insanların bir-birini qavraması və anlaması) kimi tərəflə- 
rini fərqləndirirlər. 

Verbal (latınca verbalis-sözlü) - məlumatın sözlə və ya işarələr, dil 
sistemi vasitəsilə ifadə olunmasını nəzərdə tutur. 

Verbal öyrənmə - insanın bilik, bacarıq və vərdişləri şifahi izah, 
təlimat vasitəsilə əldə etməsi deməkdir. 

Vərdiş - işin dəfələrlə invariant (dəyişilmədən, eynilə) təkrarı nə- 
ticəsində avomatlaşan, asanlıqla, sürətlə və dəqiq həyata keçirilən icra 

üsuludur. 
Yaradıcı fəal təlim - müəllimin rəhbərliyi altında məlum biliklər, 

hadisə, proses və obyektlərin müqayisəsi, təcrübə əsasında şagirdlərin 
müstəqil və fəal əməyi ilə yeni bilik və bacarıqların əldə olunmasına 

şərait yaradan təlim. Yaradıcı fəal təlimin əsas xüsusiyyəti öyrənmə 
prosesində şagirdlərin fəaliyyətinin produktiv xarakter daşımasıdır. 

Yaradıcılıq - elə bir fəaliyətdir ki, onun nəticəsində yeni maddi 
və mənəvi dəyərlər formalaşır. Mahiyyətcə mədəni-tarixi hadisə olan 

yaradıcılığın psixoloji aspektləri də vardır. Bu, şəxsi və prosesul as- 
pektlərdir. Bunlar insanda elə qabiliyyətlərin, motivlərin, bilik və ba- 
carıqların olduğunu göstərir ki, onların nəticəsində yaradılmış məh- 
sul öz orjinallığı ilə fərqlənir 
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	5. İnkişafyönümlülüyə hansı aid deyil?
	2.4. Təhsil texnologiyaları nədir?
	A. Suallar
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	4. Yeni metodların komponentinə aid olmayan hansıdır?
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	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Məzmun standartları nəyi əks etdirir?
	3. Məzmun standartları müəyyənləşdirilərkən nəzərə alınan han- sı prinsiplər sıralamada yer almamışdır?
	4. Qiymətləndirmə standartları nədir?
	5. Qiymətləndirmə standartlarından nə vaxt istifadə olunur?
	3.3. Məzmun standartlarının xüsusiyyətləri
	A. Suallar

	Nümunə:
	Riyaziyyat fənni.
	1. Ədədlər və əməllər
	Məsələn, Azərbaycan dili fənni üzrə: 2.1.4.
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Məzmun standartlarına aid olan xüsusiyyətləri göstərin.
	3. Əsas standartları səciyyələndirən xüsusiyyət hansıdır?
	4. Əsas standartların funksiyaları hansılardır?
	5. Biri alt standartların funksiyalarına daxil deyil.
	3.4. Standartlar təlimin məzmununun əsas komponentidir
	A. Suallar

	Nümunə. Azərbaycan tarixi, V sinif
	Nümunə: Biologiya fənni üzrə təhsil proqramı VI sinif
	VII sinif
	VIII sinif
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Prosedural bilik nə zaman əldə edilir?
	3. Deklarativ biliyə hansı xüsusiyyətlər aiddir?
	4. Məzmun standartları ilə bağlı yanlış fikir hansıdır?
	5. Hansı fikir səhvdir?
	3.5. Təhsil standartlarının hazırlanması
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. 1999-cu ildə qəbul olunan “Azərbaycan Respublikasında ümu- mi orta təhsilin dövlət standartları” sənədində nə verilmişdir?
	3. “Təhsil sahəsində dövlət standartları fərdin, cəmiyyətin, dövlə- tin tələbatına uyğun olaraq, elmi-pedaqoji prinsiplər əsasında hazırlanan və müəyyən dövr (5 ildən az olmayaraq) üçün vahid dövlət tələblərini əks etdirən ümumi normalar məcmusudur”. ...
	4. 2006-cı ildə təsdiq olunan “Azərbaycan Respublikasında ümu- mi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum)” sənədində veril- miş ümumi təhsilin səviyyələri üzrə nəticələrdə nə ifadə olun- muşdur?
	5. Yanlış fikir hansıdır?
	3.6. Təlim prosesində məzmun standartlarından istifadə
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Təlim prosesində məzmun standartından istifadə ilə bağlı de- yilənlərdən hansı fikir səhvdir?
	3. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi zamanı məzmun standartlarından istifadə ilə bağlı deyilənlərdən biri yanlışdır.
	5. Məzmun standartlarından təlim prosesində istifadə ilə bağlı fi- kir hansı bənddə yanlışdır?
	3.7. Qiymətləndirmə standartlarının xüsusiyyətləri
	A. Suallar

	Azərbaycan dili, III sinif.
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Qiymətləndirmə standartlarına aid xüsusiyyətlərdən biri yan- lışdır?
	3. Qiymətləndirmə standartlarından nə vaxt istifadə olunur?
	4. Qiymətləndirmə standartı nədir?
	3.8. Dərslik komplektləri və ondan istifadənin əhəmiyyəti
	A. Suallar

	3.1.Dərsliklərdə:
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Dərsliyin məzmununa verilən tələblərdən biri səhvdir:
	3. Müasir dərsliyin xüsusiyyətləri hansı bənddə səhv verilib?
	4. Müəllim üçün metodik vəsaitə nə daxil deyil?
	5. Dərslik komplekti hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir?
	3.9. Müəllimin təlim standartları üzrə dərsə hazırlaşması. Pers- pektiv və cari planlaşdırma
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Perspektiv planlaşdırma hazırlamaq üçün müəllimdən tələb olu- nan bacarıqlar?
	3. Cari planlaşdırmanı kim (kimlər) tərəfindən imzalanmalıdır?
	4. Müəllimlər perspektiv planlaşdırmada vaxt bölgüsü apararkən hansı sənədə əsaslanmalıdırlar?
	5. Cari planlaşdırmada dərsin mərhələləri hansı bənddə düzgün verilmişdir?
	4.1. Kurikulum pedaqoji anlayış kimi
	A.Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2.Yeni təhsil proqramlarının (kurikulumların) xüsusiyyətləri han- sı bənddə düzgün verilmişdir?
	3. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır?
	5. Hansı şəxsiyyətyönümlü kurikulumun xüsusiyyətidir?
	4.2. Milli kurikulumların xüsusiyyətləri
	A.Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Milli Kurikulumun funksiyalarına aid olmayan bəndi göstərin.
	3. Milli Kurikulum sənədinin quruluşu hansı bənddə düzgün ve- rilib?
	4. Milli Kurikulum sənədinin yeniləşdirilməsini şərtləndirən sə- bəb hansıdır?
	5. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartlarıı və proqramları (kurikulumları)” sənədində verilmiş Təhsil proqramına aid olanlar hansı bənddə düzgün verilmişdir?
	4.3. Fənn kurikulumları haqqında
	A. Suallar

	Fənn kurikulumlarında təlim nəticələri müxtəlifdir: ümumi nə- ticələr, xüsusi nəticələr.
	C. Özünüzü yoxlayın.

	3. Fənn kurikulumlarının xüsusiyyətləri hansılardır ?
	4. Fənn kurikulumlarının xüsusiyyətlərinin ardıcıllıgını müəy- yənləşdirin.
	5. İlk fənn kurikulumları neçənci ildə təsdiq edilmişdir?
	4.4. Kurikulumların növləri
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Tədqiqatçı-alim Hitendra Piley Azərbaycanda kurikulumun növlərini hansı formada təsnif edir?
	3. Tədqiqatçı-alim Ə.Abbasov şərh olunan kurikulumları hansı növlərə ayırmagı təklif edir?
	4.5. Məktəb kurikulumlarının xüsusiyyətləri
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Hansı məktəb kurikulumlarının nəticəyönümlüyünə aid deyil?
	3. Qiymətləndirmə standartlarında əksini tapmayan hansıdır?
	4. Məktəb kurikulumları necə xarakter daşıyır?
	5. Təlim nəticələri biri digərini tamamlamaq, möhkəmləndirmək, davam etdirmək baxımından necə verilir?
	4.6. Azərbaycanda kurikulumların yaradılması və inkişafı
	A. Suallar
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	C. Özünüzü yoxlayın.
	3. Azərbaycanda kurikulum termini əvvəllər hansı adla tərcümə edilib?
	4. “Kurikulum təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərə- li təşkilinə, məqsədyönlü və ardıcıl həyata keçirilməsinə im- kan yaradan sənəddir”.
	5. Kurikuluma aid olmayan cəhət hansıdır?
	4.7. Fənn kurikulumlarında inteqrasiyanın nəzərə alınması
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. İnteqrasiya şagirdlərdə hansı bacarığı formalaşdırmır?
	3. İnteqrasiya nəticəsində sadalanan proseslərdən hansı baş ver- mir?
	4. “. müəyyən bir fənn üzrə anlayış və biliklərin, fənn
	5. Fənlərarası inteqrasiyada təlim materiaları nəyə əsasən geniş- lənir?
	4.8. Fənn kurikulumlarının məzmunu və strukturu
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Məzmun standartları müəyyənləşdirilərkən hansı bacarıqların formalaşdırılması nəzərə alınmır?
	3. Sənəd hazırlanarkən hansı prinsip nəzərə alınmamışdır?
	4. Məzmun xətləri üzrə əsas və alt standartlarda nə əksini tapır?
	5. Düzgün həyata keçirilmiş qiymətləndirmənin nəticəsinə aid ol- mayan hansıdır?
	5.1. Pedaqoji prosesin mahiyyəti
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Hansı pedaqoji prosesin səciyyəvi cəhəti deyil?
	3. Pedaqoji prosesə aid olmayan cəhət hansıdır?
	4. Hansı pedaqoji prosesin metodu deyil?
	5. Pedaqoji prosesin qanunauyğunluğuna zidd olan hansıdır?
	5.2. Təlim formaları
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. İş forması seçilərkən nəyi nəzərə almırıq?
	3. Təlimin formasını nə müəyyən edir?
	4. Hansı təlim formasında şagird qoyulan sualın və ya verilən tapşırığın cavabını bir vərəqə qeyd edir, şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək daha asan olur?
	5. Qrup işində şagirddə hansı xüsusiyyət formalaşmır?
	5.3. Təlimin təşkili formaları
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın

	2. Verilənlərdən hansı təlimin təşkili forması sayıla bilməz?
	3. Təlimin təşkili formasını şərtləndirən nədir?
	4. Tramp planı sistemi (XX əsr) hansı formaların uzlaşmasına əsaslanır?
	5. Verilənlərdən hansı dərs tipi deyil?
	5.4. Dərs təlimin əsas təşkilat formasıdır
	A. Suallar

	Dərsin tipləri və quruluşu.
	1. Mürəkkəb (kombinə edilmiş) dərs;
	Müəllimin dərsə hazırlanması.
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Dərs nəyə əsasən müxtəlif tiplərə ayrılır?
	3. Sinif - dərs sisteminin ilk əlamətləri hansılardır?
	5. Mürəkkəb dərsin quruluşuna aid deyil.
	6. Dərsin ən geniş yayılmış tipi hansıdır?
	5.5. Müasir dərs necə olmalıdır?
	A. Suallar

	Dərsə verilən müasir tələblər.
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Müasir dərsin əsas xüsusiyyəti deyil.
	3. Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?
	5.6. Müasir təlim üsulları
	A. Suallar

	 Təqdimat
	 Söz assosiasiyası
	 İnsert
	 Modelləşdirmə
	 Kublaşdırma
	 Ziqzaq
	 Beyin həmləsi
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	 BİBÖ
	 Akvarium
	 Auksion
	 Mühazirə
	 Karusel
	 Klaster (şaxələndirmə)
	 Anlayışın çıxarılması
	 Müzakirə
	 Söz assosiasiyaları
	 Problemli vəziyyət
	 Venn diaqramı
	 Layihələrin hazırlanması
	Sorğu vərəqləri və müsahibə
	 Qərarlar ağacı
	C. Özünüzü yoxlayın.

	Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et.
	Bu təlimin hansı metodik üsuludur?
	3. Təlim üsullarını seçin.
	Söhbət hansı iş üsulundan gedir?
	Bu fikirlər hansı təlim üsuluna daxildir?
	Söhbət hansı iş üsulundan gedir? (1)
	Söhbət hansı iş üsulundan gedir? (2)
	5.7. Təlimin digər təşkilat formaları
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi formalarını seçin.
	3. Ev tapşırığının əhəmiyyətini müəyyən edin.
	4. Bunlardan hansı sinifdənkənar iş forması deyildir?
	5.8. Dərnəklərin təşkili
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Dərnəklərə aid olanları seç.
	3. Dərnəklərə ümumi rəhbərlik və nəzarəti kim edir?
	5.9. Ekskursiyaların təşkili
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Ekskursiyanın növünə aid deyil.
	3. Ekskursiyanın tipinə aid olan seçin.
	4. Ekskursiyaların neçə mərhələsi var.
	5.10. Məktəbdənkənar tədbirlər
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Gənc turistlər və diyarşünaslıq mərkəzlərinin işinə aid olanla- rı göstər.
	3. Bunlardan hansı məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinə aid deyildir?
	6.1. Taksonomiya nədir?
	A. Suallar
	Təhsildə qarşıya düzgün məqsəd qoymaq üçün. Təhsilalanların tapşırıqları düzgün formulə etmələri üçün. Adekvat qiymətləndirmə vasitələri seçmək üçün.
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. “Təhsildə taksonomiyalar nə üçün lazımdır?” sualının cavabı deyil.
	3. Taksonomiyalar təlim prosesində hansı imkanları yaradır?
	4. Taksonomiya anlayışına aid variantı seçin.
	5. Təhsil taksonomiyaları hansılardır?
	6. Təhsil taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir.
	6.2. Taksonomiyaların yaradılması prinsipləri
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Azərbaycan şəraitində taksonomiyanın yeni prinsiplərinin ya- radılmasnı zəruri edən səbəblər hansılardır?
	3. Azərbaycan şəraitində taksonomiyanın yeni prinsipləri seçin.
	4. Nöqtələrin yerinə hansı prinsip yazılmalıdır?
	6.3. İdrak taksonomiyaları
	A. Suallar

	Fikri cəmləşdirmə; İnformasiya toplama; Yadda saxlama; Sistemləşdirmə; Analiz; Ümumiləşdirmə; İnteqrasiya; Qiymətləndirmə.
	Anlayışları formalaşdırma; Prinsipləri formalaşdırma; Anlama;
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Blum taksonomiyası necə adlanır? Doğru variantı seçin.
	3. Blum takonomiyasının ardıcıllığını müəyyən edin.
	4. Diaqnostik bacarığın, tənqidi təfəkkürün inkişafını nəzərdə tutur. İdeyalar, məlumatlar haqqında mühakimə yürüdür, mü- hüm qərarlar çıxarır, münasibət bildirir.
	5. İdrak taksonomiyaları təsnif olunub.
	6. Gilfordun takonomiyasını məyyən edin.
	7. Çətin situasiyalardan çıxmağın 16 şərtini kim müəyyənləşdir- mişdir?
	8. Təlim məqsədləri taksonomiyasının müəllifi kimdir?
	9. Taksonomiyalar bacarıqları hansı qayda ilə yerləşdirir?
	10. Blum taksonomiyasına aid olmayan hansıdır?
	6.4. Affektiv-Emosional (ünsiyyət) taksonomiyaları
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Emosonal taksonomiyanın yaradıcılarıdır.
	3. Emosional taksonomiyanın təsnifat sisteminin ardıcıllığını müəyyən edin.
	4. Emosional dəyərlər nəyin əsasında müəyyən edilir?
	6.5. Psixomotor sahə taksonomiyaları
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Kimlər psixomotor taksonomiyanın yaradıcılarıdır?
	3. “Psixomotor taksonomiyanın “Təqlid (imitasiya), idarə (ma- nipulyasiya) və dəqiq icra” kimi 3 mərhələsi var” ideyasının müəllifi kimdir?
	4. Səhv olanı tapın.
	5. Xüsusi fiziki tələbatı və qabiliyyəti olan uşaqlar üçün 6 səviyyə- dən ibarət taksonomiyanın müəllifi kimdir?
	6. Psixomotor taksonomiyaya aid olanları seçin.
	7. Psixomotor taksonomiyanın səviyyələrinin ardıcıllığını müəy- yən edin.
	8. Psixomotor nədir?
	6.6. Prof.Əbdül Əlizadənin üçtərkibli taksonomiyaları
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. “Öyrənmə, inkişaf, mədəniyyət” Əlizadə taksonomiyasının I variantına aiddir.
	3. Ardıcıllığı müəyyən edin.
	4. Düzgün olanı seçin.
	5. Düzgün olan variantı seçin.
	6.7. Taksonomiyalardan dərslərə
	A. Suallar

	Cədvəl 1
	Cədvəl 2
	Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər:

	Cədvəl 3
	Cədvəl 4
	Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər:

	Cədvəl 5
	Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər:

	Cədvəl 7
	Cədvəl 8
	Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər:

	Cədvəl 9
	Cədvəl 10
	Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər:

	Cədvəl 12
	Cədvəl 13
	Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər.

	Cədvəl 14
	Cədvəl 15
	Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər:

	Cədvəl 16.
	Cədvəl 17.
	Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər:

	Cədvəl 18
	Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər:

	Cədvəl 20
	Cədvəl 21
	Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər:

	Cədvəl 22
	Cədvəl 23
	Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər:

	Cədvəl 24
	Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər:

	Cədvəl 26
	Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər:

	KOQNİTİV VƏ KREATİV PROSESLƏR
	Cədvəl 28
	Müəllim aşağıdakı suallardan istifadə edə bilər:
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Təfəkkür növlərinin iyerarxiyası necədir?
	3. Verilən vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq lazımdır. Tapşırıq təfək- kürün hansı növünə əsaslanır?
	4. Tap, sadala, ifadəli oxu, danış, hesabla, nəql et, kateqoriyalara aid et, vurğula, yaz, qulaq as, xəyalında canlandır, əlaqələndir. Bu açar sözlər Ə.Əlizadə taksonomiyasının hansı mərhələsinə aiddir?
	5. Dərsi planlaşdıran zaman səviyyəsində
	6. Şagird öyrənilən obyektin hər hansı bir əlamətini fikrən digər əlamət və cəhətlərdən ayırır, təcrid edir. Bu fikir nəyə aiddir?
	6.8. Təlim prosesində mənimsəmənin mərhələləri
	A. Suallar

	Öyrənmə prosesinin üçüncü mərhələsi anlamadır.
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.
	3. Təlimin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin.
	7.1. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirməsi pedaqoji anlayış kimi
	2. Ənənəvi qiymətləndirməyə aid olmayan cəhət hansıdır?
	3. “Yeni fənn kurikulumlarında məzmun standartları ilə yanaşı ...
	4. Standart əsasında qiymətləndirmə neçə səviyyədə aparılır?
	5. Konsepsiyaya uyğun olmayan təlim nəticəsi hansıdır?
	7.2. Qiymətləndirmənin məzmunu-qiymətləndirmə standartları
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	3. Qiymətləndirmə sxemləri xüsusi növ qiymətləndirmə .....
	4. “Mən nəyi qiymətləndirməliyəm?” sualının cavabı hansı ola bilməz?
	5. Qiymətləndirmə standartları ilə aparılan qiymətləndirməyə aid olmayan cəhət hansıdır?
	7.3. Qiymətləndirmənin prinsipləri
	A. Suallar
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	C. Özünüzü yoxlayın.
	3. Prinsiplər əsasında aparılan qiymətləndirmə nəyə imkan yarat- mır?
	4. Prinsiplərə riayət olunduqda aşağıdakı məqsədlərdən hansına nail olmaq mümkün deyil?
	5. Qiymətləndirmə prosesi zamanı gözlənilən ardıcıllığı pozan bənd hansıdır?
	7.4. Qiymətləndirmənin növləri
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin neçə növü var?
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	3. Beynəlxalq qiymətləndirmədə nəticələr nəyə əsasən qiymətlən- dirilir?
	4. Beynəlxalq qiymətləndirmə hansı sahəni araşdırmır?
	5. Milli qiymətləndirmə neçə ildən bir aparılır?
	7.5. Summativ qiymətləndirmə
	2. Summativ qiymətləndirməni aparmaq üçün müəllimin malik olduğu bacarıqlar sırasında hansı verilə bilməz?
	3. Kiçik summativin keçirilməsi vaxtını kim təyin edir?
	4. Asan tapşırıqlar idrakın hansı səviyyəsinə aid olur?
	5. Summativ qiymətləndirmə zamanı hansı vasitədən istifadə olunmur?
	7.6. Formativ qiymətləndirmə
	2. Formativ qiymətləndirməyə aid olmayan bənd hansıdır?
	3. Formativ qiymətləndirməni aparmaq üçün müəllimin malik ol- duğu bacarıqlar sırasında hansı verilə bilməz?
	4. Formativ qiymətləndirmə meyarları nəyə əsasən çıxarılır?
	5. Formativ qiymətləndirmə nəticələri harada qeyd olunur?
	7.7. Diaqnostik qiymətləndirmə
	2. Diaqnostik qiymətləndirməni aparmaq üçün müəllimin malik olduğu bacarıqlar sırasında hansı verilə bilməz?
	3. Diaqnostik qiymətləndirmənin keçirilməsi vaxtını kim təyin edir?
	4. Diaqnostik qiymətləndirmə zamanı hansı vasitədən istifadə olunmur?
	5. Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələri harada saxlanılır?
	7.8. Qiymətləndirmə vasitələri
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Formativ qiymətləndirmə zamanı müəllimin məqsədi şagirdin məsələ həll etmək bacarığını yoxlamaqdırsa onun istifadə edə- cəyi vasitə nə ola bilər?
	3. Qiymətləndirmə vasitələrinin müxtəlif olması qiymətləndir- mənin nəyindən asılıdr?
	4. Cavabı məhdudlaşdırılmamış testə aid olmayan bənd hansıdır?
	5. Sual mətnində şagirdə nə haqqında sual verilmir?
	7.9. Milli qiymətləndirmə
	A. Suallar
	C. Özünüzü yoxlayın.

	2. Milli Qiymətləndirməyə hansı siniflərin şagirdləri cəlb edilir?
	3. Milli Qiymətləndirmənin nəticələri nəyə xidmət etmir?
	4. Sadalananlardan hansı milli qiymətləndirmənin məqsədinə
	5. Çərçivənin qısa icmalına aid olmayan hansıdır?
	7.10. Məktəbdaxili qiymətləndirmə
	2. Formativ qiymətləndirmə ......
	3. Monitorinq nəticəsində müəllimə aid olmayan sual hansıdır?
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	4. Müəllim nəyin köməyi ilə şagirdlərin ehtiyaclarını öyrənərək onlara əlavə köməklik göstərir?
	5. Yekun (summativ) qiymətləndirməyə aid olmayan cəhət hansı- dır?
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