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Məqalədə ingilis dilinin tədrisində yuxarı sinif (X-XI sinif) şagirdlərinin
tənqidi təfəkkürünün düzgün formalaşması yollarından bəhs edilir.
Əsas məqsəd ingilis dilinin tədrisi zamanı şagirdlərdə tənqidi düşüncə
qabiliyyətlərini formalaşdırarkən müəllimlərin qarşılaşdıqları çətinlikləri
müəyyən etmək və onların həlli yollarını müzakirə etməkdir. Bu, mövzu
və ya materiallar əsasında həyata keçirilən, dərindən düşünməyi tələb
edən aktiv bir prosesdir. Bu tədqiqatın subyektləri Bakı şəhərindəki
238 nömrəli tam orta məktəbin X və XI sinif şagirdləri və iki ingilis dili
müəllimi olub. Nümunə olaraq E-Tvinninq layihəsi çərçivəsində layihə
əsaslı təlimdən (LƏT) istifadə edilib, şagirdlərin mövzular üzrə situ-
asiyanı şərh etmək, vəziyyəti təhlil etmək, nəticə çıxarmaq, izah etmək
və özünə nəzarət etmək kimi bacarıqları öyrənilib. Bu araşdırmanın
nəticəsində müəllimlərin düzgün fasilitasiya qabiliyyətləri, ingilis dilinin
layihə əsaslı təlimində tələb olunan aspektləri bilmək, zəngin lüğətə,
düzgün tələffüzə malik olmaq, kontekstual ifadə və etiketlərdən yerində
istifadə etmək, orijinal dialoqlar qurmaq və ya problem ətrafında mövzu
seçmək bacarıqları da müəyyən olunub. Araşdırmalar zamanı məlum
oldu ki, müəllimlər tənqidi düşüncə bacarıqlarını təkmilləşdirmək
yollarını araşdırmaq üçün yeni texnikalar haqqında zəif təsəvvürə
malikdirlər və şagirdlərin sərbəst düşüncə tərzinə müsbət təsir edən
təlim mühiti yaradılmayıb.

Açar sözlər: ingilis dili, tənqidi təfəkkür, layihə əsaslı təlim, düşünmə
bacarıqları.

Məqaləyə istinad: 
Süleymanova S. (2022). İngilis
dilinin tədrisində tənqidi təfəkkürün
inkişaf etdirilməsi yolları.
Azərbaycan məktəbi. № 2 (699), 
səh. 125–130

Məqalə tarixçəsi
Göndərilib: 22.11.2021
Qəbul edilib: 18.01.2022

ANNOTASİYA



Azərbaycan məktəbi | Azerbaijan Journal of Educational Studies | 2022. №2

126 http://as-journal.edu.az

THE WAYS TO DEVELOP cRITIcAL
THINKING SKILLS IN ENGLISH LANGUAGE
TEAcHING 

SOLMAZ SULEYMANOVA
English teacher of high school № 238, Baku, Azerbaijan. 
E-mail: solmazsuleymnova@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-3317-719

The article deals with the ways of developing critical thinking skills of
high school students (X-XI grades) in English language teaching.
Developing critical skills is an active process based on a topic or
material that requires meaningful deep thinking. The subjects of this
study were 25 students in the 10th and 11th grades of the secondary
school No.238 and two English teachers. The modern methods of
project-based learning based on e-Twinning project are used (PBL)
as an example to examine students’ ability to interpret the situation
on the topics, analyze the situation, draw conclusions, explain and
control themselves. The results of this study included teachers’ proper
facilitation skills, aspects of English required in project-based learning,
having a rich vocabulary and pronunciation, using contextual
expressions and labels locally, establishing original dialogues, or
choosing a topic around a problem. The findings realized that
teachers’ understanding of new techniques for exploring ways to
improve critical thinking skills is poor and there is a lack of an
appropriate learning environment that positively affects students’
independent thinking.
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GİRİŞÜmumi təhsil müəssisələrində ingilis dilidərslərində tənqidi təfəkkürün inkişaf etdirilməsiüzrə yeni təlim strategiyalarının tətbiqi xaricidil müəllimlərinin əsas vəzifələrindən biridir.Buna əsaslanaraq qeyd etmək lazımdır ki,şagirdlərin mövzu ətrafında idraki inkişafı xaricidilin tədrisinin vacib məqsədlərindəndir.İngilis dili ünsiyyət üçün şifahi dil kimibeynəlxalq dillərdən biridir. İngilis dili həm dədünyanın, demək olar ki, hər yerində istifadəolunan universal tədris dilidir. Ümumi təhsilməktəblərində ingilis dilinin tədrisi şagirdlərintəfəkkür bacarıqlarının formalaşmasına əsas-lanan yeni məzmuna malikdir. Mürəkkəbləşəndünyada məktəbi bitirən hər bir gəncin uğurqazanmasında ingilis dilində tənqidi düşüncəyəmalik olmaq vacib şərtdir və bu bir kompetensiyakimi qəbul olunur. Tənqidi düşünmə vacib vəzəruri bir bacarıq kimi şagirdlərin gələcəktəhsilini davam etdirməsində düzgün seçimetmək, zehni və məntiqi sualların öhdəsindəngəlməyə kömək edir, milli dəyərləri, innovasi-yaları və təhsil irəliləyişlərini qiymətləndirməküçün istifadə edilir. Qlobal problemlərin həllindəşagirdlərin ingilis dilində tənqidi təfəkkür vəidraki düşüncə əsaslı bilik, bacarıq və vərdişlərəsahib olması strateji hədəflərdən hesab olunur. Tənqidi düşüncə, hər hansı bir fəaliyyətiyerinə yetirmək barədə qərar verməyə yönəlmişaydın, əsaslı, əks etdirən düşüncədir. Buradasadəcə mövzuları, faktları əzbərləmək, eşitdik-lərinizi və ya oxuduqlarınızı qəbul etmək yox,mövzuda əksolunanlara tənqidi yanaşmaq vəfərziyyələrə necə nail olmaq yollarını əhatəedir (Dewey & Bento, 2009; Karakuzular, 2013;Kow, 2016).
İNGİLİS DİLİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN TƏNQİDİ 
TƏFƏKKÜRÜNÜN İNKİŞAFI VƏZİYYƏTİAparılan təhlillər göstərir ki, dil öyrənənlərintənqidi düşünmə bacarıqları o qədər də qəna-ətbəxş deyil. Bu problemlərin yaranmasına təsiredən əsas səbəblərə ingilis dilində uyğun mo-tivasiya və mövzu seçiminin olmaması, sərbəst

təlim mühitinin təşkilində yol verilən nöqsanlar,dialoqların aparılmaması, eyni zamanda şa-girdlərin sosial bacarıqlarının, fərdi qabiliy-yətlərinin aşağı səviyyədə olması daxildir. Digəramillərə isə yuxarı sinif şagirdlərinin əsas vaxtınırepetitorlarla ali təhsil müəssisələrinin qəbulimtahanlarına hazırlaşmağa sərf etməsi, fizikiyorğunluq, ingilis dilində yalnız linqvistikbiliklərə üstünlük verilməsi, oxu materiallarınaaz vaxt ayrılması, təhsilalanların düşünməbacarıqlarının inkişafı üçün uyğun mövzularayer verilməməsini aid etmək olar. Buna görədə ingilis dilində şagirdlərin test nəticələrininyüksək olmasına baxmayaraq, onlar tənqididüşünmə bacarıqları üzrə öz inkişaf dinami-kalarını tapa bilmir, hər hansı mövzu ətrafındasərbəst fikir ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Digər mövcud problem tədris proqramındatənqidi təfəkkürü formalaşdıran mövzulara azyer verilməsidir. Təlimdə motivasiyanın zəifliyişagirdlərin təlimə marağını azaldır və qrupişlərində birgə əməkdaşlığa mənfi təsir göstərir. Müəllimlərin üzləşdiyi əsas çətinliklər isəonların tənqidi təfəkkürün formalaşdırılmasındamühüm rolu olan təlim texnologiyaları haqqındatəcrübəyə malik olmaması və müvafiq təlimlərdəiştirak etməməsi ilə bağlıdır. Ona görə dətəhsilverənlər şagirdlərin sərbəst nitqini inkişafetdirməyə təsir göstərən və onların düşünməsinitəmin edən metodlardan istifadəyə əhəmiyyətvermirlər. Bir çox hallarda dərslər, əsasən,dərsliklərdə verilmiş tapşırıqları oxuyubcavablandırmaq, hazır dialoqların təkrar oxunuşuvə qrammatik çalışmaları həll etməklə yerinəyetirilir. Dərslərdə qrup işləri aparılsa da,şagirdlərə yenə də dərslikdə verilmiş çalışmalartəqdim edilir. Bu cür fəaliyyətlə təlimdə keyfiyyətitəmin etmək və şagirdlərdə yaradıcı düşüncəniformalaşdırmaq çox çətindir.  Sxem 1-də 25 şagird arasında mövzu ilə əla-qədar təhlillər aparmaq məqsədilə keçirilənmonitorinqin faizlə göstəriciləri verilir. Görün-düyü kimi, nəticə o qədər qənaətbəxş deyil.X sinif üzrə 13 şagirdin 4,5%-nin linqvistikbiliklərə, 1,8%-nin şifahi müzakirələrə,1,2%-nin sərbəst nitqə, XI siniflərdə isə4,7%-nin linqvistik biliklərə, 1,6%-nin şifahi

İngilis dilinin tədrisində tənqidi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi yolları

127http://as-journal.edu.az



müzakirələrə, 1,4%-nin sərbəst nitqə malikolduğu müşahidə edilir. Bu təhlilə əsaslanıb,belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, şagirdləriningilis dili dərslərində linqvistik biliklərinöyrənilməsinə daha çox yer verilməsi onlarınşifahi müzakirələrdə zəif iştirakına və nəticədəsərbəst nitqin zəif inkişaf etməsinə səbəb olur. Digər tərəfdən, təhsilalanların sərbəst dü-şüncə qabiliyyəti ilə bağlı gündəlik qiymət-ləndirilmə aparılmadığından onlarda şifahi nitqüzrə motivasiya yaratmaq çətin olur. Aparılanmüşahidə və təhlillər göstərir ki, ingilis dilininorijinal mövzular ətrafında qrup müzakirələrindəöyrənilməsi və şagirdlərin mövzuya münasibətbildirməsi, əldə etdiyi məlumatı dəyərləndirməsi,mövcud problemi faktlarla əsaslandırması üzrəfəaliyyətlər və metodiki üsullar tətbiq edilmir(Bensley, Crowe, Bernhardt, Buckner & Allman,2010). Ümumi orta təhsildə də ingilis dilində tənqiditəfəkkürün inkişafına təsir edən kommunikativfəaliyyətlər, şifahi dialoqların yaranması, video-materialların müzakirəsi, baş verən hadisələrə,problemlərə münasibətin bildirilməsi çox azmüşahidə olunur. 

TƏNQİDİ TƏFƏKKÜRÜN 
NƏZƏRİ ƏSASLARIYüksək səviyyəli düşünmə bacarıqlarınınmənimsədilməsi ingilis dili üzrə kurikulumuntərkib hissəsidir. Tədqiqatlara görə, kurikulumuntələblərinə uyğun tənqidi və yaradıcı düşünməkqabiliyyətinə nail olmaq üçün şagirdlərdəəlverişli qərar qəbul etmək, eləcə də problemlərihəll etmək bacarığı formalaşdırılmalı, intellek-tual, fiziki, emosional, mənəvi amillər düzgünbalanslaşdırılmalıdır. Belə olduğu təqdirdətənqidi düşüncə təhsil alanların öyrənmətəcrübəsini genişləndirər, xarici dilin mənim-sənilməsini daha da asanlaşdırar. Çünki tənqiditəfəkkürün şagirdlərin nailiyyətləri ilə yüksəknisbətdə əlaqəsi var (Rafi, 2011). Müxtəlif tədqiqatlar ingilis dilində yazıqabiliyyətinin təkmilləşdirilməsində tənqididüşüncənin rolunu təsdiqləyir. Burada şagird-lərin dil biliyi və şifahi ünsiyyət qabiliyyətininümayiş etdirmək üçün motivasiyanın roluvurğulanır. Xarici dildən istifadə zamanıtəhsilalanlara tənqidi təfəkkürün nümayişetdirilməsi yolları öyrədilərsə, onlar təcrübəlidil istifadəçisi ola bilərlər. Pedaqoqlar ingilis
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Sxem 1 Şagirdlərin ingilis dili dərslərində fəaliyyətinin izlənməsi (X-XI siniflər), 2021



dilində düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirməküçün rahat sinif otaqları və səmərəli resurslardanistifadənin əhəmiyyətini də qeyd edirlər. Picanın (2000) qeyd etdiyi kimi, ingilis dilinintədrisi metodologiyasında dil və düşünməbacarıqlarının inteqrasiyası periferik xarakterdaşıyır. İddia olunur ki, dilin kommunikativvasitə kimi öyrədilməsi şagirdlərin hədəf dildəbacarıqlı olmasına, həqiqətən, kömək etmir. O,qeyd edir ki, fikri məntiqi cəhətdən mükəmməlqurmaq üçün hədəf dildə yaradıcı və tənqididüşünmək əsas şərtdir. Dil öyrənənlərdə tənqiditəfəkkürün artırılması isə akademik dilproqramının olması, kurikulumun tələblərinəuyğun tənqidi düşüncəni inkişaf etdirmək vəlinqvistik amillərin təsirindən kənara çıxmaqlamümkündür. 
DİLİN TƏDRİSİNDƏ TƏNQİDİ 
DÜŞÜNcƏNİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ 
YOLLARITənqidi düşüncə fərdlərin müstəqil düşün-mək və düzgün qərarlar qəbul etmək qabiliy-yətini artırır. Bu gün sürətlə dəyişən dünyadaçox intensiv müşahidə olunan informativ vətexnoloji yeniliklər inkarolunmaz həqiqətdir(Saavedra & Opfer, 2012; Trilling & Fadel, 2009;Voogt & Roblin, 2012). Bu dəyişikliklər bir sırabacarıqlara, o cümlədən rəqəmsal mediasavadlılığına yiyələnməyi tələb edir. Dinləmək,danışmaq, oxumaq və yazmaq kimi bəzibacarıqlar təhsilalanlara həm tənqidi düşünmək,həm də hər şeyi sərbəst ifadə etmək imkanıverir. Tənqidi düşüncəyə nail olmaq üçün bəziyanaşmalar və metodlar tətbiq edilməlidir. Sonaraşdırmalara əsasən tənqidi təfəkkürün inkişafı

üzrə yeni metodik yanaşmalar təqdim olunur(Sxem 2).
Sinif müzakirələri – tənqidi düşünmə, prob-lem həll etmə və yaradıcılıq kimi bacarıqlarınistifadəsi üçün şagirdlərin motivasiyasını artıranbir metoddur. Müzakirələr düşünmə prosesinidüzgün aparmağa kömək edir, çünki bu zamanşagirdlər maraqlı mövzu ətrafında faktlarəsasında dəqiq fikir bildirmək səriştəsi qazanır. 
Debatlar və oyunlar – danışıq qabiliyyətinisürətləndirməklə, şagirdlərin düşüncəsinə təsiredir, onların zehnində tənqidi təfəkkürü zən-ginləşdirən çoxlu fikir və düşüncənin forma-laşmasına səbəb olur. Mövzunun lehinə vəəleyhinə olan çarpaz fikirlər debatın əsas xü-susiyyətidir. 
Onlayn forumlar – həm yazılı həftəlik tap-şırıqlar, həm onlayn müzakirə yazılarındaşagirdlərin mövqelərini nəzərdən keçirməyə,həm də etibarlı onlayn mənbələrdən istifadəetməklə tədqiqatlar aparmağa kömək edir. 
Sinifdənkənar layihələr – Layihə əsaslıöyrənmə (PBL) əsasında dildə olan faktlarınvə anlayışların birbaşa təqdimatını təklif edir.Bu yanaşma həm də şagirdləri dildə yenianlayışlarla tanış edir və müzakirələri təşviqetmək üçün bir vasitə kimi mürəkkəb realdünya problemlərindən istifadə etməyə hə-vəsləndirir. Karakuzular (2013) və Kow (2016)izah edir ki, tənqidi düşüncə layihə əsaslı təlimdəmüşahidə nəticəsində toplanmış məlumatınaktiv şəkildə konseptuallaşdırılması, tətbiqi,təhlili, sintezi və ya qiymətləndirilməsininintizamlı prosesidir. 
Sərbəst yazı nümunələrinin hazırlanması– şagirdlərə müşahidə etdikləri maraqlı mövzularvə hadisələr haqqında həftəlik yazı çalışmaları

İngilis dilinin tədrisində tənqidi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi yolları

129http://as-journal.edu.az

Sxem 2 Tənqidi təfəkkürün inkişafı yolları (Kow, 2016)

Tənqidi təfəkkür fəaliyyətləri

Sinif 
müzakirələri

Debatlar və 
oyunlar

Onlayn 
forumlar

Sinifdənkənar
layihələr

Sərbəst yazı
nümunələrinin
hazırlanması



üzrə sərbəst fikirlər yazmaq tapşırılır. Buradaəsas ideyanı yazmaq, uyğun sözlər işlətmək vəmətnin ifadəli şəkildə təsviri təşkil edir. Yazılarınmüəllim və ya sinif yoldaşları tərəfindən təhliledilməsi və qiymətləndirilməsi yeni düşüncəninyaranmasına səbəb olur. Həftəlik yazılar şa-girdlərin mövzulara sərbəst yanaşmasına, yenifikirlər əlavə etməsinə, öz münasibətlərini ifadəetməsinə və dilin daha mükəmməl öyrənilməsinəimkan yaradır (Kow, 2016; Rafi, 2011). Bu özünüqiymətləndirmə prosesi üçün alətlərtənqidi düşüncə ilə təmin edilir. İnsanlar buqabiliyyətə malik olmaqla karyerası üçün ənetibarlı perspektivi təmin edir. Güclü tənqiditəfəkkür, fakt və ya hadisələrə düzgün münasibətbildirmək, obyektiv təhlil aparmaq deməkdir. 
NƏTİcƏŞagirdlərin ingilis dilində tənqidi düşüncəyəmalik olması vacib və zəruri bacarıqdır, çünkionlara istənilən situasiyadan çıxmağa və dav-ranışları qiymətləndirməyə kömək edir.Problemə əsaslanaraq belə nəticəyə gəlməkolar ki, ingilis dilində nitq çatışmazlığı tənqididüşüncənin olmamasından qaynaqlanır. Effektivmetod və üsulların köməyi ilə tənqidi təfəkkürüformalaşdırmaqla, mövcud problemlərin həlliyollarını tapmaq, lazımi məlumatları toplamaq,tərtib etmək, məntiqi düşüncə, yalan və doğruməlumatları ayırd etmək, qiymətləndirmək,nəticə çıxarmaq kimi bəzi göstəricilərə malikyüksək düşünmə qabiliyyəti qazanmaq mümkünolur.
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