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Əziz oxucu!
Jurnalımızın 700-cü sayı ilə görüşünüzə gəlmişik. Bu dəfə əsas
qayğımız sudur. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində deyilir
ki, Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin
(gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir, əhalinin həyat və fəaliyyətinin
əsası kimi istifadə edilir və qorunur, flora və faunanın
mövcudluğunu təmin edir.
Hazırda isə bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da su qıtlığı
məsələsi aktualdır. Xəzər dənizinin nə qədər geri çəkildiyini hər
birimiz müşahidə edirik.
Dünyanı su qıtlığından xilas etmək məsələsində elmin və təhsilin
rolu danılmazdır. Elmi tədqiqatlar su qıtlığının səbəblərini, onların
aradan qaldırılması yollarını tapmağa yönəldikcə təhsilin su ilə
bağlı vəzifələri durulur, aydınlaşır. Yəni su da, təhsil də həyat
əhəmiyyətlidir. 
Azərbaycan məktəbi ilə həyat mənbəyini qoruyanlardan olun! 
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rEYTİNQ QİYMəTləNDİrMəSİNİN
UNİvErSİTETİN PrOfESSOr-MÜəllİM
HEYəTİNİN fəAlİYYəTİNə TəSİrİ

QAlİb ŞərİfOv
Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin Keyfiyyətin təminatı şöbəsinin müdiri. 
E-mail: galibsharifov@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9836-0618

Təhsil sisteminin keyfiyyəti bir çox elm adamları üçün tədqiqat
obyektinə çevrilib. Ali təhsil müəssisələrində keyfiyyətin artırılması ilə
bağlı bir neçə göstərici (indikator) sınaqdan keçirilir və araşdırılır. Bu
göstəricilərdən bəziləri professor-müəllim heyətinin fəaliyyəti ətrafında
təsnifatlandırılır. Ədəbiyyatda professor-müəllim heyətinin fəaliyyətinə
həsr olunmuş bir çox tədqiqatlar vardır. Lakin professor-müəllim
heyətinin fəaliyyətinin bir çox aspektlərini özündə əks etdirən reytinq
qiymətləndirməsi üzrə tədqiqatlar yox səviyyəsindədir. Bu səbəbdən
bu tip tədqiqatların geniş öyrənilməsi məqsədəuyğundur.
Məqalə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin (ADPU) profes-
sor-müəllim heyətinin elmi, pedaqoji və sosial fəaliyyətini əks etdirən
reytinqin qiymətləndirilməsinə həsr olunur. Tədqiqatın predmeti
ADPU-nun 1200 nəfərə yaxın professor-müəllim heyətinin 2018-ci ildən
2021-ci ilədək 72 göstərici üzrə reytinq qiymətləndirməsinin nəticə-
ləridir. Bütün alınan məlumatlar müqayisəli şəkildə Excel və SPSS
proqramlarında geniş təhlil edilib. Müəyyən edilib ki, professor-müəllim
heyətinin nailiyyətlərinin dinamikası yüksələn xətlə davam edir.
COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq 2020-ci ildə akademik
heyətin göstəricilərində nisbi azalma ümumi inkişaf dinamikasına
əsaslı təsir etməyib. Bundan başqa, professor-müəllim heyətinin balları,
məqalələrinin sayı və tələbələrin qiymətləndirmələri arasında müsbət
korrelyasiya əmsalı aşkar edilib. Tədqiqatın təhlili əsasında göstərilir
ki, universitetin professor-müəllim heyətinin reytinq qiymətləndirilməsi
universitetin tədqiqat, tədris və sosial mühitinə yaxşı təsir göstərir.
Eyni zamanda, bu qiymətləndirmə müəllim heyətinin beynəlmiləl-
ləşdirilməsinə və onların pedaqoji fəaliyyətinə əhəmiyyətli təkan verir. 

Açar sözlər: ADPU, keyfiyyətin təminatı, universitetin professor-
müəllim heyəti, reytinq qiymətləndirməsi, nailiyyətlərin dinamikası.

Məqaləyə istinad: 
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THE EffEcT Of rATiNG ASSESSMENT ON
AcADEMic STAff AcTiviTiES Of THE
UNivErSiTY

GAlib SHArifOv
PhD in Physics, Associate professor, Head of the Quality Assurance
Department,  Azerbaijan State Pedagogical University. 
E-mail: galibsharifov@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9836-0618

The quality of the education system has become a research object for
many researchers. Several quality indicators related to quality
improvement in higher education institutions are tested and
investigated. Some of these indicators are classified around the
academic staff activity. There are many studies on the activity of
academic staff in the literature. However, studies on rating assessment
reflecting many aspects of the activity of academic staff are at the zero
level. Therefore, it is purposeful to study this type of research
extensively. The article deals with the systematic rating assessment
reflecting the scientific, pedagogical and social activities of the
academic staff at the Azerbaijan State Pedagogical University (ASPU).
The study’s subject was the results of the rating assessment of
approximately 1200 academic staff at ASPU from 2018 to 2021 via 72
indicators. All the obtained data were comparatively extensively
analyzed in Excel and SPSS software. It has been established that the
dynamics of the achievement of the teaching staff continue with
increasing lines. However, in the case of the COVID19 pandemic, the
relative decline in academic staff points in 2020 did not fundamentally
affect the overall development dynamics. In addition, a positive
correlation coefficient was found between the academic staff’s points,
the number of academic papers, and their points by students. Based
on the analysis of the studies, it was shown that the rating assessment
of the academic staff at the university has a good effect on the
university’s research, teaching and social environment. At the same
time, this assessment gives a significant impetus to the
internationalization of the teaching staff and their teaching activities.

Keywords: ASPU, quality assurance, rating assessment, academic
staff, development dynamics.
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GİrİŞQloballaşan dünyada idarəetmədə dəyişik-liklər və məlumatların geniş istifadəsi insanlarınhəyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün yenişərait və imkanlar yaradır. Cəmiyyətin yaşamasıvə inkişafı üçün insan kapitalı ən vacib amil-lərdən biridir. Buna görə də yeni sosial tələ-batların ödənilməsi üçün təhsil və peşə hazırlığısisteminə yeni yanaşmalar nəzərdən keçirilir.Bu da təhsildə keyfiyyətlilik amilinə daha çoxfokuslanmanı göstərir. “Təhsil haqqında” Azərbaycan RespublikasıQanununun 3-cü maddəsinin 3.0.5-ci bəndində“keyfiyyətlilik – təhsilin mövcud standartlara,normalara, sosial-iqtisadi tələblərə, şəxsiyyətin,cəmiyyətin və dövlətin maraqlarına uyğunluğu”kimi göstərilir (Təhsil haqqında Qanun, 2009).Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin və müəssi-sədəki kadr hazırlığının keyfiyyət səviyyəsininmilli, beynəlxalq və ümumavropa təhsil siste-minin standartlarına cavab verməsi müəssisələr-də daxili keyfiyyət təminatı sisteminin formalaş-masını labüd edir. Çünki “Azərbaycan Respub-likasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvali-fikasiyalar Çərçivəsi”ndə1 keyfiyyətin təminolunması üçün qoyulan tələblərdən biri təhsilfəaliyyəti ilə məşğul olan elmi müəssisələrdəkeyfiyyətin daxili təminatı sisteminin yaradılması,keyfiyyətin qiymətləndirilməsi meyarlarınınmövcud olmasıdır. Bununla yanaşı “AzərbaycanRespublikasında təhsilin inkişafı üzrə DövlətStrategiyası”nda təhsil müəssisələrində nəticə-yönlü və şəffaf idarəetmə modelinin, təhsilinkeyfiyyətinin təminatı və idarə olunması üzrəyeni hesabat sistemlərinin yaradılması stratejihədəflərdən biridir2.Araşdırmalara əsasən 2025-ci ildə dünyadaali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrinsayı 263 milyona çata bilər. Bu isə öz növbəsində2000-ci illə müqayisədə 163 milyon artıqtələbənin ali təhsilə cəlb olunacağından xəbərverir (Karaim, 2011, s. 551). Belə olduqdatəhsilin keyfiyyətinə dair problemlər aktual

məsələyə çevriləcək. Keyfiyyətli təhsilə tələbatartdıqca ali təhsil müəssisələri üçün keyfiyyəttəminatına (KT) tələb artacaq (Hou, 2012;Varonism, 2014). Təhsil müəssisələrində keyfiyyətin tənzim-lənməsində reytinq qiymətləndirilməsi mühüməhəmiyyət kəsb edir (York et al., 2015). Şanxayreytinq qiymətləndirməsi dünyanın qabaqcıluniversitetlərində uğur qazanan məzunlarınsayı, uğur qazanan işçilərin sayı, Clarivate
Analytics tərəfindən seçilmiş yüksək istinadedilən tədqiqatçıların sayı, təbiət və elm jur-nallarında dərc olunan məqalələrin sayı, elmiistinad indeksində indekslənmiş məqalələrinsayı və universitetin heyətinin fərdi göstəricisikimi meyarlar üzərindən aparılır (“AcademicRanking of World Universities”, 2018).Dünya universitetlərinin illik reytinqi – Times
Higher Education universitetlərin beş əsasfəaliyyət istiqamətini əks etdirən 13 indikatorəsasında qurulur (Buinytska et al., 2018): tədris,
tədqiqat, sitatların sayı, beynəlmiləlləşmə,
sənayedən vəsaitlərin cəlb edilməsi. Digər təd-qiqat işində 10 istiqaməti əhatə edən 12 göstəriciüzrə araşdırma aparılıb və faktorial təhliledilərək yeni ölçmə alətinin effektivliyi vur-ğulanıb (Abubakar et al., 2018). Amerika təd-qiqatçıları York Gibson və Rankin universitetinakademik nailiyyətlərini ölçən 6 istiqamət (kar-yera, akademik nailiyyət, məmnuniyyət, bilikvə bacarıqların mənimsənilməsi, təlim nəti-cələrinin reallaşması, davamlılıq) üzrə təsni-fatlaşan 21 indikatoru uğurla sınaqdan keçirib(York et al., 2015).Avropa ali təhsilində keyfiyyət təminatışəbəkəsi (ENQA) Bolonya prosesi çərçivəsindəyaradılıb. Sonradan ENQA Avropada ali təhsilinkeyfiyyətinin təmin edilməsi üzrə Avropastandartlarının və təlimatlarının hazırlanmasınacavabdehlik daşıyır (ENQA 2005, 2009).Təhsil sahəsində keyfiyyəti təmin etməyəxidmət edən sənədlərdən biri də ESG (EuropeanStandards and Guidelines) – Avropa ali təhsilməkanında keyfiyyətin təminatına dair stan-dartlar və qaydalardır. Bu sənəd Avropa alitəhsil məkanında keyfiyyətin necə təminedilməsinə dair konsensusu əks etdirir. Onun
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tərkibinə daxil olan 24 standart üç istiqamətüzrə təsnifatlaşdırılıb: daxili keyfiyyət (10),
xarici keyfiyyət (7) və keyfiyyət təminatı
agentlikləri (7) üçün standartlar (Ali təhsildədaxili keyfiyyət təminatı üzrə metodik tövsiyə,2022; ESG, 2015). Daxili keyfiyyət təminatıdaxili idarəetmənin qiymətləndirilməsi sis-temidir və təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinindövlət təhsil standartlarına uyğunluğunun təminolunmasına, ali təhsil müəssisəsində səmərəlivə müasir təhsil mühitinin yaradılmasına, habeləonun fəaliyyətinin davamlı inkişafının təminolunmasına xidmət edir (Ali təhsildə daxilikeyfiyyət təminatı üzrə metodik tövsiyə, 2022,səh 27). Daxili keyfiyyətə aşağıdakı standartlaraiddir (ESG, 2015):1.1. Keyfiyyət təminatı siyasəti;1.2. Proqramların hazırlanması və təsdiqi;1.3. Öyrənənlərə yönəlmiş tədris və qiymətləndirmə;1.4. Tələbə qəbulu, təşviqi, tanınması və sertifikatlaşdırılması;1.5. Müəllim heyəti;1.6. Tədris resursları və tələbə dəstəyi;1.7. İnformasiyanın idarə olunması;1.8. İctimai informasiya;1.9. Proqramların daimi monitorinqi və dövri baxışdan keçirilməsi;1.10. Periodik xarici keyfiyyətə nəzarət.Yuxarıdakı indikatorlar üzrə araşdırmalaruniversitetlərdə fəaliyyət göstərən KT mərkəzləritərəfindən həyata keçirilir. Belə ki, 2018-ci ildəAvropa komissiyasının “Erasmus+” proqramıçərçivəsində “Azərbaycan UniversitetlərindəKeyfiyyətə Təminat Mərkəzlərinin Yaradılmasıvə İnkişaf Etdirilməsi (EQAC)” adlı üçillik layihəəsasında bir çox universitetlərdə, o cümlədənADPU-da Keyfiyyətin təminatı şöbəsi fəaliyyətəbaşlayıb. 2020 və 2021-ci illərdə isə ADPU-nun beş filialında KT şöbələri yaradılıb. Bununlayanaşı, 2021-ci ildə ADPU-da KT şöbəsininnəzdində işçi qrupun tərkibi təsdiqlənib və 26nəfərdən ibarət heyət işə başlayıb. Şöbə tərə-findən ADPU-da tələbələr arasında məmnuniyyətsorğuları və akademik heyətin fəaliyyətini əksetdirən qiymətləndirmə prosesləri həyata keçi-rilib. 

Ali təhsilin akkreditasiya sistemləri, adətən,professor-müəllim heyətinin keyfiyyətini əsaselement kimi nəzərdən keçirir. Bununla bağlıbir sıra araşdırmalar (Brennan and Shah, 2000;Harvey, 2007; Westerheijden et al. 2014; Dilland Beerkens, 2013) mövcuddur. Portuqaliyalıtədqiqatçılar Kladio və Andre müəllim heyətininkeyfiyyətinin nə demək olduğunu, onun necəölçüldüyünü və personalın keyfiyyətinin müxtəlifaspektlərinin bir-biri ilə necə əlaqəli olduğunadair empirik tədqiqatlar aparıblar. Bununlayanaşı, onlar dövlət idarəçiliyi sahəsində altıdövlət universitetindən 21 müəllimin iştiraketdiyi 236 tədris proqramı üzrə göstəricilərinstatistik təhlilini aparıblar. Göstəriblər ki, pro-fessor-müəllim heyətinin keyfiyyəti standartlarauyğundur, lakin araşdırmaların kvalifikasiyasınadair bəzi məsələlər vardır ki, onları həll etməklazımdır.Beləliklə, təhsilin keyfiyyətli olmasında alitəhsil müəssisəsinin akademik heyətinin dərolu böyükdür. Bu faktoru gücləndirən əsassəbəblərdən biri də ali təhsil müəssisəsininixtisası üzrə mükəmməl bilik və bacarıqlaramalik məzununun hazırlanması ilə ona tədrisedən professor-müəllim heyətinin fəaliyyətininçox sıx əlaqədar olmasıdır. Nəzərə alsaq ki, XXIəsr ali təhsil məkanında əmək bazarınıntələblərinə cavab vermək uğrunda çox güclürəqabət gedir, onda ali təhsil müəssisələrininakademik heyətinin peşəkarlığı daim diqqətmərkəzində durur. Bu səbəbdən ali təhsilmüəssisəsinin professor-müəllim heyətininelmi, pedaqoji və sosial fəaliyyəti daim gündəmdəolmalı, zərurət yarandıqda isə növbədənkarməqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilməlidir. ADPU məzunlarının nailiyyətlərində müəyyənartım tendensiyası mövcuddur (adpu.edu.az).Universitetin akademik nailiyyət göstəricilərinindaim öndə olması üçün onun daxili keyfiyyətindikatorlarının, o cümlədən akademik heyətinfəaliyyətini əks etdirən qiymətləndirməninaparılması labüddür. Bu məqsədlə məqalədəADPU-da akademik heyətin reytinq qiymət-ləndirilməsinə dair tədqiqatların nəticələriaraşdırılıb.
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METODlArƏvvəlcə dünyada qabaqcıl ölkələrin nümu-nəsində akademik heyətin inkişafını təmin edənamillər araşdırılaraq təhlil olunub. ADPU-da2018 və 2019-cu illərdəki tədqiqatlarda 8 fa-kültənin akademik heyəti (753 müəllim) iştirakedib. 2021-ci ildəki tədqiqatlarda isə ADPU-da8 fakültə ilə yanaşı 5 filial və bir kollec (ADPK)də daxil olmaqla ümumilikdə 1212 nəfər pro-fessor-müəllim heyəti iştirak edib. ADPU-daKT şöbəsi fəaliyyətə başladığı ildən akademikheyətin reytinq qiymətləndirilməsini həyatakeçirib. Belə ki, hər ilin noyabr ayında cari ilüçün müəllimin elmi, pedaqoji və sosialfəaliyyətlərini əks etdirən 72 meyar üzrəsənədləri elektron link vasitəsilə toplanıb.Qiymətləndirilmə həm illər üzrə, həm də reytinqilləri üzrə aparılır. Bu zaman reytinq ili üzrəhesablama cari ilin 75%-i ilə keçən ilin 25%-nin cəmi şəklində aparılıb. Əldə edilən statistikməlumatlar Excel və SPSS proqramındamüqayisəli təhlil olunaraq cədvəllər şəklindəuniversitetin elmi şurasında təqdimatla şuraüzvlərinə, həmçinin filiallara çatdırılıb.

NəTİcələrDiaqram 1-də 2018 və 2019-cu illər üzrəprofessor-müəllim heyətinin ballarının dəyişməsiilə bağlı statistik diaqram verilir. İki ilin müqa-yisəsindən göründüyü kimi, professor-müəllimheyətinin 72%-nin nəticələri artıb, 25,4%-indəgeriləmələr müşahidə olunur. Ən pis hal kimi2.55% müəllimin nəticələri 0 olmasını qeydetmək olar. Bu şəxslərlə bağlı araşdırmadanməlum oldu ki, onların əksəriyyəti yeni işəqəbul olanlardır.2021-ci ildə isə ADPU-nun kollec və filiallarıda bu tədqiqatlarda iştirak edib və nəticələremal olunub (Diaqram 2). Göründüyü kimi2021 və 2019-cu ilin reytinq qiymətlən-dirilməsində müvafiq ballar üzrə müəyyənirəliləyiş və geriləmələr mövcuddur. Belə ki,10-100 bal aralığında irəliləyiş, 100-300 arasındageriləmə, 300-dən böyük balların statistikasındaartımlar müşahidə olunur.Alınan nəticələrə tam aydınlıq gətirmək üçünADPU-nun professor-müəllim heyətinin 2018-2021-ci illər üzrə topladığı balların nəticələritəhlil edilir (Diaqram 3). 
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Diaqram 1 ADPU-da 2018 və 2019-cu illər üzrə professor-müəllim heyətinin topladığı balların statistikası
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Diaqram 2 ADPU-da professor-müəllim heyətinin topladığı reytinq balların müqayisəli statistikası 
(2019 REYT. və 2021 REYT.)

Diaqram 3 ADPU-da professor-müəllim heyətinin 2018-2021-ci illər üzrə topladığı balların statistikası
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Göründüyü kimi, son iki ilin müqayisəsindənməlum olur ki, akademik heyətin 39,93%-i2021-ci ildə balını artırıb, 16,25%-i isə azaldıb.Bununla yanaşı, həm 2021 və həm də 2020-ciillərdə balını artıranlar 5,78%, azaldanlar isə8,5% olub. Dörd ilin nəticələri ilə müqayisədəson üç ildə 2.89% balını artırıb, 0,98% azaldıb.Bundan başqa, son üç ilin müqayisəsində yalnızpandemiya ilində (2020) balı azalanlar 32.51%olub.Tədqiqatlar zamanı müəllimin elmi və peda-qoji fəaliyyətləri arasında asılılıqlar araşdırılıb.Belə ki, müəllimin topladığı ballarla, məqa-lələrinin sayı və tələbələrin müəllimin fəaliy-yətinə verdiyi ballar (maksimum 30 baldır)arasında uyğunluq tədqiq edilib. Bu uyğunluğuaraşdırmaq üçün öncə dəyişənlərin normalpaylanması aparılmalıdır (Zhivitskaya, Sysa,2018; Lehmann, 2006). Bu paylanma Kolmo-qorov-Smirnov testi vasitəsilə həyata keçirilib(Cədvəl 1). Kolmoqorov-Smirnov testininnəticələrinə əsasən asimptotik dəyişənin dəyəri
(Asymp. Sig. (2-tailed)) formalaşır. Cədvəl 1-dən göründüyü kimi hər üç dəyi-şəndə asimptotik dəyər 0,000-dır və bu dəyər0.05-dən kiçik olduğu üçün müəllimlərin balları,tələbələrin verdiyi ballar və müəllimlərinməqalələrinin sayı üzrə məlumatların normalpaylanmadığı aşkarlanıb (Kirkman, 1996).

Ədəbiyyatdan məlumdur ki, dəyişənlər normalpaylandıqda Pirson, normal paylanmadıqdaSpirman korrelyasiya testinin tətbiqi məqsə-dəuyğundur (Gogtay and Thatte, 2017). Busəbəbdən adıçəkilən dəyişənlərin korrelyasiyasıSpirman testi vasitəsilə araşdırılıb (Cədvəl 2).Cədvəl 2-dən göründüyü kimi H0 fərziyyəsi(müəllimin topladığı ballarla onun məqalələrininsayı və tələbələrin müəllimin fəaliyyətinə verdiyiballar arasında asılılıq yoxdur) rədd edilə bilməz.Çünki Asimptotik dəyər hər üçündə 0,000-dırvə bu da 0,05-dən kiçikdir. Başqa sözlə, hər üçdəyişən arasında asılılıq vardır. Yekun olaraqCədvəl 2-dən aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar:• Müəllimin topladığı ballarla onun məqa-lələrinin sayı arasında korrelyasiya əmsalı0.579-dur. Əmsalın müsbət olması düz asılılığıvə qiymətinin 0,5–1.0 aralığına düşməsiasılılıq dərəcəsinin yüksək olduğunu göstərir.• Müəllimin topladığı ballarla tələbələrinmüəllimin fəaliyyətinə verdiyi ballar arasındakorrelyasiya əmsalı 0.238-dir. Əmsalın müsbətolması düz asılılığı, qiyməti isə zəif asılılığıgöstərir.• Müəllimin məqalələrinin sayı ilə tələbələrinmüəllimin fəaliyyətinə verdiyi ballar arasındakorrelyasiya əmsalı 0.181-dir. Əmsalın müsbətolması düz asılılığı, qiyməti isə zəif asılılığıgöstərir.
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MÜZAKİrəDiaqram 1-dən göründüyü kimi, reytinq qiy-mətləndirməsinin tətbiqi ilk illərdən müəyyənəsaslı irəliləyişlərin meydana çıxmasına səbəbolub. Digər tərəfdən müəllimlərin yüksək hə-rəkətliliyi müşahidə edilir. Lakin 2020-ci ildə –pandemiya dövründə gözlənilən geriləmələrmüşahidə olunur (Diaqram 3). Bu özünü 2020-ci ilə nəzərən 2021-ci ildə balını artıranlarda(5.78%) və azaldanlarda (8.5%) büruzə verir.Amma buna baxmayaraq, dörd ilin müqayi-səsində akademik heyətdə balı artan vəazalanların fərqinin müsbət (1.91%) olmasınailiyyət dinamikasının artan xətlə davam etməsikimi qiymətləndirilə bilər.Akademik heyətin topladığı balların nəticəsiolaraq 2019-cu ilin reytinqində 100-300 ara-lığında bal toplayan müəllimlərin yeri 10-100və 300-dən böyük aralıqlara doğru sürüşüb(Diaqram 2). Bundan başqa, akademik heyətinən çox topladığı ballar 100-200 aralığından30-100 aralığına doğru dəyişib. Diaqram 2-də0 və 0-10 arası bal toplayanların azalmasınagörə onların əksəriyyətinin 10-100 bal aralığınadüşdüyünü deyə bilərik. Çünki həmin şəxslərinbir il ərzində 300-dən çox bal toplaması az

ehtimal olunandır. Bununla yanaşı, 300-3000bal aralığındakı artım müəllimlərin elmi vəpedaqoji fəallığında irəliləyişi göstərir. Buirəliləyişin mövcudluğunu təsdiq etmək üçünakademik heyətin elmi və pedaqoji fəaliyyətləriniölçən meyarların onların topladığı ballarlauyğunluğunu göstərmək olar (Cədvəl 2).Tədqiqatlarımızda 2020-ci il üçün profes-sor-müəllim heyətinin fəaliyyətindəki ümumigeriləmə ədəbiyyatda bununla bağlı araşdır-malarla üst-üstə düşür (Mishra et al., 2020;Shoaib et al. 2022; Van der Ross et al., 2022;Montenegro-Rueda et al., 2021). Göstərilir ki,COVID-19 pandemiyası ali təhsil də daxil olmaqla,xidmət sahəsinin bütün sektorlarına mənfi təsirgöstərib. Müdafiə tədbiri kimi demək olar ki,bütün ənənəvi təhsil müəssisələri virtual plat-formalar üzərindən fəaliyyətə başlayıb. Pan-demiyanın yaratdığı bu vəziyyət universitetinakademik heyətində stress yaradıb və onlarınfəaliyyətinə mənfi təsir edib.Professor-müəllim heyətinin əsas elmifəaliyyət istiqamətini onların apardığı araşdır-malar əsasında yazdığı məqalələr təşkil edir.Bu məqalələrin elmi jurnallarda çap olunmasıreytinq qiymətləndirilməsində yüksək dəyər-ləndirilir. Qiymətləndirmə zamanı ədalətlilik
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cədvəl 2 Spirman korrelyasiyası

Akademik
məqalələr

Tələbələr
tərəfindən
verilən ballar

Akademik
heyətin
balları

Korrelyasiya əmsalı (Correlation Coefficient) 1,000 ,181 ,579

Əhəmiyyətlilik (Sig. (2-tailed)) . ,000 ,000

N 1212 1140 1212

Korrelyasiya əmsalı (Correlation Coefficient) ,181 1,000 ,238

Əhəmiyyətlilik (Sig. (2-tailed)) ,000 . ,000

N 1140 1140 1140

Korrelyasiya əmsalı (Correlation Coefficient) ,579 ,238 1,000

Əhəmiyyətlilik (Sig. (2-tailed)) ,000 ,000 .

N 1212 1140 1212

Akademik
məqalələr

Tələbələr 
tərəfindən verilən

ballar

Akademik
heyətin balları



prinsipini gözləmək məqsədilə məqalələrin çapolunduğu jurnallar da öz “çəkisinə” görə müvafiqballarla qiymətləndirilib. Ali təhsil müəssisəsininbeynəlmiləlləşməsi istiqamətində beynəlxalqkonfranslarda, Web of Science və Scopus bazasınadaxil olan nüfuzlu elmi jurnallarda və ya digərxarici elmi jurnallarda çap olunan məqalələrinxüsusi rolu var. Pedaqoji universitet və onunfiliallarından 2021-ci il üzrə bu jurnallarda 62məqalə çap olunub. Maraqlıdır ki, akademikheyətin ümumi göstəricələrinin zəif olduğu2020-ci ildə onların məqalələrinin sayı yüksəkolub (74 məqalə). Bu da müəllimlərin pandemiyadövründə elektron xarici jurnallara daha çoxüstünlük verməsini göstərir. Akademik heyətin elmi və pedaqojifəaliyyətini, eyni zamanda tələbələrin müəllim-lərdən məmnuniyyət sorğusu arasında asılılıqlar(Cədvəl 2) göstərir ki, müəllimin elmi fəaliyyə-tinin göstəricisi olan məqalələrinin sayı onlarıntopladığı ballar ilə düz mütənasibdir. Bununlayanaşı, akademik heyətin balının tələbələrinverdiyi ballarla düz asılı olması onu göstərir ki,müəllimin elmi fəaliyyətinin artması onlarınpedaqoji fəaliyyətinin artmasına gətirib çıxarırvə bu da özünü onların topladığı ballarda büruzəverir. Cədvəl 2-də müşahidə olunan korrelyasiyaəmsalının həqiqiliyi Asimptotik qiymətlə(p<0.05) yanaşı, tələbələr arasında aparılançoxsaylı sorğuların nəticələri ilə təsdiq olunub. Ümumiyyətlə, tədqiqat və tədris səmərəliliyiarasında əlaqələr müntəzəm nəzəri və empiriktədqiqatlarla araşdırılıb və müəyyən qədərciddi müzakirələrə səbəb olub (Elton, 2001;Grant and Wakelin, 2009; Malcolm, 2014).Göstərilib ki, bu müzakirələr, əsasən, müvafiqanlayışların ölçülməsi, qarşılıqlı əlaqənin təbiətivə səbəb-nəticə əlaqəsi kimi mövzulardanqaynaqlanır. Biz də öz tədqiqatlarımızda buamilləri geniş şəkildə nəzərdən keçirmişik.Tədqiqatımızın nəticələri Lyublyana Uni-versitetində aparılan tədqiqatların nəticələri(Cadez et al., 2017) ilə uyğunluq təşkil edir.Belə ki, müəyyən olunub ki, tədqiqatın keyfiyyətitədrisin keyfiyyəti ilə müsbət korrelyasiyadadır.Bu korrelyasiyanın formalaşmasında əsas faktornüfuzlu jurnallarda nəşrlərin və istinadların

sayının tədrisin keyfiyyətinə təsir göstərənamillər olmasıdır.ADPU-da professor-müəllim heyəti arasındaaparılan reytinq qiymətləndirilməsinin nəti-cələrinə görə yüksək göstəricilərlə fərqlənənlərmükafata layiq görülüb. 
XÜlASəYuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək qeydedək ki, universitetdə professor-müəllim he-yətinin fəaliyyətinin reytinq qiymətləndirilməsiuniversitetin tədqiqat, tədris və sosial mühitinəmüsbət təsir göstərib. Həmçinin bu qiymət-ləndirmə akademik heyətin beynəlmiləl-ləşməsinə və pedaqoji fəaliyyətinə çox böyüktəkan verir. Aparılan qiymətləndirmənin effek-tivliyi universitetin idarəetmə sistemində, daxilivə xarici maraqlı tərəflərin dəstəkləyici ünsiyyətivə təşəbbüskarlığı hesabına formalaşıb. Tələbələrarasında aparılan məmnuniyyət sorğularınınnəticələrinin təhlili bu fikri təsdiqləyir. Akademikheyətin reytinq qiymətləndirilməsinin onlarınfəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə böyük töhfəverdiyini nəzərə alaraq bu tip tədqiqatlarındavamlı olaraq aparılması məqsədəuyğundur.
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Peşəkarlıq – bütün sahələrdə fəaliyyət nəticəsinin yüksək olmasının
əsas amillərindən biri və birincisidir. Peşəkarlıq səviyyəsinin yüksək
olması görülən işlərin məzmunlu, yüksək səviyyədə, qəbul edilmiş
qayda və qanunlar, prinsiplər çərçivəsində, həmçinin müəyyən stan-
dartlara uyğun yerinə yetirilməsi deməkdir. Pedaqoji peşə sahəsi də
belədir. Təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksək olması aparılan
təhsil və tərbiyə işlərinin məqsədyönlüyünü, nəticəyönlüyünü təmin
etməklə yanaşı, həm də pedaqoji prosesin dövlət təhsil standartları
çərçivəsində, məzmunlu, əhatəli və peşəkarcasına aparılmasıdır.
Müəllim peşəkarlığı pedaqoji prosesi elmi şəkildə qurmaq, idarə
etmək, pedaqoji qanunauyğunluqları və prinsipləri rəhbər tutmaqla
qarşıda duran məqsəd və təhsil standartlarının reallaşdırılması,
həmçinin təlim fəaliyyətini tam pedaqoji prosesə çevirə bilmək kimi
mühüm pedaqoji vəzifələrin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini
təmin etməkdən ibarətdir. Bunlar isə təhsilverənlərin daim öz bilik və
bacarıqlarını artırmasını, peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltmək üçün öz
üzərində işləməsini, həmçinin qabaqcıl pedaqoji təcrübəyə yiyələnməklə
özünü təkmilləşdirməsini tələb edir. Təhsilverənlərin peşəkarlığının ilk
əsası pedaqoji təhsil prosesində qoyulduğundan təhsil illərində gələcək
müəllimlərlə də bu istiqamətdə məzmunlu və məqsədyönlü işlərin
aparılması zərurətə çevrilir. İnkişaf etmiş bir sıra ölkələrin təcrübəsi
göstərir ki, gələcək müəllimlərlə peşəkarlıq və səriştəlilik keyfiyyətləri
üzrə sistemli işlərin aparılması onların gələcəkdə peşəkar pedaqoq
kimi formalaşmasına müsbət təsir göstərir. Təqdim edilən məqalədə
pedaqoji peşəkarlığın bəzi problemləri nəzərdən keçirilir, imkanlar
araşdırılır, bu sahədə real vəziyyət və təhsilverənlərin peşəkarlıq
səviyyəsinin yüksəldilməsinin bir sıra istiqamətləri təhlil edilir.

Açar sözlər: təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsi, təhsil standartları,
müəllimlərlə peşəkarlıq və səriştəlilik keyfiyyətləri, kommunikativ
bacarıqlar. 
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Professionalism – is one of the main and first factor for the high
performance in all professions. High level of professionalism means that
the work in any field is meaningful and comprehensive within the
framework of accepted rules and laws, principles as well as in compliance
with certain standarts. Pedagogical profession area is likewise. High level
of professinalism of educators is to provide purposefulness and
effectiveness of carried out educational and training works, as well as, to
perform pedagogical process menaninfully, comprehensively and
professionally within the framework of state educational standarts. The
teacher professionalism consists of establising and managing
pedagogical process in a scientific way, guided by pedagogical laws and
principals realization of forthcoming goals and educational standarts,
also, providing the successful implementation of important educational
tasks, such as, to turn training activity into full-fledged pedagogical
process. These require educators to regularly take care of improving their
knowledge and skills, work on temselves in order to increase
professionalism, as well as self-improvement through the acquisition of
advanced pedagogical experience. Since the initial basis of the educators
professionalism is laid in the pedagogical education process, it becomes
necessary to carry out meaningful and purposeful work with future
teachers in this direction within the academic years. The experience in
many developed countries shows that the systematic and containing
work with future teachers on the qualities of professionalism and
competence has a fundamentally positive effect on their formation as a
professional educator in the future. In the presented work some problems
of pedagogical professionalism were considered, real situation in this
area was analyzed, opportunities were investigated and some aspects of
enhancing educators professionalism were icluded to the analysis.

Keywords: Professional level of the educators, educational standarts,
professionalism and competence, communication skills.
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ABSTRAcT



GİRİŞ Şərqin böyük ədəbi abidələrindən biri olan“Qabusnamə”də deyilir ki, insan nə ilə məşğulolsa, o da onun peşəsi sayılar. İnsan öz sənətiniyaxşı bilməlidir. ...Elə bir iş, peşə tapmaq mümkündeyildir ki, onda nizam-intizama ehtiyac olmasın.Hər peşənin öz qayda-qanunu var. Peşələr isəmüxtəlif və çoxdur, bunların hamısının üsulunubilmək lazımdır (Qabusnamə, 2014). Bu sözləripedaqoji peşəyə də aid etmək olar. Pedaqojipeşənin də özünün nizam-intizamı, qayda-qa-nunu və üsulları vardır. Bunları dərindən bilmək,onlara əməl etmək təhsilverənlərin peşəkarlıqsəviyyəsinin yüksəldilməsində çox mühümamildir. Təhsilverənin peşəkarlığı onun bir-biri iləbağlı olan bir sıra bacarıqlara malik olması iləsəciyyələnir. Bunlar, əsasən, aşağıdakılardanibarətdir: 1) pedaqoji-psixoloji biliklərə, didaktikbacarıqlara yiyələnməsi və nəzəriyyə ilətəcrübəni əlaqələndirməsi; 2) işini yüksək səviyyədə yerinə yetirəbilməsi və işində mükəmməllik nümayişetdirməsi;3) pedaqoji prosesdə rəngarəng metod,texnologiya və vasitələrdən istifadə edəbilməsi;4) təhsilverənin bilik, bacarıq, vərdiş vəqazandığı təcrübəni gözlənilən nəticəyəçevirə bilməsi; 5) pedaqoji fəaliyyətində davamlı olaraq özpraktik bilik, bacarıq və vərdişlərinitəkmilləşdirməsi.Pedaqoji prosesin məhsuldarlığının əsasındatəhsilverənlərin peşəkarlığı dayanır. Burayatəhsilverənlərin öyrənmək və öyrətmək, tərbiyəetmək, nümunə olmaq, aydın zəka, humanizm,ruhən gənc olmaq, gözəl nitq, kommunikativbacarıqlar və digər mühüm keyfiyyətləri daxildir.Onların daim təkmilləşdirilməsi təhsilverənlərinpeşəkarlıq səviyyəsinin və peşə səriştəliliyininyüksəldilməsində əsaslı yer tutur.Peşəkarlıqda səriştəlilik olmur və bu xüsu-siyyət diplomla da verilmir. Təhsilverənlərinpeşəkarlığı və pedaqoji səriştəliliyi zaman-

zaman müəyyən müddət ərzində yaranır, inkişafedir və formalaşır. Bunun üçün müəllimin özüzərində çalışması, pedaqoji peşənin incəlik-lərinə yiyələnməsi əsas amil və başlıca şərtolaraq qalır. Yeni pedaqoji təfəkkürə malikolmaq, öyrənmədə fasiləsizlik, müəyyən təcrübəqazanmaq, qabaqcıl təcrübədən faydalanmaq,özünüaktuallaşdırma, özünüinkişaf fəaliyyəti,pedaqoji prosesi təhlil etmək bacarığı, öz üzə-rində daim işləmək və s. kimi əməliyyatlar sis-temi onun formalaşmasının əsasını təşkil edir.Peşəkarlığın özü də bir neçə səviyyədənibarətdir. Bunlar yüksək peşəkarlıq səviyyəsinəqədər olan a) yenilikçilik, yeniliyə meyillilik, b) peşəkarlıq,c) peşəkarlığa malik olduqdan sonra yüksəknəticələrə malik olmaq, super professionallıqnümayiş etdirə bilmək səviyyələrində özünügöstərə bilir. Müəllimi əbəs yerə memar adlandırmırlar.Onun işi də memarın işi kimidir. Memarın işinəonun təkcə qurub-yaratması deyil, həm dətikəcəyi binanı əvvəlcədən layihələşdirməsi,onu necə tikəcəyini planlaşdırması, ona möh-kəmlik və gözəllik verə bilmək üçün yeni çalarlardaxil etməsi, daxili dizayn işləri aparması və s.kimi amillər daxil olduğu kimi, müəllim dəözünün gündəlik fəaliyyətinə yeniliklər gətir-məklə, “tikdiyi binanın” möhkəm və gözəl olmasıüçün fəaliyyətinə yeni-yeni çalarlar daxil etməklə,peşəsinə yaradıcı yanaşmaqla işinin əsl ustası,memarı olur. Buna görə də müəllim peşəkartəhsilverən kimi formalaşmaq, işinin memarınaçevrilmək üçün müntəzəm olaraq özününpeşəkarlığını artırmalı və zənginləşdirməlidir. 
REALLIQLARAzərbaycan təhsilinin qarşısında durantaleyüklü problemlərin həllində təhsilverənlərinüzərinə çox mühüm vəzifələr düşür: təhsil-alanlara təhsil proqramlarını mənimsətmək,onlarda vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq,vətəndaş-şəxsiyyət yetişdirmək, onların həyatibacarıqlara yiyələnmələrinə kömək etmək,böyüyən nəsli fəal həyat mövqeyinə hazırlamaq,
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şəxsiyyəti və fəaliyyəti ilə gənc nəslə nümunəolmaq, ziyalılıq nümunəsi göstərmək, ixtisasınıvə biliyini, peşəkarlıq və pedaqoji səriştəliliyiniartırmaq üçün daim öz üzərində işləmək və s.(Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafıüzrə Dövlət Strategiyası, 2013).Məktəbəqədər təhsil pilləsindən başlamışali təhsil pilləsinə qədər bütün fəaliyyət sahə-lərini əhatə edən bu vəzifələr hər bir müəllimdən,tərbiyəçidən öz peşəsinə, ixtisasına məsuliyyətləyanaşmağı, özünün peşəkarlıq və səriştəliliksəviyyəsini yüksəltməyi tələb edir. Müasir cəmiyyət təhsilverənlərdən çox şeygözləyir, gənc nəsli onlara etibar edir, onlaragüvənir və uşaqların gələcək taleyinin etibarlıəllərdə olduğuna inanır. Bu inamı doğrultmaq,bu etibara layiq olmaq, üzərinə düşən möhtəşəmvəzifə yükünü şərəflə daşımaq isə təhsilve-rənlərin hazırlıq səviyyəsindən, onların öz işinə,peşəsinə düzgün münasibət göstərməsindən,peşəkarlıq və səriştəlilik səviyyəsindən bilavasitəasılı olur. Bunlar isə öz növbəsində təhsilalanlarınhəm bir peşəkar kimi özünün öyrənmə səviy-yəsinin, həm də öyrənməyə maraq və motiv-lərinin yüksək olmasına səbəb olur ki, bu danəticə etibarilə müasir təhsilimizin qarşısındaduran mühüm məqsəd və vəzifələrin həyatakeçirilməsi ilə başa çatmış olur. Fəaliyyət obyektindən asılı olaraq müasirAzərbaycan təhsili sistemində təhsilverənlərbir neçə kateqoriyaya ayrılır: a) məktəbəqədər təhsil müəssisələrindəçalışan təhsilverənlər;b) ümumi təhsil müəssisələrində çalışantəhsilverənlər;c) ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas (kolleclərdə)və ali təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərəntəhsilverənlər.d) təhsil fəaliyyətini həyata keçirən müxtəliftip digər müəssisələrdə çalışan təhsilverənlər.Təhsilverənlərin peşəkarlığı bir sıra amillərləsəciyyələnir. Təhsilin qarşısında duran məqsədvə vəzifələrin dərindən dərk edilməsi, onlarınreallaşdırılması üçün peşəsinə və ixtisasınadərindən, hərtərəfli bələd olması və onlarısəriştəli şəkildə öyrədə bilməsi təhsilverənlərinpeşəkarlığının əsas göstəriciləridir. Burada iki

amil, həm ixtisasını dərindən bilmək, həm dəonu yüksək peşəkarlıqla öyrədə bilmək bir-biriilə sıx bağlı olub, pedaqoji peşəkarlığın əsasaləti kimi çıxış edir. Müəllimlər üçün vacib olanbu ikitərəfli fəaliyyət növünün birinin olmamasıhadisə və proseslərə qeyri-peşəkar yanaşıl-masına gətirib çıxarır ki, bunun da nəticəsiözünü çox gözlətməli olmur. Buna görə də Azər-baycan təhsilinin hazırkı durumunda təhsilinbütün pillələrində təhsilverənlərin peşəkarlıqsəviyyələrinin yüksəldilməsi başlıca prob-lemlərdən biri kimi təhsil müəssisələrinin vəpedaqoji təhsil verən universitetlərimizin qar-şısında durur. Pedaqoji ədəbiyyatlarda da qeyd edildiyikimi, müasir dünyada pedaqoji təhsil üzrə birsıra sosial tendensiyalar vardır. Bunlar, əsasən,aşağıdakılardan ibarətdir: 1. Şəxsiyyətə orientasiya;2. Təhsilin keyfiyyəti;3. Müəllimin peşə hazırlığı kompetensiyalarıparadiqmalarının inkişafı; 4. Pedaqoji təhsilin standartlaşdırılması;5. Ali pedaqoji təhsilin humanistləşdirilməsivə humanitarlaşdırılması;6. Müəllimin statusunun yüksəldilməsi;7. Təhsilin dövlət-ictimai idarəsi;8. Müəllim hazırlığında varislik və fasiləsizlik;9. Pedaqoji təhsilin fundamentallaşdırılması(İlyasov, 2021).Respublikamızda və xaricdə bu istiqamətlərinhər biri üzrə xeyli tədqiqatlar aparılsa da, işlərgörülsə də, fikrimizcə, ayrı-ayrılıqda bunlarınheç biri üzrə pedaqoji təhsilin qarşısında duranqlobal əhəmiyyətli və taleyüklü vəzifələrinhəllinə nail olmaq mümkün deyildir. Buna görədə bunlara kompleks yanaşılmalı və müəllimhazırlığı konsepsiyası təkmilləşdirilməlidir.Hər bir təhsil pilləsi və səviyyələrinin özünə-məxsus tədris planları, dövlət standartları,qarşılarında duran məqsəd və vəzifələri oldu-ğundan, təbii ki, təhsilverənlərin peşəkarlıqsəviyyələrindən də ümumilikdə danışmaqçətindir. Ona görə də təhsilverənlərin peşə-karlıq məsələlərinə onların, ilk növbədə ali vəorta ixtisas təhsil müəssisələrində necə hazır-lanmalarından başlamaq lazım gəlir.
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Məlum həqiqətdir ki, müəllim peşəkarlığınınəsası məhz ali və orta ixtisas təhsil müəs-sisələrində kadr hazırlığı prosesində qoyulur.Bunun da möhkəm, hərtərəfli olması müəl-limlərin gələcək inkişafında olduqca önəmlixarakter daşıyır. Bir məşhur kəlamda deyildiyikimi: “O kəslər yaxşı öyrədə bilərlər ki, onlarıyaxşı öyrədiblər”. Bu da onu deməyə əsas verirki, təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyələrininyüksək olmasını istəyiriksə, buna, ilk növbədəmüəllim hazırlığından başlamaq lazımdır.Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev buhaqda demişdir: “Azərbaycan xalqının gələcəyi,müstəqil Azərbaycanın gələcəyi gənclərin bugün aldıqları bilik, təhsil və tərbiyəsindən asılıdır.Xüsusən aparıcı qüvvə, hər bir ölkənin, hər birmillətin aparıcı qüvvəsi onun bilikli nüma-yəndələridir. Onun yüksək təfəkkürə, yüksəkbiliyə, yüksək ixtisasa malik olan insanlarıdır.Bunları da yetişdirmək üçün universitetlərinqarşısında çox böyük vəzifələr durur” (Əliyev,2002). Yüksək ixtisaslı, peşəkar və səriştəlimüəllim kadrlarının hazırlanması bu vəzifələriçərisində xüsusi yer tutur. Bütün inkişafın,tərəqqinin əsasında müəllim, onun verdiyi təhsilvə tərbiyə, öyrətdiyi bacarıq və vərdişlərdurduğundan, ölkədə müəllim hazırlığına xüsusiönəm və diqqət verilməsi bu mühüm vəzi-fələrdən irəli gəlir. 
İMKANLARGələcək müəllimlərin peşəkar kimi forma-laşdırılması olduqca mühüm pedaqoji prob-lemdir. Bu, müəllim hazırlığı prosesində diqqətyetirilməli başlıca istiqamətlərdən biridir. Təhsilmüəssisəsində müəllim kimi fəaliyyətə başlayangənc mütəxəssisin peşəkarlıq səviyyəsininyüksək olması bir tərəfdən təhsilalanların dahahərtərəfli hazırlanmalarına, digər tərəfdən dəonun müəllim kimi özünütəsdiqinə, daha böyükuğurlar qazanması üçün özünümotivləşdirməyəvə pedaqoji peşə adaptasiyasına əlverişli zəminyaratmış olur. Peşəkar müəllim peşəsini, ixtisasınısevir və yetirmələrinə sevdirir, təhsilalanlardamüəllim peşəsinə maraq və motivlər yaradır,şəxsi nümunəsi ilə onların şəxsiyyətini forma-laşdırmağa öz töhfəsini verə bilir. Bu baxımdan

pedaqoji təhsil prosesində tələbələrin peşəkarlıqsəviyyəsinin yüksəldilməsinə ciddi yanaşılma-lıdır. Bunun üçün aşağıdakı bir sıra məsələlərinnəzərə alınmasını zəruri hesab edirik:1. Pedaqoji təcrübənin interna səviyyəsi ilə
kifayətlənilməyib, tələbələrin II-III tədris ilində
də ümumtəhsil məktəbləri ilə əlaqəsinin
yaradılmasına nail olunması. Gələcəkdə tələ-bələrin pedaqoji təcrübəsinin tibb təhsilindəmövcud olan təcrübə əsasında interna tipindətəşkili müəllim hazırlığının məzmun vəmahiyyətinə yeniliklər gətirəcəyinə böyükümidlər yaradır. Bu yenilik belə bir ehtimalınhəqiqiliyinə inam yaradır ki, pedaqojiinternaturanı keçənlər əvvəlki məzunlardanpraktik cəhətdən daha hazırlıqlı, daha kamilformalaşa biləcəklər. Sonuncu il tələbələripedaqoji kollektivdə çalışmaqla buradakıqabaqcıl müəllimlərdən, yenilikçi pedaqoqlardanpraktik pedaqoji texnologiyalar, səmərəli meto-dikalar öyrənə biləcəklər. Pedaqoji kollektivdəkiab-hava, pedaqoji mühit, tələbənin hami müəllimkimi təhkim olunduğu yenilikçi müəllimdənxeyirxah məsləhət, pedaqoji dəstək görməsionun gələcək fəaliyyətinə müsbət təsir göstə-rəcək və pedaqoji peşə adaptasiyasının müvəf-fəqiyyətli həllinə səbəb olacaqdır. Lakin bizəbelə gəlir ki, tələbələrin internaya qədərki üç ilmüddətində də məktəblə əlaqə saxlamalarıhəm internaya hazırlıq kimi, həm də praktikpedaqoji fəaliyyətlə tanışlıq üçün olduqca vacib-dir. Bunun üçün onların həftədə bir günümumtəhsil məktəbində olmaları, məktəbdostları, müəllim köməkçisi kimi fəaliyyətgöstərmələri və məktəbin pedaqoji fəaliyyətiilə yaxından təmasda olmalarına şərait yara-dılması əlverişli olardı. Bunların təmin olunmasıtələbələrin hələ təhsil illərində şagirdlərlə,məktəblə, müəllimlərlə, valideynlərlə qarşılıqlıünsiyyətdə olmalarına, əməkdaşlıq etmələrinə,müəllim peşəsinə adaptasiya olunmalarınasəbəb olar ki, bunun da nəticəsində onlarınpraktik bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələrindəmühüm nailiyyətlər əldə etmək olar. Pedaqojiinternada tələbələr müəyyən praktik pedaqojihazırlığa malik olmaqla fəaliyyət göstərmişolarlar.
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2. Universitetlərdə və kolleclərdə gələcəkmüəllimlərdə pedaqoji peşəkarlıq və səriştəliliyinilk əsaslarının formalaşdırılmasına bilavasitəxidmət edən pedaqoji və psixoloji fənlərin tədris
saatlarının artırılması və keyfiyyətinin yüksəl-
dilməsi. Hazırda bu müəssisələrdə tədris olunanpedaqogika və psixologiya fənlərinin, əsasən,nəzəri xarakter daşıdığını, tədris saatlarınınçox olmamasını nəzərə alsaq, nəzəri kurslarlayanaşı, tələbələrdə bilavasitə praktik bacarıqlarvə vərdişlər formalaşdıra bilən fənlərin vəmövzuların təhsilin məzmununa daxil edilməsibu baxımdan olduqca faydalı ola bilər. “Praktikpedaqogika”, “Müəllim peşəkarlığı və səriştəliliyi”,“Psixopedaqogika”, “Pedaqoji etika”, “Pedaqojiünsiyyət” və s. kimi praktikyönlü fənlərin bütünfakültələrdə tədris edilməsi bu prosesə əlverişlidərəcədə yardım etmiş olardı. 3. Hazırda tələbələr semestr ərzində onlaratədris edilən fənlərin 5-6-sı üzrə bəzən 50-60“Müstəqil iş” hazırlayıb fənn müəllimlərinətəqdim edirlər ki, bunlardan da onlara müvafiqballar verilir. Lakin mövcud təcrübə göstərirki, tədrisin ayrılmaz hissəsi və tələbələrin yerinəyetirməli olduqları bu müstəqil işlər heç də biro qədər faydalı olmur. Tələbələr semestrin so-nuna yaxın bu tapşırıqları çox vaxt mövcudvəsaitlərdən, xüsusən internet resurslarındanmexaniki halda köçürməklə yerinə yetirirlər.Yaradıcılıq, tədqiqatçılıq kimi vərdişlərin yaran-masına səbəb olmayan bu işlər istər tələbələrə,istərsə də onları yoxlayıb qiymətləndirənmüəllimlərə əlavə yükdən başqa heç nə vermir.Buna görə də yaxşı olardı ki, onların əvəzinə,hər bir fəndən dərin axtarış tələb edən, prak-tikyönlü yalnız bir müstəqil tapşırıq (iş) verilsin.Yaxud da onlara ayrılan saatlar və ballar labo-rator və seminar məşğələlərinə verilməklə prak-tikyönlü tapşırıqlarla əvəz olunsun.4. Tədrisin ənənəvi mühazirə və seminarməşğələləri kimi iki yerə ayrılması hazırdatədris prosesinin praktikyönlülüyünün bütöv-lükdə təmin edilə bilməməsi ilə müşayiət olunur.Real olaraq tədrisdə daha çox saat ayrılanmühazirə məşğələləri nəzəriyyəyə xidmət et-məklə təhsilalanlara praktik bacarıq və vərdişlərverə bilmir. İnteraktivlik zəif təmin olunur,

əməkdaşlıq yüksək səviyyədə olmur. Buna görədə tədris prosesinin təhsilverənlərlə təhsil-alanların əməkdaşlığı şəraitində, interaktiv for-mada təşkilində müəyyən çatışmazlıqlar özünügöstərir. Mövcud çətinliklərin aradan qaldırılmasıüçün “mühazirə” və “seminar” saatlarının birləş-
dirilməsinə, bu əsasda tədrisin interaktivliyinəvə praktik yöndə aparılmasına nail olunmasızərurəti yaranır. Bu həm də ali pedaqoji təhsilmüəssisələrinin yalnız elmi dərəcəsi olanmüəllimlərlə komplektləşdirilməsi istiqamətindəirəliləyiş olardı. 5. Pedaqoji və metodik fənlərin praktikyön-
lülüyünün təmin olunması. Uzun illərin təcrübəsibelə bir fikri təsdiq edir ki, pedaqogika vəfənlərin tədrisi metodikası üzrə aparılan elmi-pedaqoji tədqiqatlar o zaman daha real, dahaelmi və daha çox praktik yönlü olur ki,tədqiqatçının özünün praktik fəaliyyətlə əlaqəsi,məktəb təcrübəsi olsun. Başqa cür desək, heçolmasa, 2-3 il məktəbdə müəllim kimi fəaliyyətgöstərsin. Lakin son illər çox vaxt belə birparadoksal hal özünü qabarıq surətdə göstərir:şəxs bakalavriat təhsilini başa vurur, elə həminil magistraturaya daxil olur, oranı da bitirdiyi ilümumi pedaqogika və ya təlim və tərbiyəninnəzəriyyəsi və metodikası ixtisasları üzrə dok-toranturaya qəbul olunur, dissertasiya mövzusuüzərində işləyir. Məktəbdə bir saat da olsundərs deməyən, şagirdlərlə ünsiyyətdə olmayan,proqramların, dərsliklərin tələblərindən xəbərsizolan gənc tədqiqatçının apardığı tədqiqatın isənə pedaqoji nəzəriyyə, nə də məktəb praktikasıüçün müəyyən əhəmiyyəti olur. Bunun nə dərə-cədə əhəmiyyətsiz olması narahatlıq doğurur.Buna görə də pedaqogika və metodika istiqa-mətdə təhsillərini doktorantura səviyyəsindədavam etdirəcək tədqiqatçılardan ən azı iki ilpedaqoji iş stajının tələb olması bu çatışmazlığınaradan qaldırılmasına ən yaxşı töhfə olardı.6. Tələbələrdə kommunikativ bacarıqların
inkişaf etdirilməsi. Müşahidə və tədqiqatlargöstərir ki, müəllim üçün ən zəruri olan peşəkeyfiyyətləri içərisində xüsusi yeri və rolu olankommunikativ bacarıqların mənimsənilməsisahəsində gələcək müəllimlərlə aparılan işlərinsəviyyəsi heç də müasir pedaqoji peşənin
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tələbinə uyğun deyil. Gələcək müəllimlərdədanışıq və davranış etiketləri, nitqli və nitqsizünsiyyət bacarıqları, müxtəlif praktik situ-asiyalarda səriştəlilik göstərə bilmək, ünsiyyətinstrategiya və taktikasını düzgün müəyyən-ləşdirmək və s. bacarıqların hələ tələbəlikillərində formalaşmasına ehtiyac var. Qeyd edəkki, tələbələrə hazırda tədris olunan pedaqogikavə psixologiya fənlərinin bu istiqamətdəimkanları heç də yüksək səviyyədə deyil. Bunagörə də bu bacarıqların həm xüsusi kurslarvasitəsilə (məsələn, “Bədən dili”, “Müəlliminnitq mədəniyyəti”, “Kommunikativ fəaliyyət vəmüəllimin peşə səriştəliliyi” və s.), həm dəauditoriyadankənar məşğələlər vasitəsiləöyrədilməsinə zərurət var.Bunlar pedaqoji təhsil alan və gələcəkdəmüəllim kimi fəaliyyətə başlayacaq gəncmütəxəssislərdə peşəkarlıq səviyyəsinin ilkinəsaslarının yaradılması üçün müəyyən bazaformalaşdırmağa imkan verir. 
PERSPEKTİVLƏRMinilliklərlə tarixi olan Azərbaycan təhsilinininkişafında son illərdə bir sıra müvəffəqiyyətlərinəldə edilməsi onun inkişaf etmiş dünya ölkə-lərinin təhsil sistemlərinə inteqrasiyası sahəsindəinamlı addımlar atıldığını göstərir. Azərbaycanlıtələbələrin dünyanın bir sıra nüfuzlu ali mək-təblərində təhsilin müxtəlif pillə və səviyyələriüzrə müəffəqiyyətlə təhsil alması onu deməyəəsas verir ki, aparılan təhsil islahatları özününmüsbət nəticələrini göstərməkdədir. Əlbəttə,burada aparıcı qüvvə olan müəllimlərin peşə-karlıq və səriştəlilik səviyyəsinin mühüm roloynadığını da qeyd etmək lazımdır. Lakin onlarındaim təkmilləşdirilməsinə və inkişaf etdirilmə-sinə də böyük ehtiyac vardır. Belə bir məsələyəxüsusi diqqət yetirilməsini vacib hesab edirikki, ilk növbədə müəllim hazırlığında peşə vəixtisas hazırlığı fənlərinin, eyni zamanda pedaqojiprosesin praktik yönlülüyü gücləndirilməli, ali

pedaqoji təhsilin səriştə əsaslı standartlar üzərində
qurulması istiqamətində işlər sürətləndirilmə-lidir. Bəs bilavasitə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul

olan müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsininyüksəldilməsi üçün konkret hansı addımlarınatılması və nə kimi işlərin görülməsi vacibdir?Pedaqoji fəaliyyət çoxsahəli fəaliyyət növüdür.Onun məzmununda öyrənmək-öyrətmək,
nümunə olmaq-tərbiyə etmək, inkişaf etmək-
formalaşdırmaq və s. kimi fəaliyyət istiqamətlərivardır. Bunları reallaşdıra bilmək üçün isəmüəllim geniş və hərtərəfli biliyə, onları tətbiqedə bilmək bacarığına, pedaqoji ustalığa vəsəriştəyə malik olmalıdır.Pedaqoji fəaliyyət öyrənməklə öyrətməyinparalel getdiyi, birinin o birinə müsbət təsir et-diyi, təkan verdiyi prosesdir. Bu, təhsilverənlərinöz üzərlərində inamla, müntəzəm surətdəçalışması, ixtisas və peşə biliklərini artırması,təkmilləşdirməsi, təhsilalanlarla birgə inkişafetməsi, onları öyrətməklə özlərinin dəöyrənməsinə, inkişaf etməsinə maraq göstərməsiilə müşayiət olunan prosesdir. Onun müvəf-fəqiyyəti də, məhsuldarlığı da çox vaxt təhsil-verənlərin bu keyfiyyətlərə nə dərəcədə, hansısəviyyədə malik olmasından asılı olur.Heç kəsə sirr deyil ki, cəmiyyət inkişafetdikcə, təhsilin qarşısında duran tələblərartdıqca və informasiyalar çoxaldıqca pedaqojiproses də mürəkkəbləşir, ona verilən tələblərartır. Bu tələblər qarşısında müəllim özfəaliyyətində daha çox peşəkarlıq və səriştəlilikgöstərmək əzmində olur. Təhsilin məzmununda,həyata keçirməli olduğu məqsəd və vəzifələrdədaha çox yeniliklər, yeni tələblər yarandığındantəhsilverənlərin də peşəkarlıq və səriştəliliyininyüksəldilməsinə ehtiyac artır. Təhsilalanlarınaldıqları informasiyalar artdıqca, onları əhatəedən informasiya mühiti genişləndikcə maraqdairələri də genişlənir. Bəzən də təlim prosesininmaraqsız, quru didaktizm çərçivəsində həyatakeçirilməsi, müəllimlərin dərslərə bəzən hazır-lıqsız gəlmələri, dərsi şagirdlərlə əməkdaşlıqsəviyyəsində keçmək səriştəsinin olmaması,təhsilalanlarla münasibəti pedaqoji ünsiyyətintələbləri səviyyəsində qura bilməmələri, məş-ğələlərə yaradıcı yanaşmamaq və s. amillərtəhsilalanların məşğələlərə maraq göstərmə-məsi, təlimə laqeyd münasibət bəsləməsi ilənəticələnir. Bunların qarşılığında təhsilverənlər
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həm bir peşəkar, həm də şəxsiyyət kimi özpeşəsinin fövqündə dayanmaq imkanlarınıgenişləndirmək zərurəti ilə qarşılaşırlar. Buqarşılıqlı tələbin ödənilməsi isə müəllimdəndaim öz üzərində işləmək, peşəkarlıq vəsəriştəlilik səviyyəsini artırmaq imkanlarındanmaksimum səviyyədə istifadə etməyə zərurətyaradır. Əks halda, pedaqoji proses şagirdlərüçün cansıxıcı yükə çevrilir, müəllimin vəməktəbin nüfuzu aşağı düşür, müvəffəqiyyət-sizlik baş verir. Müəllim fəaliyyətində qeyri-peşəkarlıq və ya müəyyən deformasiyalarınolması pedaqoji prosesdə bir çox nöqsanlarınbaş verməsinə səbəb olur ki, bunun da əsassəbəbkarı müəllimdir. Son dövrlər müəllim-şagird və müəllim-valideyn münasibətlərindəki bəzi neqativ hallar(müəllimin şagirdlə kobud rəftarı, yuxarı sinifşagirdlərinin seçdiyi ixtisas qrupundan əlavəkeçilən digər dərslərə etinasız münasibəti,valideynlərin müəllimlərlə qeyri-səmimi rəftarıvə s.) bu sahədə müəyyən deformasiyalarınolduğunu göstərir. Şagirdlərin hərəkət vədavranışlarında olan qüsurların əksəriyyətininailə tərbiyəsindən irəli gəldiyini vurğulamaqlayanaşı, belə vəziyyətlərin müəllimlərinpeşəkarlıq və səriştəlilik səviyyəsinin aşağıolmasından da irəli gəldiyini qeyd etməklazımdır. Axı, bu gün məktəblərimizdə təhsilalan şagirdlər keçən əsrin 30-cu illərindəA.S.Makarenkonun tərbiyə etdiyi uşaqlar(kolonistlər) deyillər. Bunların əksəriyyətivalideynləri ali və ya orta ixtisas təhsilli almışyeniyetmə və gənclərdir. Onların əksəriyyətiməktəbə ali təhsil almaq məqsədilə gələnşagirdlərdir. Belə olduqda sual yaranır:şagirdlərin dərsə etinasızlığının səbəbi nədir?Müşahidələr və təhlillər göstərir ki, ixti-sasından, tədris etdiyi fəndən asılı olmayaraqhər bir müəllim keçdiyi dərsləri düzgünplanlaşdırdıqda, proqram materiallarını tələbolunan təlim standartlarına müvafiq surətdəyerinə yetirdikdə nə müəllimin, nə də şagirdlərinboş vaxtı qalmaz.Təhsilverənlərin peşəkarlığında çox mühümamillərdən biri, öyrənənlərdə pedaqoji prosesə,öyrənməyə maraq və motivlər yaratması müəl-

limin pedaqoji prosesi (dərsləri) emosionalfonda təşkil edə bilməsidir. Öyrənmə prosesinitəhsilalanlar üçün maraqlı, cazibədar edə bilməsi,fəaliyyətini onların maraq və tələbatlarını ödəyəbiləcək səviyyədə qurmasıdır. Bu baxımdanmüəllimin dərsi quru didaktizmdən emosionalfona keçirə bilməsi, təlim prosesini maraqlı,hər bir şagirdin inkişafına səbəb olacaq səviyyədətəşkil etməsi olduqca mühüm əhəmiyyət kəsbedir. Deməli, təlimi maraqlı etmək lazımdır.Bunun üçün isə təhsilverənlərin peşəkarlıq vəsəriştəlilik səviyyəsinin yüksək olması əsasşərtlərdən biridir. Çünki müəllim şagirdlər vəya tələbələr üçün yazılmış dərslikdən kənaraçıxa bilmirsə, məşğələləri eyni metodlarla, yek-nəsəq şəkildə aparırsa, auditoriyada yaradıcılıqmühiti formalaşdıra bilmirsə, bu zaman təh-silalanların marağını prosesə cəlb etməkdəçətinliklərlə qarşılaşacaqdır. Auditoriyada yaradıcılıq mühitinin və iqli-minin yaradılması auditoriyanın fəallaşdırıl-masının ən mühüm formalarından biridir. Canlıdialoq, təhsilalanları qarşıda duran probleminhəllinə cəlb etmək, onlarla fikir mübadiləsiaparmaq, nəzəriyyə ilə təcrübənin əlaqəsiniyarada bilmək, dərs prosesində dialoqdan,dialoji nitqdən geniş istifadə etmək, təhsilalanlarıpedaqoji prosesin subyekti səviyyəsinə qal-dırmaq kimi metodlardan geniş istifadə edilməsibu prosesdə mühüm rol oynayır. Təhsilalanlaraldıqları nəticələri sanki özləri kəşf edirmişkimi fəal fəaliyyətə qoşulur və əldə olunannəticələrdən məmnunluq hissi keçirirlər. Beləməşğələlərdə nə təhsilalanlar, nə də təhsil-verənlər narahatlıq, yorğunluq hisləri keçirir,əksinə, fəal fəaliyyətdə olmaqla pedaqoji proseslə“yaşayırlar”. Görkəmli Çin mütəfəkkiri Konfutsiyazırdı: “Alicənab müəllim şagirdi öyrədəndəvə tərbiyə edəndə onu irəliyə aparır, arxasıncadartmır, onda maraq oyadır, məcbur etmir, onayol göstərir, lakin yolu sərbəst getməyə imkanyaradır. Nə qədər ki, o, şagirddə maraq oyadır,məcbur etmir, deməli, şagirdin bilik qazanmasıasanlaşır. Nə qədər ki, o, şagirdə yol açır, deməli,ona düşünmək imkanı verir” (Cahangirov, 2020).Müəllimlə şagirdin arasında müstəqilliyinyaranması, şagirdə bilik qazanmanın asanlaşması
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və düşünmək imkanının verilməsi – məhz bunlarmüəllimlik məharətidir. Təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsininyüksəldilməsi ciddi problemdir. Elə bir problemki, bunsuz nə yaxşı müəllim olmaq, nə də yaxşıöyrətmək mümkündür. Tələb və tələbatyüksəldikcə, təhsilin məzmunu və proqramlaryeniləşdikcə, inteqrasiya prosesləri gücləndikcə,informasiyalar artdıqca, müəllim də inkişafetməlidir. Doğrudan da, təhsilverənlərinpeşəkarlıq səviyyələrinin yüksəldilməsi fasiləsiz,çoxtərəfli və müəllimlərin bilavasitə özünütəhsiliilə bağlı bir prosesdir. ABŞ-ın Mərkəzi Təhsil Departamenti yaxşımüəllimin malik olduğu keyfiyyətləri beləxarakterizə edir: 1. Həyat təcrübəsinə malikdir.2. Hər şagirdin nə ilə motivasiya olunduğunuhiss edə bilir.3. Bir qəhrəman deyil, insandır.4. Müasir texnologiyaya tam hakim olmasada, öyrənməyə daim meyillidir.5. Şagirdlərinə riskli olmağı öyrədə bilir.6. Rəhbərliyin nə düşünəcəyindən narahatolmadan öyrənənlər üçün xeyirli olanları edir.7. Özünə güvəndiyini göstərə bilir.8. Önəmli olan hissələrə diqqətini yönəldəbilir.9. Özünüdərk və özünütəhsili mühüm səriştəkimi qiymətləndirir.10. Özünü təkmilləşməyə səy göstərir1.Bunlar pedaqoji fəaliyyətin əsas cəhətləriniözündə birləşdirməklə həm də peşəkar müəl-limin öz işinə, peşəsinə olan səriştəli müna-sibətinin əsas istiqamətlərini əks etdirir. Müasirdövrün təhsilverənlərin qarşısına qoyduğumühüm vəzifələrin həlli onların elə lazımi key-fiyyətlərə malik olmasına zərurət yaradır ki,bu işi yalnız yüksək peşəkarlıq və səriştəlilikləyerinə yetirmək mümkündür. Həmin keyfiy-yətlərin həm təhsilalanlarda, həm də müəl-limlərdə formalaşması diqqət mərkəzindəolmalıdır. Hazırkı dövrdə peşəkar müəllimin forma-laşması üçün təhsilverənlərdə bir sıra peşə

keyfiyyətlərinin də olmasına ehtiyac duyulur.Bunlar, ilk növbədə təhsilverənlərin ideyalılıq,elmi-nəzəri, pedaqoji-psixoloji, texnoloji-metodikvə sosial istiqamətliliyinə malik olmasındaözünü göstərir.1. İdeyalılıq istiqaməti. Təhsilverən, ilknövbədə vətəndaşdır, ziyalıdır, dövlətçiliyin,dövlət siyasətinin daşıyıcısıdır. Təhsilalanlarməhz onların vasitəsilə azərbaycançılıq,vətənpərvərlik, vətəndaşlıq, xalqına, vətəninə,dilinə, soy-kökünə bağlılıq kimi keyfiyyətlərlətanış olur, onları mənimsəyirlər. Buna görə dətəhsilverənlər dövlətimizin daxili və xaricisiyasəti, dövlətçilik ənənələri və müasir inkişafproqramları, təhsil və tərbiyə konsepsiyalarıhaqqında ətraflı biliyə malik olmalı və bunlarıgənc nəslə ötürməyi bacarmalıdırlar. Dövlətçilikənənəsinə və əqidəsinə sadiq olmalı və bunlarıtəhsilalanlara da aşılamalıdırlar. Bu baxımdan,təhsilverənlərdə bir sıra keyfiyyətlərin olmasızəruridir:• dövlətin daxili və xarici siyasəti haqqındabiliklərə malik olmaq və onu dəstəkləmək; • güclü vətəndaşlıq və vətənpərvərlikhisslərinə malik olmaq və fəaliyyətindəbunları reallaşdıra bilmək;• özünün pedaqoji fəaliyyətini cəmiyyətininkişafı ilə əlaqələndirə bilmək; • şəxsiyyəti ilə gənc nəslə nümunə olmağıbacarmaq və s.İdeyalılıq müəllim üçün zəruri keyfiyyətdir.O, istər əxlaqi-mənəvi cəhətdən, istərsə dəideya-siyasi cəhətdən yetkin, əqidəli şəxsiyyətolmalı, şagirdlərini də bu istiqamətdəformalaşdırmağı bacarmalıdır. 2. Elmi-nəzəri istiqamət. Pedaqoji fəaliyyətelmi əsasa söykənən fəaliyyətdir. Müəllimliksənət, peşə olsa da, elmi əsaslarla həyatakeçirilən, yəni elmlə tənzimlənən fəaliyyətdir.Təhsilverənlərin təhsilin fəlsəfəsi, dövlətimizintəhsil siyasəti və təhsilin qarşısında duranvəzifələr, təhsilin cəmiyyətin gələcək inkişafıüçün ən etibarlı investisiya olması, təhsil vətərbiyənin metodoloji əsasları haqqında dərinvə əsaslı biliyə malik olması olduqca mühümdür.Bu baxımdan, təhsilverənlərin peşə və ixtisasıüzrə elmi-nəzəri hazırlığının yüksəldilməsinin
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onların peşəkarlıq səviyyələrinin yüksəldil-məsinə bilavasitə təsirini də nəzərdən qaçırmaqolmaz. Həmçinin müəllim öz ixtisasınınincəliklərinə dərindən bələd olmalı, müntəzəmolaraq ixtisas biliklərini artırmalı, elmi yenilikləribilməlidir. Əlavə edək ki, nəinki təkcə öz ixtisasınıyaxşı bilməli, həm də digər elmlərdən də, in-cəsənətdən də xəbərdar olmalı və öz dünya-görüşünü genişləndirməlidir. Bunlar istərmüəllim hazırlığında, istərsə də bilavasitəpedaqoji fəaliyyət prosesində diqqətdənqaçırılmamalıdır.3. Pedaqoji, metodik və texnoloji istiqamət.Bunlar təhsilverənlərin peşəkarlıq və sə-riştəliliyinin yüksəldilməsinin əsasını təşkiledir. Müəllim bütün həyatı boyu pedaqoji,metodik və texnoloji bilik və bacarıqlarınıtəkmilləşdirmək, yenilikləri izləmək, qabaqcıltəcrübədən faydalanmaq və pedaqoji fəaliy-yətində daim uğur qazanmaq istiqamətindəmaraqlı olmalıdır. Hələ vaxtilə K.D.Uşinskixəbərdarlıq edirdi ki, müəllim pedaqogikanıyaxşı bilməlidir. Bu gün də belədir. Müəllimmüntəzəm olaraq pedaqoji prosesin qanu-nauyğunluqları, prinsipləri, metodları, yenipedaqoji texnologiyaların tətbiqi yolları, müasirtəlim metodlarının və texnologiyalarınınüstünlükləri, onlardan yaradıcı şəkildə istifadəimkanları, pedaqoji səriştəliliyin yüksəldilməsiyolları və s. üzrə öz biliklərini artırmaq,bacarıqlarını təkmilləşdirmək qayğısındaolmalıdır. Məktəb müəllim üçün həm dəyaradıcılıq laboratoriyası olmalıdır. O, yaradıcıfəaliyyət, özünün pedaqoji, metodik və texnolojisəviyyəsini yüksəltmək üçün daim oxumalı,yenilikləri izləməli, müasir yeniliklərdənxəbərdar olmalıdır. Bu sahədə təhsilalanlarınişinin aşağıdakı istiqamətlərini xüsusi qeydetmək olar: • təhsil müəssisəsində təşkil edilənmetodşuralar (metodik mərkəzlər)vasitəsilə təhsilverənlərin metodik bilik,bacarıq və vərdişlərinin yüksəldilməsi;• özünütəhsil yolu ilə müəllimlərin elmi,pedaqoji-psixoloji və metodik səviyyəsininyüksəldilməsi;• müxtəlif seminarlar, təlimlər,

ixtisasartırma kursları vasitəsilətəhsilalanların ixtisas və peşəsəriştəliliyinin yüksəldilməsi və s. Bunlar bir-biri ilə sıx əlaqəli şəkildə təşkiledilməli və vahid istiqamətə – təhsilalanlarıninkişafına yönəldilməlidir.4. Sosial-psixoloji istiqamət. Bu istiqamətpedaqoji prosesi nizama salan bir sıra bacarıqlarıəhatə edir: • pedaqoji fəaliyyət və ünsiyyət prosesindətəhsilverənlərin təhsilalanlarla qarşılıqlıişgüzar münasibətlərinin təşkili;• təhsilalanların öyrənmə motivlərininyüksəldilməsi və onların öyrənməyəstimullaşdırılması; • özünün və təhsilalanların bacarıq vəqabiliyyətlərinin düzgünqiymətləndirilməsi; • pedaqoji ünsiyyətdə konfliktlərə yolverilməməsi və gərginliyin aradanqaldırılması; • öz emosional vəziyyətini idarə edə bilməsi,gərgin pedaqoji situasiyalarda düzgün vəçevik qərar qəbul edə bilməsi və s. Bunlar müəllimim pedaqoji fəaliyyətini birnöv “cilalayır”, onu maraqlı, məzmunlu edir,pedaqoji prosesin daha cazibədar və maraqlıolmasına səbəb olur. 5. Təşkilati-kommunikativ istiqamət. Bu,bilavasitə inteqrativliyin təmin olunması iləəlaqələndiyindən onun düzgün təşkili təhsil-verənlərin peşəkarlığının yüksəldilməsindəmühüm alətlərdən birinə çevrilir. Təcrübə beləbir mühüm faktı təsdiq edir ki, təhsilverənlərinmalik olduğu və zəruri bacarıqları içərisindətəşkilatçılıq və kommunikativ bacarıqlarınyüksək olması onun pedaqoji ustalığının vəsəriştəliliyinin əsas təminatçısı rolunu oynayır.Təhsilverənlərdə bunların zəif olması onundigər bacarıq və qabiliyyətlərini kölgədə qoyurvə pedaqoji prosesin tamlığına mənfi təsirgöstərir. Buna görə də təhsilverənlərin təşkilati-kommunikativ bacarıqlara malik olması və bubacarıqların inkişafına maraqlı olması onlarınpeşəkarlığının yüksəldilməsində əhəmiyyətlitəsirə malik olur. Bu istiqamət özündə aşağıdakıbacarıqları birləşdirir: 
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• pedaqoji prosesi düzgün idarə etmək vəonun tamlığını təmin etmək;• təlim prosesində müxtəlif metod vəüsullardan istifadə etmək;• pedaqoji situasiyaları düzgün dərk etməkvə istiqamətləndirə bilmək;• münasibətləri optimal əlaqələndirə bilməkvə konstruksiya etmək; • yaxşı danışmaq və dinləmək bacarığınamalik olmaq və s.Bütün bunlar təhsilverənlərin peşəkarlıqsəviyyəsinin yüksək olmasının əsas göstəricisiolmaqla bərabər, onların bir müəllim, gəncnəslin tərbiyəsində əsas rolu olan mahir pedaqoqkimi formalaşmasında da mühüm yer tutur. Bubacarıqların yüksək olması bir sıra amillərləxarakterizə olunur: a) təhsilverənlərdə əqli (idrakı) və emosionalbacarıqların birliyi; b) təhsilalanlarla qarşılıqlı fəal və interaktivmünasibət;c) öyrədici və inkişafetdirici mühitinyaradılması. Təhsilverənlərdə təşkilati-kommunikativbacarıqlar bir-biri ilə əlaqəli, biri digərini tamam-layan və təhsilverənlərin digər bacarıq vəqabiliyyətləri ilə sıx bağlı olan səriştələri əhatəedir. Bu bacarıqların yüksək olması təhsil-verənlərin analitik, proqnostik, refleksiv ba-carıqlarının formalaşmasına da müsbət təsirgöstərir.
NƏTİcƏTəhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsininyüksəldilməsi dövlətin marağında olan birməsələdir. Təhsilverənin özünün də bununmarağında olması bu prosesin daha məhsuldarolmasının təminatı üçün əsas amillərdəndir.Təkcə ixtisasartırma kursları, müəyyən təlimlər,treninqlər, metodik seminarlar vasitəsilə deyil,həm də təhsilverənlərin özünütəkmilləşdirməyolu ilə bu prosesə maraqlı olması onların mü-vafiq sahədə müəyyən müsbət irəliləyişlər əldəedəcəyinə əsas verir. Müəllim, ulu öndər HeydərƏliyevin dediyi kimi, yalnız öz üzərində işləməkləyaxşı müəllim ola bilər (Əliyev, 2002). Bu

prosesdə müəllimin özünütəhsil proqramınınolması və onu sistemli şəkildə həyata keçirməsi,pedaqoji yaradıcılığa meyilliliyi, yenilikləraxtarması, onlardan yaradıcı şəkildə istifadəedə bilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Təhsil-verənlərdə öz peşəsinə hörmət, öyrənmək vəöyrətmək həvəsi, inadkarlıq, müvəffəqiyyətəinam olduqda, bunlar peşəkarlığın yüksəlməsinəbilavasitə öz təsirini göstərir. 
İstifadə edilmiş ədəbiyyat
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Ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatı təlimin məzmununda,
metodlarında ciddi dəyişikliyin, yenilənmənin həyata keçirilməsinə
geniş imkan yaratdı. İnkişaf etmiş ölkələrin təhsil sistemi, onlarda
tətbiq olunan təlimin məzmunu, metodları, təşkili formaları və s. barədə
yeni biliklərin əldə edilməsi isə bu istiqamətdəki fəaliyyətin səmə-
rəliliyinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdi. Bu baxımdan, müəllimlərin
yeni təlim texnologiyaları ilə ətraflı tanış olmalarına cəhd edilməsini
xüsusi qeyd etmək lazımdır. Faydalı hesab edilən təlim texnologiyaları
üzrə treninqlərin təşkil edilməsi, nəzəri ədəbiyyatın tərcümə olunması
mühüm hadisədir. Lakin yeni təlim texnologiyaları ilə bağlı xüsusi
araşdırmaların aparılmasına ehtiyac var. Bu texnologiyaların nəzəri
məsələlərinin mükəmməl mənimsənilməsi, nə dərəcədə faydalı
olduqlarının eksperimentlər əsasında yoxlanılması, nəticələrinin çap
edilərək məktəbin istifadəsinə verilməsi pedaqoji elmimizin mühüm
vəzifəsi olaraq qalmaqdadır. Fəal təlim texnologiyası kimi dəyər-
ləndirilən tənqidi təfəkkürün inkişafında mütaliə və yazı (TTİMY)
layihəsi şagirdlərin idrak fəallığının, müstəqil düşüncəsinin inkişaf
etdirilməsi baxımından diqqəti cəlb edir. Layihə üzrə dərslərin
mükəmməl quruluşu, çevik və maraqlı mərhələləri təlimi səmərəli
təşkil etməyə geniş imkan yaradır. TTİMY özünəməxsus təlim metodları
ilə də seçilir. Bu metodlardan bir qismi dərsin bütün mərhələlərində,
bəziləri isə ayrı-ayrı mərhələlərdə tətbiq edilir. 

Açar sözlər: tənqidi təfəkkür, təlim texnologiyası, təlim metodu, tənqidi
təfəkkürün inkişafında mütaliə və yazı. 
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The educational reform carried out in our country created a wide
opportunity to implement serious changes and renewal in the content
and methods of training. The educational system of developed
countries, the content, methods, organizational forms, etc. of their
training and the acquisition of new knowledge had a significant
impact on the efficiency of activities in this direction. From this point
of view, it is necessary to mention the introduction of various training
technologies to our country. Organization of trainings on useful
learning technologies and translation of theoretical literature were
steps taken forward. However, it must be admitted that the situation
of conducting special research in our country regarding imported
learning technologies is not satisfactory. The perfect mastery of the
theoretical issues of these technologies, the testing of their usefulness
based on experiments, and the printing of the results for school use
remain an important task of our pedagogical science. The RWCT
(Reading and Writing for Critical Thinking) project, which is valued as
an active learning technology, attracts attention in terms of developing
students’ cognitive activity and independent thinking. The perfect
structure of project-based lessons, flexible and interesting stages of
training provide a wide opportunity to organize work efficiently. RWCT
is distinguished by its unique training methods. Some of these
methods are applied in all stages of the lesson, and some in separate
stages. 

Keywords: Critical thinking, reading and writing in the development
of critical thinking, teaching technology, teaching method.
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GİRİŞÖtən əsrin 90-cı illərində – dövlət müstəqil-liyimiz bərpa olunandan sonra inkişaf etmişölkələrin təhsil sistemi, onlarda tətbiq olunantəlimin məzmunu, metodları, təşkili formalarıvə s. barədə geniş məlumat əldə etmək imkanıyarandı. Faydalı sayılan təlim texnologiyalarıüzrə treninqlər keçirildi, xarici ölkələrin elmi-pedaqoji ədəbiyyatdan zəruri hesab olunantərcümələr edildi (Hüseynoğlu, 2009). Bunlar,müsbət hadisə olsa da, nəticələrinin kütləvişəkildə tətbiq olunduğunu demək çətindir.Həmin dövrdə fəal təlim formalarından birikimi tənqidi təfəkkürün inkişafında mütaliə və
yazı (TTİMY) ilə də bağlı treninqlərin təşkilinədiqqət yetirilirdi. Lakin sonralar ona maraqxeyli zəiflədi, diqqət daha çox “fəal-interaktivtəlim” adlandırılan formaya yönləndirildi. TTİMYilə əlaqədar nisbətən əhatəli yazılar da çox son-ralar yazıldı, daha dəqiq desək, dilimizə tərcüməedildi. Belə materialları tərcümə edənlər di-daktikanı bilmədiklərindən pedaqoji anlayışları,terminləri qarışdırır, fikirləri çox vaxt yanlış,yaxud dolaşıq şəkildə təqdim edirdilər. Ümum-təhsil məktəblərində çalışan müəllimlər üçünbu mətnlər əlçatan deyildi, onlardan gərəyincəfaydalana bilmirdilər. Bu vəziyyət metodikaelminin qarşısında mühüm vəzifə qoydu: yeni
təlim yanaşmalarının öyrənilməsi, mahiyyətinin
aydınlaşdırılması, milli xüsusiyyətlər nəzərə
alınmaqla tətbiqi yollarının müəyyənləşdirilməsi…Bu, təbiidir ki, eksperimentə əsaslanan xüsusitədqiqatın aparılmasını zəruri edirdi. Belə birişin həyata keçirilməsi isə səriştəli metodistlərinvə didaktika sahəsində ixtisaslaşmış alimləringərgin fəaliyyəti sayəsində mümkün ola bilərdi.Təəssüf ki, həmin istiqamətdə aparılan iş bugün də çox məhdud həcmdədir və bütün fənləriəhatə etmir. Bu sahədə fəaliyyət göstərənlərinəksəriyyəti qüsurlu tərcümə materiallarındakıfikirləri təkrar etməkdən irəli gedə bilməyib,eksperimentə əsaslanan tədqiqatdan yankeçiblər. Uğurlu təhsil sisteminə malik xarici ölkələrdətəlimin məzmunu, onun təşkili əhəmiyyətlidərəcədə fərqlənir. Söz yox ki, bu fərq təlim

texnologiyalarına yanaşmada, onların tətbiqindəözünü göstərməlidir. Həmin ölkələrin pedaqojiədəbiyyatı ilə tanışlıqdan məlum olur ki, müəy-yən bir mövzunun öyrənilməsinə (probleminaraşdırılması və müzakirəsinə) həsr ediləndərsdə şagirdlərin sayının 60, 90, hətta 100,200 olmasının mümkünlüyündən danışılır. Yaxudkonkret bir mövzunun tədrisinə iki-üç, bəzəndə dörd-beş həftə (6-8 dərs) sərf edilməsiməqsədəuyğun sayılır. Bizdə isə belə bir təcrübəyoxdur və hazırda bu bizim üçün imkansızsayılır. Təsadüfi deyil ki, bizdə əsərin təhlilinəhəsr edilmiş bir dərs saatında məlum mər-hələlərin (motivasiya, problemin qoyuluşu,tədqiqatın aparılması, məlumat mübadiləsi vəs.) hamısının keyfiyyətli tətbiqi mümkün olmur.Bu dərs mərhələlərini vaxt çatışmazlığı üzündənreallaşdıra bilməməyimizin obyektiv səbəblərivardır. Fəal-interaktiv dərsin mahiyyəti, tələbləri,strukturu mövcud təhsil proqramımızın məz-munu ilə səsləşmir. Uyğunluğun yaradılmasıüçün bizdə, məsələn, təlim materiallarının (dahadəqiq desək, mövzuların) həcmi əhəmiyyətlidərəcədə azaldılmalı, yaxud onların tədrisinəayrılan saatlar xeyli artırılmalıdır. Yeni təlimtexnologiyalarını uğurla tətbiq etmək istəyiriksə,xarici ölkələrdəki təcrübədən yararlanmalıyıq.Söz yox ki, belə uyğunlaşma təlim texnolo-giyalarına yaradıcı yanaşmada özünü göstər-məlidir. Onların nə dərəcədə uğurlu olduqlarınıməktəb təcrübəsində sınaqdan keçirmək, eks-periment əsasında yoxlamaq vacibdir.
TƏNQİDİ TƏFƏKKüRüN İNKİŞAFINDA

MüTAlİƏ VƏ YAZI lAYİHƏSİNİN MAHİYYƏTİ TTİMY fəal təlimin maraqlı formalarındansayılır və çevikliyi ilə diqqəti cəlb edir. Layihənitəbliğ edən könüllü təlimçilər dünyanın müxtəlifölkələrində treninqlər təşkil edərək onun tətbiqiyollarını mənimsətməyə çalışıblar. TTİMYölkəmizdə geniş yayılmayıb, məktəbə, deməkolar ki, yol tapmayıb. Dünya İnkişaf Bankının2000-ci illərin əvvəllərində elan etdiyi tenderəəsasən pilot məktəbləri üçün hazırlanmış birneçə dərslik komplekti istisna olmaqla TTİMYlayihəsinin geniş tətbiqinə rast gəlinmir. 
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Bu layihə üçün səciyyəvi olan cəhətlərhansılardır?
Layihə təlim prosesini şagirdlər üçün maraqlı

etməklə onlarda əqli fəallığın, müstəqil düşün-
cənin, tənqidi təfəkkürün inkişafına nail olmaq
məqsədi daşıyır. Tənqidi oxumaq və yazmaq
bacarıqlarının formalaşdırılması TTİMY üzrə
təşkil edilən dərslərin mühüm vəzifəsi hesab
edilir. Bu layihə faktların, bütövlükdə təlimmaterialının sadəcə öyrənilməsini, əzbərlən-məsini məqsədəuyğun saymır. Şagirdlər möv-zunu (təlim materialını) yaxşı planlaşdırılmışdərs əsasında düşünərək, anlayaraq mənim-səyirlər. Belə dərslərdə təhsilalanlar əvvəllərmənimsədikləri bilik və bacarıqlardan faydalanır,onlardan istifadə etməklə yeni nailiyyətlər əldəedirlər. Araşdırma, müzakirə, fakt və hadisələrəsərbəst, fərqli yanaşma onların fəaliyyətindəəhəmiyyətli yer tutur. Çevik və diqqətli olmaq,öyrənilənlərə başqalarının deyil, öz gözü iləbaxmaq, sualların fərqli cavabları üzərindədüşünmək, müxtəlif təlim situasiyalarından başçıxarmaq, müstəqil qərar qəbul etmək TTİMYlayihəsi üzrə keçilən dərslərin səciyyəvixüsusiyyətləridir. Belə dərslərdə fakt və hadisəyə,ümumiyyətlə, mövzuya, təlim materialına tənqidiyanaşa bilmək bacarığının inkişaf etdirilməsidiqqət mərkəzində saxlanılır. Bu bacarığayiyələnən şagirddə təlim prosesinə münasibətəhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. O, obyektə fərqlimüstəvidən baxmağa cəhd edir və buna nailolduqda böyük məmnunluq hissi keçirir.Düşüncələrini səfərbər etməyi bacaran beləşagird konkret məqsədin üzərində köklənir,ona çatmaq üçün səy göstərməkdən, zehniəməyə qatlaşmaqdan usanmır. Yaranmış yenikeyfiyyət – tənqidi düşünmək bacarığı şagirdlərətəkcə dərs şəraitində deyil, məişətdə, həyatdada gərəkli olur. Bunun nəticəsini hiss edənməktəblidə daha irəli getmək həvəsi yaranır,bununla da onun fəaliyyətinə yeni rəng qatılır,inkişafı üçün stimul olur.Belə şagirdlərlə işləmək müəllimlər üçündə maraqlıdır. Onlar yetirmələrindən həmişəyeni, gözlənilməz təklif, nəticə gözləyir və onlarıhəvəsləndirirlər. Bu qəbildən olan şagirdlərəmüəllimin yanaşması da, onlardan tələbləri də,

istər-istəməz, fərqli – daha yüksək səviyyədəolur. Təbiidir ki, bu cür şagirdlərin tərbiyəedilməsi müəllimdən məqsədyönlü gərgin iş,böyük zəhmət tələb edir. Qeyd olunduğu kimi,bu layihə üzrə dərslərdə təhsilalanlarıntəfəkkürünün inkişafı diqqət mərkəzindəsaxlanılır. Bunun üçün mühüm hesab edilənvasitələrin içərisində suallar önəmli yer tutur.Suallar konkret məqsədlərə xidmət edir. Suallarvə hədəflər isə səviyyələrinə görə fərqlən-dirilərək iki qrupa bölünür. Birinci qrupa aşağısəviyyəli, ikinci qrupa isə yüksək səviyyəli sualvə hədəflər daxil edilir (Krouford və b., 2012).Deməli, aşağı səviyyəli sual və hədəflərdəntədricən yüksək səviyyəli sual və hədəflərədoğru inkişaf izlənməlidir. Başqa sözlə, fakt vəhadisələri (təlim materialını) yadda saxlamağı,xatırlamağı tələb edən suallardan (aşağı səviy-yədən) yaradıcılıq tələb edən suallara (yüksəksəviyyəyə) keçilməsi təmin edilməlidir (Bu,əslində, bizim üçün yeni məsələ deyil, bununəhəmiyyəti və vacib olması “bərpaedici işlər”və “yaradıcı işlər” adı altında pedaqoji elmlərdəçoxdan araşdırılıb). Bu iki qrup suallar, təbiidirki, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olub, biri digəriüçün zəmin rolunu oynayır. Başqa sözlə, təlimmaterialı (fakt və hadisələr) haqqında məlumatlıolmaq ona görə vacibdir ki, onunla bağlı araş-dırma aparmaq, yaradıcı xarakterli işləri icraetmək mümkün olsun. Aşağı səviyyəli suallaryaddaşa, yüksək səviyyəli suallar isə tənqidi(eləcə də digər növ) təfəkkürə əsaslanır. Haq-qında danışılan layihədəki bu inkişaf səviyyəsiidrak taksonomiyasında müəyyənləşdirilmiştəlim məqsədləri ilə üst-üstə düşür. Bütün bunların nəzərə alınması sinifdətənqidi şəraitin mövcud olmasını təmin edir.İkinci qrup sualların səsləndirilməsi sinifdəyaradıcılıq, diskussiya mühiti yaradır. Dərsdəbu sualların ardıcıl tətbiqi, söz yox ki, idrakfəallığının davamlılığına səbəb olur. Aydınlaşırki, istər aşağı, istərsə də yüksək səviyyəlisualların hazırlanması böyük səriştə, ciddiməsuliyyət tələb edir. Təbiidir ki, yuxarı səviyyəlisuallar şagirdləri dərindən düşünməyə, axta-rışlar aparmağa yönləndirir. Müqayisə və təh-lilin aparılması, səbəb və nəticə əlaqələrinin
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müəyyənləşdirilməsi, ümumiləşdirmənin həyatakeçirilməsi, mənimsənilənlərin yeni təlim şə-raitində tətbiqi və s. bu sualların əsasındadayanır. Sualların şagirdlər üçün əlçatan sə-viyyədə tərtib edilməsi, onlara cavablarınhazırlanması üçün zəruri biliyin mövcud olmasıvacib sayılır. Müxtəlif səviyyəli suallar üzrə nümunələrənəzər salaq. 
Aşağı səviyyəli suallara nümunələr:– Əsərdə təsvir olanan hadisələr harada başverir? – Əsərdə yeniliyə, tərəqqiyə qarşı çıxan ob-razlar hansılardır?– Nizami Gəncəvinin poemaları hansı mövzu-larda yazılıb?– Hüseyn Cavidin tarixi mövzularda yazılmışəsərləri hansılardır? 
Yüksək səviyyəli suallara nümunələr:– Ədəbi qəhrəmanın xarakterində, həyatabaxışında baş verən dəyişikliyin səbəbini necəizah edərsiniz?– Əsərdə qaldırılan problem nədir, müəllifonun həllini nə üçün vacib hesab edir?– Əsərdəki konfliktin müəllif həlli sizi qaneedirmi, siz konfliktin fərqli həll yolunu nədəgörürsünüz?– Əsərdə bədiiliyi təmin edən vasitələriuğurlu hesab edirsinizmi? Fikrinizi nümunələrləəsaslandırın.Layihənin tələblərinə görə, tənqidi düşün-cənin inkişafı təkcə sualların məzmunundanasılı deyildir. Müəllim sualların necə verilməsimetodikasına da yiyələnməlidir. Bunun üçünaşağıdakı tövsiyələrin nəzərə alınması faydalıhesab edilir:• Sualları elə tərtib edin ki, onların bir neçədoğru cavabı olsun.• Şagirdlərə cavab verməzdən əvvəl düşünməkimkanı yaradın.• Müzakirə, diskussiya yaradan suallardanistifadə edin: Deyilənlərə siz nə əlavə edə
bilərsiniz? • Cavablara münasibət bildirmədən bütünşagirdləri diskussiyaya qoşulmağa həvəs-ləndirin: Bu nəticəyə necə gəldiniz? Fikir-
ləriniz maraqlıdır, daha nə əlavə edə bilərsiniz?

• Cavabların fərqli formalarda təkrar edil-məsinə səy edin: Yoldaşınızın fikirlərini başqa
sözlərlə ifadə edə bilərsinizmi?• Eyni cavabla bağlı digər şagirdlərin də fikirbildirmələrinə çalışın: Kim fərqli fikirdədir? • Şagirdlərin bir-birinə sual vermələrinə şəraityaradın: Bəlkə yoldaşlarınız sizin cavabınıza
nəsə əlavə etmək istəyir? və s. Tövsiyələrdə mübahisə doğuran məqamlarda var. Onlardan biri belədir: Əgər şagird suala

cavab vermək istəmirsə, vaxt itirməyin, onu
sərbəst buraxın. Bu fikirlə razılaşmaq çətindir.Belə şagirdə psixoloji dəstəyin göstərilməsivacibdir, əks halda onda təlimi tapşırıqlaratədricən laqeyd münasibət formalaşacaqdır.

TƏNQİDİ TƏFƏKKüRüN İNKİŞAFINDA 
MüTAlİƏ VƏ YAZI lAYİHƏSİ üZRƏ 
DƏRSİN MƏRHƏlƏlƏRİTTİMY layihəsi üzrə təşkil olunan dərslərməzmununa, məqsədinə və mərhələlərinə görəciddi maraq doğurur və orijinallığı ilə seçilir.Bu dərslər fərqli iş formaları və növlərinin,təlim metodlarının çevik əvəzlənməsini təminedir. Onlar, həmçinin müxtəlif növ əməkdaşlığınreallaşdırılmasına geniş imkan yaratmasıbaxımından da diqqəti cəlb edir. Bu layihə ilə bağlı yazılarda, daha dəqiqdesək, tərcümə materiallarında, eləcə də xaricidildəki ədəbiyyatda dərsin üç mərhələsi üzərindədayanılır. Hər mərhələnin qarşısında duranvəzifələrin izahında ciddi fərq müşahidə olun-masa da, onların adlandırılmasında fikir birliyiyoxdur. Mərhələlərin daha geniş yayılmış ad-landırılması belədir: düşünməyə yönəltmə;

dərketmə; düşünmə.Digər adlandırmalardan bəzilərinə nəzərsalaq: 1) Gözlənti yaratma; biliklərin qurulması;birləşdirmə. 2) Gözlənti; sezmək; düşünmək.3) Çağırış; dərketmə, refleksiya və s.Müxtəlif mənbələrdəki fikirlərin öyrənilməsibu mərhələlərdə yerinə yetirilən işlərin məz-mununu və məqsədini aşağıdakı şəkildə ümu-miləşdirməyə (mərhələlərin adlandırılmasınaburada fərqli yanaşılır) imkan vermişdir. 
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Düşünməyə yönəltmə mərhələsi. Bumərhələ TTİMY üzrə dərsin ilk mərhələsidirvə məzmununa, məqsədinə görə motivasiya,
problemin qoyuluşu mərhələsi ilə, əsasən, üst-üstə düşür. Araşdırılacaq mövzu, yaxud prob-lemlə bağlı əvvəllər mənimsənilmiş biliklərinbu mərhələnin başlanğıcında yada salınması,canlandırılması həyata keçirilir. Bu, yığcammüsahibənin təşkili ilə reallaşdırıla bilər. Buaddımın əhəmiyyəti böyükdür: şagirdlərin bilikvə bacarığının səviyyəsi aşkara çıxarılmış olur;sonrakı mərhələlərdə görülməli olan işlərinməzmununun müəyyən edilməsinə imkanyaranır; öyrənmə hədəfləri konkretləşdirilir.Bu mərhələdə, həmçinin öyrənilməsi nəzərdətutulmuş mövzu, yaxud problemə maraq yaranır,şagirdlər təlim fəaliyyətinə motivasiya olunurlar.İdraki fəallığa cəlb olunan təhsilalanlar yenimövzuya, problemə diqqətli olur, aydınlaşdı-rılmasına ehtiyac duyulan sualların formalaş-dırılmasında aktiv iştirak edirlər. Mərhələninbaşlıca məqsədi yeni fikirlərin mənimsənil-məsinə şərait yaratmaqdır. Düşünməyə yönəltmə mərhələsinin əvvəlindəbir sıra hallarda şagirdlərdə mövzuya, probleməmaraq yaratmaq, mühüm anlayışların mahiy-yətini açıqlamaq məqsədilə müəllimin izahına,giriş sözünə yer verilir. Bunu strukturlaşmış
icmal adlandırırlar. 

Biliyin ərsəyə gətirilməsi mərhələsi. Bu,dərsin ikinci mərhələsi olub şagirdlərin axta-rışlarına, araşdırmalarına geniş yer verilməsiilə səciyyələnir. Dərsin birinci mərhələsindəmüəyyən edilmiş sualların cavablarının aydın-laşdırılması istiqamətində iş gedir, yeni məlu-matlar mənimsənilir və əvvəlki məlumatlarlamüqayisə edilir, aralarında uzlaşma aparılır. Bumərhələdə araşdırılan mövzunun (problemin)mühüm cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi, onlaraşəxsi münasibətin bildirilməsi diqqət mərkəzindəsaxlanılır. Təbiidir ki, həmin mərhələdə yenisuallar meydana çıxır, onların cavablandırılmasıhəyata keçirilir. İkinci mərhələ fikri əməliyyatların bolluğu,düşüncənin zənginliyi ilə də seçilir. Biliyin ərsəyəgəlməsi prosesində şəxsi təcrübələrinə tez-tezmüraciət edən şagirdlər nəticələr çıxarmağasəy edirlər.

Möhkəmləndirmə mərhələsi. Əldə olu-nanların üzərində düşünülməsinə, onlarınbütövlükdə dərk edilməsinə ehtiyac yaranır.Eləcə də öyrənilənlərlə bağlı ümumiləşdirməninaparılması, müstəqil münasibətin bildirilməsi,əsaslandırılmış nəticənin çıxarılması, müza-kirənin təşkili və s. mühüm vəzifə kimi qarşıdadurur. Bütün bunlar dərsin sonuncu – möhkəm-ləndirmə mərhələsində gerçəkləşdirilir. Bumərhələdə, həmçinin şəxsi düşüncələrinpaylaşılmasına, fikirlərin yoxlanmasına, əlavəsualların verilməsinə və cavablandırılmasına,qiymətləndirmənin aparılmasına şərait yaradılır.
TƏNQİDİ TƏFƏKKüRüN İNKİŞAFINDA 
MüTAlİƏ VƏ YAZI lAYİHƏSİ üZRƏ 
DƏRSlƏRDƏ İSTİFADƏ OluNAN TƏlİM 
MeTODlARITTİMY layihəsi üzrə dərsin mərhələləri,istifadə olunan təlim metodları müəlliminbələdçilik fəaliyyəti ilə şagirdlərin müstəqilişlərinin uzlaşdırılması baxımından dahaəlverişlidir. Motivasiya, problemin qoyuluşu,

tədqiqatın aparılması, məlumat mübadiləsi vəs. mərhələləri ilə geniş təbliğ olunan fəal təlimformasında şagirdin tədqiqat işi ilə, müəyyənmənada, “təkbətək” qalması TTİMY-də müşahidəedilmir. Burada, əksinə, şagird müəllimlə, sinifyoldaşları ilə daim təmasda olur, onlarla dahaçevik ünsiyyət imkanı qazanır, fəaliyyəti dahaaktiv xarakter alır. Beləliklə, “fənnin yalnızşagird tədqiqatı əsasında öyrənilməsi” kimi,çətin, bəzən isə əlçatmaz olan məqsəd gerçəkyanaşma ilə əvəzlənir. TTİMY layihəsi üzrə dərslərdə digər fəaltəlim formalarında tətbiq olunan metodlardanda geniş istifadə edilir. Lakin onun özəl metodlarıdaha çox və rəngarəngdir. Bu da maraqlıdır ki,dərsin ayrı-ayrı mərhələlərində tətbiq olunanmetodların fərqləndirilməsinə xüsusi diqqətyetirilir. Eləcə də praktik nümunələr əsasındatəsdiq edilir ki, metodların əksəriyyəti heç birməhdudiyyət gözlənilmədən dərsin hər üçmərhələsində tətbiq oluna bilər.Mövcud pedaqoji ədəbiyyatda təqdimolunanların gah metod, gah da texnika (priyom)
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adlandırılması TTİMY layihəsində də mükəmməltəsnifatın olmadığından xəbər verir (Buehl,2001).Daha geniş yayılmış təlim metodlarınınözəlliyinə nəzər salaq. 
1. Cütlükdə oxuma – cütlükdə ümumiləş-

dirmə. Bu metoddan məlumat xarakterli mətnlərin,eləcə də bədii əsərlərin öyrənilməsində istifadəedilir. Onun tətbiqi aşağıdakı qaydalar üzrəhəyata keçirilir. Mətnin oxusu üçün ilk cütlükmüəyyənləşdirilir. Onlardan biri mətnin baş-lanğıcını – kiçik parçanı ucadan, aramla oxuyur.Sonra həmin parçadakı fikri ümumiləşdirərəkiki-üç cümlə ilə səsləndirir. Onu dinləyən ikincişagird həmin parça ilə bağlı iki-üç sual verir.Sualların cavablandırılmasında hər iki şagirdiştirak edir. Mübahisəli məqamlarda bütünsinfin müzakirəyə qoşulmasına şərait yaradılır. Cütlüklər əvəzlənməklə mətnin oxusu sona-dək davam etdirilir. Bu məzmunda aparılan işinəhəmiyyətini aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirməkolar:• şagirdlər oxuda daha diqqətli olurlar;• mətnin dərindən başa düşülməsinə imkanyaranır;• şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün inkişafı təminolunur;• ümumiləşdirmə bacarığının formalaşmasıreallaşır.
2. Strukturlaşdırılmış icmal. Bunu müəllimin giriş sözü də adlandırmaqolar. Dərsin əvvəlində – düşünməyə yönəltməmərhələsində tətbiq olunur. Müəllimin qısaizahı şəklində özünü göstərir. Başlıca məqsədimövzuya maraq oyatmaq, əsas anlayışlar barədətəsəvvür yaratmaq, şagirdləri yeni biliyiöyrənməyə hazırlamaqdır. Müəllim cəmi dörd-beş dəqiqə çəkən bu prosesə ciddi hazırlaş-malıdır. O, mövzunun başa düşülməsiniasanlaşdıracaq anlayışları, eləcə də maraq oya-dacaq fikir və ideyaları əvvəlcədən müəyyən-ləşdirməli, izah zamanı əyani materiallardan,əlavə mənbələrdən, şagirdlərin düşüncəsinioyadacaq suallardan istifadə etməlidir. Müəlliminizahı dərsin sonrakı mərhələlərində “böyükkəşflərin” olacağı barədə təsəvvür yaratmalıdır. 

3. Məna xəritəsi.Ondan daha çox dərsin birinci mərhələsindəistifadə olunur. Bu metodu həm məlumat xarak-terli, həm də bədii mətnlərin öyrənilməsindətətbiq etmək mümkündür. Müəllim öyrənilməsinəzərdə tutulan mətn üçün əhəmiyyətli olanbir açar söz və ya termin müəyyənləşdirir.Şagirdlər həmin söz (termin) haqqındakıtəəssüratlarını bildirirlər. Bu söz (termin)haqqındakı təsəvvür müəllimin istiqamət-ləndirici sualları sayəsində daha da zəngin-ləşdirilir. Növbəti addım digər bir təlim meto-dunun – sözə (terminə) görə təxminetmənintətbiqi ilə davam etdirilir. 
4. Sözə (terminə) görə təxminetmə. Müəllim dörd əşyanı (hadisəni) ifadə edənsöz, yaxud söz birləşməsini səsləndirir. Açarsözün də iştirak etdiyi bu kəlmələr mətnlə bağlıolur. Şagirdlər müəllimin təklifi ilə həmin dördəşyanın (hadisənin) yer aldığı bir əhvalatdüşünürlər. Bu əhvalatın əvvəli, sonu və işti-rakçıları olmalıdır. İşin davamı düşünün – cütlərdə

birləşin – fikirlərinizi bölüşün təlim metodundanistifadə ilə yerinə yetirilir.
5. Düşünün – cütlərdə birləşin – fikirlərinizi

bölüşün.Əhvalatın məzmunu barədə əvvəlcə fərdidüşünən şagirdlər müəllimin təklifi ilə cütlükşəklində birləşir, qarşılıqlı razılıq əsasında onuformalaşdırırlar. Qısa hazırlıqdan sonra hərcütlükdən bir nəfər əhvalatın məzmununu sinifləpaylaşır. Bütün bu işlər dərsin düşünməyəyönəltmə mərhələsində yerinə yetirilir. Bilavasitəmətnlə (öyrəniləcək mövzu ilə) tanışlıq dərsinikinci mərhələsində (biliyin ərsəyə gətirilmə-sində) istiqamətləndirilmiş oxu metodununtətbiqi ilə həyata keçirilir. 
6. İstiqamətləndirilmiş oxu.Bu metodun tətbiqi oxuda şagirdlərin diqqətliolmalarına, mətnin dərindən başa düşülməsinə,ilkin qiymətləndirmələrin aparılmasına imkanyaradır. Müəllim suallardan istifadə etməkləşagirdlərin mütaliəsini yönləndirir. Şagirdlərbitkin kiçik parçalara bölünmüş mətni fərdiqaydada, səssiz olaraq ardıcıllıqla oxuyurlar.Müəllimin hər parçanın oxusundan əvvəlsəsləndirdiyi sualların cavablarını şagirdlər oxu
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zamanı aydınlaşdırmağa çalışırlar. Suallar fərqliməzmunda, rəngarəng olur. Onların əsasındaaşağıdakı tələblərin (müəllimin məqsədindənasılı olaraq, bir qismi seçilə bilər) aydınlaş-dırılması dayanır:• hadisələrin baş verdiyi zaman, məkan;• obrazların davranışı, əməlləri, xarakteri vəs.;• qaldırılmış problem, onun əhəmiyyəti;• konflikt, onun necə həll olunması;• əsərin bədii keyfiyyətləri;• mövzu, ideya.Göründüyü kimi, istiqamətləndirilmiş oxudamətnin (əsərin) məzmunu və təhlili üzrə suallarverilir. Deməli, bu oxunun təşkili müəllimdənyüksək səriştə və ciddi hazırlıq işi aparmağıtələb edir. 
7. İstiqamətləndirilmiş oxu – düşünmə

fəaliyyəti.Bu metod daha çox bədii mətni anlamaqməqsədilə həyata keçirilən oxuda tətbiq edilir.İstiqamətləndirilmiş oxu ilə oxşar cəhətləri olsada, onunla eyniyyət təşkil etmir. İstiqamət-ləndirilmiş oxuda sualların konkret və əhatəliolmasına və bununla da mətnin dərindən başadüşülməsinə səy göstərilir. İstiqamətləndirilmişoxu – düşünmə fəaliyyəti metodunun tətbiqindəisə sualların konkretliyi, əhatəliliyi bir o qədərdə önəm daşımır. Bu metodun tətbiqində başlıcadiqqət oxuda şagirdləri hadisələrin sonrakıinkişafı ilə bağlı ehtimallar (təxminlər) bildir-məyə həvəsləndirməkdir. Bu, əlbəttə, oxununsəmərəli keçməsinə, şagirdlərin diqqətli olma-larına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Maraqlıdırki, bu metoddan təlimdə yüksək səviyyə göstərənsiniflərdə istifadə edilməsi məqsədəuyğun sayılır. 

İstiqamətləndirilmiş oxu – düşünmə fəaliyyətimetodu aşağıdakı qaydalara əməl edilməklətətbiq edilir:• müəllim oxunacaq mətnin (əsərin) adı,növü, janrı, ona çəkilmiş illüstrasiyalarla şa-girdləri tanış edir. Onlarda yaranmış təəssüratı,əsərdə nədən danışılacağı barədə ehtimallarınısöyləməyi xahiş edir. Şagirdlərə söylədiklərinicədvəlin (aşağıda əks etdirilir) ilk iki sütunundaqısaca yazmağı təklif edir;• əsərin ilk kiçik parçası fərdi olaraq səssizoxunur. Şagirdlər söylədikləri ilkin ehtimallaraoxuduqlarının nə dərəcədə uyğun olub-olma-dığını izah edir, gəldikləri nəticəni cədvəlinüçüncü sütununda qısaca yazırlar; • şagirdlər oxuyacaqları növbəti parçadanələrin baş verəcəyi barədəki təxminlərinisöyləyir və dediklərini cədvəlin ilk iki sütunundaqısaca qeyd edirlər; • parça oxunduqdan sonra söylənmiş ehti-mallar əsərdə təsvir olunanlarla müqayisə edilirvə çıxarılan nəticə üçüncü sütunda yazılır.Mətn (əsər) bu qaydalara əməl edilməkləsona kimi oxunur.İstiqamətləndirilmiş oxu – düşünmə fəaliyyətipedaqoji ədəbiyyatda proqnozlaşdırılmış oxuda adlandırılır.
8. Obrazlar xəritəsi. Daha çox dərsin möhkəmləndirmə mərhə-

ləsində tətbiq edilən bu metoda “surətlər xəritəsi”də deyilir. Bu metodun köməyi ilə mətndəki(əsərdəki) surətlərin təhlilinin dərinləşdirilməsihəyata keçirilir. Obrazların xarakter xüsusiy-yətlərini müəyyənləşdirən şagirdlər əsərdənbunları təsdiq edən nümunələr göstərirlər.
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Mətnin (əsərin) parçalar Sizcə, nə baş verəcək? Belə düşünməyinizə Nə baş verdi?
şəklində oxunması səbəb nədir?
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Başlıqla, şəkillərlə tanış olduqdan sonra
———————————————————————————————————————————————————————————————————
İlk parçanı oxuduqdan sonra
———————————————————————————————————————————————————————————————————
İkinci parçanı oxuduqdan sonra
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Mətni (əsəri) bütöv oxuduqdan sonra



TƏNQİDİ TƏFƏKKüRüN İNKİŞAFINDA 
MüTAlİƏ VƏ YAZI lAYİHƏSI üZRƏ 
DƏRSlƏRDƏ YAZI bAcARIQlARININ 
İNKİŞAF eTDİRİlMƏSİ TTİMY layihəsində şagirdlərin yazı baca-rıqlarının inkişaf etdirilməsinə ayrıca diqqətyetirilir. Bu məqsədlə xüsusi “Yazı prosesiyanaşması” deyilən metodik sistem işlənilibhazırlanıb. Buna çox vaxt təlim metodu dadeyilir. Bu yanaşmanın əsasında peşəkaryazıçının işi – əsərini ərsəyə gətirməsi prosesidayanır. Sənətkarın müşahidələri, üzərindəişlədiyi mövzu ilə bağlı material toplaması, on-lardan necə istifadə edəcəyi barədəki düşün-cələri, ilkin qeydləri, əsərinin eskizini hazırlaması,yazdıqlarının üzərinə dönə-dönə qayıtması vəs. bu yanaşma üçün əsas götürülüb. Bütünbunlar nəzərə alınaraq yazı prosesi beş mərhələüzrə qruplaşdırılır: toplamaq; eskiz yazmaq;

gözdən keçirmək; düzəltmək; nəşr etmək.İşin bu şəkildə təşkili metodik ədəbiyyatımızüçün yeni deyildir. Mərhələlərin hər birindəyerinə yetirilən işlərin mahiyyəti haqqındadanışılarkən bu məsələyə qayıdılacaqdır. 
1. Toplamaq. Şagirdin bu mərhələdəki işiyazıçının fəaliyyətinə – mövzu üzərindədüşünməsi, material toplaması, onları əlaqə-ləndirməsi, düşüncələrini nizama salması, planhazırlaması və s. uyğun gəlir. Ənənəvi təlimdəbu mərhələ “yazıya hazırlıq” adlandırılırdı vəhəmin işlərin yerinə yetirilməsinə ciddi diqqətyetirilirdi.
2. Eskiz yazmaq. Yazıçı mövzu ilə bağlıfikirlərini bu mərhələdə qələmə alır. Bu, hələ“bişmiş” yazı deyildir. İlk variantda çatışmazlığın,fikirlərdə dolaşıqlığın olması təbiidir. İş pro-sesində durulaşma gedir, müəyyən düzəlişləredilir. Lakin mətn üzərində iş son məqama –çapa qədər davam edir. Şagirdlərin yazı üzərindəki işləri yazıçınınbu mərhələdəki fəaliyyətinə bənzəyir. Şagirdləreskiz üzərində sürətlə işləməyə alışdırılır,sərbəstliyə geniş yer verilir. Fikirlərin əlaqə-ləndirilməsi, dolğun şəklə salınması, cilalamasonrakı mərhələlərdə həyata keçiriləcəkdir. Ənənəvi təlimdə bu mərhələ “qaralama

variantın yazılması” adlandırılırdı. Yazının, belədemək mümkünsə, “şəklini çəkən” şagirdlərsonrakı mərhələlərdə onun üzərində ciddiişləyir, yeni, bəzən isə əhəmiyyətli dərəcədəfərqlənən variant – “ağartma” hazırlayırdılar.
3. Gözdən keçirmək. Əsərin bütövlükdəyazılıb başa çatdırılması onun hələ hazır olmasıdemək deyil. Mətnin üzərində yaradıcılıq işininaparılmasına ciddi ehtiyac duyulur. Yazıçı mətndədəqiqləşdirmələr, ixtisarlar aparır, onu əlavələrləzənginləşdirir, bədii cəhətdən qüvvətləndirir.Yazıçı bu mərhələdə digər sənətkarlarla vətənqidçilərlə fikir mübadiləsi aparır, əsərinə“yad gözlə” baxır. Şagirdlər də işin buna bənzər icrasına ehtiyacduyurlar. Təkrarların aradan qaldırılması, sözvə ifadələrin əlavə edilməsi, hissələrin əlaqə-ləndirilməsi və s. bu mərhələdə həyata keçirilməliolan işlərdir. Bunun reallaşdırılmasının səmərəliyolu cütlərin bir-birinin yazısını növbə ilə ucadanoxuması ola bilər. Öz yazısını dinləyən şagirdondakı kəm-kəsirləri daha yaxşı duyur. Beləliklə,qüsurların aradan qaldırılmasına əlverişli imkanyaranır. Ənənəvi təlimdə bu iş fərqli şəkildə təşkiledilirdi. Şagirdlər öz yazılarını (və bir-birininyazısını) redaktə edirdilər. Bu, məktəbə genişyol tapmasa da, metodik ədəbiyyatda faydalı işnövü kimi əsaslandırılmışdır.
4. Düzəltmək. Bu, yazı ilə bağlı son işləriəhatə edir. Bu mərhələdə də müəyyən düzə-lişlərin (əlavələrin edilməsi, ixtisarların apa-rılması) həyata keçirilməsi mümkündür. Buradabaşlıca məqsəd mətnin təqdim ediləcək vəziyyətəgətirilməsidir. 
5. Nəşr etmək. Bu, yazıçının tam hazır vəziy-yətə gətirdiyi əsərini bölüşmək üçün təqdimetməsi mərhələsidir. Eləcə də bu mərhələ şa-girdin hazırladığı yazını müzakirəyə (dəyərlən-dirməyə) təqdim etməsi kimi başa düşülməlidir.Şagirdlər yazılarını divar qəzetində, müvafiqinternet saytında oxuculara təqdim edə bilərlər.Bu onlarda məsuliyyətin, yazı prosesinə maraqvə həvəsin artmasına səbəb olur.Şagirdlərdə yazı bacarığının formalaşdırılmasıməqsədini izləyən bu sistem ümumi təhsilinbütün səviyyələrində tətbiq edilmək üçün yararlısayılır. Bu layihədə bütövlükdə yazı işinə həsr
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edilmiş dərsin təşkilindən danışılmaqla kifayət-lənilməmişdir. Eləcə də ayrı-ayrı dərslərdə azvaxt aparan yazı işlərinin təşkili məqsədəuyğunsayılmış, maraqlı nümunələr verilmişdir.Məsələn, müxtəlif mövzularda keçilən dərslərdə
cəld yazının, sərbəst yazının və s. tətbiqi faydalısayılır. Cəld yazıya dərsdə beş dəqiqədən çoxolmayaraq vaxt ayrılır. Yazı konkret mövzu üzrə,yaxud bir suala cavab olaraq yerinə yetirilir. Buyazıda başlıca diqqət məzmuna yönləndirilirvə ondan daha çox dərsin düşünməyə yönəltməvə möhkəmləndirmə mərhələlərində istifadəolunur. Bu gün ədəbiyyat dərslərində geniştətbiq olunan yazılı təqdimatların hazırlanmasıcəld yazı kimi dəyərləndirilə bilər.Sərbəst yazı mahiyyətcə cəld yazıya bənzəyir.Başlıca fərq onun icrasına daha çox vaxtın (5-10 dəqiqə) ayrılmasıdır. Bu yazıda da başlıcadiqqət məzmuna yönləndirilir. Sərbəst yazıdaorfoqrafik, qrammatik qaydaların gözlənilməsiyox, fikrin tutumlu olması, ideyanın dolğunifadə edilməsi məqsəd kimi götürülür.Sərbəst yazıdan dərsin möhkəmləndirməmərhələsində istifadə olunur, lakin ondandüşünməyə yönəltmə mərhələsində də istifadəetmək mümkündür. Hər iki yazıdan seçmə nümunələrinin sinifdəoxunmasına vaxt ayırmaq faydalıdır. TTİMY layihəsi üzrə məktəbdə eksperimentləyoxlanılmış dərs nümunələrinin metodikyazılarda təsvir edilməsi müəllimlərə praktikkömək baxımından faydalıdır.

NƏTİcƏTədqiqatdan aşağıdakı nəticələri çıxarmaqolar:1. Ölkəmizdə dövlət müstəqilliyi bərpa olu-nandan sonra təhsil sahəsində islahatlarınaparılmasına geniş imkan yarandı. Təliminməzmununda və metodlarında təkmilləşmə,yenilənmə ardıcıl olaraq həyata keçirilməyəbaşlandı. 2. Yeni təlim texnologiyalarının mənim-sənilməsi istiqamətində müəyyən işlər ger-çəkləşdirildi; treninqlər təşkil edildi, xariciədəbiyyatlardan tərcümələr edildi. 

3. Fəal təlim texnologiyası kimi qəbul edilən
tənqidi təfəkkürün inkişafında mütaliə və yazılayihəsi 1990-cı illərin sonlarında diqqət mər-kəzində olsa da, az sonra, demək olar ki, unu-duldu. Bu layihə barədə yazılar (əsasən, tər-cümələr) çox sonralar meydana gəldi.4. TTİMY təlim prosesini maraqlı etməklə,şagirdlərdə əqli fəallığın, müstəqil düşüncənin,təfəkkürün inkişafını diqqət mərkəzində saxlayır.Tənqidi oxumaq və yazmaq bacarıqlarınınformalaşdırılması TTİMY üzrə təşkil ediləndərslərin mühüm vəzifəsi hesab edilir. Bu layihəfaktların, bütövlükdə təlim materialının sadəcəöyrənilməsini, əzbərlənməsini məqsədəuyğunsaymır. Şagirdlər mövzunu (təlim materialını)yaxşı planlaşdırılmış dərs əsasında düşünərək,anlayaraq mənimsəyirlər. Belə dərslərdətəhsilalanlar əvvəllər mənimsədikləri bilik vəbacarıqlardan faydalanır, onlardan istifadəetməklə yeni nailiyyətlər əldə edirlər. 5. TTİMY layihəsi üzrə təşkil edilən dərsinmərhələləri bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olubzəruri bilk və bacarıqların mənimsənilməsinəimkan yaradır. 6. Bu layihə üzrə keçilən dərslərdə özəl təlimmetodlarından istifadə edilir. Şagirdlərin idrakfəallığını təmin edən bu təlim metodlarınınqarşılıqlı əlaqədə tətbiqinə geniş imkan yaranır.7. TTİMY layihəsi üzrə dərs nümunələrininhazırlanması, məktəbdə sınaqdan keçirilməsivə istifadə üçün müəllimlərə çatdırılması metodi-ka elminin təxirəsalınmaz vəzifəsi kimi dəyər-ləndirilməlidir.
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Müasir dövrdə elmi və texnoloji tərəqqi prosesi ali təhsil kontekstində
islahatların aparılmasını və qlobal elmə çıxışı, fundamental və tətbiqi
araşdırmaların həyata keçirilməsini, habelə insan kapitalı bazasının
inkişafını təmin edə biləcək tədqiqat universitetlərinin yaradılmasını
zəruri edir. Xüsusilə də, bilik iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, yeni
biliklərin əldə olunması yollarının araşdırılması kontekstində müasir
tədqiqat universiteti konsepsiyasının aktuallığı daha da artmaqdadır.
Məqalədə elm dünyasında tədqiqat universitetlərinin rolu və
əhəmiyyətindən bəhs edilməklə, bu cür təhsil müəssisələrinin
qarşısında duran bəzi çağırışlar nəzərdən keçirilir.
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In modern world, scientific and technological advancements
necessitate reforms in the context of higher education and the
establishment of research universities that are capable to provide
access to global science, fundamental and applied research, as well
as human capital development. Specifically, the relevance of the
concept of a modern research university is growing in the context of
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gİrİŞMüasir dövrdə innovasiya imkanlarınınöyrənilməsi və inkişaf etdirilməsi hər bir ölkəniniqtisadi inkişafı üçün strateji əhəmiyyət daşıyır.Bu baxımdan, elm, texnologiya, innovasiya vədigər sahələrdə insan kapitalı bazasınıninkişafının birbaşa iştirakçısı qismində çıxışedən ali təhsil müəssisələrinin bu məqsədə nailolunmasındakı rolu genişlənməkdədir. Hazırkıqloballaşma dövrünün biliyə əsaslanan qlobaliqtisadiyyat mərhələsində ali təhsil iqtisadirəqabət qabiliyyətinin əsas hərəkətverici qüvvəsihesab edilir (Zapp, 2022). Bu yanaşma keyfiyyətliali təhsilin əvvəlki dövrlərlə müqayisədə dahada aktuallıq qazanması ilə nəticələnib. Belə ki,müasir dövrdə yüksək səviyyəli məşğulluqbacarıqlarının artırılması, qlobal miqyasdarəqabətədavamlı tədqiqat bazasının forma-laşdırılması və cəmiyyətin xeyrinə biliklərinyayılmasının təmin edilməsi zərurəti yaranıb. Bununla yanaşı, sürətlə inkişaf edən rəqəmsaltexnologiyaların imkanlarının, kütləvi şəbəkə-ləşmə və rəqəmsal əlaqələrin genişləndiyi birdövrdə biliyin transfer olunmasının üsul vəmexanizmlərinə yenidən nəzər salınmasızərurətə çevrilib. Eyni zamanda, COVID-19pandemiyası dövrünün xüsusiyyətlərinə nəzərsalarkən aydın olur ki, informasiya və kommu-nikasiya texnologiyalarının geniş imkanları fo-nunda gələcəklə bağlı yeni risklərə və qeyri-müəyyənliklərə daha hazırlıqlı olmaq üçünkütləvi məlumatların düzgün qiymətləndirilməsi,o cümlədən sürətlə dəyişən əmək bazarındarəqəmsallaşan iqtisadiyyatın faydalarındansəmərəli istifadə edilməsi kimi bacarıqlar hərzaman aktual olacaqdır. Belə ki, cari dövrdə in-formasiya və biliyin effektiv şəkildə idarəedilməsi həm fərdlər, həm də cəmiyyət üçünəsas prioritetlər sırasındadır. Beləliklə, adıçəkilən bacarıqların formalaşdığı ali təhsilsferasında diqqəti cəlb edən əsas məsələlərsırasına XXI əsrdə savadlılığın dəyişənkonsepsiyası, daha açıq innovasiya mühitindətədqiqatların aparılması və idarə olunması,qlobal və rəqəmsal dünyada insanlarınvətəndaşlıq və demokratiyaya hazırlanması

kimi məsələlər də daxildir (OECD, 2022).Göründüyü kimi, keyfiyyətli ali təhsilin əvvəlkidövrlərlə müqayisədə daha böyük əhəmiyyətdaşıması, həmçinin ali təhsil sektorunun sosialvə iqtisadi inkişafa olan potensial töhfəsi yenidənnəzərdən keçirilməlidir. Ali təhsil sektoru sosialvə iqtisadi inkişafa dörd əsas istiqamətdə töhfəverir: insan kapitalının formalaşdırılması (tədrisvasitəsilə); bilik bazalarının yaradılması (tədqiqatvə biliklərin inkişafı vasitəsilə); biliyin yayılmasıvə istifadəsi (bilik istifadəçiləri ilə qarşılıqlıəlaqə yolu ilə); biliklərin saxlanması (biliklərinnəsillərarası saxlanması və ötürülməsi, və yavarislik) (Henard, 2010). Beləliklə, tədqiqatkomponenti həm insan kapitalının yetişdirilməsivə dissiplinar yeniliklərin əldə olunması, həmdə ali təhsilin səmərəli idarə edilməsibaxımından bu sektorun mühüm tərkib hissəsikimi qəbul edilir. Bu baxımdan, ali təhsilmüəssisələrində tədqiqatın həyata keçirilməsi,səmərəli idarə olunması, həmçinin tədqiqatnəticələrinin cəmiyyətin xeyrinə istifadəsi kimiməsələlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
TƏdQİQAT UNİverSİTeTLƏrİNİN 
ƏHƏMİYYƏTİBir sıra ölkələrdə ali təhsildə tədqiqatınəhəmiyyəti “tədqiqat universitetləri”nin yara-dılmasını şərtləndirir. Ümumilikdə, tədqiqatuniversiteti yüksək keyfiyyətli təhsilin həyatakeçirilməsi üçün tədqiqat missiyasının güclüşəkildə vurğulandığı, dəstəkləndiyi, təşviqedildiyi, bunun üçün daxili sistemlərə vəidarəetməyə malik ali təhsil müəssisəsidir(Owen, 2018). Bu universitetlərdə tədqiqatasistemli şəkildə yanaşılır (yüksək keyfiyyətlitəhsil təmin edilməklə yanaşı), habelə tədqiqatnəticələri keyfiyyətli, geniş əhatəli doktoranturaproqramlarında və tədqiqat nəticələrində əksetdirilir. Bundan əlavə, tədqiqat universitetitexnoloji və intellektual liderlik üçün lazım olanyeni nəsil kadrların yetişdirilməsini və müasirelm üçün zəruri olan biliklərin inkişafetdirilməsini təmin etməklə qlobal ünsiyyət vəəməkdaşlığın mühüm komponentlərindən birikimi çıxış edir.
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Tədqiqat universiteti konsepsiyasına həmtədris, həm də tədqiqat komponenti daxil edilir.Belə ki, tədrisin daim yenilənməsində və əməkbazarının tələblərinə uyğun şəkildə qurul-masında ali təhsil müəssisəsinin tədqiqatpotensialı əsas rollardan birinə malikdir. Təhsilproqramının bilik bazasının dinamikliyi vətələbə-müəllim birgə əməyinin bu biliyin aktivemalçısı olması tədqiqat-əsaslı tədrisin əsasideyasını təşkil edir (Zeichner, 1983). Tədqiqat-əsaslı tədrisin əsas məqsədi isə təhsil zamanınəzəri aspektlərin təcrübə və günün tələbləriilə inteqrasiya edilməsidir. Tədqiqat univer-sitetlərinin əsas keyfiyyət göstəricilərinə tədrisvə tədqiqatın vəhdəti, onlar arasında sinergikəlaqənin mövcud olması daxildir. Bu yanaşmayaəsaslanan tədqiqat universitetlərinin yaradıl-masına ilk dəfə Avropa və ABŞ-da başlanılıb,son iki onillikdə isə başqa bir sıra ölkələr də(xüsusilə də, Çin) bu istiqamətdə addımlar atıb. Qeyd olunmalıdır ki, universitetlər (ortaəsrlər dövründə Avropada yarandığı gündənetibarən) ilkin mərhələdə, əsasən, yeni biliklərinyaradılması ilə deyil, onun ötürülməsi, qorunmasıvə şərh edilməsi ilə məşğul olub. Universitetkontekstinə tədqiqat konsepsiyası ilk dəfə XIXəsrin əvvəllərində Vilhelm fon Humboldtuntəşəbbüsü ilə əlavə edilib (Altbach, 2007). Vil-helm fon Humboldtun yanaşmasına əsasən uni-versitet bilavasitə Almaniyanın milli və elmiinkişafına təkan verməli idi. Humboldtun inqilabikonsepsiyası yeni alman universitetlərində(həmçinin yeni modelə uyğunlaşdırılmış digəruniversitetlərin) müxtəlif tədqiqatların həyatakeçirilməsinə və elm adamlarının yetişdiril-məsinə güclü təkan verməklə Almaniyanınmüasir ölkə kimi formalaşmasına geniş töhfəverib (Altbach, 2007). 1862-ci ildən sonra ABŞ,bir neçə onilliklər sonra isə Yaponiya almanmodelinin bir neçə meyarına müraciət etməkləyerli ehtiyaclara uyğun universitet modeli tətbiqedib (Altbach, 2007). Ümumilikdə, əsasən, Al-maniya, Yaponiya və ABŞ-ın tədqiqat universitetikonsepsiyasının variasiyaları müasir tədqiqatuniversitetlərini xarakterizə edir. Hindistandada ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsindətədqiqatın əhəmiyyəti (həm də ölkənin iqtisadi

inkişafındakı roluna görə) xüsusi vurğulanırvə tədqiqat komponentinə xüsusi diqqət ayrılır(Pankaj, 2021).Göründüyü kimi, dünyanın müxtəlifölkələrində mövcud tədqiqat universitetlərininstandartlarının saxlanılması və ya tədqiqat uni-versiteti statusuna nail olunması üçün keyfiyyətinartırılması istiqamətində müxtəlif addımlaratılır.
TƏdQİQAT UNİverSİTeTLƏrİNİN 
XÜSUSİYYƏTLƏrİProfessor Con Teylora görə uğurlu tədqiqatuniversitetlərinə bu əsas xüsusiyyətlər aiddir:• baza və tətbiqi tədqiqatın həyatakeçirilməsi;• tədqiqat-əsaslı tədris;• akademik fənlərin genişliyi;• magistratura və doktorantura tədqiqatproqramlarının yüksək nisbəti;• yüksək xarici mənbələrdən maliyyələşməsəviyyəsi;• beynəlxalq baxış (Taylor, 2006).Qeyd olunan xüsusiyyətlər tədqiqat univer-sitetlərinin fəaliyyəti haqqında aydın təsəvvürünyaradılmasına səmərəli zəmin yaradır. Bunabaxmayaraq, bu amillərin mövcud olmasıtədqiqat universiteti statusunun əldə olun-masının şərti kimi qəbul edilə bilməz. Tədqiqatuniversitetinin əsas mahiyyətini dərindən başadüşmək üçün onu digər universitetlərdənfərqləndirən xüsusiyyətləri üzə çıxarmaqlazımdır. Bu məqsədlə, professor Filip Altbakıntədqiqat universitetlərinə aid etdiyi əsasxüsusiyyətləri nəzərdən keçirmək məqsədə-uyğun hesab edilir. Filip Altbaka görə uğurlutədqiqat universitetlərini şərtləndirən amillərbunlardır:• tədqiqat universiteti ali təhsil sistemindəakademik iyerarxiyanın ən yüksəkpilləsində yer alır və müvafiq dəstəkdənbəhrələnir;• dövlət maraqlarına xidmət edir;• ən yaxşı işçi heyətin və tələbələrin cəlbedilməsi, tədqiqat infrastrukturunundəstəklənməsi üçün digər
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universitetlərdən daha çox maliyyə dəstəyialır;• əqli mülkiyyətdən gəlir əldə etməkpotensialına sahibdir;• muxtariyyət statusludur;• akademik azadlığa sahibdir (Altbach, 2013). Beləliklə, tədqiqat universiteti kompleksstruktura malik, özünəməxsus missiya və stratejiəhəmiyyətə malik təhsil müəssisəsidir. Qeydolunan xüsusiyyətlərin hər biri milli reallıqlarauyğunluğu baxımından ayrı-ayrılıqda dərindənaraşdırılmalı və əsaslandırılmalıdır. Cari əsrdə dünya universitetlərinin diqqətinicəlb edən qlobal reytinqlərin də özünəməxsusqiymətləndirmə meyarları nəzərdən keçiril-məlidir. Məsələn, ən çox istinad edilən “TimesHigher Education” reytinqi 99 ölkədən 1600ali təhsil müəssisəsini 4 əsas istiqamət üzrə(tədris, tədqiqat, bilik transferi və beynəlxalqbaxış) qiymətləndirərək cədvəl tərtib edir1.Geniş izləyici kütləsinə malik digər reytinq,“Shanghai Ranking”də hər il 1800 ali təhsilmüəssisəsi xüsusi meyarlar (“Nobel” mükafatıvə ya “Fields” medalı qazanan məzunların vəəməkdaşların sayı, “Clarivate Analytics” tərə-findən seçilmiş yüksək istinad edilən təd-qiqatçıların sayı, elm və təbiət sahəsində jur-nallarda dərc olunan məqalələrin sayı, “ScienceCitation Index”də indeksləşdirilmiş məqalələrinsayı və universitetin adambaşına performansgöstəriciləri) üzrə qiymətləndirilərək yekunda1000 universitet seçilir və sıralanır2. Bureytinqlər, əsasən, tədqiqat gücü və tədqiqatnəticələrinə əsaslandığından müxtəlif qurum-ların, təşkilatların və subyektlərin tədqiqataolan diqqətinin artmasına gətirib çıxarır. Qeydolunmalıdır ki, qlobal universitet reytinqləriyalnız tədqiqat universitetlərini əhatə etməsədə, qiymətləndirmənin nəticəsinin ifadəolunduğu reytinq cədvəlində ön yerlərdə, əsasən,tədqiqat universitetlərinin yer alması tədqiqatpotensialının əhəmiyyətini və gücünü nümayişetdirir. 

AZƏrbAYcANdA TƏdQİQAT 
UNİverSİTeTLƏrİNİN YArAdiLMASi İLƏ 
bAĞLi reALLiQLAr  Azərbaycan Respublikasında insan kapitalınıninkişaf etdirilməsi prosesində ali təhsil müəs-sisələrinin beynəlxalq səviyyədə keyfiyyətbaxımından rəqabətə davamlılığının əhəmiyyəti2021-ci ildə təsdiq olunmuş “Azərbaycan 2030:sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”sənədində xüsusi vurğulanıb3. Beləliklə,Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin bey-nəlxalq səviyyədə rəqabətə davamlılığının təminedilməsi və XXI əsrin tələblərinə uyğun-laşdırılması strateji əhəmiyyətli prioritet məsələhesab edilir. 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası NazirlərKabinetinin 610 nömrəli Qərarı ilə “Ali təhsilmüəssisələrinə “Tədqiqat universiteti” statusuverilməsi üçün Tələblər”in təsdiq edilməsinəbaxmayaraq, hər hansı bir ali təhsil müəssisəsininstatusunda dəyişiklik həyata keçirilməyib.Bununla yanaşı, Azərbaycan universitetlərininmövqeyinin qlobal reytinqlərdə zəif olması vəya bir sıra universitetlərin, ümumiyyətlə, reytinqcədvəlinə daxil olmaması bu sahədə ciddiislahatların aparılmasını və tədqiqat poten-sialının gücləndirilməsinin imkan və yollarınınəsaslı araşdırılmasını zəruri edir. Qeyd olunmalıdır ki, tədqiqat universitetininyaranması, ilk növbədə universitetin tədqiqatpotensialının gücləndirilməsini şərtləndirir. Bubaxımdan, Azərbaycan universitetlərinin tədqiqatpotensialının ölçülməsi, mövcud vəziyyəti vətəhlili xüsusi önəm kəsb edir. Dünya Bankının2017-2018-ci illərdə apardığı tədqiqatın nəti-cələrini əks etdirən hesabatına görə Azərbay-canda təhsil və elm arasında bölgü güclü olaraqqalır (World Bank, 2018). Belə ki, Sovet dönə-minin ənənələrindən irəli gələrək universitetlər,əsasən, ali təhsil verilməsi üzrə ixtisaslaşıb,tədqiqatın təşkili və həyata keçirilməsi üzrəəsas səlahiyyətlər isə Azərbaycan Milli Elmlər

Müasir ali təhsil sistemində tədqiqat universitetlərinin əhəmiyyəti

47http://as-journal.edu.az

———————————————————
1 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
2 https://www.shanghairanking.com/methodology/arwu/2021
3 https://president.az



Akademiyasına (AMEA) məxsusdur. AMEA-nıntəhsil və tədqiqatı bir araya gətirmək sahəsindəkicəhdləri müsbət tendensiyanın əlamətləri kimiqiymətləndirilsə də, ali məktəblərlə daha sıxəməkdaşlığa nail olunması üçün kifayət deyil.Hesabatda qeyd olunduğu kimi, universitetlərintədqiqat potensialının artırılmasını şərtləndirənəsas amillərdən biri olan tədqiqat maliyyəsi alitəhsil müəssisələrinin üzləşdiyi əsas prob-lemlərdəndir. Bu baxımdan, hesabatda səmərəlimaliyyələşdirmə, eləcə də qiymətləndirmə vəkeyfiyyət təminatı mexanizmlərinin düzgünqurulması ilə yanaşı, beynəlxalq tədqiqatproqramları və şəbəkələrində daha aktiv iştirakedilməsi, universitet-sənaye əlaqələrin güc-ləndirilməsi kimi tövsiyələr irəli sürülür (WorldBank, 2018). UNESCO tərəfindən 2021-ci ildətəqdim olunan hesabata əsasən Azərbaycandaqeyri-neft sektorunda ciddi canlanma müşahidəolunmayıb, o cümlədən texnologiya və inno-vasiyaya əsaslanan iqtisadiyyata yönəlmə sahə-sində kifayət qədər tədbirlər həyata keçirilməyib(UNESCO, 2021). Qeyd olunan problemlərinaradan qaldırılması üçün Azərbaycan univer-sitetlərində doktorantura təhsili üzrə yerlərinsayının artırılması və elmi nəticələrin əhəmiyyətlidərəcədə genişləndirilməsi prioritet hesabolunur. Beləliklə, yeni biliklərin yaradılmasınıtəşviq etməklə sosial-iqtisadi vəziyyətə töhfəvermək üçün bu sahədə əsaslı araşdırmalarınaparılması məqsədəuyğun hesab edilir. 
dÜNYA PrAKTİKASiNdA TƏdQİQAT 
UNİverSİTeTLƏrİNİN ƏHƏMİYYƏTİTədqiqat universitetlərinin xüsusiyyətləriniaraşdırarkən müxtəlif ölkələrin təcrübələrininnəzərdən keçirilməsi məqsədəuyğun hesabedilə bilər. Tədqiqat universiteti və ya hər hansıbir akademik institut milli reallıqları nəzərəalmaqla yanaşı, bu tipdən olan ali təhsil müəs-sisələrinin baza modelində mütləq şəkildəqlobal miqyasda ən yaxşı universitetlərin təc-rübəsini əks etdirməlidir.ABŞ-da təhsil sahəsində tədqiqat universi-tetlərinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsi diqqəticəlb edir. Bu universitetlər müasir ABŞ cəmiy-

yətinin və dünya vətəndaşlarının sağlamlığına,sosial rifahına əhəmiyyətli dərəcədə töhfə verənbiliklərin inkişaf etdirilməsinə dəstək verir(Owen, 2018). Universitet tədqiqatlarınındəyərinin izah edilməsi üçün edilən səylərinəksəriyyətinin nəşrlərə və ya patentləşdirməyə,lisenziyalaşdırmaya yönəlməsinə baxmayaraq,ABŞ-da bir sıra alimlər daha çox tədqiqatçılarınvə tədqiqat şəbəkələrinin işini vurğulamağaüstünlük verir. Belə ki, universitet kampuslarındaaparılan tədqiqatların müxtəlif və kompleksəməkdaşlıq şəbəkələrini yaratması və yayaranmış əlaqələri inkişaf etdirməsi müşahidəolunub. Həmin şəbəkələr həm yeni biliklər vədavamlı təlimlər üçün sosial zəmin, həm dəuniversitetlərdə bilik və bacarıq mənbəyi olmağaimkan verən əsas qüvvə rolunu oynayır.İnkişaf etmiş ölkələrin dövlət siyasətindətədqiqat universitetlərinə verilən önəm maliyyəməsələlərinin nəzərdən keçirilməsi zamanıdaha da aydın olur. Məsələn, ABŞ-da dövləttərəfindən maliyyələşdirilən fundamental təd-qiqatların əksəriyyəti universitet kampuslarındakonseptuallaşdırılır və araşdırılır (Owen, 2018).Burada federal qrantlar və dövlət büdcəsindənayırmalar kimi dövlət investisiyaları universitetkampusunda müxtəlif məqsədli tədqiqat işlərininhəyata keçirilməsinə zəmin yaradır. 
AKAdeMİK SİSTeMdƏ TƏdQİQAT 
UNİverSİTeTLƏrİNİN YerİQeyd olunmalıdır ki, qabaqcıl ölkələrin alitəhsil sistemləri geniş çeşidli və əmək bazarınıntələb etdiyi müxtəlif sahələrə aid işçi qüvvəsiyetişdirən ali təhsil müəssisə modellərini əhatəedir (təkcə tədqiqat universitetləri deyil, həmdə politexnik institutlar, kolleclər, texniki insti-tutlar, çoxprofilli universitetlər və s.) (WorldBank, 2002). İnkişaf etmiş ölkələrin ali təhsil sisteminədaxil olan ali təhsil müəssisələri bir neçə kate-qoriyaya ayrılır. Məsələn, ABŞ-da bu cürtəsnifatlaşdırılmış təhsil sistemini özündə ehtivaedən və uğurlu hesab olunan “Kaliforniya”modelinə əsasən 3 növ ali təhsil müəssisəsimövcuddur: peşəyönlü kolleclər, çoxməqsədli
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dövlət universitetləri və tədqiqatyönlü uni-versitetlər (Geiger, 2004). Qeyd olunan hər birali təhsil müəssisəsi fərqli missiyaya, özünə-məxsus maliyyələşdirmə və dəstək mexanizm-lərinə malikdir. Buna oxşar təcrübə digərölkələrdə də izlənə bilər. Belə ki, Böyük Bri-taniyada 1970-ci illərdən başlayaraq, ən yüksəkpillələrdə mövqe tutan universitetlərə (Oksford,Kembric və s.) tədqiqatı stimullaşdırmaq vəgenişləndirmək məqsədilə daha çox maliyyəvəsaitləri ayrılır (Altbach, 2007).Beləliklə, tədqiqat universitetlərinin inkişafınadəstək vermək üçün onları digər tipli ali təhsilmüəssisələrindən fərqləndirmək, daha yüksəksəviyyədə maliyyə vəsaitilə təmin etmək və butəhsil müəssisələrinin cəmiyyətdə həlledici rolamalik olması ideyasını dəstəkləmək məqsədə-uyğun hesab edilir. Hazırda tədqiqat univer-sitetlərinin sayı çox olmasa da, onlar ən nüfuzluuniversitetlər hesab edilir. Bu təhsil müəs-sisələrində əmək haqları, adətən, daha yüksək,professor-müəllim heyətinin tədris üzrəöhdəlikləri daha az, kitabxana və laboratoriyaimkanları isə ölkə üzrə orta göstəricidənyuxarıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,mövcud resursların məhdudluğu və tədqiqatuniversitetinə aid xərclərin yüksək olması iləəlaqədar olaraq, bir sıra ölkələrdə cəmi bir-ikitədqiqat universiteti fəaliyyət göstərir. Halbukitədqiqat universitetləri və tədqiqat potensialıyüksək olan ali təhsil müəssisələri qloballaşandünyada xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yüksəktədqiqat potensialına malik universitetlərrəqabətqabiliyyətliliyini təmin edərək, həmsosial-iqtisadi inkişafı təşviq edir, həm də qlobalbilik şəbəkəsində öz töhfəsini verərək, ölkəninnüfuzunu artırır. Bu baxımdan, inkişaf etməkdəolan ölkələrdə milli səviyyədə ali təhsil sek-torunun tədqiqat infrastrukturuna investi-siyaların artırılması və bu məqsədlə müvafiqinsan kapitalı bazasının formalaşdırılmasıməqsədəuyğun hesab edilir. Ona görə də tədqiqatuniversiteti adını qazanmaq istəyən univer-sitetlər beynəlxalq elmi şəbəkədə iştirak etməli,dünya miqyasında rəqabət aparmaq imkanlarınamalik olmalıdır.Hesab edilir ki, qabaqcıl elmi inkişafın mənim-

sənilməsi və bu inkişafda iştirakın təminolunması üçün hər bir ölkənin qlobal elm vəakademik araşdırma şəbəkəsi ilə əlaqəliakademik institutlara ehtiyacı var (Altbach,2007). Eyni zamanda, inkişaf etməkdə olanölkələrin akademik institutları ilə sənayeləşmişölkələrin universitetlərinin (məsələn, Oksfordvə ya Harvard) imkanları arasında böyük fərqlərəbaxmayaraq, milli inkişafın dəstəklənməsiməqsədilə tədqiqatların aparılması üçün əksərölkələrdə ən azı bir müvafiq universitetin olmasıvacibdir.
NƏTİcƏGöründüyü kimi, dünyanın müxtəlif ölkə-lərində mövcud tədqiqat universitetlərininstandartlarının saxlanılması və ya tədqiqat uni-versiteti statusuna nail olunması üçün keyfiyyətinartırılması istiqamətində müxtəlif addımlaratılır. Digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycandada ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq səviy-yədə rəqabətə davamlılığının təmin edilməsivə XXI əsrin tələblərinə uyğunlaşdırılması stratejiəhəmiyyətli prioritet məsələ hesab edilir. Bunagörə də Azərbaycan Respublikasının ali təhsilsistemində səmərəli maliyyələşdirmə, qiymət-ləndirmə və keyfiyyət təminatı mexanizmlərinindüzgün müəyyənləşdirilməli, beynəlxalq tədqiqatproqramlarında daha intensiv iştiraka nailolunmalı, tədqiqat şəbəkələrinə qoşulmaq, uni-versitet-sənaye əlaqələrin gücləndirilməsi məq-sədilə əsaslı araşdırmalar davam etdirilməlidir. 
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Elm və texnikanın inkişaf etdiyi, informasiya-kommunikasiya texno-
logiyalarından istifadənin sürətləndiyi müasir dövrdə müəllim peşəsinin
qarşısında yeni vəzifələr qoyulur. Təhsilverənlərin peşəkarlıq səviy-
yəsinin bu tələblərə uyğunlaşdırılması üçün müəllim hazırlığına
diqqətin artırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə müəllim
peşəkarlığı, səriştəliliyi, onların peşəkar inkişafında hansı cəhətlərə
diqqət yetirilməsinin vacibliyi, bacarmalı və bilməli olduqları məsələlər
əksini tapır. İngilis dili müəllimlərinin peşəkar hazırlığının dilin tədri-
sində əsas rol oynadığı açıqlanır. Qeyd olunur ki, Azərbaycanın
ümumtəhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən ingilis dili müəllimləri
dilin effektiv tədrisinə, səriştə əsaslı təhsilə diqqət yetirməli, bilik və
bacarıqlarını inkişaf etdirməlidirlər.
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GİrİŞElm və texnikanın inkişaf etdiyi, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadəninsürətləndiyi müasir dövrdə müəllim peşəsininqarşısında yeni vəzifələr qoyulur. Təhsilve-rənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin bu tələblərəuyğunlaşdırılması üçün müəllim hazırlığınadiqqətin artırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.“Təhsilalanın savadlı və səriştəli şəxs kimiformalaşmasına müəllimin təsiri onun akademikbacarıqlarından, tədris təcrübəsindən və peşə-karlıq səviyyəsindən xeyli asılıdır. Müəlliminbu keyfiyyətləri ilə təhsilalanların nailiyyətləriarasında sıx korrelyasiya mövcuddur” (Abbasov,Hacıyev və b. 2012). Bu məsələ 2013-cü ildəqəbul edilən “Azərbaycan Respublikasındatəhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”ndaöz əksini tapıb. Müasir təhsilə yeni yanaşmalar tədrismateriallarının, proqramlarının, metodlarının,yanaşmalarının, texnologiyaların modernləş-dirilməsi ənənəvi “peşəkarlığın” da dəyişməsini,müasir tələblərə cavab verməsini tələb edir.Bunun üçün isə hər bir müəllimə özünü inkişafetdirmək üçün şərait yaradılmalı və dəstəkolunmalıdır. Dünyada baş verən davamlı dəyişikliklər fo-nunda ölkəmizin təhsil sektoru da dövrüntələblərinə uyğun olaraq inkişaf edir. Bu prosesingilis dilinin tədrisinin müasir dövrün tələb-lərinə uyğunlaşdırılmasını zəruri edir. Aydındırki, dərsin XXI əsrin tələblərinə uyğun təşkilində,şagirdlərdə tənqidi düşüncə, yaradıcılıq,əməkdaşlıq, ünsiyyət, özünü təkmilləşdirmə vəözünü inkişaf kimi bacarıqların inkişaf etdi-rilməsində xarici dil müəllimlərinin rolu danıl-mazdır. Aparılan elmi araşdırmalara, müşahi-dələrə əsasən müəllimlərin peşəkar inkişafınındaim həyata keçirilməli və davamlı olaraqnəzarət edilməli bir proses olduğu aydın görülür.Bu əsasda Fullan (2007) müəllimlərin peşəkarinkişafını ilkin pedaqoji təhsildən tutmuş bütünkaryera boyu formal və qeyri-formal təlimtəcrübəsinin ümumi dövrü hesab edir. Tədrisdə peşəkar inkişaf müəllimlərin pe-daqoji bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək,

keyfiyyətini artırmaqdır. Tədris metodunutəkmilləşdirmək, keçdiyi mövzulara dair sorğu-sual etmək, özünə inam qazanmaq, öyrənməyiöyrətməyə cəlb etmək, bölüşmək, təsir gös-tərmək, əməkdaşlıq etmək həm müəllimin, həmdə şagirdin fəaliyyətini təkmilləşdirmək və yenitrendlərdən xəbərdar olmaqdır.
MüəllİM PEŞəKArlıĞı və 
ŞərİŞTəlİlİKMüəllimin peşəkar hazırlığının və fəaliyyə-tinin əsas göstəricisi təhsilə səriştəli yanaşmadır.Səriştəli müəllim şagirdə hazır biliklər vermə-məli, çalışmalıdır ki, şagird üçün problem sayılanməsələlərlə bağlı onlarda fikir formalaşsın,problemi həll etməyə səy göstərsinlər. Bu cüryanaşma modelinin dörd komponentini gös-tərmək olar: məntiqi, funksional, semantik,texnoloji. Qarşılıqlı əlaqədə, vəhdətdə götürülənbu komponentlər pedaqoji səriştəliliyin artırıl-masına və pedaqoji problemlərin həll edilməsinəşərait yaradır. Bir-biri ilə sıx əlaqədə olan “Peşəkarlıq vəsəriştəlilik” arasındakı ardıcıllığı bilmək lazımdır.Müəllimin pedaqoji-psixoloji, metodiki biliyəvə bacarığa malik olması, pedaqoji prosesdəyaradıcı fəaliyyəti, təlimin bütün mərhələlərininincəliklərini bilməsi peşəkarlıqdan irəli gəlir.Səriştəlilik isə müəllimin pedaqoji prosesiustalıqla, səmərəli və inkişafetdirici metodlarlahəyata keçirməsidir. “Azərbaycan Respublika-sında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiya-sı”nda da qeyd olunduğu kimi “səriştəyə əsas-lanan təhsil sosial-iqtisadi inkişafa daha effektlixidmət göstərir” (Abbasov, Hacıyev və b. 2012). Müəllim hazırlığında pedaqoji səriştəliliyinbir neçə növünü qeyd edə bilərik: • qarşıya aydın məqsədlər qoymaq və onlaraçatmaq üçün nəzəri biliklərə, praktik vərdişlərəyiyələnmək;• psixoloji bacarıqlara sahib olmaq: burayaözünənəzarət, özünəəminlik, şagirdlərin fərdipsixoloji xüsusiyyətlərinə bələdlilik bacarığı,düşünmə, adaptasiya, mücərrədləşdirmə, tə-fəkkür və təxəyyülün sərbəstliliyi, aydınlığı,orjinallığı kimi keyfiyyətlər daxildir;
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• pedaqoji prosesi nəzarətdə saxlamaq, ob-yektiv analiz və sintez etmək, qiymətləndirmək;• öz üzərində fasiləsiz işləmək, yerli və xaricimüvafiq ədəbiyyatlarla mütəmadi tanışlıq, təhsilsahəsində meydana çıxan yeni texnologiyalarımənimsəmək, qabaqcıl təcrübələrə istinadetmək;• tədris prosesində şagirdlərin həm marağını,həm də fəallığını təmin etmək, bunun üçünənənəvi və müasir metodların qarşılıqlı, inte-qrativ formada təqdim olunması;• yerli və dünyəvi dəyərlərin vəhdətdə tərbiyəolunması;• təlim prosesində əks-əlaqənin təmin olun-ması;• şagirdlərdə özünəəminlik, inamlılıq, prob-lemli vəziyyətdə obyektiv çevik qərarlarınverilməsi, sağlam rəqabətə girmək, tənqidimühakimə yürütmək, fikirlərini əsaslandırmaq,qərar qəbul etmək, fikir müxtəlifliyinə hörmətləyanaşmaq, fərdi və kollektiv əmək mühitinəuyğunlaşmaq kimi bacarıq və vərdişlərinformalaşdırılması;• yarana biləcək hər hansı anlaşılmaz şə-raitdən, mübahisəli və narahatlıq yarada biləcəkvəziyyətlərdən çevik, sürətli qərarlar qəbuledərək çıxmaq;• məqsədə çatmaq üçün yeni innovasiyalar-dan səmərəli istifadə;• ictimai-sosial həyatda müəllim şəxsiyyətini,nüfuzunu, amalını qoruyub saxlamaq;• fəaliyyət göstərdiyi kollektivdə və şagirdlərarasında özünə inam, etibar, etimad qazanmaq; • şəxsi məsuliyyət, dinləmək və anlayışlaqəbul etmək bacarığı.Müasir təlimin tələblərinə cavab verməküçün təhsilin əsas aparıcı siması olan müəlliminbir sıra vəzifələri yerinə yetirməsi məqsədəuyğunhesab edilir: • pedaqoji prosesin tələblərinə cavab verməkvə peşə funksiyalarını yerinə yetirmək üçünmüəllimə xas bütün bacarıqlara sahib olmaq;• pedaqoji fəaliyyəti dövründə zəruri bacarıqvə vərdişlərə yiyələnmək, onlardan məqsədyönlüistifadə etmək;• təlim-tərbiyə prosesində uğur qazanmaq,bu prosesi müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək

üçün yeni pedaqoji təfəkkürə sahib olmaq;• tədris prosesinə tədqiqatçı mövqeyindənyanaşaraq, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanıtəmin etmək və nəzəri biliklərin təcrübəyəəsaslanmasını həyata keçirmək;• özünütəhsillə, peşəkarlıq səviyyəsini inkişafetdirməklə yanaşı, sosial nüfuzunu qoruyubsaxlamaq.Müəllimin peşəkarlığı müasir dərsə verilənəsas tələblərdən biri kimi də aktuallıq kəsbedir. Deməli, peşəkarlıq tədris materialınınşagirdlər üçün əlçatan, anlaşıqlı edilməsi, təhsil-alanlara pedaqoji-psixoloji kömək göstərilməsivə dərs prosesinə yaradıcı yanaşmaqla müm-kündür.Bu da həqiqətdir ki, təhsil və təlimdə yeniçağırışlardan faydalanmaq müəllimlərə lazımibacarıqlara yiyələnməkdə kömək edir. Ona görədə müəllimlər təhsil sahəsində baş verən davamlıdəyişikliklərlə ayaqlaşmalıdırlar. Davidson(2012) bunu nəzərə alaraq ingilis dili müəllimləriüçün davamlı peşəkar inkişaf çərçivəsi təklifedib. Xarici dilin tədrisi üzrə müəllim peşə-karlığının hansı səviyyədə olduğunu asanlıqlamüəyyən etməyə imkan verən bu çərçivə altımərhələdən ibarətdir (Cədvəl 1). Cədvəldən aydın olur ki, dördüncü səviyyədənetibarən müəllimlər tədris müəssisəsinin di-rektoru, müəllimlərin təlimçisi, müfəttiş kimiaparıcı, məsləhətçi vəzifələri yerinə yetirə bilənixtisaslı və yüksək səviyyəli mütəxəssislər hesabolunurlar. Cədvəl 2-də təcrübəli müəllimin xüsusiy-yətləri haqqında ətraflı məlumat təqdim edilir.Bu cədvəldə təcrübəli müəllimin peşə xü-susiyyətləri, ehtiyacları və məqsədləri, onunnecə irəliləyəcəyi, davamlı peşəkar inkişaf üçünprioritetləri, gördüyü fəaliyyətlər haqqında ət-raflı məlumat verilir.Müasir müəllim pedaqoji-psixoloji təcrübə-sini, peşəkarlığını aşağıda qeyd olunan isti-qamətlərdə artıra bilər:1) tədris etdiyi fənnini daha dərindən bil-məsində, bu sahədə biliklərini artırmasında,bu istiqamətdə mövcud ədəbiyyatları, yeniyanaşmaları araşdırmaqda, bir sözlə, peşəsahəsində;
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2) yeni pedaqoji texnologiyaları, təlim me-todlarını, müasir təlimin məzmununda öz əksinitapan yeni formaları mənimsəməklə və bunlarıtədris prosesində səmərəli tətbiq etməklə, tədrismetodikası sahəsində;3) tədris etdiyi mövzunu, fənni, materialısinifin və şagirdlərin psixoloji səviyyəsinə, pe-daqoji prosesin tələblərinə uyğunlaşdırmaqla,pedaqogika və psixologiya sahəsində. Müasir müəllim peşəkarlığının artırılmasındafəaliyyətini planlı şəkildə həyata keçirməlidir.O, aşağıda qeyd olunan istiqamətlər üzrə peşəkarinkişaf planını hazırlaya bilər: • fasiləsiz olaraq özünü və dünyagörüşünütəkmilləşdirmək üçün pedaqoji, psixoloji vəmetodiki ədəbiyyatların, təcrübələrin öyrənil-məsi;• təlim, tərbiyə və tədris prosesinin səmə-rəliliyinin təmin olunması üçün proqram, me-todik vəsaitlərin işlənib hazırlanması;• fəaliyyət göstərdiyi məktəbin pedaqoji,metodiki iş sistemində iştirak etmək və digərqabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsinin öyrə-nilməsinə səy göstərilməsi. 

İngilis dilinin tədrisində peşəkar inkişaf
prosedurları: Dil tədrisində müəllimlərin peşəkar inkişafınıasanlaşdırmaq üçün müxtəlif yanaşmalarmövcuddur. Bu əsasda Burns and Richards(2009) peşəkar inkişaf fəaliyyətlərini əməkdaşlıq,tədqiqat və təcrübə yolu ilə təsnif edir. Richardsand Farrell (2005) isə bu fəaliyyətləri necəhəyata keçirildiyinə uyğun olmaqla fərdi, birə-bir, qrup əsaslı, müəssisə çərçivəsi şəklindəkateqoriyalara bölür və hər kateqoriya üzrəinkişaf bacarıqlarını ümumiləşdirir. Bufəaliyyətlərə konfranslar, seminarlar, özünənəzarət, həmkarları tərəfindən müşahidə,müəllimlərin portfeli, kritik hadisələrin təhlili,refleksiv təcrübə və fəaliyyət tədqiqatı daxildir.Təhsildə xarici dil müəllimlərinin peşəkarinkişafını təkmilləşdirmək üçün ilk olaraqmühüm problemlər və ehtiyaclar araşdırılıbtapılmalıdır. Müəllimlərin peşəkar inkişafı iləəlaqəli qarşılaşdıqları çətinlikləri, ehtiyaclarıdaha dərindən öyrənməyə kömək edəcəkaraşdırmalara da ehtiyac vardır. Bu əsasda Öz-bilgin (2016), xarici dil müəllimlərinin peşəkar
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cədvəl 1 Davamlı Peşəkar İnkişaf çərçivəsinin Mərhələləri (Davidson & et al., 2012)

Peşəkar 
hazırlıq 
səviyyəsi 
aşağı olan
müəllimlər

1. Başlanğıc

2. Müəllimlik
fəaliyyətinə yeni
başlayan

Prinsiplərin 
öyrənilməsi

Prinsiplərin 
praktikada tətbiqi

Siz ilkin sertifikatınız üçün təhsil alırsınız və ingilis dili 
müəllimliyi sahəsində ilk işinizi planlaşdırırsınız.

Siz ilkin ixtisasa sahibsiniz və müəllimlik fəaliyyətinizin
ilk illərindəsiniz, kursunuzda öyrəndiyiniz prinsipləri 
praktikada tətbiq edirsiniz.

Təcrübəli 
müəllim

3. İnkişaf 
etməkdə olan

4. Təcrübəli

Güvən və bacarıqların
formalaşdırılması

Güvən, təcrübə və
düşüncə nümayişi 
etdirmək

Siz bir neçə illik təcrübəyə malik TEFL-I sertifikatına malik
ixtisaslı müəllimsiniz, ola bilsin, TEFL-Q kvalifikasiyası alırsınız.

Siz TEFL-Q diplomlu müəllimsiniz.

Müəllimlər 
daha qabaqcıl 
vəzifələri 
icra edirlər

5. Qabaqcıl

6. Mütəxəssis

Yaxşı təcrübə nümayiş
etdirən yüksək ixtisaslı
mütəxəssissiniz

Rəhbərlik etmək və
məsləhət vermək

TEFL diplomu olan ixtisaslı müəllim, məsələn, baş müəllim və
ya aparıcı müəllim kimi əlavə vəzifələr və rolları öz üzərinə
götürə bilərsiniz.

Siz tədris işləri üzrə direktor, təlimatçı-müəllim, dərs 
vəsaitlərinin müəllifi, inspektor kimi rəhbər və məsləhət
funksiyalarını öz üzərinizə götürürsünüz.



inkişafla bağlı ehtiyaclarını araşdıraraq aşağıdakıtəklifləri irəli sürür:1. Xarici dil müəllimlərinin öz inkişaflarıüçün elmi konfransların, beynəlxalq və yerlitəhsil layihələrin iştirakçısı olması.2. Müəllimlər üçün uzunmüddətli seminarvə praktikaların təşkilinin məqsədəuyğun hesabolunması. 3. İxtisasartırma üçün daha praktik tədbirlərin

həyata keçirilməsi.4. Öyrənmənin təşviqi üçün məktəblərarasıəməkdaşlıq tədbirlərinin görülməsi. 5. Peşəkar inkişaf tədbirlərinin onların tədriskontekstinə uyğunluğunun nəzərə alınması. 6. Müəllimlər qərar qəbuletmə prosesində,tədbirlərdə fəal iştirak etmək istəyirlər. Beləolduqda, müəllimlər daha çox əməkdaşlığa,təcrübə mübadiləsinə ehtiyac və maraq duyurlar.
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MəRhəLə 4: 
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Dördüncü mərhələdə siz • TEFL- Q (ixtisaslı) diplomunuz var.
bu xüsusiyyətlərdən bəzilərinə • Siz öz tədrisinizdə əminlik, səriştəlilik, universallıq və müstəqillik nümayiş etdirirsiniz.
sahib olacaqsınız • Siz xüsusi vəzifələri icra etmək üçün hazırsınız

• Sizin xüsusi sahələrdə tədris təcrübəniz var.
• ELT üzrə təcrübəniz var.
• Siz prinsiplər və pedaqoji təcrübələr haqqında məlumatlısınız.
• Siz öz CPD-nizdə fəalsınız və müvafiq təlim və digər CPD fəaliyyəti vasitəsilə 

bacarıqlarınızı daha da gücləndirmək və möhkəmləndirmək üçün yollar təyin etməlisiniz.
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Bu ehtiyac və məqsədlərdən • Bacarıqlarınızı dərinləşdirərək və genişləndirərək müəllim kimi işləməyə davam edirsiniz.
bəzilərinə sahib ola bilərsiz • Magistr təhsili ala bilərsiniz.

• Təcrübəsi az olan müəllimlərə məsləhət verə bilirsiniz.
• İxtisasınıza aid qruplarda aktiv olursunuz.
• Alternativ olaraq, başqa bir vəzifəyə keçməyi planlaşdırırsınız, o cümlədən: 

Müəllim hazırlığı; İdarəetmə.
• Tədris vəsaitlərinin təkmilləşdirilməsində fəal iştirak edirsiniz.
• Ali təhsil, akademik təhsil pilləsində təhsilinizi davam etdirirsiniz.

———————————————————————————————————————————————————————————————————
Bu mərhələdə Aşağıda qeyd olunan sahələrdə inkişaf etmək lazım ola bilər:
necə irəliləyirsiniz? • Özünü dərketmə və əks etdirmə

• Şəxslərarası ünsiyyət bacarıqları
• Müşahidə bacarıqları
• Mentorluq bacarıqları – təcrübəsiz müəllimlərlə işləmək
• İnzibati bacarıqlar
• CPD seanslarının icrası
• CELTA təlim bacarıqları 
• İdarəetmə bacarıqları.

———————————————————————————————————————————————————————————————————
Bu mərhələdə CPD üzrə • Mentorluq bacarıqlarının inkişafı.
fəaliyyətinizin prioritet • Təcrübənizi və ixtisasınızı artırmaq.
istiqaməti • ELT üzrə yeni inkişaflardan xəbərdar olmaq.

• Karyera pillələlərini təqib edərək, ELT ilə bağlı təcrübə və ixtisas əldə etmək.
———————————————————————————————————————————————————————————————————
İrəliləyiş Peşədə müəllim kimi mövqeyinizi inkişaf etdirdiyiniz və yaxud başqa vəzifələr 

götürdüyünüz zaman növbəti mərhələyə keçirsiniz.

cədvəl 2 British Council-ın Davamlı Peşəkar İnkişaf çərçivəsi (Davidson & et al., 2012)



Bu da müəllimlərin peşəkarlığını zənginləşdirirvə öyrənməyə, öyrətməyə marağı artırır. 7. Müəllimlərin başqa məktəblərlə, həmkar-ları ilə qarşılıqlı əlaqə şəbəkəsi formalaşdırması. Özünütəhsil, öz biliklərini təkmilləşdirmək,pedaqoji, elmi şuralarda, seminarlarda, kon-franslarda, müsabiqələrdə, layihələrdə iştirak,müasir təlim texnologiyalarını, metodlarınımənimsəmək, yeni biliklərə-bacarıqlara yiyə-lənmək, informasiya-kommunikasiya texno-logiyalarından səmərəli istifadə etmək, innovativfəaliyyət, təqdimatların hazırlanması və təqdimolunmasında iştirak yuxarıda qeyd olunanfəaliyyət planının həyata keçirilməsi vəreallaşdırılması yolları hesab oluna bilər. ABŞ-ın Şimali Karolina Universitetinin pro-fessoru, “Nobel” mükafatı laureatı Əziz SancarBakıda Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Dövlətİqtisad Universitetinin (UNEC) birgə təşkilatçılığıilə 12 iyun 2017-ci ildə tələbələrlə görüş zamanıdediyi kimi: “Özünüzə yaxşı müəllim seçin. Eləbir müəllim ki, peşəsinin şərəfli olduğunu an-lamaqla yanaşı, onun məsuliyyətli, çətin vəmürəkkəb bir iş olduğunu qəbul etsin”(Həsənova, 2018). 
NəTİcəMüəllim pedaqoji fəaliyyət müddətində birsıra məqamlara diqqət yetirməlidir. Onun bilməlivə bacarmalı olduğu məqamları Müseyib İlyasov“Müəllim peşəkarlığı və pedaqoji səriştəliliyinmüasir problemləri” adlı monoqrafiyada aşa-ğıdakı kimi qruplaşdırır:
Müəllim bilməlidir:• dövlətin və hökumətin məktəb, müəllim vətəhsil haqqında olan rəhbər qərar vəgöstərişlərini; • yiyələndiyi elm sahəsini və öz ixtisasını; • uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərini; • pedaqogika və psixologiya elmini; • müasir pedaqoji texnologiyaların əsaslarını; • fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanı; – uşaqədəbiyyatını.
Müəllim bacarmalıdır: • öyrədə bilməyi və düşündüklərini aydın şərhetməyi; 

• sinfi idarə etməyi; • uşaq şəxsiyyətinə hörmət etməyi; • təlimin tərbiyələndirici funksiyasındanməharətlə istifadə etməyi; • sözdə doğruçuluğu və davranışda düzgün-lüyü; • tərbiyə etməyi; • uşaqların maraq və fəallığını inkişafetdirməyi; • öz peşəsini və uşaqları sevməyi. 
Müəllim yiyələnməlidir: • təsirli, ifadəli nitqə və yaradıcı düşüncətərzinə; • ixtisasına və pedaqoji elmlərə dair nəzərivə praktik hazırlığa; • müasir təlim texnologiyalarına dair bilik vəbacarıqlara; • milli və ümumbəşəri dəyərlərə; • pedaqoji takta və texnikaya; • təşkilatçılıq və digər bir sıra pedaqoji baca-rıqlara (İlyasov, 2018).Müəllim peşəkarlığının artırılmasında vəinkişafında qabaqcıl təcrübənin təhlil olunması,öyrənilməsi ilə yanaşı, şəxsi təcrübənin dəyayılması əsas amildir. Belə ki, müəllim məqalələrhazırlayıb, nəşr etdirməli, müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadəetməklə, internet resursları vasitəsilə peşə saytıvə proqramları yaradaraq şəxsi təcrübəsinibölüşməlidir. Bunu reallaşdırmaq üçün təhsil-verənlərə əlverişli şərait yaradılmalı, məsələn,distant və ya ənənəvi kurslar, təlimlər, kon-franslar, seminarlar, müzakirələr, müsabiqələr,olimpiadalar, layihələr, treninqlər təşkil edil-məlidir. Belə tədbirlərdə müəllimlərin iştirakıpeşəkarlığın artırılmasına xidmət edir. 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat
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PEDAQOJİ LAYİHƏLƏRİN NÖVLƏRİ:
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Məqalənin aktuallığı müasir dünyada pedaqoji layihələrin geniş tətbiqi
təcrübəsi və onların növlərinin kifayət qədər təkmilləşdirilməməsi ilə
əsaslandırılır. Məqsəd, müəllifin seçdiyi meyarlara uyğun olaraq
layihələrin növlərinin bölgüsünü düzgün müəyyənləşdirmək və onların
zərurətini əsaslandırmaqdır. Əsas tədqiqat obyekti kimi müvafiq prob-
lem üzrə tədqiqatçıların araşdırmaları seçilərək təhsil innovasiyası və
tədqiqat layihəsi arasında ən əhəmiyyətli fərqlər fəaliyyətin, prosesin
və nəticənin xüsusiyyətləri baxımından müəyyən edilir. Məqalədə
problemə yanaşma yeniliyi innovativ və tədqiqat layihələrinin növlərinin
inteqral meyara görə əsaslandırılması ilə şərtlənir. Qeyd olunur ki, in-
novativ layihə planlaşdırılmış surətdə praktik nəticənin əldə edilməsinə,
tədqiqat layihəsi isə həqiqətə çatmağa, yeni bilik əldə etməyə (sub-
yektiv və ya obyektiv), təkrarlana bilən və etibarlı olmağa yönəlmiş
meyarlara uyğun tənzimlənir. Bu layihə növlərindən təkmilləşdirmə
sistemində tədris üzrə mütəxəssislər, ümumi təhsil və ali təhsil
müəssisələrində isə təhsilalanlarla birgə layihələr hazırlayarkən
müəllimlər istifadə edə bilərlər.

Açar sözlər: layihələrin növləri, layihə xüsusiyyətləri, tipoloji əsaslar,
ümumi meyarlar, innovasiyayönlü pedaqoji layihələr, tədqiqatyönlü
pedaqoji layihələr.
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Актуальность статьи обосновывается широкой практикой примене-
ния проектов в современном мире и недостаточной разработан-
ностью их видов и типов. Целью является аргументировать необхо-
димость четкого разделения видов и типов проектов, в частности, в
сфере образования. Среди многообразия типологий проектов в пе-
дагогике обосновать необходимость разделения типов и видов пе-
дагогических проектов по выбранным автором критериям. Основ-
ным методом исследования явился критический анализ разработок
ученых и практиков по проблеме исследования. Как результат вы-
явлена вариативная часть инновационного и исследовательского
педагогического проекта. Определены наиболее значимые отличия
учебного инновационного и исследовательского проекта по харак-
теристикам деятельности, процессу, результату. Новизной подхода
является обоснование видов инновационного и исследовательского
проекта по интегральному критерию, а именно: отличия по резуль-
тату проектной деятельности; описание их существенных характе-
ристик. Инновационный проект как вид выделяется интегральным
критерием отличия по результату, направленному на получение
практического результата, соотносимого со всеми характеристиками,
сформулированными в его замысле. Исследовательский проект
как вид выделяется интегральным критерием отличия по результату,
направленному на достижение истины, получение новых знаний
(субъективного или объективного характера), воспроизводимых и
достоверных. Выделенные виды проектов могут использоваться
преподавателями в системе повышения квалификации, педагогами
в системе высшего образования при разработке проектов со сту-
дентами, учителями при разработке проектов с учащимися школы.

Ключевые слова: виды проектов, особенности проектов, основания
для типологий, критерии, инновационные педагогические проекты,
исследовательские педагогические проекты.
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The relevance is justified by the wide practice of applying projects in
the modern world and the insufficient development of their types and
types. To argue the need for a clear separation of types and types of
projects, in particular, in the field of education. Among the variety of
typologies of projects in pedagogy, to substantiate the need to
separate the types and types of pedagogical projects according to the
criteria chosen by the author. The main method of research was a
critical analysis of the developments of scientists and practitioners on
the problem of research. As a result, the variable part of the innovative
and research pedagogical project is revealed. The most significant
differences between the educational innovation and research project
in terms of the characteristics of the activity, process, result are
determined. The novelty of the approach is the justification of the
types of innovative and research projects according to an integral
criterion, namely: differences in the result of project activities;
description of their essential characteristics. An innovative project as
a type is distinguished by an integral criterion of difference in the
result, aimed at obtaining a practical result correlated with all the
characteristics formulated in its design. A research project as a type
is distinguished by an integral criterion of difference in the result
aimed at achieving the truth, obtaining new knowledge (subjective or
objective), reproducible and reliable. The selected types of projects
can be used by teachers in the professional development system,
teachers in the higher education system when developing projects
with students, teachers when developing projects with school
students.

Keywords: types of projects, features of projects, bases for typologies,
criteria, innovative pedagogical projects, research pedagogical
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В современной науке и практике существует большое разнообразие в вопросе примене-ния понятий «виды» и «типы» проектов. Это разнообразие зачастую мешает в грамотномосуществлении и описании проектной деятельности и ее результатов; указанное такжевызывает непонимание профессионалов. Необходимо разобраться с особенностями вида итипа проекта, их отличиями и сходством. Специалисты различают проекты по разным ос-нованиям: масштабу изменений, широте охвата, главной причине возникновения проекта,требованиям к качеству и способам его обеспечения, уровню участников, характеру целевойзадачи, объекту инновационной деятельности, роли религиозной составляющей в содер-жании, в частности, политических проектов (светские и духовные), способам предъявленияинформации (виртуальные и информационно-коммуникативные), составу, структуре, пред-метной области, объекту преобразования, целевой направленности и результату, ведущемутипу деятельности, степени усовершенствования или преобразования среды, характерупознавательной деятельности, превалирующей в ходе решения проблемы учебного проектадеятельности и т.п. И это лишь малый перечень оснований (критериев) для типологизацииразрабатываемых и применяемых авторами проектов. Как показывает практика, можновстретить проекты: «природные, технические (инженерные), социальные проекты» (Ко-лесникова И.А., 2005, С.35); «конструктивно-практические проекты, игровые — ролевыепроекты, информативно-исследовательские проекты, сценарные, творческие, издатель-ские» (Хакимова И.Ф. 2021, С.58); «интегративные политические проекты и ассоциативные»(Горбачев М.В., 2019, С.10) и др. Такое разнообразие понятно, так как основания для типо-логизации могут выбираться исследователем в зависимости от сферы его деятельности,от стоящих перед ним задач и иных условий. Рассмотрим, вначале какая сущность заложена в понятиях «вид» и «тип». Отметим, чтов науке до сих пор нет общепринятого понятия «вид» и «тип». С нашей точки зрения, наи-более нечеткая и расплывчатая позиция в педагогике. В частности, еще в 1998 году присоздании Российской педагогической энциклопедии в двух томах (1998) понятие «вид» и«тип» отсутствует. Аналогично в Педагогическом энциклопедическом словаре (2002) име-ется только определение метода проектов, ни виды, ни типы проектов не рассматриваются.Наиболее часто понятие «вид» используется биологами, однако, четкой границы междувидами иногда может и не быть, хотя виды обладают, с точки зрения Ч. Дарвина (1859),«довольно хорошо определенными границами и ни в какой период не бывает неразреши-мого хаоса изменяющихся и промежуточных звеньев». Опираясь на данное определение мы можем сформулировать, что вид как наиболееобщее понятие по сравнению с типом должен также обладать выраженными «границами»,в нашем случае интегральным критерием и его показателями, на основании которых опре-деленная совокупность свойств процессов, явлений будут относиться с определенностьюк данному виду. С нашей точки зрения, тип относится к виду как часть к целому, аналогично тому как вметодологии исследовательской деятельности предмет исследования может выступатькак часть или свойство объекта исследования. Обобщая, следует отметить, что общепри-нятое в науке понятие «вид» шире, чем понятие «тип». Вид, таким образом, может содержатьнесколько типов, представленных по разным основаниям, но объединенных в вид по одномуоснованию (интегральному критерию), отличному от представленных. Ряд ученых используют понятие «вид» проекта. Так, С. А. Перекальский пишет: «Повы-шение эффективности осуществления проектной деятельности, на наш взгляд, во многомсвязано с использованием различных видов проектов в процессе подготовки обучающихсяпрофильных педагогических классов к инновационной деятельности. Типология проектов
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подробно представлена в работах Е.С. Полат, Г.К. Селевко, Н.В. Матяш и других и включает6-8 признаков: деятельность, доминирующая в проекте (исследовательская, информацион-ная, прикладная, творческая и пр.); предметно-содержательная область (монопроект илимежпредметный проект); характер координации (явный, скрытый); масштаб и характерконтактов (от участников одного класса до международных проектов); количество участ-ников; продолжительность выполнения и др.» (Перекальский С. А., 2021, С. 80). Анализируяданный фрагмент, можно сделать вывод, что типы и виды проектов автор, как и ряд другихисследователей, использует как синонимы. Хотя следует подчеркнуть, что в данном случаетипология выдержана грамотно.И.Ф. Хакимова рассматривает виды проектов в области изучения иностранного языка:информативно-исследовательские проекты, конструктивно-практические, сценарные, твор-ческие, издательские, игровые проекты (Хакимова, И.Ф. 2021, С. 58). С указанной классифи-кацией видов проектов мы не можем согласиться, так как это, нашей точки зрения, скореевсего, типы проектов, но основание для представленной, с позиции автора, типологии вы-делить трудно.Анализ литературы позволяет сделать вывод о недостаточной разработанности теоре-тических аспектов, характеризующих вид педагогического проекта. Л. А. Федосеева, А. А. Жидков, К. С. Гордеев в статье «Проектная деятельность обучаю-щихся: понятие, сущность, виды проектов» пишут: «…каждый тип проекта имеет тот илииной вид координации, сроки исполнения, этапность, количество участников. Поэтому,разрабатывая проект, надо иметь в виду признаки и характерные особенности каждого изних. В реальной практике чаще всего приходится иметь дело со смешанными типами про-ектов, в которых имеются признаки исследовательских и творческих проектов, проектно-ориентированных и ролево-игровых» (Федосеева 2021, С. 3). Анализ текста позволяет уви-деть, что в названии статьи выделяются виды проектов, а в самой статье речь идет о типах.Аналогичная позиция выявляется и в работах О. Б. Дресвянниковой (Дресвянникова, О. Б.2018. С. 50-52), Д.Р. Хайретдиновой (Хайретдинова, Д. Р. 2021. С. 248-251). М.В. Горбачева(Горбачев М.В., 2019).Однако по статье М.В. Горбачева следует отметить, что автор предлагает все политиче-ские проекты поделить на две «большие группы, а затем уже в рамках этих групп в зависи-мости от исследовательских стратегий ученых выделяются различные проектные под-группы. Такой «матрешечный» принцип позволяет ученым избежать трудностей, которыевозникают в процессе верификации критериев типологизации политических проектов намножество групп» (Горбачев М.В., 2019). В статье данного автора дается грамотный, систе-матизированный подход к типологии политических проектов, основанный на введениикритериев: временной (надвременной и эпизодический) и исторический (критерий модернаи пост модерна). Кроме того, автором вводится «матрешечный» принцип, что с нашейточки зрения, является интересным и возможным для применения в проектно-ориенти-рованном образовании.Мы разделяем данную позицию, которая предполагает возможность, в нашем случае,деление педагогических проектов на две части: инновационную и исследовательскую, очем мы писали в ряде статей (Сиденко А.С., 2008а. Сиденко А.С., 2008б). Кроме того, приме-нение матрешечного принципа позволяет избежать трудности «пересечения» отдельныхтипов проектов.Нами в статьях «Виды проектов и этапы проектирования» (Сиденко А.С., 2008а), «Педа-гогическая мастерская: от теории к практике проектно-ориентированного обучения»(Сиденко А.С., 2008б) были выявлены особенности инновационного и исследовательского
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проекта: инвариантная и вариативная составляющая. Считаем, что инновационный и ис-следовательский проект могут быть определены как вид проектной деятельности по ос-нованию (интегральному критерию) отличия по результату проектной деятельности.Действительно, осуществляя инновационный проект, направленный на решение про-блемы практики, участники проекта осуществляют деятельность, обеспечивающую устра-нение в практике этой проблемы. Главный итог деятельности – изменения в практике, ееусовершенствование или модернизация, приводящее к устранению проблемы практики.Типов проектов, относящихся к этому виду, может быть множество, каждый из которыхкроме интегрального критерия (признака общего для всех проектов этого вида) имеетсвой критерий (признак, основание), по которому он относится к тому или иному классуэтого вида проектов. Например, издательские, игровые, сценарные, информационные, твор-ческие и т.д. проекты могут вносить изменения в практику образования, выделяясь кактип, каждый по своему основанию.Реализуя исследовательский проект, направленный на решение исследовательской про-блемы, участники проекта осуществляют поиск неизвестного им результата, выявляютего свойства, характеристики. Главный итог деятельности — воспроизводимый и дающийдостоверные результаты способ решения исследовательской проблемы, оформленный какновое знание. Знание, которое было получено в ходе проверки выдвинутой гипотезы.Типов проектов, относящихся к этому виду также может быть множество, главное, чтобыони отличались интегральным критерием (или основанием) — отличия по результатукак главному итогу проектной деятельности: достижение истины, получение новых знанийсубъективного (в случае учебного проекта) или объективного характера, воспроизводимыхи достоверных. Рассмотрим более подробно отличия видов инновационного и исследовательского про-екта в учебной деятельности учащегося. Кроме интегрального показателя видов проектов,выделяются их показатели как наблюдаемые и измеримые признаки интегрального кри-терия. Они представлены в табл.1В инновационном проекте деятельность имеет направленность на получение конкрет-ного, запланированного результата — продукта, обладающего определенными особенно-стями и нужного для конкретного использования. Это и есть интегральный критерий. Осо-бенностью деятельности является всестороннее и систематическое изучение проблемыпрактики. Объект деятельности — реальная практика, ее предмет модель нововведений впрактике. Соотношение инновационной и исследовательской проектной деятельности мо-жет быть выражено так: исследуя, решаем реальную проблему практики. Функциональныезависимости инновационной и исследовательской проектной деятельности можно выра-зить следующим образом: исследование выступает средством для достижения целей ин-новационного проекта. Характеристика готовности к процессу предполагает технологическую готовность к по-ниманию инструкции, алгоритма деятельности, готовность к самообразованию, умениеосуществлять информационный поиск, брать на себя ответственность за порученные роли,действия и мероприятия, умение работать в команде. На этапе планирования участникамиразрабатывается план создания продукта проекта и условия его эффективной реализации;в процессе выполнения проекта участники осуществляют разработку конкретного варианта(модели образовательного продукта). Работа в команде формирует умения работы в со-трудничестве: умения коллективного планирования, взаимодействия с любым партнером,взаимопомощи в группе при решении общих задач, организации делового партнерскогообщения, умения находить и исправлять ошибки в работе членов команды. 
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табл.1 Отличия учебного инновационного и исследовательского проекта

Признаки проектной
деятельности

Направленность
деятельности

Особенность
деятельности

Объект деятельности

Предмет 
деятельности

Целеполагание

Соотношение
исследовательской и
инновационной
проектной деятельности

Функциональные
зависимости
инновационной и
исследовательской
проектной деятельности

На начальном этапе
деятельности 

Характеристика
готовности к процессу
инновационной и
исследовательской
проектной деятельности

На этапе планирования 

Инновационный 
проект

На получение конкретного,
запланированного результата –
продукта, обладающего
определенными особенностями и
нужного для конкретного
использования

Всестороннее и систематическое
изучение проблемы практики

Реальная практика

Модель нововведений в практике

Получить, построить, разработать

Исследуя, решаем реальную проблему
практики

Исследование выступает средством для
достижения целей инновационного
проекта

Предполагает ценностное
самоопределение к работе по теме
проекта

Предполагает технологическую
готовность к пониманию инструкции,
алгоритма деятельности; готовность к
самообразованию, к осуществлению
информационного поиска; к принятию
на себя ответственности за порученные
роли, действия и мероприятия; умение
работать в команде 

Разрабатывается план создания
продукта проекта и условия его
эффективной реализации

Исследовательский 
проект

На поиск в какой-то области
неизвестного результата, выявление его
свойств, характеристик

Поиск воспроизводимого и дающего
достоверные результаты способа
решения исследовательской проблемы

Область научного знания

Часть, свойства, отношения,
характеризующие объект деятельности

Выявить, определить, достичь

Исследуя, решаем исследовательскую
проблему, направленную только
опосредованно на решение проблемы
практики 

Инновационная деятельность выступает
средством для решения специальных
задач исследования

Предполагает ценностное
самоопределение к решению
проблемы исследования

Предполагает технологическую
готовность к эффективному
разрешению проблемы исследования:
выдвижению гипотезы, поиску средств
проверки гипотезы исследования,
интерпретации и обобщению
полученных результатов 

Выстраивается логика построения
исследовательской деятельности,
включая формулировку проблемы,
выдвижение гипотезы для ее решения,
последующую экспериментальную или
модельную проверку гипотезы, анализ
результатов, формулировку выводов

Отличия по характеристикам деятельности

Отличия по процессу



На завершающем этапе деятельности предполагается при коллективной деятельностирефлексия совместной работы как одно из условий эффективной работы команды, котораясопровождается анализом полноты, глубины информационного обеспечения, творческоговклада каждого участника проекта. Критерий оценки результата проекта — практическаязначимость, востребованность, реализуемость полученного результата проекта. Главный
итог деятельности — получение практического результата, соотносимого со всеми харак-теристиками, сформулированными в замысле инновационного проекта. 

Исследовательский проект как вид выделяется интегральным критерием — отличияпо результату, направленному на достижение истины, получение новых знаний (субъек-тивного или объективного характера), воспроизводимых и достоверных. Кроме интегрального критерия можно выделить его показатели: отличие по характе-ристикам деятельности — направленность деятельности на поиск в какой-то области вос-производимого и дающего достоверные результаты способа решения исследовательскойпроблемы, неизвестного результата, выявление его свойств, характеристик. Объект дея-тельности — область научного знания, предмет деятельности — часть, свойства, отношения,
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В процессе выполнения
проекта

При работе в команде

На завершающем этапе
деятельности

Главный итог
деятельности

Главный критерий оценки
результата

Предполагает разработку конкретного
варианта (модели образовательного
продукта)

Чаще всего бывает коллективной и
реже индивидуальной

Формирует умения работы в
сотрудничестве: умения коллективного
планирования, умения
взаимодействовать с любым
партнером, умения взаимопомощи в
группе при решении общих задач,
умения организации делового
партнерского общения, умение
находить и исправлять ошибки в работе
членов команды 

Предполагает при коллективной
деятельности рефлексию совместной
работы как одно из условий
эффективной работы команды

Сопровождается анализом полноты,
глубины информационного
обеспечения, творческого вклада
каждого

Получение практического результата,
соотносимого со всеми
характеристиками,
сформулированными в его замысле

Практическая значимость,
востребованность, реализуемость

Предполагает разработку неизвестного
варианта (модели нововведения как
образовательного продукта)

Индивидуальна по своей сути, хотя
иногда бывает коллективной

Формирует умения организации
делового партнерского общения с
учителем-руководителем, учителем-
консультантом, с респондентами (при
необходимости) 

Рефлексия может специально не
проводиться

Сопровождается анализом
планируемого результата решения
исследовательской проблемы и степени
ее решения

Достижение истины, получение новых
знаний (субъективного или
объективного характера),
воспроизводимых и достоверных

Глубина самостоятельного анализа
полученных результатов, их истинность
и доказательность

Отличия по результату



характеризующие объект деятельности. Соотношение инновационной и исследовательскойпроектной деятельности можно выразить так: исследуя, решаем исследовательскую про-блему, направленную только опосредованно на решение проблемы практики. В проектеинновационная деятельность выступает средством для решения специальных задач ис-следования. Отличия по процессу: а) на начальном этапе предполагает ценностное само-определение к решению проблемы исследования; б) на этапе планирования выстраиваетсялогика построения исследовательской деятельности, включая формулировку проблемы,выдвижение гипотезы для ее решения, последующую экспериментальную или модельнуюпроверку гипотезы, анализ результатов, формулировку выводов; в) на этапе выполненияпроекта — предполагает разработку неизвестного варианта (модели нововведения какобразовательного продукта). Формирует умения организации делового партнерского об-щения с учителем-руководителем, учителем-консультантом, с респондентами (при необхо-димости); г) на завершающем этапе деятельности рефлексия может специально не прово-диться. Деятельность сопровождается анализом планируемого результата решенияисследовательской проблемы и степени ее решения. Главный критерий оценки результата— глубина самостоятельного анализа полученных результатов, их истинность и доказа-тельность.
Заключение. Вид исследовательского и инновационного проекта как наиболее общеепонятие по сравнению с типами проектов обладает выраженными «границами», интег-ральным критерием и показателями, на основании которых определенная совокупностьпроцессов, явлений будут относиться с определенностью к либо к инновационному либо кисследовательскому виду проекта. 
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Qloballaşan dünyada bilik və məlumatlar sürətlə dəyişdiyindən bir
dəfə alınmış təhsil insanın ömür boyu inkişafını təmin edə bilmir.
Hətta ən mükəmməl təhsil sistemində belə əldə edilmiş biliklərin
əksər hissəsi təhsil prosesi başa çatdıqdan bir müddət sonra öz
aktuallığını itirir. Müasir dövrdə elm və texnologiya elə sürətlə inkişaf
edir ki, biliklərin hər il orta hesabla 30 faizi “köhnəlir”, bir neçə il sonra
peşə və ixtisasların məzmunu inkişafla uzlaşmır, onun yeniləşməsinə
zərurət yaranır. Cəmiyyətin sosial, iqtisadi, siyasi, mədəni həyatında
fəal iştirak etmək üçün hər bir şəxsin peşə bacarıqlarını, şəxsi
keyfiyyətlərini həm kəmiyyət , həm də keyfiyyət baxımından
yeniləşdirməsi, zənginləşdirməsi və zamanın tələblərinə uyğunlaşdırması
zəruri tələbata çevrilir. Müxtəlif ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, cəmiyyət
inkişaf etdikcə təhsilə olan tələbat da artır və belə şəraitdə əlavə
təhsil bir tərəfdən məqsəd, digər tərəfdən fəaliyyət obyekti kimi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məqalə Azərbaycan Respublikasında və
Rusiya Federasiyasında əlavə təhsilin tarixinin öyrənilməsi, təhsildə
fasiləsizlik prinsipi əsasında əlavə təhsilin yeni modellərlə daha
səmərəli şəkildə təşkili , müasir baxış və inkişaf konsepsiyası
formalaşdırılması üçün əhəmiyyətlidir.

Açar sözlər: əlavə təhsil, fasiləsiz təhsil, dövlət proqramı, təhsil
islahatları, ixtisasartırma, mütəxəssislərin yenidən hazırlanması,
stajkeçmə, yaşlıların təhsili.
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As knowledge and information change rapidly in a globalising world,
education once acquired cannot ensure a person's development
throughout his or her life. Much of the knowledge acquired in even
the most advanced education system loses its relevance some time
after the educational process has been completed. In our time, science
and technology are developing at such a pace that, on average,
approximately 30 percent of knowledge becomes obsolete each year,
and already in a few years the content of professions and
qualifications does not keep pace with the development and the need
to update it arises. For active participation in the economic, social,
cultural and political life of society, it becomes necessary to demand
professional knowledge and skills of every person, to dynamically
renew, enrich and bring his personal qualities in quantitative and
qualitative terms in line with the requirements of the time. The
experience of various countries shows that as society develops, the
demand for education also increases, and in such circumstances,
additional education becomes a goal on the one hand, and an object
of activity on the other.
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GİrİŞMüasir təhsil çağdaş informasiya cəmiy-yətindəki mövcud innovasiyalara adaptasiyanıtəmin edən fasiləsiz proses kimi insan həyatınınmühüm bir hissəsini təşkil edir. Qloballaşmaçərçivəsində ölkənin iqtisadiyyatı və ictimaihəyatında baş verən intensiv dəyişikliklər, yenivə mürəkkəb texnologiyaların yaranmasımüxtəlif sahələrdə çalışan ixtisaslı kadrlarıntəkmilləşməsini tələb edir ki, bu da əlavə təhsilinrolunu və əhəmiyyətini bir o qədər artırır.İnsanın yaşamaq uğrunda mübarizədən məğlubayrılmamaq üçün bilik və bacarıqlar əldə etməyə,əldə etdiklərini zənginləşdirməyə can atması –ömürboyu təhsil almaq istəyi onun hüququ ol-maqla yanaşı, həm də yaşamaq uğrundakı təbiiehtiyaclarından biridir. Buna görə də insanömürboyu “öyrənən” mövqeyində olmalıdır.Yerli və xarici alimlər tərəfindən bu mövzudayazılan elmi tədqiqatların təhlilindən məlumolur ki, “əlavə təhsil” anlayışı birmənalı və vahidformada qəbul olunmur. Tədqiqatçıların bumövzuya fərqli yanaşmaları əlavə təhsilin ömür-boyu təhsil kontekstində hələ inkişaf mər-hələsində olduğunu sübut edir. Bu isə onugöstərir ki, dünyada ixtisaslı və intellektualkadrlara olan ehtiyacı təkcə baza təhsili ödəyəbilmir. Əhalinin məşğulluq dinamikasını artırmaqvə işsizlik səviyyəsini minimuma endirməküçün əlavə təhsil əlverişli vasitələrdən biri kimipedaqoji problem olmaqla yanaşı, həm də hərbir dövlət üçün sosial-iqtisadi əhəmiyyətə malikstrateji sahədir.İnsan kapitalının əhəmiyyətinin artması,gənc nəslin formalaşmasında şəxsiyyətinhərtərəfli inkişafını müasir dövrün ən aktualməsələlərindən biri kimi diqqət mərkəzinəgətirmişdir. Müasir dünyada rəqabətədavamlıistehsal sahələrinin yaranması və yeni nəsilağıllı texnologiyaların sürətli inkişafı intellektualinsan resurslarına olan ehtiyacı durmadanartırmaqdadır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitindətəhsilin modernləşməsi və müasir iqtisadimexanizmlərə uyğunlaşması xüsusi aktuallıqkəsb edir və karyera mobilliyi çərçivəsində yenisosial sifarişlər yaradır.

əlAvə TəHSİl PEdAQOJİ KAdr 
HAZIrlIĞI SİYASəTİNİN MÜHÜM 
HİSSəSİ KİMİ

Fasiləsiz təhsil, yaxud təhsilin fasiləsizliyi –şəxsiyyətin formalaşması prosesinin mühümprinsipidir. Bu terminlə, ilk növbədə əldə olunanbiliklərin funksionallığı vurğulanır. 1972-ci ildəFransanın o zamankı baş naziri E.Forun rəhbər-liyi altında fəaliyyət göstərən komissiyanın dərcetdiyi məruzədə təhsildə fasiləsizlik əsas prinsipkimi müəyyən edildiyi üçün “fasiləsiz təhsil”termin kimi təsbit olunub (Zaytseva, 2009).Bu prinsip əlavə təhsil vasitəsi ilə insanıbütün həyatı boyu müşayiət edən, onu zərurikompetensiyalara yiyələnmək üçün davamlıprosesə cəlb etməklə daim özünütəhsilə təşviqedən tənzimləyici alət kimi sosial rifahın əsashərəkətverici qüvvəsidir. YUNESKO-nun 35-сisessiyasının təhsil məsələlərinə dair beynəlxalqkonfransda bu da xüsusilə vurğulanıb ki, müasirşəraitdə ənənəvi təhsil sistemi əsasında müvafiqbilik və bacarıqlarla silahlanmış müəllimə verilənbirdəfəlik ilkin pedaqoji təhsil həyatı boyuncapeşə fəaliyyətinə kifayət etmədiyi üçün artıqpedaqoji təhsilə onun humanistləşdirilməsi,demokratikləşdirilməsi, fərdiləşdirilməsi,diferensiallaşdırılması və humanitarlaşdırılmasışərtləri çərçivəsində, fasiləsiz proses kimiyenidən baxmaq, onu müasir yanaşmalarəsasında təşkil etmək lazım gəlir.Fasiləsiz təhsil konsepsiyasının nəzəri əsasınıüç prinsip təşkil edir: davamlılıq, demokratiklik,funksionallıq. Təhsilin, həqiqətən, demokratikolması üçün o, dünya ölkələrinin hamısında,əhalinin bütün təbəqələri üçün əlçatan olmalı,bütün yaş qruplarını əhatə etməli və davamlıolmalıdır. Təhsilin tam səmərəli olması üçün o,müəyyən məqsədlərin və real problemlərinhəllinə yönəldilməlidir. Təhsil fəaliyyətinin sosial nəticələrini birneçə qrupa bölmək olar. Bu bölgünün əsasındaşəxsiyyətin cəmiyyətdə yeniləşmiş sosial-iqtisadimünasibətlərdə öz yerini tapması durur. Beləqrupların sosial nəticələrinin istiqaməti təhsilfəaliyyəti nəticəsində şəxsiyyətdə baş verənsosial yeniləşmələr və şəxsiyyətin dəyişilməsidir.
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Bu dəyişikliklər də aşağıdakılardan ibarətdir:• şəxsiyyətin hüquqi şüurluluğu;• vətəndaşın sosial statusu;• ətraf mühitə şəxsi münasibətləri;• sosial problemlərin həllində şəxsi iştirakamünasibəti;• təhsil fəaliyyətində yeni əmtəə-maliyyəmünasibətlərinin təsiri altında onun sosialəxlaqının dəyişilməsi.Sosial nəticələrin birinci qrupuna şəxsiyyətintəhsili, ixtisasının artırılması, yenidən hazır-lanması hüququnun həyata keçirilməsi üçünşəraitin yaradılması aiddir. İkinci qrup təhsilvasitəsilə vətəndaşın sosial statusunun dəyi-şilməsi ilə xarakterizə olunur. Bu da onun cə-miyyətdə yerini müəyyənləşdirir və sosialmüdafiəsini təmin edir. Üçüncü qrupa insanınümumbəşəri problemlərinin (təbiətin müha-fizəsi, yaşayış mühitinin yaxşılaşması, sülh vəəmin-amanlıq şəraitində yaşamaq, sosial rifahınyüksəldilməsi, ehtiyacı olanlara yardım və s.)həllinə şəxsiyyətin münasibətinin dəyişilməsinivə onların həllində iştirakını aid etmək olar.Dördüncü qrup təhsil fəaliyyətində əmtəə-maliyyə münasibətlərinin təsiri altında təhsilxidmətlərinin “qiymətinin” insanların sosialəxlaqına təsiri ilə xarakterizə olunur. Sosialnəticələrin növbəti bir qrupu şəxsiyyətin siyasidünya– görüşünün, mənəvi keyfiyyətlərinintəhsil fəaliyyəti prosesində formalaşması vəbütövlükdə ictimai həyat şəraitinə uyğun-laşmasıdır. Açıqlanan bu sosial nəticələrinəsasında yaşlıların təhsilinin idarə edilməsininsosial-pedaqoji məzmunu formalaşır, onunstrategiyası isə təhsil sisteminin xidmət funk-siyalarına əsaslanır. Belə olduqda sosial, şəxsitələbatların və sosial-pedaqoji proseslərin təbiiqanunauyğunluqları əsasında sistem inkişafedir.Bu sistemdə həyata keçirilən pedaqoji prosesfaktiki olaraq şəxsiyyətin inkişafına rəhbərlikedir. Ona görə də təhsil sisteminin idarə olunmasıxüsusiyyətlərindən biri məhz onun fəaliyyətobyektinin (şəxsiyyətin inkişaf prosesinin)mürəkkəbliyi ilə şərtlənir. Çünki bu prosesəbir sıra sosial sistemlər (ailə, cəmiyyət, iqti-sadiyyat, mədəni-kütləvi tədbirlər, kütləvi in-

formasiya vasitələri və s.) təsir göstərir. Bununnəticəsində təhsil fəaliyyətində yeni keyfiyyətformalaşır ki, bu zaman şəxsiyyət sosiallaşır,yeni biliklər, dəyərlər, əxlaq qaydaları, mənəvimədəniyyət əldə edir və onu inkişaf etdirir. Sosial institut kimi yaşlıların təhsil sistemininfəaliyyətinin nəticələrini, şərti olaraq pedaqojivə sosial istiqamətlərə bölmək olar. Belə olduqda“...pedaqoji nəticələr adı altında tədris prosesininvə təhsil fəaliyyətinin təsiri ilə fərdin şəx-siyyətində dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişikliklərisə onun sosial əxlaqına təsir göstərir. Bumənada, pedaqoji nəticələr sosial əhəmiyyətkəsb edir. Ona görə də təhsil fəaliyyətinin sosialnəticələri sosial yeniləşmə kimi qəbul edilir”(Lebedev, 1996).Təhsil sistemi ömür boyu davam edən proseskimi cəmiyyətin istehsal qüvvələrinin tərəqqisinəsəbəb olub, vətəndaşların şəxsi tələbatlarına,bir şəxsiyyət kimi hərtərəfli, harmonik inkişafınatam uyğun modelə çevrilib. Lakin sosial sifarişinödənilməsi, təhsil ehtiyaclarının qarşılanmasıfonunda fasiləsiz təhsil sistemi üçün bu amillərhələ kifayət deyildi və beynəlxalq sosial-pedaqojitədqiqatların prioritet istiqamətlərdə əsasmövzusunu (davamlı peşə təhsili, əlavə təhsil,yaşlıların təhsili, əhalinin sosial cəhətdən həssastəbəqələrinin təhsili, təhsil sisteminə davamlıçıxışı təmin edən iqtisadi modellər və s.) təşkiledirdi (Anoshkina, 2001). Beləliklə də, vaxtötdükcə təhsil müəssisələri təhsilin davamlılığınıtəmin etmək problemlərindən davamlı təhsil(ömür boyu təhsil) problemlərinə doğru me-yillənməyə başladı. Bu, beynəlxalq təşkilatların,xüsusilə YUNESKO-nun bir sıra normativ, istinadvə hesabat materiallarının, ömür boyu öyrənməməsələlərinin əks olunduğu jurnalların məz-mununu təhlil edərkən daha aydın görünür(UNESCO materials, 1995–2012).Azərbaycan Respublikasının 1992-ci ildəqəbul olunan təhsil qanununda bu xidməti so-sioloq-pedaqoqların həyata keçirməsi nəzərdətutulurdu. Onlar tədris-tərbiyə müəssisələri iləailə və cəmiyyət arasında qarşılıqlı əlaqəyaradılmasında iştirak edir, mühitin dəyişməsiilə əlaqədar olaraq valideynlərə məsləhətverirdilər. Sosioloq-pedaqoqlar öz statusuna
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görə pedaqoji işçiyə bərabər tutulur. Həminqanuna əsasən pedaqoji işçilər sırasına sosi-oloq-pedaqoqlarla yanaşı, məktəbdənkənarmüəssisələrin pedaqoji işçiləri, elmi işçilər,mühəndis-texniki işçilər, tədris-köməkçi heyət,kitabxana işçiləri, pedaqoji mətbuatın əmək-daşları, təhsil orqanlarının işçiləri, təlim-tərbiyəmüəssisələrinin başçıları və digər kadrlar daaid edilir.Buna görə də fasiləsiz pedaqoji təhsilə, əlavətəhsilə və sosial-pedaqoji kadr hazırlığı üzrəuzunmüddətli strateji fəaliyyət proqramlarınaehtiyac yaranır ki, bu da onların təhsilin müasirtələblərinə uyğun sosial sifarişin yeni modelləriəsasında hazırlanmasını zəruri edir.Beləliklə, əlavə təhsil sosial-mədəni qurumkimi təhsil sisteminin inkişaf qanunauyğun-luqlarını və funksiyalarını, onun cəmiyyətləqarşılıqlı təsir prosesini öyrəndiyinə görə sosialpeşə sahiblərinin də inkişafında xüsusi yertutur. Bu prosesə həm də sosial siyasət kimiyanaşaraq qiymətləndirmək lazımdır ki, həminsahədə aparılan islahatların miqyasını vədərinliyini həm təhsil, həm də sosial istiqamətdəşərh etmək mümkün olsun.Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz təhsilsistemində əlavə təhsilin yeni modellər əsasındatəşkili 2000-ci ildə ümummilli lider HeydərƏliyevin “Azərbaycan Respublikasında təhsilsisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında”imzaladığı 13 iyun tarixli, 349 nömrəli Fərmanıilə genişmiqyaslı təhsil islahatları çərçivəsindəbaşladı.İslahat Proqramı çərçivəsindəki fəaliyyət2000-ci il 13 iyun tarixli Prezident Fərmanı ilədaha da dərinləşdirilib, diplomdansonrakıtəhsildə aparılan islahatlar öz məntiqi davamıüçün bir növ əlavə dəstək alıb. Məhz bu Fərmanauyğun olaraq Azərbaycanın təhsil sistemindəmüəllim hazırlığının dünya ölkələrindəkitəcrübəyə əsaslanan konseptual strategiyasımüəyyənləşdirilib, ilkin və diplomdansonrakımüəllim hazırlığı pillələri beynəlxalq modellərəuyğunlaşdırılaraq, onlara bir-birini tamamlayanproseslər kimi baxılıb, fasiləsiz təhsil kon-tekstində ilk dəfə olaraq həmin pillənin yenişəbəkəsi yaradılıb. Bütün bunların nəticəsində

müəllim hazırlığı üzrə dünya təcrübəsinə in-teqrasiya prinsipi zəruri faktor kimi qəbul edilib,həmin istiqamətdə konkret fəaliyyət həyatakeçirilib. Belə ki, “Fasiləsiz təhsil hamı üçündür”konsepsiyası verilib, ilk dəfə olaraq ixtisas-artırma, yenidənhazırlanma təhsili, stajkeçməvə təkmilləşdirmə proseslərinin dəqiq çərçivələrimüəyyənləşdirilib, müasir tələblərə tam cavabverən dayaq məntəqələri mexanizmi hazırlanıb,burada təhsil prosesinin təşkili modeli forma-laşdırılıb, məntəqələrin dislokasiyası müəyyənedilib, cəlb olunan kontingent bazası barədəgeniş informasiya bankı yaradılıb.Rusiya Federasiyasında qəbul olunan rəsmisənədlərdə isə fasiləsiz təhsilin birmənalı şəkildəanlaşılması fərqli olub və tənzimləyici tərifyalnız 2005-ci ilin sentyabrında RusiyaFederasiyası hökumətinin Sərəncamı ilə təsdiqedilmiş “2006-2010-cu illər üçün təhsilin inkişafıüzrə Federal proqram” konsepsiyası çərçivəsindəyaranıb. Bu sənədə əsasən fasiləsiz təhsil dövlətvə ictimai institutlar sisteminin istifadəsi əsa-sında, şəxsiyyətin və cəmiyyətin tələbatlarınauyğun olaraq bütün ömür boyu şəxsiyyətintəhsil (peşə və ümumi) potensialının artmasıprosesi kimi müəyyən edilir.Azərbayсan Respublikasında 2007-ci ilədəkpedaqoji kadr hazırlığındakı nöqsanları aşağıdakıkimi qruplaşdırmaq olar:• əlavə təhsilin və onun istiqamətləri arasındasərhədlərin qeyri-müəyyən olması (məsələn,ixtisasartırma, yenidənhazırlanma və tək-milləşdirmə təhsili anlayışları bəzi pedaqojiədəbiyyatda və dövri mətbuatda ümumi-ləşdirilmiş şəkildə nəzərdən keçirilirdi);• orta ixtisas, ali, diplomdansonrakı və əlavəpedaqoji təhsil müəssisələrində, o сümlədənümumtəhsil məktəblərində təhsilin varislikprinsipinə uyğun forma və üsullarının me-xanizminin pozulması;• variativ təhsil proqramları və dərsliklərəuyğun işləyə biləcək pedaqoji kadrlarınhazırlığına kifayət qədər diqqət yetirilməməsi;• pedaqoji təhsilin varislik prinsipinə əsaslananstandartların və proqramların yaradılmasıüçün elmi əsaslandırılmış yanaşmalarınolmaması;
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• azkomplektli kənd məktəblərində işləməküçün müəllim hazırlığında nəzəri, elmi-metodik və praktik yanaşmaların olmaması;• şəxsiyyətin və сəmiyyətin sifarişlərinə uyğunpedaqoji xidmət bazarının tələbatlarınınelmi cəhətdən düzgün proqnozlaşdırılma-ması;• fasiləsiz pedaqoji təhsil sisteminin informa-siyalaşdırılması problemlərinə kifayət qədərdiqqət verilməməsi, pedaqoji kadr hazır-lığında müasir informasiya və kommunikasiyatexnologiyalarının, fəal və interaktiv təlimmetodlarının tətbiq edilməməsi və ya aztətbiq edilməsi;• fasiləsiz pedaqoji təhsil sisteminin sosial-iqtisadi bazasının aşağı səviyyədə olması vəya normativ-hüquqi bazanın işlənməməsi;• fasiləsiz pedaqoji təhsil sisteminin ayrı-ayrıpillələri arasındakı əlaqələrin çox zəif olması;• fasiləsiz müəllim hazırlığında əlavə təhsilindigər modellərindən, o сümlədən distanttəhsil texnologiyalarından istifadə edilmə-məsi;• fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığısisteminin səmərəli idarə edilməməsi;• təhsil meneсerləri hazırlığının aparılmaması;• müəllimlərin əməkhaqlarının aşağı olması;bununla əlaqədar müəllimin əlavə vəsaitəldə etmək məqsədi ilə digər fəaliyyətlərləməşğul olması və peşəsinə tam bağlanma-ması;• ilkin müəllim hazırlığı proqramları və ixti-sasartırma təhsili proqramları arasındabağlılığın olmaması;• subbakalavrların bakalavr səviyyəsinə qal-dırılması üçün qısamüddətli hazırlıq proq-ramlarının olmaması;• müəllim hazırlığı müəssisələrinin çoxundakeyfiyyətin təminatı sisteminin olmamasıvə onların fəaliyyətində şəffaflıq prinsipinintam gözlənilməməsi;• ayrı-ayrı müəssisələr arasında əlaqələrin vəbirgə proqramların yerinə yetirilməsininzəif olması;• müəllimlərin attestasiyası və sertifikatlaş-dırılması sisteminin olmaması;

• ilkin müəllim hazırlığında tələbələrin dahaçox nəzəri hazırlığının yoxlanılması;• universitet-məktəb əlaqələrinin qurulmasıvə onların birgə fəaliyyəti üçün təkmil me-xanizmin yoxluğu;• yalnız ixtisasartırma təhsili pilləsində müəy-yən kateqoriyalı rəhbər pedaqoji kadrlarüçün nəzərdə tutulmuş ixtisasartırma kurs-larının təşkil edilməsi;• ilkin pedaqoji təhsil proqramlarında təhsilinidarə edilməsinə dair fənlərin olmaması;• təhsilin idarə edilməsinə dair bakalavr vəmagistr hazırlığının həyata keçirilməməsi.Bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaq məq-sədilə 2007-ci il iyunun 25-də AzərbaycanRespublikası Nazirlər Kabineti “AzərbaycanRespublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil vəmüəllim hazırlığının Konsepsiya və Strate-giyası”nı təsdiq etdi. Strategiya AzərbaycanRespublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil vəmüəllim hazırlığı sistemini bütün tiplərdən olanümumtəhsil məktəbləri, orta ixtisas, ali, dip-lomdansonrakı və əlavə təhsil üzrə pedaqojitəhsil proqramlarını həyata keçirən tədrismüəssisələrini əhatə edirdi. Həmin sənəddəDünya Bankı, habelə digər beynəlxalq və yerliqurumlar tərəfindən tərtib olunmuş əvvəlkihesabatlara və monitorinq nəticəsində əldəedilmiş məlumatlara əsaslanaraq, dünyastandartlarına uyğun gələn, yüksək keyfiyyətlifasiləsiz müəllim hazırlığı sisteminin uğurlaformalaşdırılması üçün vacib olan stratejifəaliyyət istiqamətləri müəyyən edilir:1) müəllim hazırlığı kurikulumunun key-fiyyəti;2) müəllimlərin hazırlanması və təhsil sis-teminin müəllimlərlə təmin edilməsi;3) fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazır-lığı müəssisələrinin təşkilati strukturu və funk-siyaları;4) fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim ha-zırlığında monitorinq və keyfiyyətin təminatı;5) müəllimlərin hazırlanmasının və tək-milləşdirilməsinin həyata keçirilməsi modelləri;6) fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim ha-zırlığı sisteminin idarə olunması və meneсerhazırlığı.
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Azərbaycan Respublikasının qəbul etdiyi2009-cu il 19 iyun tarixli 833 IIIQ nömrəliTəhsil Qanununda təhsil formaları və təhsilalmaformaları, təhsilin səviyyələri və pillələri, təhsilsahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləridaha konkret sərhədlərlə ifadə olundu, təhsilinməzmununa və təşkilinə dair ümumi tələblərqəti olaraq müəyyənləşdi. Təhsil haqqında Qa-nunun 24-cü maddəsi əlavə təhsil sisteminininkişafı üçün geniş perspektivlər müəyyən etdi.Qanunda qeyd olunur ki, əlavə təhsil fasiləsiztəhsilin və peşə hazırlığının tərkib hissəsi ol-maqla, ali, orta ixtisas və peşə təhsili pillələrininhər hansı birini bitirmək haqqında dövlət sənədiolan hər bir vətəndaşın fasiləsiz təhsil almaqimkanını təmin edir və insan potensialınıninkişafı, kadrların intellektual və peşə hazırlığısəviyyəsinin yüksəldilməsi və təkmilləşdirilməsi,onların daim dəyişən və yeniləşən əmək şəraitinəuyğunlaşdırılması, yaşlı vətəndaşların ölkəninsosial, iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında fəalvə səmərəli iştirakının təmin edilməsi vəzifəsinidaşıyır.Bu qanuna görə, əlavə təhsil anlayışı özündəaşağıdakı istiqamətləri birləşdirir:• iхtisasartırma;• kadrların yenidən hazırlanması;• stajkeçmə və kadrların təkmilləşdirilməsi;• təkrar ali təhsil və оrta iхtisas təhsili;• dərəcələrin yüksəldilməsi;• yaşlıların təhsili (Təhsil haqqında AzərbaycanRespublikasının Qanunu, 2009).“Rusiya Federasiyasının 2012-ci ildə qəbuletdiyi “Təhsil haqqında” qanunun 76-cı maddə-sinə əsasən əlavə peşə hazırlığı təhsil və peşəehtiyaclarının ödənilməsinə, insanın peşəkarinkişafına, onun ixtisasının peşəkar fəaliyyətşərtlərinə və sosial mühitə uyğunluğunun təminedilməsinə yönəlib (Federalnyy zakon “Ob obra-zovanii v Rossiyskoy Federatsii”, 2012).Rusiya Federasiyasında 2008-2020-ci illərüçün təhsilin yeni modelində də fasiləsiz təhsiləxüsusi əhəmiyyət verilir. Burada həm qeyri-formal təhsil (kurslar, təlimlər, yay məktəbləri,təhsilin istənilən mərhələsində və ya karyerapeşəkarlığında təklif oluna biləcək qısamüddətlitədris proqramları və s.), həm də vətəndaşların

özünütəhsil yolu ilə həyata keçirilən əlavə təhsildaha böyük rol oynayır.Azərbaycan Respublikasında əlavə təhsil sis-teminin təkmilləşdirilməsi çərçivəsində qəbuledilən qanunvericilik aktlarının məzmunufasiləsiz pedaqoji təhsil sistemində əlavə təhsilinbütün istiqamətləri üzrə aparılan dövlətsiyasətini və dəstəyini vətəndaşların şəxsi vəpeşəkar inkişafı üçün əlçatan edib, əlavə təhsilinbütün istiqamətləri üzrə təşkili modellərini vəişlək mexanizminin səmərəliliyini ortaya qoyub.
NəTİCə Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyiilə başlanan təhsil islahatları çərçivəsindəAzərbaycanda əlavə təhsil tarixində ilk dəfəolaraq ali təhsildən sonrakı pedaqoji təhsilanlayışı rəsmiləşdirildi. Əlavə pedaqoji təhsilvə peşəkarlıq səviyyəsinin inkişaf etdirilməsifasiləsiz pedaqoji təhsilin bir pilləsi olmaqla,ali təhsil haqqında dövlət sənədi olan hər birvətəndaşın fasiləsiz pedaqoji təhsil almaqimkanları sistemi kimi başa düşüldü. Bu pilləbir tərəfdən müəllimin yaradıсı potensialınıninkişaf etdirilməsinə və onun peşə şəxsiyyətininözünütəsdiqinə, digər tərəfdən təhsilin, onunidarə edilməsinin müasirləşdirilməsi məqsədiilə pedaqoji işçilərin və rəhbər pedaqoji kadr-ların peşə hazırlığının, elmi-pedaqoji qabi-liyyətlərinin, peşəkarlıq səviyyəsinin müxtəlifyollarla inkişaf etdirilməsini özündə ehtiva etdi.Əlavə pedaqoji təhsil və peşəkarlıq səviyyəsinininkişaf etdirilməsi pedaqoji kadrların, сəmiyyətinvə dövlətin təhsil tələbatlarının hərtərəfliödənilməsi məqsədi ilə peşə-ixtisas təhsilinəəlavə olaraq təhsil proqramları və xidmətlərivasitəsilə həyata keçirilməsi prosesinə töhfəverdi. Fasiləsiz pedaqoji təhsilin hər bir mərhə-ləsində əlavə pedaqoji təhsilin əsas məqsədininşəxsiyyətin inkişafından, intellektual və peşəbaxımından fasiləsiz təkmilləşdirilməsindənibarət olduğu müəyyən edildi. Əlavə pedaqojitəhsil və peşəkarlıq səviyyəsinin inkişaf etdi-rilməsinə, eyni zamanda fasiləsiz pedaqoji təhsilvə müəllim hazırlığı sisteminin digər pillələriilə uyğunlaşdırılmasına başlandı. Bununla da
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postsovet ölkələri arasında əlavə təhsil sahəsindəAzərbaycan Respublikasının qanunvericilikbazasının möhkəmliyi və dayanıqlılığı təminedildi.Bir çox MDB ölkələrində əlavə təhsil anlayışıyaşlılarla yanaşı həm də uşaqları əhatə edir.Xüsusilə Rusiya Federasiyasının federal sub-yektlərində bu proses bir qədər fərqli vəmərhələli şəkildə həyata keçirilir. Mahiyyətetibarilə məktəbdənkənar və dərsdənkənarməşğələlərin (sinifdənxaric, məktəb, həmçininəsas təhsil və onun pillələrinin tədris proq-ramlarında mövcud olmayan əlavə bilik, təcrübəvə məlumatlara yiyələnmək prosesinin) kon-kretləşmiş nəticəsi kimi çıxış edir. Əlavə təhsilsahəsində qəbul edilən bir sıra dövlət proq-ramları təhsilalanların və məzunların səriş-təliliyinə və peşəkarlığına daim artmaqda olantələblərin, o cümlədən ali məktəbin elmi-pedaqo-ji işçilərinin əlavə professional təhsilinin tək-milləşdirilməsi məqsədilə əmək bazarında rə-qabət mühitinin yaradılmasına, insan kapitalınaolan keyfiyyət təminatının yüksəlməsinə xidmətedir. Hər bir insana tədrisin qısa müddətdə,mövcud təhsil əsasında yeni ixtisas almaq, özixtisasını artırmaq, özünü təkmilləşdirməyə vəsürətlə dəyişən həyat şəraitinə adaptasiyatələbatını həyata keçirmək imkanı verir.Müasir dövrdə əlavə təhsilin səmərəliliyiniartırmaq və effektivliyini yüksəltmək üçün onunən məqbul modelini – distant təhsil texno-logiyaları ilə tədrisin təşkilini təklif edirik. Çünkibu təhsilalma forması pedaqoji kadrlarla yanaşımüxtəlif sahələrdə çalışanların kütləvi əlavətəhsil almaq ehtiyaclarını çevik ödəyə bilməkqabiliyyətinə mailk olmaqla bərabər, təhsilxərclərini də minimallaşdırmağa imkan yaradır.Bu isə əlavə təhsilin “hamı üçün təhsil” və“ömürboyu təhsil” prinsipləri çərçivəsindəəlçatanlığını təmin edir.Rəqəmsal texnologiyaların spesifikliyi iləmüəyyən olunan təhsil mühiti fərdin yaradıcılıqqabiliyyətlərinin və potensial imkanlarınıninkişaf etdirilməsi, müəyyən şəxsi keyfiyyətlərinformalaşdırılması və təhsilalanların müstəqildərketmə fəaliyyəti üçün münbit şəraitinyaradılmasından ibarətdir. Tədris prosesinin

rəqəmsal təhsil mühiti vasitəsilə reallaşdırılmasıprosesində təhsilalanların təhsil mühitininelementləri ilə müxtəlif növ informasiya məz-munlu qarşılıqlı fəaliyyəti nəzərdə tutulur.Qarşılıqlı fəaliyyət kommunikasiyası təkcəməlumat mübadiləsini deyil, birgə fəaliyyətintəşkilini də əhatə edir. Ənənəvi didaktikadamüəllim və tələbə arasında qarşılıqlı əlaqədiskret, xətti xarakter daşıyırsa, rəqəmsal təhsilmühitində təhsilalan birbaşa mövcud vəziyyətədaxil olur və onu transformasiya etmək imkanıqazanır. Rəqəmsal mühitə, ilk növbədə profes-sional elektron tədris platformaları (Moodle,Mooc, MS Teams, BlackBoard, Google Classroom,Openmeetings, VoiceThread), e-kitabxanalar,elektron poçtlar, çatlar, vebinarlar, forumlar,elektron jurnallar, TV və radio dalğaları, tele-körpülər, videokonfranslar və s. müxtəlifrəqəmsal alətlərə aiddir.Apardığımız müşahidə və təhlillərə əsasəndistant təhsil texnologiyaları ilə əlavə təhsilinhəyata keçirilməsi aşağıdakı sosial əhəmiyyətliməsələlərin həllinə kömək göstərə bilər:• cəmiyyətin təhsil səviyyəsi və təhsilinkeyfiyyətinin yüksəldilməsi;• əhalinin təhsil xidmətlərinə olan real vəəlavə tələbatının ödənilməsi;• dövlətin yüksəkixtisaslı mütəxəssislərə olantələbatının ödənilməsi;• əhalinin sosial və peşəkar fəaliyyətinin, görüşdairəsinin və özünüdüşünmə keyfiyyətininartırılması;• mütəxəssislərin keyfiyyət dinamikasınındaim – fasiləsiz yüksəldilməsi;• tədris müəssisəsinin real bilik, kadr və mad-di-texniki potensialının stabil saxlanılmasıvə genişləndirilməsi;• Azərbaycanda fasiləsiz təhsil məkanınınyaradılması və inkişafı.Düşünürük ki, distant təhsil sisteminin inkişafıüçün müasir texnologiyaların nailiyyətlərinəəsaslanan tədris metodlarından istifadə olunmasıölkənin beynəlxalq mövqeyini daha damöhkəmləndirə bilər. Bu məqamın gələcəkdəhəm “Yaşlıların təhsil konsepsiyası”nda, həmdə “Ali təhsil haqqında” qanun layihəsində dəöz əksini tapması məqsədəuyğun olar.

Nurlan Məmmədov

76 Azərbaycan məktəbi. 2022. №3



İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1 Zaytseva, O.V. (2009). Nepreryivnoeobrazovanie: osnovnyie ponyatiya iopredeleniya. // Vestnik TomskogoGosudarstvennogo PedagogicheskogoUniversiteta. Vyipusk #7, s.1092 Lebedev, O.E. (1996). Obrazovatelnaya sistemakak ob’ekt upravleniya. Nauchnoe rukovodstvorazvitiem obrazovatelnyih sistem: materialyikonferentsii, 16 yanvarya 1996 g. SPb. RGPUimeni A.I. Gertsena, p. 3-73 Anoshkina, V.L., Rezvanov, S.V. (2021).Obrazovanie. Innovatsiya. Buduschee. Razdel. 3.Stadii stanovleniya kontseptsii nepreryivnogoobrazovaniya. URL: sbiblio.com/biblio/archive/resvanov_obrasovanie/4 YUNESKO-nun fasiləsiz təhsillə bağlımaterialları: 1995–2012-ci illər. URL:http://www.unesco.org/new/en/education/5 Prikaz Minobrnauki #63 “Poryadok razrabotki iispolzovaniya distantsionnyih obrazovatelnyihtehnologiy” URL: http://edu.ru/index.php?page_id=196&op= doDocData&dnews_id=776 http://www.e-qanun.az/framework/18343,20097 Buylova, L.N., Klenova, N.V. (2005). Kakorganizovat dopolnitelnoe obrazovanie detey vshkole? Prakticheskoe posobie. M.: ARKTI, s.7-9 

Azərbaycan Respublikasında və Rusiya Federasiyasında əlavə təhsilin müqayisəli təhlili

77http://as-journal.edu.az



Azərbaycan məktəbi | Azerbaijan Journal of Educational Studies | 2022. №3

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

TeXNOlOJİ mAŞIN, CİhAZ, AləT və
meXANİZmlərİN İŞ PrİNSİPlərİNİN
məNİmSədİlməSİ İlə bAĞlI meTOdİK
SİSTemİN FOrmAlAŞdIrIlmASI

FİrəduN İbrAhİmOv, ADPU-nun Şəki filialının müəllimi, pedaqoji elmlər
doktoru, professor. E-mail: firedun52@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-0775-1048
Sevİl İbrAhİmOvA, ADPU-nun Şəki filialının müəllimi, Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar müəllimi. E-mail: ibrahimova57@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-8944-3611
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TədqİqAT mövZuSuNuN AKTuAllIĞIÖlkəmizin sosial, iqtisadi, mədəni həyatındamüasir dövrün çağırışlarına adekvat olaraqkompleks islahatlar proqramı həyata keçirilir.Bu prosesdə təhsilin prioritet istiqamət kimiseçilməsinin məqsədlərindən biri də forma-laşmaqda olan nəsli kiçik yaşlardan həyatahazırlamaqdan ibarətdir. Məntiqi düşüncəəsasında iddia etmək olar ki, yetişməkdə olannəslin həyata, əməli fəaliyyətə hazırlanmasıözündə ölkəmizdə gedən inkişaf tempinintələbinə müvafiq ixtisaslı peşə sahiblərininhazırlanmasını da ehtiva edir. Bu reallıq“Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsindəİslahat proqramı”nda öz əksini tapır.Ümumtəhsil məktəblərində “Texnologiya”fənninin tədrisində gözlənilən nəticələrinməzmununda ehtiva olunan texnoloji maşın,cihaz, alət və mexanizmlər barədə informasiya,onların iş prinsipləri “imkandaşıyıcılıq funk-siyası”na malikdir, onun mənimsədilməsinəyönələn metodik sistemin formalaşdırılması“didaktik xarakterli idrak məsələsi”dir. Buməsələ daha geniş olan sistemin formalaş-dırılması problemi ilə bağlıdır. “Texnologiya”fənnində gözlənilən nəticələrin reallaşdırıl-masına istiqamətlənən sistemin işləkliyi həminproblemi həmişəyaşar edir. Odur ki, bu mövzunuaktual hesab etmək olar. 
TədqİqAT PrOSeSİNdə əldə 
OluNmuŞ mATerİAllArIN 
İNTerPreTASİYASIMəlumdur ki, təhsil məkanının formalaş-masının əsasında “insan-cəmiyyət-texnologiya— təbiət” paradiqması durur, bu, insanın azadlıqmücadiləsinin və ya sivilizasiyaya yönələn inkişafyolunun şərtləndiricisidir. Təhsil məkanınınformalaşması ilə bağlı səsləndirdiyimiz bu fikrinyanlış olmadığı qənaətinə ona görə gəlirik ki,təhsil üstqurum hadisəsidir, “o hələ həyatınözü deyil, ona yalnız hazırlıqdır” (Mirzəcanzadə,1990). Təbii ki, hazırkı dövrün təhsili özününkoqnitiv (idraki) xarakteri ilə insanın şəxsiyyətkimi formalaşmasında daha çox rol oynayır

(Mirzəcanzadə, 1990; Axundov, Əhmədov, 2018).Bu gün Azərbaycanda təhsil quruculuğusahəsində qazanılan nailiyyətlər aparılan ardıcılvə davamlı təhsil siyasətinin nəticəsi kimiformalaşmaqdadır. Artıq Azərbaycanda demok-ratik, humanist prinsiplərə söykənən inteqrativxarakterli təhsil sistemi yaranmaqdadır. Yeniqurulan təhsildə idraki inkişafın parametrlərininəzərə almaq, ona imkan və şərait yaratmaqəsas amil hesab edilir (Mirzəcanzadə, 1990;Kərimova, Əhmədova, Varella, Reyli, 2006).Ölkəmizin təhsil tarixində ilk dəfə 2006-cıildə milli səviyyədə kurikulum sənədi hazırlanıb.“Azərbaycan Respublikasında ümumi ortatəhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu)” adlıhəmin sənəd milli və ümumbəşəri dəyərləri,meyil və maraqları nəzərə almaqla müasirdövrün təhsilinə və onun inkişafına böyük təkanverdi. Bu sənəd şagirdlər üçün əlverişli təlimşəraitinin yaradılması, tələbyönlülük, nəticə-yönlülük və inteqrativlik prinsipləri əsasındaqurulmaqla daha çox şəxsiyyətin formalaş-dırılmasına, onda həyati bacarıqların yara-dılmasına xidmət göstərə bilməsi ilə fərqlənir(“Azərbaycan məktəbi”, 2007). “Azərbaycan Respublikasında ümumi ortatəhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu)”əsasında fənn kurikulumları, o cümlədən kon-septual sənəd olan “Texnologiya” kurikulumuhazırlanıb. Bu sənəddə fənnin məqsəd vəvəzifələri, ümumi təlim nəticələri, məzmunxətləri, təlim standartları, müəllimin və şagirdinfəaliyyətini, qiymətləndirmə prinsipləri əhatəolunur. Texniki tərəqqinin böyük vüsət aldığı,elektron və informasiya texnologiyalarının ro-lunun artdığı və bazar iqtisadiyyatı şəraitindərəqabətin gündən-günə gücləndiyi müasirdövrdə bu sənəd ümumtəhsil məktəbləri şagird-lərinin texnoloji təfəkkürünün inkişafına, onlardatexnoloji bacarıqların formalaşmasına, sonrakımərhələdə təhsilini davam etdirmək üçün zəruribiliklərə yiyələnmələrinə xidmət edir. Tədqiqat materiallarının ümumiləşməsindənbelə qənaətə gəlirik ki, təlim nəticələrininreallaşdırılmasında texnoloji maşın, cihaz, alətvə mexanizmlərin o iş prinsiplərinin mənim-sədilməsi “imkandaşıyıcılıq funksiyası”na malik
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komponent yerində çıxış edir. Ümumi təhsilpilləsində “Texnologiya” fənni üzrə gözlənilənnəticələrin sırasına bunlar da daxildir:• Müstəqil həyatda zəruri sayılan ilkintexniki və texnoloji bilikləri tətbiq edir,təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayətetməklə gündəlik məişətdə vacib olantexnoloji işləri yerinə yetirir, sadəməmulatlar hazırlayır;• Sadə layihələri tərtib edib onları həyatakeçirir, dizayn tələblərinə əməl edir,mürəkkəb olmayan təmir-tikinti işləriniyerinə yetirir;• Texnoloji proseslərə aid informasiyalarıtoplayıb sistemləşdirir, məlumatlarınhazırlanmasında onlardan istifadə edir(“Təhsil”, 2008).“Texnologiya” fənninin tədrisi prosesindəməzmun xətləri sırasında “Texnika element-ləri”nin məxsusi yeri vardır. Bu isə yuxarıdatəqdim etdiyimiz mülahizənin arqumentliliksəviyyəsini daha da artırır. Bu məzmun xəttiüzrə şagirdlərə gündəlik həyatda qarşılaşdıqlarıtexnikanın ümumi xarakteristikasının öyrə-dilməsi, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri,istehsal texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi,müasir texniki qurğu və konstruksiyalar haq-qında ilkin məlumatların verilməsi, bu sahədəmüvafiq bacarıqların, vərdişlərin mənimsə-nilməsi nəzərdə tutulur (“Təhsil”, 2008).Bu məzmun xətti vasitəsilə şagirdlər gündəlikhəyatda qarşılaşdıqları əsas texnoloji maşınlar,aparatlar, aqreqatlar, alətlər, onların növləri,quruluşu və iş prinsipi ilə tanış olurlar. Bunlarşagirdlərdə məişətdə, işləyəcəkləri sahədə texni-ka ilə davranmaq mədəniyyəti formalaşdırır.Bu məzmun xətti üzrə gözlənilən nəticələrəaid olunur:• texnoloji maşınları, cihazları və alətləritəsnif etmək;• texnoloji maşınların növlərini, quruluşunuvə iş prinsipini şərh etmək, onlarınkinematik sxemini çəkmək;• məişətdə istifadə olunan texnolojimaşınları, cihazları, qurğuları, alətləri işəhazırlamaq və onlara texniki qulluq etmək;• elektrik enerjisinin mahiyyətini, onun

alınması, ötürülməsi, istifadəsi yollarını,elektrotexniki, radioelektron və avtomatikcihazların, qurğuların iş prinsiplərini şərhetmək;• elektron, radioelektron, elektrik məişətcihazlarından istifadə etmək və onlaraxidmət göstərmək bacarıqlarını nümayişetdirmək.Aparılan təhlillər onu deməyə əsas verir ki,“Texnologiya” fənninin tədrisində “Texnikaelementləri” məzmun xətti ilə “Emal texno-logiyaları”, “Məişət mədəniyyəti”, “Qrafika”məzmun xətləri arasında dialektik münasibətlərdiqqət mərkəzində saxlanılmalı, başqa sözlə,“Tam-hissə” yanaşmasının sözügedən vacib şərtigözlənilməlidir (“Təhsil”, 2008).Çünki müasir dövrdə dar ixtisaslakifayətlənmək mümkün deyil. İnsan öz texnolojibacarıqları sayəsində universal istehsal sahə-lərində fəaliyyət göstərə bilir. Ona görə dəməktəblərdə gələcəyin geniş profilli mütə-xəssisinin formalaşdırılmasının ilkin təməlininqoyulması aktual problem sayılır (Qasımova,2014).“Texnologiya“ fənninin tədrisi prosesindəaşağıdakı məsələlərin həll olunması ön planaçəkilməlidir: a) politexnik biliklərin və ekolojimədəniyyətin formalaşdırılması;b) ev təsərüffatının və ailə büdcəsi hesabınınaparılması üzrə elementar bilik vəbacarıqların aşılanması;c) yaradıcı və kəşfedici məsələlərin həlli üçünşagirdlərdə müstəqilliyin və qabiliyyətininkişaf etdirilməsi;d) əməksevərliyin, sahibkarlığınkollektivçiliyin, insanpərvərliyin,humanizmin, dəqiqliyin, düzgünlüyün,mədəniyyətin, vətənpərvərliyin, davranışmədəniyyətinin və ünsiyyətin tərbiyəedilməsi (Axundov, Əhmədov, 2018).Texnologiya daim inkişaf edən, dəyişənhadisədir, invariant səciyyəli deyildir. Ona görədə mütəmadi olaraq yeni bir texnoloji inkişaflaqarşılaşmaq mümkündür. Bu yeniliklərin realpedaqoji prosesdə diqqət mərkəzində saxlanıl-ması zəruridir. Məişət cihazları, onlardan istifadə,
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dəzgahların iş prinsipləri, müəyyən texnikimaşın və avadanlıqlar barədə informasiyalarınverilməsi nəzərdə tutulan mövzular fəal təliməəsaslanaraq məqsədəmüvafiq forma və üsullarseçməklə tədris edilməli, şagirdlər təlimməqsədlərinə uyğun olaraq idrak məsələlərininhəllinə, müxtəlif analitik və evristik fəaliyyətnövlərinə, biliklərin yaradıcı-variativ tətbiqlərinətəhrik olunmalıdırlar. Apardığımız tədqiqat işindən əldə olunanmateriallara əsasən gündəlik istifadədə olantexnoloji maşın, cihaz, alət və mexanizmləriniş prinsiplərinin mənimsədilməsinin metodiksistemini ehtiva edən fəal dərsə aşağıda verilən“sistem-struktur” nümunə ola bilər. 
Fənn: Texnologiya.
Sinif: VII.
Mövzu: Texnoloji maşın və mexanizmlərhaqqında məlumat.
Standart: 2.1.1. Maşın, qurğu və dəzgahlarıtəsnifatlandırır, onların iş prinsipini şərh edir.
Dərsin məqsədi: Maşın, qurğu və dəzgahlarıtanıyır, onların iş prinsipini izah edir.
İnteqrasiya: A-d 1.2.4.
İş forması: Kollektiv və qruplarla iş.
İş üsulu: Beyin həmləsi, müzakirə, klaster.
Resurslar: Dərslik, iş vərəqləri, texnolojimaşın və mexanizmlərin təsviri olan slaydlar,elektron hesablayıcı və s.
Dərsin gedişi
Motivasiya: Beyin həmləsi üsulundan istifadəedərək sinfə aşağıdakı suallarla müraciət olu-nur:— Müasir texnologiya dedikdə nə başadüşürsünüz?— Məişətdə hansı texnoloji avadanlıqlardanistifadə edirik?— Hansı nəqliyyat növləri var?— Hansı dəzgahları tanıyırsınız?Şagirdlərin cavabları dinlənildikdən sonramövzunun adı elan edilir.
Tədqiqat sualı: Texnoloji maşın və mexa-nizmlər dedikdə nə başa düşürsünüz?Şagirdlərin diqqəti dərsliyə yönəldilir. Mətnoxunur. Mətn oxunduqca yeni dərsə aid Pow-erPoint proqramında hazırlanmış təqdimatnümayiş etdirilir və lazımi məlumatlar verilir.

Tədqiqatın aparılmasıQruplar yaradılır. Hər qrupun tapşırıqları işvərəqlərində verilir:
I qrup — Məişət maşınlarını klasterdə işlə-mək və hər birinin əhəmiyyətini qeyd etmək.
II qrup — Mexanizm nədir? Hansı mexa-nizmlər var? Cədvəli doldurun.——————————————————
Mexanizmlərin növləri Tətbiqi——————————————————Qayış-qasnaq Dəzgahlarda——————————————————Dişli Drellərdə——————————————————Zəncirli Velosipedlərdə——————————————————Dişli tamasa Dəzgahlarda——————————————————
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III qrup — Ötürmə ədədi və ötürmə nisbətinədir? Ötürmə nisbəti hansı düsturla hesablanır?D₁=60mm, n₂=100 dövr/dəq.; n₁=90 dövr/dəq.olarsa D₂-ni hesablayın.
IV qrup — Maşınlar və onların növləriniklasterdə işləyin, bu haqda bildiyiniz məlumatlarıqeyd edin.Təlimdə qrupların işinə nəzarət etməkləyanaşı, onların işlərinin icrası ilə maraqlanmaq,qruplarda bütün şagirdlərin fəaliyyətinə diqqətetmək lazımdır.
İnformasiya mübadiləsiHər bir qrupun nümayəndəsi hazırladıqlarıtəqdimatla çıxış edir və onların işi yerindəcəqiymətləndirilir.
İnformasiyanın müzakirəsi və təşkiliMüzakirə zamanı şagirdlərə aşağıdakı kimisuallar vermək məqbuldur:1. Texnoloji tərəqqinin inkişafında maşın vəmexanizmlərin nə kimi rolu var?2. İşlək maşınların hansı növləri var?3. Texnoloji maşın əsas hansı hissələrdənibarətdir?4. Qasnaq nədir?5. Hərəkətin ötürülməsi və dəyişdirilməsinifərqləndirən mexanizmlərə misal göstərin.6. Ötürmə ədədi hansı düsturla təyin edilir?

Verilən suallarla faktlar arasındakı əlaqələrisistemləşdirməyə və tədqiqat sualının cavablarınıalmağa çalışmaq zəruri sayılır.
ÜmumiləşdirməŞagirdlər tədqiqat sualını əhatə edən suallaracavab verərək belə bir nəticəyə gəlirlər ki,texnoloji maşın və mexanizmlər xalq təsər-rüfatının bütün sahələrində geniş tətbiq edilənmüasir texnologiyalardır. Uşaqlar bu mövzunuöyrənməklə bilirlər ki, gündəlik həyatımızadaxil olmuş texnoloji maşınların bütün növləriinsan əməyini yüngülləşdirməklə yanaşı, həmdə vaxta qənaət, keyfiyyətli məhsul və yeni in-formasiyalar deməkdir.Nəticə etibarilə bu mövzunu öyrənməyingərəkliyini seçilmiş görüntülərin köməyi iləəsaslandırmaq yaxşı olar.
Yaradıcı tətbiqetməÖtürücü mexanizmlərdə ötürmə ədədinitəyin etmək üçün lövhədə bir neçə məsələ həlliyerinə yetirilir.
QiymətləndirməSonda hər qrupun təqdimatı müzakirə olunurvə meyarlara görə qiymətləndirilir.
Ev tapşırığıMaşın və dəzgahların ən son modelləri haqdaməlumat toplamaq.

MAŞINLAR

ENERJİ

GENERATORLAR

MƏLUMAT

ELEKTRON
HESABLAYICI

MAŞINLAR

İŞ

MƏİŞƏT
MAŞINLARI

TOZSORAN
PALTARYUYAN

QABYUYAN
MİKSER

ƏTÇƏKƏN
ŞİRƏÇƏKƏN

DƏZGAHLAR AVTOMOBİLLƏR
TƏYYARƏLƏR

LOKOMOTİVLƏR

NASOSLAR
KRANLAR

TRANSPORTYORLAR

TEXNOLOJİ
MAŞINLAR

NƏQLİYYAT
MAŞINLARI

NƏQLEDİCİ
MAŞINLAR
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NəTİCəAparılan tədqiqat işinin nəticələri aşağıda-kılardır: 1. Şagirdlərə müvafiq texnikaların ümumixarakteristikasının öyrədilməsi, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri, müasir vətexniki qurğular haqqında məlumatlarınverilməsi, bu sahə üzrə müvafiq bacarıq vəvərdişlərin mənimsədilməsi vacibdir;2. Şagirdlər mexanizmlər, onları təşkil edəndetallar, məişətdə istifadə olunan maşınlar,texnikada maşınların tətbiqi və istifadəqaydaları haqqında biliklərə yiyələnməkləmüasir texnoloji avadanlıqlarınquruluşunu və iş prinsiplərini öyrənir,onları idarə etmək bacarıqları əldə edirlər; 3. Məişətdə və bir çox sənaye sahələrindəistifadə edilən texnoloji avadanlıqları(qurğuları, maşınları, cihazları, alətləri) işəhazırlamağı, texniki qulluq göstərməyibacarırlar; 4. Texnoloji maşın, cihaz, alət vəmexanizmlərin iş prinsiplərininmənimsədilməsinin metodik sistemininformalaşdırılması, eləcə də “Texnologiya”fənn kurikulumunun düzgün tətbiqipedaqoji prosesin səmərəliliyinə müsbəttəsir edir; 5. Müəllimin təlim prosesinin təşkili və idarəolunması ilə bağlı didaktik problemləri həlletməsi müsbət nəticəyə nail olunmasınıasanlaşdırır. 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat
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Biznesin təməlini təşkil edən və işçi qüvvəsini yetişdirən əsas
mənbələrdən biri olan peşə məktəbləri əmək bazarının işçilər üçün
nəzərdə tutulan keyfiyyət və standartlaşma prinsiplərinə uyğun
bacarıqlara malik peşəkar kadrlar hazırlamaq məqsədi daşıyır. Sənaye
sahələrinin fundamental təhsilə yiyələnmiş, adaptasiya olmağı bacaran
peşəkar işçilərə ehtiyacı var. Peşə və texniki təhsilin əhəmiyyətini
artıran müxtəlif faktorlar mövcuddur. Müasir dövrdə texnologiya böyük
sürətlə inkişaf edir. İnsanların mədəni və iqtisadi həyatı da bu sürətli
dəyişikliklərin təsiri ilə dəyişir. Peşə təhsili insanların bu dəyişikliyə
uyğunlaşması baxımından da əhəmiyyətlidir. Bütün dünyada olduğu
kimi, Kiprin şimalının iqtisadi baxımdan inkişafı üçün də peşə təhsili
əhəmiyyət kəsb edir. Peşə təhsili tətbiqetmə formaları, məzmun və
üsullarına görə digər təhsil səviyyələrindən fərqlənir. Bu təhsil
səviyyəsinin əsas funksiyalarından biri də məşğulluq xidmətinin və
iqtisadiyyatın ehtiyac duyduğu sahələrdə əmək intensivliyini artırmasıdır.
Onun sayəsində işçi qüvvəsi işsizlikdən əziyyət çəkməyəcək və tələbat
olan sahələrdə özünə yer tapa biləcək. Bununla da işsizlik azala və
məşğulluq səviyyəsi arta bilər. Texnoloji inkişaf peşə hazırlığı işə
götürənlərlə daha geniş əməkdaşlıq tələb edir. Çünki peşə təhsilinin
praktiki hissəsi iş yerlərində həyata keçirilir. Bu əməkdaşlığın artması
daha çox insanın peşə təhsilinə yönəlməsini təmin edə bilər. Bu
araşdırmada Şimali Kiprdə texniki peşə təhsilinin qiymətləndirilməsinə
tələbələrin münasibəti təhlil edilib. Araşdırma təsvir metodu ilə aparılıb. 

Açar sözlər: peşə və texniki təhsil, peşə və texniki təhsilin məqsədi,
peşə və texniki təhsilin problemləri, peşə seçiminə təsir edən amillər.
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İş yaşamının temel yapısını oluşturan ve işgücü yetiştirmede asıl kaynak
durumunda olan mesleki egĭtim, “kalite ve standartlasm̧a” prensiplerine
göre ekonomik pazarların çalısa̧nlarda öngördügü̆ mesleki yeterliliklere
sahip yüksek performanslı isģücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yarının
endüstrilerinin öz temel egĭtim almış, uyum sağlayabilmesi ve mesleki
açıdan ileri düzeyde yetisţirilmis ̧nitelikli isģücüne ihtiyacı vardır. Mesleki
ve teknik egĭtimin önemli olmasını sağlayan ve önemini artıran çesi̧tli
faktörler vardır. Günümüzde teknolojide hızlı bir şekilde birçok değişimler
meydana gelmiştir. Toplumların kültürel ve ekonomik yaşam şekillerini
teknolojideki bu hızlı değişimler ve gelişmeler doğrudan etkilemekte ve
farklılasm̧asına sebep olmaktadır. Mesleki teknik eğitim ile toplumların
bu degĭsi̧me ayak uydurabilmeleri yakından ilişilidir. Dünyada oldugŭ
gibi Kıbrıs’ın kuzeyinin de ekonomik yönden kalkınması için, mesleki
egĭtim önemlidir. Mesleki egĭtim, uygulama şekilleri, içerik ve yöntem
bakımından digĕr egĭtim türlerinden farklılıklar göstermektedir. Ekonomik
bakımdan daha pahalıdır. Mesleki egĭtimin yerine getirmesi beklenen
fonksiyonlarından birisi de, istihdam ve ekonominin ihtiyaç duydugŭ
kesimlerde is ̧ gücü yogŭnlugŭnu artırmasıdır. Böylece is ̧ gücü atıl
durumdan kurtulabilecek ve gerekli olan sektörlerde toplanabilecektir.
Iṡşizlik azalacak ve istihdam oranı artacaktır. Teknolojik gelism̧eler,
mesleki egĭtimin isv̧erenlerle daha çok is ̧birligĭni gerektirmektedir. Çünkü
Mesleki egĭtimin uygulama kısmı isļetmelerde verilmektedir. Bu is ̧birligĭnin
gelism̧esi, daha çok kisi̧nin mesleki egĭtimden faydalanabilmesini
sagl̆ayacaktır. Bu araştırma Kuzey Kıbrıs'ta Mesleki Teknik Eğitimin
değerlendirilmesine yönelik öğrencilerin tutum düzeyleri üzerine yapılmıştır.
Bu araştırma betimsel nitelikte bir çalışmadır. 

Anahtar kelimeler: Mesleki ve Teknik Eğitim, Mesleki ve Teknik Eğitim
Amaçları, Mesleki ve Teknik Eğitimin Temel Sorunları, Öğrencilerin Meslek
Seçimini Etkileyen Faktörler.
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Vocational high schools have been one of the most important building blocks in
the transition of industrialized societies to an information society. With the
transition from primitive production forms to sequential production line systems,
professional knowledge and norms have gained a dimension and speed that
goes beyond the master-apprentice relationship. In this process, which coincided
with the fact that vocational education began to be given in schools by
overlapping with scientific, academic and pedagogical models, vocational
schools and industrial vocational high schools were opened in developing
countries. By participating in the production processes of people who grew up
from these schools and have technical and vocational backgrounds, they have
succeeded in becoming societies that have become competent with technology
in their production areas and gradually offer their products to the foreign market
from the domestic market. In this sense, the contribution of the students studying
at vocational high schools to the development of the country is indisputable.
Since the children of families with low socio-economic status and students who
are not academically successful usually attend vocational high schools in
Northern Cyprus, the effects of friends and negative environment, split family
profile problems and the negative effects of information technologies negatively
affect students’ attitudes towards vocational and technical education. The aim
of this research is to examine the attitudes of vocational high school students
towards vocational and technical education in Northern Cyprus; The research
questions were “What are the student attitude levels towards vocational technical
education?” and “Student attitude levels towards vocational technical education;
Does it make a significant difference according to personal, educational and
professional variables?” has been determined. Scanning model was used in this
study.
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gİrİş Egĭtim, ‘‘bireyin davranısļarında kendi yasa̧ntısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik degĭsm̧emeydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır’’. (Ertürk, 1979) Fakat egĭtim hem toplumsalyaşamın ekonomik boyutudur hem de toplumsal bir süreçtir. Bu nedenle egĭtim sürecinin ekonomikamaçlarının da olması kaçınılmazdır. Egĭtimin ekonomik amaçlara yönelik en çok farkedilen boyutu,isģücü verimliligĭn artmasına olan etkisidir. Egĭtim bu yöndeki bir etki ile üretim sistemine, toplusalanlamda da kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Egĭtimin üretime yönelik boyutu daha çok mesleki egĭtime yetisţirme kavramları ile tanımlanır.Ünal, Mincer’in “yetisţirme”yi, hem isţeki ögr̆enme aşamalarını hem de okuldaki eğitim sürecinikapsayacak şekilde kullanıldıgı̆nı ve “beceri kazandırmak veya isģücü verimliligĭni gelisţirmek içinyapılan yatırımlar” olarak ifade etmektedir (Ünal, 1996). Bir başka yönden mesleki egĭtimin“kısmen genel egĭtim, kısmen de yetisţirmeden olusţugŭ” genel egĭtimin “insan toplumu ve kültürüanlama kapasitesini gelisţiren bir süreç” olarak tanımlanmaktadır. (Ünal, 1996).Alkan ve digĕrlerine (1996) göre, mesleki ve teknik egĭtim, toplumsal ve bireysel yasa̧m içingerekli olan belirli bir meslegĭn gerektirdigĭ pratik uygulama yeteneklerini, beceri ve bilgiyi bireyekazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, zihinsel, kişisel özellikleri, sosyal ve ekonomik açıdandengeli bir şekilde gelisţirme aşamasıdır. Dogăn’a göre ise; Milli Egĭtim sisteminin bütünlügü̆ içinde hizmet sektörü, tarım ve endüstri ileher türlü mesleki ve teknik egĭtim hizmetlerinin planlanması, arasţırılması, planlanmasıgelisţirilmesi, organizasyonu ve esģüdümü ile denetim, yönetim ve ögr̆etim faaliyetlerinintamamıdır (Dogăn ve digĕrleri, 1997).Mesleki ve teknik egĭtim, teknolojik gelism̧elere ve değişimlere uygun olarak bireylere işyaşamlarındaki belirli bir meslekle ilgili is ̧alısķanlıkları, bilgi ve beceri kazandıran ve bireylerinyeteneklerini çesi̧tli yönleri ile gelisţiren egĭtim aşamasıdır. Bu tanıma göre, mesleki ve teknikegĭtim aracılığıyla bireylerin yeteneklerinin gelisţirilerek belirli bir meslek sahibi olmalarıamaçlanmaktadır (MEB, 2021). Mesleki ve teknik egĭtimin asıl hedefi, bireye is ̧ piyasasında geçerliligĭ olan bir isȩ giripçalışabilmesi ve bu isţe başarılı olabilmesi için gerekli olan belli başlı davranısļarı kazanmasınısağlamaktır (Sezgin, 1994).Dünyada hizmetler ve teknoloji altında seri bir degĭsi̧m yasa̧nmaktadır. Bu alanlarda içpiyasalarda ve ülkeler arası büyük rekabet vardır. Bu ortamda yıkılmamak için daha kaliteli ve dahahızlı üretime ihtiyaç vardır. Yeni teknolojiler üretmek için de, var olan teknolojileri verimli birbiçimde kullanabilmek için de emegĭn niteliğinin gelisţirilmesi gerekir. Bu ancak mesleki egĭtimleolabilir. Ucuz ve niteliksiz isģücü ile düsü̧k ücretlerle üretim yaparak ayakta kalabilmenin dönemiartık bitmiştir. Bu sebeple mesleki egĭtim önemlidir. (Ünsür, 1998). 
AmAÇBu araştırmanın temel amacı, Kuzey Kıbrıs’ta eğitim yönetimi temelinde mesleki teknik eğitimin(MTE) değerlendirilmesine ilişkin üst düzey yöneticilerin ve öğretmenlerin görüşlerini incelemekve saç bakımı ve güzellik eğitimine yönelik bir model önerisi sunmaktır. Bu bağlamda;Mesleki teknik eğitim konusuna ilişkin; Kuzey Kıbrıs’ta mesleki teknik eğitime ilişkin nasıl birmodel önerisi geliştirilmelidir? sorusuna yanıt aranmıştır.
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YÖNTem

Araştırma DeseniBu araştırmada Kuzey Kıbrıs’taki üst düzey yöneticilerin ve meslek liselerindeki saç bakımı vegüzellik alanında görev yapan öğretmenlerin görüşleri çerçevesinde betimlenmesi temelinde‘‘durum çalışması’’ modeli kullanılmıştır. Durum çalışması nitel araştırma desenlerinden biridir.Durum çalışması modelinde, bir veya daha fazla durumlardaki etkenler bütünlüklü olarak araştırılırve söz konusu durumdan ne şekilde etkilendikleri ve ne şekilde etki ettikleri konusunda detaylıaraştırma yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Çalışma GrubuBu araştırma 2020-2021 yılında Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki teknik eğitimle ilgili 9 üst düzeyyöneticiler ile 9 Saç Bakımı ve Güzellik meslek lisesi öğretmenleri ile yürütülmüştür.
Veri Toplama AraçlarıAraştırmanın veri toplama aracı olarak1. Kuzey Kıbrıs’ta eğitimde üst düzey yöneticilerin mesleki teknik eğitimi değerlendirmesineilişkin görüşme formu.2. Kuzey Kıbrıs’ta Saç Bakımı ve Güzellik bölümünde görev yapan öğretmenlerin mesleki teknikeğitimi değerlendirmesine ilişkin görüşme formu.
Verilerin Toplanması Katılımcılar veri toplama araçlarını genellikle iş ve okul saatleri içinde yanıtlamışlardır. Veriler,farklı şekilde toplanmıştır. Genel olarak araştırmacı yüz yüze bizzat kendisi katılımcılara ulaşmışancak bazı katılımcılar veri toplama araçlarını iş saatleri dışında cevaplayıp daha sonraaraştırmacıya ulaştırmıştır. 
Verilerin AnaliziBu araştırmada “içerik analizi”nden yararlanılmıştır. Iç̇erik analizinde asıl isļem, birbirinebenzeyen verileri temalar ve kavramlar çerçevesinde toplamak ve bunları okuyucununanlayabilecegĭ bir şekilde düzenlemektir (Yıldırım ve Si̧msȩk, 2008).
BUlgUlAr ve YOrUm Araştırmanın bulguları 9 başlık altında yorumlanmıştır. Bunlar;
MEB, MTE ve Üst Düzey YöneticilerGörüşme yapılan üst düzey yöneticiler ve öğretmenler genel olarak teşkilatlanmada altbirimlerin ve bölümlerin görev tanımlarının belirlenmesi, mesleki teknik eğitimde stratejikplanlamalar yaparak reformlar gerçekleştirilmesi ve sorunları tespit edip çözümlemesi, meslekiteknik eğitimde Araştırma ve Geliştirme (ARGE) biriminin oluşturulması, mesleki teknik eğitimdeiletişim kuran ve sorun çözen bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini savunmuşlardır. 
Meslek Liselerinde Görev Yapan Okul YöneticileriMeslek liselerinde görev yapan okul yöneticilerine bakıldığı zaman, üst düzeu yöneticiler ve
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öğretmenler genel olarak mesleki teknik eğitimde merkeziyetçi yönetim anlayışı kadar okulunbulunduğu çevre şartlarına uygun, yerinden yönetime de önem verilmesi gerektiğini, okulyöneticileri okuldaki insan gücü öğelerinin ihtiyacını belirleyip eğitimi yönlendirmesi, meslekiteknik eğitimde çevre olanaklarının ve aile işbirliğinin etkisi gözardı edilmemesi şeklindegörüşlerini belirtmişlerdir.
Saç Bakımı ve Güzellik Alanında Görev Yapan Öğretmenler Saç bakımı ve güzellik alanında görev yapan öğretmenler ile ilgili üst düzey yöneticiler veöğretmenlerin görüşleri ele alındığında, alan ve meslek bilgisinin tam olması, saç bakımı ve güzellikeğitimindeki yenilikleri takip edip uygulaması, kişilik, görüntü ve genel kültürü ile rol modeli olmasıifadelerini dile getirmişlerdir.
Saç Bakımı ve Güzellik Eğitiminde Öğrenci YeterlilikleriSaç bakımı ve güzellik eğitiminde öğrenci yeterliliklerine ilişkin üst düzey yöneticiler veöğretmenlerin görüşlerine bakıldığı zaman, saç bakımı ve güzellik alanında okuyan öğrencilerinhazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi, ilgi ve ihtiyaçlarının tespit edilip ona uygun bir eğitimverilmesi, öğrencilerin sadece bilişsel kapasitelerinin değil duyuşsal özelliklerinin ve psikomotorbecerilerinin de dikkate alınması, öğrencilerinin ilerde mesleğe başyacak ortamlar düşünülerekkişilerarası iletişim becerilerinin desteklenmesi şeklinde yorumlamışlardır. 
Saç Bakımı ve Güzellik Eğitimi Programları, Dersleri ve Ölçme-DeğerlendirmeSaç bakımı ve güzellik eğitimi programları, dersleri ve ölçme-değerlendirmeye ilişkin üst düzeyyöneticilerin ve öğretmenlerin görüşlerine bakıldığında, uygulama ağırlıklı derslerin programlardayoğun olarak yer alması, yaratıcılık, araştırma, eleştirisel düşünme ve problem çözmeye dayalıderslerin sayısının artırılması, ölçme-değerlendirme etkinliklerinin hem teoriye hemde uygulamayauygun olarak yapılandırılması ve bir öğretmen kurulu tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinibelirtmişlerdir. 
Saç Bakımı ve Güzellik Eğitiminde StajSaç bakımı ve güzellik eğitiminde staja ilişkin üst düzey yöneticilerin ve öğretmenleringörüşlerine ele alındığında, staj süresinin denetimi için kurumla işbirliği çerçevesininnetleştirilmesi, staj sürecinin planlanması, kurallarının netleştirilmesi ve uygulama yapılacakkurum ve öğretmenin nitelikli olmasına yönelik görüşlerini ifade etmişlerdir. 
Saç Bakımı ve Güzellik Eğitiminde Denetim, Rehberlik ve YönlendirmeSaç bakımı ve güzellik eğitiminde denetim, rehberlik ve yönlendirmeye ilişkin üst düzeyyöneticlerin ve öğretmenlerin görüşlerine bakıldığı zaman, saç bakımı ve güzellik alanında görevyapan öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarının etkililiği konusunda bakanlıktaki müfettişlerin veokul yöneticilerinin çoklu değerlendirme yöntemi ile değerlendirmelerinin alınması, saç bakımıve güzellik alanından mezun olan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam durumlarınıkolaylaştırmaya yönelik çalışmaların yürütülmesi, üniversiteye yönlendirme ve kariyerçalışmalarının planlı ve sık sık gerçekleştirilmesi şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir. 
Saç Bakımı ve Güzellik Eğitiminde DonanımSaç bakımı ve güzellik eğitiminde donanıma ilişkin üst düzey yöneticilerin ve öğretmenlerin
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görüşleri ele alındığında, mesleki teknik eğitimin bir kampüs ortamı içerisinde yer alması ve herbranşın ayrı bir binada ve donanımla eğitim faaliyetlerini yürütmesi, teknoloji destekli öğrenmeortamı, bireysel öğrenmeleri destekleyen öğrenme ortamı ve yeterli donanım sağlanması şeklindegörüşlerini ifade etmişlerdir. 
Saç Bakımı ve Güzellik Eğitiminde Çevre OlanaklarıSaç bakımı ve güzellik eğitiminde çevre olanaklarına ilişkin üst düzey yönetici ve öğretmengörüşlerine bakıldığı zaman, mesleki teknik eğitimin yaşam boyu öğrenme temelinde ele alınması,öğrenciler gibi ailelerinde mesleki teknik eğitimden faydalanabileceği açık okul programlarınınyürütülmesi, öğrencilerin mesleki teknik eğitime yönelebilmeleri için ailelerin destek olmalarınınteşvik edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. 
SONUÇ Kuzey Kıbrıs’ta araştırmacı saç bakımı ve güzellik eğitimine ilişkin bir model oluşturmuştur.Model oluşturulurken üst düzey yöneticiler, öğretmenler ve dökümanlarda sıklıkla vurgulanantemalar temel alınmıştır. Bunun yanında araştırmacı alanda uygulama yaptığı için kendi bilgi,gözlem ve deneyimlerinide katarak model önerisini geliştirmiştir. Bu araştırmada Kuzey Kıbrıs’ta mesleki teknik eğitim dairesinde görev yapan üst düzey eğitimyöneticilerinin ve mesleki teknik eğitimin bir boyutu olan saç bakımı ve güzellik alanında görevyapan öğretmenlerin görüşleri temelinde değerlendirilmiştir. Öncelikle üst düzey yöneticilerin ve öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), MTE ve üstdüzey yöneticilerine ilişkin görüşlerini ifade etmeleri istenmiştir. Görüşme yapılan üst düzeyyöneticiler ve öğretmenler genel olarak teşkilatlanmada alt birimlerin ve bölümlerin görevtanımlarının belirlenmesi, mesleki teknik eğitimde stratejik planlamalar yaparak reformlargerçekleştirilmesi ve sorunları tespit edip çözümlemesi, mesleki teknik eğitimde Araştırma veGeliştirme (ARGE) biriminin oluşturulması, mesleki teknik eğitimde iletişim kuran ve sorun çözenbir yapılanmaya gidilmesine yönelik görüşlerini belirtmişlerdir. Araştırma üzerinde durulan diğer bir husus meslek liselerinde görev yapan okul yöneticileridir.Üst düzey yöneticiler ve öğretmenler, mesleki teknik eğitimde merkeziyetçi yönetim anlayışı kadarokulun bulunduğu çevre şartlarına uygun, yerinden yönetime de önem verilmesi gerektiğini, okulyöneticileri okuldaki insan gücü öğelerinin ihtiyacını belirleyip eğitimi yönlendirmesi, meslekiteknik eğitimde çevre olanaklarının ve aile işbirliğinin etkisi gözardı edilmemesi gerektiğinivurgulamışlardır. Araştırma kapsamında sorgulanan diğer bir konu saç bakımı ve güzellik alanında görev yapanöğretmenlerdir. Üst düzey yöneticiler ve öğretmenler, öğretmenler ile ilgili görüşlerini; alan vemeslek bilgisinin tam olması, saç bakımı ve güzellik eğitimindeki yenilikleri takip edip uygulaması,kişilik, görüntü ve genel kültürü ile rol modeli olması başlıkları altında sıralamışlardır. Çalışma kapsamında üzerinde durulan diğer bir konu ise saç bakımı ve güzellik eğitimindeöğrenci yeterlilikleridir. Üst düzey yöneticiler ve öğretmenlerin belirtmiş olduğu görüşler; Saçbakımı ve güzellik alanında okuyan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi, ilgive ihtiyaçlarının tespit edilip ona uygun bir eğitim verilmesi, öğrencilerin sadece bilişselkapasitelerinin değil duyuşsal özelliklerinin ve psikomotor becerilerinin de dikkate alınması,öğrencilerinin ilerde mesleğe başyacak ortamlar düşünülerek kişilerarası iletişim becerilerinindesteklenmesidir.

Kuzey Kıbrıs'ta Mesleki Teknik Eğitimin değerlendirilmesine yönelik öğrencilerin tutum düzeyleri 

91http://as-journal.edu.az



Araştırmada üzerinde durulan diğer bir konu ise saç bakımı ve güzellik eğitimi programları,dersleri ve ölçme-değerlendirmedir. Üst düzey yöneticiler ve öğretmenlerin ifade ettiği görüşler;uygulama ağırlıklı derslerin programlarda yoğun olarak yer alması, yaratıcılık, araştırma, eleştiriseldüşünme ve problem çözmeye dayalı derslerin sayısının artırılması, ölçme-değerlendirmeetkinliklerinin hem teoriye hemde uygulamaya uygun olarak yapılandırılması ve bir öğretmenkurulu tarafından gerçekleştirilmesidir. Çalışma kapsamında sorgulanan diğer konu saç bakımı ve güzellik eğitiminde stajdır. Üst düzeyyöneticiler ve öğretmenler staj sürelerinin sıklığının ve süresinin arttırılması, staj süresinindenetimi için kurumla işbirliği çerçevesinin netleştirilmesi, staj sürecinin planlanması, kurallarınınnetleştirilmesi ve uygulama yapılacak kurum ve öğretmenin nitelikli olmasına yönelik görüşleriniifade etmişlerdir. Araştırmada üzerinde yoğunlaşılan diğer bir bir konu saç bakımı ve güzellik eğitiminde denetim,rehberlik ve yönlendirmedir. Üst düzey yöneticiler ve öğretmenler, saç bakımı ve güzellik alanındagörev yapan öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarının etkililiği konusunda bakanlıktaki müfettişlerinve okul yöneticilerinin çoklu değerlendirme yöntemi ile değerlendirmelerinin alınması, saç bakımıve güzellik alanından mezun olan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam durumlarınıkolaylaştırmaya yönelik çalışmaların yürütülmesi, üniversiteye yönlendirme ve kariyerçalışmalarının planlı ve sık sık gerçekleştirilmesi konularında düşüncelerini belirtmişlerdir. Saç bakımı ve güzellik eğitiminde donanım çalışma kapsamında üzerinde durulan diğer birkonudur. Üst düzey yöneticiler ve öğretmenler, mesleki teknik eğitimin bir kampüs ortamıiçerisinde yer alması ve her branşın ayrı bir binada ve donanımla eğitim faaliyetlerini yürütmesi,teknoloji destekli öğrenme ortamı, bireysel öğrenmeleri destekleyen öğrenme ortamı ve yeterlidonanım sağlanması olarak görüşlerini sıralamışlardır. Saç bakımı ve güzellik eğitiminde çevre olanakları araştırmanın üzerinde yoğunlaştığı sonproblemdir. Araştırmada görüşlerini bildiren Üst düzey yöneticiler ve öğretmenler, mesleki teknikeğitimin yaşam boyu öğrenme temelinde ele alınması, öğrenciler gibi ailelerinde mesleki teknikeğitimden faydalanabileceği açık okul programlarının yürütülmesi, öğrencilerin mesleki teknikeğitime yönelebilmeleri için ailelerin destek olmalarının teşvik edilmesi gerektiğini belirtmişleridir. 
ÖNerİlerTeşkilatlanmada alt birimlerin ve bölümlerin görev tanımlarının belirlenmesi gerekmektedir.Bu bağlamda MEB yönetici atamalarında akademik kariyere önem vermelidir. Ayrıca mesleki teknikeğitimde stratejik planlamalar yaparak ve formlar gerçekleştirmek ve sorunları tespit edipçözümlemek gerekmektedir. MTE’de ARGE birimi oluşturup genç öğretmenlere de bu birimde yerverilmelidir. Genç öğretmenlerin taze olan bilgilerinden, farklı vizyonlardan ve dinamikyapılarından daha verimli şekilde faydalanılabilir. Mesleki teknik eğitimde iletişim kuran ve sorunçözen bir yapılanmaya gidilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda meslek liselerinde görev alacakbireylerin yönetici ve lider olma eğitimlerini almış olmaları gereklidir. Meslek liselerine atanacakbireylerin etkili yönetim ve öğretim lideri olma davranışını taşımaları için gereken önlemleralınmalıdır. Meslek liselerinde görev yapan okul yöneticileri, okuldaki öğrencilere etkili bir eğitim ortamısağlayarak kaliteli eğitim almalarından sorumludur. Öğrencilerin etkili bir eğitim almaları, okuldaçalışan nitelikli öğretmenlere bağlıdır. Bu süreçte okul yöneticileri öğretmenleri eksikliklerinitamamlayacakları, yeni bir takım bilgi ve beceri kazanacakları hizmet içi eğitim faaliyetlerine
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göndermekle sorumludur. İlaveten, hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan öğretmenlerin dersleriniizleyip bu program hakkındaki fikir ve düşüncelerini alması beklenmektedir. Ayrıca meslekliseslerinde görev yapan okul yöneticileri okul ve çevre imkanlarını etkili kullanmada, insanilişkilerinde, problem çözmede ve başarıyı takdir etmede objektif ve demokratik bir davranış içindeolmalıdırlar. Kuzey Kıbrıs’taki Meslek liselerindeki saç bakımı ve güzellik alanındaki öğretmenlerinineksikliğinden dolayı öğretmenlerin yükleri artmaktadır. Öğretmenler mesleki alanda bireyselgelişimleri için yeterli vakit bulamamaktadırlar. Ayrıca zamanlarının çoğunu ders vererekharcadıkları için öğrencilerine de yeterli düzeyde ilgi gösterememektedirler. Meslek liselerindeöğretmen olmak günümüzde birçok açıdan cazip görülmektedir. Bu nedenle meslek liselerindegörev yapacak öğretmenler için diğer lise düzeyindeki öğretmenlerden farklı ek yaptırım vekriterlerin belirlenmesi gerekir. Bunun için yapılması gereken önemli yaptırımlardan bazılarışöyledir; meslek liselerinde eğitim sürecinin belirli bir kısmının, sektörde iş tecrübesi bulunan,yenilikçi, prezentabl ve genel kültüre sahip usta eğitimciler aracılığıyla sürdürülmesininteşviklendirilmesidir. Meslek liseleri, belirli alanlardaki mesleklere yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip insankaynağı eğitme misyonuna sahiptirler. Meslek liselerinde, hiçbir mesleki temeli olmayanöğrencilerin okumaya başladıklarında uyum sorunları oluşabilecektir. Bu yüzden öğrencilere eğitimbaşlamadan önce eğitim alacakları alanlar doğrultusunda bilgilendirici oryantasyon programlarınındüzenlenmesi (ihtiyaç duyulduğu belirlenmesi durumunda) fayda sağlayacaktır.Ders programları, meslek liseleri için diğer lise programlarından farklı olarak ulusal veuluslararası sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikler göz önünde bulundurularak daha dinamik biryapıya sahip olmalı. Ayrıca teknolojik ve güncel değişimleri takip ederek sektör şartlarına uygunolarak yenilenebilmelidir. MTE süresi boyunca öğrenci pratik ve uygulamalı eğitimi yeterincealamamaktadır. Kuzey Kıbrıs sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bilimsel toplantı vearaştırmalarda, mesleki eğitimin en önemli sorunlarından birinin öğrencinin sahip olduğu pratikve uygulama becerisinin eksikliği olduğu vurgulanmaktadır. Bu sorunun giderilmesine yönelikçözüm fırsatı öğrencinin eğitim aldığı mesleki alandaki sektörde daha fazla uygulama fırsatıbulmalarıdır. Bu olanak öğrenciye mezun olmadan önce uygulama imkanı sunmasının yanındasektörde görev alarak gözlem yapma ve mesleği tanıma fırsatı sunacaktır. Bunun yanısıraöğrencilerin yaratıcılıklarını, eleştirisel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeleriiçin ders programlarında bu tür derslerin sayısının fazla olması gerekmektedir. Ölçme-değerlendirme ise sadece teoriye yönelik değil eşit olarak hem teori hem uygulama olacak şekildeönceden belirlenmiş bir öğretim kurulu tarafından gerçekleştirilmelidir. Sektörde yer alan bazı işletmeler stajer öğrenci kabul etme noktasında istekli ve ilgili değildirler.Öğrenci stajı mesleki eğitimin en önemli unsurlarından biridir. Önemsenmesi gereken, ciddiyet vedisiplin içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. Stajın verimli ve etkili sürdürülebilmesi içinöğretmene büyük sorumluluklar düşmektedir. Öğretmen yeterli niteliğe sahip olmalı ve stajdenetiminin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için sektörle işbirliği içerisinde olmasıgerekmektedir. Öğrenci ve öğretmenler mümkün olduğunca sektörde yer alan işletme ve kurumlar ile yakınişbirliği içerisinde olmaları için olanaklar yaratılmalıdır. Kurumsal işbirliği içerisinde meslek liselerive sektör işbirliği sağlamlaştırılmalıdır. Öğrencileri derslerin belirli kısımlarını veya dersten artakalan zamanlarını sektörde uygulama yapma fırsatı bulmalarıdır. Bu işbirliği öğrencilerin yanısırayeterli düzeyde mesleki gelişim olanağı bulunmayan öğretmenler içinde önemli bir fırsattır.
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Saç bakımı ve güzellik alanında görev yapan öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını yapıpyapmadıklarını denetlemek için bakanlıktaki müfettişlerin ve okul yöneticilerinin öğretmenlerideğerlendirmesi gerekmektedir. Bazı kamu kurumları Kuzey Kıbrıs’ta öğrencilere, mezuniyetininardından alanında kendi işletmelerini kurmalarına olanak sağlamak için gerekli olanteşviklendirmeyi yapmaları gerekmektedir. Bu tür teşvikler proje ve destek havuzları oluşturaraköğrenciye fırsat yaratılması, öğrencinin motivasyonunun artmasına neden olmasının yanındamezun olduktan sonra daha kolay iş kurmalarına olanak sağlayacaktır. MTE kapsamında sektörünistek ve ihtiyaçlarına yönelik bireylerin yetiştirilmesi ve eğitimin güncel gelişmeler ışığında süreklikendini yenilemesi Kuzey Kıbrıs ekonomisine büyük oranda katkı sağlayacaktır. Bu bağlamdaöğretmen ve öğrencilerin yurt dışı eğitim değişim programları, fuar, sempozyum ve teknik gezilerekatılmalarının teşvik edilmesi fayda sağlayacaktır. Öğrenim hayatı boyunca kendini geliştiren biröğrenci sadece ulusal alanda değil birçok uluslararası arenada mezun olmasının ardından istihdamolanağı bulabilecektir. Meslek lisesi öğrencilerinin mezuniyet sonrası başarıyı yakalamaları mesleklisesi tercihlerinide olumlu düzeyde etkileyecektir. Kuzey Kıbrıs’ın 3 ilçesinde bulunan mesleki teknik liseler ilçelere daha çok sosyal ve kültürelkalkındırılması amacı ile kurulmuş olsa da sahip oldukları yetersiz alt yapı ve uygulama alanlarınedeni ile hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından tercih edilmemektedirler. Bu sebeplemeslek liseleri bir kampüs ortamı içerisinde yer alması, her branşın ayrı bir binada ve yeterlidonanımla eğitim faaliyetlerini yürütmesi, teknoloji ve bireysel öğrenmeleri destekleyen öğrenmeortamlarının oluşturulması gerekmektedir. Meslek lisesine sahip ilçelerde mutlaka öğrenciler gibi ailelerinde mesleki teknik eğitimdemfaydalanabileceği açık okul programlarının yürütülmelidir. Kuzey Kıbrıs’ta Meslek liseleri toplumtarafından küçümsenmekte ve sosyal ve ekonomik düzeyleri düşük olan çocukların bu okullardaöğrenim gördükleri düşünülmektedir. Bu nedenle birçok aile çocuklarını meslek liselerinegöndermek istemiyor. Bu yanlış algının giderilmesi için topluma bu konuda eğitim verilmesigerekmektedir. Böylece aileler çocuklarını mesleki teknik eğitime yönlendirebilsinler.
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Hazırda Azərbaycanda türklər, tatlar, talışlar, kürdlər, malakanlar,
ingiloylar, saxurlar, avarlar, ləzgilər, xınalıqlılar, buduqlular, rutullar,
aşşurlar, udinlər, qrızlar və s. müxtəlif etnik azlıqlar yaşayır. Etnik fərqlilik
din və məzhəb fərqinə səbəb olur. Əhalinin əksəriyyəti müsəlman olsa
da, ölkədə xristianlar, yəhudilər və az sayda başqa dinlərin mənsubları
da yaşayır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra dini
maarifləndirmə ilə bağlı lazımi tədbirlər görülüb, lakin kadr çatışmazlığı,
din və ya məzhəb fərqlilikləri kimi səbəblərə görə hələ də ümumi təhsil
məktəblərinin dərs proqramlarında dini dərslərə yer verilməyib. Yalnız
tədris proqramında yer alan “Həyat bilgisi” dərsliklərinə dini mövzular
salınıb. Bu araşdırmanın hədəfi Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Nazirliyi tərəfindən ümumi təhsil məktəblərində (I-IV və V-IX siniflər)
tədris edilən Həyat bilgisi dərsliklərində verilən dini mövzuları plüralist
dini təhsil yanaşmaları baxımından tədqiq etməkdir. Keyfiyyət tədqiqatı
metodlarından biri olan məzmun analizinin istifadə edildiyi bu
araşdırmada dini mövzular həm məzmun, həm də plüralist dini təhsil
yanaşmaları baxımından təhlil edilir.

Açar sözlər: “Həyat Bilgisi” fənni, din təhsili, plüralist dini təhsil.
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Günümüz Azerbaycan’ı; Türkler, Tatlar, Talışlar, Kürtler, Malakanlar,
İngiloylar, Sahurlar, Avarlar, Lezgiler, Hınalıklılar, Buduglular, Rutullar,
Assuriyalılar, Udinler, Grızlar vb. farklı etnik grupları kendi içinde
barındırmaktadır. Bu etnik farklılık aynı zamanda dini ve mezhepsel
farklılıkları da beraberinde getirmektedir. Nüfusun büyük çoğunluğu
Müslüman olmakla birlikte, ülke Hıristiyanlar, Yahudiler ve az sayıda
diğer dinlere mensup olanlardan müteşekkildir. Bağımsızlıktan
günümüze Azerbaycan’da din eğitimi için gereken tedbirler alınmış
olsa da yeterli kadronun bulunmaması, dinsel veya mezhepsel
farklılıklar ve buna benzer nedenlerden dolayı ilkokul, ortaokul ve lise
müfredatlarında din derslerine henüz yer verilmemiştir. Ancak
müfredatta yer alan Hayat Bilgisi ders kitaplarında “Din” öğrenme
alanlarına yer verilmiştir. Bu çalışmada, Azerbaycan Cumhuriyeti Tahsil
Nazırlığı tarafından ilkokul I-IV ve ortaokul V-IX sınıflarda ders kitabı
olarak okutulması uygun görülen Hayat Bilgisi ders kitaplarında yer
alan “din” öğrenme alanlarının çoğulcu din eğitimi yaklaşımları
açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden
içerik analizinin kullanıldığı bu araştırmada “Din” öğrenme alanları;
içerik ve çoğulcu yaklaşımlar açısından incelemeye tabi tutulmuştur.

Anahtar kelimeler: Hayat Bilgisi ders kitapları, “din” öğrenme alanı,
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Today's Azerbaijan consists of different ethnic groups such as; the
Turks, Tats, Talyss, Kurds, Molokans, Ingiloys, Sahurs, Avars, Lezgis,
Khinaliks, Buduglus, Rutuls, Assyrians, Udis, Grizes and so on. This
ethnic diversity also brought about religious and sectarian differences.
While the majority of the population is Muslim, there are also Christians,
Jews, and a small number of other religions in country. Although
necessary measures have been taken for religious education in
Azerbaijan since its independence up until today, religion courses have
unfortunately not yet been included in the primary, secondary and high
school curriculum due to the lack of sufficient staff, also religious and
sectarian differences and other reasons. However, Life Skills class in
the curriculum includes learning fields of religion education. This study
aims to examine the religion education fields that are found in the in
the life skills textbooks which are approved by the Ministry of Education
of the Republic of Azerbaijan to be taught in primary school I-IV grades
and secondary school V-IX grades with regards to the pluralistic religion
education approach. This research employed the content analysis,
which is one of qualitative research methods, and studied religion
education fields in terms of content and pluralistic approaches.

Keywords: Life Skills books, religion education fields, pluralistic
approaches.
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ABSTRACT



GİRİŞAzerbaycan, tarih boyunca dini hayatın köklü bir şekilde yaşandığı, din eğitiminin sosyal vekültürel yaşamın oluşmasında önemli rol oynadığı bölgelerdendir. Azerbaycan’ın tarih, coğrafikonum, etnik köken gibi sahip olduğu özellikler, bu bölgede farklı din ve mezheplerin ortayaçıkmasına zemin oluşturmuştur. Köklü ve kadim tarihe, zengin bir dini geçmişe sahip olanAzerbaycan, günümüzde İslamiyet, Hıristiyanlık, Yahudilik ve diğer dini inançların yaşandığı yerdir.Günümüz Azerbaycan’ı; Türkler, Tatlar, Talışlar, Kürtler, Molokanlar, İngiloylar, Sahurlar, Avarlar,Lezgiler, Hınalıklar, Buduglular, Rutullar, Assuriyalılar, Udinler, Grızlar vb. farklı etnik grupları kendiiçinde barındırmaktadır. Günümüz Azerbaycan’ında nüfusun büyük çoğunluğu (%95’ten fazla)İslam dinine mensuptur. Kalan nüfus ise Hıristiyanlar (%2,5 – çoğunluğu Rus Ortodoks Kilisesi,Gürcü Ortodoks Kilisesi ve Molokan), Yahudiler (%0,3) ve az sayıda diğer dinlere mensupolanlardan müteşekkildir (Ağayev, 2013).Bağımsızlıktan günümüze Azerbaycan’da din eğitimi için gereken tedbirler alınmış, milli devletçıkarlarına hizmet edecek duyguların aşılanması yoluyla din eğitiminin doğru verilmesi için ilkadımlar atılmıştır. Ancak din eğitimi alanındaki canlanma okullara yansımamıştır. Azerbaycanilkokul, ortaokul ve lise müfredatlarında din derslerine henüz yer verilmemektedir. Şöyle ki, yeterlikadronun bulunmaması, dinsel veya mezhepsel farklılıklar ve buna benzer nedenler din derslerininmüfredata dâhil edilmesi yönünde engel oluşturmaktadır tarzındaki söylemlerin etkili olduğunusöyleyebiliriz (Samadov, 2009). Bu gün sadece Hayat Bilgisi ders kitaplarında “din” öğrenmealanlarına yer verilmektedir.Günümüzde ilkokul I-IV, ortaokul V-IX sınıflarda okutulan Hayat Bilgisi dersi 2004-2005 eğitimöğretim yılından itibaren müfredatta yerini almış ve uygulanmaya başlamıştır. Hayat Bilgisi dersi,öğrencinin kendisini biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi yönleriyle birlikte bütüncül yaklaşımlatanımasını ve ona gerçek yaşamda lazım olacak bilgi, beceri ve alışkanlıklarla donatılmasınısağlamaya yardımcı olmaktadır. Ders, aynı zamanda doğa ve biz, birey ve toplum, maneviyat, sağlıkve güvenlik gibi dört ana konuda öğrencinin milli ve evrensel değerlere sahip bir birey olarakgelişmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Hayat Bilgisi dersinde yer verilen “Din” öğrenmealanları da insanlarla dinini, ırkını, cinsiyetini ayırt etmeden iletişim ve etkileşimde bulunmayı,milli ve evrensel değerleri benimseyerek manevi yönden kişinin kendisini geliştirmesini vegerçekleştirmesini amaçlamaktadır.
YÖNTem ve SINIRlIKlARIAraştırma nitel bir desenle hazırlanmış ve tarama modelinden yararlanılmıştır. Çalışmada,2021-2022 eğitim-öğretim yılı ilkokul I-IV ve ortaokul V-IX sınıf Hayat Bilgisi ders kitapları “Din”öğrenme alanlarının çoğulcu din eğitimi yaklaşımları açısından incelenmesinde ise belge taramatürlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analiziyle incelenen kitaplardan elde edilenverileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaya çalışılmıştır (Yıldırım, & Şimşek, 2013).Araştırmanın evrenini, 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanan Hayat Bilgisiders programına uygun olarak yazılan ders kitapları; örneklemini ise, 2021-2022 eğitim öğretimyılında okutulan Hayat Bilgisi ders kitapları “Din” öğrenme alanlarını kapsayan ünite ve konularoluşturmaktadır. Araştırmada, Azerbaycan Tahsil Nazırlığı tarafından ders kitabı olarak kabuledilmiş, “Şerq-Qerb” ve “Aspoligraf” yayınları tarafından basılmış olan Hayat Bilgisi ders kitaplarıkullanılmıştır.

İslam Musayev

98 Azərbaycan məktəbi. 2022. №3



“DİN” ÖĞReNme AlANlARININ İÇeRİK AÇISINDAN İNCeleNmeSİHayat Bilgisi dersi ilkokul birinci sınıftan itibaren başlamaktadır. Müfredatta “Din” öğrenmealanına ilkokul 1. Sınıfta, Davranışlar Ünitesi “Din” (Cabbarlı, 2020), 2. Sınıfta, Davranış MedeniyetiÜnitesi “Dinler” (Cabbarlı, 2021), 3. Sınıfta Değerlerimiz Ünitesi “Dünya Dinleri” (Mehdiyeva, 2018),4. Sınıfta Manevi Dünyamız Ünitesi “İsraf ve Kanaat, Doğma ve Üvey Münasebet, Mesuliyet Hissi,Edep Kaideleri, İslam Dininin Yaranması, Azerbaycan’da Din, Mövhumatçılık (Batıl)” (Mehdiyeva,2019) konu başlıkları altında yer verilmiştir. Yine ortaokul 5. Sınıf Din ve Maneviyat başlıklı ünitede“İnsanın güzelliği onun ahlak ve davranışındadır, Dini Dözümlülük (Hoşgörü), Semavi ve GayriSemavi Dinler, İnanç Sisteminde Oxşarlık ve Ferqler” (Memmedova, 2020), 6. Sınıf CemiyetinManevi Hayatı başlıklı ünitede “Dini Merasimler” (Mehdiyeva, 2021), 7. Sınıfta Manevi Hayat başlıklıünitede “Manevi Borç, Din ve Medeniyet, Doğru ve Yanlış Düşünce, Davranışımızın ManeviMüherrikleri, Dilin Belaları: Gıybet ve İftira” (Memmedova, 2018), 8. Sınıfta Menim Manevi Dünyambaşlıklı ünitede “Dini-Ahlaki Değerler” (Memmedova, 2019), 9. Sınıfta Medeniyet ve Toleranslıkbaşlıklı ünitede ise “Toleranslık, Medeniyetler arası Toleranslık, Azerbaycan’da Dini Toleranslık,Dünyada Muhtelif Dinlere Münasebet, Multikulturalizm, Ahlak ve Davranış NormlarınınÜmumbeşeri Ehemmiyeti, Beşeriyet Karşısında Manevi Borç, Dünyanın Derk Olunması”(Memmedova, 2020) gibi konular yer almıştır.
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1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf 9. Sınıf
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Ünite Ünite Ünite Ünite Ünite Ünite Ünite Ünite Ünite 
Davra- Davranış Değer Manevi Din ve Cemiyetin Manevi Menim Medeniyet ve
nışlar Mede- lerimiz Dünyamız Maneviyat Manevi Hayat Manevi Toleranslık

niyeti Hayatı Dünyam
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Konu: Konu: Konu: Konu: Konu: Konu: Konu: Konu: Konu: 
Din Dinler Dünya İsraf ve İnsanın Dini Manevi Dini - Toleranslık

Dinleri Kanaat güzelliği Merasimler Borç Ahlaki 
onun ahlak  ve Değerler Medeniyetler 

Doğma ve davranışındadır Din ve arası Toleranslık
üvey Medeniyet
münasebet Dini Azerbaycan’da 

Dözümlülük Doğru ve Dini Toleranslık
Mesuliyet Yanlış 
hissi Semavi ve Düşünce Dünyada 

Gayri Semavi Muhtelif Dinlere 
Edep Dinler Davranışımızın Münasebet, 
Kaideleri Manevi Multikulturalizm

İnanç Müherrikleri
İslam Sisteminde Ahlak ve Davranış 
Dininin Oxşarlık ve Dilin Belaları: Normlarının 
Yaranması Ferqler Gıybet ve Ümumbeşeri 

İftira Ehemmiyeti
Azerbay-
can’da Din Beşeriyet 

Karşısında 
Mövhumat- Manevi Borç
çılık (Batıl)

Dünyanın 
Derk Olunması

Tablo 1 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Hayat Bilgisi Ders Kitapları “Din” Öğrenme Alanı Üniteleri



Tablo 1’de de görüldüğü üzere “din” öğrenme alanları içerik olarak kopukluğa mahal vermedenbirbirlerini tamamlayacak nitelikte hazırlanmıştır. Ünitelerde dinle ilgili yer alan konu ve içeriklerdebütünlüğün sağlandığı söylenebilir. Örneğin 1. Sınıfta Din konulu başlıkta dünyada var olan dinlerhakkında bilgi verildikten sonra semavi dinlerin kitapları, peygamberleri, mabetleri, sembolleri vebayramları konularına yer verilmiştir. 2. Sınıfta Dinler konusunda da aynı şekilde inanç ve ibadetkonularına yer vererek İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliğin ortak ve benzer yönleri hakkındaöğrencilerin bilgi sahibi olmaları istenmiştir. Dinler farklı olsa da her birinin insanlara ibadetetmenin yollarını öğrettiği, dinlerin tebliğ ettiği manevi değerlerin insan yaşamı üzerindeki olumluetkilerine değinilmiştir. Görüldüğü üzere seçilen konu başlıkları ve bir sonraki sınıflarda okutulacakkonuların birbirlerini destekleyecek nitelikte olduğu ifade edilebilir. Ayrıca öğrenilebilirlikaçısından incelendiğinde de konuların öğrencileri ezbere itmeden onları düşünmeye, tartışmaya,yorumlamaya yönlendirdiği ileri sürülebilir. “Din” öğrenme alanlarına daha ilkokul 1. Sınıftanitibaren yer verilmesine rağmen konuların öğrencilerin seviyelerinin göz önünde bulundurularakhazırlanması, hem konu hem de ünite sonlarında yer alan bulmaca, resim ve hikâye gibi etkinlikleröğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmakla birlikte hedeflenen kazanımların daha kolaysağlanmasını temin ettiği söylenebilir. 
“DİN” ÖĞReNme AlANlARININ ÇOĞulCu DİN eĞİTİmİ mODelleRİ AÇISINDAN 
İNCeleNmeSİÇokkültürlülüğün ve çoğulculuğun yaşandığı toplumlarda eğitim politikalarının ilgilenmesigereken önemli konulardan biri de din öğretimidir. Çünkü çoğulcu toplumlarda verilecek dineğitimini yeni yaklaşım ve modelleri göz önünde bulundurarak düzenlemek önemli bir yeresahiptir. Bu modeller belli bir inanca dayalı olan ve belli bir inanca dayalı olmayan; fenomolojik,kültürlerarası, mezhepler arası, mezhepler üstü, kültürler arası ve dinler arası gibi çok kültürlü veçoğulcu yaklaşımlara dayanmaktadır (Tosun, 2002). Özellikle Michael Grimmit tarafından önesürülen “dinden öğrenme ve din hakkında öğrenme” yaklaşımları en çok kabul gören ve kullanılanyaklaşımlardır (Okumuşlar, 2007). Burada bu yaklaşımların Azerbaycan okul müfredatlarında varolan Hayat Bilgisi ders kitaplarında yer alan dinle ilgili bilgilerin öğretiminde ne şekildebenimsendiği ile ilgili yorumlara yer verilecektir. Hayat Bilgisi ders kitaplarında yer alan “din” öğrenme alanını çoğulcu din eğitimi yaklaşımlarıaçısından incelediğimizde konuların belli bir inanca dayalı olmayan bir yaklaşımla ele alındığınısöyleyebiliriz. Ayrıca öğrencilerin kendilerinden farklı düşünen, farklı inanan aynı zamanda farklıkültüre sahip insanları anlamaya, onlara saygı duymaya, çok kültürlü ve çoğulcu toplumda barışve huzur içinde yaşamaya yönelik tutum geliştirmelerine, onların kişisel, ahlaki ve manevigelişimine katkı sunacak tarzda ele alındığı iddiasında bulunabiliriz. Azerbaycan laiklik ilkesini benimseyen bir devlet olduğu için din-devlet ilişkilerini anayasaçerçevesinde ele almakta, hukuki işlerin düzenlenmesinde hiçbir dini ve felsefi düşünceyi dikkatealmamaktadır. Devlet sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuki düzeni sağlamak için hazırladığı kanunve mevzuatlarda dinin emir ve yasaklarına yer vermemektedir. Bu yüzdendir ki Hayat Bilgisi derskitaplarında da yer alan konularda bütün dinlere karşı tamamen tarafsız kalmak tercih edilmiştir.Çünkü özgürlüğün oldukça kısıtlı olduğu “dini öğrenme” gibi geleneksel din eğitimi yaklaşımı tekbir dini geleneği kendi dinamiklerinden hareketle öğretildiği inanç temelli bir yaklaşımıbenimsemek, Azerbaycan gibi çoğulcu ve çok kültürlü yapıya sahip bir toplumda, farklılıkları veötekileri anlamada engelleyici rol üstlenmiş olur. Konuların özellikle çoğulcu yaklaşımları dikkate
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alarak hazırlanması dini hoşgörüsüzlüğü önlemede önemli bir role sahiptir. Örneğin ilkokul 1.Sınıfta yer alan “Din” konusunda bilgi aktarırken sadece İslam veya Hıristiyanlık değil, dünyadafarklı dinlerin olduğundan ayrıca dinlerin ortak ve benzer yönlerinden bahsedilmiştir. Yine İslambaşta olmak üzere bütün dinlerin öğütlerinden olan büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermekgibi evrensel mesajları örnek göstererek öğrencilerin hem kendi inandıkları, hem de diğer dinlerleilgili bilgileri öğrenerek kendi bireysel deneyimlerini keşfetmeleri, hem de diğer din mensuplarınınyaşamlarıyla ilgili bir bakış açısı oluşturmalarına katkı sunmak hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilerinkendi dinleri hakkında bilgi sahibi olmaları aynı zamanda diğer dinleri de öğrenerek onlara saygılıdavranmalarını sağlamaya çalışılmıştır. Örneğin 3. Sınıfta yer alan Dünya Dinleri başlıklı konuya,“Günümüzde var olan hangi dinler vardır? Onları birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Onlarıbirbirlerine yaklaştıran özellikler nelerdir?” tarzında başlanılmış, tek Allahlı dinlerin ortaya çıkışserüveni, semavi dinler ve peygamberleriyle birlikte Hinduizm, Budizm gibi dinlere de dikkatçekilmiştir. İslam, Hıristiyanlık, Yahudilikle birlikte diğer dinlerin de öğretilerinden örneklerverilerek dinlerin insanları paklığa, dürüstlüğe, nezakete, yardımlaşmaya davet ettiğindenbahsedilmiştir. Farklılıkları benimseyecek, dışlayıcı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici din eğitimi yaklaşımlarınaihtiyaç olduğunu göz önünde bulunduran Azerbaycan, Hayat Bilgisi ders kitaplarında bu hususadikkat ederek, “din” öğrenme alanıyla ilgili içeriğin bütün dinlerde temel ve evrensel kök değerleriiçine alacak çoğulcu bir din eğitimi anlayışı benimsemiştir. Dinler hakkında bilimsel bilgilere yerverilmiş, batıl, mezhepsel ve dinsel ayrımcılığa sebep olacak bilgilerden uzak durulmuştur.Semavi ve gayri-semavi dinlerin yanı sıra İslam ve diğer dinlerle ilgili bilgilerde birleştiriciyaklaşım sergilenmiştir. Örneğin 5. Sınıf Din ve Maneviyat başlıklı ünite konularını incelediğimizdeher halkın kendine has milli, manevi ve dini değerlerinin olduğundan bahsedilmiş, Müslümanlariçin Ramazan ve Kurban önemli olduğu gibi Paskalya bayramının da Hıristiyanlar için o denli önemliolduğu anlatılmıştır. İslam’la ilgili bilgi aktarırken Kur’an ve sünnet merkezli bir anlayışbenimsenmiş, İslam’da var olan adap kurallarının, değerlerin diğer dinlerde de var olduğundanbahsederek ortak paydalar olmasına özen gösterilmiştir. 7. Sınıf Manevi hayat başlıklı ünitede yeralan “Din ve Maneviyat” konusunda dinin medeniyetlere olan etkisinden bahsedilmiştir. AyrıcaAzerbaycan’da İslam medeniyetini temsil eden mimarlık örnekleriyle birlikte hem Hristiyanlık hemde diğer dinlerin medeniyet kurumlarına yer vererek her türlü dini, dünya görüşüne ve ahlakanlayışına saygıyı konu edinmeye çalışmıştır. Yine 9. Sınıfta Medeniyet ve Toleranslık (Hoşgörü)konularıyla kültürel farklılığın zenginlik olduğu anlayışıyla öğrencilerin kendi kültürleriyle birliktediğer milletlerin de dinlerine, mabetlerine, örf ve geleneklerine saygı ve hoşgörüyle yaklaşılmasıgerektiği aktarılmaya çalışılmıştır. Görülmektedir ki, Hayat Bilgisi ders kitaplarında yer alan dinleilgili konuların hazırlanmasında her türlü din, inanç, düşünce ve ahlaki anlayışa saygıyı temel alanbir bakış açısının benimsendiğini söylemek mümkündür.
SONuÇ Hayat Bilgisi ders kitaplarını incelediğimizde özellikle “din” öğrenme alanının, evrensel birbakış açısıyla ele alındığını, konuların çok kültürlülük ve çoğulculuğun göz ardı edilmedenhazırlandığını söyleyebiliriz. Çoğunluğu Müslüman olan Azerbaycan’da farklılıkların görmezdengelmekten ziyade İslam dini ile birlikte öğrencilerin diğer dini inanç ve öğretiler hakkında da bilgisahibi olmalarının onların doğru, objektif ve hoşgörülü davranmaları açısından önemli olduğusavunulmuştur diyebiliriz. Dünyada var olan dini ve ahlaki anlayışları tanımanın, bilmenin
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öğrencileri önyargılardan uzaklaştırarak yaşadığı toplumdaki farklı dini anlayışların, dünyagörüşlerinin toplumsal bir olgu olduğu bilincinin kazandırılması açısından önemli görülmüştür.Ayrıca dinlerin kültürü oluşturan unsurlardan biri olarak kültür üzerindeki etkilerini kavrayan,kültürün dinle bir bütün olduğunu görebilen öğrenciler yetiştirmenin, toplumsal barışı tesis etmeaçısından mühim olduğu aktarılmıştır. Farklılıkları toplumsal barışa büyük katkı sunacak bir fırsatolarak değerlendirmenin olumlu bir kazanım olacağı da dikkate alınmıştır. Evrensel ve insani dinideğerlerin kendi dini değerleriyle örtüştüğü bilincinin oluşturulması ve ders kitaplarında bunagöre bir yaklaşım sergilendiği görülmektedir. Sonuç olarak herhangi bir dinin, mezhebin veyatarikatın yorum ve anlayışının doğruluğu tartışılmadan bütün dinlerin ortak ve farklı yönlerinedeğinilerek başkalarının dini inanç ve yaşantılarına önyargısız, hoşgörü ile yaklaşılmasını birdavranış olarak kazandırmak hedeflenmiştir denilebilir. 
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PeDAQOJİ PROSeSDƏ
STİMUllAŞDIRMANIN TƏHSİlİN
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Məqalədə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində stimulların rolu
araşdırılır, stimullaşdırılmanın növləri, formaları və üsulları təsnif edilir.
Məlumdur ki, təhsilin keyfiyyəti idarəetmə fəaliyyətinin rasional,
məqsədyönlü planlaşdırılmasından və yeni idarəetmə mexanizmlərinin
səriştəsindən və məharətlə istifadə edilməsindən asılıdır. Məqalədə,
həmçinin şagirdin tədris prosesində və sinifdənkənar fəaliyyətində
sinif rəhbəri və müəllimin rolundan bəhs edilir. Müəllif məktəbdə
şagirdlərin fəaliyyətinə dair faktlar və misallar gətirərək göstərir ki,
orta məktəbdə müəllim biliyin ötürülməsinə, sosial və mədəni
təcrübəyə birbaşa təsir göstərir. Müəllimin ixtisas səviyyəsi, səriştəsi,
peşəkarlığı və səyi, şübhəsiz ki, təhsilin keyfiyyətinin səmərəliliyinə
təsir edir.

Açar sözlər: stimullaşdırma, təhsildə keyfiyyət, idarəetmədə peşəkarlıq,
pedaqoji səriştəlilik.
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The article examines the role of incentives in improving the quality of
education. The types, forms and methods of stimulation are classified.
As it is known, the quality of education depends on the rational,
purposeful and planning of management activities and on the
competence and skillful use of new management mechanisms. The
article also describes the role of the class teacher and teacher in the
educational process and out-of-class work of the student. The author
gives facts and examples of the activities of students in school and
indicates that, in a secondary school, the teacher directly affects the
transfer of knowledge, social and cultural practice. The level of
qualification, competence, professionalism and efforts of the teacher
will undoubtedly affect the effectiveness of the quality of education.

Keywords: Incentives, quality in education, professionalism in
management, pedagogical competence.
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AbSTRAcT



GİRİŞTəhsil müəssisəsinin düzgün, məqsədyönlü,planlı idarə edilməsi, müəllimlərin akademikqabiliyyəti, onların daim özünü təkmilləşdirməsivə məktəbin maliyyə – təsərrüfat işi, maddi-texniki bazası da keyfiyyətli təhsildə əsasamillərdir. Bu deyilən fikirlər “AzərbaycanRespublikasında təhsilin inkişafı üzrə DövlətStrategiyası”nın əsas istiqamətlərində ümu-miləşdirilir. Bu mühüm dövlət sənədindədeyilir: “Birinci strateji istiqamət səriştəyəəsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmunununyaradılmasına yönəlmişdir və təhsilin məktə-bəqədər, ümumi, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisasvə ali olmaqla, bütün pillələri üzrə kuriku-lumların inkişafı kimi vacib hədəfi əhatə edir. İkinci strateji istiqamət təhsil sahəsindəinsan resurslarının müasirləşdirilməsini nəzərdətutur. Bu istiqamət innovativ təlim metodlarınıtətbiq edən, təhsilin məzmununun səmərəlimənimsənilməsini təmin edən səriştəli təhsil-verənin formalaşdırılmasına xidmət edir vəözündə təhsilverənlərin peşəkarlığının yük-səldilməsi, təhsilalanların nailiyyətlərininqiymətləndirilməsi üzrə yeni sistemlərinqurulmasını, təhsilalanların istedadının aşkarolunması və inkişafı ilə bağlı, habelə xüsusiqayğıya ehtiyacı olanlar üçün inklüziv təlimmetodologiyasının yaradılmasını ehtiva edir.Üçüncü strateji istiqamət təhsildə nəticələrəgörə cavabdeh, şəffaf və səmərəli idarəetməmexanizmlərinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Dördüncü strateji istiqamətdə müasir tə-ləblərə uyğun və ömür boyu təhsili təmin edəntəhsil infrastrukturunun yaradılmasından..,beşinci strateji istiqamətdə isə AzərbaycanRespublikasında iqtisadi cəhətdən dayanıqlı vədünyanın aparıcı təhsil sistemlərinin standartlarıilə eyni səviyyəyə uyğun təhsil sistemininmaliyyələşdirilməsi modelinin qurulmasındanbəhs olunur” (Azərbaycan Respublikasındatəhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası, 2013). 

TƏHSİlİN KeYFİYYƏTİNƏ TƏSİR 
GÖSTƏRƏN AMİllƏRPedaqoji mənbələrdə, metodik kitablardatəhsilin keyfiyyəti əsas üç amillə ölçülür: “Kimöyrədir, nə öyrədir, necə öyrədir” (Hüseynzadə,2013). Apardığımız tədqiqatlara və pedaqojimüşahidələrimizə əsasən deyə bilərik ki, təhsilinkeyfiyyətinə aşağıdakı amillər ciddi təsir göstərir: • Müəllimin səriştəliliyi və peşəkarlığı;• Səmərəli tədris metodları və yeni pedaqojitexnologiyalar; • Təhsilin məzmunu; • Əlverişli tədris mühiti; • Müasir idarəetmə mexanizmi; • Məktəbin maddi-texniki bazası; • Məktəb və ailənin qarşılıqlı əlaqəsi vəbirgə fəaliyyəti;• Sinifdənxaric və məktəbdənkənartədbirlərin səmərəli təşkili;• Şagirdlər üçün əlverişli pedaqoji mühitinyaradılması;• Pedaqoji prosesdə şagirdlərin motivasiyasıvə stimullaşdırılması.Göstərilən amillərdən son üçü bilavasitəşagirdin yaxşı oxumasına, keyfiyyətli təhsilqazanmasına stimul verən amillər hesab olunsada, digər amillər də bu və ya digər şəkildəstimullaşdırmaya və ümumiyyətlə təhsilinkeyfiyyətinə qüvvətli təsir göstərir. 
TƏHSİlDƏ STİMUllAŞDIRMAÜmumtəhsil məktəblərində şagirdlər akade-mik uğurlarına, təhsildə, yaradıcılıq yarışlarında,idmanda iştirakına və qələbələrinə, habelə təh-silalanların ictimai faydalı fəaliyyətinə, əlatəhsilə, olimpiada, müsabiqə və yarışlardakınailiyyətlərinə görə müxtəlif stimullaşdırıcımükafatlar ala bilirlər. Bu mükafatlar təhsil,elm, bilik qazanmaq üçün müsbət motivasiyayaradır, qüvvətli stimullaşdırıcı təsir göstərir. Motivasiyanın iki forması var: daxili moti-vasiya; xarici motivasiya. Əgər şagird təlimprosesinə özü maraq göstərirsə, bu müsbət
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haldır, əks halda, onu öyrənməyə sövq edəcək,motivasiya edəcək mühitin yaradılmasına ehtiyacduyulur.Daxili motivasiyanın formalaşmasına buamillər təsir göstərir:• Maraq – şagirdlərdə tədris prosesinəmotivasiyanın əsasını təşkil edir;• Avtonom mühit – motivasiyanınformalaşması üçün vacibdir; • Özünə inam – öz bacarıqlarını hiss etməyəkömək edir; • Əməkdaşlıq – ətrafdakılarla qarşılıqlıanlaşma şəraiti yaradır; • Öyrədici mühit – motivasiyanınyüksəldilməsinə müsbət təsir göstərir.Şagirdlərdə öyrənməyə motivasiya yaratmaqüçün bütün pedaqoji taktikalardan, üsul vəvasitələrdən mövcud şəraitə, reallığa uyğunistifadə olunmalıdır. Çünki köməksiz qalmaq,daima kənardan ediləcək yardıma arxayın olmaqşagirdlərə öz bacarıqlarını üzə çıxarmağa imkanvermir. Ona görə də növbəti dəfə çətinliyədüşəndə şagird öz bacarığına arxalanmır vəkənardan dəstək olacağını gözləyir. Deməli,şagirdlərin kiçik uğurlarını belə mütləq müsbətaddım kimi qiymətləndirmək, onlara “çətin”məsələlərin həllində dəstək olmaq lazımdır. Buzaman onlarda öyrənməyə maraq artacaq,yaradılan şərait ən gözəl motivasiya kimi özbəhrəsini verəcək.Məktəb mühitində təhsilalanlar üçün davamlıolaraq həvəsləndirmə, stimullaşdırıcı tədbirlərhəyata keçirilir. Stimullaşdırıcı tədbirlər sistemiməktəblilər üçün əlverişli şəraiti təmin etmək,motivasiya səviyyəsini artırmaq və şagirdlərtəlim prosesinə məsuliyyətli münasibət gös-tərmək üçün lazımdır. Məktəbdə bilik vəbacarıqlarına, əldə etdikləri nailiyyətlərinə görəseçilən təhsilalanlara müxtəlif mükafat növləritəqdim edilir. Bu mükafat növlərinə fəxri dip-lomların, təşəkkürnamələrin, qızıl və ya gümüşmedalların təqdim edilməsi, qiymətli hədiy-yələrlə təltiflər, müxtəlif təqaüdlərin ödənişi,fərqlənmə attestatı və digər rəğbətləndiricivasitələr aiddir. 

Məktəblərdə fənn olimpiadalarının, müsabiqəvə yarışların keçirilməsi də təsirli motivasiyavə stimullaşdırıcı tədbirlər sırasındadır.Məktəbimizdə keçirilən bələ müsabiqələrdənbiri “Mən şəhər meri olsaydım, ekoloji prob-lemləri necə həll edərdim?” adlanırdı. Məqsədşagirdləri maarifləndirmək, onlara ekoloji tərbiyəvə mədəniyyət aşılamaq, şəhərsalma texno-logiyasında ekoloji tarazlığın qorunması, mühitinsağlamlığa təsiri məsələlərinin aktuallığınadiqqəti cəlb etməkdir. Şagirdlər bu zaman özkreativ düşüncələri, ideyaları əsasında hazır-ladıqları işləri təqdimatlar, maketlər və layihələrformasında müsabiqəyə təqdim edirlər. Müsa-biqənin qalibləri diplomlar, fəxri fərmanlar,təşəkkürnamələr və digər stimullaşdırıcı vasi-tələrlə rəğbətləndirilir. Məktəbdə keçirilən digər müsabiqələrdənbiri də tematik divar qəzetlərinin hazırlanmasıdır.Bu müsabiqəyə məktəbin şagird kollektivi fəalşəkildə cəlb olunur. Buna misal olaraq 44 günlükVətən müharibəsinə həsr edilmiş tematik divarqəzeti müsabiqəsini göstərə bilərik. Pandemiyaşəraitinə və hibrid – distant təhsil şərtlərinəbaxmayaraq, bu müsabiqədə məktəbin bütünsinifləri fəallıqla iştirak edir. Məktəbin foyesindəasılmış divar qəzetlərinin şagirdlərdə vətən-pərvərliyə, qəhrəmanlığa motivasiya yaradanbaşlıq və manşetləri diqqəti cəlb edir. Şagirdlərböyük sevgi və ehtiramla qəhrəmanlarımızınşücaətləri haqqında geniş və ətraflı məlumatlarhazırlayırlar. Vətənpərvərliyə yönəlmiş bustimullaşdırıcı tədbirlərin şagirdlərdə motiva-siyanın gücləndirilməsinə təsiri böyükdür. Bütün bunlarla bərabər, şagirdlərin nailiy-yətlərini, uğurlarını məktəb rəhbərliyinin vəya sinif rəhbərlərinin onların valideynlərinəməktub vasitəsilə çatdırması, məktəb mət-buatında, məktəbin veb saytında bu barədəxəbərlərin yayılması, habelə şagirdin ailəsinəvə valideynlərinin iş yerinə rəğbətləndiriciməktubların yazılması, onların uğur qazan-masında rolu olan müəllimlərə də təşəkkürelan edilməsi stimullaşdırıcı tədbirlərdən hesaboluna bilər. 
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Qeyd edək ki, təhsil prosesinin səmərəliliyinəvə təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə məktəbinmaddi-texniki bazası, mükəmməl tədris planı,proqram və dərsliklər, tədris prosesinin düzgünidarə edilməsi, tədris avadanlıqları, laboratoriyavə fənn kabinetləri, yeni pedaqoji texnologiyalar,innovasiyalar və xüsusilə müəllimin ixtisassəviyyəsi, metodikası, hərtərəfli hazırlığı, onunsəriştəliliyi və məktəbdə aparılan digər mühümstimullaşdırıcı tədbirlər ciddi təsir göstərir.
İKT vƏ STİMUllAŞDIRMA Hazırda məktəblərin kompüterləşdirilməsi,yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadə tədrisinkeyfiyyətinin yüksəldilməsində böyük rol oy-nadığı kimi, həm də əhəmiyyətli stimullaşdırıcıamildir. Belə ki, informasiya-kommunikasiyatexnologiyaları şagirdlərin intellektual imkan-larının həyata keçirilməsinin həcmini vəsəmərəliliyini xeyli artırır. Müasir texnologiyalarisə məlumatın saxlanmasını və ötürülməsinitəmin edə bilir, eyni zamanda məsafədən vəzamandan asılı olmayaraq, açıq olan nəhəngməlumat mənbələrinə, kitabxanalara, elmmərkəzlərinə daxil olmağa əlverişli zəminyaradır.Kompüter proqramları həm də distant təhsil,aktiv öyrənmə, müstəqil axtarış və tədqiqat işibacarıqlarının formalaşması imkanlarını təminedir, şagirdləri həvəsləndirir və təlimə motivasiyayaradır. Nəzərə almaq lazımdır ki, COVID-19 pan-demiyası şəraitində təhsilin davamlılığını təminetmək təhsilverənlərin əsas amalına çevrilib.Dünyada ümumi problemə çevrilən koronaviruspandemiyası ümumtəhsil sisteminin qarşısındabir sıra təxirəsalınmaz vəzifələr qoyub. Müstəqiltəhsilalma bacarığı, İKT bacarıqlarından istifadə,“Virtual məktəb” layihəsinin tətbiqi təhsilintəmin olunmasında praktik məsələlərə çevrilib.Tədris prosesinin davamlılığının təmin olunmasıüçün pedaqoji kadrların hazırlığı, onlayn dərs-lərin keçirilməsi məqsədilə müxtəlif internetresursları və vasitələrinin (ZOOM, Microsoft

Teams, Youtube, Skipe və s.) istifadəsinə genişyer verilir ki, bunlar da təhsilalanların və təh-silverənlərin pedaqoji prosesə cəlb olunmasınaböyük stimul və motivasiya yaradır.Tədris mühitində müəllim şəxsiyyəti əsasamildir. A.S.Makarenko yazır: “Müəllim özünüelə aparmalıdır ki, onun hər hərəkəti tərbiyəyəxidmət etsin. O hər zaman nə istədiyini və yanə istəmədiyini bilməlidir. Bunu bilməyənmüəllim necə tərbiyə işi ilə məşğul ola bilər?”(Makarenko, 1983). Aparılan təcrübələrdən məlum olur ki,şagirdlərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması vəsağlam tədris mühitinin yaradılmasının müxtəlifaspektlərini üzə çıxarmaqla pedaqoji prosesintamlığını təmin etmək olur. Professor Müseyibİlyasov bu barədə yazır: “Müşahidələr və həyatifaktlar göstərir ki, şagirdlərin, xüsusilə ehtiyacıolan şagirdlərin müəllimlər, valideynlər və sinifrəhbərləri tərəfindən dəstəklənməsi, onlarapedaqoji dəstək verilməsi pedaqoji prosesdəhəmişə öz müsbət nəticəsini göstərir” (İlyasov,2018). 
NƏTİcƏ Müəllim şəxsiyyətinin, səriştə və peşəkar-lığının tədris prosesinin səmərəliliyinə, təhsi-lin keyfiyyətinə, şagirdlərin təhsilə motiva-siyasına və stimullaşdırılmasına təsiri böyükdür.Hazırda ümumtəhsil məktəblərində biliyin,sosial və mədəni təcrübənin ötürülməsindəəsas rol bilavasitə müəllimə məxsusdur.Həqiqətən, müəllimin ixtisas səviyyəsi, onunəməksevərliyi, çalışqanlığı, səriştəliliyi vəpeşəkarlığı məktəbin maddi-texniki bazasınınsəviyyəsindən asılı olmayaraq, təhsil prosesininsəmərəliliyinə müsbət təsir göstərə bilər. Bundanəlavə, müəllimin işinə yaradıcı münasibəti təhsilprosesinin mövcud həqiqi şərtlərindən optimalistifadə etməyə kömək edə bilər.Daxili motivasiya həmişə xarici amillərdəndaha güclü təsir dairəsinə malik olur. Ona görədə təlimin məqsədini şagirdlərə açıqlayın vəonlara öz gündəlik fəaliyyətini müstəqil şəkildə

Pedaqoji prosesdə stimullaşdırmanın təhsilin keyfiyyətinə təsiri

107http://as-journal.edu.az



planlaşdırmağa şərait yaradın. Belə olduğutəqdirdə təhsilalanların tədrisə, təlim prosesinəmarağı artar. Beləliklə, şagird fəaliyyətinin sti-mullaşdırılması, onların təhsilə, bilik qazan-mağa motivasiya edilməsi, məktəbdə intellektualmühitin yaradılması ümumtəhsil müəssisəsininəsas fəaliyyət sahələrindən biri olmalıdır. 
İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1 “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafıüzrə Dövlət Strategiyası”. AzərbaycanRespublikası Prezidentinin 2013-cü il 24oktyabr tarixli Sərəncamı. Xalq qəz. 25 oktyabr,2013-cü il. 2 Hüseynzadə, R.L. (2013). Məktəbdə pedaqojiprosesin təşkili. Bakı: Aktiv, 240 s. 3 İlyasov, M.İ. (2018). Müəllim peşəkarlığı vəpedaqoji səriştəliliyin müasir problemləri. Bakı:Elm və təhsil, 208 s. 4 Makarenko, A.S. (1983). Seçilmiş pedaqojiəsərləri. I cild. Bakı: Maarif, 384 s. 
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Məqalədə ibtidai təhsil səviyyəsində riyaziyyatın tədrisi prosesində
riyazi məsələlərin həlli vasitəsilə şagirdlərin evristik fəaliyyətdən
istifadənin mümkünlüyü ideyası araşdırılır. Müəllif hesab edir ki,
ibtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi zamanı standart məsələlərlə yanaşı,
yaradıcı təfəkkürün inkişafına təkan verəcək qeyri-standart tapşırıqların
da həll edilməsi onlarda məntiqi düşüncə tərzinin daha məqsədyönlü
istiqamətdə inkişaf etdirilməsinə səbəb ola, idraki qabiliyyətlərini
gücləndirə bilər. Bundan əlavə, məqalədə evristikanın fəlsəfə, psixo-
logiya, pedaqogika, məntiq, neyrofiziologiya, riyaziyyat və digər elmlərlə
əlaqəsi, bu metodun ibtidai siniflərdə qeyri-standart məsələlərin həlli
prosesində zəruri alət kimi istifadəsi nəzərdən keçirilir.
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The article considers the problem of the possibility of forming
heuristic activity of students by means of solving mathematical
tasks in the process of teaching mathematics in the primary grades.
The author believes that along with the standard tasks in the
process of learning mathematics in the primary grades, the solution
of non-standard tasks, which will stimulate the development of
creative thinking, will lead to the development of logical thinking in
the right direction and strengthen the cognitive activity. In addition,
the article considers the connection of heuristics with other
sciences, such as philosophy, psychology, pedagogy, logic,
neurophysiology and the interdisciplinary field of knowledge
located at the junction of mathematics and the use of this method
as an essential tool in solving non-standard problems in elementary
schools.
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ABSTRACT



GİRİŞMəktəb cəmiyyətin inkişaf etməkdə olanbütün aktiv üzvlərini yaradıcı düşüncəyə malikhərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi for-malaşdırmaq məqsədi daşıyır. Riyaziyyat öy-rənənlərin məntiqinin formalaşmasında xüsusirol oynadığı üçün yaradıcı təfəkkürün inkişafındabu fənnin əhəmiyyətli rolu vardır. Böyük rusmütəfəkkiri M.V.Lomonosov deyirdi: “Riyaziyyatona görə öyrənilməlidir ki, o, insan əqlini nizamasalır” (Depman, 1954).Riyaziyyatın səmərəli öyrədilməsi şagirdlərinzehni fəaliyyətinə, onların müəyyən düşüncəstrukturlarının inkişafına, təsəvvür və anla-yışların formalaşmasına, materialın mənim-sənilməsinin keyfiyyətinə sistematik nəzarətitəmin edir. Bu zaman aşağıdakıların nəzərəalınması xüsusilə vacibdir:1) ibtidai təhsilin ümumi təhsilin digərsəviyyələrində tədris olunacaq fənlərinbünövrəsi olması; 2) təlimin ilkin mərhələsində təfəkkürüninkişafının, xüsusilə çatışmazlıqlarısonradan aradan qaldırmağın çətin vəmürəkkəb proses olması.Tədris prosesinin spesifik idarəetmə prosesikimi başa düşülməsi ilə biz yalnız mümkünmodellərdən birini nəzərdən keçiririk ki, bu damürəkkəb modelləşdirilmiş obyektin yalnızsadələşdirilmiş təsvirini verir. Ümumiyyətlə,real öyrənmə prosesi, xüsusilə ibtidai təhsildəriyaziyyatın tədrisi təsvir edilən modellə eynideyil və bu modelin öyrənilməsi ilə məhdud-laşdırılmamalıdır, çünki hər bir mərhələdəçətinliklər yarana bilər: müəllimin verdiyiməlumatları bütün şagirdlər eyni səviyyədəqavramır, hər kəs onu düzgün başa düşmür.Nəzərdən keçirdiyimiz tədris modeli isəmodelləşdirilmiş obyektin bəzi əhəmiyyətlixüsusiyyətlərini də özündə saxlayır. Bu modeldətədris metodu müəllim və şagirdin qarşılıqlıfəaliyyəti kimi izah edilə bilər.

İDRAK PROSESİNDƏ EVRİSTİKANIN 
TƏFƏKKÜR VƏ TƏXƏYYÜL 
YARADICILIĞINDA MÜhÜM ROLUN.İ.Lobaçevskinin qeyd etdiyi kimi, riya-ziyyatın öyrənilməsində ən başlıca amil onuntədrisi üsuludur. Tədris prosesi ibtidai sinifşagirdlərində riyaziyyatda tətbiq olunan əsas-landırma üsullarına yiyələnməyi təmin etməlivə onları say, həndəsi fiqur, funksiya, ölçü kimimühüm riyazi anlayışları mənimsəməyə hazır-lamalıdır. Riyaziyyatı “ciddi şəkildə” öyrətməkməqsədilə uşaqları parta arxasına əyləşdir-məzdən əvvəl, onlarla riyaziyyat üzrə oyunlar(xüsusi təlim oyunları) oynamaq lazımdır.Oyunlar həmişə uşaqlara sevinc gətirir.Deməli, oyun metodikasını tətbiq etməklə, tədrisprosesini də yaxşılaşdırmaq mümkündür. Bunagörə də ibtidai sinif şagirdlərini oyundan ayırmaqdeyil, onları, ilk növbədə oyun vasitəsilə öy-rətmək daha əlverişli və uşaq təbiətinə uyğundur.Mövcud didaktik oyunlar məntiqi və riyazibaxımdan olduqca əhəmiyyətlidir. Bundan əlavə,onlardan çox nadir hallarda, artıq öyrənilmişmaterialın möhkəmləndirilməsi vasitəsi kimiistifadə olunur.Könüllülük, iştirakçıların yüksək aktivliyi,şagirdlər və müəllimlər arasında əks əlaqələrinyaradılması oyun fəaliyyətinin fərqli xüsu-siyyətləridir. Müəyyən məntiq və riyazi model-ləşdirmədən oyunlarda istifadə etməklətəhsilalanların yaradıcı təfəkkürünü daha yaxşıinkişaf etdirmək mümkündür.Yaradıcılıq və yaradıcı təfəkkür bir-biri iləsıx әlaqәdә olub, elә məqsədyönlü fəaliyyətdirki, onun nәticәsindә yeni, orijinal fikir, təklifmeydana gəlir. Çünki tәfәkkür və təxəyyülyaradıcılığın mühüm komponentləridir. Buproseslərin formalaşdırılması da məhz təlimvasitəsilə təmin edilir. Yaradıcı təfəkkür yalnızkifayət qədər informasiya olduqda mәһsuldarolur və hərəkətverici qüvvəyə çevrilir. Şagirdlərinyaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf xüsusiyyətləritəxəyyül vasitələrindən düzgün istifadəedilməsindən birbaşa asılıdır və bu da öznövbəsində şagird təfəkkürünün orijinallığınıvə aktivliyini təmin edir.
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Şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin in-kişaf etdirilməsi müəyyən mərhələlərlə həyatakeçirilir. Buraya şagird təxəyyülü məhsulununstrukturu, təxəyyül obrazlarının detallaşdırılmasıvə ayrı-ayrı elementlərdən bütöv obrazın yara-dılması və məlum təkliflərdən istifadə etmədənyeni fikirlərin irəli sürülməsi daxildir.İbtidai siniflərdə riyaziyyatın təlimi pro-sesində, həmçinin dərsdənkənar məşğələlərdəşagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün formalaş-dırılması və inkişaf etdirilməsi məhz I sinifdənbaşlanmalı, bu proses təhsilin digər pillə vəsəviyyələrində də davam etdirilməlidir. İbtidaisiniflərdən etibarən riyaziyyatı öyrətməklə həmdə şagirdlərin mühakimə aparmaq qabiliyyətiinkişaf etdirilir. Onlar hər hansı bir obyekt vəya hadisəni müşahidə və təhlil etməyi bacarır,onun haqqında müəyyən nəticə çıxarmaqvərdişləri qazanırlar. Çünki nəticələr ya deduktiv,ya da induktiv yolla əldə olunur. Riyaziyyatınsəmərəli öyrədilməsi şagirdlərin zehni fəa-liyyətinə, onlarda təsəvvür və anlayışların for-malaşmasına, materialın mənimsənilməsininkeyfiyyətinə xidmət edir.Psixoloqlar uşaqların 6-10 yaş dövrünüdüşüncənin formalaşmasında ən vacib dövrhesab edirlər. Buna görə də ibtidai təhsilmetodikasının və riyaziyyatın tədrisinin başlıcaməqsədi təhsilin yüksək inkişaf effektini, onunuşaqların əqli inkişafına intensiv təsirini təminetməkdən ibarətdir.Bir çox problemli məsələlərin həlli üçün(misal üçün, şahmat oynamaq və ya şeir yazmaq)dəqiq üsullar mövcud olmasa da, bu işdə evristikmetoddan istifadə müsbət nəticələr verir. Çünkievristik metodlar, problemlərin həllində, yeniideyaların yaranmasında intuitiv düşüncənistimullaşdıran strategiya və taktikalar sistemidir.Psixoloqlar evristikanı psixologiyanın bölməsihesab edir (Human, creativity, science, 1967),pedaqoqlar riyazi məsələlərin həllinin vasitəvə metodları haqqında elm sayır (Poya, 1976),filosoflar isə yenini aşkar etmək qabiliyyətliqaydalar və təsdiqlərin məcmusu kimi nəzərdənkeçirirlər (Protopopov, 1983). Bu ziddiyyətlərəvə mübahisələrə baxmayaraq hesab edirik ki,evristikanın əsasını psixologiya təşkil edir.

Bununla bərabər, evristik fəaliyyətin bəzi özü-nəməxsus xüsusiyyətləri də vardır. V.İ.Puşkinəgörə, evristik fəaliyyət insan təfəkkürününforması olub, yeni fəaliyyət sistemi yaradır,insanı əhatə edən obyektin əvvəllər məlumolmayan qanunauyğunluqlarını aşkar edir(Pushkin, 1967).L.M.Fridmanın və E.N.Turetskinin tədqi-qatlarının təhlilinin nəticələri evristik metodunaşağıdakı funksiyalarını aşkar etməyə imkanverir: 1) biliklərin və fəaliyyət metodlarınınmüstəqil mənimsənilməsi;2) yaradıcı təfəkkürün inkişafı;3) ənənəvi situasiyada problemə yeni baxış;4) tədqiq olunan obyektin yenixüsusiyyətlərini görə bilmək; 5) məlum fəaliyyət üsullarınıntransformasiyası və yenilərinin müstəqilyaradılması;6) əqli keyfiyyətlərin, düşünmə vərdişlərinininkişafı və idrak bacarıqlarınınformalaşması;7) şagirdlərə aktiv koqnitiv ünsiyyətüsullarını öyrətmək;8) öyrənmə və nailiyyət motivasiyasını inkişafetdirmək (Khutorskoy, 1998).Sovet dövrünün tanınmış pedaqoqlarındanV.Suxomlinski, İ.Volkov, V.Şatalov, A.Tubelskişagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin aktiv tədrisforma və metodları vasitəsi ilə inkişafına böyükdiqqət yetirərək, problemli ekskursiyaların vəgəzintilərin, yaradıcılıq konspektlərinin, yara-dıcılıqla bağlı dəftər və gündəliklərin, “açıqfikirlər” tipli dərslərin təşkil olunmasını mühümhesab ediblər. Bütün bunlar şagirdlərin yaradıcıfəaliyyətinin inkişafına kömək edən mühümamillərdir. 
RİYAZİ TƏFƏKKÜRÜN 
FORMALAŞDIRILMASI PROSESİNDƏ 
EVRİSTİKA QEYRİ-STANDART ALƏT KİMİMəlumdur ki, I-V siniflərdə və qismən V-VIsiniflərdə riyaziyyat təlimi, əsasən, induktivəsasla qurulur və daha çox şagirdlərin intuitivtəfəkkürünə istinad edilir. Riyaziyyat təlimində
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intuisiya və intuitiv təfəkkür şagirdlərin evristiktəfəkkürünün inkişaf etdirilməsində mühümrol oynayır. Buna görə də riyaziyyatın təlimiprosesində evristika ilə intuisiyanın əlaqəsinəpraktik tapşırıqların həlli prosesində yaradıcıtəfəkkürün komponentləri kimi xüsusi diqqətyetirilməlidir. Praktika göstərir ki, şagirdlərinverilən tapşırıqların həlli prosesində rastgəldikləri ənənəvi çətinlik, əsasən, qoyulmuşriyazi problemin həllinə haradan və hansınöqtədən başlamaq bacarıqlarının məhdudformalaşmasındadır.İbtidai sinif şagirdlərində riyazi təfəkkürünformalaşdırılması dedikdə – riyaziyyat fənnivasitəsilə elmi təfəkkürün məqsədyönlü inkişafetdirilməsi, elmi idrak metodlarının əsası olandüşünmə bacarıqları kompleksi nəzərdə tutulur.İnsanın yaradıcı təfəkkürünə xas olan keyfiyyətondan ibarətdir ki, əldə olunan bilik, bacarıqvə vərdişlər istər təcrübə, istərsə də həyatfəaliyyətinin müxtəlif dövrlərində probleminpraktik həlli zamanı doğru məntiqi nəticəyəgəlməyə kömək göstərsin. Odur ki, ibtidaisiniflərdə riyaziyyat dərslərində qoyulmuş prob-lemin həlli vasitəsilə şagirdlərin evristikfəaliyyətinin formalaşdırılması prosesinin tədqiqihəmişə aktual olaraq qalır və riyaziyyatıntədrisinin təkmilləşdirilməsində böyükəhəmiyyətə malikdir.Tədris prosesində ibtidai sinif şagirdlərininhər hansı bir düşündürücü məsələni həll edərkəntəfəkkürün qanunauyğunluqlarının nəzərəalınması xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir.Təfəkkür məqsədyönlü idrak prosesi oldu-ğundan, insanın qarşısına yeni bir məsələnin,problemin çıxması onu fəaliyyətə gətirir.Doğrudan da, “insanın qarşısına məhz yeniməsələ çıxanda, yəni məqsəd qoyulanda, həmdə məlum qayda və üsullar onu həll etməyəyaramadıqda təfəkkür fəaliyyəti güclənir(Kalinina, et al. 2008). Məhz güclənmiş təfəkkürəsasında hər hansı məsələnin daxili əlaqələriaşkar olunur və informasiyalar təhlil edilərəkanlaşılır. Yaradıcı axtarış zamanı, axtarışorientirləri (meyilləri, istiqamətləri) əsasındaproblemin həlli yolu tapılır. Bu isə intuitivevristik prosesdir. 

İntuisiya üçün qarşıdakı məsələnin həllizamanı fərziyyə və qərar qəbulunun ani (sürətli)olaraq ifadə olunması xarakterikdir.Eksperimental tədqiqatlar göstərir ki, emo-sional fəallıq olmadan mürəkkəb idrakiməsələnin həlli subyektiv surətdə mümkündeyil. Müəyyən olunub ki, mürəkkəb idrakiməsələ həm emosional, həm də intellektualplanda həll olunur. Emosional həll üçün səciyyəvicəhət ondan ibarətdir ki, ibtidai sinif şagird-lərində məsələnin həlli prinsipinin tapılmasınainam hissi əmələ gəlir. Hər bir sonrakı əmə-liyyatla əlaqədar olaraq emosional fəallıq daona nisbətdə artır.İbtidai siniflərdə əsas riyazi bilik və baca-rıqların, habelə müstəqil qavrama qabiliyyətininformalaşmasında tədris məsələlərindən səmərəliistifadə edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.Riyaziyyat təlimi prosesində keçilmiş nəzərihissəni möhkəmləndirmək, praktika ilə əlaqə-ləndirmək məqsədi daşıyan misal və məsələlərləyanaşı, həm yuxarıda qeyd olunan tələbləriödəyən, həm də şagirdlərin evristik yaradıcılığınıformalaşdırmağa xidmət edən tapşırıqlarınseçilib həll edilməsi də xüsusilə vacibdir. Beləiş sistemi şagirdlərdə nəzəri bilikləri möh-kəmləndirməklə bərabər, tədqiq etmək, təhliletmək, axtarıb tapmaq, əlaqələndirmək, para-lellər aparmaq, kəşf etmək, yaratmaq və s.keyfiyyətlər tərbiyə edir. Evristik fəaliyyətinpsixoloji-pedaqoji əsaslarını bilmədən şagird-lərdə onu formalaşdırmaq qeyri-mümkündür.
NƏTİCƏRiyaziyyatın təlimi metodlarına həsr olunmuşpsixoloji-pedaqoji tədqiqatların bir qolu daproblemli təlimdir və bu, evristika ilə bilavasitəəlaqədardır. Problemli təlim dedikdə, adətən,tədris məqsədi ilə yaradılmış problemli situ-asiyaların ardıcıl surətdə həll edilməsi prosesibaşa düşülür. Riyaziyyatın təlimi prosesində qoyulmuşproblemlərin həlli zamanı evristikadan yaradıcıfəaliyyəti formalaşdırma vasitəsi kimi istifadəedilməsi yeni dərsliklərin yazılmasında, müəl-limə kömək üçün vəsaitlərin hazırlanmasındaməqsədəmüvafiqdir.
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Müşahidə və təhlillərin nəticələrinə əsaslanıbfikrimizi belə əsaslandıra bilərik ki, şagirdlərdəyaradıcı təfəkkürün formalaşdırılması uzun-müddətli prosesdir və burada təfəkkürüninkişafına xidmət edən bütün zəruri metod vəvasitələrdən istifadə olunmalıdır. İbtidaisiniflərdə evristik tədris metodlarının tətbiqitəhsilalanların sərbəstliyinin inkişafı prosesindəzehni fəallığın artmasına, materialın mənim-sənilməsinə kreativ yanaşmanın stimullaş-dırılmasına, müəllim və şagird əməkdaşlığınınsəmərəli qurulmasına kömək edəcək alətdir.Evristik fəaliyyət həm də ibtidai sinif şagird-lərində yeni öyrənilən materialın mənimsə-nilməsində, ümumiləşdirmə, müqayisə, sintez,təhlil üsulları ilə müstəqil axtarış aparmaqməqsədilə, xüsusilə də daha əvvəl öyrənilmişbiliklərin təkmilləşdirilməsində fasiləsiz olaraqistifadə oluna bilər. O, uşaqlara praktiki məsə-lələrin həlli üçün qeyri-standart üsulları tətbiqetmək və problemin həllinə şüurlu yanaşmaqvərdişlərini əldə etməyə kömək edir. 
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Məqalədə kiçik yaşlı uşaqların humanist ruhda tərbiyəsinin mənəvi
əsasları normalar və dəyərlər arasındakı fərqlər, cəmiyyətdə humanist
münasibətlərin formalaşdırılması, humanist kurikulumun mahiyyəti
haqqında məsələlərə toxunulur. Qeyd olunur ki, humanist kurikulum
təhsilalanı cəmiyyətə, tarixə və ya fəlsəfəyə tabe olaraq deyil, tam bir
varlıq kimi qəbul edir. Vətəndaşlıq təhsili təcrübəsinin anlamına nəzər
yetirsək, məqsədinin nədən ibarət olduğuna baxsaq, onun qaydalar
sistemi kimi normalarla bağlı olduğunu görərik, lakin aktiv və canlı
vətəndaşlıq üçün humanist mənəvi dəyərlər vacibdir. Humanizm və
humanist təhsil nəzəriyyəsinin prinsiplərinə baxdıqda görürük ki, o,
həm Qərbdə, həm də Şərqdə qədim ənənələrdən qaynaqlanır. Bu
ənənələrdən müxtəlif humanist tərbiyə fəlsəfələri — klassik, romantik,
ekzistensialist və tənqidi fəlsəfələr inkişaf edib. Məqalədə məktəbə-
qədər yaşlı uşaqların humanist ruhda tərbiyə olunmasına dair
nəzəriyyələr də öz əksini tapır.

Açar sözlər: humanizm, mənəvi tərbiyə, əxlaq tərbiyəsi, mənəvi
dəyərlər.
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GİRİŞHumanist tərbiyə indiki sosial diskursdaəhəmiyyətli yer tutan bir mövzudur. Bu, bəşə-riyyətin tarixi boyunca həmişə mövcud olanmövzulardan biridir. Tarixən Azərbaycan vədünya mütəfəkkirləri humanist tərbiyə ilə bağlıfikirlər söyləyib, Nizami Gəncəvi, NəsirəddinTusi, Məhəmməd Füzuli, Abbasqulu ağa Bakı-xanov, Mirzə Fətəli Axundzadə gənc nəslin hu-manizm ruhunda tərbiyə olunması üçün sanballıəsərlər yazıblar. Mənəvi və əxlaqi dəyərlərinpotensial ötürülməsi həmişə diqqəti cəlb edib.Ona görə də etika və dəyərlər gələcək nəsillərəqoya biləcəyimiz ən yaxşı mirasdır.Əxlaq insan vəziyyətidir, ontoloji sualdır,bizi başımıza gələn hər şeyi qiymətləndirməyəvadar edən, özümüzə dəyər verməyə imkanyaradan prosesdir. Əxlaq tərbiyəsi mürəkkəbquruluşa malikdir. Əxlaqi tərbiyə üçün mexanizmhərəkətdədir, hər dəfə bu mexanizmlərə dahaçox yeniliklər əlavə olunur və yeni mexanizmlərkəşf etmək üçün yeni vasitələr işə salınır.Bununla belə, indiki reallıq postmodernliyinəlaməti olan bəzi təhlükələr yaradır: bizimtələsiklik və səmərəlilik əldə etmək üçüngöstərdiyimiz tələskənlik əsas əxlaq tərbiyəsihissini həddən artıq pedaqoji texnika, strategiyavə nəzəriyyənin altında gizlədə bilər.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların humanizmtərbiyəsi təlimatlar, qaydalar, pedaqoji texnikaisə şərtlər məsələsidir. Onları aşağıda təqdimedirik. Onlar məktəb təhsilinə və əsasən, hərgün təhsilalanların mənəvi dəyərlərinin tərbiyəsiilə məşğul olan peşəkarlara-müəllimlərəünvanlanır. 
HUMANİZM TƏRBİYƏSİNİN 
SOSİAL-MƏNƏVİ ƏSASLARI Təhsil və tərbiyə insanın inkişafını forma-laşdıran mənəvi inkişaf prosesidir. Pedaqoqlarınpedaqoji baxışları müxtəlif dünyagörüşlərindən,mədəni təcrübələrdən və siyasi ideyalardanqaynaqlana bilər. Humanizm daxilində düşüncəmüxtəlifliyi var və ideyalar müxtəlif mədəni,sosial və siyasi şəraitdə inkişaf edir. Humanist

nöqteyi-nəzərdən təhsil rasionallıq, müstəqillik,səlahiyyətləndirmə, yaradıcılıq, sevgi vəmərhəmətin inkişafına diqqət yetirir. Bəşəriyyətüçün bu qayğı digər insanlarla münasibətəaiddir. Müxtəlifliyi və demokratiyanı qiymət-ləndirmək birlikdə yaşamağın humanistüsullarıdır.Humanist düşüncə və fəaliyyətdə problemmuxtariyyət və insanlığın qarşılıqlı əlaqəsidir.Muxtariyyət təcrid olunmuş fərdilik deyil, birinsanın digərinə münasibətidir. Bu, şəxsiyyətinöz həyatı və ideyaları üçün məsuliyyət daşımaqimkanını nəzərdə tutur.Humanistlik insanlara insani qabiliyyətləriinkişaf etdirmək imkanı verən, yəni həssas vəünsiyyətcil insan olmaq, yaxşı həyat sürməküçün resurslar əldə etmək, mənəvi dəyərlərləyaşamaq, başqalarının yaxşı həyat sürməsinəkömək etmək kimi məsələləri özündə birləşdirənşərtdir. O, uşağın mənlik anlayışının inkişafınadiqqət yetirməyi nəzərdə tutur. Əgər uşaq özünüyaxşı hiss edirsə, bu, müsbət başlanğıcdır. Özünüyaxşı hiss etmək, insanın həm güclü, həm dəzəif tərəflərini başa düşməyi və təkmilləşməqabiliyyətinə inamı əhatə edir. Öyrənməközlüyündə son deyil; Bu, Maslovun “Özünüre-allaşdırma” adlandırdığı özünüinkişaf zirvəsinədoğru irəliləmək üçün vasitədir. Uşaq daxilənidarə olunduğu üçün öyrənir və mükafatını birşey öyrəndikdən sonra əldə etdiyi nailiyyəthissindən alır. Bu, xarici mükafatların dahatəsirli olmasını gözləyən davranışçı baxışdanfərqlənir. Xarici mükafatlar xarici aləmdən gələnmükafatlardır, məsələn, tərif, pul, qızıl ulduzlarvə s. Daxili mükafatlar isə insanın öz daxilindəngəlir. Bu, humanist yanaşmaya uyğundur, buradatəhsil, həqiqətən, uşaqda ehtiyac yaratmaq vəya ona öz motivasiyasını aşılamaqdır. Davranışbaşqalarından alınan mükafatlarla bağlıdır. Hu-manizm isə özünü mükafatlandırmaqdanibarətdir.Bir humanist müəllimin səyinin çoxu uşağınözünə hörmətini inkişaf etdirməyə sərfedilməlidir. Uşaqların özlərini yaxşı hiss etməsi(yüksək özünə hörmət), qarşısına müvafiqməqsədlər qoyub onlara nail olacağına inanması(yüksək özünü effektivlik) çox vacibdir. Tədris
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prosesinin bu şəkildə təşkili uşaq mərkəzlitədris kimi tanınır və onların öz təhsili üçünməsuliyyət daşıması ilə xarakterizə olunur.Müsbət xüsusiyyətlərin tərifi və mənfi hərə-kətlərin tənqidi, bir sözlə, həm tərif, həm dəqınaq humanistlər tərəfindən rədd edilir.Müəllimlərindən tərif eşitmək xatirinə çalışanuşaqlarda, bir növ asılılıq yaranır. Onlar tərifüçün çalışır, səyləri nəzərə alınmayanda isə,oxumur və passivləşirlər. Deməli, təhsil uşağıgələcək həyat üçün hazırlayırsa, humanistyanaşma daha düzgün hesab olunur. Humanist pedaqogika uşaqda şəxsiyyət tər-biyəsinin nəzəriyyəsi və yaradıcılıq təcrübəsidir.Onun əsas konsepsiyası mənəvi humanizmdir,pedaqoji proses bu anlayışdan irəli gələnməzmun və vasitələr sistemi ilə müəyyən edilir.“Humanist pedaqogika şəxsiyyətə tərəf dönüşü,ona hörmət və inamı, ləyaqətli münasibəti,onun şəxsi məqsədlərinin, tələblərinin vəmaraqlarının qəbul edilməsini nəzərdə tutur”(İlyasov, 2017). Humanist pedaqogikanın əsasideyaları aşağıdakılardır (Amonashvili, 1986): • sevgi, səmimiyyət, onların istəklərini başadüşmək, əməkdaşlıq və birgə yaradıcılıqyolu ilə şagirdlərlə mənəvi birliyinyaradılması;• uşaqların həyatının tənzimlənməsi vəhəyatın özü ilə tərbiyəsi;• uşaqlarla münasibətlərin bərabərlik vəhörmət ideyalarının təbliği ilə davam edəndialoq əsasında qurulması;• uşaqlara müxtəlif fəaliyyətlərdə vəünsiyyətdə sərbəst seçim etmək imkanıvermək;• humanist pedaqogikanın aksiomatiknormalarına əməl etmək: məhəbbət –məhəbbətlə, xeyirxahlıq – xeyirxahlıqla,nəciblik – nəcibliklə, şəxsiyyət –şəxsiyyətlə və s.Humanist müəllim biliyi yayan yox, vasitəçidir.Ənənəvi didaktika iştirakçılıq və kəşf metodlarınaüstünlük verilməsini, müəllimin dediyi hər şeyidərk etmədən əzbərləmək əvəzinə, təhsilalanınöz tədqiqatları nəticəsində bilik əldə etməsiprosesini nəzərdə tutur. “Pedaqoji prosesincanlı laboratoriyasına çevrilən məktəb həyatında

hər bir şagirdə humanist keyfiyyətlər baxımındanyanaşmaq indi hər bir müəllimin fəaliyyəti üçünönəmli iş sayılmalıdır” (Bəşirov, 2018). Bu həmdə təhsilalanların bacarıq və qabiliyyətlərinininkişafı, onların öz gündəlik həyatındakı tələ-batlarının hərtərəfli təmin olunması meyli iləbağlıdır. Humanist müəllim uşağın akademikehtiyacları ilə yanaşı, affektiv (və ya emosional)ehtiyacları ilə də maraqlanır. Təhsilalanın humanist insan kimi forma-laşmasında insan şəxsiyyətinin inkişafını hə-dəfləyən humanist kurikulum önəmli əhəmiyyətkəsb edir. O, təhsilalanı cəmiyyətə, tarixə və yafəlsəfəyə tabe olaraq deyil, tam bir varlıq kimiqəbul edir. Bu sahənin mütəxəssisləri təklifedirlər ki, təhsil hər bir fərdin ehtiyaclarını,maraqlarını və qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyəmüvəffəq olarsa, təhsilalanlar ümumi mənafeüçün bir-biri ilə həvəslə və ağılla əməkdaşlıqedəcəklər. Bu, ziddiyyətli deyil, ortaq maraqlaramalik azad və universal cəmiyyətin yaranmasınıtəmin edəcək. Beləliklə, humanistlər “bütüninsanların ümumi insanlığı” əsasında qlobalbirlik yaratmaq üçün fərdi azadlıq və demokratikhüquqlara diqqət yetirirlər. 
HUMANİZM TƏRBİYƏSİ MƏNƏVİ 
TƏRBİYƏNİN TƏRKİB HİSSƏSİ KİMİ İctimai müzakirələrdə dəyərlər və normalartermin kimi, adətən, bir yerdə xatırlansa da,onlar, əslində, fərqli anlayışlardır. Mənəvidəyərlər zövqə əsaslanan şəxsi üstünlüklərdeyil, nəyin yaxşı və nəyin pis olduğuna dairmünasibətlərə əsaslanan, insanın öz həyatı,sosial və təbii mühitlə əlaqəsi haqqında az-çoxaydın və tam işlənmiş fikirlərdir. Mənəvi dəyərlərdavranışla əlaqəli emosional yüklü idraklardırvə bu dəyərlər davranışı idarə edir (Berkowitz,1995; Oser, 1997; Veugelers & Vedder, 2003).Mənəvi dəyərlər şəxsi seçimdir və mədənisəviyyədədir. Hər bir insan öz dəyər konfi-qurasiyasını qurur. Bu, daha çox və ya daha azreaktiv olsa da, çox vaxt məxfi və gizlidir. Mənəvidəyərlər şəxsi həyata məna verir. Eyni dəyər-ləri dəstəkləyən insanlar subkulturalarda,ideologiyalarda, dinlərdə və ya digər dünya-
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görüşündə birləşə, birlikdə yaşaya və ümumidəyərlərini inkişaf etdirə bilərlər.Normalar əxlaqi dəyərlərdən fərqlidir, onlarqaydalara daxil edilir. Normalar dəyərlərəəsaslanan, yüksək kontekstdən asılı olan vərazılaşmaların atributlarına malik olanstandartlardır (Joas, 2002). Normalar cəmiyyətinhər bir qrupunda, məsələn, ailədə, idmankomandasında, tədris auditoriyalarında, yerliicmalarda, ölkədə və ya Birləşmiş MillətlərTəşkilatında hazırlanır. O, müxtəlif iştirakçılarınmənəvi dəyərlərinin hegemonluq uğrundamübarizə apardığı bir prosesdir. Bu açıq ünsiyyətvə rəqabət deyil (Mouffe, 2005; Castells, 2009;Todd, 2009). Normalar mənəvi dəyərlərdənfərqli olaraq məhdudlaşdırıcı ola bilir vəuyğunlaşma tələb edən prosesdir, əxlaqi dəyərlərisə hər bir fərd tərəfindən müəyyənləşdirilmişfərdi prosesdir. Mənəvi və əxlaqi dəyərlərin formalaşmasındaxüsusi rola malik olan təhsil şəxsi dəyərlərininkişafı və sosial normaların inkişafı proseslərinidə stimullaşdırır. O, insanları öz dəyərlərininqurulmasına, əxlaqi dialoqlara qoşulmağa vəbirgə normalar yaratmağa sövq edir. Dəyərlərəvə normalara diqqət, təhsillə bağlı müzakirələrzamanla dəyişir (Apple, 1996; Goodson, 2005).
HUMANİST cƏMİYYƏTDƏ 
ƏXLAQİ-MƏNƏVİ MÜNASİBƏTLƏR VƏ 
cƏMİYYƏTİN FORMALAŞMASINA 
ONUN TƏSİRİVətəndaşlıq təhsili təcrübəsinin anlamınanəzər yetirsək və onun məqsədlərinin nədənibarət olduğuna baxsaq, vətəndaşlığın normalarlabağlı olduğunu görərik. Mənəvi dəyərlər insananormaların yaradılmasına töhfə vermək və yamövcud normaları qəbul etmək həvəsi verir.Vətəndaşlığın formalaşmasında iştirak edənşəxslər üçün mənəvi dəyərlər vacibdir. Dəyərlərşəxsi və ya kollektiv azadlığa aid ola bilər(Giroux, 1989; Veugelers, 2000). Vətəndaşlıqisə təkcə rəsmi siyasi sahəyə deyil, həm dəgündəlik həyata aiddir. Devey (1923) vətən-daşlıqdan həyat tərzi kimi danışır. Bu, insanıncəmiyyətdə necə mövqe tutması ilə bağlıdır. 

Təhsil məqsədləri üç növ vətəndaşlıq ilə xü-susi bir şəkildə əlaqələndirilə bilər (Leenders,De Kat & Veugelers, 2008a; 2008b empiriktədqiqatlar):• Uyğunlaşan vətəndaş nizam-intizam vəsosial qayğıya çox, muxtariyyətə isənisbətən az əhəmiyyət verir;• Fərdi vətəndaş nizam-intizama vəmuxtariyyətə çox, sosial qayğıya isənisbətən az əhəmiyyət verir;• Tənqidi-demokratik vətəndaşmuxtariyyətə və sosial qayğıya çox, nizam-intizama isə nisbətən az əhəmiyyət verir.Əxlaq, vətəndaşlıq və vətəndaşlıq təhsilifərdin cəmiyyətə münasibətini güclü şəkildədəyişir. Rasionallıq və şəxsi məsuliyyətin ma-arifləndirmə prosesi cəmiyyətin fərdiləşməsiilə nəticələnir. Əvvəllər modernləşmə cəmiyyətinstrukturlaşdırılmasına istiqamətlənmişdisə, indifərdiləşməyə yönəlib (Beck, Giddens and Lash,1992; Bauman, 1993). Həyatın inkişafı indidaha çox qaydalar tapmaq və reaktiv mühakiməyürütməklə bağlıdır. Humanist insan getdikcədaha çox seçim edə bilər. Bu sosial və şəxsiinkişaflar humanist muxtariyyət tələbinə,insanların özləri üçün seçim etmək azadlığınamalik olduğu fikrinə uyğun gəlir.
ƏXLAQİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR 
MÜVƏFFƏQİYYƏTİ TƏMİN EDƏN 
AMİL KİMİUşaqların təhsili həmişə öz mədəniyyətinəvə icmasına sosiallaşma ilə başlayır, digər ic-malarla tanış olduqdan, universal intellektualdəyərlərə yiyələndikdən sonra isə ümumimədəniyyəti mənimsəyirlər. Bu faktı nəzərə al-saq, humanist və universal yönlü təhsil etnosen-trik və əyalət təhsilindən daha üstündür. Analojişəkildə elm, əxlaq, hüquq, siyasət və incəsənətdəbəşəriyyətin ümumbəşəri nailiyyətləri səviy-yəsində doqmatizmdən və dar düşüncədən ic-maya aparan trayektoriyadan danışa bilərik.Kosmopolit humanizm yerli icma bağlarını vəmədəni irsi – istər dini, istər sosial-ideoloji,istərsə də siyasi olsun – azaltmağa və ya məhvetməyə yox, insan ləyaqətinin və demokratik
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mədəniyyətin ümumi standartları işığındagücləndirməyə və uyğunlaşdırmağa çalışır (Nuss-baum, 1998, 2002; Hansen, 2009). Demokratiya üçün vətəndaşların təhsilindəndaha vacib heç nə ola bilməz. Gənc nəsildətəhsil vasitəsilə bütün həyatı boyu onlarlabirlikdə olacaq ağıl vərdişləri formalaşır. Sualverməyi və ya verməməyi öyrənirlər; eşitdikləriniöz dəyəri ilə qəbul etmək və ya daha dərindənaraşdırmaq; bir insanın vəziyyətini özündənfərqli təsəvvür etmək və ya yeni bir insanı özlayihələrinin uğuru üçün sadəcə bir təhlükəkimi görmək; özlərini bərabərhüquqlu birqrupun və ya bir neçə qrupun üzvü kimidüşünmək (Nussbaum, 2006). Peşəkar məlumatlılıq, pedaqoji mövcudluqvə normativ öhdəlik sahələrində təhsilverən-lərdən tələb olunan əhəmiyyətli dəyişikliklərləyanaşı, tədris mədəniyyətinin bəzi aspektlərinədiqqət yetirmək də çox vacibdir ki, bu, humanisttəhsilin məqsədlərinə nail olmaq üçün münbitzəmin ola bilər. Nimrod Aloni “Humanist təhsil: Nəzəriyyədəntəcrübəyə” məqaləsində (Nimrod, 2011) hu-manist təhsilin məqsədlərinə nail olmaq üçünmünbit zəmin ola biləcək yeddi mühüm aspektgöstərir:1) təhsilalanların şəxsiyyətinin çoxşaxəliinkişafı;2) təhlükəsizlik və ədalətli sosial mühitininkişaf etdirilməsi;3) təhsilalanlarla əlaqə saxlamaq və onlarıgücləndirmək üçün müxtəlif növdialoqlardan istifadə etmək;4) ictimai yanaşmanın və sosial iştirakıninkişaf etdirilməsi;5) ümumi və liberal təhsil vasitəsilətəhsilalanların intellektualqabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi;6) “bilik ağacı” olan tədris üsullarınıntəhsilalanların və cəmiyyətin “həyatağacı”na çevrilməsi;7) təhlükəsiz fiziki infrastrukturunun təminedilməsi.Humanizm və humanist təhsil nəzəriyyəsiningeniş şəkildə razılaşdırılmış prinsiplərinəbaxdıqda görürük ki, humanizm həm Qərbdə,

həm də Şərqdə qədim ənənələrdən qaynaqlanırvə bu ənənələrdən müxtəlif humanist tərbiyəfəlsəfələri – klassik, romantik, ekzistensialistvə tənqidi fəlsəfələr inkişaf edib. Qeyd etmək lazımdır ki, humanizm tərbiyəsisinifdaxili proseslə yekunlaşmır. Bu, təkcə şagird-müəllim çərçivəsində qalmır, həm də məktəb-daxili prosesdir. “Məktəbdaxili idarəetməyə hu-manist yanaşma humanist pedaqogikanınistiqamətlərindən biri olub sinfin, şagird kollek-tivinin, pedaqoji heyətin, digər işçi personalının– ümumilikdə məktəb kollektivinin idarəolunmasına humanist yanaşma mövqeyi nəzərdətutur” (Əsədova, 2014).Yetişməkdə olan gənc nəslin Azərbaycanxalqının özünəməxsus mənəvi dəyərləri əsasındatərbiyə olunmasının böyük əhəmiyyəti vardır.Böyüklərə ehtiram, kiçiklərə qayğı, təhsiləmaraq, müəllim şəxsiyyətinə hörmət xalqımızınnəsillərdən – nəsillərə ötürdüyü mənəvi tərbi-yədir. Belə ki, humanistlik hislərini uşaqlardaməktəbəqədər yaşdan formalaşdırmağa baş-lamağın əhəmiyyəti böyükdür. Çünki erkənyaşlardan əldə edilmiş əxlaqi tərbiyə və vərdişlərinsanda çox zaman daimi olur. Uşaqların mənəvitərbiyəsində öz xalqının milli xüsusiyyətlərindənbaşqa, digər xalqların da müsbət xüsusiyyətlərinəistinad etmək məqsədəuyğundur. Bunun üçünuşaqlara humanist ruhu təbliğ edən ədəbinümunələri tərbiyəçi və müəllimlərin oxuyubdinlətməsi, mənəvi keyfiyyətləri təbliğ edənoyunların təşkili, səhnəciklərin qurulmasımüsbət təsir göstərir.
NƏTİcƏTəhsilin humanistləşdirilməsi günümüzünən aktual problemlərindən biridir. Gənc nəslinyetkin bir şəxsiyyət olaraq yetişdirilməsi hu-manist təhsilin əsasını təşkil edir. Təhsilve-rənlərin mütəmadi olaraq təhsilalanlarla ün-siyyət və münasibətlərin uyğun forma vəüsullarını istifadə etməsi də çox önəmlidir. Hu-manist tərbiyə təhsilalanı tam bir varlıq kimiqəbul edir. Təhsil hər bir fərdin ehtiyaclarını,maraqlarını və qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyəmüvəffəq olarsa, təhsilalanlar ümumi mənafe
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üçün bir-biri ilə həvəslə və ağılla əməkdaşlıqedəcəklər. Bu, ziddiyyətli deyil, ortaq maraqlaramalik azad və universal cəmiyyəti təmin edəcək.Beləliklə, humanistlər “bütün insanların ümumiinsanlığı” əsasında qlobal birlik yaratmaq üçünfərdi azadlıq və demokratik hüquqlara diqqətyetirirlər.Əxlaq və vətəndaşlıq təhsili fərdin cəmiyyətəmünasibətini güclü şəkildə dəyişir. Rasionallıqvə şəxsi məsuliyyətin maarifləndirmə prosesicəmiyyətin fərdiləşməsi ilə nəticələnir.
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Gənclərin cəmiyyətə adaptasiyası onların öz hüquqlarını dərk etməsini,
vəzifələrini yerinə yetirməsini, məqsədyönlülük, fəallıq, məsuliyyətlilik,
mütəşəkkillik və şüurlu intizamlılığın aşılanmasını tələb edir. Belə bir
tələb nəzəri, əməli və emosional komponentləri özündə birləşdirir. Adı
çəkilən hər üç komponent məqalədə tərbiyə işinin tərkib hissəsi kimi
xarakterizə edilir. Vətəndaşlıq tərbiyəsi şəxsiyyətin sosiallaşması amili
kimi nəzərdən keçirilir, fəal vətəndaşlıq anlayışının mahiyyəti açıqlanır,
həmçinin vətəndaşlıq şüuru, davranışı, mədəniyyəti və mövqeyi kimi
keyfiyyətlər təhlil olunur. Məqalədə şəxsiyyətin sosiallaşması
vətəndaşlıq tərbiyəsi kontekstində təqdim edilərək nəzəri-metodoloji
səviyyədə araşdırılır və əldə edilən nəticələrin gənclərlə tərbiyə işinin
təşkilində tətbiqi məqsədəuyğun və faydalı olduğu vurğulanır.

Açar sözlər: şəxsiyyətin sosiallaşması, vətəndaşlıq tərbiyəsi, fəal
vətəndaş, vətəndaşlıq mədəniyyəti, şəxsiyyətin vətəndaşlıq keyfiyyətləri. 
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Adaptation of young people to society requires them to be aware of their
rights, to fulfill their responsibilities, to instill purposefulness, activity,
responsibility, organization, and conscious discipline. Such a requirement
combines theoretical, practical and emotional components. In the article,
all three components are described as an integral part of educational
work. Civic education as a factor in the socialization of the individual, is
also considered, the essence of the concept of active citizenship is
explained, as well as qualities such as civic consciousness and behavior,
civic culture and position are analyzed. It can be concluded that
socialization of the individual is presented in the context of the civic
education, it was emphasized at the theoretical and methodological level
that the results obtained were expedient and useful in the organization
of educational work with young people.
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GİrİŞİnsanın həm cəmiyyət həyatına uyğunlaşması,həm də inkişaf perspektivi onun aldığı təhsilinkeyfiyyətindən və tərbiyəsindən asılıdır. İstedadlı,bacarıqlı, yüksək təhsilə, tərbiyəyə malik insanlarxalqın intellektual və mədəni varlığını təminedirlər. Belə ziyalı insanlar öz yaradıcılığı vəfəaliyyəti sayəsində cəmiyyətin mədəni səviy-yəsini yüksəldirlər. Cəmiyyətin elitar təbəqəsininformalaşmasında, maddi sərvətlərin insankapitalına çevrilməsində, insanın daha sivil vəkamil səviyyəyə yüksəlməsində, ixtisaslımütəxəssis hazırlığında təhsil müəssisələrindətəlim-tərbiyə işlərinin səmərəli təşkil edilməsiolduqca əhəmiyyətlidir. Müasir dövrdə təhsilmüəssisələrinin üzərinə ailənin, cəmiyyətin vədövlətin maraqlarına uyğun zəruri biliklərə,həyati bacarıqlara, informasiya-kommunikasiyatexnologiyalarından səmərəli istifadə vərdişlə-rinə yiyələnən, əxlaqi-mənəvi dəyərlər zəminindətərbiyə olunan vətəndaş yetişdirmək vəzifəsidüşür. 
ŞəXSİYYəTİN cəMİYYəT həYATINA 
ADAPTASİYASINDA vəTəNDAŞlIQ 
TərBİYəSİNİN rOlu Vətəndaşlıq tərbiyəsinə nəzər yetirmədənkamil insan və yetkin şəxsiyyət yetişdirməkməsələləri metodoloji cəhətdən düzgün deyil.Çünki şəxsiyyət ilk növbədə vətəndaşlıqməziyyətlərinə, yəni vətəndaşlıq ləyaqətinə,vətəndaşlıq vüqarına, dəyanətinə, müstəqillik,dövlətçilik ruhuna və s. malik olmalıdır (Ağayev,2011). Pedaqoji proses qarşısında qoyulan hərtərəfliinkişaf etmiş şəxsiyyət tələbi “Təhsil haqqında”Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cümaddəsinin 1-ci bəndində öz əksini tapır: Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliy-yətini dərk edən, xalqının milli ənənələrinə vədemokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları vəazadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik vəazərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqilvə yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyətyetişdirmək (“Təhsil haqqında” AzərbaycanRespublikasının Qanunu, 2009). 

Ailədən başlayan və müxtəlif növ təhsilmüəssisələrində davam edən tərbiyə prosesişəxsiyyətin formalaşmasında əhəmiyyətli olanmənəvi münasibətlər zəminində qurulur. Bumünasibətlər insanın həyat və fəaliyyətininmüxtəlif sahələrinə nüfuz edir, onun şəxsisimasına, başqaları ilə ünsiyyət qurmasına,özünü qiymətləndirməsinə təsir göstərir, yüksəkəxlaqi prinsiplər ilə yaşamağa və fəaliyyətgöstərməyə, birgə yaşayış qaydalarına əməletməyə daxili tələbat yaradır. Mənəvi cəhətdən yetkin şəxsiyyətin əməletməli olduğu bir sıra şərtləri belə müəyyənetmək olar: • haqsızlıq və riyakarlığın qəbul edilməməsi,təmiz vicdan, ədalətlilik, şərəf vəsəmimiyyət; • xoş rəftar və gözəl davranış; • mənəvi şücaət, mərdlik, mətanət vəalicənablıq; • digər insanlara və onların ləyaqətlərinəhörmət; • insanlara xidmət, mərhəmət, şəfqət, insanaqayğıkeş münasibət; • uğura canatma, nikbinlik. Vətəndaşlıq tərbiyəsi özündə vətənpərvərlik,milli, etnik, siyasi, hüquqi və ümumbəşəriaspektləri inteqrasiya etməklə, müstəqil şəraitdəformalaşır. Vətəndaşlıq tərbiyəsi dedikdə,cəmiyyətin və dövlətin bir üzvü kimi insanazəruri olan keyfiyyətlərin formalaşdırılmasıüzrə aparılan məqsədyönlü tərbiyə işinin sistemibaşa düşülür. Məqsəd yeniyetmə və gənclərilayiqli vətəndaş kimi tərbiyə etmək, cəmiyyətdəfəal mövqe tutmağa və özünü reallaşdırmağahazırlamaqdır. Bu da gənc nəslin daha dasosiallaşmasına təkan verər. Hər bir dövlətin Konstitusiyası hüquqi, sosial,siyasi funksiyaları ilə yanaşı, tərbiyəvi funksiyanıda əhatə edir. Bu da, hər şeydən əvvəl, şəxsiy-yətdə Konstitusiyaya, dövlətin qanunlarına,vətəndaşın hüquq və azadlıqlarına hörmət ruhuaşılayır, müəyyən dünyagörüşü ifadə edir.Tərbiyəvi funksiya insan-cəmiyyət-dövlətmünasibətlərinin qarşılıqlı əlaqəsini və onlarınməsuliyyətini müəyyənləşdirməkdə mühüm roloynayır. 
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Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının24-cü maddəsində insan və vətəndaş hüquq-larının və azadlıqlarının əsas prinsipləri göstərilir.Vətəndaş hüquqlarına yaşamaq, azadlıq, əmək,nikah, təhsil, seçki, mədəniyyət, istirahət, sosialtəminat, mülkiyyət, bərabərlik, şərəf və ləyaqətinmüdafiəsi, sağlamlığın qorunması, milli mən-subiyyət hüququ və s. aiddir. Gənclərin də özhüquqlarını bilməsi, dövlət və cəmiyyət qarşı-sında vəzifələrini dərk etməsi sosiallaşmanınşərtlərindəndir. Vətəndaşlar fərqli ola bilər, lakin onları vahidsosiumda birləşdirəcək ümumi xüsusiyyətlərolmalıdır. Gənclər bilməlidirlər ki, əsl vətəndaşmənsub olduğu cəmiyyəti fəal şəkildə müdafiəedən, onu inkişaf etdirən və ona xidmət edənşəxsdir. Layiqli vətəndaş yalnız öz hüquqlarınıbilən deyil, onları müdafiə edən haqsızlıqlaraqarşı çıxan, Vətəni, onun keçmişi və gələcəyiilə bağlı məsuliyyət daşıyan, siyasi və hüquqimədəniyyətə malik şəxsdir. Vətəndaşların əsasvəzifələri isə Konstitusiyamızda bu cür ifadəolunur: vətənə və dövlətə sədaqət, onun qüdrətivə nüfuzunu yüksəltmək, müdafiə əzmini tərbiyəetmək; dövlət rəmzlərinə hörmət; gənclərisiyasət və hüquqa dair biliklərə və əqidəyəyiyələndirmək; ölkənin ictimai-siyasi həyatınaşüurlu münasibət bəsləmək; qanunlara əməletmək; fəal vətəndaş mövqeyinə malik olmaq;vətəndaş şüuruna, siyasi və hüquqi mədəniyyətəyiyələnmək və s. (Azərbaycan RespublikasınınKonstitusiyası, 2013). 
vəTəNDAŞlIQ TərBİYəSİNİN TərKİB 
hİSSələrİGənclərin vətəndaşlıq tərbiyəsinə hazırlan-ması onların öz hüquqlarını qorumasına vəvətəndaşlıq vəzifələrini reallaşdırmasına zəminyaradır. Tədris müəssisələrində təhsil aldıqları

müddətdə belə bir hazırlıq tərbiyəvi işin tərkibhissəsi kimi gənclərin formalaşmasına yönəlmişbir sıra komponentləri (nəzəri, əməli və emo-sional) özündə birləşdirir (Sxem 1).
Nəzəri komponent gənclər tərəfindənvətəndaş həyatı üçün lazım olan iqtisadi, hüquqi,psixoloji, siyasi və başqa biliklərin, həmçininağlın və intellektin inkişafının əldə edilməsininəzərdə tutur. Bu komponent sosial-humanitarfənlərin kompleksinə, yəni tarix, fəlsəfə, sosi-ologiya, politologiya, kulturologiya, hüquq-şünaslıq, psixologiya və s. aiddir. Şəxsiyyətinsosiallaşması prosesində belə fənlərin imkan-larından, gənclərin şüur və fəaliyyətinə təsirgöstərən metodlardan, eləcə də tədrisdənkənartədbirlərdən səmərəli şəkildə istifadə olun-malıdır. Müxtəlif növ müsabiqələr, olimpiadalar,viktorinalar, dəyirmi masalar, disputlar, müza-kirələr və başqa vasitələrin ayrılıqda əhəmiy-yətini fərqləndirərək qiymətləndirmək müm-kündür. Keyfiyyətli təhsil almadan, cəmiyyətinmüasir həyatının tənqidi təhlili bacarıqlarınıtəkmilləşdirmədən gələcək mütəxəssisinvətəndaş simasında bu komponentin yüksəkkeyfiyyəti haqqında danışmaq olmur. Gənclərinsiyasi və hüquqi biliklərə yiyələnməsi müasirdövrdə vacib şərtdir. Bu biliklər onlarda əqidə,ölkənin ictimai-siyasi həyatında baş verənhadisələrə şüurlu münasibət formalaşdırır. 
Əməli komponent mülki həyatda aktual olanmüxtəlif texnoloji bacarıq və vərdişləri əhatəetməlidir. Söhbət gənclərin seçkilərdə, refe-rendumlarda, ictimai təşkilatların toplantılarındaiştirakı bacarıqlarından gedir. Vacibdir ki, gənclərictimai həyat sahəsində lazımi bacarıqlar vəvərdişlərə yiyələnsin, vətəndaş cəmiyyətininprosedurlarını öyrənsinlər. 
Emosional komponent gənclərdə Vətənin,dövlətin taleyinə, onun rəmzlərinə vətəndaşlıqduyğularının ifadə olunması ilə bağlıdır. Məsələn,

Sxem 1 Vətəndaşlıq tərbiyəsinin komponentləri

Nəzəri komponent Əməli komponent Emosional komponent
————————————————————————————————————————————————————————————
dünyagörüşü, elmi, siyasi-hüquqi əməl, davranış, şəxsiyyətlərarası vətəndaşlıq hissi və 
biliklər, intellekt səviyyəsi münasibətlər, bacarıq və vərdişlər duyğuları, iradə və istək



dünya ölkələrinin bir çoxunda vətəndaşlar daimöz yaşadıqları yerlərin üzərinə dövlət bayrağıtaxır, öz ölkəsinin himnini dinləyir və oxuyur,mühüm tarixi günlərlə, hadisələrlə, ölkəsininuğurları ilə bağlı mərasimlərdə iştirak edirlər. Vətəndaş yalnız cəmiyyətin üzvü olan deyil,həm də öz məsuliyyətini, cəmiyyət həyatındaiştirakını dərk edən, ölkəsinin inkişafına xidmətgöstərən şəxsdir. Beləliklə, şəxsiyyətin sosial-laşma amili kimi vətəndaşlıq tərbiyəsininməqsəd və nəticəsi də insanın vətəndaşlıq bor-cunu və mövqeyini əks etdirən keyfiyyətləriformalaşdırmaqdır. 
vəTəNDAŞlIQ MəDəNİYYəTİ fəAl 
vəTəNDAŞlIĞIN GÖSTərİcİSİ KİMİŞəxsiyyətin tərbiyəsində məqsəd cəmiyyətüçün fəal vətəndaş yetişdirməkdir. Pedaqojiədəbiyyatda fəal vətəndaş anlayışı belə açıqlanır:fəal vətəndaş cəmiyyətin bir üzvü olaraq,hüquqlarını dərk edən, habelə cəmiyyət qarşı-sında daşıdığı məsuliyyət və vəzifələrə əməledən şəxsdir. Fəal vətəndaşın keyfiyyətlərinibelə konkretləşdirmək olar: öz hüquqlarınıbilməli; başqalarının hüquqlarına hörmət etməli;təşəbbüskar olmalı; cəmiyyət qarşısındaməsuliyyət daşımalı; mülkiyyətə qayğıkeşmünasibət bəsləməli; cəmiyyətə və insanlarınrifahına zərər vura biləcək fikir və fəaliyyətəqarşı çıxmalıdır və s. (İsmixanov, 2013).Vətəndaşlıq mədəniyyəti fəal vətəndaşlığınəsas göstəricisidir. Ötən əsrin 60-cı illərindəQərb siyasi elmlərində vətəndaş mədəniyyətiideyası yalnız siyasi mədəniyyət kontekstindənəzərdən keçirilirdi. Lakin Gabriel Almond vəSidney Verbanın “Vətəndaşlıq mədəniyyəti”əsərində bu fenomen öz əsasları üzərində tədqiqedilir. Vətəndaşlıq mədəniyyəti anlayışı vətən-daşın sosial vəzifələrinin, onların həyata keçi-rilməsində əməli fəaliyyətinin dərk olunmasıbaxımından araşdırılır (Gabriel, 1989). Bumənada, cəmiyyətin yetkinlik səviyyəsi vətən-daşın maraqlarının təmin olunmasında, birgəqərarların verilməsi, fəaliyyət mexanizmləri vəformalarının işlənib hazırlanması, eləcə dəhəyata keçirilməsində ifadə olunur. Vətəndaşlıq

mədəniyyəti o vaxt yaranır ki, insan öz ölkəsininproblemlərini dərk edir və onun maraqlarınınmüdafiəçisinə çevrilir, sədaqətlilik göstərir. 
NəTİcə Vətəndaşlıq tərbiyəsi nəticəsində ölkəninictimai həyatında gənclərin fəal iştirakını,şəxsiyyətin hüquq və vəzifələrinin dərk edil-məsini təmin edən, ümumbəşəri dəyərlər vəşəxsiyyətin maraqları ilə bağlı olan, vətəndaşlıqkeyfiyyətlərini özündə birləşdirən vətəndaşlıqşüuru, vətəndaşlıq hissi, vətəndaşlıq davranışı,vətəndaşlıq fəallığı və vətəndaşlıq mövqeyiformalaşır. Qeyd olunanlardan belə qənaətə gəlmək olarki, tədris müəssisələrində həyata keçirilənvətəndaşlıq tərbiyəsi şəxsiyyətin sosiallaşmasınaxidmət edir, eləcə də təhsilalanlarda yüksəkvətənpərvərlik şüurunun, öz Vətəninə sədaqəthislərinin formalaşmasına, onun mənafelərininmüdafiəsi üzrə vətəndaşlıq borcunun və Kon-stitusiya vəzifələrinin icrasına hazırlıqla bağlıməqsədyönlü və sistemli təşkil edilmiş fəaliyyətkimi dəyərləndirilir. Belə ki, hər bir azərbaycanlıvətəndaşının mübariz ruhlu, qərarlı, sağlaməqidəli insan kimi yetişərək cəmiyyət həyatınadüzgün adaptasiyası tələbi gənc nəslin tərbiyəsiilə məşğul olan hər kəsin üzərinə məsul vəzifələrqoyur. 
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• Təqdim edilən məqalə orijinal olmalı, əvvəllər hansısa nəşrdə yayımlanmamalıdır.
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— açar sözlər (5-7 söz).
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