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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.
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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.
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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
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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. 
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