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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. 
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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. 
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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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