
Azərbaycan məktəbi | Azerbaijan Journal of Educational Studies | 2022. №4

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

ƏDƏBİYYAT TƏLİMİ METODLARININ
TƏSNİFAT PROBLEMİ

SOLTAN HÜSEYNOĞLU
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti. E-mail: soltanhuseynoglu@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-4182-6653

Təlim — müxtəlif elementlərin qarşılıqlı əlaqəyə girərək yaratdığı
mürəkkəb sistemdir. Təlim metodu isə həmim sistemə uyğun olaraq
reallaşan prosesin ən mühüm anlayışlarından biridir. Təlimin məzmu-
nunda baş verən dəyişikliklər təlim metodlarında yenilənmənin
aparılmasını zəruri edir. Eləcə də sosial dəyişikliklər, elm və texnikada
baş verən ciddi yeniliklər uzun illər ərzində tətbiq edilən ənənəvi
metodlara fərqli baxışın yaranmasına səbəb olub. Problemlə bağlı
sovet pedaqoji elmində aparılan tədqiqatların nəticələri 1970-ci illərdə
müzakirəyə təqdim edilib. İstər ümumpedaqoji, istərsə də xüsusi
metodikaların işləyib hazırladığı təsnifatlar, təlim metodlarının sistemi
böyük diskussiyaya səbəb olub. 1990-cı illərin sonlarından başlayaraq
ölkəmizdə diqqət yetirilən fəal təlim metodları, onların təsnifatı
məsələləri də birmənalı qarşılanmayıb. Məqalədə diqqət məsələnin
bu cəhətinə cəlb edilib, ədəbiyyat təlimi metodlarının təsnifatı üzərində
daha çox dayanılıb. Təlim metodları qruplaşdırılarkən ədəbiyyat
fənninin özəlliyi nəzərə alınıb, təlimin başlıca mərhələləri ön plana
çəkilib.
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Training is a complex system created by the interaction of various
elements. The training method is one of the most important concepts of
the training process realized according to the system. Changes in the
content of the training make it necessary to update the training methods.
Also, social changes, serious innovations in science and technology have
led to a different view of the traditional methods applied for many years.
In the 1970s, the results of the research conducted in the Soviet
pedagogical science related to the problem were presented for
discussion. Classifications developed by both general pedagogical and
special methodologies, the system of training methods have caused a
great discussion. Since the late 1990s, active training methods and their
classification issues have not been met unambiguously in our country. In
the article, attention was drawn to this aspect of the issue, and more focus
was placed on the classification of literature teaching methods. While
grouping the training methods, the peculiarity of the literature subject
was taken into account, and the main stages of the training were brought
to the fore.
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Mürəkkəb proses olan təlim müxtəlif kom-ponentlərin qarşılıqlı əlaqəyə girib təşkil etdiyiçoxcəhətli sistemdir. O, başlıca olaraq, iki tərəfinfəaliyyəti əsasında gerçəkləşir: müəllim(təhsilverən) və şagird (təhsilalan) bu iki tərəfinqütblərində dayanır. Yeni yanaşmaya əsasənhəm müəllimin, həm də şagirdin təlimfəaliyyətində ciddi dəyişiklik baş verib. Müəllimbiliyi hazır təqdim etmir, şagird də bu biliyiqəbul edən obyekt mövqeyində olmur. İndimüəllim şagirdlərin yeni biliyi müstəqilöyrənmələrinə istiqamət verir, onlara bələdçilikedir, məktəblilər isə tədqiqat apararaq yenibiliyi əldə edir, öz “kəşflərindən” zövq alırlar.Lakin bunun həyata keçirilməsi asan deyil; həmmüəllimdən, həm də şagirdlərdən böyük zəhmət,gərgin iş tələb edən bu prosesi təşkil etməklazımdır. Bunun üçün müxtəlif vasitələrdənistifadə qaçılmazdır. Həmin vasitələrin içərisində
təlim metodları aparıcıdır, əsasdır. Bəs təlim metodu anlayışının mahiyyətininecə başa düşmək lazımdır?Təlim metodları artıq elmdə məlum olanlarınöyrənilməsi, dərk edilməsi məqsədilə tətbiqolunur və o, pedaqoji elmlərdə ən çox müba-hisəyə səbəb olan və haqqında az danışılmayananlayışlardandır. Məsələn, bu anlayışa onlarlatərif verilib. Təriflərin sayı çox olsa da, onlarınmahiyyətində oxşar cəhətlər də çoxdur. Dahageniş yayılmış təriflərdən bəzilərinə nəzər salaq:• Təlim metodu müəllimin tətbiq etdiyi eləməntiqi qaydadır ki, şagirdlər onun köməyiilə şüurlu şəkildə biliklərə yiyələnir, bacarıqvə vərdişlər əldə edirlər.• Təlim metodu müəllim və şagirdlərin qar-şılıqlı fəaliyyət qaydaları sistemidir ki,müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə təlimprosesində didaktik vəzifələrin həllinə xidmətedir. • Təlim mərhələlərinə uyğun olaraq müəlliminrəhbərliyi altında şagirdlərin müəyyən bi-liklərə, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələri,tərbiyə olunmaları və inkişaf etmələriyollarına təlimin üsulları deyilir və s.Göründüyü kimi, bu təriflərdə bilik, bacarıqvə vərdişlərin mənimsənilməsi, şagirdlərin

inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bu günüçün önəmli olan tələbləri özündə əks etdirənaşağıdakı tərifi məqbul hesab etmək olar.
Təlimin mərhələlərinə uyğun olaraq, müx-

təlifyönlü əməkdaşlığın təmin edilməsi və
müəllimin bələdçiliyi ilə şagirdlərin bilik, bacarıq,
vərdişlərə yiyələnməsi, tərbiyə olunması, inkişaf
etməsi yollarına təlim metodları deyilir.Təlim metodlarının təsnifatı ilə də bağlıvahid fikir yoxdur. Təlim metodlarının təsnifatıverilərkən, (onlar qruplaşdırılarkən) müxtəliftədqiqatçılar fərqli əsasları ön plana çəkirlər.Bunlar, əsasən, aşağıdakılardır:• biliyin alınma mənbəyinə görə (Pedagogikashkoly, 1977);• şagirdlərin idrak fəaliyyətinin xarakterinəgörə (Didaktika sredney shkoly, 1975);• təlim məqsədlərinə görə (Pedaqogika, 1964);• təlimin mərhələlərinə görə və s. (Kazımov,Həşimov, 1996).“Təlim metodu” anlayışı zahirən mücərrədgörünsə də, əslində, onda müəllimin və şa-girdlərin fəaliyyətinin mühüm cəhətləri özəksini tapır. Unudulmamalıdır ki, təlim prosesitəlim metodları sisteminin tətbiqi vasitəsiləhəyata keçirilir. Təlim metodu, belə deməkolarsa, metodik priyomların (texnikaların) he-sabına reallaşır. Priyomlar metodun elementləri,detallarıdır. Daha dəqiq deyilsə, priyom metoduntətbiqi zamanı baş verən (özünü göstərən)dərketmə işinin tərkib hissəsi olub, onun ayrı-ayrı addımlarıdır. Pedaqoji ədəbiyyatda beləbir fikir hökm sürür ki, metod priyomlarıncəmidir. Deməli, bu və ya digər metod tətbiqedilərkən onun priyomları əlaqəyə girir vəfəaliyyətini təmin edir. Eyni bir priyom müxtəlifmetodların tərkibində özünü göstərə bilir. Bunuda unutmaq olmaz ki, bir dərsdə bir neçə metodqarşılıqlı əlaqədə tətbiq olunur. Bir dərsdə neçəmetodun tətbiq edilməsi ilə bağlı konkret saygöstərmək doğru deyil. Müəllimin məqsədindən,təlim materialının xarakterindən və s. asılıolaraq bir dərsdə tətbiq edilən təlim metod-larının sayı fərqli ola bilər. Təlim metodları barədə aydın təsəvvürünolması nə üçün vacibdir?
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Təlim metodu, belə demək olarsa, müəlliminvə şagirdin fəaliyyətinin güzgüsüdür. Hər birmetodun mahiyyəti və tətbiqi qaydaları barədəmüəllimin mükəmməl təsəvvürünün olmasıvacibdir. Bu, müəllimə dərsini səmərəli qurmaqimkanı verir. Unudulmamalıdır ki, təlim metodumürəkkəb, çoxcəhətli bir anlayışdır. Təlimin
məqsədi, məzmunu, qanunauyğunluqları, prin-
sipləri təlim metodunda öz əksini tapır. Bu, birdaha təsdiq edir ki, təlim metodlarının hər biribarədə müəllimin dolğun təsəvvürünün, əhatəlibiliyinin olması vacibdir. Lakin təlim metodlarıbarədə məlumatlı olmaq hələ kifayət deyil.Metodlardan məqamına, yerinə görə istifadəetmək, onları qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirmək,çevik şəkildə əvəz etmək bacarığına da malikolmaq lazımdır.Müəllim tətbiq etdiyi metod və priyomlarlabağlı şagirdlərində praktik bacarıqların for-malaşmasına nail olmalıdır. Məsələn, şagird-lərində şaxələndirmə, problemin həlli, “İNSERT”,
konseptual cədvəl və s. barədə zəruri təsəvvürvə praktik bacarıq yaratmayan müəllimin dərsdəuğur qazanması mümkün deyil. Bu deyilənlərdəno da aydın olur ki, bu və ya digər təlim mate-rialının tədrisində təlim metodlarının seçilməsibir sıra şərtlərdən asılıdır. Bu şərtlərdən dahavacib olanlar aşağıdakılardır:• metod təlim materialının xarakterinə uyğunolmalıdır;• metod dərsin məqsədlərinə uyğun olmalıdır;• metod şagirdlərin inkişaf səviyyəsinə uyğunseçilməlidir;• tətbiq olunan metodla bağlı şagirdin təsəv-vürü və praktik bacarığı olmalıdır; • müəllimin metodla tanışlığı, ondan istifadəbacarığı nəzərə alınmalıdır;• metod şərait nəzərə alınmaqla seçilməlidirvə s.Ənənəvi yanaşmaya məxsus metodlarlamükəmməl tanışlıq yeni meydana çıxanmetodların əhatəli başa düşülməsinə əhəmiyyətlidərəcədə təsir edir. Səmərəli təlim metodlarınınmüəyyənləşdirilməsi isə didaktika ilə məşğulolanları və metodist alimləri həmişə düşündürüb,lakin nəzəri tədqiqatlar çox seyrək olub. Sovet

hakimiyyətinin ilk illərində — 1920-ci illərdəxarici ölkələrin təcrübəsinə müraciət edilib,bir-birinin ardınca briqada-laborator, kompleks
və layihələr metodları tətbiq edilib. Onlarınmahiyyəti, əhəmiyyəti, tətbiqi qaydaları kifayətqədər öyrənilmədiyindən uğur qazanılmayıb.1920-ci illərin sonu, 1930-cu illərin əvvəllərindəbu metodlardan bir-birinin ardınca imtina edilib.Bunun başlıca səbəbi sovet təhsil sistemindəmöhkəmlənməyə başlayan avtoritar mövqeyəhəmin metodların uyğun gəlməməsi idi. Bumetodlar şagirdlərdən yüksək müstəqillik,təşəbbüskarlıq tələb edir, müəllimi bələdçimövqeyində görürdü. Bu gün – az qala yüz ilkeçəndən sonra həmin metodların təkmil-ləşdirilmiş formalarını həvəslə öyrənir, tətbiqetməyə çalışırıq. Elə həmin dövrdə – 1930-cu illərin əvvəl-lərində müəllimin avtoritar mövqeyini və əsasbilik mənbəyi olmasını təmin edən metodlarişlənib hazırlandı. Biliyin alınma mənbəyinəgörə müəyyənləşdirilən bu təlim metodlarındanuzun illər istifadə olunub. Bizdə bu istiqamətdəkifayət qədər nəzəri tədqiqat aparılmasa da,təcrübədə məhz bu qəbildən olan metodlardanistifadə edilib.Rus dilində olan dərslikdən tərcümə vəiqtibas yolu ilə 1940 və 1952-ci illərdə çap olu-nan “Ədəbiyyat metodikası” adlı vəsaitlərdəorijinal kitabda adı çəkilən təlim metodlarıxatırladılıb. Müstəqil araşdırmanın nəticəsi kimi1966-cı ildə çap olunan “Orta məktəbdəədəbiyyat tədrisi” adlı vəsaitdə biliyin alınmamənbəyi əsas götürülərək metodların təsnifatıtəqdim edilib, hər bir metodun tətbiqi ilə bağlınümunələr verilib. Lakin kitabda ziddiyyətli,qeyri-dəqiq fikirlər də əksini tapıb. Uzun illərfaydalı mənbə kimi istifadə olunan həminvəsaitdə aşağıdakı metodlar təqdim edilib:
müəllimin şərhi, müsahibə, ifadəli oxu, kitab
üzərində iş, şagirdlərin müstəqil işi (“Maarif”,1966) Kitabda müəllimin şərhi metodunun üçforması üzərində dayanılıb: müəllimin nəqli,
izahatı, mühazirəsi.Bu vəsaitin sonrakı nəşrində deyilir: “Təlim
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prosesinin özünəməxsus cəhətlərini, ədəbiy-yatın söz sənəti olması kimi mürəkkəb məsə-lələri nəzərə almaqla belə nəticəyə gəlirik ki,ədəbiyyat dərslərində istifadə olunan əsasüsullar bunlardır: ifadəli oxu, müəllimin sözü,müsahibə, müəllimin tapşırığı ilə şagirdlərinmüstəqil işi” (“Maarif”, 1976)Həmin vəsaitdə metodlardan ayrı-ayrılıqdadanışılarkən bu izahı əks etdirməyən mənzərəilə qarşılaşırıq. Başqa sözlə, metodlar aşağıdakışəkildə təqdim edilib:1. Müəllimin şərhi (müəllimin nəqli, müəlliminizahı, məktəb mühazirəsi).2. Müsahibə (təkrarlama, evristik).3. İfadəli oxu.4. Kitab üzərində iş.5. Şagirdlərin müstəqil işi.Göründüyü kimi, “müəllimin sözü” və“müəllimin şərhi” eyni anlayış kimi işlənib.Vəsaitdə daha sonra oxuyuruq: “Müəllimin sözü,dediyimiz kimi, üç formada olur: müəlliminnəqli, şərhi, mühazirə” (“Maarif”, 1966). Həminvəsaitdən istifadə edən tədqiqatçılar da ma-hiyyətə nüfuz etmədən oradakı dolaşıq fikirləritəkrar ediblər. Nəticədə, “müəllimin nəqli” və“müəllimin şərhi” anlayışlarının izahındasəhvlərə yol verilib. Sual yaranır: Ədəbiyyat dərslərində istifadəməqsədilə metodlar müəyyənləşdirilərkənvəsaitin hər iki nəşri üçün əsas mənbə nə olub?Metodlar müəyyən edilərkən ÜİK(b)P MK-nın 1931-ci il 28 avqust tarixli qərarındakıgöstərişlər əsas tutulub. Vəsaitdə həmin qərarxüsusi qeyd edilib, ondan xatırlatma da verilib.Lakin “şərh”, “izah”, “nəql” sözlərinin mahiyyəti,əhatə etdikləri məzmun vəsaitdə qədərincənəzərə alınmayıb. Təsadüfi deyildir ki, istərhəmin vəsaitdə, istərsə də sonralar çap olunandərslik və dərs vəsaitlərində “şərh”, “izah”, “nəql”anlayışlarının arasındakı fərqə məntiqli, ağla-batan aydınlıq gətirilməyib, çox vaxt üstündənsükutla keçilib. Dəyərini uzun illər qoruyubsaxlayan “Pedaqogika” (elmi redaktoru M. Mu-radxanov olub) dərsliyində “müəllimin nəqli”anlayışının izahından aydınlaşır ki, o, məzmu-nundan asılı olmayaraq təlim materialı barədə

müəllimin ətraflı məlumatını nəzərdə tutur.Yəni istər bədii əsərin məzmunu, istər təhlili,istərsə də ədəbi-tarixi məlumat (icmal mate-rialı) müəllimin nəqli ilə çatdırıla bilərdi vəçatdırılırdı. İstər “Orta məktəbdə ədəbiyyattədrisi” vəsaitində, istərsə də “Pedaqogika”dərsliyində “Müəllimin sözü üç formada –müəllimin nəqli (yaxud şərhi), müəllimin izahı,müəllimin mühazirəsi özünü göstərir” yazılmışolsa idi, dolaşıqlıq da olmazdı. Çünki “müəlliminşərhi” və “müəllimin nəqli” anlayışları mahiy-yətcə fərqlənmir. Müəllimin nəqlindən (və ya şərhindən), artıqqeyd olunduğu kimi, bədii əsərin məzmunununöyrənilməsində, təhlilində, ədəbi-tarixi məlu-matların, tərcümeyi-hal materiallarının və s.öyrənilməsində istifadə edilib. Təcrübəli müəlliməsərdən seçdiyi bir neçə səciyyəvi epizodu emo-sional-obrazlı danışmaqla (nəql etməklə)şagirdlərdə mütaliəyə maraq oyadır. Yaxud yeniöyrənilən əsər haqqında giriş sözündə müəlliminəsərin yazılma tarixi və səbəbi, yazıçının yara-dıcılığında, eləcə də ədəbiyyatımızda yeri barədəverdiyi məlumat məhz bu metodun (müəlliminnəqli metodunun) tətbiqi ilə gerçəkləşdirilib.Əsərin öyrənilməsinə yekun vurularkən dəmüəllimin ümumiləşdirici fikirləri bu metoddan(müəllimin nəqlindən) istifadə ilə çatdırılıb. Yuxarı siniflərə keçdikcə müəllimin nəqliməzmunca dərin, həcm baxımından geniş olub.Müəllimin nəqli metodunun tətbiqindəaşağıdakı priyomlardan (indiki terminlə —
texnikalardan) istifadə edilirdi.• Bədii mətndən nümunələrin gətirilməsi.• Nümunələrin müqayisə edilməsi.• Lent yazılarının səsləndirilməsi.• Rəsm əsərlərinin nümayiş etdirilməsi və s.

Müəllimin izahı metodu müəllimin nəqlin-dən (yaxud şərhindən) hansı cəhətlərinə görəfərqlənir?O daha çevik olub, dərsdə qarşıya çıxankonkret sualın, qavranılması şagirdlər üçünçətin olan təlimi tapşırığın aydınlaşdırılmasıməqsədilə tətbiq edilib. Bu metodun tətbiqi,ümumən çox vaxt aparmasa da, məqsəddənasılı olaraq, ondan fərqli zaman çərçivəsində
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istifadə edilib. Məsələn, mürəkkəb məcaz nö-vünün mahiyyətini az vaxt sərf etməklə izahedən müəllim, müəyyən klassik şeirin oxusundaizaha daha çox vaxt ayırmalı olur. Deyilənlərdənbelə bir cəhət də aydınlaşır ki, müəllim izahdanzəruri hallarda, ehtiyac yaranan məqamlardaistifadə edir. Nəqlin (şərhin) tətbiqi isə, deməkolar, bütün dərslərdə həyata keçirilir və o,nisbətən çox vaxt tələb edir. 
Məktəb mühazirəsi metodundan ədəbiyyattəlimində uzun illər istifadə olunub. O, yuxarısinflərdə, məhdud mövzuların tədrisində tətbiqedilib. Daha dəqiq deyilsə, VIII-X (IX-XI) siniflər-də tərcümeyi-hal materiallarının, sənətkarların

yardıcılığı haqqında ümumi məlumatın, icmal
mövzuların öyrənilməsi, əsasən, bu metoduntətbiqi ilə gerçəkləşdirilib. Lakin məktəb mü-hazirəsinin əleyhdarları çox olub, onun ardıcıltətbiqini məqsədəuyğun saymayan alimlərinyazıları pedaqoji mətbuatda vaxtaşırı çap edilib.Bu alimlərin fikrincə, şagirdlər mühazirəninçox hissəsini dinləməkdə çətinlik çəkir, tez yoru-lur, nəticədə, diqqətləri yayınır, dərs səmərəsizolur. Mühazirənin effektli olması məqsədiləpedaqoji ədəbiyyatda maraqlı tövsiyələr olub:mühazirənin gedişində qeydlər etmək, dahamühüm olan fikirləri qısaca yazmaq, aydın ol-mayanlarla bağlı suallar tərtib etmək və s. Təcrübəli, qabaqcıl müəllimlər mühazirədəəyani vasitə, cədvəl, sxem, lent yazısı və s.istifadə edir, başlıcası isə onun problem xarakterliolmasına səy göstərirdilər. Nitqlərinin cəlbedici,emosional, yığcam və dəqiq olmasına çalışanbelə müəllimlər şagirdləri düşündürməyə, onlaramühazirə boyu suallarla müraciət etməyə diqqətyetirirlər. Mühazirə metodunun aşağıdakı priyomlarıdərsin maraqla keçməsinə, mənimsəməninsəmərəliliyinə təsir edirdi:• Mühazirənin planının əvvəlcədən elan edil-məsi;• Mühazirəyə müsahibə elementlərinin daxiledilməsi;• Mühazirəçinin ritorik sualları;• Mühazirə zamanı qeyd götürməyin öyrədil-məsi;

• Kompüterin imkanlarından istifadə edilməsivə s.Eləcə də digər metodların özəl priyomlarıvardır. Ənənəvi yanaşmaya aid edilən müsahibəmetodunun tətbiqi tarixi çox qədimdir. Onunuzunömürlü olmasının səbəbi öyrənəninfəallığının təmin edilməsindəki əhəmiyyətlirolu ilə bağlıdır. Müsahibənin mahiyyətini adisual-cavab anlamında izah etmək doğru deyil.O, qarşıya qoyulmuş müəyyən məqsədə nailolmaq üçün planauyğun şəkildə aparılır, sonundanəticə çıxarılır və keyfiyyəti müəllim tərəfindəndəyərləndirilir. Pedaqoji ədəbiyyatda müsa-hibənin iki növündən danışılıb: a) təkrarlamamüsahibəsi; b) evristik müsahibə. Elə bir dərstəsəvvür etmək çətindir ki, onda müsahibəninhər iki növündən istifadə edilməsin. Bu, dərsdəçox vaxt da apara bilər, epizodik şəkildə dəözünü göstərə bilər. Burada incə bir məqamadiqqət yetirilməlidir. Təkrarlama müsahibəsindəbaşlıca məqsəd mənimsənilənlərin dərinləş-dirilməsi və möhkəmləndirilməsi olur. Lakinbu o demək deyil ki, ondan ancaq keçmişdəöyrənilən mövzu, bölmə və s. üzrə məlumatlarıyada salmaq üçün istifadə olunub. Keçmiş dərsinsoruşulması, yeni dərsin möhkəmləndirilməsi,ümumiyyətlə, dərsin bütün mərhələlərindətəkrarlama müsahibəsindən istifadə olunub.Məsələn, əsərin məzmununa və təhlilinə həsrolunaraq dərslərdə bədii mətnin, ədəbiyyatnəzəriyyəsindən mənimsənilənlərin yadasalınmasını tələb edən müsahibənin aparılmasıfaydalı sayılmışdır. Evristik müsahibə çevik metodlardan olub,dərsin müxtəlif mərhələlərində tətbiq edilib.Şagirdlərdə fəallığın, müstəqilliyin təminolunması və inkişaf etdirilməsi baxımındandaha səmərəli olan evristik müsahibə keçmişbiliklərə əsaslanmaqla yeni biliklərin əldəedilməsinə geniş imkan yaradır. Məhz bunagörə də evristik müsahibədə müqayisə, problemxarakterli suallardan daha çox istifadə edilməsiməqsədəuyğun hesab edilib. Ədəbiyyat dərs-lərində onun tətbiqi ilə bağlı metodik araş-dırmalarda vaxtilə maraqlı nümunələr, tövsiyələrverilib. Belə araşdırmaların birində Şah Abbas
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obrazı (M.F.Axundzadə. “Aldanmış kəvakib”) iləbağlı qazanılan biliklərə əsaslanmaqla YusifSərracın xarakteri, əməlləri, ölkəyə, xalqa, dövlətişlərinə münasibətini şagirdlərin müstəqilaydınlaşdırmasının mümkünlüyü nümayiş et-dirilib. Bu məqsədlə tətbiq olunan evristikmüsahibədə müqayisə xarakterli suallardanistifadə edilib (Hüseynoğlu, 1975). 
İfadəli oxu ənənəvi təlimi yanaşmada faydalıtəlim metodu kimi dəyərləndirilib. Ədəbiyyatdərslərində ondan istifadənin əhəmiyyəti birneçə yöndən izah edilir. Bu oxu, ilk növbədəbədii əsərin dərk edilməsinin səmərəli vasitəsikimi qiymətləndirilib. Bu, təsadüfi deyil; əsərinifadəli oxusuna o vaxt nail olmaq mümkün olurki, onun ideyası və məzmunu mənimsənilmişolsun. Başqa sözlə, bədii əsərin ifadəli oxusunahazırlaşan ifaçı mətnin məzmununu mükəmməlmənimsəməli, onda əksini tapmış fikirləri ənxırda incəliklərinə qədər öyrənməli, bütövlükdəideyası barədə aydın təsəvvür qazanmalıdır.Yalnız bundan sonra ifadəli oxunun özəllikləri(mətnaltı mənaların, ifaçılıq vəzifəsinin, fasiləediləcək məqamların, məntiqi vurğulu sözlərin,səsin aldığı çalarların, ünsiyyət formalarınınvə s. müəyyənləşdirilməsi) üzrə işin təşkilihəyata keçirilir.Ənənəvi yanaşmada kitab üzərində iş ayrıcametod qismində qəbul edilib. Bu metoduntətbiqi həm dərslik, həm də əlavə mənbələr(şagird üçün tədris vəsaiti, qəzet, jurnal və s.)üzərində işi nəzərdə tuturdu. Kitab (dərslik)üzərində iş iki formada – müəllimin tapşırığıilə və şagirdin müstəqil işi şəklində təşkiledilirdi. Öz işinə məsuliyyətlə və yaradıcı yanaşanmüəllimlər dərsdə, eləcə də ev tapşırıqlarınınyerinə yetirilməsində lüğətdən, məlumat ki-tablarından, test toplusundan, bədii əsərlərdənvə s. istifadə edilməsinə nail olurdular. Ənənəvi yanaşmada tətbiq edilən təlimmetodlarından biri də şagirdlərin müstəqil işiadlanırdı. Bu metodun tətbiqində başlıca məqsədşagirdlərin bilikləri müstəqil əldə etməsinitəmin etmək idi. İstər didaktikada, istərsə dəmetodikada “şagirdlərin müstəqil işi” anlayışınaçoxlu təriflər verilib. Onlar bir-birindən fərq-lənsələr də, ümumi cəhətləri də var. Məsələn,

müstəqil işin “müəllimin rəhbərliyi ilə müəyyənvaxt ərzində icra edilməsi” fikri təriflərinəksəriyyətində ifadə edilib. Məqsəd və məzmununa görə müstəqil işinmüxtəlif növdə olması barədə də pedaqojiədəbiyyatda geniş danışılıb. Bu müxtəliflikməktəb təcrübəsində də özünü göstərirdi.Onlardan ikisi diqqəti daha çox cəlb edirdi:a) Bərpaedici xarakterli müstəqil işlər; b) Yaradıcıxarakterli müstəqil işlər.
Bərpaedici müstəqil işlər biliklərin təkrarı,möhkəmləndirilməsi, bacarıqların təkmilləş-dirilməsi məqsədilə tətbiq edilirdi. Bu, məhsuldarfəaliyyət sayılmırdı. Yaradıcı xarakterli müstəqilişlərdən isə yeni bilik və bacarıqların mənim-sənilməsi üçün istifadə olunurdu. Bu işlərşagirdlərin məhsuldar fəaliyyətinin təminedilməsi baxımından faydalı hesab edilirdi.Müqayisə, təhlil – bir sözlə, araşdırma xarakterlitapşırıqlar yaradıcı müstəqil işlər üçün dahasəciyyəvi idi. Sual yaranır: Ənənəvi yanaşmaya məxsusbu təlim metodlarına indi münasibət necədir? Yuxarıdakı şərhlərdə təlim metodları barədəkiifadələrin (“tətbiq edilirdi”, “istifadə olunurdu”)daha çox keçmiş zamanda işlədildiyini müşahidəetmək mümkündür. Bunu şərti mənada başadüşmək lazımdır. Həmin metodlar, mühazirəçıxılmaqla, bu gün də məktəblərimizdə tətbiqolunur. Ümumiyyətlə, ənənəvi təlimdə bu gün,еləcə də sabah üçün faydalı çох şеy var; bunları,sadəcə оlaraq, yaşatmağı, yеni təlimi yanaşma-larla uzlaşdırmağı bacarmaq lazımdır. Хüsusənənənəvi təlim mеtоdları fəal/intеraktiv təlimləyanaşı fəaliyyət göstərir. Fəal/intеraktiv dərsinmühüm mərhələsi — sövqеtmə (mоtivasiya)

müəllimin şərhi, müsahibə mеtоdlarının aparıcımövqеyi ilə rеallaşdırılır. Sоnrakı mərhələdə(tədqiqatın aparılması) fəal/intеraktiv mеtоdlarənənəvi mеtоdlarla (şagirdlərin müstəqil işi,
kitab üzərində iş) qarşılıqlı əlaqədə tətbiq еdilir.Dərsin infоrmasiya mübadiləsi mərhələsində
müsahibə yеnə bir mеtоd kimi mühüm yеrtutur. Növbəti mərhələdə (infоrmasiyanınmüzakirəsi və təşkili) tətbiq оlunan mеtоdlarınsırasında müəllimin şərhi az yеr tutsa da,
müsahibəyə gеniş yеr vеrilir. Еləcə də dərsin
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sоnrakı mərhələlərində müsahibə, şagirdlərin
müstəqil işi mеtоdlarından bu və ya digərdərəcədə istifadə оlunur. Ədəbiyyat təlimininspеsifik mеtоdu оlan ifadəli охunun tətbiqi isəhəmişə labüd оlacaq. Bir az da dəqiq dеsək,hansı tехnоlоgiyanın tətbiq еdilməsindən asılıоlmayaraq ifadəli охu ədəbiyyat təlimində özmühüm və əhəmiyyətli mövqеyini həmişəqоruyub saхlayacaqdır (Hüseynoğlu, 2009).Sovet hakimiyyəti illərində vahid “sovetelmi”nin mövcud olmasına ciddi şəkildə cəhdləredilir, bu məqsədlə mərkəzi hakimiyyətdənrespublikalara göstərişlər gəlirdi. O cümlədənpedaqoji elmlər üzrə rus alimlərinin tədqiqat-larının nəticələrindən SSRİ məkanında hamınınistifadə etməsi bir məcburiyyətə çevrilmişdi.Təsadüfi deyil ki, təlim metodları ilə bağlı rusalimlərinin tədqiqatlarına, müəyyənləşdirdik-ləri təsnifatlara Azərbaycanda da dərhal reak-siya verilirdi. 1970-ci illərdə İ.Y.Lerner vəM.N.Skatkinin ümumpedaqoji aspektdə təklifetdikləri təsnifat böyük əks-səda doğurub.Onlar şagirdlərin idrak fəaliyyətinin xarak-terindən çıxış etməklə aşağıdakı təsnifatıəsaslandırmağa çalışıblar:• izahlı-illüstrativ metod (yaxud informasiya-reseptiv metod);• reproduktiv metod;• problemli şərh metodu;• evristik, yaxud qismi-axtarış metodu;• tədqiqat metodu.Müasirləri “bu təsnifatda metodları ifadəedən zahiri cəhətlər nəzərə alınmayıb fikriniəsas tutaraq müəllifləri tənqid ediblər.Bu təsnifata əsaslanan N.İ.Kudryashevədəbiyyat dərslərində istifadə üçün aşağıdakımetodları təklif edib:• yaradıcı oxu metodu;• evristik metod;• tədqiqat metodu;• reproduktiv metod.Müəllif bu təsnifatı əsaslandırarkən müəl-limin istiqamətləndirici rəhbərliyini, şagirdinidrak fəaliyyətinin məntiq və məzmununu önplana çəkib. Bu təsnifat da tənqidə məruz qalıb, müəllifinhəmkarları onun “praktik olmadığını” əsas-

landırmağa çalışıblar. Bu metodlar alimin və-tənində — Rusiyada məktəbə geniş yol tapmasada, metodik ədəbiyyatda bu gün də xatırlan-maqdadır.Yeni yanaşmalar (fəal təlim formaları) fərqlimetodlardan istifadəni zərurətə çevirdi. Məsələn,1990-cı illərin sonlarından başlayaraq ölkəmizdəmaraq göstərilən yeni yanaşmanın (çox vaxt“fəal/interaktiv” təlim adlandırılır) tətbiqi onaməxsus metodlardan da (beyin həmləsi, BİBÖ,rollu oyunlar, karusel və s.) istifadəyə səbəboldu. Lakin onların hamısının metod adlan-dırılması birmənalı qarşılanmayıb. Bəzitədqiqatçılar onları priyom (texnika) kimi qələməveriblər. Başqaları onları iş üsulu hesab edirlər.Unudurlar ki, iş üsulları bu və ya digər metoduntətbiqi prosesində həyata keçirilir, birbaşaonunla bağlı olur. Xarici nəşrlərlə tanışlıqdan aydınlaşır ki,müəlliflərin əksəriyyəti metod, texnika, strategiyaanlayışlarını eyni mənada işlədirlər. Məsələn,
fasilələrlə oxunu həm metod, həm texnika, həmdə strategiya adlandırırlar. Təlim metodlarınıntəsnifatı məsələsinə münasibətdə də pəra-kəndəlik, qeyri-dəqiqlik müşahidə edilir. Z.Veysova fəal/interaktiv metodları fərqliəsaslar üzrə qruplaşdırıb (Veysova, 2007). Lakinbu təsnifatlar suallar doğurur. Məsələn, metod-ların təsnifatı üçün müəyyənləşdirilmiş əsaslar(müəllif “meyarlar” adlandırır) ciddi mübahisəyəyol açır. Onun irəli sürdüyü əsaslar bunlardır:• Metodun məqsədləri üzrə təsnifat.• Metodun əsasını təşkil edən fəaliyyət üzrətəsnifat.Bu göstərilənlərin təlim metodlarının təsnifatıüçün əsas götürülməsi inamsızlıq yaradır. İlknövbədə ona görə ki, təsnifat üçün metodların
məqsədləri yox, təlimin məqsədləri əsas hesabedilə bilər. Bəlkə də bunu düşünən müəllifbirinci əsas üzrə aparılan təsnifatı “Blumuntaksonomiyası üzrə təsnifat” da adlandırır.Deməli, burada metodların məqsədindən deyil,təlimin məqsədlərindən söhbət getməli idi.İkinci tərəfdən, təlim məqsədlərinin təsnifatını(Blumun müəyyənləşdirdiyini) metodlarınqruplaşdırılması üçün “meyar” kimi qəbul et-məyin özü nə dərəcədə məqsədəuyğundur? Bu
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məqamda didaktik vəzifələrin diqqət mərkəzindəsaxlanılması ciddi mübahisə doğurmazdı. Müəllifin təklif etdiyi birinci təsnifat belədir: 
Təlimin məqsədləri Metod və texnikalar
———————————————————————————
Bilik “Əqli hücum”, klaster, 

təqdimat, müşahidə
———————————————————————————
Anlama Diskussiya, suallar
———————————————————————————
Tətbiq Rollu oyun, problemin həlli
———————————————————————————
Analiz Debatlar, modelləşdirmə, kub
———————————————————————————
Sintez Yaradıcılığı stimullaşdıran 

üsullar
———————————————————————————
Qiymətləndirmə Meyar üzrə qiymətləndirmə
———————————————————————————Burada mübahisəli görünən digər məsələəks olunanlardan hansının metod, hansınıntexnika olduğunun aydın ifadə edilməməsidir.Eləcə də müəyyən məqsəd üçün məqbul sayılan“metod və texnikalar” digər məqsədlər üçündə məqbul sayıla bilər. Buna müəyyən izahvermək olar, lakin ciddi çatışmazlıq odur ki,bir məqsəd üçün müəyyənləşdirilənlər, əslində,digər məqsəd üçün daha yararlıdır və onuntexnikası sayılmalı idi. Məsələn: anlama üçünnəzərdə tutulan diskussiya və suallar, əslində,

təhlil üçün faydalıdır və həmin prosesdə dahageniş tətbiq olunur. Bu deyilənləri digər məq-sədlərə də aid etmək olar.Müəllifin ikinci əsas üzrə təklif etdiyi təsnifatanəzər salaq: 
Metodun əsasını təşkil edən aparıcı fəaliyyət 
üzrə təsnifat
———————————————————————————
Beyin həmləsi “Beyin həmləsi”, BİBÖ, auksion, 

klaster, suallar, anlayışın 
çıxarılması, söz assosiasiyaları və s.

———————————————————————————
Müzakirələr Diskussiya, debat çarpaz müzakirə 

(debat), klassik dialoq, “akvarium”, 
açıq iclas, dairəvi müzakirə və s.

Rollu oyunlar Modelləşdirmə, işgüzar 
oyunlar, səhnələşdirmə və s.

———————————————————————————
Təqdimatlar Təqdimatlar, ekspert qrupu, 

esse
———————————————————————————
Tədqiqatın Problemin həlli, kublaşdırma, 
aparılması konkret hadisənin araşdırıl-

ması, Venn diaqramı və s.
———————————————————————————
Məntiqi təfəkkür “Alqoritmin çıxarılması — 
proseslərinin analizdən sintezə”, 
inkişafına “Ən mühümü”, Qaydalara 
yönəldilmiş əsasən oyunlar: oyun-
metodlar tapmaca, oyun-yarış və s.
———————————————————————————
Tənqidi təfəkkür Meyar üzrə qiymətləndirmə, 
proseslərinin cisim və hadisəyə 
inkişafına müxtəlif mövqedən 
yönəldilmiş baxılması, ambivalent 
metodlar qiymətləndirmə 
———————————————————————————
Yaradıcılığa Yaradıcı əsərlərin 
yönəldilmiş yaradılması, əşyalardan 
metodlar qeyri-adi istifadə, 

proqnozlaşdırma, atalar 
sözləri üzrə iş, sinektika 
fantaziyanın binomu və s.

———————————————————————————
Təşkilati metodlar Ziqzaq, karusel
———————————————————————————
Qruplara bölünmə “Say”, “ad günləri sırası üzrə 

say”, “ümumi xüsusiyyət”,
“püşkatma”, “mahnı 
axtarışında” və s.

———————————————————————————
Fəallaşdırma Buz əridən oyunlar, 

fəallaşdırma oyunları, 
müsbət iş iqliminin 
yaranmasına imkan yaradan 
oyunlar və s. 

———————————————————————————Belə bir təsnifatı qəbul etmək çətin ki,mümkün olsun. Təfəkkürlə bağlı işlərin təlimmetodları hesab edilməsi, eləcə də “təşkilati
metodlar”, “qruplara bölünmə”, “fəallaşdırma”
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adları altında fərqli fəaliyyət növlərinin ucdan-tutma texnikalar (priyomlar) sayılması ağlabatandeyil.Buradan aydınlaşır ki, fəal/interaktiv me-todların ümumpedaqoji aspektdə təsnifatınınişlənilməsi mühüm vəzifə kimi həllini gözləyir.Bunun uğurla həll edilməsi xüsusi metodikalarınhəmin istiqamətdəki işinin səmərəliliyinəəhəmiyyətli dərəcədə təsir edər. Lakin xüsusimetodikalar bu gün həmin sahədə didaktikanınəsiri olaraq qalmamalıdır. Məsələn, tədris fənniolaraq ədəbiyyat üçün təlim metodlarınınmüəyyənləşdirilməsi və təsnifatı ilə bağlıbaşlanmış xüsusi tədqiqat işləri dərinləşdirilməlivə davam etdirilməlidir. Bu gün pedaqoji ədəbiyyatda sadalananlarınheç də hamısını (nə qədər qəribə də olsa,bəziləri onların sayının dörd yüzü aşdığını qeydedirlər) təlim metodu kimi qəbul etmək doğruolmazdı. Onlardan bir qismi fikri əməliyyatınqrafik ifadəçisidir, bir qismi hansısa metodun
priyomudur (texnikasıdır), bir qismi isə şagirdin
təlim fəaliyyətinin növüdür. Məsələnin bu cəhətixüsusi, həm də səriştəli tədqiqatın aparılmasınızəruri edir. Məhz bu problemin aydınlaşdırıl-ması ədəbiyyat təlimi metodlarının dəqiqləşdi-rilməsinə və elmi-metodik baxımdan əsaslan-dırılmış təsnifatının hazırlanmasına səbəb olabilər. 

Beləliklə, ədəbiyyat dərsləri üçün çağdaş
tələblərə cavab verən təlim metodlarının, onlara
məxsus priyomların, bu priyomların tələb etdiyi
müvafiq təlim fəaliyyəti növlərinin müəyyən-
ləşdirilməsi metodika elminin mühüm vəzifəsi
kimi dəyərləndirilməlidir. Ədəbiyyat təliminin metodlarını hansı əsas(əsaslar) üzrə təsnif etmək məqsədəuyğunolardı?Didaktik və metodik araşdırmaların bugünküsəviyyəsinin verdiyi imkandan çıxış edilməkləbu suala ilkin cavabı vermək olar. Lakin, ilknövbədə fənnin təlimi prosesinin mahiyyəti iləbağlı bəzi məqamalara diqqət yetirmək vacibdir.Bu, təklif olunan metodların əsaslandırılmasıbaxımından da faydalıdır. Məlumdur ki, ədəbiyyattəliminin əsasında bədii əsərlərin öyrənilməsidayanır. Başqa sözlə, məhz bədii əsərlərin

mükəmməl mənimsənilməsi şagirdlərin ədəbiinkişafının əsasını təşkil edir. Təsadüfi deyil ki,ədəbiyyat dərslərində təşkil edilən bütün təlimlərya birbaşa, ya da dolayısı ilə bədii əsərinöyrənilməsinə yönəlib. Bu, bədii nümunələrintədrisi üzrə işin sistemli təşkilini tələb edir. Busistemli işin ilk addımı isə əsərin oxusudur. Bu,ilkin qavrama prosesidir. Prosesin səmərəliliyinənail olmaq üçün bədii mətni anlayaraq oxumaq,onun dərin qatlarına enmək, mənasını başadüşərək mənimsəmək vacibdir. Belə bir işingerçəkləşdirilməsi isə asan deyil və adekvatmetodların, priyomların tətbiqini zəruri edir.Söz yox ki, bədii əsərin oxusu elmi, eləcə dəpublisistik mətnlərin oxusundan fərqlənir. Buoxu obrazlı təfəkkürün fəal işini tələb edir,sadəcə informasiyanın mənimsənilməsi kimidüşünülə bilməz. Bədii mətnin oxunması yaşsəviyyəsindən asılı olaraq, şagirddən ciddi əqliəməliyyatlara hazır olmağı tələb edir. Lakin bu,kifayət deyil; şagirddə – oxucuda, həmçininmüəyyən hissi-emosional təcrübənin olması davacibdir. Mətndəki hər bir söz, ifadə, cümlə vənəhayət, təsvir oxucuda təxəyyülün fəal işi vədərin emosionallıq üçün mənbə, vasitə yerindəçıxış etməlidir. Bu, oxu prosesinə yaradıcılıqməzmunu verir, ona məsuliyyətli yanaşma tələbedir. Doğrudan da, oxu, sözün həqiqi mənasında,əmək və yardıcılıq prosesidir. Bədii əsərinməzmununa müvafiq “oxucu obrazının” yara-dılması, təsvir olunanların, yaxud olunmayanlarınyazıçı mövqeyinə uyğun təsəvvür edilməsişagirdin mütaliəçi kimi inkişafında, mənəvi-es-tetik aləminin zənginləşməsində əhəmiyyətlirol oynayır. Məhz oxu prosesində sözə həssas,diqqətli yanaşma, emosional-estetik münasibətinformalaşması gerçəkləşdirilir. Deməli, əsərinöyrənilməsinin lap başlanğıcında – oxuda tətbiqolunan metod və priyomlar bədii mətnin ilkinqavranılmasına geniş imkan yaratmaqla məh-dudlaşmır, həm də şagirdlərin əqli-hissi baxım-dan zənginləşməsində əhəmiyyətli rol oynayır.Bütün bunlar bədii əsərin öyrənilməsinin sonrakımərhələləri üçün zəmin yaradır. Bədii mətninmənimsənilməsinin sonrakı mərhələləri mü-rəkkəbliyi və çoxcəhətliliyi ilə seçilir. Oxu prosesinə qədər mükəmməl təşkil edilsə də, əsərin
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məzmununun əhatəli öyrənilməsi, ideya-bədiixüsusiyyətlərinin başa düşülməsi və dəyər-ləndirilməsi istiqamətində işin aparılması zəruriolur. Başqa sözlə, əsərin dərindən mənimsə-nilməsi, ona əsaslandırılmış münasibətinbildirilməsi sonrakı mərhələlərdə gerçəkləşdirilir.Mənimsənilmə prosesi fərqli metodların,priyomların tətbiqini zəruri edir. Əlbəttə, oxuprosesində tətbiq olunan metod və priyomlarada, yeri gəldikcə, müraciət oluna bilər və olunur.Lakin söhbət hər mərhələdə aparıcı, üstünmövqe tutan metod və priyomlardan gedir.Əsərin mənimsənilməsində, bir qayda olaraqçoxcəhətli, rəngarəng işlərdən istifadə olunur:plan tərtibi, nümunələrin seçilməsi, fərqliməzmunda nağıletmə, mövzunun, ideyanın,bədii keyfiyyətlərin aydınlaşdırılması və s.Təbiidir ki, bunlar fərqli məzmunda metod vəpriyomların tətbiqi sayəsində mümkün olur. Öyrənilmiş biliklərin səmərəliliyi onlarıntətbiqi ilə yoxlanılır. Əslində, bilik, bacarıq vəvərdişlərin tətbiqi bir neçə baxımdan əhəmiy-yətlidir. Bu, ilk növbədə qazanılmış biliyinmöhkəmləndirilməsində qiymətli vasitədir.Tətbiq prosesi, həmçinin şagirdlərdə tədqi-qatçılıq bacarığının, müstəqil düşüncənin, əqlifəallığın inkişafında misilsiz rol oynayır. Aydındırki, əvvəlki mərhələlərdə tətbiq olunan metodvə priyomlardan bu prosesdə də istifadə edilir,lakin qeyd edildiyi kimi, daha çox müraciətolunanlar yeniləri olur. Beləliklə, təlimin başlıca mərhələlərindətətbiq olunan metodların müəyyənləşdirilməsivə təsnifatın bu əsasda aparılması fikri meydanaçıxır. Bu mövqedə olan alimlərin mülahizələriniqəbul etmək mümkündür və ədəbiyyat təlimininmetodlarını bu əsasda təsnif etmək (bu, digərəsaslar üzrə qruplaşdırmaların aparılmasınıinkar etmir) məqsədəuyğundur. Təlimin başlıcamərhələlərinə (ədəbiyyat fənninin özəlliyi nəzərəalınmaqla) uyğun olaraq təlim metodlarını üçqrupa ayırmaq olar:• İlkin qavramaya xidmət edən metodlar.• Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənil-məsinə xidmət edən metodlar.• Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqinə xidmətedən metodlar.

Nəzərə almaq lazımdır ki, təlimin mərhələlərəayrılması nisbi səciyyəlidir. Mərhələlər vahidprosesin (bütövün) tərkib hissələri olub təlimməqsədlərinin əldə olunmasına xidmət edir.Eləcə də bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olanmetodlar nisbi mənada qruplaşdırılır. Onlarınbütövlükdə və sistemli tətbiqi şagirdlərin bilik,bacarıq, vərdişlərə yiyələnmələrinə, inkişafetmələrinə, tərbiyə olunmalarına imkan yaradır. Təlim mərhələlərinə görə müəyyənləşdiri-lən bu təsnifat təlim metodları sisteminin yaran-masına və bunun sayəsində tam mənimsəməninreallaşmasına səbəb olur. 
I. İlkin qavramaya xidmət edən 
metodlar.Bədii mətnin müstəqil oxudan sonra necəqavranıldığı xüsusi tədqiqatlar əsasındamüəyyənləşdirilib. İlkin qavrama daha çox fərdixarakter daşısa da, eyni yaş qrupu üçün ümumiolan cəhətlər barədə aydın təsəvvür qazanmaqmümkün olur. Hətta ədəbiyyatın öyrədilməsininbütöv mərhələləri (V-VII; VIII-IX; X-XI siniflər)üçün səciyyəvi olan məqamları müəyyənləş-dirmək də ciddi çətinlik törətmir. Məsələn, V-VII sinif şagirdləri, daha çox əsərdə qabarıqəksini tapmış əhvalat və hadisələri yadda sax-layır, obrazın xarakterinin açılmasında, ideyanınbaşa düşülməsində əhəmiyyətli olan, lakinzahirən xırda görünən detallara diqqətyetirmirlər. Onlar, həmçinin ədəbi qəhrəmanlarınxarakterindəki mühüm cəhətləri, qismən qavra-maqla məhdudlaşırlar və s. Təlim metodlarınınqruplaşdırılmasında, istifadə üçün seçilməsindəməsələnin bu tərəfinin nəzərə alınması vacibdir. Ədəbi-bədii materialların ilkin qavranmamərhələsi üçün daha önəmli hesab edilən metodvə priyomlar aşağıdakılardır: 
1. Reproduktiv (şifahi söz) metodu.
Metodun priyomları (texnikaları): söz asso-siasiyası; strukturlaşdırılmış icmal; izah; şərh;müsahibə.Bu metodun tətbiqi prosesində şagirdlərintəlim fəaliyyətinin növləri, əsasən, aşağıdakıformalarda təzahür edir: fəal dinləmə; suallaracavab üçün materialların seçilməsi və s.
2. Yaradıcı oxu metodu.
Metodun priyomları (texnikaları): izahlı oxu;

Soltan Hüseynoğlu

22 Azərbaycan məktəbi. 2022. №4



ifadəli oxu; yozum (interpretasiya); ikihissəligündəlik; fasilələrlə oxu; proqnozlaşdırılmışoxu; cütlükdə oxuma – cütlükdə ümumiləşdirmə;məna xəritəsi; sözə (terminə) görə təxminetmə;düşünün – cütlükdə birləşin – fikirlərinizibölüşün; İNSERT.Yaradıcı oxu metodunun tətbiqi prosesindəşagirdlərin təlim fəaliyyətinin növləri, əsasən,aşağıdakılardır: bədii əsərin oxunması; mətndəifadə olunmuş fikirlərin izahı və yozumu; ifadəlioxunun tələblərini qismən əhatə edən oxu;əzbər öyrənmə; plan tərtibi; fərqli formalarda(yığcam, geniş, yaradıcı) nağıletmə; bədii nağıl-etmə; mətndən səciyyəvi nümunələrin seçilməsivə s.
II. Bilik, bacarıq və vərdişlərin 
mənimsənməsinə xidmət edən 
metodlar.Təlimin növbəti mərhələsinin mahiyyətiniilkin qavramanın dərinləşdirilməsi, zənginləş-dirilməsi və mənimsəmənin gerçəkləşdirilməsitəşkil edir. İlk növbədə bədii mətnin məzmunuilə bağlı mənimsənənlərin dərinləşdirilməsi,sonrakı addımda isə təhlil üzrə işin təşkilihəyata keçirilir. Bu məqsədlə şagirdlərin müstəqilfəaliyyətinə geniş yer verilir. Bərpaedici vəyaradıcı xarakterli müstəqil işlərin əlaqələn-dirilməsi, sistemli tətbiqi müxtəlif metod vəpriyomlardan istifadəni də zəruri edir. Təbiidirki, bədii mətnin təhlili prosesində şagirdlərinaraşdırma aparmalarına, tədqiqatçı mövqeyindəolmalarına, müxtəlif növ bacarıq və vərdişlərininformalaşmasına daha çox diqqət yetirilir. Buda öz növbəsində şagirdləri tədqiqatçılığayönləndirən metod və priyomların seçilməsinitələb edir. Bunlar nəzərə alınmaqla daha çoxbilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənməsinəxidmət edən metod və priyomlar aşağıdakışəkildə müəyyənləşdirilib: 
1. Tədqiqat metodu.
Metodun priyomları (texnikaları): probleminhəlli; ideyalar xalısı; müqayisə; rollu oyunlar;ziqzaq ( zəncirvarı oxu); kublaşdırma; karusel;qərarlar ağacı; ideyalar xalısı və s.Bu metodun tətbiqi prosesində şagirdlərintəlim fəaliyyəti, əsasən, aşağıdakı növlərdətəzahür edir: bədii əsərdən, dərslikdən, müxtəlif

mənbələrdən seçilmiş nümunələrdən istifadəetməklə tapşırıqlara cavabların hazırlanması;bədii əsərin müxtəlif komponentlərinin təhlili;müqayisənin Venn diaqramında əks etdirilməsi;müqayisənin konseptual cədvəldə ifadə edilməsi;ədəbi obyektlərin oxşar və fərqli cəhətlərininmüqayisə cədvəlində əks etdirilməsi və s. 
2. Müzakirə metodu.
Metodun priyomları (texnikaları): diskussiya;çarpaz müzakirə (debat); “Akvarium”; açıq iclas;dairəvi müzakirə və s.Müzakirə metodunun tətbiqi prosesindəşagirdlərin təlim fəaliyyətinin, əsasən, aşağıdakınövləri özünü göstərir: fəal dinləmə; müzakirəmaterialları üzrə şifahi cavabların hazırlanması;müzakirə materialları ilə bağlı çıxış, məruzəhazırlanması və s.
III. Bilik, bacarıq və vərdişlərin 
tətbiqinə xidmət edən metodlar.Tətbiq prosesi təkcə mənimsənilənlərinmöhkəmləndirilməsi baxımından faydalı deyil.Tətbiq həm də öyrənilmiş təlim materialınındaha dərindən qavranılmasına, qaranlıq qalmışmətləblərə aydınlıq gətirilməsinə, bacarıq vəvərdişlərin zənginləşməsinə səbəb olur.Qazanılmış biliklərin fərqli situasiyada, yenitəlim materialı əsasında tətbiqi şagirdlərdəidrak fəallığının və müstəqilliyinin inkişafınaəhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Bu prosesinsəmərəliliyi, təbiidir ki, təlim metod və pri-yomlarının düzgün seçilməsindən xeyli asılıdır. Ədəbiyyat dərslərində bilik, bacarıq vəvərdişlərin tətbiqinə həm dərsdə, həm dəsinifdənxaric oxu məşğələlərində, eləcə dəmüxtəlif tədbirlərdə geniş imkan vardır. Həminprosesin reallaşdırılması üçün aşağıdakı metod-lar məqsədəuyğun hesab edilib:
1. Şagirdlərin müstəqil işi metodu.
Metodun priyomları (texnikaları): layihələr;təqdimatlar (şifahi və yazılı); məna xəritəsi;auksion; karusel; sankveyn; ədəbi məktublar;məruzə; referat; inşa; esse və s.Yaradıcı oxu metodunun tətbiqi prosesindəşagirdlərin təlim fəaliyyətinin növləri, əsasən,aşağıdakılardır:• müxtəlif mənbələrdən layihə mövzuları üzrəmaterialların toplanması;
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• şifahi və yazılı təqdimatlar üçün hazırlıq;• məruzə, referat üçün hazırlıq;• inşa, esse üçün hazırlıq və yazı işlərininicrası və s. Qeyd olunan fəal təlim metod və priyomla-rının əksəriyyətinin mahiyyəti barədə pedaqojiədəbiyyatımızda kifayət qədər danışılıb. Lakinonların ədəbiyyat dərslərində tətbiqi qaydalarınümunələr əsasında ya zəif işıqlandırılıb, yada bu məsələnin üstündən sükutla keçilib. Bu,ayrıca araşdırmanın mövzusudur. 
İstifadə edilmiş ədəbiyyat
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