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Bu məqalənin məqsədi Azərbaycanın ümumtəhsil müəssisələrində
I-V siniflərdə tətbiq edilən 7 dərslik komplektinin gender baxımından
təhlilini müzakirə etməkdir. Təhlilin nəticələri göstərir ki, qeyd olunan
materiallarda gender bərabərliyi və inklüzivlik qorunmayıb. Həmin
kitablarda gender bərabərsizliyi həm vizual, həm də şifahi şəkildə əks
olunub. Məqalədə təhlil edilənlər də daxil olmaqla, bütün məktəb
materiallarında genderə balanslı və ədalətli yanaşmanın bərpasına
kömək etmək üçün bir sıra tövsiyələr verilir.
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This paper aims to discuss the analysis of 7 sets of teaching and
learning materials ranging from grades 1 to 5 from a gender-sensitive
perspective utilized in the public schools of Azerbaijan. The results of
the aforementioned analysis revealed that said materials were not
balanced in terms of gender equality, intersectionality and inclusivity
and contained representations of gender bias both in visual and verbal
manner. The paper makes several recommendations to help restore
a balanced and equitable approach to gender in all school materials,
including the ones analyzed. 
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ABSTRACT



GİRİŞGender bərabərliyi cinsi mənsubiyyətə görəayrı-seçkiliyin bütün formalarını aradan qal-dırmaqla, kişi və qadınlara ictimai həyatın si-yasi, iqtisadi, sosial, mədəni və digər sahələrin-də bərabər imkanlar yaratmaqla təmin edilir(E-qanun, 2006). Təəssüf ki, bu gün ölkəmizdəqadınlar şəxsi və peşəkar həyatında hələ dəayrı-seçkilik halları ilə üzləşirlər. BMT-nin ƏhaliFondunun (UNFPA) (2018) tərəfindən təqdimolunan məlumata əsasən Azərbaycanda kişilərqadınlarla müqayisədə genderlə əlaqəli sərtfikirləri daha çox dəstəkləyirlər. Bundan əlavə,cəmiyyət oğlanları ailənin əsas maliyyə təmi-natçısı olaraq gördüyü üçün onları qızlardandaha üstün tutur. Bu da cinsə görə nisbətinkəskin şəkildə pozulmasına səbəb olur. Belə ki,2020-ci ilin statistikasına əsasən Azərbaycandadoğulanlar arasında hər 114 oğlana 100 qızdüşür. Qadınlara eyni səlahiyyətlərin verilməsinə,onlara qarşı mövcud olan stereotiplərin aradanqaldırılmasına, ən əsası, gender baxımındanqərəzli fikirlərdən azad bərabərhüquqlu cəmiy-yəti formalaşdıran nəslin yetişdirilməsinə nailolunması üçün hökumət tərəfindən mühümqərarlar verilməli və güclü nəzarət altında ye-rinə yetirilməli, bu istiqamətdə siyasətlər ha-zırlanmalı və vaxtı-vaxtında tətbiq olunmalıdır(UNFPA Azerbaijan, n.d.). Gender stereotiplərinə və qeyri-obyektivdavranışlara tez-tez təhsil proqramlarında,tədrisdə və qiymətləndirmədə də rast gəlməkolar (Blumberg, 2007; Islam & Asadullah, 2018;UNESCO, 2020; Vu & Pham, 2021). Dərsliklərdəgender bərabərliyinin təmin edilməsi vacibməqam hesab edilir. Belə ki, dərsliklər əksərölkələrdə yeganə öyrənmə resursu olmasa da,kurikulum, sinif, təhsil siyasəti və praktika,nəzəriyyə və tətbiq, hökumət səyləri ilə yanaşıözəl təşəbbüsün mərkəzində dayandıqlarınınəzərə alsaq, onlar kifayət qədər təsirli olmağadavam edir və çox praktik, simvolik əhəmiyyətəmalikdir (Braslavsky, 2006). Təhsilalanlar dərsvaxtının 80-95 faizini dərsliklərdən istifadəetməklə keçirirlər (Sadker & Zittleman, 2007).Buna görə də, dərsliklərin təsiri və vacibliyi

danılmazdır. Məktəb dərsliklərində ayrı-seçkiliklətəsvir olunan fərqlər uşaqların həyata baxışlarına,motivasiyalarına və karyera seçimlərinə təsirgöstərir (Heslop, 2016, Ullah və Skelton, 2012).Bunun səbəbi onların konsepsiya və münasibətformalaşdırmaq üçün alət kimi istifadəedilməsidir (Lynch, Modgil, & Modgil, 1992).Campbellə (2010) görə, şagirdlər məruz qaldıq-ları cins rol modellərinə uyğun olaraq özlərinəhörməti və şəxsiyyətlərini inkişaf etdirirlər.Beləliklə, inklüziv və ədalətli cəmiyyətin yara-dılması üçün dərsliklərdə gender baxımındanbərabər imkanların təmin edilməsi vacibdir.BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Məsələləriüzrə Təşkilatı (UNESCO) (2015) təhsil proq-ramlarında, tədris-təlim materiallarında vəümumilikdə məktəb mühitində gender bəra-bərliyinin təmin edilməsinin zəruri olduğunuhesab edir. 2020-ci ildə BMT-nin Əhali Fondunun(UNFPA) mütəxəssisləri ölkədə ümumi təhsilmüəssisələrində tətbiq edilən bəzi dərsvəsaitlərini nəzərdən keçirib və kitablara ixtiyarivə ya qeyri-ixtiyari şəkildə daxil edilən genderayrı-seçkiliyinə qarşı bir sıra düzəlişlər təklifediblər. Bundan əlavə, Azərbaycan Respublika-sının Nazirlər Kabinetinin 24 fevral 2020-ci iltarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən “Uşaqlarındoğulanadək cins seçiminin qarşısının alın-masına dair 2020-2025-ci illər üçün TədbirlərPlanı”nda ümumi təhsil pilləsinin məzmununungender bərabərliyinin təşviqi baxımındannəzərdən keçirilməsi və təhsil müəssisələrininpedaqoji heyəti üçün tədris prosesində genderbərabərliyinin qorunması məqsədilə təlimlərintəşkili kimi fəaliyyətlər öz əksini tapıb. Əlavəolaraq, Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin ləğvedilməsi üzrə Komitənin (CEDAW) və Əlilliyiolan şəxslərin hüquqları üzrə Komitənin (CRPD)Azərbaycan üzrə Yekun Müşahidələrinin SeçməToplusunda diskriminasiyaya səbəb olan genderstereotiplərinin tədris-təlim materiallarındançıxarılması tövsiyə edilib (UN, 2018). CEDAWhəmçinin “məktəblərin tədris proqramına vətəhsilin bütün pillələrində müəllimlər üçünhazırlanan peşəkar təlim kurslarına qadın hü-quqları və gender bərabərliyi üzrə məlumatları
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məcburi mövzu olaraq daxil etməyə” (UN, 2018,səh.16) çağırıb. Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq gen-deryönlü yanaşmanın Azərbaycan təhsil siste-minə tətbiqi zəruri hesab edilib və 2021-ci ilinnoyabr ayında BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA)və Avropa İttifaqının dəstəyi ilə AzərbaycanRespublikasının Təhsil İnstitutu (ARTİ) tərə-findən “Ümumi təhsildə genderyönlü yanaş-manın təşviqi” adlı layihənin icrasına başlanılıb.Ümumi təhsil pilləsinin məzmununda və tədris-təlim prosesində gender bərabərliyinin təminedilməsini hədəfləyən layihə çərçivəsində ARTİtərəfindən hazırlanan və hazırda ümumi təhsilpilləsində tətbiq olunan bir sıra dərslik kom-plektinin genderə həssas prizmadan təhliliaparılıb. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı(OECD, 2011) hesab edir ki, gender balansıüçün təhsil siyasətində erkən müdaxilələr ənyaxşı nəticə göstərir. Bunu və hazırda bəzidərslik vəsaitlərinin pilot fazasında olmasınınəzərə alaraq təhlil məqsədilə I-V siniflərindərsikləri seçilib. Təhlilin əsas məqsədi həmin dərsliklər üzrətədris və təlim materiallarında gender bəra-bərliyinin təmin edilib-edilmədiyini müəyyən-ləşdirmək və buna maneə yaradan məqamlarabaxmaqdır. 
BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏBir sıra beynəlxalq konvensiyalar, qanun-vericilik sənədləri və siyasi/sosial məqsədlərhəyatın hər aspekti üzrə gender bərabərliyininvacibliyindən bəhs edir. Məsələn, BMT-nindayanıqlı inkişaf məqsədi 4 (2016) ölkələri hərkəs üçün inklüziv və keyfiyyətli təhsili təminetməyə və ömürboyu təhsilin təşviqinə çağırır.İnklüziv təhsil etnik, dini mənşə, sosial-iqtisadistatusdan, əlilliyin olub-olmamasından əlavə,həm də gender problemlərindən azad birtəhsildir. Dünya təcrübəsində dərsliklərin genderbaxımından təhlili və genderə həssas yanaşmailə tərtibi uzun illər öncə başlamış prosesdir.Belə ki, 1999-cu ildə Nepal hökuməti dərsliklərdəgender məsələlərinin yer almasını nəzərdənkeçirərək təhsildə genderyönlü islahatlara start

verib (UNICEF, 2021). Həmin təşəbbüslərinicrasına nəzarət etmək üçün 2007-ci ildə qəbulolunmuş sənədi ilə hər beş ildən bir tədris vətəlim materiallarını nəzərdən keçirmək, hər onildən bir isə onları yenidən yazmaq tövsiyəolunur. Bunun nəticəsidir ki, Nepalda sözügedənmateriallar genderə həssas formada tərtibolunub (UNESCO, 2020).2013-cü ildə Macarıstan Respublikasındagender stereotiplərini aradan qaldırmaq və
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gender bərabərliyi haqqında məlumatlılığıinkişaf etdirmək üçün I-VIII sinif dərsliklərinəyenidən baxılıb. Yeni məzmuna, həmçinin bi-ologiya dərsliklərinə qadınların elmə verdiyitöhfələri təsvir edən fəsillər daxil edilib (OECD,2017). Bunun vacibliyini kişilərin üstünlüktəşkil etdiyi peşələrdə qadınların və qadınlarındaha çox olduğu peşələrdə kişilərin üstünlüktəşkil etməsinin təhsilalanların gələcəkdə ixtisasseçiminə müsbət təsir göstərdiyini vurğulayan

tədqiqatlar da təsdiqləyir (OECD, 2011). Hin-distanın Maharaştra Dövlət Dərslik İstehsalı vəKurikulum Tədqiqatı Bürosu 2019-cu ildədərsliklərdə istifadə olunan şəkillərə yenidənbaxıb (UNESCO, 2020). Meksika genderin təhsil proqramları vətəşəbbüslərinə daxil edilməsi üçün maliyyəayırıb, ibtidai təhsildə pulsuz dərsliklərin məz-mununun gender bərabərliyi baxımından təh-lilini həyata keçirib, məktəb rəhbərlərini, mü-əllimləri gender bərabərliyi prinsiplərinə uyğundüşünmək, hərəkət etmək üçün təlimatlandırıb(OECD, 2011). Bir neçə Latın Amerikası ölkəsi,Çin, Vyetnam da dərsliklərdə gender proble-minin azaldılması istiqamətində işlər aparıblar(Blumberg, 2008; Yuden, Chuki, & Dorji, 2021).Stromquist (2007) iddia edir ki, 40 il ərzindəgöstərilən səylər nəticəsində Skandinaviyaölkələri təhsil sektorunda gender stereotipləriniazaltmaqda uğur qazanıblar. İsveç isə bu sahədəlider hesab edilir. 
METODOLOGİYAMəzmunda genderyönlülüyün qiymətlən-dirilməsi UNESCO-nun müvafiq bələdçiləri(UNESCO, 2010; UNESCO, 2015) əsasında
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aparılıb. Ümumilikdə 7 dərslik komplekti (12dərslik, 12 iş dəftəri və 10 metodik vəsait)gender bərabərləyinin təşviqi baxımındannəzərdən keçirilib:1. III sinif, Azərbaycan dili (tədris dili);2. III sinif, Azərbaycan dili (dövlət dili); 3. IV sinif, Azərbaycan dili (tədris dili); 4. IV sinif, Azərbaycan dili (dövlət dili); 5. III sinif, Riyaziyyat; 6. IV sinif, Riyaziyyat; 7. V sinif, Təbiət.Qiymətləndirmə zamanı dərslik komplekt-lərində yer alan həm yazılı, həm də təsvirinümunələr gender, peşə, şəxsiyyət, ailədaxilivə xarici, ata və ananın rolu kimi istiqamətlərüzrə təhlil edilib. Buraya həm qadın, həm dəkişi obrazların müsbət, mənfi rollarda olmasının,eləcə də sayının nisbəti, hər iki cinsin örnəkmodeli kimi təsviri, müxtəlif cins olan müəlliflərinəsərlərinin dərsliklərdə bərabər sayda əksolunması, geyim və rəng stereotiplərinin olması,hər iki cinsin peşə sahibi kimi təsvirinin ma-hiyyəti və nisbəti, cinslərarası əməkdaşlıq,stereotipik xüsusiyyətlərin yalnız qızlara və yaoğlanlara mənsub edilməsi (məsələn: qayğıkeşlik,cəsurluq) kimi mövzular aid olub. Əlavə olaraq,təhlil zamanı hər iki cinsi ehtiva edən söz vəifadələrin istifadəsi (məsələn: ata və ana əvəzinəvalideyn), qəliblənən düşüncələrin təbliği, adlarçəkilərkən qadın və ya kişi adından başlanılmasıda nəzərə alınıb. Qadınların vəzifə sahibi olma-sına, onların ölkənin tarixinə, sosial, iqtisadi,elmi, mədəni və bədii sərvətinə verdiyi töhfələrinvurğulanmasına da xüsusi diqqət yetirilib.Ümumilikdə, təhlil inklüzivlik, müxtəliflik, sosialədalət və humanistlik baxımından aparılıb. 
TƏHLİLİN NƏTİCƏLƏRİAraşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanın təhsilsistemində tətbiq olunan dərsliklərdə bir sıramüsbət hallarla yanaşı, müxtəlif genderstereotiplərini təşviq edən tapşırıq və şəkillərdəgender bərarbərsizliyinin müşahidə edildiyiməqamlar mövcuddur. III-IV sinif “Azərbaycandili” (tədris dili və dövlət dili) , III-IV sinif“Riyaziyyat”, V sinif “Təbiət” dərslikləri, iş dəftəri

və metodik vəsait üzərində aparılan tədqiqatınnəticəsi aşağıdakı kimi təsnif oluna bilər. 
Gender stereotipləriAparılan araşdırma təhlil edilən bütün dərs-liklərdə müxtəlif gender stereotiplərinin mövcudolduğunu göstərir. 
Sosial rollarla bağlı stereotiplər. İlk olaraqAzərbaycan dili vəsaitlərində, bir qayda olaraq,qadınlar qayğıkeş və ana obrazında təqdimedilib. Bunu verilən tapşırıq və mətnlərdəgörmək mümkündür. Məsələn, nümunədə evişlərinin görülməsi ananın məsuliyyəti kimitəqdim edilib (Şəkil 5). Başqa bir nümunədəyenə ana evdə yemək hazırlayan obraz kimitəsvir edilib (Şəkil 6). Eyni qayda ilə IV sinif “Riyaziyyat” dərsliyindəsəhifə 33 və 52-də təqdim edilən məsələdə“Aynurun anası – keks bişirmək”, “Gülsümünanası – kompot hazırlamaq” kimi nümunələrdəev işlərinin yenidən qadınlara şamil edilməsihalı müşahidə olunur. Sosial rollarla bağlı bir digər məqam isədərsliklərdə işlədilən cümlələrdə də kişilərinuğurlu, cəsur və ictimai həyatda aktiv iştirakçıkimi təsvir edildiyi halda, qadın obrazlarının
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daha çox gözəlliyə önəm verən, ictimai həyatdapassiv və hər hansı kişi obrazının qohumu vəya tanışı kimi təqdim edilməsidir. Həmçininqeyd etmək vacibdir ki, bir çox hallarda qadınpersonajların adı yoxdur və onlar hekayədə da-ha çox xanım və gəlin formasında təqdim olu-nurlar. Məsələn, IV sinif Azərbaycan dili (tədrisdili) dərsliyinin 85-ci səhifəsində təqdim ediləntapşırıqda (2A): “Bir kənddə Aygün adlı gözəlqız yaşayırdı. O gözəlliyi ilə fəxr edirdi. Bütüngünü gözünü güzgüdən çəkmirdi” cümləsininişlənməsi qadınların uğurları ilə yox, gözəllikləriilə fəxr etdiyinə işarədir. Kişilər isə daha çox“Olimpiadada yer tutan, dostuna darda köməkedən” (III sinif “Azərbaycan dili” (dövlət dili)dərsliyi, səh. 20, səh. 12) və s. şəklində müsbətobrazda təqdim edilirlər. Beləliklə, bəzi xarak-terik xüsusiyyətlərin yalnız bir cinsə aid olmasıdüşüncəsi təbliğ edilib və müsbət obrazlarınbalanslı təqdim olunması prinsipi pozulub. 
Geyimlə bağlı stereotiplər. Təhlil zamanıdərsliklərdə nəzərə çarpan digər bir hal geyimstereotipləri ilə bağlıdır. Qadınlar daha çox“qadın” rəngi hesab edilən qırmızı, bənövşəyi,çəhrayı, kişilər isə, əsasən, mavi rəngli geyimdətəsvir edilib. Bu hala daha çox III və IV sinif“Riyaziyyat” dərsliklərində rast gəlinir. Məsələn,IV sinif “Riyaziyyat” dərsliyində 19, 46, 47, 53,58, 59, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 73 və 94-cüsəhifələrdə mövcud olan müxtəlif qadın və kişiobrazlarının geyimlərində yuxarıda qeyd edilənhala rast gəlmək mümkündür (Şəkil 7; Şəkil 8).

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyətdəmövcud olan stereotiplərin başqa bir təzahürüolaraq qadın obrazlar daha çox don geyimindətəsvir edilib (Şəkil 9). Həmçinin məktəblilərinçimərlikdə olduğunu göstərən illüstrasiyadaoğlanlar çimərlik geyimində təsvir edilsə də,qızları adi geyimdə görürük (Şəkil 10). 
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V sinif “Təbiət” dərsliyi, səh. 68Şəkil 6 IV sinif “Riyaziyyat” dərsliyi, səh. 47Şəkil 7

III sinif “Riyaziyyat” dərsliyi (1-ci hissə),
səh. 39Şəkil 8

III sinif “Azərbaycan dili” (dövlət dili)
dərsliyi, səh. 6Şəkil 9



Peşə stereotipləri. Tətqiqatın digər bir nəticəsiisə təhlil olunmuş dərs vəsaitlərində istifadəolunan mətn, tapşırıq və vizual görüntülərdəciddi peşə stereotiplərinin olması ilə bağlıdır.Belə ki, kitablarda və iş dəftərlərində mövcudolan qadın və kişi obrazlarının peşələri cə-miyyətdə qəbul olunmuş normalara uyğunşəkildədir. Yəni qadınlar daha çox dərzi, toxucu,şirniyyatçı, müəllim, çay fabriki işçisi kimi,kişilər isə bənna, tikinti işçisi, sürücü, bağban,usta, idmançı, fiziki tərbiyə müəllimi rollarındatəsvir edilib. Buna daha çox IV sinif Riyaziyyatfənni üçün nəzərdə tutulan vəsaitlərdə rastgəlinib (Şəkil 11; Şəkil 12). Eyni vəziyyət III sinif üçün nəzərdə tutulan“Riyaziyyat” və “Azərbaycan dili” (dövlət dili)və IV sinif üzrə “Azərbaycan dili” (tədris dili)dərs vəsaitlərində də müşahidə edilir. Finn, Reis və Dulberg (1980) qeyd edir ki,dərsliklər kişiləri müstəqil, yaradıcı, cəsur, fəal,maraqlı, fəth edən, iddialı və bacarıqlı tibbi,elmi, siyasi və hüquqi karyera seçimlərinəmeyilli, qadınları isə asılı, passiv, sakit və qayğıgöstərən karyera ilə məşğul olan kimi təsviretməklə gender bərabərsizliyini təbliğ edirlər.Beləliklə, yuxarıda qeyd olunan faktlar bənzərtendensiyanın Azərbaycanın ümumtəhsilmüəssisələrində tətbiq edilən dərsliklərdəmövcud olduğunu deməyə əsas verir. 
OBRAZLAR VƏ DƏRSLİK MÜƏLLİFLƏRİ 
ARASINDA GENDER BALANSININ 
POZULMASI Aparılan təhlillər dərs vəsaitlərində verilənobrazlar və dərslik müəllifləri arasında genderbalansının pozulduğunu göstərir. Belə ki, IVsinif “Azərbaycan dili” (tədris dili) dərs vəsaitininyazılmasında iştirak edən 7 müəllifdən 6-sıqadın, 1-i isə kişidir. III sinif “Azərbaycan dili”(tədris dili) iş dəftərinin yazılmasında isə, ümu-miyyətlə, kişi müəllif iştirak etməyib. Oxşar hal“Riyaziyyat” dərsliklərində də özünü göstərir.III sinif “Riyaziyyat” dərsliyi (2-ci hissə) və işdəftəri (2-ci hissə) müəlliflərindən 2-si kişi,4-ü qadındır. Aparılan tədqiqatlarda qadınmüəlliflər tərəfindən yazılan dərsliklərdə qadın

obrazlarının daha çox təmsil olunduğu müşahidəolunur (Durrani, 2008; UNESCO, 2004). Ancaqyuxarıda təsvir olunan nəticələrə əsasən deməkmümkündür ki, Azərbaycan dərsliklərində qadınmüəlliflərin çoxluq təşkil etdiyi kitablarda dakişi obrazların sayı daha çoxdur. Bunun səbəbiqadın dərslik müəlliflərinin də uşaqlıqdanmövcud olan gender normalarına uyğun böyü-dülməsi və onların genderə həssas dərsliklərinyazılmasında kifayət qədər təcrübəyə malik
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IV “Riyaziyyat” dərsliyi, səh. 25Şəkil 11

IV “Riyaziyyat” dərsliyi, səh. 59Şəkil 12

IV sinif “Azərbaycan dili” (tədris dili)
dərsliyi, səh. 9Şəkil 10



olmaması ola bilər. “Təbiət” dərsliyində isə gen-der baxımından əks tendensiya aşkar edilib;11 kitab müəllifinin sadəcə 1-i qadındır. Dərs-liklərdəki obrazların təhlili zamanı aydın olurki, verilən tapşırıqlarda, mətnlərdə kişi obrazlarçoxluq təşkil edir, hətta şeirlərin bir çoxununmüəllifi də kişidir.
TƏKLİFLƏRMəzmunda gender bərabərliyini qorumaqüçün təhsilin bütün pillələri üzrə dərsliklərinbir daha nəzərdən keçirilməsi və müvafiqdüzəlişlərin aparılması məqsədəuyğun hesabedilir. Ona görə də, gələcəkdə yazılacaq vəsa-itlərdə də eyni situasiya ilə üzləşməmək üçünnəşriyyat evlərinin nümayəndələri və dərslikmüəlliflərinə bu mövzuda təlimlər keçirilməlidir.Qadın örnək modellərin bütün dərsliklərdə yeralması, adətən kişilərin üstünlük təşkil etdiyipeşələrdə qadınların verilməsi, kitablarıntərtibinə qadın və kişi müəlliflərin eyni saydacəlb olunması və inklüzivlik yanaşması dərs-liklərdə gender bərabərliyinin qorunmasınaxidmət edə bilər. Bu sahədə bərabərliyi təminetmək üçün Təhsil Nazirliyinin dərsliklərin gen-der parametrinə qarşı yoxlanıldıqdan sonraistifadəsinə icazə verməsi vacib hesab olunur.Müəllimlərə genderə həssas tədris material-larından istifadə və pedaqoji fəaliyyətlərindəgender bərabərliyinin təşviqi üzrə təlimlərinkeçirilməsi də zəruri amillərdəndir. İnklüzivlikprizmasının, nəinki xidmətdə olan müəllimlərüçün peşəkar inkişaf proqramlarında, həttamüəllim hazırlığı proqramlarında da yer almasımühümdür. Təhsildə gender bərabərliyi sahə-sində siyasət təhsil işçilərinin, müəllimlərin vəvalideynlərin koordinasiyalı səylərinə əsaslan-malıdır.
NƏTİCƏBu tədqiqatın əsas məqsədi dərsliklərincəmiyyətin dəyər, davranış və düşüncə tərzininformalaşmasında əhəmiyyətli rolunu nəzərəalaraq dərs materiallarında gender bərabərliyiprinsipinin nə dərəcədə gözləndiyini və bu

prinsipə maneə yarada biləcək halların aşkaredilməsini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.Ümumilikdə 7 dərslik komplektinin təhlil edildiyitədqiqatın nəticələri onu göstərir ki, nəzərdənkeçirilmiş tədris materiallarının hər birində buvə ya digər şəkildə gender stereotipləri mövcud-dur. Bunlar, əsasən, sosial rollar, geyim, peşəstereotipləri, kişilərin cəsur, uğurlu və güclütəsviri, qadınların daha çox qayğıkeş anaobrazında təqdim edilməsi ilə bağlıdır. Təhlilindigər bir nəticəsi isə dərslik müəllifləri və təsviredilən obrazlar arasında gender balansınınpozulması, dərsliklərdə daha çox oğlan obraz-larına rast gəlinməsidir. Tədqiqatın nəticələrinəuyğun olaraq mövcud vəziyyətin inkişafı, genderbərabərliyi prinsipinin təşviqi və stereotiplərindərsliklər vasitəsilə cəmiyyətdə formalaşmamasıüçün bir sıra tədbirlərin görülməsi mümkündür.Bunlara dərslik müəllifləri və obrazlar arasındagender balansını qorumağı, qəbul olunmuşstereotipləri qırmaq üçün qadınları ictimaihəyatda daha aktiv təsvir etməyi və fərqlipeşələrdə həm qadın, həm də kişilərin çalışabiləcəyinin mümkünlüyünü aid edə bilərik. 
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