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XXI əsrdə qlobal texnologiyada yeni bir dövr başladı. İnkişaf etmiş
ölkələr artıq yeni VUCA (Volatility – qeyri-stabillik, Uncertainty – qeyri-
müəyyənlik, Complexity – mürəkkəblik, Ambiguity – qeyri-dəqiqlik)
dünyasının ehtiyaclarını öyrənir və hesab olunur ki, 4K bacarıqlarına
sahib olan şagird gələcəkdə VUCA dünyasında inkişaf edə bilər. Bu
proseslərə liseylərdə fizika da daxil olmaqla bütün fənlərin tədrisində
rast gəlmək olar. Bu səbəbdən liseylərdə fizika təlimi sistemi
təkmilləşdirilməlidir. Məqalə liseylərdə fizika təlimi ilə bağlı problemlərin
araşdırılmasına, bu problemlərin həlli kimi liseylər üçün işlənib
hazırlanmış fizika təlimi konsepsiyası və fizika təlimi metodik sisteminin
təsvirinə həsr olunub. Problemlər SPSS proqramında faktorial analiz
vasitəsilə geniş təhlil edilib. Fizika təlimi konsepsiyasının əsas ideyaları
və onlardan alınan əsas müddəalar, habelə beş komponentli fizika
təlimi metodik sistemi göstərilib. Pedaqoji tədqiqatların nəticələri
əsasında qeyd olunub ki, liseylər üçün işlənib hazırlanan fizika təlimi
konsepsiyasının düzgün həyata keçirilməsi lisey şagirdlərinin VUCA
dünyasının tələblərinə uyğun 4K bacarıqlarına malik şəxsiyyətyönlü
inkişafına müsbət təsir edir.
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A new era in global technology began with the arrival of the XXI
century. Many systems, like education, are being changed. Developed
countries are already studying the needs of the new VUCA (Volatility,
Uncertainty, Complexity and Ambiguity) world, and a student with 4K
skills can develop in the world of VUCA in the future. All these
processes can be found in teaching all subjects, including physics, in
lyceums. Therefore, the physics teaching and learning system in
lyceums should be improved. The article is devoted to studying
problems related to physics teaching and learning in lyceums,
describing the concept of physics studying and the methodological
system of physics teaching and learning developed for lyceums as a
solution to these problems. The problems were extensively analyzed
in the SPSS program through factorial analysis. The main ideas of the
concept of physics training and the main provisions derived from them
are given, as well as the five-component methodological system of
physics studying is indicated. Based on the results of a pedagogical
study, it was shown that the correct implementation of the lyceum
physics study concept has a positive effect on the personal
development of lyceum students with 4C’s skills that meet the basic
needs of the VUCA world.
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GİrİŞXXI əsrin əvvəllərində qlobal texnoloji in-kişafın yeni dövrü başlandı. Təhsil sistemləridə daxil olmaqla bir çox fərqli sistemlər XXIəsrin şəxsiyyətini formalaşdırmaq məqsədi iləyeni dövrün tələblərinə uyğun dəyişikliklərəməruz qaldı. Bu zərurət əsasında yeni VUCAdünyasının şagirdləri artıq inkişaf etmiş ölkələrtərəfindən araşdırılıb (Horstmeyer, 2018; Horneyet al., 2010). Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindəfizikanın tədrisində eyni hədəflər mövcuddur:fənn üzrə elmi və texniki hazırlığın əsaslarınıvermək, yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafı, elmitəfəkkürün formalaşması, ədəbiyyat, eksperi-ment və s. kimi müxtəlif mənbələr vasitəsiləmüstəqil bilik əldə etmək bacarığını inkişafetdirmək. Bununla yanaşı, son vaxtlar inkişafetmiş ölkələrin əksəriyyətində şagirdlərin realhəyat situasiyalarında elmi bilik və bacarıqlarınıtətbiq etmək qabiliyyətləri geniş vüsət alıb.Metodoloji biliklər də az əhəmiyyət kəsb etmir:modellərin geniş və şüurlu tətbiqi, elmi tədqiqatmetodlarının mənimsənilməsi və s. Ölkəmizdəinformasiya texnologiyalarının fizika təlimindətətbiqi və ümumilikdə fizikanın tədrisi meto-dikasında əsas problemlər professor İsa İsma-yılov tərəfindən araşdırılıb (İsmayılov, 2007;2010; 2019). Lakin istedadlı şagirdlərlə fizikatəlimində meydana çıxan problemlər sistemliolaraq tam tədqiq olunmayıb.“Təhsil haqqında” Azərbaycan respublikasıQanununun 1.0.33 bəndinə əsasən “lisey”sözünün əsasında ümumi və tam orta təhsilsəviyyələrində istedadlı şagirdlər üçün müvafiqtəmayüllər üzrə təhsil xidmətləri göstərənümumtəhsil müəssisəsi başa düşülür. Liseylərdə fizika təhsilini kurikulum baxı-mından araşdırmaqdan əvvəl dünyada liseylərdəən çox tətbiq olunan kurikulumlar araşdırılıb(Şərifov, 2017).Bütün xarici ölkələrdə lisey tipli məktəblərdəfizikanın tədrisində bu fənn üzrə tapşırıqlardangeniş şəkildə istifadə olunur. Fransada müvafiqmaterialın öyrənilməsindən sonra məsələlərintəsnifatına diqqət yetirilir. ABŞ, İsveç və digərölkələrdə biliklərə nəzarət üçün testlərdən

geniş istifadə olunur. Bununla yanaşı, İngiltərədə,ABŞ-da, Fransada və bir çox inkişaf etmişölkələrdə müxtəlif təcrübi məsələlərə böyükdiqqət yetirilir. Belə ki, İngiltərədə xüsusiləşmişməktəblərdə beş il ərzində fizika kursuçərçivəsində şagird 260-a yaxın laboratoriyaişi (cəmi 390 saat) yerinə yetirir. Bundan başqa,300-ə yaxın nümayiş təcrübəsi qoyulur, evəeksperimental tapşırıqlar verilir (Goldberg andMcDermott, 1987; Heron and McDermott, 1998;McDermott et al, 1987; Sokoloff et al, 1998;Laws, 1991; Laws, 1989). İngiltərədə elm (science) fənninin tədrisizamanı onun tərkib hissəsi olan kimya, fizikavə biologiya fənləri üzrə şagirdlərdə dördistiqamət üzrə bacarıqların formalaşmasıhədəflənib: 1) Elmi yanaşma; 2) Eksperimentalbacarıq və tədqiqat; 3) Təhlil və qiymətləndirmə;4) Ölçmə.PISA qiymətləndirməsinin OECD (İqtisadiƏməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı) üzrə ortagöstəriciləri göstərir ki, bir neçə şərq ölkəsi(Honq Konq, Koreya, Şanxay, Sinqapur, Taybey,Yaponiya) Kanada, ABŞ, Avstraliya və Yeni Ze-landiya ilə yanaşı, həm riyaziyyat, həm də təbiətelmləri üzrə ən yaxşı ölkələr sırasına daxil olub(PISA, 2009; Şleyxer, 2022, s.95). Azərbaycanisə bu siyahıda ön sıralarda mövqe tuta bilmir.Araşdırmalar zamanı müəyyən olub ki,Azərbaycanda liseylərdə fizika təlimi, əsasən,bilik yönlüdür və praktik işlərin icrası zamanıreproduktiv biliklərə daha çox yer verilir (Shar-ifov, 2019). Bununla yanaşı, fizikanın tədrisizamanı müəllim Blum taksanomiyasınınmərhələlərinə aid sualları sistemli tərtib etmirvə icrası zamanı müəyyən xətalara yol verir.Şagirdlərin elmi potensialını nəzərə alaraqonlara dünyada ən müasir təhsil modeli olanSTEM dərslərin keçirilməsi (Şərifov, 2018C),layihə işlərinin (Sharifov, 2020C) icrası mühümxarakter daşıyır. Digər tərəfdən, şagirdlərə fizikafənninin məsafədən tədrisi zamanı təliminprinsiplərini özündə ehtiva edən formada təşkiliböyük önəm daşıyır (Şərifov və İsmayılov 2021).Nəzərə alsaq ki, liseylərdə yüksək potensialavə tədqiqatçılıq qabiliyyətinə malik şagirdlərtəhsil alır və liseylər üçün vahid kurikulum
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sənədi mövcud deyil, onda bu tip təhsil müəs-sisələrində fizika təliminə dair daha sistemliaraşdırmaların aparılması və bu təhsil müəs-sisələri üçün fizika təlimi metodik sistemininkonsepsiyasının hazırlanması labüddür. 
meTOdlArFizika təlimi ilə bağlı problemlər pedaqojitədqiqatlarla müəyyənləşdirilib. Pedaqoji eks-perimentin müəyyənedici mərhələsi 2009-cuildən 2012-ci ilə qədər aparılıb və aşağıdakıməsələlər həll edilib:• dünya təhsil məkanında liseylərin yerinimüəyyən etmək;• liseylərdə metodik işin vəziyyətini təhliletmək;• liseylərdə fizika fənni üzrə mövcud tədrisüsullarını təhlil etmək;• lisey müəlliminin peşə kompetensiyalarınımüəyyən etmək;• yaş psixologiyası üzrə müasir tədqiqatlardanistifadə edərək, 11-17 yaşında olan şəxslərinintellektual və sosial inkişafının xüsusiy-yətlərini liseylər üçün bacarıqların forma-laşmasının mümkün səviyyəsini müəyyənetmək.Pedaqoji eksperimentin bu mərhələsindəfizika müəllimlərinin, lisey şagirdlərinin an-ketləşdirilməsi, mövcud pedaqoji təcrübəninnəzəri təhlili, yaş psixologiyası üzrə ədəbiyyatınnəzəri təhlili kimi metodlardan istifadə olunub. Tədqiqatın əsas istiqamətlərini müəyyənetmək üçün lisey şagirdləri ilə işləyən müəl-limlərin qarşılaşdığı problemlərin xarakteriöyrənilib. Sorğuda Avropa liseyi, Fizika-riyaziyyattəmayüllü lisey və Kimya-biologiya təmayüllüliseyin müəllimləri iştirak edib. Ümumilikdə,müəllimlər peşə fəaliyyətində, əsasən, liseyşagirdlərinin müstəqil işinə və vaxtın səmərəlitəşkilinə dair problemlərlə üzləşirlər. Bununlayanaşı, təhsilverənlərin 75%-i liseylərdəR.Abdurazaqov və başqalarının müəllifi olduğuümumtəhsil müəssisələri üçün nəzərdə tutulmuşVI, VII, VIII, IX, X, XI siniflər üçün fizikadərsliklərinə, 25%-i isə S.Abdullayevin liseylərüçün məsələ həlli (Abdullayev, 2010; Abdullayev2013) və Türkiyə dərsliklərinə üstünlük verir. 

Apardığımız tədqiqatlarda ümumtəhsilmüəssisələri üçün ilk dəfə 7E modeli əsasındayazılan dərsliyin (Abdurazaqov et al, 2018) XIsinif şagirdlərinin bilik və bacarıqlarına təsiriöyrənilib. Göstərilib ki, kitabdan təlimatlarauyğun istifadə həm məktəb, həm də lisey şa-girdlərinin praktik bacarıqlarını artırır (Sharifov,2020B). Bundan başqa, sorğuda iştirak edənmüəllimlər yekdilliklə liseylərdə fizika tədrisiüçün xüsusi didaktik və metodik materiallarınhazırlanmasının vacibliyini qeyd ediblər. Onlaröz işlərində əsas çətinliklər kimi metodikmaterialların çatışmazlığını (müəllimlərdən83,3%-i), didaktik materialların çatışmazlığını(müəllimlərdən 100%-i), şagirdlərin yaradıcı-lıq qabiliyyətlərinin inkişafına yönələn fəaliy-yətlərin təşkilindəki çətinlikləri (müəllimlərdən83,3%-i), liseylər üçün sistemli proqramınolmamasını (müəllimlərdən 83,3%-i) və Blumtaksanomiyasının mərhələləri üzrə qiymət-ləndirmə sisteminin müəyyən edilməməsini(müəllimlərdən 83,3%) qeyd ediblər. Müəllimlərliseylərdə ümumtəhsil müəssisələri üçünhazırlanan proqramı genişləndirmək məqsədiləyalnız “Çalışma” dərslərinin sayının artırılmasıilə kifayətləndiyini bildiriblər. Bundan başqa,onlar liseylər üçün vahid standartların olmamasısəbəbindən bu təhsil müəssisələrində qiymət-ləndirmə meyarlarının seçilməsində müəyyənçətinliklərin yarandığını qeyd ediblər.Müəyyənedici mərhələdə Bakı Özəl Türkliseyində və Heydər Əliyev adına Müasir TəhsilKompleksində fizika təliminin yaxşılaşdırılmasıilə əlaqədar 12 müəllim və 210 şagird arasındasorğu aparılıb. Sorğu vərəqində onlara “Liseydə
keyfiyyətli fizika təliminə təsir edən əsas amillər
hansılardır?” sualı və ona təsir edən amillərverilib:1. Şagirdlərə dərinləşdirilmiş nəzəri biliklərinverilməsi;2. Dərsin yeni mövzuya aid problemin həllinəəsaslanaraq təşkil edilməsi;3. Dərsin mövzuya aid tədqiqat üzərindəntəşkil edilməsi;4. Müəllimin yaradıcı olması;5. Qiymətləndirmə sisteminin şəffaflığı;6. Dərsdə şagirdlərin kreativ düşünməsinəşəraitin yaradılması;
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7. Dərsdə şagirdlər tərəfindən məntiqi vətənqidi mühakimələrə çox yer verilməsi;8. Ev tapşırığının çox verilməsi;9. Müəllimin peşəsini sevməsi;10. Dərsdə laboratoriya işlərinin sistemlitəşkili;11. Dərsdə virtual təcrübələrdən istifadənintəşkili;12. STEAM fənnin elementlərindən istifadə;13. Dərsdə həyatla əlaqədar, hesablama tələbetməyən məsələlərə üstünlük verilməsi;14. Dərsdə həyatla əlaqədar, hesablama tələbedən kəmiyyət xarakterli məsələlərə üstünlükverilməsi;15. Dərsdə həyatla əlaqədar təcrübi məsə-lələrin üstünlük təşkil etməsi;16. İstedadlı şagirdlərin arzu və istəklərininnəzərə alınması;17. Müəllim-şagird münasibətləri;18. Müəllimin yalnız güclü şagirdlər üzərindəfokuslanması;19. Dərs zamanı qrup işinin çox olması;20. Dərslərin müəllimyönlü olması;21. Dərslərin şagirdyönlü olması;22. Dərs zamanı məqsəd və nəticə arasındauzlaşmanın gözlənilməsi;23. Müəllimlərin yeni müasir metoddanistifadə etməsi;24. Müəllimlərin çoxlu təcrübələr aparmasınaüstünlük verilməsi;25. Dərs zamanı təhsilverənlərin kompü-terdən geniş istifadə etməsi;26. Müəllimlərin maraqlı motivasiya yarat-ması;

27. Təhsilverənlərin əlavə öyrədici materi-allardan istifadə etməsi;28. Lisey müəllimlərinin ciddi seçim turundankeçməsi;29. Lisey müəlliminin biliyi;30. İstedadlı şagirdlərin seçilməsi sistemi;31. Sinif otağının divarlarında alimlərinşəkillərinin çox olması;32. Sinif otağının divarlarında fiziki hadisələriəks etdirən şəkil və ya sxemlərin çox olması.Cavablar “Tam razıyam” – 5, “Əsasən razıyam”– 4, “Neytralam” – 3, “Qismən razıyam” – 2,“Heç razı deyiləm” – 1 bal ilə kodlaşdırılıb.Sorğunun nəticələri SPSS proqramında 32dəyişən üzrə faktorial təhlil olunub. İştirakçılarınstatistik məlumatı Cədvəl 1-də verilib.Bundan sonra pedaqoji eksperimentin axtarışmərhələsində üç il ərzində (2013-2015-ci illər)liseylərdə fizika təliminin metodiki konsep-siyasının əsas müddəaları müəyyən edilib,liseylərdə fizika təlimi metodik sistemininelementləri dəqiqləşdirilib. Bu mərhələnin əsasvəzifələri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilib:• liseylərdə fizika təliminin təkmilləşdirilməsiistiqamətlərini müəyyən etmək; • liseylərdə fizika təlimi metodiki sistemininəsas konseptual müddəalarını formalaş-dırmaq;• liseylərdə fizika təliminin təşkilinin müasirmodellərini müəyyən etmək;• liseylərdə fizika təliminin müasir iş forma,üsul və vasitələrini müəyyən etmək;• didaktik materialların əlçatanlığını və işlənib
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cədvəl 1 Müəllim və şagirdlərin statistik göstəriciləri

Yaş 20-30 yaş 30-40 yaş 40-50 yaş 50 yaşdan yuxarı
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Müəllimlər 2 (16,6%) 6 (50%) 3 (25%) 1 (8,3%)
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Cins Kişi 8 (66,6%) Qadın 4 (33,3%)

Sinif VII sinif VIII sinif IX sinif X sinif XI sinif
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Şagirdlər 50 (23,8%) 47 (22,4%) 42 (20%) 39 (18,6%) 32 (15,2%)
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Cins Kişi 117 (55,7%) Qadın 93 (44,3%)



hazırlanmasını müəyyən etmək, onların kor-reksiyasını həyata keçirmək;• lisey müəllimlərinin peşə kompetensiyalarınıvə onlara verilən tələbləri müəyyən etmək.Yuxarıda qeyd edilən vəzifələri həyata ke-çirmək üçün Amerika, İngiltərə, Rusiya və digərölkələrin liseylərində və Azərbaycan liseylərindəfizika təlimi üzrə texnologiyanın ətraflı təhliliaparılıb, pedaqoji texnologiyaların xüsusiyyətləriaraşdırılıb.
NəTİcələr və müzAkİrəMüəyyənedici mərhələdə faktorial təhlilin32 dəyişən üçün təsviri statistikası göstərilib(Cədvəl 2). Cədvəldə sorğuda iştirak edənrespondentlərin əlamətlər üzrə orta qiyməti,standart kənarlaşma və sayı göstərilib. Ortaqiymətlərə nəzər saldıqda belə nəticəyə gəlməkolar ki, “Sinif otağının divarlarında alimlərinşəkillərinin çox olması” (4,57) respondentlərtərəfindən mühüm dəyişən hesab olunur.“Müəllimin yalnız güclü şagirdlər üzərindəfokuslanması” üçün ən aşağı qiymətin 3,02olması göstərir ki, respondentlər bu liseydəkeyfiyyətli fizika təliminə təsir edən əsas amilkimi F18 ilə qəti şəkildə razılaşmırlar.Cədvəl 3-də verilmiş KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) və Bartlet testi verilən cavabların adekvatolub-olmadığını müəyyən edir. Kaiser (1974)KMO üçün minimum dəyər olaraq 0,5-i tövsiyəedir, 0,7-0,8 arası məqbul və 0,9-dan yuxarıolan qiymətlər isə əladır. Cədvəl 3-ə baxsaq,KMO ölçüsü 0,871-dir, bu da 0,5-dən yuxarıdır,ona görə də qəbul edilə bilər.Bununla yanaşı, Bartletin sferiklik testininəhəmiyyətli olduğunu görə bilərik (0.00 <0,05).Bu o deməkdir ki, korrelyasiya matrisi eynilikmatrisi deyil. Scree plot Y oxu boyunca özdəyərlərini (eigenvalues) və X oxu boyuncafaktorların sayını göstərir. (Şəkil 1). Qrafik neçəfaktorun saxlanacağını müəyyən etmək üçünfaydalıdır. Maraq nöqtəsi əyrinin plato başladığıyerdir. Görünür ki, əyri 6-cı faktordan platoolmağa başlayır. Ona görə də yalnız 5 faktorsaxlanılıb.
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Əlamətlər Orta qiymət Standart Say (N)
(Mean) kənaraçıxma 

(Std. Deviation)
———————————————————————————————
F1 3,91 1,172 222
F2 3,69 1,190 222
F3 3,82 1,204 222
F4 3,95 1,110 222
F5 4,08 1,063 222
F6 3,90 1,169 222
F7 4,03 1,145 222
F8 3,08 1,258 222
F9 3,97 1,145 222
F10 4,05 1,100 222
F11 3,93 1,082 222
F12 3,51 1,172 222
F13 4,02 1,143 222
F14 3,78 1,233 222
F15 3,87 1,174 222
F16 3,67 1,260 222
F17 3,81 1,161 222
F18 3,02 1,302 222
F19 3,45 1,253 222
F20 3,05 1,279 222
F21 3,84 1,177 222
F22 3,55 1,224 222
F23 3,91 1,171 222
F24 3,81 1,197 222
F25 3,76 1,237 222
F26 4,04 1,098 222
F27 3,71 1,202 222
F28 4,00 1,087 222
F29 3,91 1,185 222
F30 4,02 1,068 222
F31 4,57 ,780 222
F32 3,95 1,145 222

Nümunələrin adekvatlığının KMO-su ,871
(KMO measure of Sampling Adequacy)
———————————————————————————————
Bartlett sferiklik testi Təxmini Ki-kvadrat 4425,53
(Bartlett's Test of Sphericity) (Approx. Chi-Square)

Df 496
Sig. 0,000

cədvəl 2 Faktorlara aid statistik məlumatlar

cədvəl 3 Faktorlara aid KMO və Bartlet testi



Matrisin çevrilmiş komponentlərinin göstə-rilməsinin əsas məqsədi araşdırılan dəyişənlərinyüksək faktor yüklərə malik olduğu amillərinsayını azaltmaqdır. Məlumdur ki, faktor yükü0.5 aşağı olanlarda korrelyasiyanın kifayət qədər
olmadığını bildirir (Byulul, Tsofel, 2005; Lebe-deva, 2003; Gogtay and Thatte, 2017). Rotasiya,əslində, heç nəyi dəyişmir, lakin təhlilin şərhiniasanlaşdırır. Cədvəl 4-ə nəzər salsaq görərikki, 32 dəyişən 5 makrofakt ətrafında təsnifatlaşır.
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Şəkil 1 Faktorların plot qrafiki

cədvəl 4 Matrisin çevrilmiş komponentləri (Rotated Component Matrix)

Makrofaktlar
———————————————————————————————

1 2 3 4 5
———————————————————————————————
F23 ,911 -,021 -,014 -,032 -,067
F9 ,908 -,022 -,021 ,046 -,095
F29 ,871 ,010 ,003 ,024 -,072
F4 ,849 ,002 -,039 ,001 -,041
F26 ,827 -,033 ,019 ,029 -,104
F25 ,809 ,053 -,104 -,034 -,047
F24 ,792 ,045 -,109 ,107 -,015
F27 ,738 -,003 -,002 ,013 ,059
F17 ,727 -,029 -,089 -,008 -,036
F16 ,725 ,023 ,002 ,011 ,026
F22 ,003 ,883 ,049 -,041 ,066
F19 ,044 ,768 -,064 ,051 ,029
F21 ,054 ,754 ,011 ,002 ,110
F2 ,098 ,751 ,129 -,108 -,061

F3 -,019 ,706 -,039 ,076 -,021
F1 -,043 ,690 -,027 ,059 ,028
F8 -,010 ,687 -,136 -,035 -,007
F20 -,113 ,682 ,077 -,043 ,081
F18 ,064 ,676 -,012 ,043 ,018
F5 -,030 ,535 -,009 ,044 ,010
F14 -,081 -,024 ,899 ,058 ,022
F6 -,028 -,011 ,872 ,019 -,011
F15 -,078 -,012 ,860 ,010 -,053
F13 -,080 -,049 ,783 ,078 ,044
F7 -,003 ,048 ,763 ,025 -,062
F32 ,065 ,035 ,057 ,937 ,036
F28 ,052 ,013 ,016 ,920 -,002
F30 -,107 ,082 ,088 ,863 -,022
F31 ,071 -,032 ,023 ,569 -,002
F11 -,091 ,008 -,011 -,037 ,876
F10 -,093 ,026 ,025 ,004 ,861
F12 -,054 ,149 -,070 ,038 ,762



Burada faktor yükü 0.5-dən aşağı olan kəmiy-yətləri təhlil etmək əhəmiyyətsizdir. Təhlillər göstərir ki, faktor yükləri 0,5-dənböyük olanların (Cədvəl 4-də altından xətt vəkursivlə göstərilib) qiymətləri müsbətdir vəməntiqi olaraq öz aralarında uğurlu korrelyasiyaolunur.Faktorlar üzrə dəyişənlərin müsbət kor-relyasiya əmsalları əsasında və dəyişənlərinqiymətləri nəzərə alınaraq makrofaktlara aidaşağıdakılar alınıb:• I makrofaktora aid amillər müəllimin peşəkompetensiyalarında təsnifatlaşır – ən böyükfaktor yükü “Dərs zamanı müəllimlərin yenimüasir metoddan istifadə etməsi” (F23)əlamətidir; • II makrofaktora aid amillər liseylərdə fizikatəlimi üzrə dərsin təşkilində təsnifatlaşır – ənböyük faktor yükü “Dərs zamanı məqsəd vənəticə arasında uzlaşmanın gözlənilməsi” (F22)əlamətidir;• III makrofaktora aid amillər liseylərdə fi-zika təlimində praktik bacarıqların aşılanma-sında təsnifatlaşır – ən böyük faktor yükü“Dərsdə həyatla əlaqədər, hesablama tələb edənkəmiyyət xarakterli məsələlərə üstünlük ve-rilməsi” (F14) əlamətidir; • IV makrofaktor liseylərdə fizika təlimi üçünmühit və müsabiqə sisteminin təşkilidir – ənböyük faktor yükü “Sinif otağının divarlarındafiziki hadisələri əks etdirən şəkil və ya sxemlərinçox olması” (F32) əlamətidir; • V makrofaktor liseylərdə fizika təliminəlaboratoriya işinin təşkilidir – ən böyük faktoryükü “Dərsdə virtual təcrübələrdən istifadənintəşkili” (F11) əlamətidir. Cədvəl 4-dən göründüyü kimi, ən aşağı faktoryükü “Qiymətləndirmə sisteminin şəffaf olması”(F5, 0,535) və “Sinif otağının divarlarındaalimlərin şəkillərinin çox olması”dır (F31, 0,569).Faktor yükü yüksək olan ilk üç dəyişən F32(0.937), F28 (0.920) və F23 (0.911)-dür.Respondentlərin hər bir makrofakta müvafiqbir faktor yükü üzrə cavablandırmasınınstatistikası Cədvəl 5-də verilib.Cədvəl 5-dən göründüyü kimi, şagirdlər vəmüəllimlərin cavablarında müəyyən korrelyasiya

var və bu da onların maraq və istəklərinin üst-üstə düşdüyünü göstərir.Fizikanın öyrədilməsinə verilən tələblərdənbiri də bu fənnə dair biliklərin və fəaliyyətüsullarının bütün təlim müddətində ardıcıllığınınvə nizamlılığının qorunmasıdır. Fizika təlimininməzmunu onun təlimi mərhələlərindən asılıolaraq dəyişir, bununla belə bütün təlim müd-dətində bu fənnə olan marağın formalaşması,təbiət elmlərinin qarşılıqlı vəhdətdə olması,şagirdlərin fərdi bacarıqlarının inkişafı birməqsəd olaraq yüksələn xətlə artmaqda davametməlidir.Liseylərdə fizika təliminin məqsədi aşağıda-kılardır:• Şagirdlərin intellektual və yaradıcılıq qabi-liyyətlərinin inkişaf etdirilməsi;• Təhsilalanların Keys metodu əsasında fizikatapşırıqlarında istifadə etmək bacarığınınformalaşdırılması;• Şagirdlərin təbiətdə baş verən hadisələrifizika fənni baxımından izah və təhlil edəbilməsi;• Təhsilalanların fizikanın fundamental qa-nunları və materiyanın quruluşunu özündəehtiva edən dünyagörüşünün formalaşması;• Şagirdlərin hadisələrin gedişini proqnoz-laşdırması;• Təhsilalanlarda XXI əsr texnologiyalarınıninkişafında fizikanın rolunu izah etmə qabi-liyyətlərinin formalaşdırılması;• Şagirdlərdə XXI əsr 4K bacarıqlarının inkişafetdirilməsi.Bu məqsədlə liseylərdə aşağıdakı vəzifələrihəyata keçirmək daha məqsədəmüvafiq olardı:• Təbiətdə baş verən fiziki hadisələrin yaşayıştərzimizə nə qədər təsir etdiyi haqqındatəsəvvür yaratmaq;• Fiziki hadisələri sadə üsullarla və interaktivmetodlarla izah etmək;• VII-IX siniflərdə maddənin quruluşu haq-qında, mexaniki, istilik, elektromaqnit, atom,kvant və kainatın quruluşu haqqında ilkinbilikləri vermək;• VII-IX siniflərdə yaradıcı və praktik, situativvə ya Keys metodu əsasında olan, habeləfiziki modellərdən istifadəni tələb edən
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məsələləri həll etmək bacarıqlarını forma-laşdırmaq;• VII-IX siniflərdə fizika məzmunlu hadisələrləbağlı analiz və tənqidi təfəkkürə əsaslananmülahizə yürütmək üsullarından istifadəetmək;• VII-IX siniflərdə müasir fizikanın əsasındaən yeni texnologiyalardan istifadənin həyatlaəlaqələndirilməsindən yararlanmaq;• X-XI siniflərdə mexaniki, molekulyar, elek-tromaqnit, atom və kvant haqqında əhatəlibiliklər vermək;

• Gündəlik həyatımızda və təbiətdə baş verənfizikaya dair problemli situasiyaların praktikhəlli üçün nəzəri biliklər vermək;• VII-XI siniflərdə texniki cihazların iş prinsipiniizah etmək;• X-XI siniflərdə təcrübələrin müstəqil plan-laşdırılmasını, icrasını və nəticələrinin anal-izini öyrətmək;• VII-XI siniflərdə fizikaya dair tədqiqatyönlülayihələr yerinə yetirmək;• VI-IX siniflərdə fizikanı həyat bilgisi vətexnologiya fənləri ilə əlaqəli tədris etmək.

Liseylərdə fizika təlimi konsepsiyası və metodik sisteminin xüsusiyyətləri

43http://as-journal.edu.az

F11. Dərsdə virtual təcrübələrdən istifadənin təşkili
———————————————————————————————————————————————————————————————————

Heç razı deyiləm Qismən razıyam Neytralam Əsasən razıyam Tam razıyam Cəm
İştirakçı Şagird 5 (2,38%) 22 (10,48%) 37 (17,62%) 68 (32,38%) 78 (37,14%) 210 (100%)

Müəllim 0 (0%) 1 (8,33%) 2 (16,67%) 3 (25%) 6 (50%) 12 (100%)
Cəm 5 (2,25%) 23 (10,36%) 39 (17,57%) 71 (31,98%) 84 (37,84%) 222 (100%)
———————————————————————————————————————————————————————————————————
F14. Dərsdə həyatla əlaqədar, hesablama tələb edən kəmiyyət xarakterli məsələlərə üstünlük verilməsi
———————————————————————————————————————————————————————————————————

Heç razı deyiləm Qismən razıyam Neytralam Əsasən razıyam Tam razıyam Cəm
İştirakçı Şagird 11 (5,24%) 31 (14,76%) 38 (18,1%) 50 (23,81%) 80 (38,1%) 210 (100%)

Müəllim 0 (0%) 0 (0%) 1 (8,33%) 6 (50%) 5 (41,67%) 12 (100%)
Cəm 11 (4,95%) 31 (13,96%) 39 (17,57%) 56 (25,23%) 85 (38,29%) 222 (100%)
———————————————————————————————————————————————————————————————————
F22. Dərs zamanı məqsəd və nəticə arasında uzlaşmanın gözlənilməsi
———————————————————————————————————————————————————————————————————

Heç razı deyiləm Qismən razıyam Neytralam Əsasən razıyam Tam razıyam Cəm
İştirakçı Şagird 7 (3,33%) 53 (25,24%) 35 (16,67%) 60 (28,57%) 55 (26,19%) 210 (100%)

Müəllim 0 (0%) 1 (8,33%) 1 (8,33%) 4 (33,33%) 6 (50%) 12 (100%)
Cəm 7 (3,15%) 54 (24,32%) 36 (16,22%) 64 (28,83%) 61 (27,48%) 222 (100%)
———————————————————————————————————————————————————————————————————
F23. Dərs zamanı müəllimlərin yeni müasir metoddan istifadə etməsi
———————————————————————————————————————————————————————————————————

Heç razı deyiləm Qismən razıyam Neytralam Əsasən razıyam Tam razıyam Cəm
İştirakçı Şagird 9 (4,29%) 24 (11,43%) 34 (16,19%) 61 (29,05%) 82 (39,05%) 210 (100%)

Müəllim 0 (0%) 1 (8,33%) 0 (0%) 3 (25%) 8 (66,67%) 12 (100%)
Cəm 9 (4,05%) 25 (11,26%) 34 (15,32%) 64 (28,83%) 90 (40,54%) 222 (100%)
———————————————————————————————————————————————————————————————————
F32. Sinif otağının divarlarında fiziki hadisələri əks etdirən şəkil və ya sxemlərin çox olması
———————————————————————————————————————————————————————————————————

Heç razı deyiləm Qismən razıyam Neytralam Əsasən razıyam Tam razıyam Cəm
İştirakçı Şagird 8 (3,81%) 23 (10,95%) 31 (14,76%) 61 (29,05%) 87 (41,43%) 210 (100%)

Müəllim 0 (0%) 0 (0%) 2 (16,67%) 4 (33,33%) 6 (50%) 12 (100%)
Cəm 8 (3,6%) 23 (10,36%) 33 (14,86%) 65 (29,28%) 93 (41,89%) 222 (100%)

cədvəl 5 Respondentlərin hər bir makrofakta müvafiq bir üst faktor üzrə cavablandırmasının statistikası



Liseylərdə fizika təliminin keyfiyyəti ilə bağlısorğu və müsahibə əsasında müəyyən edilənmövcud problemlərə aşağıdakıları aid etməkolar (Şərifov, 2019A):• Fizika təlimində formalizm problemləri (Burt-seva, 2001; Guido and Ryan, 2013; Van,2015; Changeiywo et al, 2011). • Fizikanın məzmununda praktik hissənin zəifolması; • Fizika fənninin tədrisində müasir təlim me-todlarından istifadənin yetərli olmaması; • Ənənəvi dərsə daha çox üstünlük verilməsi; • Dərsin biliyi yüksək səviyyədə olan şagirdlərəəsaslanaraq təşkil edilməsi; • Əyani vəsaitlərin müasir olmaması; • Qrup işinin təşkil edilməməsi;• Ev tapşırıqlarının çox olması (Bondarevskayai Kul’nevich, 1999);• Summativ imtahan tapşırıqlarında çətinlikdərəcəsinin düzgün bölüşdürülməməsi (Shar-ifov, 2020A). • Summativ tapşırıqların tərtibindəki prob-lemlər; • Summativ tapşırıqların tərtib edilməsindəsituasiya tipli tapşırıqlara az əhəmiyyətverilməsi. Bu problemləri, ümumiləşdirərək 4 qrupabölmək olar: 1) Fizika fənninin məzmunu iləəlaqədar problemlər; 2) Fizikadan motivasiyanınyaradılması problemləri; 3) Fizika müəllimlərininpeşə kompetensiyaları ilə bağlı problemlər;4) Fizika təlimində istifadə olunan üsul vəmetodlarla bağlı problemlər. Lisey şagirdlərianlayışların tətbiqi ilə bağlı bəzi problemlərlədə üzləşirlər (Sharifov, 2021).Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, yu-xarıda adı çəkilən problemlər lisey şagirdlərininməntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkür formalarınıözündə birləşdirən fizika təliminin metodik sis-teminin olmaması ilə əlaqələndirilib. Bu da öznövbəsində qeyd olunan problemlərin meydanaçıxmasına səbəb olub. Bu problemlərin uğurluhəlli məqsədilə liseylər üçün müəyyən metodiksistemin işlənib hazırlanması zəruridir. Yuxarıda verilənləri nəzərə alaraq liseylərdəfizikanın təlimi konsepsiyasını hazırlamışıq. Bukonsepsiya çərçivəsində onun əsasları və müd-

dəaları tərtib olunub. Konsepsiyaya onun mən-bələri, təsir faktorları, məqsədi, prinsipi, me-yarları, əsas müddəaları və onların reallaşmamexanizmləri daxildir (https://www.merriam-webster.com/thesaurus/conception).Konsepsiyanın hazırlanması zamanı təhsilsahəsində Azərbaycan alimlərindən M.İ.Mur-quzov, A.O.Mehrabov, E.M.Qocayev, S.Ş.İmanov,Z.İ.Qaralov, İ.N.İsmayılov, Ş.H.Əlizadə, N.A.Əliyev,R.S.Adıgözəlov, S.S.Həmidov, Ə.M.Hüseynov,R.R.Abdurazaqov, V.Ö.Orucov, N.Y.Səfərov, xaricididaktlardan V.Q.Razumovski, F.A.Disterverq,A.S.Makarenko, H, Holdşmit, İ.F.Herbart, RudolfŞtayner, K.D.Uşinski, Mariya Montessori, ConDyui, Eskobar, Panadero, Gonzalez və s. kimitədqiqatçıların araşdırmalarına istinad etmişik.Konsepsiyada liseylərdə fizikanın təlimizamanı interaktiv metodlar, oyun texnologiyaları,STEM dərs modeli, dərs-debatlar, problem əsaslıtəlim (PƏT), tədqiqat əsaslı təlim (TƏT) vəlayihə əsaslı təlim (LƏT) kimi təlimtexnologiyaları araşdırılıb. Bu sahədə Amerika,İngiltərə və Rusiyadan olan metodistlər E.B.Os-pennikov, N.S.Purışev, Pekka J.V., Elise A.K, DorisM. H., Irma O.V. Kinkade S. Lim, W.K. Banşi, H.,McDermott L., Goldberg F., Dykstra D., ThorntonR.K., Sokoloff D.K, Laws P.L, Daniel MacIsaac-ınişlərinə istinadlar edilib. Konsepsiyanın əsas müddəalarının forma-laşmasına təsir edən faktorlar aşağıdakılardır:• liseylərdə fizika təliminin universal sistemininyaradılması;• sərbəst şagirdyönlü fəaliyyət metodlarınınmənimsənilməsi;• müəllimlərin peşə kompetensiyalarına mü-kəmməl yiyələnməsi;• şagirdlərin yeni təlim texnologiyalarına uy-ğunlaşması;• yeni dərs modellərinin tətbiqi zamanımüəllim-şagird münasibətlərinin səmərəlitəşkili;• dərs otaqlarının İKT ilə təminatı;• müəllim-şagird heyətinin İKT bacarıqlarınamalik olması;• təhsilalanların fizioloji inkişafının nəzərəalınması;• şagirdlərin dünyanın fiziki mənzərəsini həmnəzəri, həm də praktiki olaraq mənimsəməsi;
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• laboratoriya avadanlıqlarının müasirləş-dirilməsi. Məlumdur ki, hər bir konsepsiya müəyyənprinsiplər əsasında tərtib edilir. Liseylərdə fizikatəliminin metodik sisteminin konsepsiyası buprinsiplər əsasında tərtib edilib: elmilik,əlçatanlıq, inkişaf, tərbiyə və təlimin vəhdəti,əyanilik, ardıcıllıq və sistemlilik, nəzəriyyə vəpraktikanın vəhdəti, politexnik, modul, pilləliquruluş, ümumiləşdirmə və dövrülük.
Meyarlar. İstənilən modelin əsas meyarlarıonun diaqnostikliyidir, yəni nəticələrin qoyulanməqsədə uyğunluğudur. Fizikanın təlimi zamanışagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişləri normativsənədlər əsasında müasir cəmiyyətin sosial vəşəxsi keyfiyyətlərindən formalaşmalıdır.
Konsepsiyanın müddəaları. Liseylərdə fizikatəliminin metodiki sisteminin konsepsiyasınınideyaları aşağıdakılardır:• liseylərdə fizika təlimi prosesinin təkmil-ləşdirilməsi; • lisey şagirdlərinin şəxsiyyətyönlü və özü-nütəhsilinin inkişaf etdirilməsi;• lisey şagirdlərin müstəqil idrak fəaliyyətininidarə edilməsi.Bu ideyalar üzərində qurulan konsepsiyasınınəsas müddəaları aşağıdakılardır:
1. Fizika təlimi zamanı motivasiyanın artı-

rılması. Burada fənnin tədrisi zamanı moti-vasiyaya xüsusi önəm verilməli, motivasiyanınhazırlanması zamanı lisey şagirdləri dövrüntələbatına uyğun texnoloji yeniliklərlə tanışedilməli, yaş xüsusiyyətlərindən irəli gələnmaraqları nəzərə alınmalıdır.
2. Fizika fənninin məzmununun korriqasiyası

və təkmilləşdirilməsi. Burada şagirdlərə praktikbacarıqlarla zəngin olan dərinləşdirilmiş nəzəribiliklər verilməli, həmin biliklərin fəndaxiliinteqrasiyası təmin edilməli, onların elmidünyagörüşü inkişaf etdirilməlidir.
3. Fizika təlimində müəllim və şagird fə-

aliyyətini artıran müasir pedaqoji texnologiyalar-
dan istifadənin təşkili. Burada şagirdlərin məntiqi,tənqidi, yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirənproblem əsaslı, tədqiqat əsaslı və layihə əsaslıtəlimlər, debat-dərs tipli ən müasir pedaqojitexnologiyaların səmərəli şəkildə həyata

keçirilməsi lazımdır. Bundan başqa, bu müd-dəada təklif edilir ki, dünyada tətbiq olunan ənmüasir metodlara – 7E, 5E modellərinə və Keysmetodunun düzgün tətbiqinə daha geniş yerverilsin (Şərifov, 2017B). Bundan başqa, bumüddəaya görə, liseylərdə ən qabaqcıl təlimvasitələrindən istifadəni reallaşdırmaq tələbolunur. Belə vasitələrə LAB Disk, kompütermodelləri, virtual təcrübələr və s. aid ola bilər.Bu müddəa həmçinin lisey şagirdlərinin, ünsiyyətqabiliyyətinin artırılmasını və sərbəst fikirbildirməsini inkişaf etdirmək üçün onlara fənnineyni formada təşkilini deyil, zərurət yarandıqdaqrup, fərdi, cütlərlə işin təşkil edilməsininəhəmiyyətini artırır.
4. Qiymətləndirmə metodlarının təkmilləş-

dirilməsi və inkişafetdirici olması. Məlumdur ki,qiymətləndirmə müəyyən idrakı fəaliyyətinnəticəsinin yoxlanılması prosesi kimi xarakterizəolunur. Burada ədalətlilk prinsipinə ciddi şəkildəəməl olunmalıdır. Əks halda, şagirdlərdə fənnəolan maraq kəskin azala bilər.
5. Fizika müəllimlərinin yüksək peşə kompe-

tensiyalarına malik olması. Bu müddəa fizikamüəllimlərinin biliklə yanaşı yüksək yaradıcılıq,ünsiyyətcillik, səbirlilik, ədələtlilik, perseptivvə s. kimi kompetensiyalara malik olmalıdır.
6. Fizika təlimi zamanı müəllim – şagird

münasibətlərinin optimallaşdırılması. Bu mü-nasibətlər subyekt – obyekt deyil, subyekt –subyekt kimi qurulmalı, müəllim şagirdlərəkömək və dəstək verməlidir. Şəkil 2-də sxematik olaraq lisey şagirdlərininfizika fənni üzrə metodiki tədris sistemininkonsepsiyasının əsas hədəfləri, ona təsir edənfaktorlar, prinsiplər, əsas ideyaları, onun həyatakeçirilməsinin zəruri şərtlərini özündə bir-ləşdirən modeli təqdim edilib. Lisey şagirdlərinətədris olunan fizika fənninin təlimi müvafiqprinsiplər və ona təsir edən faktorların əsasındaformalaşmış əsas ideyalara görə təkmil-ləşdirilməlidir. Bu da lisey şagirdinin problem-fərziyyə irəli sürən, tədqiqatçı, mülahizə yürüt-məyi bacaran, məsələləri tərtib və həll edə,özünü təhsilləndirən, özünü qiymətləndirən vəs. bu kimi xüsusiyyətlərə malik bir şəxsiyyətkimi inkişafını təmin edəcək.
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Liseylərdə hər bir tədris vahidinə daxil olanmövzuların tədrisinə hər biri 1 akademik saat,yəni 45 dəqiqə olmaqla 7E modelinin əsasındablok-modul strukturu təklif olunur. Bu strukturagörə 7E modelinin tətbiqi zamanı müəyyənmərhələlərdə fərqli metodlardan istifadə olunur. Liseylərdə fizika təliminin metodik sistemininmodeli qarşılıqlı əlaqədə olan beş komponentiözündə birləşdirir: məqsəd, məzmun, proses-sual, qiymətləndirmə-monitorinq, təlim iştirak-çılarının xüsusiyyətləri (Şəkil 3).
Məqsəd komponenti aşağıdakıları müəy-

yənləşdirir: • Liseylərdə fizikanın təlimi prosesinintəkmilləşdirilməsi;• Lisey şagirdlərində şəxsiyyətyönlü, özünü-təhsil keyfiyyətlərinin, 4K bacarıqlarının vəonların əsasında fizika üzrə dərinləşdirilmişbilik və praktik bacarıqların, habelə müstəqiltədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin formalaşdı-rılması.
Məzmun komponentinə əsasən liseylərdə

fizika fənninin məzmununun layihələşdiril-məsinə Keys tipli tapşırıqlar, əyani təsəvvürlər,tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirən mətnlər,dərinləşdirilmiş biliklər, tədqiqatçılıq qabiliy-yətini formalaşdıran tapşırıqları (Şərifov, 2017A,2018) özündə birləşdirən qneseoloji metodolojibiliklər (Şərifov, 2018A; 2019B; 2021), fizikafənninin istiqamətləri üzrə blok-modul strukturudaxildir. Liseylərdə tədris prosesində ev tapşı-rığının təşkili ən vacib mərhələlərindən biridir.Ev tapşırığına layihə, esse, virtual laboratoriyadatədqiqat, youtube.com-da animasiyaların təhliliaid ola bilər.
Prosessual komponent qarşılıqlı əlaqədə olanvasitələr və təşkili hissələrə bölünür. Vasitələrəevristik, tədqiqatçılıq qabiliyyətləri və tənqiditəfəkkürü inkişaf etdirən metod (problem əsaslı,tədqiqat əsaslı, layihə əsaslı təlimlər, dərs-debatvə s.), (Şərifov, 2018A, 2019B, 2021; Sharifov,2020C), üsul (Beyin həmləsi, Ziqzaq, Auksion,Klaster, Fişboun, Keys, Sinkveyn, İnsert, BİBÖ,Kublaşdırma, Blum çiçəyi, İncə və qalın suallar
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və s.), (Sharifov, 2020D, 2020E, 2020F), formalarvə vasitələr (infoqrafik, anlayışlar xəritəsi,texnoloji xəritə və s.) aiddir. Təşkilə isə moti-vasiya (Şərifov, 2019; Şərifov və Fərzullayeva,2020), təlim prosesinin, laboratoriya və fizikatapşırıqlarının həllində şagirdlərin elmifəaliyyətinin təşkili aiddir. Təcrübə işləri ənənəvivə ya virtual laboratoriya işləri əsasında təşkiledilə bilər və onların yerinə yetirilməsi zamanılaboratoriya işlərinin icraetmə qaydalarındanistifadə olunur (Şərifov, 2018B; Şərifov vəAbdulkərimova, 2019; Sharifov, 2020, 2020A,2020B; Sharifov and MacIsaac, 2021; Sharifov,2022; Sharifov, 2020).Qiymətləndirmə-monitorinq komponentinəliseylər üçün işlənib hazırlanmış perspektiv,cari planlaşdırma, şagirdlərə məlumat mate-riallarına açıq çıxışın təmin edilməsi, şagirdlərləoperativ əks-əlaqənin təşkili, özündə BSQ, KSQ,formativ və özünüqiymətləndirməni əks etdirənmeyarlar əsasında qiymətləndirmə daxildir.Şagirdlərə məlumat materiallarına açıq çıxışimkanının verilməli praktikum, şifahi sorğular,tematik test, eləcə də yekun imtahan zamanıcihazlar, fiziki sabit və trigonometrik funksiyalarda daxil olmaqla əsas fizika düsturları olan isti-nad materialları təklif edilməlidir. Bu imkanlarlisey şəraitində qiymətləndirmənin səviyyəsiniaşağı salmır, əksinə şagirdə materiallardanistifadə edərək bilikləri strukturlaşdırmaq vətətbiq etmək üçün əlavə imkanlar yaradır. Ope-rativ əks-əlaqənin təşkil edilməsi üçün onlardandoldurulmuş nəzarət blanklarını təhvil aldıqdansonra yol verilən səhvlərin mümkün variantınışərh etmək və ya düzgün cavabları təqdimetmək tövsiyə olunur. Qiymətləndirmə aparmaqməqsədilə istifadə olunan tapşırıqların birhissəsini bilavasitə yaradıcı tətbiqetmədə yerinəyetirmək isə situativ tapşırıqlardan istifadəedərkən sualların çətinlik dərəcəsinin xəttiolaraq artması tövsiyə olunur. Bununla yanaşı,lisey şagirdlərinin fəaliyyəti dörd nəzarət meto-dunun tətbiqi (frontal şifahi sorğu, situativ test,özünü qiymətləndirmə testi, şagird-şagirdqiymətləndirmə testi) ilə qiymətləndirilə bilər.Testləri tərtib edərkən hər bir testin qiymət-ləndirilmə balının olması zəruridir.

Təlim iştirakçılarının xüsusiyyətləri kom-ponentinə lisey müəllimləri üçün işlənibhazırlanan müəllimin peşə kompetensiyaları,professional kompetensiyalara malik fizikamüəlliminin inkişaf alqoritmi, şagirdlərin psixo-fizioloji xüsusiyyətləri və onların intellektualqabiliyyətləri aiddir.Qeyd etmək lazımdır ki, liseylərdə fizikatəlimi ilə bağlı işlənib hazırlanan konsepsiyanındüzgün həyata keçirilməsi lisey şagirdlərinininkişafına müsbət təsir göstərəcək. Bu fikribununla bağlı aparılan bir sıra tədqiqatlarınnəticələri də təsdiqləyir (Sharifov, 2020A, 2020B;Sharifov and MacIsaac, 2021; Sharifov, 2022).
NəTİcəMəqalədə liseylərdə fizika fənninin tədrisiilə bağlı problemlər və onların SPSS proqramındafaktorial təhlili göstərilib. Bu problemlərinaradan qaldırılması məqsədilə pedaqoji eksper-imentin axtarış mərhələsində liseylərdə fizikatəlimi sisteminin müddəaları və onun məqsəd,məzmun, prosessual, qiymətləndirmə-monito-rinq, təlim iştirakçılarının xüsusiyyətləri kom-ponentlərini özündə birləşdirən konsepsiya vəonun təlim metodik sisteminin modeli də işlənibhazırlanıb.
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