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Müəllimlər arasında neyromiflərə inamı araşdırmaq, onların yaranması
səbəblərini və hansı yollarla yayıldığını müəyyən etmək məqsədilə
müxtəlif ölkələrdə tədqiqatlar aparılıb. Müəllimlər arasında neyro-
miflərin yayılma dərəcəsini və onların yaranma səbəblərini müəyyən
etmək üçün bu məqalədən 24 tədqiqat işinin nəticəsi təhlil edilib.
Aparılan təhlillərə əsasən deyə bilərik ki, müəllimlik ixtisası üzrə təhsil
alanların tədris proqramlarında müəyyən qədər neyromif var və bu
onların gələcək fəaliyyətinə neqativ təsir edə bilər. Digər tərəfdən,
müəllimlərin elmi ədəbiyyatları mütaliə etməyə marağının olmaması
onların neyromiflərlə bağlı məlumat almasını çətinləşdirir. Bu maneəni
yaradan digər faktorlar isə müəllimlərin xarici dil biliklərinin zəif olması
və müvafiq ədəbiyyatları əldə etmək üçün üzləşdiyi iqtisadi çətin-
liklərdir. Məqalədə neyromiflərin tədris prosesinə mümkün neqativ
təsirinin ölkəmizdə də olma ehtimalı nəzərə alınaraq bu istiqamətdə
tədqiqatların aparılmasının əhəmiyyəti də elmi-nəzəri cəhətdən
əsaslandırılır. 

Açar sözlər: Neyromiflərin yaranması, tədris proqramlarında neyro-
miflər, neyromiflər üzrə tədqiqatlar.
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The research was carried out to investigate the belief in neuromyths
among teachers teaching at the general education level in different
countries, to determine the reasons why these neuromyths are mainly
created and in what ways they spread among teachers. To determine
the prevalence of neuromyths among teachers and the reasons for
the emergence of these neuromyths, the results of a total of 24
research studies were analyzed. According to the research results,
there are some neuromyths in the educational programs of the
teachers, which may have a negative impact on their future activities.
On the other hand, teachers’ lack of interest in reading scientific
literature hinders their acquisition of information about neuromyths.
Other factors that create this obstacle are the teachers’ poor
knowledge of foreign languages and the economic difficulty they face
to obtain relevant literature. Based on these results, there is a
possibility that neuromyths may have negative effects on the
educational process in our country as well. Therefore, conducting
research in this direction can be useful in showing the level of that
probability and giving directions for possible measures.
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ABSTRAcT



GİRİŞNevrologiya üzrə aparılan tədqiqatlar XXəsrin sonlarından etibarən çoxalsa da, busahədəki yeniliklərin ümumtəhsil məktəblərindətətbiqi ilə bağlı müəyyən çətinliklər hələ dəqalmaqdadır (İan və Eleanor, 2010). Nevrologiyavə təhsil sahəsi arasındakı bu boşluq tədrisprosesində dəyişikliklərin edilməsinə maneolur. Bu sahədə aparılan tədqiqatların müəllimlərtərəfindən mütaliə edilməməsi nəinki boşluqlara,hətta yanlış faktların, başqa sözlə, neyromiflərinmüəllimlər arasında yayılmasına zəmin yaradır.Neyromiflərin müəllimlər arasında yayılmasıhaqqında tədqiqatlar çox olmasa da, bu, yenibir anlayış deyildir. Belə ki, ilk dəfə neyromifistilahı Alan Krokard tərəfindən 1980-ci illərdətibb sahəsində beyinlə bağlı yanlış məlumatlarıtəsvir etmək üçün istifadə olunub (Paul, 2014).Beyin və öyrənmə ilə bağlı olan neyromiflərinmövcud olması səbəbi ilə bu anlayış təhsilsahəsində də istifadə edilməkdədir (OECD,2002). Neyromif ifadəsi elmi tədqiqatlarda nevro-logiya ilə bağlı olan yanlış fakt kimi göstərilir.Sözün bir hissəsi olan “mif”ə əsasən də bildirməkolar ki, bu anlayış digər miflər kimi heç birelmi əsası olmayan faktları bildirir. 2002-ci ildəİqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatında(İƏİT) bu problemlə bağlı aparılan beynəlxalqmüzakirədə etibarlı olmayan mənbələrdənməlumatların əldə edilməsi, nevrologiya iləbağlı olan hər hansı faktların təhrif edilərəkkiməsə çatdırılması neyromiflərin əsas yaranmasəbəbi kimi qəbul olunub (OECD, 2002).Neyromiflərin yaranma səbəbləri və mümküntəsirləri barədə müəyyən tədqiqatlar aparılsada, təəssüf ki, onların təhsil sahəsinə neqativtəsirlərini maksimum dərəcədə azaltmaq üçünkonkret tədbirlər yoxdur. Bununla belə, mü-əllimlər arasında neyromiflərin yayılma dərə-cəsinin müəyyən edilməsi gələcək tədqiqatlardaonların təhsilə neqativ təsirlərinin müəyyən-ləşdirilməsində və bu problemin həll yolununtapılmasında faydalı ola bilər (Dekker və b.,2012).

NEYROMİFLƏRİN YARANMASI VƏ 
MÜƏLLİMLƏR ARASINDA YAYILMASI Tədrisin keyfiyyətinə, planlaşdırmaya vəöyrənmənin effektivliyinə təsir edən neyromiflərimüəllimlər bəzi tədqiqat nəticələrindən və yakütləvi informasiya vasitələrindən əldə edirlər.Məsələn, tədris və təlimin daha da təkmil-ləşdirilməsi üçün şagirdlərin öyrənmə üsullarınagörə kateqoriyalaşdırılması neyromifi bir elmitədqiqat əsasında yaranıb. Belə ki, vizual, səsvə kinestetik məlumatların beynin müxtəlifhissələrində işlənməsi ilə əlaqəli tədqiqatnəticələrinin təhrif olunması öyrənmə üsullarıneyromifinin yaranmasına səbəb olub (John vəb., 2007). Bu da müəllimlərin tədris prosesindəfərqli öyrənmə üsullarında dərs keçməsinəəsaslı zəmin yaradır. Ancaq ətraf mühitdənmüxtəlif növ məlumatların (səs, vizual vəkinestetik) qəbulu və emalı beynin müxtəlifhissələrinin birgə işi ilə mümkündür, əks haldahəmin məlumatlar tam mənimsənilməyəcəkdir(Velez, 2014). Yəni şagird hər hansı məlumatıöyrənərkən bunu beynin bir neçə hissəsininbirgə işi ilə etmiş olur. Buradan da belə nəticəyəgəlmək olar ki, əgər müəllim bu mifə inanıbdərsi sadəcə bir üsulda (məsələn sadəcə vizualolaraq) keçsə, onda şagird əldə edilməsi istənilənməlumatı beynində kompleks emal edəbilməyəcək və bu da tam mənimsəməyə maneəolacaq. Burada vurğulanan nüans budur ki,müəllimlər tədris prosesi üçün sadəcə bir üsulseçməsin. Belə ki, tədris prosesinə müxtəlifüsulların (səs, vizual, kinestetik və s.) daxiledilməsi şagirdlərin məlumatları müxtəlif for-malarda əldə etməsi baxımından faydalı olabilər. Buna görə də müəllimlərin dərsi pedaqojicəhətdən təsdiqlənmiş üsullarla keçməsi üçünelmi ədəbiyyatları mütaliə etməsi tövsiyə edilir. Nevrologiya ilə əlaqəli müxtəlif ədəbiyyatlarınmütaliə edilməsi neyromiflərin müəllimlərarasında yayılmasının qarşısını ala bilər. Buədəbiyyatları mütaliə edərkən diqqətli olmaqlazımdır. Belə ki, bəzi hallarda həmin ədəbiy-yatlarda nevrologiya ilə bağlı bəzi məlumatlarilkin mənbədə olduğundan fərqli, təhrif olunmuşformada olur və nəticə etibarilə neyromiflərin
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yaranmasına və yayılmasına zəmin yaradır. Onagörə də bəzən nevrologiya və təhsilin qarşılıqlıəlaqəsinin olduğu ədəbiyyatlar müəllimlərəyanlış məlumatlar verə bilər (Dekker və b.,2012). Odur ki, müəllimlərin müxtəlif ədə-biyyatları təhlil edərkən onların etibarlı mənbəolub-olmamasına, ehtiva etdiyi məlumatlarınelmi cəhətdən təsdiq olunmasına və digərədəbiyyatlar ilə nə dərəcədə ziddiyyətli olduğunadiqqət etməsi tövsiyə edilir. Müəllimlərin nevrologiya ilə təhsilin qarşılıqlıəlaqəsinə dair tədqiqatları mütaliə etdikləri za-man öyrəndikləri təhrif olunmuş hər hansıməlumatları öz həmkarları ilə paylaşmasıneyromiflərin yayılmasına səbəb olur. Buistiqamətdə həyata keçirilmiş tədqiqatlarda damüəllimlərin bir-biri ilə neyromifləri paylaşması,bəzi KİV və ədəbiyyatlar vasitəsilə neyromif-lərin ictimaiyyətə çatdırılması və bir sıra başqasəbəblərdən müxtəlif ölkələrdə müəllimlərarasında neyromiflərə inamın kifayət qədər çoxolduğu müəyyən edilib (Marta və b., 2021).Dekker və başqaları (2017) həyata keçirdikləriuzunmüddətli araşdırmalarda da neyromiflərinyaranmasına və yayılmasına təsir edən əsasamillərin nələr olduğunu müəyyən etməyəçalışıb. Onların gəldikləri nəticələrə görə, həmintəsiredicilər, əsasən, cins, yaş, pedaqoji təcrübə,bu sahə üzrə ədəbiyyatın mütaliə edilməsi vədigər faktorlardır (Kelly və b., 2017). Müxtəliftədqiqatlarda bu təsiredicilərin fərqli dərəcədə

təsiretmə gücünə sahib olduğu qeyd edilib.Məsələn, bəzi tədqiqatlarda qadınların neyro-miflərə inanmağa daha meyilli olduqları gös-tərilsə də, digər araşdırmalarda cinslər arasındaneyromiflərə inanma meyli baxımından fərqinolmadığı müəyyən olunub (Dekker və b., 2012). 
METODOLOGİYABu məqalədə neyromiflərin müəllimlərarasında yayılması mövzusu əsasında müxtəlifölkələrdə həyata keçirilən 24 elmi tədqiqataraşdırılıb və hər tədqiqat üzrə nəticələr təhliledilib. Tədqiqatın əsas məqsədi müxtəlif ölkə-lərdə müəllimlər arasında neyromiflərə inamıvə bu inama təsir edən faktorları müəyyənləş-dirməkdir. Araşdırılan məqalələr Web of Science,SCOPUS, EBSCO, ProQuest və PubMed kimi elmiədəbiyyat bazalarından əldə edilib. Hər birməqalə tədqiqatın aparıldığı ölkə üzrə müəl-limlər arasında neyromiflərin yayılma gös-təricisini ehtiva edir. Hər hansı qərəzli nüanslarınolma ehtimalını nəzərə alaraq yuxarıda göstə-rilən mənbələrdən əlavə olaraq Google Scholarvə Dialnet kimi məlumat bazalarından dagötürülmüş məqalələr təhlil edilib. Müxtəlif ölkələrdə müəllimlər arasındaaparılan tədqiqatlara əsaslanaraq, neyromiflərinyaranmasına və müəllimlər arasında yayılmasınasəbəb olan əsas faktorlar üzrə ümumi nəticələrcədvəl 1-də qeyd olunub. Bu nəticələrə görə,
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Ümumi nəticələr
• Müəllimlərin yarısından çoxu neyromiflərə inanır.
• Neyromiflərə inam tədris prosesinə təsir edir və bu təsir daha çox öyrənmə üsullarındakı fərqliliklər üzrə özünü göstərir.
• Ali təhsil pilləsinin hər səviyyəsi üzrə müəllimlik ixtisasında təhsil alan tələbələrdə neyromiflərə inam təxminən eyni səviyyədədir.

——————————————————————————————————————————————————————————————————
Təsir edən əsas faktorlar

• Müəllimlik ixtisası üzrə hazırılanmış tədris və təlim proqramlarında olan yanlış məlumatlar neyromiflərin yayılmasına zəmin yaradır.
• Müəllimlər arasında nevrologiya sahəsinə maraq onların neyromiflərə inamını azaltmağa kömək edir.
• Neyromiflərin yaranması və yayılmasına bu sahədəki elmi tədqiqatların azlığı da təsir göstərir.
• Populyar nəşrlərin, KİV-in və onlayn mənbələrin nevrologiya ilə bağlı doğru və yanlış məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması

baxımından neyromiflərin yaranmasında əhəmiyyətli təsiri var.
• Müəllimlərin elmi ədəbiyyatları mütaliə etməkdə maraqlı olmaması, bu istiqamətdə hazırlanmış xarici məqalələri həmin dili

bilmədiyinə görə tam mütaliə edə bilməməsi onların elmi və elmi olmayan faktları fərqləndirməkdə çətinlik çəkmələrinə səbəb olur.

Araşdırılmış tədqiqatlar üzrə əsas nəticələrcədvəl 1



müəllimlər arasında neyromiflərə inam əhə-miyyətli dərəcədə mövcuddur. Belə inam tədrisprosesinə, dərsin planlaşdırılmasına təsir edir.Bu təsir daha çox şagirdlərin öyrənmə üsul-larında fərqliliklərlə bağlı yaranmış düşüncəilə əlaqəlidir.Digər nəticələrdə isə neyromiflərin yaran-masına və müəllimlər arasında yayılmasına sə-bəb olan faktorlar müəyyən olunub. Belə ki,həmin nəticələrə əsasən müəllimlik ixtisasıüzrə təhsil verən müəssisələr bu istiqamət üzrəhazırladıqları tədris proqramlarında nevrologiyailə bağlı məlumatlara kifayət qədər yer vermirlər.Həmçinin, həmin tədris proqramlarında müəy-yən dərəcədə neyromiflərin olması və bunlarındoğru faktlar kimi gələcək müəllimlərlə öy-rədilməsi neyromiflərin təhsilverənlər arasındayayılmasına səbəb olur. Təsir edən faktorlardigər müəllimlərin çox hissəsinin nevrologiyaya,elmi ədəbiyyatları oxumağa maraq göstər-məməsi, bəzilərinin isə bu sahəyə marağı olsabelə, yerli dildə (xarici dildə hazırlanmış mə-qalələri oxumaqda müəllimlər çətinlik çəkirlər)məqalələrin kifayət qədər olmamasıdır. Sonuncutəsir edən faktor isə KİV-də, müxtəlif növədəbiyyatlarda neyromiflərin insanlara doğrufaktlar kimi çatdırılması və bu mənbələr va-sitəsilə müəllimlərin nevrologiya ilə bağlı yanlışməlumatlandırılmasıdır. Təəssüf ki, bu kimifaktorlar müəllimlər arasında neyromiflərinyayılmasına və onların bu mifləri dərs prosesindəistifadə etmələrinə səbəb olur. Müəllimlər arasında neyromiflərə inam üzrəhəyata keçirilən tədqiqatlara əsaslanaraq,cədvəl 2-də də qeyd edilən üç əsas neyromifindaha çox yayıldığı müəyyən edilib. Müəllimlərin çoxu birinci neyromifə inanır.

Elmi araşdırmalarda həmin faktın yanlış olduğubildirilsə də, onlar hələ də bunun doğru olduğunudüşünürlər (Daniel və b., 2015). Bu da müəl-limlərin tədris prosesində yalnız bir üsulu seç-məyə çalışması ilə nəticələnir və sonda tədrisinkeyfiyyəti azalır. Digər neyromif isə “Uşaqlar 3 yaşına qədərzəngin öyrənmə mühitinə qoşulmalıdırlar, əkshalda, onların öyrənmə qabiliyyətləri itir” mifidir.Bu istiqamət üzrə aparılan elmi araşdırmalardada yüksək stimullu mühitlərdə beynin inkişafındaçox böyük fərqliliklərin olmadığı təsdiq edilib(Bruer, 1999). Bu faktın yanlış olduğu müəyyənedilsə də, müəllimlər hələ də bunun doğru ol-duğunu düşünürlər. Bu faktın əsas zərərli olduğuməqam müəllimlərin valideynlərlə görüşlərdəhəmin faktları onlara bildirməsi və övladlarınıbu istiqamətdə inkişaf etdirmələrini istəməsidir.Çünki belə olduğu təqdirdə valideynlər övlad-larını çox yanlış istiqamətdə yetişdirə, onlarazərər verə bilərlər.Müəllimlər arasında ən çox inanılan üçüncüneyromifdir. Bu neyromifin əsas mənbəyi emo-sional fəaliyyətlərlə bağlı olan düşüncələrinbeynin sağ yarımkürəsində emal olunması,məntiqi fəaliyyətlərlə bağlı olan düşüncələrinisə sol yarımkürədə işlənməsi nəzəriyyəsidir.Bu da digər neyromiflər kimi nevrologiya sahəsiüzrə hazırlanmış hər hansı məlumatların təhrifolunması ilə yaranıb. Bu neyromifin müəllimlərarasında yayılma statistikasına əsasən, ümumiorta təhsil səviyyəsi üzrə çalışan müəllimlərona ibtidai təhsil səviyyəsi üzrə çalışan müəl-limlərdən daha çox inanırlar (Sefa və Nazan,2016). Bunu belə bir nüans ilə izah etmək olarki, şagirdlər yeniyetməlik yaşına çatdıqlarızaman tədris prosesində öz maraqlarına uyğun
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Müəllimlər arasında ən çox yayılmış neyromiflərcədvəl 2

1) Şagirdlər üstünlük verdikləri öyrənmə üsulunda (məsələn, eşitmə, vizual, kinestetik) məlumat aldıqda daha yaxşı öyrənirlər.
—————————————————————————————————————————————————————————————————

2) Uşaqlar 3 yaşına qədər zəngin öyrənmə mühitinə qoşulmalıdırlar, əks halda, onların öyrənmə qabiliyyətləri itir.
—————————————————————————————————————————————————————————————————

3) Beyin yarımkürələri arasındakı dominantlıq fərqləri (sol və ya sağ beyin yarımkürəsinin daha üstün olması) şagirdlər arasında 
fərdi fərqləri izah etməyə kömək edə bilər.



davranırlar. Belə ki, ibtidai sinifdə şagirdlər on-lara verilən fəaliyyətləri sorğulamadan icraetməyə daha meyilli olsa da, yuxarı siniflərdəaktivlik maraq dairələri üzrə dəyişir. Məsələn,riyaziyyat üzrə həvəsi olan bir şagird marağınınolmadığı təbiət elmləri üzrə dərslərdə passivola bilər. Belə olduqda şagirdin sadəcə riyaziyyatıdaha çox sevməsinə görə onun sol beynini dahaaktiv işlətdiyini iddia etmək doğru olmaz. Həminşagird sağ beyinlə əlaqələndirilən incəsənətdədə uğurlu ola bilər. Ona görə də tədris prosesiplanlaşdırılarkən yuxarıda qeyd edilən nüanslarınəzərə almaq tövsiyə edilir.
NEYROMİFLƏRİN YARANMASI VƏ 
YAYILMASININ QARŞISININ ALINMASI 
ÜÇÜN TƏDBİRLƏRTəhlil edilmiş müxtəlif tədqiqat nəticələrinəəsaslanaraq, neyromiflərin yaranması və mü-əllimlər arasında yayılmasının qarşısını almaqməqsədilə müəyyən tədbirləri qeyd etmək olar(cədvəl 3). Bu tədbirlərin birincisi ilə bağlı onu deməkolar ki, populyar nəşrlərdə, elmi ədəbiyyatlarda,onlayn mənbələrdə və KİV-də nevrologiya iləbağlı kifayət qədər informasiyaların olmamasımüəllimlərin bu sahə üzrə məlumatlandırılmasıistiqamətində problemlər yaradır. Buna görə

də həmin məlumatların gələcəkdə ictimaiyyətədaha geniş çatdırılması və neyromiflərinpaylaşılmamasına diqqət edilməsi vacibdir(Ezequiel və b., 2015). Həlli vacib olan digər tədbir müəllimlikixtisası üzrə təhsil proqramlarına nevrologiyailə bağlı məlumatların daxil edilməsi, mü-əllimlərin ömürboyu təhsilində bu sahəyəmarağının yaradılması və elmi ədəbiyyatlarımütaliə etməsinə təşviqdir. Bu təşviq ilətəhsilverənlərin özlərini bu sahədə inkişafetdirmələri, bildikləri məlumatların mif, yoxsadoğru olduğunu araşdırmaları təmin edilə bilər(Minkang və Derek, 2017). Bəzən isə mütaliəedilməsi zəruri olan elmi ədəbiyyatların əldəedilməsi üçün tələb olunan ödənişin yüksəkolması və onların xarici dillərdə yazılmasıtəhsilverənlərə əngəl yaradır. (Ezequiel və b.,2015). Müəllimlərin həmin ədəbiyyatları mütaliəetməsinə kömək etmək üçün onların tərcüməedilməsi və təhsilverənlərin davamlı inkişafıproqramlarında resurs olaraq istifadə edilməsifaydalı olar. Müəllimlər arasında neyromiflərin yayılma-sının qarşısını almaq məqsədi daşıyan digərtədbirlərə bu sahə üzrə tədqiqatların aparılmasıvə təhsilverənlərin neyromif əsaslı tədris üsul-larını istifadə etmələrinin qarşısının alınmasıdaxildir. 
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Neyromiflərin yaranması və müəllimlər arasında yayılmasına qarşı tədbirlərcədvəl 3

Populyar nəşrlərdə, onlayn
mənbələrdə, KİV-də nevrologiya ilə

bağlı məlumatların paylaşılmasına və
yanlış informasiyaların ictimaiyyətə
çatdırılmamasına diqqət edilməsi

Müəllimlərin nevrologiyaya 
marağının yaradılması və elmi
ədəbiyyatları mütaliə etməyə 

təşviq edilməsi

Ölkədə nevrologiya və təhsilin 
qarşılıqlı əlaqədə olduğu 

tədqiqatların həyata keçirilməsi və 
bu sahə üzrə xarici məqalələrin

tərcümə edilməsi

Müəllim hazırlığı proqramlarına
nevrologiya ilə bağlı məlumatların

əlavə edilməsi və neyromiflərin 
proqramlardan çıxarılması

Müəllimlərin tədris üsullarına 
nəzarət edərək hər hansı neyromif

əsaslı üsulların seçilməsinin 
qarşısının alınması



Nevrologiya ilə bağlı nəzəriyyələrin ümum-təhsil müəssisələrində tətbiqi baxımından mü-vafiq sahə üzrə çalışan mütəxəssislərlə müəl-limlər arasında əməkdaşlıqda boşluqlar var. Busəbəbdən nevrologiya ilə bağlı hazırlanannəzəriyyələr tədris prosesinə ya tətbiq edilmir,ya da təhrif olunmuş formada tətbiq edilir. Buboşluğu aradan qaldırmaq üçün nevrologiyavə təhsilin qarşılıqlı əlaqədə olduğu neyrotəhsilvə koqnitiv nevrologiya kimi sahələrdə müxtəliftədqiqatlar həyata keçirilir (Torrijos-Muelas vəb., 2021; Lorna və b., 2010). Neyrotəhsil nev-rologiya üzrə mütəxəssislərlə müəllimlərarasında əməkdaşlıq yaradır, mövcud nəzəriy-yələrin tədris prosesində tətbiqini təmin edir(Daniel və b., 2011). Müsbət haldır ki, müəllimvə şagirdlərin böyük bir qisminin neyrotəhsiləmarağı davamlı surətdə artır və onlar bu sahənin

peşəkarlığın artırılmasına çox faydalı olacağınıdüşünürlər (Dekker və b., 2012).Bu tədbirlərin təşkili və müəllimlərin ma-arifləndirilməsi istiqamətində dünyada müxtəliffəaliyyətlər həyata keçirilir. Belə ki, 2002-ciildə Birləşmiş Krallıqda İƏİT tərəfindən hazır-lanan “Beyin və öyrənmə” layihəsi əsasındaHerkulano Houzel beyin haqqında məlumatlarüzrə sorğu hazırlayıb (Suzana, 2002). Bu vəbuna bənzər digər tədqiqatların nəticələriişığında dünyanın müxtəlif bölgələrində müvafiqinstitutlar və əlaqədar qurumlar beyin ilə əlaqəliaraşdırmalar aparmaqla yanaşı, insanları busahə üzrə məlumatlandırmağı da vacib hesabedir (Torrijos-Muelas və b., 2021; Ferrero vəb., 2016). Həmin təşkilatların, müəssisələrinvə təşəbbüslərin daha fəalları fiqur 1-də qeydedilib.
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Neyromiflərin yaranması və yayılmasına qarşı fəaliyyət göstərən əsas təşkilat, müəssisə və
təşəbbüslərFiqur 1

Harvard 
universiteti 

tərəfindən yaradılmış 
“Ağıl, Beyin və 

Davranış” 
təşəbbüsü

OECD tərəfindən 
yaradılmış 

“Neyroelm və Təhsil”
proqramı

ABŞ-dakı 
“Beyin, Neyroelm 

Xüsusi Maraq Qrupu” 
birliyiİnsanların 

nevrologiya, 
neyromiflərlə bağlı

məlumatlılığını artırmaqla
məşğul olan əsas 

təşkilat, müəssisə və 
təşəbbüslər

İngilis və 
Amerikan Təhsil 

Tədqiqatı 
Assosiasiyası 
(BERA, AERA)

Strateji 
Təhsil Tədqiqatı

Əməkdaşlığı 
(SERP)

Beyin, Ağıl və 
Təhsil Cəmiyyəti



Əsasən müəllimlər olmaqla hər kəs bu vaxtaqədər müxtəlif ədəbiyyatlardan, kütləvi infor-masiya vasitələrindən, təhsil proqramlarındanəldə etdikləri məlumatların doğru, yoxsa mifolduğunu yuxarıda qeyd edilmiş təşkilatların,müəssisələrin və təşəbbüslərin proqramlarınaqoşularaq müəyyən edə bilərlər. Bu fəaliyyətmüəllimlərin tədris prosesini doğru planlaşdır-maqda, tədris fəaliyyətini effektiv icra etməkdəfaydalı ola bilər. 
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