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                                 İzahat   vərəqi 
 

     Azərbaycan Respublikası milli müstəqilliyinə qovuşduqdan 
sonra keçən müddət ərzində ölkəmizdə istər milli dövlətçilik 
sahəsində, istərsə də sosial-iqtisadi və mədəni quruculuq sahəsində 
əsaslı islahatlara başlanılmış və islahatların aparılmasının hüquqi-
normativ bazası yaradılmışdır. Müstəqil dövlət quruculuğunda 
aparıcı amillərdən biri olan milli təhsil sahəsində də islahatların 
zəruriliyi  respublikanın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və dövlət 
quruculuğunda baş vermiş köklü dəyişikliklərlə bağlıdır. 

Təhsil Sahəsində İslahatlar Proqramı demokratikləşdirmə, 
humanistləşdirmə, inteqrasiya, diferensiallaşdırma, fərdiləşmə, 
humanitarlaşma prinsiplərinə əsaslanaraq, təhsil alanın şəxsiyyət 
kimi formalaşdırılmasını, onun təlim-tərbiyə prosesinin əsas 
subyektinə çevrilməsini başlıca vəzifə hesab edən bütün qurumların 
fəaliyyətini təhsilalanın mənafeyinə xidmət məqsədi ətrafında 
birləşdirən yeni təhsil sisteminin yaradılması zərurətini doğurdu. 
      Respublikada aparılan təhsil islahatları, Boloniya təhsil prosesinə 
keçid, təhsil prosesində baş verən yeniliklər, təhsilimizin dünya 
standartlarına uyğunlaşması, xüsusilə ali pedaqoji təhsilin ardıcıl 
olaraq təkmilləşdirilməsi yüksək ixtisaslı, səriştəli müəllim 
kadrlarının hazırlığına, məktəbdə təlim və tərbiyə işlərinin təşkilinə 
yeni qaydalarla yanaşmağı tələb edir.  
      Cəmiyyətdə insanların bir yerdə sülh şəraitində  və hörmət 
çərçivəsində  yaşaması üçün riayət edilən qaydaların bir qismi  
xalqın içində yaşanılan təcrübələrdən qaynaqlanaraq  formalaşır. 
Digəri isə dövlət tərəfindən qəbul edilir və cəmiyyətdə, dövlət 
idarələrində  çalışanların münasibətlərini müəyyən edir, etik davranış 
qaydalarına əməl olunmasını, davranışın hüquqi tənzimlənməsini 
təmin edir. Bu qaydalar hüquqi normativ sənədlərlə tənzimlənir.  
     Təlim və tərbiyəyə dair hüquqi normativ sənədlər təhsil işçiləri 
üçün, müəllimlər üçün rəhbər pedaqoji sənəd hesab edilir. Bu 
sənədlərdə məktəblilərin, gənclərin tərbiyəsinə dair qanun 
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səviyyəsində tələblər qoyulur, vəzifələr göstərilir, istiqamətlər 
müəyyənləşdirilir.  

Dövlətin funksiyalarından biri olan təhsil   məktəb sistemi, təhsil 
şöbələri  vasitəsilə həyata keçirilir. Hər bir dövlət məktəblərin 
qorunması, fəaliyyəti və inkişafı üçün məsuliyyət daşıyır. Çünki 
məktəb gələcəyimizi müəyyən edəcək olan nəslin formalaşmasında 
mühüm rol oynayan müəssisədir.  Həyatları boyu lazım olacaq bir 
çox şəxsi keyfiyyətlər, cəmiyyətdəki davranış qaydaları məhz 
məktəbdə aşılanır. 

  Gənc nəslin formalaşmasında  əsas şəxslərdən biri olan 
müəllim, müəllim-şagird münasibətlərini ədalət zəminində, pedaqoji 
əsaslar üzərində formalaşdırması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  
Hüquqi əsaslara vaqif olan müəllimlər, təhsil işçiləri münasibətləri  
daha düzgün, hörmət çərçivəsində, müasir tələblərə uyğun qurmalıdır. 
Gənc nəslin təlim və tərbiyə işlərinin milli zəmin üzərində qurulması, 
milli-mənəvi ruhda tərbiyəsi, tariximizin, mədəniyyətimizin, 
pedaqoji fikrimizin, zəngin mənəvi irsimizin öyrənilməsi “Tərbiyə 
prosesinin hüquqi normativ əsasları“ fənninin tədrisinin aktuallığını 
şərtləndirən əsas amillərdən biridir. 

Bu kursun başlıca məqsədi  ilk  növbədə magistr pilləsində 
təhsil alan magistrantları, və ümumiyyətlə isə təhsil işçilərini, təhsillə 
məşğul olan  insanları, habelə pedaqoji tədqiqatçıları təhsil, tərbiyə 
işlərinə dair hüquqi normativ əsaslarla tanış etmək, bu əsaslar 
üzərində pedaqoji bilik, bacarıq və vərdişlər formalaşdırmaq, praktik 
pedaqoji fəaliyyətdə  hüquqi – normativ sənədlərə əsaslanaraq 
onlardan  istifadə etmək bacarıq və qabiliyyətləri formalaşdırmaqdır. 

 Saatlar şərti xarakter daşıya  bilər. Bəzi ali məktəblərdə, 
ixtisas qruplarında fərqli  saatlar ola  bilər. Bu  baxımdan saatların 
bölüşdürülməsi, artırılıb və ya azaldılması, yaxud da mövzuların 
birləşdirilməsi  ixtisas kafedrasının səlahiyyətinə daxildir.    
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                                   TEMATİK PLAN 
 
                          MÖVZULAR müh sem 

1.  Tərbiyə prosesi: mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri. 
Tərbiyə və təhsil tarixinə bir nəzər. Tərbiyə prosesinin 
qanunauyğunluqları və prinsipləri və səciyyəvi 
xüsusiyyətləri. Tərbiyə və təlimin ümumi və fərqli 
cəhətləri. Müxtəlif  yaş dövrlərində şəxsiyyətin inkişaf  
xüsusiyyətləri  

2.  

2. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə 
Dövlət Strategiyası” təhsilimizin inkişafının 
metodoloji əsası kimi. Müasir dövrdə tərbiyə işinin 
məzmunu, vəzifələri və həyata keçirilməsi yolları.  

2 2 

3. Tərbiyə işinin forma və metodları. Tərbiyə prosesinə 
təsir  edən üsullar, tərzlər, vasitələr. Tərbiyə, 
özünütərbiyə, yenidəntərbiyə. Tərbiyə prosesinin idarə 
olunması 

2 2 

4 Tərbiyə və təhsil məsələlərinin hüquqi sənədlərdə əks  
olunması.  Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasında tərbiyə məsələləri. “Təhsil haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nda tərbiyə 
məsələlərinin qoyuluşu. Tərbiyə işinin  təşkilində 
beynəlxalq təşkilatlar və  hüquqi sənədlər.  

2  

5. Təhsil islahatlarından irəli gələn dövlət sənədlərində 
tərbiyə və təhsil . Azərbaycan Respublikasında ümumi 
təhsilin   Konsepsiyası” (Milli Kurikulum),. 
“Azərbaycan 2020 –gələcəyə baxış” inkişaf 
Konsepsiyası və  təhsilin inkişaf perspektivləri.  

2 2 
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6. Tərbiyə prosesinə rəhbərlik və kollegial orqanlarla 
birgə iş. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işi. 
Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini 
(təşkilatçı) tərbiyə işlərinin əsas rəhbəri kimi. 
Tərbiyə işləri üzrə təşkilatçının vəzifələri, işinin 
məzmunu, forma və metodları.  

2 2 

7. Sinif rəhbərinin işi haqqında Əsasnamə.  Sinif 
rəhbərinin işinin məzmunu və fəaliyyətinin səciyyəvi 
xüsusiyyətləri. Sinif saatı. 

2  

8. Azərbaycan Uşaq və Gənclər təşkilatının Əsasnaməsi.  
Tərbiyə işlərinin təşkilində Azərbaycan Uşaq 
Birliyinin fəaliyyəti. Tərbiyə işində şagird özünüidarə 
orqanlarının fəaliyyəti.  

2  

9.   Ailə haqqında hüquqi-normativ sənədlər. Tərbiyə 
prosesində ailənin  fəaliyyəti. Ailənin funksiyaları. 
Tərbiyə prosesində  məktəblə ailənin birgə işinin 
təşkili formaları. Tərbiyə prosesində  məktəblə ailənin 
birgə işinin təşkili formaları. Məktəbdə Valideyn 
Assosiasiyası. 

2 2 

10 Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi  və tərbiyə 
məsələləri. Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya və 
uşaqların tərbiyə məsələləri. Avropa İnsan Hüquqları 
Konvensiyası və tərbiyə məsələlərinin qoyuluşu. İnsan 
hüquqları ilə bağlı məsələləri hazırlayan beynəlxalq 
təşkilatlar gənc nəslin təlim və tərbiyəsi haqqında. 
Təhsil və tərbiyə haqqında rəhbər hüquqi normativ 
sənədlər. 

2  

                                        CƏMİ  20 10 
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   PROQRAMIN MƏZMUN VƏ TƏLƏBLƏRİNƏ  UYĞUN 
OLARAQ  MAGİSTRANT NƏYİ BİLMƏLİ, NƏYİ 
BACARMALIDIR:  
 

  Magistrant bilməlidir: “Tərbiyə” sözü ərəbcə “əl-
tərbiyə” sözünün “rəbb” kökündən əmələ gəlib. O, üç mənanı 
ifadə edir: “Rəba”-doğru yol göstərmək; “Rəbi”-bəsləmək, 
yetişdirmək, böyütmək, tamamlamaq; “riba”-çoxaltmaq. 
“Ərsəyə çatdırma” dedikdə, uşağın sərbəst yaşamaq, öz taleyi 
haqqında düşünməyi bacarmaq və davranışını sərbəst olaraq 
qaydaya salmaq, dünyaya münasibətdə müstəqil dərketmə 
qabiliyyətinə yiyələnmək səviyyəsinə çatdırmaq mənası başa 
düşülür. 

Magistrant tərbiyənin kateqoriyalarını yaxşı bilməli, onların 
mahiyyətini yaxşı anlamalıdır. 

Şəxsiyyətin tərbiyəsi və təhsili dövlətin prioritet 
məsələlərindən biridir. Çünki dövlətin gücü bir  çox cəhətdən 
insanların tərbiyəsindən asılıdır. Buna  görə də istənilən  insan 
layihəsinin hazırlanmasında dövlətin maraqları əsas rol oynayır. 
Dövlət bu sahədə ardıcıl olaraq  hüquqi-normativ aktlar qəbul edir, 
sərəncamlar verir.  

Magistrant bacarmalıdır: Tərbiyənin kateqoriyalarını şərh 
etməyi bacarmalıdır. Tərbiyənin  hüquqi - normativ  əsaslarını 
bilməklə yanaşı onlardan istifadə etməyi  bacarmalıdır. Tərbiyə  
məfhumunu və tərbiyə etmək anlayışını ayırd etməyi bacarmalıdır.  

Magistrant tərbiyənin yaranma tarixi   haqqında  məlumatları 
bilməli,  və bu məlumatlardan istifadə etməyi bacarmalıdır.    

Magistrant bilməlidir:  Naxçıvanda tunc dövrünə aid 
Gəmiqaya abidəsi eramızdan əvvəl I-III minilliklərə aid edilir ki, 
üzərindəki rəsmlər, yazı, işarələr insanların bir-biri ilə ünsiyyət və 
əlaqə, öyrətmə-öyrənmə prosesini əks etdirir. Qayaüstü təsvirlərdə 
rəqs səhnələri o dövrün estetik zövqünü bildirir, ov səhnələri, örüş 
sahələri, keçi, maral, quş, habelə əmək alətləri dövrün peşələri olan 
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ovçuluqdan, əkinçilikdən, maldarlıqdan xəbər verir, at, dəvə, ulaq, 
araba təsvirləri insanların istifadə etdikləri nəqliyyat növünü göstərir. 
Günəş, ağac, çay kimi rəsmlər qədim insanlarımızın inancından 
xəbər verir, daşlar üzərində düz xətlə çəkilmiş bir neçə xət və ya çox 
xət Gəmiqayalıların say anlayışından xəbərdar olmalarını bildirir. 
Gəmiqayalıların bəbir, canavar, ilan, dəvə kimi rəsmlərin müxtəlif 
vəziyyətlərdə daşlara döymə üsulla böyük məharətlə işləmələri bir 
tərəfdən o dövrün rəssamlığını, nəqqaşlığını göstərirsə, digər tərəfdən 
də şübhəsiz insanlara ətraf mühiti, ərazini onun flora və faunasını 
öyrədir. Gəmiqaya rəsmlərində bir atlının baş və ayağında geyim 
olması o dövrün peşələrini (toxuculuq, çəkməçilik və s.) təxmin 
etməyə imkan yaradır. Şübhəsiz böyüklər də əldə etdiyi bilik və 
təcrübələri, qazandıqları peşələri kiçiklərə öyrətmişlər və yaxud da 
kiçiklər böyükləri müşahidə etməklə müəyyən bilik, bacarıq və 
təcrübə əldə etmişlər. 

Gəmiqaya tədqiqatlarından məlum olur ki, Gəmiqayada 
1500-ə yaxın yazı, rəsm daş və metal alətlərlə döymə, qazma, sürtmə 
yolu ilə həkk olunmuşdur. Onlar aşağıdakı kimi qruplaşdırılmışdır: 
1) İnsan rəsmləri; 2) Araba rəsmləri; 3) Heyvan rəsmləri; 4) Müxtəlif 
mövzulu səhnələr; 5) İşarələr; 6) Qeyri-müəyyən təsvirlər. 
Gəmiqayalılar nəqliyyat vasitəsi kimi at, dəvə, ulaq və arabadan 
istifadə etmiş, maldarlıq, ovçuluq, əkinçiliklə məşğul olmuşlar. 
Buradakı araba rəsmləri diqqətimizi cəlb edir. Belə ki, qədim tarixi 
mənbələrdən, “Oğuznamə”lərdən məlum olur ki, arabanı kəşf edənlər 
Kanqlı tayfaları olmuşlar: “...Oğuz Kağanın çeriyində bacarıqlı, 
cüssəli, yaxşı bir kişi vardı. Bu kişi bir araba çapdı... Arabalar 
gedəndə “Kanq, kanq” deyə səs çıxarırdılar. Onun üçün arabaya 
“Kanğa” adı qoydular. Oğuz Kağan kanğaları gördü, güldü, ayıtdı.. 
Qoy yüklü arabaları əsirlər çəksin. Sənə verilən “Kanğaluğ” adı qoy 
kanğanı yada salsın”. Bu ad Dədə Qorqudda “Kanqlı Qoca” və ya 
başqa bir yazılışda “Qanlı Qoca” kimi işlənmişdir. Bu Naxçıvanda 
məskunlaşmış qədim Kəngərli tayfasının adıdır. Gəmiqayalılar 
müxtəlif təbiət hadisələrinə, çaya, ağaca, heyvana inanmış, onların 
təsvirlərini çəkmiş, Günəşə sitayiş etmişlər. Gəmiqayada günəşə 
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sitayişi ifadə edən dairə ortasına nöqtə qoyulmuş rəsmlər vardır ki, 
bu da günəşi, işığı, tərəqqini ifadə edir. 

Pedaqoji mənbələrdə göstərilir ki, qədim Yunanıstanda quldar 
balalarını  xüsusi təlim-tərbiyə müəssisəsinə aparıb - gətirən, onların 
təlim tərbiyəsi ilə məşğul olan adamlara “Peydaqoqos” lar  deyilirdi.  
Qədim yunan dilində  “Paydas”  - “uşaq”, “gogos”-“yola salan” 
deməkdir ki, “pedaqogika”, “pedaqoq” sözləri də buradan meydana 
gəlmişdir. O xüsusi təlim tərbiyə müəssiəsnin adına “Şkola” deyilirdi 
ki, bunun da mənası kitablrda yazıldığı kimi qədim yunan dilində 
“Asudə vaxt keçirilən yer”  deməkdir. 

Pedaqogika elminin banisi, XVII əsrin görkəmli peda-
qoqu Yan Amos Komenski yazır ki, yunanlar  bu sözü Şumer-
lərdən götürmüşlər. Daha  sonra o qeyd  edir ki, tarixdə ilk 
məktəbi Nuhun oğlu Sam yaratmışdır. Adını Skala adlandırmış-
dır. (Коменский Я.A. Великая  дидактика. Глава 8, параграф 
3. стр.23)  Y.A.Komenski  bu fikri bizim eradan əvvəl  I əsrdə 
yaşamış yəhudi əsilli yunan filosofu İosif Flavidən  götürmüş və 
ona əsaslanaraq bunu yazmışdır. 

İosif Flaviy qeyd edir ki, Nuhun oğlu Sam ilk yaratdığı 
məktəbin adını “Skala” qoymuşdur. “Skala” ilkin mənasında 
“pillə”, “mərhələ” mənasını vermişdir. Rus  dilində “Şkala”-  
“dərəcə”, “mərhələ” deməkdir. Nuhun dövründə də pilləli, mər-
hələli məktəb yaradılmışdır. İngilis dilində məktəb mənasını 
verən “Skul”,  fransız dilində “Lekol”, alman dilində “Şule”, 
türk dilində “Okul”, rus və belarus dillərində “Şkola” kəlmələri 
“Skala”  sözündən əmələ gəlmişdir. 

Tarix kitablarında göstəırilir ki, Şumerlərlə Arattalıların 
həmişə sıx əlaqələri, xüsusilə,  müntəzəm olaraq sıx ticarət 
əlaqələri olmuşdur. Naxçıvan Aratta dövlətinin tərkibində 
olmuşdur. Naxçıvan duzu “Duz yolu”  vasitəsilə at arabaları ilə  
Şumerlərə aparılmış və oradan əvəzində lacivərd alıb 
gətirmişlər. İki təkərli, dörd təkərli at arabalarının rəsmi 
Gəmiqaya daşlarında həkk olunmuşdur. 

Gəmiqayadakı təsvirlərin özü sübut  edir ki, burada yüksək 
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inkişaf etmiş maarif və mədəniyyət olmuşdur. Buradakı yazılar, 
işarələr, rəsmlər istedadlı rəssamlar və bilicilər tərəfindən çəkilmiş 
nadir sənət inciləridir. Bu rəsmlər qayaların köksündə bədii, həndəsi-
riyazi dəqiqliklə qazılmış, həkk edilmişdir. Bunların hamısı sözlü 
işarələrdir və Tanrıçılıq-yaradılış inamını yer-göy əlaqələrini, kosmik 
düşüncəni əks etdirir. Bu rəsmləri yaratmaq, iki təkərli, dörd təkərli 
arabalar  kəşf etmək, atlı rəsmində gördüyümüz kimi atlının başında 
papaq, ayağında çəkmə, əynində kürk o dövrün peşələrindən xəbər 
verir.  

Magistrant bacarmalıdır: Tərbiyə və təhsilin yaranma 
tarixini, onun inkişaf dinamikasını əsaslandırmağı bacarmalıdır. 

Magistrant bilməlidir: Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları 
aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir: 
1. Bütün tаriхi mərhələlərdə tərbiyənin хаrаktеri istеhsаlın оbyеktiv 

tələbləri və cəmiyyətin аpаrıcı sinfinin mаrаqlаrı ilə müəyyənləşir ki, 
bu dа оnun mühüm qаnunаuyğunluqlаrını təşkil еdir. 

2. Mütəşəkkil tərbiyə prоsеsi–ictimai həyatin оbyеktiv və subyеktiv 
amilləri ilə şərtlənir. 

3. Tərbiyə cəmiyyətin inkişafi ilə qarşiliqli əlaqədə, dialеktik vəhdətdədir. 
4. İnkişaf həm vеrbal prоsеslərlə (nitqlə, təfəkkürlə), həm də sеnsоr-hərəki 

prоsеslərlə bağlidir.vеrbal prоsеslər - şüurun, mənəviyyatin, sеnsоr-hərəki 
prоsеsləri isə praktik hərəkətlərin əsasinda formalaşir. 

Magistratntın tərbiyənin prinsipləri  haqqında  ətraflı məlumatı 
olmalıdır.  

Tərbiyənin prinsipləri. Məktəbdə tərbiyə prosesinin optimal 
quruluşunu, tərbiyə işlərinin məzmununu, səmərəli üsul və 
vasitələrini müəyyənləşdirməkdə tərbiyənin prinsipləri həlledici rol 
oynayır. Doğrudur, tərbiyənin prinsipləri, bu prinsiplərin miqdarı, 
təsnifatı necə adlandırılması sahəsində də pedaqoqlar arasında tam 
fikir birliyi yoxdur. 

Tərbiyə prinsipləri tərbiyənin müvafiq qanunauyğunluqlarından 
irəli gələn, davranışla əlaqədar milli və ümumbəşəri dəyərlərin 
formalaşmasına güclü təsir göstərən aparıcı ideyadır.  

Tərbiyə prinsiplərinin təsir gücünə malik olması da onun başlıca 
əlamətlərindən biridir. Tərbiyə prinsipi davranışla əlaqədar olan mənəvi 
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dəyərlərin formalaşdırılmasında nəzərə alınır. 
Prinsip, hər hansı bir işi görməzdən əvvəl rəhbər tutulan 

ideya, nəzərə alınan tələb kimi başa düşülür. Tərbiyə prinsipləri 
haqqında nəzəri fikirlərin qeyri-müəyyənliyi, subyektivliyi, elmdən 
uzaq düşməsi isə tərbiyə ilə əməli şəkildə məşğul olan şəxslərin 
fəaliyyətini çətinləşdirir. Prinsiplərin miqdarını və adlarını tərbiyə 
prosesinin qanunauyğunluqları əsasında dəqiqləşdirmək mümkün 
olmuşdur. Tərbiyə prinsipləri sistematık olaraq statusa malikdirlər, 
yəni nisbi müstəqildirlər, köməkçi prinsiplər funksiyasını yerinə 
yetirirlər. Tərbiyə prinsipləri tərbiyə prosesinin məzmunu, metodları 
və təşkilinə verilən əsas tələbləri ifadə edən başlanğıc müddəalardır. 
Bu müddəalar tərbiyə prosesinin spesifikliyini əks etdirir.  

Pedaqoji prosesin qanunauyğunluqlarından irəli gələn, onun 
məzmununa, üsullarına və təşkili formalarına təsir göstərən, müəllim 
(tərbiyəçi) və şagirdlərin (tələbələrin) fəaliyyətini səmərəli qurmağa 
imkan verən aparıcı ideyalara pedaqoji prosesin prinsipləri deyilir. 

Magistrant təlim və tərbiyə prosesi haqqında fərqli, 
ümumi və səciyyəvi cəhətləri  yaxşı bilməlidir.   

Tərbiyə və təlim prosesi arasında ciddi, möhkəm sədd və ya 
sərhəd çəkmək olmaz. Bu hər iki anlayış bir-biri ilə sıx bağlıdır. Belə 
ki tərbiyə etmək, elə həm də təlim etmək deməkdir. Çünki tərbiyə işi 
aparılarkən tərbiyəvi keyfiyyətlərin aşılanması prosesində həm də 
tərbiyə, ədəb, əxlaq normaları öyrədilir, bu sahədə öyrənənlərə 
müəyyən biliklər mənimsədilir. Bu öyrətmə prosesi özü təlim 
prosesidir. Həmçinin təlim etmək, həm də tərbiyə etməkdir. Təlim 
prosesində tərbiyəvi vəzifələr həyata keçirilir. Təlimi tərbiyədən 
tərbiyəni də təlimdən ayrı təsəvvür etmək olmaz. Bununla bərabər 
təlim və tərbiyənin prinsipləri, metod və vasitələri arasında müəyyən 
ümumilik və fərqli xüsusiyyətlər də vardır: 

Magistrant bunları praktik həyatda  istifadə etməyi 
bilməli və həyata keçirməyi bacarmalıdır: 

1. Təlimdən fərqli olaraq tərbiyə işi uzun sürən bir prosesdir. 
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Tərbiyə olunan müxtəlif tərbiyəvi təsirlər nəticəsində böyüyür və 
inkişaf edir. Bunların içərisində əsas təhsil ocağı olan məktəbin bö-
yük rolu vardır. Məktəb həyatı insanın həyatında mühüm rol oynayır. 
Məktəb dövrü insanın şüurunda dərin iz buraxır, onun dünyagö-
rüşünü, həyata baxışını, əqidə və adətləri bu dövrdə təşəkkül tapır. 
Lakin tərbiyə uşağın məktəbə daxil olmasından çox əvvəl ailədən, 
hətta ana bətnindən başlayır və bütün həyatı boyu davam edir. Təlim 
prosesi isə insanın müəyyən yaş dövrünü, həyatının müəyyən bir 
hissəsini əhatə edir. 

2. Tərbiyə prosesinin səciyyəvi cəhətlərindən biri tərbiyə işi-
nin nəticəsinin gec görünməsi və ya bəzən heç bəlli olmamasıdır. 
Bəzən uzun müddət tərbiyə işi aparılır, lakin nəticəsi heç hiss 
olunmur. Sonralar bir neçə illərdən sonra özünü bu və ya digər 
formada göstərir. 

3. Tərbiyə prosesinin bir səciyyəvi xüsusiyyəti də onun özü-
nütərbiyə və yenidəntərbiyə prosesi ilə sıx bağlılığıdır. Uşaq tərbiyə 
prosesində passiv obyekt deyildir. O fəal bir subyektdir. O müvafiq 
tərbiyəvi təsirlərə məruz qalaraq, bu və ya başqa keyfiyyətlərə 
yiyələnmək üçün səy göstərir. Tərbiyənin müvəffəqiyyəti xüsusən 
şagirdlərin özünün arzu və səyindən çox asılıdır. Özünütərbiyə yaxşı 
tərbiyənin nəticəsi olaraq öz davranışını təhlil edərək ona düzəlişlər 
edir, onu təkmilləşdirir, yaxşılaşdırır, pis keyfiyyətləri aradan planlı 
məqsədyönlü şəkildə aradan qaldırır, yeni müsbət keyfiyyətlərə 
yiyələnir. Özünütərbiyə adətən yeniyetməlik dövründən başlayır və 
gənclik illərində daha da inkişaf edir.  

Tərbiyə prosesi uşaqlara təkcə yeni, müsbət keyfiyyətləri 
tərbiyə etməkdən ibarət deyildir; uşaqlarda əmələ gəlmiş mənfi 
sifətləri və zərərli adətləri aradan qaldırmaq da, yəni uşağı yenidən 
tərbiyə etmək də tərbiyə işinin xüsusiyyətidir. Vaxtında uşağın 
tərbiyəsi ilə məşğul olmadıqda, o yenidəntərbiyəyə möhtacdır ki, bu 
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da uzunmüddətli, çətin və mürəkkəb bir prosesdir.  
4. Tərbiyə prosesinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də 

ondadır ki, o uşaqların bütün həyat və fəaliyyətinin düzgün təşkil 
edilməsini tələb edir. Əgər şagirdin bütün həyat və fəaliyyət tərzi 
düzgün qurulmamışdırsa ona edilən bilavasitə tərbiyəvi təsirlərlə çox 
şey əldə etmək olmaz.  

5. Tərbiyə daha çox insanın əxlaqını, mənəviyyatını formalaş-
dırır, onun daxili aləminə, qəlbinə təsir göstərir. Təlim isə daha çox 
insana bilik verir və dünyagörüşünü formalaşdırır. 

6. Tərbiyə prosesinin səciyyəvi cəhətlərindən biri də budur ki, 
ətraf aləm, küçə, bazar, kollektiv, müxtəlif insanlar, həmyaşıdlar uşa-
ğın tərbiyəsinə daha qüvvətli təsir göstərir, nəinki, ətraf aləm onlara 
bilik verir. 

7. Tərbiyə şagirdlərin həyata münasibətlərinin formalaşması 
qanunlarından bəhs edir;  təlim isə şagirdləri bilik, bacarıq və 
vərdişlərlə silahlandırıb, onları intellektual inkişaf istiqamətinə 
yönəldir. 

8. Tərbiyədə tərbiyələndirmək fəaliyyəti, tərbiyələnmə 
fəaliyyəti, tərbiyə fəaliyyəti (birgə fəaliyyət), təlimdə isə öyrənmə 
fəaliyyəti, öyrətmə fəaliyyəti, birgə fəaliyyət (təlim fəaliyyəti) 
mühüm rol oynayır. 

9. Təlim şagirdləri bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlandırırsa, 
tərbiyə uşaqların şüurunda davranış qaydalarına riayət etməyin 
zəruriliyini formalaşdırır. Şagird bu normalara uyğun fəaliyyətini 
qurur. Əqidə anlayışı təhsildə bilik, rəftar, bacarıq, adət isə vərdiş 
anlayışına uyğun olaraq işlədilir. 

10. Təlimdə bilik, bacarıq həyatı dərk etməyə istiqamət-
lənirsə, tərbiyədə əqidə, rəftar, adət həyata münasibəti formalaşdırır. 

11. Tədris prosesi şagirdin məktəbə daxil olduğu vaxtdan 
başlayır və müəllimin rəhbərliyi altında həyata keçirilir. Lakin 
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tərbiyə mühitin, yoldaşların, dostların uşağa göstərdiyi təsirdən əvvəl 
özünü göstərir. Hər bir şagird müəllimin təsirinə məruz qalmazdan 
əvvəl müəyyən tərbiyə tərcümeyi-halı qazanır. Bilik müəllimlə 
şagirdin ünsiyyəti qurulandan sonra əldə edilir. 

12. Təlimdə müəllim öyrətdiklərinin nəticəsini tez əldə edə 
bilir. Belə ki, şagirdlərin necə mənimsədiklərini ya dərsin gedişində 
və ya da növbəti dərsdə üzə çıxara bilir. Lakin tərbiyəvi təsirin bu 
imkanı yoxdur. Onu yoxlamaq çətindir. 

13. Təlimlə tərbiyə əməli iş zamanı daxili əlaqədə, dialektik 
vəhdətdə olurlar. Onlar əməli işdə vəhdətdə həyata keçirilmələrinə 
baxmayaraq hər birinin spesifik fərqli əlamətləri və xüsusiyyətləri 
vardır. 

Magistrant tərbiyə işlərinin təşkilində uşaqların,  
məktəblilərin yaş dərəcələrini, onların  xüsusiyyətlərini  yaxşı 
bilməli və pedaqoji fəaliyyət prosesində onları nəzərə almağı 
bacarmalıdır.    

Magistrant tərbiyə və təhsil işləri ilə əlaqədar  bütün 
dövlət sənədlərini, hüquqi-normativ  sənədləri, təhsil 
islahatlarını  yaxşı bilməli,  öz fəaliyyətində, gələcək  pedaqoji 
fəaliyyətində istifadə etməyi bacarmalıdır.   

Təhsil  islahatları ulu  öndər Heydər Əliyevlə başlamış, 
uğurla  davam etmiş  və bu  gün Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin yetişən gənc nəslin təlim və tərbiyəsi ilə  
bağlı verdiyi sərəncamlar, söylədiyi  müdrik  fikirlər təhsil 
sistemimizin inkişafına, təkmilləşməsinə, dünya  standartlarına 
uyğunlaşmasına istiqamətlənmişdir.       
        Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə 
Dövlət strategiyası” 24 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamı 
təhsilimizin inkişafında, pedaqoji elmimizin inkişafında  yeni bir 
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mərhələ açmışdır. Bu sənəd təhsil sistemimizin  metodoloji əsası, 
pedaqoji elmimizin  təməl prinsipi, və əsas hüquqi-normativ 
sənəddir. 
           Strategiyanın məqsədi ölkədə səriştəli müəllim kadrları 
hazırlığı üçün, ən yeni texnologiyalara əsaslanan, müasir 
infrastruktura malik, yüksək keyfiyyət nəticələrinə görə dünya 
ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan Avropa standartlarına uyğun, 
mükəmməl təhsil sistemi yaratmaqdır. Məqsəd ölkə qarşısında duran 
növbəti strateji vəzifə sosial-iqtisadi həyatın daha da 
modernləşdirilməsi və qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə 
uyğunlaşdırılması yolu ilə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi 
və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Bu 
məqsəddən irəli gələrək təhsilin məzmununun yeniləşdirilməsi, 
səriştəli müəllim kadrlarının hazırlanması, müəllimlərin peşə 
hazırlıqlarının müasir tələblər səviyyəsində təkmilləşdirilməsi, 
onların müasir innovativ metodlarla tədris prosesini qurması, təhsilin 
məzmununun cəmiyyətin tələblərinə, iqtisadi inkişafın tələblərinə 
uyğun şəkildə qurulması, yeni kurikulumların işlənməsi, təhsildə 
idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi, təhsil işçilərinin  ilboyu 
təhsillə, özünütəhsil və özünütəkmilləşdirmə ilə məşğul olması, 
məktəbin maliyyələşdirmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi 
məsələləri  bu dövlət  sənədinin  beş strateji istiqamətində öz əksini 
tapmışdır.   
      Strategiyaya əsasən,  Azərbaycanda məktəbə hazırlıq təhsilinin 
icbariliyinin təmin olunması planlaşdırılır. Bununla yanaşı, 
məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki və əqli inkişafını, sosiallaşmasını 
təmin edən, yaradıcılıq qabiliyyətlərini üzə çıxaran, onlarda həyati 
bilik və bacarıqları, davranış qaydalarını aşılayan təhsil 
standartlarının və yeni kurikulumların hazırlanması, 
təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. 
      Strategiyaya əsasən, uşaqların davamlı inkişafına yönəlmiş 
pedaqoji fəaliyyətə dəstək vermək məqsədi ilə valideynlərin sistemli 
şəkildə pedaqoji-psixoloji maarifləndirilməsi üçün "Səriştəli 
valideynlər" proqramı hazırlanması nəzərdə tutulur.  
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       Təhsilin yeniləşməsində onun yeni məzmunu, keyfiyyəti, 
əhatəliliyi və dərinliyi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
         Pedaqogika elmində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində 
əsas üç amilin böyük rol oynadığı göstərilir: 1) Kim öyrədir; 2) 
Nəyi öyrədir; 3) Necə öyrədir. 
        Bu üç amil strategiyada öz əksini tapmış və müəllim 
şəxsiyyətinə böyük önəm verilmiş, müəllim əsas  sima kimi 
göstərilmiş və səriştəli müəllim kadrlarının yetişdirilməsi  məsələsi 
irəli sürülmüşdür. Səriştəli müəllimin fəaliyyətinə  verilən əsas tələb 
onun onun peşə kompetensiyalarına malik olmasıdır. “Səriştəli 
müəllim” anlayışı pedaqogika aləmində yeni bir anlayışdır. Bəzi 
pedaqoji ədəbiyyatda  bu “Pedaqoji mərifət”, “Pedaqoji ustalıq”  
kimi də işlənmişdir.   
       Qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biri müasir dövrə uyğun 
hərtərəfli inkişaf etmiş şəxs yetişdirmək, dərin bilikli, geniş 
dünyagörüşlü,  yüksək əxlaq və mənəviyyata sahib insan 
yetişdirməkdir. Elə bir insan ki, keçmiş irsi yaşada bilir, bu günün 
reallığını görə bilir və gələcəyi təsvir edə bilir. Yəni yetişdirdiyimiz 
insan  bu gün dünənkindən,  sabah isə bugünkündən daha bilikli və 
daha hazırlıqlı olmalıdır.  
      Strategiya  ölkədə keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya 
ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan, səriştəli müəllim və təhsil 
menecerlərinə, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan infrastruktura 
malik təhsil sisteminin yaradılması üçün beş strateji istiqamətdə 
tədbirlər görülməsini  nəzərdə tutur. Bu sənəddə strategiyanın demək 
olar ki, bütün istiqamətlərində səriştəli müəllim hazırlığı problemi, 
təhsilin məzmunu, forma və metodlarının yeniləşdirilməsi,  
müəllimlərin peşə hazırlığı sisteminin təkmilləşdirilməsi, xarici 
ölkələrin təhsil sahəsində iş təcrübələrindən faydalanmaq kimi 
məsələlər diqqət mərkəzindədir.          
         Strategiyanın birinci istiqaməti səriştəyə əsaslanan 
şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılmasına yönəlmişdir və 
təhsilin məktəbəqədər, ümumi, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali 
olmaqla, bütün pillələri üzrə kurikulumların inkişafı kimi vacib 
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hədəfi əhatə edir. 
       Göründüyü kimi, bu istiqamət təhsilin məktəbəqədər, ümumi, ilk 
peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali olmaqla bütün pillələri üzrə 
təkmilləşdirilmiş, yeniləşdirilmiş kurikulumların hazırlanması 
məsələlərini qarşıya qoyur. 
    Özündə dünyanın mütərəqqi ölkələrinin təhsil təcrübələrini 
ümumiləşdirən bu dəyərli pedaqoji sənəd ölkədə aparılan təhsil 
islahatının həyata keçirilməsi istiqamətində görülmüş mühüm 
işlərdən biridir. O, böyüməkdə olan nəslin hərtərəfli və ahəngdar 
inkişafında mühüm vasitələrdən biri kimi əsas rol oynayır. 
       Strategiyaya əsasən,  Azərbaycanda məktəbə hazırlıq təhsilinin 
icbariliyinin təmin olunması planlaşdırılır. Bununla yanaşı, 
məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki və əqli inkişafını, sosiallaşmasını 
təmin edən, yaradıcılıq qabiliyyətlərini üzə çıxaran, onlarda həyati 
bilik və bacarıqları, davranış qaydalarını aşılayan təhsil 
standartlarının və yeni kurikulumların hazırlanması, 
təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur və deyilir: “Məktəbəqədər təhsil 
üzrə yeni kurikulumun tətbiqinin sürətləndirilməsi zəruridir”. 
        Strategiyada  təhsilin məzmununun formalaşmasında akademik 
biliklərlə yanaşı, praktik bilik və bacarıqların, səriştənin vacibliyi, 
müəllimin öyrətmə qabiliyyəti  önə çəkilir və deyilir: “Səriştə - əldə 
olunmuş bilik və bacarıqları praktiki fəaliyyətdə effektiv və səmərəli 
tətbiq etmək qabiliyyətidir”. Demək, bilikləri öyrətmək, tətbiq  etmək 
səriştəli müəllimin mühüm keyfiyyəti, onun didaktik qabiliyyətinin 
əsas göstəricisidir. Necə ki demişlər: “Öyrədən insan  bilən insandır”.   
      Strategiyanın ikinci istiqaməti təhsil sahəsində insan 
resurslarının müasirləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu istiqamət yeni 
pedaqoji texnologiyaların tətbiqini, innovativ metodlardan istifadəni 
də özündə birləşdirir.  
       Bu istiqamət təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini 
təmin edən, yeni pedaqoji texnologiyalardan fəal istifadə edən 
səriştəli təhsilverənin formalaşdırılmasına xidmət edir. Burada 
təhsilverənlərin peşəkarlığının yüksəldilməsi, təhsilalanların 
nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni sistemlərin qurulması, 
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təhsilalanların istedadının aşkar olunması və inkişafı ilə bağlı 
aparılan işlər, habelə xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar üçün inklüziv 
təlim metodologiyasından istifadə xüsusi diqqətə alınır. Bu bir növ  
“necə öyrətmək” məsələsini özündə ehtiva edir. Strategiyada 
göstərilir ki, “Təhsilin inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olmuş 
ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirən və 
təhsilalanın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan müasir, fəal-interaktiv 
təlim metodları daha yüksək nəticələr verir. Həmin məqsədlə, 
davamlı olaraq mütərəqqi tədris metodlarının yaradılması və 
müəllimlərin səriştəsinin artırılması təhsil siyasətində mühüm yer 
tutur”. Bu gün məktəblərimizdə tədris prosesində interaktiv təlim 
metodlarından istifadə getdikcə genişlənməkdə, artmaqda və öz 
səmərəsini verməkdədir. Avropa  alimlərinin fikrincə, səmərəli, 
təkmil pedaqoji  fəaliyyətin yarısı pedaqoji texnologiyaların, o biri 
yarısı isə müəllimin pedaqoji ustalığının payına düşür.        
      Strategiaynın üçüncü istiqaməti təhsildə nəticələrə görə 
cavabdeh, şəffaf və səmərəli idarəetmə mexanizmlərinin 
yaradılmasıdır. 
 Müasir  təhsili idarəetmə quruluşunda tənzimləmə və əməliyyat 
funksiyaları ayrılmalı, akkreditasiya, sertifikatlaşdırma və peşə 
təhsili üzrə yeni idarəetmə strukturlarının yaradılması nəzərdə 
tutulur.   
      Bu istiqamət təhsil sistemində tənzimləmə və idarəetmənin 
qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında müasirləşdirilməsi, təhsil 
müəssisələrində nəticəyönümlü, şəffaf idarəetmə modelinin, təhsilin 
keyfiyyətinin təminatı və idarə olunması üzrə yeni məlumat – 
hesabat, informasiya sistemlərinin yaradılması kimi hədəfləri əhatə 
edir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən aydın olur ki, təhsildə 
idarəetmənin ictimailəşməsi prosesi sürətlənməkdədir. Valideynlərin, 
ictimai təşkilatların nümayəndələrinin, tələbələrin idarəetmə 
prosesinə cəlb edilməsi aktuallıq kəsb edir. Strategiyada deyildiyi 
kimi  “Bu, ilk növbədə, bütün növ təhsil müəssisələrinin 
müstəqilliyinin artırılmasını, valideyn, şagird, tələbə və təhsil 
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prosesinin digər iştirakçılarını geniş cəlb etməklə təhsil ocaqlarının 
idarə olunmasını, nəticəyönümlü menecmentin və digər müasir 
idarəetmə texnologiyalarının prosesə tətbiqini tələb edir”. 
       Strategiyanın dördüncü istiqaməti ömür boyu təhsili təmin 
edən təhsil infrastrukturunun yaradılmasıdır. 
       Bəli, təhsil işçisi, müəllim və tərbiyəçilər daim oxuyub, 
öyrənməli, öz təhsilini, ixtisas biliyini müntəzəm olaraq 
dərinləşdirməlidir. Öyrənmədən öyrətmək olmaz. Strategiyada 
göstərilir: “Bilik və bacarıqlarını davamlı artıran müəllimlər 
təhsilalanların nailiyyətlərinə əlavə töhfə verirlər”. Burada  
müəllimin səriştəlilik, tədqiqatçılıq bacarıq və qabiliyyətinin inkişaf 
etdirilməsi, müəllimlərin elmi-tədqiqat işlərinə  cəlb edilməsi xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu istiqamət həmçinin təhsil müəssisələrində 
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları əsaslı təlim 
metodologiyasına uyğun infrastrukturun yaradılması, təhsil 
müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması, distant təhsil, istedadlı 
və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil və inkişaf, 
yaşlıların təhsili, peşə-ixtisas və təhsil məsələləri üzrə məsləhət 
xidmətləri göstərən regional universal mərkəzlərin, müasir təminatlı 
peşə-tədris mərkəzlərinin və komplekslərinin qurulması, kampusların 
yaradılması kimi tədbirləri ehtiva edir. Həmçinin bu istiqamətdə 
göstərilir ki, ”ömür boyu təhsilə artan tələbatın ödənilməsi üçün 
kitabxana fəaliyyətinin modernləşdirilməsi, rəqəmsal təhsil 
resurslarından istifadə imkanları genişləndirilməlidir...” Bütün bunlar 
isə son nəticədə iqtisadi inkişafa səbəb olur. “İnsanın ömür boyu 
təhsil almaq tələbatının ödənilməsi isə təhsilin iqtisadi həyatda 
rolunu yüksəldən amillərdən ən mühümüdür” . 
       Strategiaynın beşinci istiqaməti təhsil sisteminin iqtisadi 
cəhətdən dayanıqlı, dünya standartlarına uyğun maliyyələşdirmə 
modelinin qurulmasıdır. 
       Bu istiqamət, o cümlədən müxtəlif mənbələrdən istifadə 
olunmaqla təhsili maliyyələşdirmə mexanizminin 
təkmilləşdirilməsini, təhsil müəssisələrinin adambaşına 
maliyyələşdirilməsinə keçidi, ödənişli təhsil xidmətlərinin 
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göstərilməsinin dəstəklənməsini, büdcədənkənar vəsaitlər hesabına 
formalaşdırılan Təhsilin İnkişafı Fondunun yaradılmasını, təhsil 
tədqiqatlarının aparılmasında  yeni maliyyələşmə mexanizminin 
tətbiqini  nəzərdə tutur. Strategiyada deyilir: “Təhsilin 
maliyyələşdirilməsi mexanizmi təkmilləşdirilməli və təhsil 
sistemində rəqabət mühitinin inkişafını dəstəkləməlidir. Bunun üçün 
təhsilin bütün pillələrində adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin 
tətbiqi, səriştəyə və fəaliyyətin nəticələrinə əsaslanan əməyin ödənişi 
sisteminin yaradılması, maliyyələşdirmənin tədrisin keyfiyyət 
nəticələrinə görə müəyyən edilməsi məqsədəuyğundur”. 
       Bu  gün təhsilin stimullaşdırıcı bir strukturunu yaratmaq, onu 
yeni iqtisadi bağlar və infrastruktur elementləri ilə zənginləşdirmək, 
təkmilləşdirmək zərurəti yaranmışdır. Heç şübhəsiz, Azərbaycan 
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının qəbul 
olunması məhz belə bir zərurətdən irəli gəlmişdir ki, bu gün 
hamımızın qarşısında onun yerinə yetirilməsi üçün konkret vəzifələr 
qoyulmuşdur. 
     Dövlətimiz tərəfindən qəbul olunmuş “Azərbaycan 
Respublikasında təhsilin inkişafı uzrə Dovlət Strategiyası”nın 
həyata kecirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nda  (19 yanvar, 2015-
ci il, Prezident Sərəncamı) təhsilin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı bütün 
məsələlər və onların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar vəzifələr 
konkretliyi ilə öz əksini tapmışdır.  
       Orada  qoyulan təhsilşunaslıq məsələlərini araşdırmaq, 
müzakirələr aparmaq, istər yeni məzmun, texnologiya, idarəetmə və 
maliyyə mexanizmləri, eləcə də səriştəli kadr məsələləri ilə bağlı 
innovasiyaları  dərindən öyrənmək mühüm vəzifələr hesab edilir. 
Müasir pedaqoji elmin tələblərini dərindən öyrənmək, məsələlərə 
yeni pedaqoji təfəkkürlə yanaşmaq, təhsil siyasətinin mahiyyətini, 
məqsəd və vəzifələrini və məzmununu aydın dərk etmək bu yolda 
başlıca istiqamətlər ola bilər. 
      “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı uzrə Dovlət 
Strategiyası”nın həyata kecirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nın 
tələbinə uyğun olaraq humanist və humanitar prinsiplərə istinad 
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etməklə təhsilin yeni məzmunun yaradılması və təkmilləşdirilməsi 
ilk növbədə, inteqrativliyin, dünya təcrübəsinin nəzərə alınmasını 
tələb edir. 
     “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nda 
təhsilin bütün pillələri üzrə, təhsilin məzmunun yeniləşdirilməsi, 
təkmilləşdirilməsi, müasir infrastruktur dəyişikliklərinin aparılması 
nəzərdə tutulur.  
      Ümumiyyətlə, Dövlət Təhsil Strategiyasının həyata keçirilməsi 
üçün nəzərdə tutulmuş fəaliyyət planı islahatçılıq fəaliyyətimizdə 
işlərimizin, demək olar ki, bütün paramertlərində yeniləşməsini, 
təkmilləşdirilməsini bir vəzifə kimi qarşıya qoyur.  
        Ümumiyyətlə, Dövlət Təhsil Strategiyasının həyata keçirilməsi 
üçün nəzərdə tutulmuş fəaliyyət planı islahatçılıq fəaliyyətimizdə 
işlərimizin, demək olar ki, bütün parametrlərində yeniləşməsini, 
təkmilləşdirilməsini bir vəzifə kimi qarşıya qoyur. 
     Bütün bu kimi məsələlər magistrantın həm nəzəri biliklərində, 
həm də  praktik fəaliyyətində öz  əksini tapmalıdır.   
   Magistrant tərbiyə prosesinin məzmununu, onun həyata 
keçirilmə forma və  metodlarını yaxşı bilməlidir.  
      Tərbiyə işinin məzmunu dedikdə onun tərkib hissələri və ya 
istiqamətləri, sahələri başa düşülür. Tərbiyənin məzmunu çox ge-
nişdir və bu bir çox tərbiyə sahələrini əhatə edir. Müxtəlif pedaqoji 
ədəbiyyatda tərbiyənin məzmunu və ya tərkib hissələri müxtəlif say-
da və müxtəlif tərkibdə verilmişdir. Tərbiyə prosesində tərbiyənin 
tərkib hissələri arasında sərhəd çəkmək olmaz. Hər hansı bir 
tərbiyəvi işdə tərbiyənin müxtəlif sahələri, tərkib hissələri özünü 
göstərir. Bu baxımdan tərbiyə işi kompleks xarakter daşıyır və 
şəxsiyyətin hərtərəfli, ahəngdar inkişafına xidmət edir. Ümumiləşmiş 
şəkildə tərbiyənin məzmununu aşağıdakı kimi təsnif etmək olar. : 
Zehni tərbiyə, əxlaq tərbiyəsi, mənəvi tərbiyə, əmək tərbiyəsi, 
estetik tərbiyə, fiziki tərbiyə, ekoloji tərbiyə, iqtisadi tərbiyə, 
hüquq tərbiyəsi. 
        Tərbiyə işinin formaları - tərbiyə prosesinin elə təşkili 
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üsullarıdır ki, burada uşaqların fəaliyyəti üçün əsasən fərdi,  qrup və  
kollektiv təşkili yollarıdır. Tərbiyə işinin forması son dərəcə 
rəngarəng, zaman nöqteyi-nəzərdən isə dinamikdir. Tərbiyə işinin 
formaları tərbiyə prosesinin daxili əlaqəsini, onun elementlərini 
özündə əks etdirən,  tərbiyəçi ilə  tərbiyə olunanın münasibətlərini 
xarakterizə edən pedaqoji  prosesdir. 
  Pedaqoji ədəbiyyatda tərbiyə formasının təsnifatı onun 
şagirdlər tərəfindən necə təşkil olunması, onunla necə bağlı olması 
izah edilərək aşağıdakı  kimi göstərilir: kütləvi, qrup, fərdi, səciyyəvi, 
birləşmiş iş formaları.  
    Magistrant həmçinin tərbiyə metodlarını, tərbiyə işlərinin 
planlaşdırılmasını, tərbiyənin idarə olunması məsələlərini yaxşı 
bilməlidir. Son  dövrlərdə tərbiyə metodları bəzi pedaqoji 
ədəbiyyatda  tərbiyə texnologiyaları kimi də işlədilmişdir.  
        Ümumiyyətlə pedaqoji texnologiya dedikdə əsasən yalnız təlim 
və tərbiyənin texniki vasitələri başa düşülürdüsə, hazırda pedaqoji 
texnologiya dedikdə bütün təlim və tərbiyə prosesində nəzərdə 
tutulan əsas istiqamətlər, məzmun və formanın müəyyənləşdirilməsi, 
öyrətmə və öyrənmə modelləri, idarəetmə prosesi, nəzarət formaları, 
qiymətləndirmə, korreksiya və  istifadə edilən texnoloji vasitələr  
nəzərdə tutulur. 
   Son dövrlərdə təlim-tərbiyə prosesinə fəal və interaktiv metodlar  
daxil olmuşdur. Bunlar daha çox təlim prosesində istifadə edilsə də 
tərbiyə prosesində uğurla istifadə edilir. 
        İnteraktiv metodlar mexaniki yaddaşa deyil, təfəkkürün 
inkişafına, düşüncəyə,  dərketməyə istiqamətlənmişdir. Bu 
metodların tətbiqində qarşılıqlı əməkdaşlıq, razılıq, həmrəylik, 
fikir mübadiləsi, müstəqillik, sərbəstlik əsas  yer tutur. “İnteraktiv 
pedaqogika” ifadəsi də var  ki, onu ilk dəfə 1975-ci ildə alman 
tədqiqatçısı Hans Frits işlətmişdir. 

Tərbiyə işinin  metodlarının xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 
       Tərbiyə metodları tərbiyə olunanların davranışına, hisslərinə, 
şüuruna konkret şəkildə təsir etmək yolu ilə birgə fəaliyyətdə 
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pedaqoji vəzifələrin həllidir, pedaqoq-tərbiyəçi ilə tərbiyə olunan-
ların ünsiyyət və münasibətidir. 

             Tərbiyə metodları müəllimlə şagirdlərin fəaliyyətinin qarşılıqlı 
və birgə fəaliyyətinin təşkili üsullarıdır. 

             Tərbiyə metodları şagirdlərin fəaliyyətinin köməyi ilə 
tərbiyənin məzmununun mənimsənilməsidir. 
       Tərbiyə metodları şəxsiyyətin xüsusiyyətlərinin formalaşması 
üçün müvafiq məqsədlərə istiqamətlənməsidir. 
       Tərbiyə metodları şagirdlərin (tələbələrin) məqsədyönlü 
fəaliyyətinin təşkil edilməsində, müəllim və uşaq kollektivinin 
fəaliyyətində özünü əks etdirir. Tərbiyə metodları uşaqların 
məqsədyönlü fəaliyyətində uşaqların və yeniyetmələrin fəaliyyətinin 
təşkilində, pedaqoq və şagird kollektivinin fəaliyyətində özünü əks 
etdirir. 
       Tərbiyə metodları dedikdə, biz tərbiyə olunanların davranışına, 
hisslərinə, şüuruna konkret şəkildə təsir etmək yolu ilə birgə 
fəaliyyətdə pedaqoji vəzifələrin həllini, pedaqoq-tərbiyəçi ilə tərbiyə 
olunanların ünsiyyətini başa düşməliyik. Tərbiyə metodları 
tərbiyənin məqsəd və məzmunu ilə müəyyənləşir. 

Magistrant bilməlidir ki, pedaqogika elmində metodların 
təsnifatında vahidlik olmasa da, bu məsələdə ümumi bir meyl vardır. 
Alimlərin böyük qismi tərbiyə metodlarının təsnifatında məntiqi əsas 
kimi tərbiyənin psixoloji amillərindən və fəaliyyətin bütövlüyü 
prinsipindən çıxış edirlər. 

Tərbiyə prosesinin psixoloji təhlili göstərir ki, insanın fəaliy-
yəti müəyyən psixoloji amillərlə bağlıdır: bizim fəaliyyətimiz şüu-
run, iradə və adətlərin, habelə hisslərin məhsuludur. 

İnsan şüurlu məxluq olduğu üçün onun bütün fəaliyyəti, dav-
ranışı şüurla tənzim olunur. Buna görə də, ilk növbədə, şüura təsir 
göstərmək, onda əxlaqi təsəvvürlər, inam, əqidə formalaşdırmaq, 
yaxşını və pisi, gözəli və çirkini, doğrunu və yalanı, həqiqini və sax-
tanı insana inandırmaq lazım gəlir. Buna görə də inandırma metod-
ları gərəkdir. 

Tərbiyə şüurla davranışın vəhdətinə əsaslanır. İnsana əxlaqi 
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normaları izah etməklə, inandırmaqla yanaşı, həm də onun bu norma-
lara uyğun davranması, hərəkət etməsi, fəaliyyət göstərməsi, müsbət 
adətlərə yiyələnməsi, alışması vacibdir. Ona görə də alışdırma 
metodları gərəkdir. 

Deməli, tərbiyə işində öncə insanın şüurunu formalaşdırmaq, 
iradəsini möhkəmlətmək, sonra da onda müsbət adətlər yaratmaq və 
bu yolla da şüurla davranışın vəhdətinə nail olmaq, düzgün davranış 
təcrübəsi formalaşdırmaq lazımdır. Tərbiyə işində insanın hissi aləmi, 
duyğuları mühüm rol oynayır. Rəğbət-nifrət, sevinc-kədər, 
xeyirxahlıq-bədxahlıq, humanizm-eqoizm, həzz-ikrah hissləri insanın 
davranışını, rəftarını, hərəkətlərini, fəaliyyətini stimullaşdırır. 
Uşaqlıqdan insan qəlbinə müsbət hisslər aşılanmazsa, orada boşluq 
yaranır və çox vaxt bu boşluğu mənfi hisslər tutur. Nəticədə insan 
qəlbində bədxahlıq, qəddarlıq, laqeydlik, habelə bir çox nəfs 
xəstəlikləri – paxıllıq, tamahkarlıq, kin, qeybət, acgözlük yuva salır və 
insanı xoşagəlməz yollara çəkir. 

Deməli, insan qəlbini nəcib hisslərlə zənginləşdirmək, gözəl 
ürək tərbiyə etmək vacib vəzifələrdən biridir. Bu məqsədlə hissə təsir 
göstərən stimullaşdırıcı tərbiyə metodlarından istifadə edilir. Ona 
görə də rəğbətləndirmə və cəzalandırma metodları gərəkdir. 

Rəğbətləndirmə şagirdlərin hərəkətlərinin müsbət qiymət-
ləndirilməsinin, təqdir edilməsinin ifadəsidir. Rəğbətləndirmə 
müsbət vərdiş və adətləri möhkəmləndirir. Rəğbətləndirmənin təsiri 
müsbət emosiyaların oyanmasına əsaslanır. Rəğbətləndirmə-inam, 
xoş əhval-ruhiyyə yaradır, məsuliyyəti artırır. 

Rəğbətləndirmənin növləri müxtəlifdir: bəyənmə, təqdiretmə, 
“Afərin”, “Əhsən” sözləri vasitəsilə şagirdi ruhlandırmaq, inam 
göstərmək, tərifləmək, təşəkkür elan etmək, tərifnamə vermək, 
hədiyyə ilə mükafatlandırmaq, vəzifəyə irəli çəkmək, fəxri heyətə 
nümayəndə seçmək, şəklini şərəf lövhəsinə vurmaq və s. 

Cəzalandırma metodu pedaqoji-psixoloji təsir metodudur. Bu 
tərbiyə metodu şagirdlərdə arzuolunmaz hərəkətlərin qarşısını almaq, 
onları aradan qaldırmaq məqsədini daşıyır. 

Cəzalandırma metodu xarici stimulları yavaş-yavaş daxili 
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stimullara çevirməyi nəzərdə tutur. Müasir məktəbdə cəzalandır-
manın müxtəlif formaları tətbiq edilir: 

Şagirdin fəaliyyətini bəyənməmək və işinə irad tutmaq, xəbər-
darlıq etmək, yığıncaqda gördüyü işi müzakirə etmək, tənqid etmək, 
danlamaq, məzəmmət etmək, vəzifədən kənar etmək, valideynini 
məktəbə dəvət etmək, valideynlə şagird haqqında korreksiyaedici fər-
di söhbət aparmaq, töhmət vermək, dərsdən kənar etmək (müəllimlər 
otağına göndərməklə), şagirdin sinfini dəyişmək, şagirdin məktəbini 
dəyişmək, son hədd cəza məktəbdən xaric etməkdir ki, buna nadir 
hallarda yol verilə bilər. 
        Magistrant tərbiyə və təhsil məsələlərinin hüquqi sənədlərdə 
əks olunması məsələlərini  yaxşı bilməlidir. Bura daxil olacaqdır : 1. 
Tərbiyə işinin  təşkilində beynəlxalq təşkilatlar; 2) tərbiyə işinin  
təşkilində beynəlxalq hüquqi sənədlər; 3) tolerantlıq prinsipləri 
bəyannaməsi; 4). Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında  
tərbiyə məsələləri; 5) təhsil haqqında Azərbaycan respublikasının 
Qanunu.  
     Magistrant, tərbiyə, özünütərbiyə və yenidəntərbiyə haqqında  
məlumatlara sahib olmalıdır.  

Başqa sözlə desək, tərbiyə şəxsiyyətin məqsədyönlü 
formalaşması və inkişafı prosesidir. Belə formalaşma və inkişaf 
tərbiyənin mahiyyətini təşkil edir. 

Tərbiyə insanı doğulduğu gündən ömrünün sonuna qədər 
müşayiət edir.  
Tərbiyə prosesinin mühüm cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, o, 
kor-koranə bir proses olmayıb, idarəolunan bir prosesdir. Tərbiyə 
prosesi ona görə idarə olunan bir prosesdir ki, onun məqsədi, 
motivləri, funksiyaları və gözlənilən nəticələri mövcuddur. Şübhəsiz 
ki, bunların hər birini nəzərə almaq və tərbiyə işini onlara müvafiq 
şəkildə təşkil etmək elə onun idarə edilməsi deməkdir. 

Özünütərbiyə elə bir prosesdir ki, insan əvvəlki nəsillərin 
təcrübəsini öz daxili inkişafını təmin edən amillərlə mənimsəyir. 
Özünütərbiyə həyata keçirildikdə insan özünü təhsilləndirə bilər.  

Özünütərbiyə  insanın şüurlu olaraq qarşısına qoyduğu 
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məqsədə, ideala və inamlarına müvafiq olaraq öz şəxsiyyətində 
dəyişikliklər etməyə yönəlmiş fəaliyyətindən ibarətdir. 

Özünütərbiyə insan fəaliyyətinin qarşıya qoyulmuş 
məqsədlərə, yaranmış ideal və inamlara şüurlu surətdə müvafiq 
olaraq şəxsiyyətin dəyişilməsinə istiqamətlənməni nəzərdə tutur. 
Özünütərbiyədə şəxsiyyətin inkişafının müəyyən səviyyəsi, insanın 
öz davranışını digər insanların davranışı ilə müqayisədə 
şüurluluğunun  təhlili əsas götürülür.  

Özünütərbiyə düzgün aparılan tərbiyənin nəticəsində 
meydana gəlir. Özünütərbiyə tərbiyədən bilavasitə asılı olan pedaqoji 
prosesdir, tərbiyənin müəyyən bir formasıdır. Tərbiyə olmadan 
özünütərbiyədə yüksək nəticələr qazanmaq qeyri-mümkündür. 

Özünütərbiyə adamın öz şəxsiyyətini müsbət mənada 
dəyişdirmək, təkmilləşdirmək, formalaşdırmaq üçün öz üzərində 
şüurlu, məqsədyönlü və müstəqil surətdə işləməsidir.    
Özünütərbiyə- insanın özündə zehni, mənəvi, fiziki, estetik və s. 
keyfiyyətləri, adət, rəftar və davranışını təkmilləşdirməyə 
yönəldilmiş şüurlu və müntəzəm fəaliyyətidir. 
       Əsl özünütərbiyə işi insanın kamilləşmək, öz idealı səviyyəsinə 
çatmaq, cəmiyyətdə fəal mövqe tutmaq meyli ilə sıx əlaqədar olduğu 
üçün şəxsiyyətin formalaşmasında böyük rol oynayır. Buna görə də 
haqlı olaraq deyirlər ki, özünütərbiyəyə ehtiyac şəxsiyyətin 
inkişafının yüksək formasıdır.  

Tərbiyə və özünütərbiyə bir-birinə möhkəm tellərlə bağlıdır. 
Tərbiyə- müəllimlə şagirdlər (yeniyetmə və gənclər) arasında elə 
ikitərəfli, qarşılıqlı fəaliyyət sahəsidir ki, həmin prosesdə  uşaq tarix 
boyu qazanılmış təcrübə və bilik sərvətləri ilə silahlanır, müəllimin 
bilavasitə və ya bilvasitə göstərdiyi mütəşəkkil təsirlə (özünün 
fəallığı zəminində) həyata düzgün münasibət bəsləyir, faydalı 
adətlərə və davranış qaydalarına yiyələnir.  

Yenidəntərbiyə pis tərbiyənin nəticəsi olaraq daha çətin və 
uzun sürən bir prosesdir. Bir tərəfdən şagirddə özünü göstərən mənfi 
hallar aradan qaldırılır, digər tərəfdən isə müsbət keyfiyyətləri inkişaf 
etdirilir. Bütün bu işlərlə məşğul olmaq tərbiyəçidən möhkəm iradə, 
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səbr, təmkin, soyuqqanlılıq tələb edir. 
       Magistrant tərbiyə və təhsil məsələlərinin hüquqi sənədlərdə 
əks olunması məsələlərini yaxşı bilməlidir. O – 1) Tərbiyə işinin  
təşkilində beynəlxalq təşkilatlar; 2) tərbiyə işinin  təşkilində 
beynəlxalq hüquqi sənədlər; 3) tolerantlıq prinsipləri bəyannaməsi; 
4) Azərbaycan respublikasının konstitusiyasında  tərbiyə məsələləri; 
5) təhsil haqqında Azərbaycan respublikasının Qanunu  kimi 
məsələləri və bu sənədlərdə tərbiyə işlərinin qoyuluşunu yaxşı 
bilməlidir.  
    Magistrant Azərbaycan respublikasinda ümumi təhsilin 
konsepsiyasında  (milli kurikulum)  tərbiyə məsələlərini  
bilməlidir. 

O kurikulum  haqqında geniş biliyə  sahib olmalı və bilməlidir 
ki,  

 30 oktyabr 2006-cı ildə Nazirlər Kabineti tərəfindən “Azərbaycan 
Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli 
kurikulum)təsdiq olundu. Bəs kurikulum islahatını zəruri edən 
səbəblər edən nə idi? 

1. Cəmiyyətdə yeni ictimai siyasi münasibətlərin yaranması 
2. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid  
3. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya 
4. İnformasiya əsrinin tələbləri 
5. Təhsilin məqsəd və vəzifələrinə yeni baxış və yanaşmaların 

formalaşması 
6. Mövcud ümumitəhsil proqramlarının müasir tələblərə cavab 

verməməsi 
Kurikulum islahatının meydana gəlməsi yeni pedaqoji anlayışların 
meydana gəlməsi yeni pedaqoji anlayışların yaranmasına zəmin 
yaratdı. Bu anlayışlar hansılardır? 
Alt standart – əsas standartlarda ifadə olunmuş fikrin müəyyən 
hissəsidir. 
Qiymətləndirmə standartı –təhsilalanların nəaliyyət səviyyəsinə 
qoyulan dövlət tələbi 
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Təlim strategiyaları – Təlim prosesində istifadə olunan forma, metod, 
üsul və vasitələrin məcmusudur. 
     Ümumi təhsil nəticələri – mənimsənilməsi nəzərdə tutulan və 
əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətlərinin konkret bir 
səviyyəsidir 
      Məzmun xətti – fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin 
reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri 
hissəsidir 
      Məzmun standartı – təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə 
qoyulmuş dövlət tələbləri 
Tədris vahidi – dərslikdəki mövzuların tematik qrupu 
      Resurslar – məzmun standartlarının reallaşdırılmasında istifadə 
olunan təlim vasitələri 
Şagird nailiyyəti –bilik və bacarıqlar əsasında qazanılan dəyərlərdir 
     Dəyərlər şəxsiyyəti  şərtləndirən keyfiyyətlərdir.  
Bu sənəddə ümumi təhsil üzrə təlim nəticələri və məzmun 
standartları ümumi təhsilin hər bir pilləsində tədris olunan fənlər, 
həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarı, pedaqoji 
prosesin təşkili, təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və 
monitorinq üzrə əsas prinsiplər öz əksini tapdı.  
     Kurikulumların strukturu belə müəyyənləşdirilir. 
1. Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri 
2. Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə məzmun standartları 
3. Ümumi təhsil pilləsində tədris edilən bilik 
4. Ümumi təhsil səviyyələri üzrə həftəlik dərs və dərsdənkənar 

məşğələ saatlarının miqdarı 
5. Ümumi təhsil sistemində pedaqoji sistemin təşkili prinsipləri 

6. Təlim nailiyyətlərin (nəticələrin) qiymətləndirilməsi və monitorinq 
          Kurikulum sözünə ilk dəfdə Leyden  (1582) və Qlazqo (1633) 
şəhərlərinin universitetlərinin sənədlərində rast gəlinmişdir.  1876 – 
cı ildən təhsil işlərində  ondan bir termin kimi istifadə olunmağa 
başlanmışdır.  XX əsrin 70- ci illərindən  Kurikulum nəzəriyyəsi 
genişlənməyə başlanmışdır.    
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      Kurikulum hərəkatı kimi genişlənən bu təhsil dalğası dünyanın 
inkişaf etmiş ölkələrində  yayılmış, mütərəqqi təhsil təcrübəsi kimi 
öz təsdiqini tapmışdır. 
     Azərbaycanda kurikulum termini ötən əsrin 90-cı illərinin 
sonundan etibarən istifadə olunmağa başlamışdır. İlk vaxtlar "təhsil 
planı" kimi tərcümə olunaraq istifadə edilsə də, sonralar 
araşdırmalarda kurikulum kimi işlənmiş, son illərdəki hüquqi-
normativ sənədlərin dilində də eyni ilə həmin anlayış saxlanılmışdır. 
     Kurikulum – təhsilin ayrı-ayrı pillələri üzrə təlimin 
nəticələrini və məzmun standartlarını, tədris fənlərini, həftəlik 
dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, təlim-
tərbiyə prosesinin təşkili, təlim nəticələrinin monitorinqi və 
qiymətləndirilməsinin keçirilmə mexanizmini əhatə edən 
konseptual  sənədlər toplusudur. 
     Biz  bu   sözü  bir  termin olaraq  Avropadan  aldığımızdan və 
ona  uyğun olaraq onun mahiyyətini, məqsədini və 
etimologiyasını da Avropa sayağı şərh edir, onu latın sözü kimi 
“Təlim kursu”, “Tədris proqramı”, “Təlim yolu” adlandırırıq. 
Bunu da təbii  saymaq olar. Çünki biz onu Avropadan belə 
almışıq.  
       Amma, bilməliyik ki, Avropa özü  də bir  çox məsələləri 
Şərqdən almış, Şərq müdrikliyindən bəhrələnmiş və ondan 
səmərəli istifadə etmişdir. Kurikulum da bunlardan biri hesab 
edilə bilər.  
       Kurikulum Hindistanda V əsrdə yaranmışdır. Kurikulum 
sözünün etimılıgiyası da hind  dilindədir. Belə ki, V  əsrdə 
Hindistanda gerilik, avamlıq, cahillik hökm sürürdü. Bunu 
aradan qaldırmaq üçün orada xüsusi icmalar, cəmiyyətlər, 
təşkilatlar, ailələr yarandı ki, onlar cəhalətə qarşı mübarizəyə 
başladılar. Bunu “KURİKUL” adlandırdilar.  “Ku” hind dilində 
“cahillik”, “avamlıq” deməkdir. “Ru” və ya “Ra”  hind dilində 
“Ziya”, “İşıq” deməkdir. “Ra” qədim Hindistanda “Günəş  
Allahı”  hesab edilmişdir. ”Kul” isə   “Ailə”, “birləşmə”, “İcma”  
deməkdir. Demək “Kurukul” – “Cahilliyə qarşı, qaranlığa qarşı 
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işığın, ziyanın mübarizəsi  cəmiyyəti” - mənasını verir. Qaranlığı 
qaranlıq deyil, işıq aydınlata bilər.  Bu gün Hindistanda məktəbə  
elə “Kurikul”  deyilir.  
     Bəli, bunun  ilki Şərqdə, Hindistanda yaranmışdır.      
     Kurikulum təhsil prosesinin məqsədinə əsasən, müvafiq dövlət 
standartlarına uyğun şəkildə, bu və ya digər təhsil pilləsi və 
istiqamətləri üzrə təhsilin məzmununa və mənimsənilmə qaydalarına 
aydınlıq gətirir. Kurikulum tədris planını, ayrı-ayrı fənlər üzrə tədris 
proqramlarını, metodik təminatla əlaqədar tövsiyələri, 
qiymətləndirmə və başqa təhsil texnologiyalarını özündə birləşdirir. 
Respublikamızda təhsilin ayrı-ayrı pillələri və səviyyələri üzrə 
kurikulumlar (təhsil proqramları) həyata keçməkdədir. 
    Magistrant    məktəbdə tərbiyə işlərinin təşkilində məktəbdə 
təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavinin – Təşkilatçının,  sinif 
rəhbərlərinin apardığı  tərbiyəvi işlərin  məzmununu, onların 
vəzifələrini  bilməlidir.   

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işləri üzrə 
təşkilatçı (tərbiyə işləri üzrə təşkilatçı) o ümumtəhsil məktəbində 
direktorun müavini hesab edilərək məktəbdə və məktəbdənkənar 
tərbiyə işlərinin əsas təşkilatçısı və rəhbəridir. 

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işləri üzrə təşkilat-
çının əsas vəzifəsi sinif rəhbərləri və müəllimlərin apardığı tərbiyəvi 
işlərə rəhbərlik etmək, onlara lazımi metodiki kömək və istiqamətlər 
vermək, şagird kollektivinin, uşaq və gənclər təşkilatının apardığı 
tərbiyəvi işləri nizamlamaq və məqsədyönlü təşkil etməkdir. 

Məktəbdə tərbiyə işləri üzrə təşkilatçının üç mühüm 
vəzifəsi vardır: 1)Təşkilatı vəzifə; 2) metodiki vəzifə; 3) 
İdarəçilik vəzifəsi. 

Məktəbdənkənar təlim-tərbiyə işi könüllülük əsasında qurulur, 
ailə, təhsil müəssisələri, ictimai təşkilatlar, yaradıcılıq birlikləri, cə-
miyyətlər, fondlar, əmək kollektivləri ilə birlikdə, həmçinin ayrı-ayrı 
vətəndaşların köməyi ilə aparılır. Məktəbdənkənar təhsil müəssi-
sələrinə aşağıdakılar daxildir: Uşaq və gənclər  yaradıcılıq 
mərkəzləri. Texniki yaradıcılıq mərkəzləri. Ekoloji tərbiyə və 
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təcrübəçilik mərkəzi. Turizm və diyarşünaslıq mərkəzi. Uşaq və 
gənclər idman məktəbi. Şahmat məktəbləri. Uşaq dəmir yolu.  

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində məşğul olan uşaqlar, 
şagirdlər, tələbələr məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin xidmətlə-
rindən pulsuz və güzəştlə istifadə edirlər. Məktəbdənkənar təhsil 
müəssisələrində işin məzmun və formalarını həmin müəssisələrin 
şuraları müəyyən edir. 

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin əsas fəaliyyət istiqa-
mətlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Dərnək məşğələləri; 
2.Mədəni-kütləvi tədbirlərin, müsabiqələrin, idman yarışlarının 

keçirilməsi; 
3. Təlimati-metodiki işlər. 
Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində məşğul olan uşaq, ye-

niyetmə və gənclərlə istirahət, bayram və tətil günlərində də iş 
aparılır. 
      Sinifdənхаric tərbiyə işinin fоrmаlаrı və təşkili prinsipləri 

Sinifdənхаric tərbiyə işlərinin təşkili formalarını əsasən aşağı-
dakı kimi bölmək olar. Fərdi iş formaları, qrup hаlındа iş forma-
ları, kollektiv iş formaları, kütləvi iş formaları, səciyyəvi iş 
formaları. 

Magistrant ixtisas müəllimi olmaqla bərabər o həm də 
gələcək sinif  rəhbəridir. Bu baxımdan sinif  rəhbərinin işini 
yaxşı bilməli və işini həyata keçirməyi bacarmalıdır.  

  Sinif rəhbərinin pedaqoji işinin məzmunu çoxcəhətlidir. 
Təhkim olunduğu sinif şagirdlərinin dünya baxışlarını formalaş-
dırmaq, əqli, ideya-siyasi, əxlaqi, hüquq, əmək, estetik, fiziki, iqti-
sadi və ekoloji tərbiyə vəzifələrinin yerinə yetirilməsini istiqamət-
ləndirmək, məktəbə yaxın olan iqtisadi əmək kollektivləri və ictimai 
təşkilatları ilə rəhbərlik etdiyi sinif şagirdlərinin sıx əlaqəsini yarat-
maq, valideynlərlə müntəzəm iş aparmaq, onların pedaqoji mədəniy-
yətini yüksəltmək, şagird birliklərinə və özünüidarə təşkilatlarına 
arxalanaraq lazım gəldikdə onların fəaliyyətinə ustalıqla nüfuz edib 
düzgün pedaqoji istiqamət vermək və s. belə mühüm işlər sinif rəh-
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bərinin fəaliyyətində geniş yer tutur. Sinif rəhbərinin öyrədici, 
maarifləndirici, tərbiyəedici, inkişafetdirici, ictimai-siyasi  
funksiyaları  vardır. 
        Sinif rəhbərinin əsas fəaliyyət sahələri aşağıdakılardır: 

1. Ayrı-ayrı şagirdləri və sinif kollektivini davamlı öyrənmək; 
2. Şagird kollektivini təşkil etmək, vəzifə bölgüsü aparmaq; 
3. Müəllimlərin tərbiyəvi fəaliyyətini tənzim etmək; 
4. Sinifdənxaric tərbiyə işlərini təşkil etmək; 
5. Şagirdlərin biliklərə dərindən yiyələnməsinə nəzarət etmək; 
6. Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı təcrübə qazanmasına və 

davranışlarına nəzarət etmək; 
7. Şagirdlərdə davranış mədəniyyətinin tərbiyə edilməsi; 
8. Valideynlərlə iş aparmaq. 
 Məktəblərdə sinif rəhbərləri tərəfindən tərbiyə işinin əsas 

forması hesab edilən, bütün təlim-tərbiyə prosesini və onun təhlilini 
əhatə edən “sinif saatı” geniş tətbiq olunur. Sinif saatını keçirməkdə 
sinif rəhbərinin vəzifəsi şagirdlərdə məqsədyönlü, işgüzar ünsiyyəti 
təmin etmək, sinifdə sağlam əxlaqi mühit yaratmaqdır. Sinif saatı 
əvvəlcədən dərs cədvəlinə daxil edilir, həftədə bir dəfə müəyyən 
olunmuş gündə keçirilir. Məktəb təcrübəsindən məlumdur ki, sinif 
saatının, əsasən, üç funksiyası var: maarifləndirici, istiqamətverici və 
təşkiledici funksiya. 
      Magistrant tərbiyə işlərinin təşkilində məktəb Uşaqlar 
Birliyinin  fəaliyyətini öyrənməlidir. O bilməlidir ki,   uzun illər 
кеçmiş SSRİ məкanında, о cümlədən Azərbaycanda vahid uşaq 
təşкilatı olan Piоnеr təşкilatı fəaliyyət göstərmiş və о, uşaqların 
təşкilindən daha çох məкtəb həyatının təşкili fоrmasına çеvrilmiş və 
məktəbin tərbiyə işlərinə qüvvətli təsir göstərmişdir. Pioner 
təşkilatının özünəməxsus  qanunları, adət, ənənə  və mərasimləri 
olmuşdur.  
     Pioner təşkilatı kommunist uşaq təşklilatı kimi keçmiş SSRİ- də 
1922-ci ilin 19 mayında yaradılmışdır.   
     Azərbaycanda da 1922-ci ilin yay  aylarından etibarən Bakının 
fəhlə rayonlarında, neft mədənlərində Bayılda, Balaxanıda ilk uşaq 
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dəstələri fəaliyyət  göstərmişdir. Lakin rəsmi şəkildə Azərbaycanda 
ilk Kommunist Uşaq Təşkilatı – Pioner Təşkilatı 1923-cü ilin 
martında yaradılmışdır. 1930-cu ilədək uşaq dəstələri fabrik və 
zavodların, neft mədənlərinin nəzdində yaradılırdı. 1930-cu ildən 
uşaq təşkilatları məktəblərə keçirilmiş və məktəblərdə fəaliyyət 
göstərmişdir. 
    SSRİ dağıldıqdan sonra Azərbaycan müstəqillik qazandı. 
Kommunist Partiyası ləğv olunduğu kimi, Uşaq Kommunist təşkilatı 
olan pioner təşkilatı da ləğv olundu.  
Azərbaycan Uşaqlar Birliyi (AUB) Rеspubliкa piоnеr təşкilatının 
hüquqi varisi кimi 1992-ci ildə yaradılmış, həmin il, fеvral ayının 1-
dən Azərbaycan təhsilli Nazirinin əmri ilə piоnеr baş dəstə rəhbəri 
vəzifəsinin adı dəyişərəк “Uşaqlar birliyi təşкilatları rəhbəri” 
adlandırılmışdır. 
        Azərbaycan Uşaqlar Birliyi uşaqlar və yеniyеtmələri özündə 
birləşdirən, qarşılıqlı yardım, humanizm və dеmокratiya prinsiplərinə 
əsaslanan кönüllü birliкdir. О, Azərbaycan Rеspubliкası 
Коnstitusiyası və qanunvеriciliкlərinə, özünün əsasnaməsinə müvafiq 
fəaliyyət göstərir. 
          Birliyin məqsədi uşaqları müstəqil həyata hazırlamaqda, öz 
rеspubliкasının ləyaqətini vətəndaşı кimi böyüməкdə hər bir üzvünə 
кöməк еtməкdədir. 
        Azərbaycan Uşaqlar Birliyi “Vətən, хеyirхahlıq və ədalət 
uğrunda” dеvizi altında fəaliyyət göstərir. Birliyin rəmzləri: 
bayraq, qalstuк və fərqlənmə nişanıdır. 
       Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin Əsasnaməsini qəbul еdən, оnun 
işində iştiraк еdən, rеspubliкanın hər bir saкini, 10 yaşından еtibarən 
birliyin üzvü оla bilər. Birliyə qəbul fərdi qaydada кеçirilir. Qəbul 
qaydaları və mərasimləri birliyin ilк təşкilatları tərəfindən 
müəyyənləşdirilir. 
      Uşaqlar birliyinin ilк təşкilatları nəzdində 7-10 yaşlı uşaq 
qrupları yaradıla bilər. 

Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin Qanunları aşağıdaкılardır: 
– Vətəni sеv, оnun təbiətini qоru, öz хalqının tariхini, 
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dilini, mədəniyyətini, adət və ənənələrini öyrən; 
– Yaşlılara hörmət еt, balacaların qayğısına qal, yardıma 

еhtiyacı оlanlara кöməк əlini uzat; 
– Dоstuna sədaqətli və еtibarlı оl; 
– Biliкlərə möhкəm yiyələn, idmanı sеv, asudə vaхtdan 

səmərəli istifadə еt. 
Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin hər bir üzvü aşağıdaкı hüquqlara 
maliкdir: 

– Birliк tərəfindən müdafiə оlunmaq; 
– Birliyə кönüllü daхil оlmaq və çıхmaq; 
– Birliyin özünüidarə оrqanlarını sеçməк və оnlara sеçilməк; 
– Birliyin fəaliyyətinə aid hər hansı məsələ ilə əlaqədar 

təкliflər vеrməк, оnu müzaкirə və tənqid еtməк. 
             Uşaqlar birliyinin işinin məzmunu оnun fəaliyyət 
prоqramında əкs оlunmuşdur.         Fəaliyyət prоqramı variativliк 
əsasında tərtib оlunmuşdur. Buraya əsasən aşağıdaкı istiqamətlər 
aiddir: 
       Ağıl çırağı.  Dərin və möhкəm biliкlər uğrunda mübarizə 
aparmaq, müasir еlm və tехniкaya yiyələnməк, öz tariхi кöкümüzü, 
sоyumuzu, dilimizi, dinimizi, ədəbiyyat və mədəniyyətimizi dərindən 
öyrənməк hər bir uşaq təşкilatının fəaliyyətinin əsas istiqaməti 
оlmalıdır. 
      Bu məqsədlə dəstələrdə “Öyrənməyi öyrən” və “Hər şеyi bilməк 
istəyənlər” кlubları, qarşılıqlı yardım qrupları, “Natiqliк sənəti”, 
«Bədii охu» dərnəкləri, sual-cavab gеcələri, оlimpiada və 
viкtоrinalar, qabaqcıl müəllimlərlə, alimlərlə görüşlər, кitab 
müzaкirələri, “Şən və hazırcavablar кlubu”nun müхtəlif tədbirlərini 
təşкil еtməк оlar. 
       Хalqımızın tariхi irsi. Хalqımızın milli adət-ənənələrini, 
rəvayətlərini, milli və dini bayramlarını, müdriк кəlamlarını 
öyrənməк, хalqın tanınmış adamları haqqında məlumat əldə еtməк, 
«Хalq еnsiкlоpеdiyası»nın tərtibində iştiraк еtməк, Azərbaycan 
fоlкlоrunu tоplamaq, dağıdılmış və pis vəziyyətdə оlan tariхi 
abidələrin yеrlərini və tariхini üzə çıхarmaq, dоğma rеspubliкanın 
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tariхi ərazilərinə, qədim şəhər və кəndlərinə, diyarşünaslıq 
muzеylərinə екsкursiyalar və s. işlər bu fəaliyyət prоqramına aiddir. 

Gücümüz birliкdədir. Bu gün başımız üzərində dalğalanan ay-
ulduzlu, üç rəngli milli bayrağımızın rəmzi mənaları hər bir 
Azərbaycan vətəndaşının fəaliyyətinin əsas istiqamətinə çеvrilmişdir. 
«Gücümüz-birliкdədir» fəaliyyət prоqramına dоstluq gеcələrinin və 
fеstivalların təşкili, əlamətdar günlərin кеçirilməsi, rеspubliкadan 
кənarda yaşayan həmyaşıdlarla əlaqə yaradılması, müstəqil dövlətlər 
arasında uşaq yaradıcılıq müsabiqələrinin кеçirilməsi və s. iş 
fоrmaları aiddir. 
     İş insanın cövhəridir Кiçiк yaşlarından əməyə alışmaq, zəhmətlə 
pul qazanmaq, qənaətcil və təsərrüfatçının, iqtisadçının müvəffəq 
işinin ilкin şərtidir. Bazar iqtisadiyyatı dövründə bu, хüsusilə 
vacibdir. «İş insanın cövhəridir» istiqamətində fəaliyyət prоqramının 
məzmununa məкtəbdə кiçiк artеllər açıb tiкiş, tохuma işləri ilə 
məşğul оlmaq, cildləmə sехi, təmir briqadası yaradıb «Хоş хidmətlər 
bürоsu» açmaq, dərman bitкiləri tоplayıb aptекlərə təhvil vеrməк, еv 
ayaqqabıları tiкməк, zərflər, qutular hazırlamaq, mеtal və кağız 
tullantıları tоplayıb tədarüк məntəqələrinə təhvil vеrməк və s. aiddir. 
Bu məqsədlə müхtəlif iş fоrmaları tətbiq еdilə bilər. Məsələn, “Hansı 
pеşə yaхşıdır” mövzusunda disput, “Mənim gələcəк pеşəm” 
mövzusunda rəsm müsabiqəsi кеçirməк, “Qənaətcillər” pоstu 
yaratmaq, baza müəssisələrinə екsкursiyalar təşкil еtməк və s. 
Dünyanı gözəlliк хilas еdəcəк. Uşaqlar Birliyinin işinin 
məzmununda еstеtiк tərbiyənin хüsusi yеri vardır. Uşaq коllекtivində 
aparılan işlər еmоsiоnal, cəlbеdici və maraqlı оlmalıdır. 
      Azərbaycan хalqının, bütün dünya хalqlarının zəngin mədəni 
irsini, bədii sənət nümunələrini uşaqlara çatdırmaq, оnların еstеtiк 
təsəvvürlərini gеnişləndirməк, bədii yaradıcılığını inкişaf еtdirməк, 
həqiqi gözəlliyi dərк еtməyi öyrətməк, uşaqları incəsənətin müхtəlif 
növlərinə cəlb еtməк еstеtiк tərbiyə sahəsində оnlarla aparılan işin 
əsas məzmununu, başlıca istiqamətlərini təşкil еtməlidir.Bu məqsədlə 
məкtəbdə uşaq ansamblları, ədəbi-bədii yaradıcılıq dərnəкləri 
yaratmaq, rəsm, mahnı müsabiqələri, musiqi gеcələri, incəsənət 
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şagirdləri, görкəmli sənət adamları ilə görüşlər, muzеylərə, şəкil 
qalеrеyasına екsкursiyalar, gözəlliк haqqında söhbət və disputlar 
təşкil еtməк оlar. 
  Yaşıl dünya . Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin üzvləri ətraf mühitin 
qоrunması və mühafizəsi işində bütün həmyaşıdlarını səfərbər 
еtməli, bərəкətli tоrpaqlarımızı, gözəl havamızı, suyumuzu, mavi 
Хəzərimizi, çay və göllərimizi qоrumaq, suya qənaət еtməк, yaşıllığı 
artırmaq hamının, о cümlədən hər bir məкtəbinin bоrcudur. Bu 
sahədə həyata кеçirilən işlərin məzmununa: 

– Şəhəri, rayоnu, qəsəbəni, кüçəni, məкtəb həyətini 
yaşıllaşdırmaq; 

– Şəhər, rayоn, qəsəbə üçün güllər əкməк; 
– Quşları, hеyvanları qоrumaq və yеmləməк; 
– Екоlоji кəşfiyyat aparmaq, ətraf mühitin çirкlənmiş 

оbyекtlərini aşкara çıхarmaq; 
– Dərman bitкilərini əкməк və tədarüк еtməк; 
– Məкtəbyanı sahədə həmişəyaşıl, həmçinin mеyvə 

ağaclarının tinglərini çохaltmaq və sоnradan оnları yоl кənarında 
ayrılmış хüsusi yеrlərdə əкməк. 
Екоlоji tərbiyə məqsədi güdən bu işləri həyata кеçirməк üçün 
yaşıllaşdırma və abadlaşdırma tədbirləri, təbiətə екsкursiyalar, 
iməciliкlər təşкil еtməк, rеspubliкanın təbii sərvətlərinin siyahısının 
tərtib еdilməsində iştiraк еtməк, екоlоji dəstələr, qərargahlar, 
“Təbiətin dоstları” birliкləri yaratmaq оlar. 
 Güclülər, cəsurlar, çеviкlər .Uşaqlar birliyinin işinin məzmununda 
fiziкi tərbiyəyə хüsusi diqqət yеtirilir. Idman, fiziкi tərbiyə 
sağlamlıq, gümrahlıq və gözəlliк, şən əhvali-ruhiyyə, iti ağıl, 
möhкəm iradə və хоş хasiyyət dеməкdir.Ciddi rеjimə, sanitar-
gigiyеna qaydalarına əməl еtməк, zərərli vərdişlərdən uzaq оlmaq 
birliк üzvlərinin həmişə diqqət mərкəzində dayanmalıdır. 
      Оyun prоsеsində uşaqlarda şən əhvali-ruhiyyə yaranır, qarşılıqlı 
yardım, коllекtivin mənafеyi uğrunda mübarizə aparmaq кimi 
müsbət кеyfiyyətlər fоrmalaşır. Uşaqlar həyata, insanlara münasibəti, 
хarici aləmə təsir vasitələrini оyun prоsеsində öyrənirlər.Azərbaycan 
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хalq оyunlarının uşaqlar üçün müstəsna əhəmiyyəti vardır. Bu 
оyunlar хalqın yaşayış tərzini, mədəniyyətini, əməк fəaliyyətini və 
əхlaqi кеyfiyyətlərini əкs еtdirir. Оnlardan хalq şənliкlərində, 
bayramlarda istifadə еtməк оlar. Оyunlar uşaqlarda həm də cəldliк, 
çеviкliк fоrmalaşdırır. 
     “Güclülər, cəsurlar çеviкlər”adlı fəaliyyət prоqramının həyata 
кеçirilməsi zamanı idman yarışları, milli-mütəhərriк оyunlar, 
“Çövкan” milli idman bayramı, “Üfüqdə parıltı” hərbi idman 
оyunları, “Şən startlar” оyunları, ümumrayоn spartaкiadaları təşкil 
еtməк, idman bölmələri, кlubları yaratmaq və s. iş fоrmalarından 
istifadə еtməк оlar. 
  Mərhəmət. Bizim ətrafımızda əziyyət çəкən, maddi və mənəvi 
yardıma, qayğıya еhtiyacı оlan imкansız, кasıb, əlil, tənha insanlar 
var. “Mərhəmət” fəaliyyət prоqramı məhz bеlə şəхsləri diqqət 
mərкəzində saхlamağı, оnlara кöməк еdib əl tutmağı, şəhid, qaçqın 
ailələrini diqqət mərкəzində saхlamağı nəzərdə tutur. İmкanı 
оlmayanlara кöməк və qayğı göstərməк birinci növbədə hamının 
insanlıq bоrcudur.Uşaqlar Birliyinin üzvləri хəstə, əlil, хüsusi 
intеrnatlarda təhsil alan həmyaşıdlarını unutmamalı, оnların istеdad 
və qabiliyyətlərinin üzə çıхarılmasına hər vasitə ilə кöməк 
göstərməlidir. Bu istiqamətdə iş apararкən “Хеyriyyə günü”, 
“Mərhəmət həftəsi” кеçirməк, “Şəfqət” qrupları yaratmaq, əlil və 
qоcalar еvində, хüsusi intеrnatlarda marağa uyğun dərnəкlərin 
fəaliyyət göstərməsinə кöməк еtməк, uşaq yaradıcılıq mərкəzləri ilə 
birliкdə коnsеrt vеrməк, хеyriyyə yarmarкaları təşкil еtməк оlar. 
     Uşaqlar Birliyinin fəaliyyəti prоqramında qеyd еdilən bu səккiz 
istiqamət uşaqların əqli, fiziкi, əməк, əхlaqi, еstеtiк, екоlоji tərbiyə 
vəzifələrinin həyata кеçirilməsinə кöməк еtməкlə yanaşı, böyüкləri, 
yaşlı təşəbbüsкarları da bu işə cəlb еtməyi nəzərdə tutur. 
       Fəaliyyət prоqramının müхtəlif istiqamətlərində iştiraк еdən 
uşaqlar isə оnları maraqlandıran fəaliyyət növlərini özləri 
müəyyənləşdirməlidirlər. Uşaqlar еyni zamanda özləri də maraqlı 
işlər, məşğələlər, əməliyyat və aкsiyalar fiкirləşib tapa bilərlər. 
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   Magistrant habelə  bu istiqamətdə şagird özünüidarə orqanları 
və onların təşkili forma və metodlarını bilməlidir. Müasir 
məktəbdə kollektiv özünüidarəni həyata keçirmədən yeni nəslin 
təlim-tərbiyəsi sahəsində müvəffəqiyyət əldə etmək çətindir. Buna 
görə də şagird özünüidarəsinin təşkili məktəbin əsas vəzifələrindən 
biri olmalıdır. 
        Məktəbdə şagird özünüidarəsini həyata keçirmək üçün şagird 
komitələri yaradılmalıdır. Onlar məktəbdə özünüidarənin təşkilinin 
əsas və ən səmərəli yollarından biridir. Şagird komitələri ayrı-ayrı 
komissiyaların işini özündə birləşdirir. Həmin komissiyaların rəh-
bərliyi isə özünüidarə orqanları kimi fəaliyyət göstərir. 
      Magistrant həmçinin tərbiyə prosesində ailənin  fəaliyyətini 
öyrənməlidir.  

Ailə özünəməxsus spesifik xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olu-
nan, psixoloji çalarlara malik və bir sıra funksiyaları icra edən kiçik 
sosial qurumdur. Qədim tarixə və kökə bağlı olan ailə məsələləri, 
şübhəsiz, müasir dövrdə istər ayrılıqda götürülmüş şəxsiyyət, istərsə 
də bütövlükdə cəmiyyət üçün əhəmiyyəti artmaqda olan ümumbəşəri 
dəyərlərin, mədəni irsin, əxlaqi norma və qaydaların ötürücüsü 
rolunu oynayır. Ailə Azərbaycan xalqının psixologiyasının aparıcı 
qüvvəsidir. Zamanın təfəkkür süzgəcindən bu günə kimi gələn və 
aktual səslənən ailə və onun formalaşması məsələləri Azərbaycan 
xalqının deyimlərində həmişə ülvi və müqəddəs ölçülərlə dəyərlən-
dirilmişdir. Xalqımız ailəni müqəddəs ocaq saymışdır. Şəxsiyyətin 
təşəkkülündə ailənin rolunu başlıca qeyd etmək lazımdır. İki nəslin, 
soyun qovşağında yeni ailə əmələ gəlir. “Ailə bir-birinə məişət bir-
liyi və qarşılıqlı mənəvi məsuliyyətlə bağlı olan insanların nigah və 
qan qohumluğuna əsaslanan birliyidir”. Bu birlikdə ailədaxili müna-
sibətlərin hansı səviyyədə inkişafı ailənin hazırkı və gələcək 
durumunu səciyyələndirən əsas faktordur. 

 “Ailə” dedikdə dəqiq müəyyən edilmiş maraqları və məqsəd-
ləri olan mini ictimai qrupu nəzərdə tutulur. Ailənin əsas məqsədi qa-
lib gəlmək, özünü qorumaq, ailə üzvlərinin əsas tələbatını ödəyə 
bilmək və nəslin davamını təmin etməkdir. 
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Bəzi pedaqoq və psixoloq alimlər ailənin əsasən, cinsi, 
reproduktiv, tərbiyəvi (yaxud sosiallaşma), iqtisadi və bərpaedici 
funksiyalarını qeyd edirlər: 

Ailənin cinsi funksiyası cinsi meylin və onun təmin edilməsinə 
sosial nəzarətin həyata keçirilməsini şərtləndirir. Belə nəzarət cinsi 
əlaqələrin sərbəstləşməsi üzərində qoyulur ki, ailədə münaqişəyə 
səbəb olmasın. 

Reproduktiv funksiya böyüklərin üzərinə uşağın düzgün bö-
yüməsi ilə bağlı nigah və ailənin strukturunu tənzimləyən qaydalara 
riayət olunması vəzifəsini qoyur. Bu funksiya uşaqların və cəmiyyə-
tin inkişafını zəruri edir. Bu mənada valideynlərin həyat planları 
(neçə uşaq istəmələri, ailə şəraiti, iş və s.) diqqəti cəlb edir. 

Təsərrüfat-iqtisadi funksiya ailədə aparılan məişət işlərini 
nəzərdə tutur. Bu funksiya ailə münasibətlərinin müxtəlif tərəflərinin 
– ailənin təsərrüfatı, büdcəsi, idarə olunması, əmək mühiti, ailədə kişi 
və qadın əməyinin xüsusiyyətləri, uşaqların əmək vəzifələri və s. 
məsələləri əhatə edir. 

Ailənin tərbiyəvi funksiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu-
rada cəmiyyətin mədəniyyəti bir nəsildən digərinə keçirilməsində 
müvafiq cəmiyyətin üzvü olan uşaqların rəftar davranışını təmin 
edən proses nəzərdə tutulur. Ailənin məhz bu funksiyası da bu ba-
xımdan prioritet istiqamətlidir. Məlum məsələdir ki, tərbiyə tarixən 
çətin və lazımlı proses olmuşdur. Bu mənada o təkcə ailənin deyil, 
eyni zamanda cəmiyyətin funksiyasına çevrilmişdir. Bu mürəkkəb 
prosesdə tədqiqatçılar əsas tərbiyə ocağı ailəni hesab etdikləri üçün 
ağırlıq onun üzərinə düşür. Əsasən də, ailədə qadının (arvadın)rolu 
xüsusi vurğulanır. 

Ailənin bərpaedici funksiyası insan üçün sağlamlaşdırıcı, 
psixoterapevtik mühitdir. Bu mühitdə ailədaxili ünsiyyət önəmli əhə-
miyyət kəsb edir. İnsan həyatının mühüm hissəsi ailədə-həyat yol-
daşı, uşaqlar və qohumlarla ünsiyyətdə keçir. Bu ünsiyyətin düzgün 
bərpası ailənin gələcək imkanlarını və inkişafını şərtləndirir. 

Burada ər-arvadın şəxsi həyatı ilə bağlı məsələlər əhəmiyyət 
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kəsb edir. Səmimi və qarşılıqlı hörmət və məhəbbət əsasında qurulan 
ünsiyyət ailədəki bütün yorğunluqları aradan qaldırır, problemlərin 
asan həlli yollarını tapır. Bu əsasən qadın və kişinin bir-birinə 
münasibətində və uşaqların valideynlərə olan münasibətində təzahür 
edir. Ana-ata və uşaqların ünsiyyəti, onların istirahəti üçün mənəvi-
psixoloji şəraitin yaradılması, asudə vaxtın səmərəli təşkili və s. 
məsələlər ailənin bərpaedici funksiyasına daxildir. Qeyd etdiyimiz 
funksiyaların spesifik mahiyyətinə nəzər salsaq, görərik ki, bunların 
hamısında əsas aparıcı qüvvə ər və arvad birliyidir. Ailə münasibət-
ləri, məhz bu birlikdə zühur edir. Ailədaxili münasibətlər ailəyə 
məxsus tipoloji xüsusiyyətləri əks etdirir. 

Ailə məsələlərində pedaqoji-psixoloji münasibətlər mühüm rol 
oynayır. Ailə münasibətləri cəmiyyətdə bərqərar olmuş ictimai 
münasibətlərlə də bilavasitə bağlıdır. Cəmiyyət dəyişdikcə ailə də 
dəyişir və inkişaf edir. Elə bu mənada qeyd etmək lazımdır ki, bir 
vaxtlar mürəkkəb ailələrin hökm sürdüyü cəmiyyətdə artıq nuklear-
laşmış ailələr üstünlük təşkil edir. Cəmiyyətin əsas özəyi olmaqla 
ailə orada olan bütün dəyişikliklərə öz münasibətini bildirir. Ailə qar-
şılıqlı münasibətlərin mənəvi aspektinə yönəlmişdir, belə ki, o eyni 
zamanda həm sosioloji, həm də bioloji quruluşdur. 

Ailə ilə məktəb arasında sıx əlaqə olmalıdır. Bu  zaman 
uşaqların təlim və tərbiyəsi lazımi səviyyədə həyata keçirilə bilər. Bu 
işdə məktəb aparıcı mövqedə olmalıdır. Təcrübələrdən məlum 
olmuşdur ki, ailə və məktəb arasında əlaqələrin zəif olması, uşaqların 
da tərbiyəsinə mənfi təsir göstərir.  

Uşaqların təlim və tərbiyəsinə  mənfi təsir  göstərən səbəblərin 
bəzilərini  aşağıdakı kimi sıralaya bilərik: 

1. Bir  çox ailələrin iqtisadi vəziyyətinin aşağı olması ; 
2. Sosial həyatda  mədəni səviyyənin aşağı olması; 

3. Ailədə  qadının iki qat yüklənməsi: onun həm ailədə çox 
işləməsi, həm də sosial işdə çox  çalışması ; 

4. Boşanma amili. 
5. Ailədə valideynlər  arasında daimi çəkişmələr; 
6. Ailədə uşaqlara nəzarətsizlik və etinasızlıq; 
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7. Ailə üzvləri  arasında birliyin olmaması; 
8. Ailə üzvləri  arasında müxtəlif maraq dünyaları; 
9. Ailə və məktəb arasında birliyin olmaması; 
10. Müəllim və tərbiyəçilərin ailəyə zəif təsiri. 
        Məktəbin ailəyə, ailənin də məktəbə  tərbiyəvi təsiri olduqca 
önəmlidir. Ailədə həm yaşlılar, həm də uşaqlar tərbiyələnirlər. 
Ailənin gənc nəslin tərbiyəsində rolu böyükdür. Bu səbəbdən ailənin 
maarifləndirici təsiri üç cəhətdən özünü göstərir: a)Tərbiyənin ailənin 
yaşlı üzvlərinə verilməsi; b)  ailə topluluğunun özlərinin öz  
üzvlərinə tərbiyəvi təsiri; c) uşaqların öz valideynləri ilə daimi 
əlaqəsi və  valideyn –övlad münasibətlərinin düzgün qurulması.  
Müəllim – şagird, Şagird – valideyn münasibətlərində müəllim  daha 
böyük tərbiyəvi təsir qüvvəsinə  və əlverişli imkanlara malikdir. 
Pedaqoji təcrübələr  zamanı məlum oldu ki,  valideynlər  əsasən 
müəllimin maarifləndirici söhbətlərindən xeyli   faydalanırlar. 
Valideynlərin apardığı iş sistemli  xarakter  daşımalıdır. Belə ki: 

1.Valideynlər məktəbin, sinfin işinə cəlb  edilməli, onlar pedaqoji iş 
aparmalı.  

2. Valideynlərin uşaqların təlim və tərbiyəsinə nəzarət işini təşkil 
etməli. 

3 Övladlarının təlim və tərbiyəsi ilə məşğul olmayan valideynlərlə 
sistemli, planlı iş  aparılmalı. 

       Şagirdlərin  ev tapşırıqlarını valideynlərin bilməsi. 
Valideynlərin şagirdlər üçün xüsusi təlim və tərbiyə proqramı tərtib  

etməsi. 
Şagirdlərin maraq və meylinə uyğun olaraq peşə seçiminə kömək 

etməsi. 
  Müəllimlərin valideynlərin iş birliyində əsas ağırlıq müəllimin 
üzərinə düşür. Müəllim valideyni, məktəbə, pedaqoji işlərə, təlim -  
tərbiyə prosesinə  cəlb etməlidir.  Bu işin həyata  keçirilməsində 
müəyyən etdiyimiz  bəzi pedaqoji prinsiplərə əməl edilməlidir: 
 1.Valideynə  hörmət  prinsipi. 
 2. Valideyndə elementar pedaqoji, psixoloji biliklərin   
     aşılanması 
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 3. Valideynin yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması. 
 4. Valideynlik təcrübəsinin nəzərə  alınması 
 5. Valideynin sosial mövqeyinin nəzərə  alınması. 
 6.  Valideynin mədəni səviyyəsinin nəzərə alınması. 
 7. Valideynin ümumi dünyagörüş və bilik səviyyəsinin nəzərə 
alınması. 
  8. Valideynlə iş birliyində nikbinlik və ümidli olmaq  prinsipi.  

Aparılmış elmi tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, valideyn-
lərin pedaqoji biliyinin artırılması onlara diferensial yanaşma daha 
səmərəli nəticə əldə edilməsinə şərait yaradır. Pedaqoji biliyin 
təbliğində diferensial yanaşma dedikdə, hər hansı bir meyar əsasında 
müəyyənləşdirilmiş valideyn qrupları ilə məqsədəuyğun və planlı 
şəkildə aparılan nəzəri-metodiki işlər daha səmərəli və keyfiyyətli 
olar.  
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    FƏNNİN TEMATİK PLANININ MÜXTƏSƏR MƏZMUNU   
 
1 Tərbiyə prosesi: mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri. Tərbiyə və 
təhsil tarixinə bir nəzər. Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları 
və prinsipləri və səciyyəvi xüsusiyyətləri. Tərbiyə və təlimin 
ümumi və fərqli cəhətləri. Müxtəlif  yaş dövrlərində şəxsiyyətin 
inkişaf  xüsusiyyətləri. 
              

“Tərbiyə” sözü ərəbcə “əl-tərbiyə” sözünün “rəbb” 
kökündən əmələ gəlib. O, üç mənanı ifadə edir: “Rəba”-doğru 
yol göstərmək; “Rəbi”-bəsləmək, yetişdirmək, böyütmək, 
tamamlamaq; “riba”-çoxaltmaq. “Ərsəyə çatdırma” dedikdə, 
uşağın sərbəst yaşamaq, öz taleyi haqqında düşünməyi bacarmaq 
və davranışını sərbəst olaraq qaydaya salmaq, dünyaya 
münasibətdə müstəqil dərketmə qabiliyyətinə yiyələnmək 
səviyyəsinə çatdırmaq mənası başa düşülür. 

Şəxsiyyətin tərbiyəsi və təhsili dövlətin prioritet 
məsələlərindən biridir. Çünki dövlətin gücü bir  çox cəhətdən 
insanların tərbiyəsindən asılıdır. Buna  görə də istənilən  insan 
layihəsinin hazırlanmasında dövlətin maraqları əsas rol oynayır. 
Dövlət bu sahədə ardıcıl olaraq  hüquqi-normativ aktlar qəbul edir, 
sərəncamlar verir. 
       Tərbiyənin mahiyyəti, məqsədi və  vəzifələri. Tərbiyə insanlar 
üzərində bir dəyişikliyə, bir  davranışa,  inkişafa səbəb olan müxtəlif 
təsirlərdir ki,  bu proses digər funksiyalarla  bağlıdır.            Tərbiyə 
prosesinin xüsusiyyətləri. Tərbiyə uzunsürən, mürəkkəb, ziddiyyətli, 
çoxpilləli və kompleks proses kimi. Tərbiyə şəxsiyyətin 
məqsədyönlü və planlı formalaşması prosesi kimi. Tərbiyə 
məqsədyönlü, çохаmilli, mürəккəb, uzun sürən, fаsiləsiz, коmplекs, 
dəyişкən (qеyrimüəyyən), iкitərəfli prоsеs кimi.  
       Tərbiyə prosesinin kateqoriyaları. Tərbiyə əbədi, ümumi, 
ictimai, tarixi, milli, bəşəri, üstqurum hаdisədir. 
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       Tərbiyə prosesinin strukturu. Tərbiyə alanın tələb olunan 
davranışın norma qaydalarını başa düşməsi.  Biliklərin əqidəyə 
çevrilməsi. Hisslərin formalaşdırılması. 
Tərbiyə prosesinin hərəkətvеrici qüvvələri. ziddiyyətlərin daхili və 
zahiri (хarici) хaraktеri.  

Tərbiyənin mənşəyi, tarixi və inkişafı. Müxtəlif tarixi 
dövrlərdə tərbiyə və təhsilin  səciyyəvi xüsusiyyətləri.  
       Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqlari və prinsipləri. 

Qanunauyğunluq anlayışının mahiyyəti.Tərbiyə prinsiplərinin 

səciyyəvi xüsusiyyətləri.Tərbiyə prinsipləri tərbiyə prоsеsinin 
məzmunu, mеtоdlаrı və təşкilinə vеrilən əsаs tələbləri ifаdə еdən 
müddəаlаr кimi. Tərbiyə prinsiplərinin tətbiqinə vеrilən tələblər: 
məcburiliк, коmplекsliliк, еyni əhəmiyyətə mаliкliк. Tərbiyə 
prinsiplərinin təsnifatında pedaqoji ədəbiyyatda müxtəliflik. Tərbiyə 
prinsipləri: 1) tərbiyədə məqsədəyğunlüq prinsipi; 2) tərbiyənin 
həyаtlа, əməкlə, praktik işlə əlаqələndirlməsi; 3) tərbiyədə yaş və 
fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması; 4) tərbiyəvi təsirlərdə vаhidliк; 
5) tərbiyədə sözlə əməli işin vəhdəti; 6) tərbiyədə müsbət 
кеyfiyyətlərə əsаslаnaraq mənfi keyfiyyətləri aradan qaldırmaq; 7) 
tərbiyədə hörmət və tələbkarlıq; 8) tərbiyədə nikbinlik; 9) Tərbiyə 
prosesinə kompleks yanaşma prinsipi; 10) Kollektivdə, kollektiv 
vasitəsilə və kollektiv üçün tərbiyə; 11) tərbiyədə sistemlilik, 
ardıcıllıq və fasiləsizlik;12) tərbiyə prinsiplərinin qаrşılıqlı əlаqəsi və 
vəhdəti.     
     Tərbiyə prosesinin səciyyəvi xüsusiyyətləri. Tərbiyə 
məqsədyönlü, çoxamilli, dialektik, kompleks, mürəkkəb dinamik, 
dəyişkən, qeyri-müəyyən, ikitərəfli, mürəkkəb və ziddiyyətli, 
şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması, fasiləsiz, uzun sürən prosesdir. 
      Tərbiyə və təlimin ümumi və fərqli cəhətləri 
Təlim və tərbiyənin prinsipləri, metod və vasitələri arasında müəyyən 
fərqli xüsusiyyətlər. Tərbiyə və təlimin oxşar cəhətləri. Təlimin 
tərbiyəedici funksiyası.  Tərbiyənin mərhələləri. Tərbiyə 
mərhələlərini müəyyənləşdirməyin başlıca əsası aşılanacaq milli və 
ya ümumbəşəri dəyərlə əlaqədar tərbiyə olunanlarda üzə çıxarılan, 



  45

habelə tərbiyə zamanı nəzərə alınan mənəvi-psixoloji hazırlığın 
səviyyəsinə nəzərən aparılan tərbiyə işindəki keçidlərdir. 
     Tərbiyə prosesində ziddiyyətlər. Tərbiyə prosesinin hərəkətvеrici 
qüvvələri. Tərbiyənin məqsədi problemi. Pedaqoji fəaliyyətdə 
məqsədin əhəmiyyəti. Tərbiyənin məqsədi insan şəxsiyyətinin 
inkişafının proqramı (layihəsi) kimi. 
       Müxtəlif yaş dövrlərində şəxsiyyətin inkişaf xüsusiyyətləri. 
Hər yasa məxsus psixoloji, pedaqoji xüsusiyyətlər, fəaliyyəti. 
 
 
2. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 
Strategiyası” təhsilimizin inkişafının metodoloji əsası kimi. 
Müasir dövrdə tərbiyə işinin məzmunu, vəzifələri və həyata 
keçirilməsi yolları. 
 
      “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 
Strategiyası” təhsilimizin inkişafının metodoloji əsası olaraq 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli  
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 
    “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 
Strategiyası”nda göstərilən 5 əsas strateji istiqamətlər 
aşağıdakılardır:  
     1.Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun 
yaradılması. 2.Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan 
innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin 
məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu 
təhsilverənin formalaşdırılması. 3. Təhsilin nəticələrə görə cavabdeh, 
şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik, dövlət–ictimai 
xarakterli və dövlət–biznes partnyorluğuna əsaslanan idarəetmə 
sisteminin formalaşdırılması. 4. Müasir tələblərə cavab verən və 
ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılması. 5. 
Təhsilin dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən istifadə olunmaqla yeni 
maliyyələşdirmə mexanizminin yaradılması. 
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        Tərbiyə işinin məzmunu. Tərbiyə işinin məzmunu dedikdə 
onun tərkib hissələri və ya istiqamətləri, sahələri başa düşülür.     
Tərbiyə işinin məzmununun  tərkib hissələri və istiqamətləri, 
sahələri. Zehni tərbiyə, əxlaq tərbiyəsi,  mənəvi tərbiyə, əmək 
tərbiyəsi,  estetik tərbiyə,  fiziki tərbiyə, ekoloji tərbiyə, hüquq 
tərbiyəsi,  iqtisadi tərbiyə. Tərbiyənin tərkib hissələrinin şərhi.   
     Tərbiyənin məzmununun üç əlaməti: məqsədyönlülük; 
bəşəriyyətin tarixi inkişafının nailiyyətləri olan sosial-mədəni 
dəyərlərə müvafiqlik; təşkil olunan tərbiyəvi təsir sisteminin 
mövcudluğu. 
     
 
3. Tərbiyə işinin forma və metodları. Tərbiyə prosesinə təsir  
edən üsullar, tərzlər, vasitələr. Tərbiyə, özünütərbiyə, 
yenidəntərbiyə. Tərbiyə prosesinin idarə olunması. 
 
Tərbiyə işinin formaları: Fərdi, qrup, kollektiv, kütləvi, birləşmiş, 
səciyyəvi iş formaları . İş formalarını şərhi. 
     Tərbiyə prosesinin metodları. Tərbiyə metodlarının mahiyyəti. 
Tərbiyə mеtоdlаrı müəyyən кеyfiyyətləri şаgirdlərdə tərbiyə еtməк 
məqsədilə оnlаrın şüurunа, irаdəsinə, hisslərinə, dаvrаnışınа təsir 
göstərməк üçün nizаmа sаlınmış fəаliyyət кimi. Tərbiyə mеtоdunun 
düzgün sеçilməsi və düzgün tətbiqi pеdаqоji pеşəкаrlığın mühün 
şərti кimi. Tərbiyə mеtоdlаrının təsnifаtınа müаsir bахış. 
     Tərbyə mеtоdlаrının təsnifаtı: Şüurun fоrmаlаşdırılmаsına 
təsir göstərən metodlar: İnandırma metodları(əxalqi söhbət, 
nəql, aydınlaşdırma, başa salma, müzakirə, mühazirə, disput, 
öyüd-nəsihət, nümunə və s.). Fəаliyyətin təşкili mеtоdlаrı: 
Alışdırma metodları.(rejim, tələb, təmrin, yarış, tapşırıq, oyun, 
çalışmalar və s.).  
     Stimullаşdırmа mеtоdlаr: Rəğbətləndirmə və cəzalandırma və 
onun növləri.  
      Tərbiyədə mеtоd, üsul, tərz, yol, vаsitə аnlаyışlаrı. Tərbiyə 
tехnоlоgiyаları.Tərbiyə еtməк məhаrəti və tехnоlоgiyаsı. Yeni 



  47

pedaqoji texnologiyalar. Tərbiyə işinə коmplекs yаnаşmа. Tərbiyə 
prоsеsinin tаmlığı idеyаsının коmplекs yаnаşmа vаsitəsi ilə həyаtа 
кеçirilməsi. Məqsəd, vəzifə, məzmun fоrmа və mеtоdlаrın vəhdəti       
     Tərbiyə, özünütərbiyə və yenidəntərbiyə haqqında. Tərbiyə, 
ozünütərbiyə və yenidəntərbiyənin qarşılıqlı əlaqəsi. Şəxsiyyətin 
ahəngdar inkişafında özünütərbiyə və yenidəntərbiyənin yeri. 
Uşaqlarda özünütərbiyə tələbatının yaranması. Şəxsiyyətin özünü 
dərk etməsi özünütərbiyə və yenidəntərbiyənin əsas şərti kimi. 
Özünütərbiyədə şəxsiyyətin sərvət meylləri, idealı və ümumi 
mədəniyyətinin əhəmiyyəti. Özünütərbiyənin funksiyaları, yol və 
vasitələri. Yenidəntərbiyənin funksiyaları (bərpaedici, oyrədici, 
stimullaşdırıcı, islahedici) və mərhələləri. 
 
4. Tərbiyə və təhsil məsələlərinin hüquqi sənədlərdə əks  
olunması. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında tərbiyə 
məsələləri. “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu”nda tərbiyə məsələlərinin qoyuluşu. Tərbiyə işinin  
təşkilində beynəlxalq təşkilatlar və  hüquqi sənədlər. 
       
     Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında tərbiyə 
məsələləri. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası haqqında 
ümumi məlumat. Konstitusiyanın əsas funksiyaları: hüquqi, sosial, 
siyasi, tərbiyəvi.Təhsil hüququnun əks olunması 
 “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”da 
tərbiyə məsələlərinin qoyuluşu.  
     Təhsil anlayışı, Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanununu haqqında ümumi məlumat. Təhsilin əsas məqsədi – 
hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət, insan formalaşdırmaq. Təhsil 
sahəsində dövlət siyasətinin prinsipləri: 1)Humanistlik. 2. 
Demokratiklik. 3) Bərabərlik. 4) Millilik və dünyəvilik. 5) 
Keyfiyyətlilik. 6) Səmərəlilik. 7) Fasiləsizlik, vəhdətlik, daimilik. 
8) Varislik. 9) Liberallaşma. 10) İnteqrasiya. Təhsil subyektlərinin 
hüquqları, vəzifələri və sosial müdafiəsi. 
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5. Təhsil islahatlarından irəli gələn dövlət sənədlərində tərbiyə və 
təhsil . Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin   
Konsepsiyası” (Milli Kurikulum),. “Azərbaycan 2020 –gələcəyə 
baxış” inkişaf Konsepsiyası və  təhsilin inkişaf perspektivləri. 
 
     Kurikulumun quruluşu: 1) Ümumi təhsilə və ümumi təhsilli şəxsə 
verilən tələblər; 2)Ümumi təhsilin məzmun standartları; 3) 
Ümumtəhsil müəssisələrində fənlər üzrə illik dərs saatlarının 
miqdarı; 4)Ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili 
prinsipləri; 5)Ümumi təhsil sistemində şagird nailiyyətlərinin 
qiymətləndirilməsi; 6) Fənn kurikulumlarının strukturu. 
      Kurikulumun funksiyaları: ümumi təhsilin pillələri, bu pillələrdə 
tədris olunan fənlər arasında əlaqələrin və ardıcıllığın təmin edilməsi; 
fənlərin məzmununun cəmiyyətin tələbatına uyğun daim 
təkmilləşdirilməsi və yeniləşdirilməsi; təlim texnologiyalarının 
çevikliyi və interaktivliyinin təmin olunması; nəticəyönümlü fənn 
kurikulumlarının hazırlanıb tətbiq olunması; təlim mühitinin, təhsil 
fəaliyyətinin səmərəliliyinin, təlimin inkişafetdirici və qabaqlayıcı 
xarakterinin, bilik, bacarıq və vərdişlərin təhsil pillələri üzrə 
konsentrik prinsip əsasında müəyyənləşdirilməsinin təmin olunması; 
şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsi və 
stimullaşdırılmasının təmin edilməsi. 
 “Azərbaycan 2020 –gələcəyə baxış” inkişaf Konsepsiyası və  
təhsilin inkişaf perspektivləri. təhsilin inkişfında, təlim və 
tərbiyənin səviyyəsinin yüksəldilməsində yeni təlim 
texnologiyalarından, informasiya kommunikasiya 
texnologiyalarından istifadə edilməsi. 
     Texnologiyalardan istifadə edilməsi təlim prosesində yaranan 
dəyişikliklər. konsepsiyasının aparıcı istiqamətləri: 
    1. 2020-ci ildə Azərbaycan iqtisadi və siyasi cəhətdən inkişaf 
etmiş, rəqabətqabiliyyətli ölkə olmalı.  
     2. Azərbaycan regionun lider dövlətinə çevrilməsi təmin edilməli, 
adambaşına düşən ixrac 1000 ABŞ dollarına çatdırılması təmin 
edilməlidir.  
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      3. İKT və rabitə xidmətlərindən istifadə imkanları 
genişləndiriləcək, bu sahədə etibarlı təhlükəsizlik sistemi yaradılacaq 
“elektron hökumət” xidməti 100 faiz tətbiq ediləcək, bununla da ali 
təhsilin müasir idarəetmə sistemi formalaşacaq.  
     4. İstənilən iqtisadi artımın məqsədi sosial rifahın yüksəlməsidir. 
     5. Konsepsiya çərçivəsində yoxsulluq məsələsi insan inkişafı 
konsepsiyası ilə bağlı müasir yanaşmalara uyğun olaraq çoxfaktorlu 
yoxsulluğun azaldılması nailiyyətləri daha da artmalıdır. 
 
6. Tərbiyə prosesinə rəhbərlik və kollegial orqanlarla birgə iş. 
Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işi. Məktəbdə təlim-
tərbiyə işləri üzrə direktor müavini (təşkilatçı) tərbiyə işlərinin 
əsas rəhbəri kimi. Tərbiyə işləri üzrə təşkilatçının vəzifələri, 
işinin məzmunu, forma və metodları.  
 
     Sinifdənхаric və məktəbdənkənаr təhsil işinin mahiyyəti, 
məqsədi və məzmunu. 
     Sinifdənxaric iş məktəbin apardığı təlim-tərbiyə işinin zəruri 
tərkib hissəsi kimi. Sinifdənxaric tərbiyə işinin sistemi. Sinifdənxaric 
tərbiyə işinin planlaşdırılması. Sinifdənxaric tərbiyə işlərində fərdi iş 
formaları, qrup iş formaları, kollektiv iş formaları, birləşmiş iş 
formaları, səciyyəvi iş formaları. 
     Məktəbdənkənar təhsil uşaqların asudə vaxtının səmərəli 
təşkilinin mühüm vasitəsi kimi. Məktəbdənkənar təhsil 
müəssisələrinin tipləri, təsnifatı, təyinatı. Sinifdənxaric tərbiyə işi ilə 
məktəbdənkənar tərbiyə işinin ümumi və fərqli cəhətləri.    
Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işlərində təhsilləndirici, 
tərbiyəеdici və inкişаfеtdirici funкsiyаnın yerinə yetirilməsi. 
Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin tipləri, təsnifatı, təyinatı.     
“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sistemində 

“Məktəbdənkənar təhsil  müəssisələrinin nümunəvi Əsasnaməsi” 
(1994-cü il). Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində məşğul olan 
uşaqlar, şagirdlər, tələbələr məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin 
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xidmətlərindən pulsuz və güzəştlə istifadə edirlər. Bu təhsil 
müəssisələrinin əsas fəaliyyət istiqamətlərini aşağıdakı kimi 
qruplaşdırmaq olar: 
    1. Dərnək məşğələləri; 
    2. Mədəni-kütləvi tədbirlərin, müsabiqələrin, idman yarışlarının 
keçirilməsi; 
    3. Təlimati-metodiki işlər.  
     Bu təhsil könüllülük əsasında qurulur, ailə, təhsil müəssisələri, 
ictimai təşkilatlar, yaradıcılıq birlikləri, cəmiyyətlər, fondlar, əmək 
kollektivləri ilə birlikdə, həmçinin ayrı-ayrı vətəndaşların köməyi ilə 
aparılır.   Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinə bunlar daxildir: 
Uşaq və gənclər  yaradıcılıq mərkəzləri, Uşaq və gənclər idman 
məktəbi,  Gənc turistlər və diyarşünaslıq mərkəzi, Texniki 
Yaradıcılıq mərkəzi, Ekologiya mərkəzi, Şahmat mərkəzi, Uşaq 
dəmir yolu.  
         Sinifdənxaric və məktəbdənkənar  tərbiyə işləri üzrə 
təşkilatçının vəzifələri, işinin məzmunu, forma  və metodları 
    Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işləri üzrə təşkilatçı, 
onun vəzifələri, işinin məzmunu və peşəsinə verilən pedaqoji 
tələblər. 
      Məktəbdə tərbiyə işləri üzrə təşkilatçının vəzifələri: təşkilati, 
metodiki, inzibati və ya idarəçilik vəzifəsi.  
      Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işləri üzrə 
təşkilatçının iş planı və tərtibinə verilən pedaqoji tələblər. Tərbiyə 
işləri üzrə təşkilatçının vəzifələri, işinin planlaşdırılması. 
təşkilatçının iş planı 1) perspektiv iş planı; 2) cari təqvim iş planı. 
Planın tərtibində nəzərə alınacaq pedaqoji tələblər. 
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7. Sinif rəhbərinin işi haqqında Əsasnamə.  Sinif rəhbərinin 
işinin məzmunu və fəaliyyətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri.  Sinif 
saatı. 
 
     Sinif rəhbərinin işinin məzmunu və fəaliyyətinin səciyyəvi 
xüsusiyyətləri 
      Məktəbin tərbiyə işlərində sinif rəhbərinin rolu. Sinif rəhbərinin 
əsas fəaliyyət  sahələri. Sinif rəhbəri fəaliyyətində əsas sənədlər. 
Sinif rəhbərinin fəaliyyət istiqamətləri. Sinif rəhbərinin hüquqları. 
     Sinif rəhbərinin vəzifələri: Təlim prosesinin təşkili: Təşkilati-
koordinasiya işi: Kommunikativ iş: Təhlil-proqnozlaşdırma işi. 
     Sinif rəhbərinin iş formaları: sinif kollektivinin dərsdənkənar, 
məktəbdənkənar işinin, asudə və tətil vaxtı tədbirlərin  təşkili; fərdi 
iş,qruplarla iş. 
       Sinfin portfoliosu. Portfolio haqqında məlumat.   
Sinif rəhbərinin işinə verilən pedaqoji tələblər. Sinif rəhbərinin iş 
rejimi. Sinif rəhbərinin işinin dəyərləndirilməsi meyarları: 
məhsuldarlıq meyarı  və fəaliyyət meyarı.  
     Şagirdlərlə tərbiyə işinin təşkili:  kütləvi tərbiyə işləri; sinif 
kollektivinin məktəbin ümumi işlərində iştirakı; sinfin 
məktəbdənkənar tədbirlərdə (rayon, şəhər tədbirləri, müsabiqələr, 
ekskursiyalar və s.) iştirakının təşkili, şagird özünüidarəetmənin 
inkişafı; şagirdlərin sosial müdafiəsi; münaqişələri (şagird-şagird, 
şagird-müəllim) həll etmək bacarığı; hər bir şagirdin (özü və 
ətrafdakılar üçün) əhəmiyyətli fəaliyyətə cəlb olunması.   
     Valideynlərlə iş: valideynlərlə birgə tədbirlər təşkil etmək; 
şagirdlərin ailələri ilə tanışlıq və ailələrlə fərdi işin təşkili.  
Sinif rəhbərinin fəaliyyət sahələri. Sinif  saatı. Sinif  saatının təşkili 
və keçirilmə metodikası.  
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8. Azərbaycan Uşaq və Gənclər təşkilatının Əsasnaməsi.  Tərbiyə 
işlərinin təşkilində Azərbaycan uşaq birliyinin fəaliyyəti. Tərbiyə 
işində şagird özünüidarə orqanlarının fəaliyyəti. 

 
      İlk uşaq təşkilatlarının yaranma tarixi haqqında. Azərbaycan 
Uşaq  birliyinin tarixi. Azərbaycanda  ilk uşaq dəstlərinin yaranması. 
Uşaq birliкlərinin tipləri. Uşaq təşкilatlarının fəaliyyəti. Azərbaycan 
Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin Qanunları. Azərbaycan Uşaq 
Birliyinin fəaliyyət proqramı.  
      Tərbiyə işində şagird özünüidarə orqanlarının rolu. 

Şagird özünüidarə orqanları və onların təşkili metodikası. 
Özünüidarəyə daxildir: işin planlaşdırılması, təşkili, nəzarət və 
hesabaalma. 
      Özünüidarə orqanlarının komissiyaları: 

1. Təlim komissiyası (əqli tərbiyə sahəsində); 
2. Təşkilatçılıq komissiyası (təşkilati işlər sahədə); 
3. Bacarıqlı əllər komissiyası (əmək tərbiyəsi sahəsində); 
4. Maraqlı işlər və incəsənət komissiyası (əxlaq və estetik 

tərbiyəsi sahəsində); 
5. İdmançılar komissiyası (fiziki tərbiyə üzrə); 
6. Nəzarətçilər komissiyası (intizam tərbiyəsi üzrə). 
 

9. Ailə haqqında hüquqi-normativ sənədlər. Tərbiyə prosesində 
ailənin  fəaliyyəti. Ailənin funksiyaları. Tərbiyə prosesində  
məktəblə ailənin birgə işinin təşkili formaları.  
Tərbiyə prosesində  məktəblə ailənin birgə işinin təşkili. 
 
      Tərbiyə prosesində ailənin  fəaliyyəti. 
Ailəni səciyyələndirən iki mühüm xüsusiyyət: Məişət birliyi; 
Özünəməxsus xüsusiyyətlər. Ailə tipləri.  
      Ailənin funksiyalarını: cinsi, reproduktiv, tərbiyəvi (yaxud 
sosiallaşma), iqtisadi və bərpaedici. 
     Valideyn-övlad münasibətlərinin pedaqoji əsasları. 
      Tərbiyə prosesində  məktəblə ailənin birgə işinin təşkili 
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     Ailə tərbiyəsinin səciyyəvi xüsusiyyətləri. Аilədə tərbiyə. Аilə ilk 
tərbiyə ocağı kimi. Аilə hаqqındа sоsiоlоqlаrın tədqiqаtlаrı. Uşаğın 
fəаl həyаt mövqеyinin fоrmаlаşmаsındа аilənin rоlu. Uşаqlаrın аilə 
tərbiyəsinə təsir göstərən müsbət və mənfi аmillər. Müаsir аilə 
tərbiyəsi prакtiкаsındа nəzərə çаrpаn üslublаr: аvtоritаr, avtokratik, 
etinasız, dеmокrаtiк. Ailədə uşaqların tərbiyəsinə mənfi təsir 
göstərən səbəblər. Аiləyə pеdаqоji кöməк. Sinif rəhbərinin аilə ilə 
birgə işi. Məкtəblə аilənin əlаqə fоrmаlаrı. Müəllim və valideynlər 
uşaqların əsas tərbiyəçiləridir. Tərbiyə işində müəllimlərlə 
valideynlərin əlbir işi. 
      Valideynlərin məktəbin və ya uşaq bağçasının işinə cəlb 
edilməsi. Valideynlərlə işin formaları. Valideyn iclası. Valideyn 
komitəsi. Valideyn universitetləri. Açıq qapı günləri. Valideyn 
Assosiasiyaları. 
       Valideynlər arasında aparılan pedaqoji təbliğat. Şagirdlərin 
tərbiyəsində məktəb ailə və ictimaiyyətin əlbir işinin məzmunu və 
formaları. 
 

10. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi  və tərbiyə 
məsələləri. Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya və uşaqların 
tərbiyə məsələləri. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və 
tərbiyə məsələlərinin qoyuluşu. İnsan hüquqları ilə bağlı 
məsələləri hazırlayan beynəlxalq təşkilatlar gənc nəslin təlim və 
tərbiyəsi haqqında. Təhsil və tərbiyə haqqında rəhbər hüquqi 
normativ sənədlər. 

Tərbiyə işinin  təşkilində beynəlxalq təşkilatlar Sülh mədəniyyəti 
və insan hüquqları bağlı məsələləri hazırlayan beynəlxalq təşkilatlar:  
      BMT, YUNESKO, ATƏT, Avropa Şurası. Bu beynəlxalq 
təşkilatlar haqqında məlumat. İnsanın universal hüquqlarının, əsas 
azadlıqlarının əks olunduğu beynəlxalq sənədlər. Bəşəriyyətin 
inkişafının hazırkı mərhələsində humanistik təhsilin vacibliyi. 
      Tərbiyə işinin  təşkilində beynəlxalq hüquqi sənədlər. 
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Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi. İnsan hüquqlarına dair 
əsas sənədi olan Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi 
haqqında məlumat. İnsan ləyaqəti. 
      Bəyannamədə elan edilmiş hüquqlar və azadlıqlar. Bəyannamədə 
insanın təhsil hüququ və şəxsiyyətin formalaşmasına təsiri. İnsan 
hüquqları humanistik təhsilin tərkib hissəsi kimi. 
      İnsan hüquqlarına riayət olunmasının təmin edilməsində təhsil 
mühüm bir vasitə kimi. 
     İHT – vərdişlərin aşılanması və mövqelərin formalaşdırılması və 
ümumdünya insan hüquqları mədəniyyətinin yaradılması yolu kimi. 
İHT-nin qazandırdığı dəyərlər. 
      İnsan hüquqları haqqında məlumatın şəxsiyyətin tərbiyəsi və 
formalaşmasında əhəmiyyəti. 
      Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya və uşaqların tərbiyə 
məsələləri. Uşaq hüquqları sahəsində beynəlxalq standartların 
təkamülü prosesi Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya haqqında 
məlumat. Konvensiyanın məzmunu, onun əsas ideyası. Uşağın insan 
ləyaqətinə hörməti əks etdirən metodların köməyi ilə və bu 
Konvensiyaya müvafiq surətdə məktəb intizamının saxlanmasını 
təmin etmək, dünyada cəhalətin və savadsızlığın ləğvinə kömək 
göstərilməsi və elmi-texniki biliklərə və təlimin müasir metodlarına 
yiyələnməyin asanlaşdırılması üçün görülən lazımi tədbirlər. Uşağın 
şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafı, hüquqlarına və əsas azadlıqları 
prioritet məsələ kimi. Konvensiyada uşaqlara tanınan hüquqlar: 
İnkişaf hüquqları  Müdafiə hüquqları İştirak hüquqları Yaşamaq 
hüquqları. Konvensiyadakı əsas mövzular. Valideynlərə verilən 
vəzifələr. Uşaqlara verilən təhsil haqqı. 
     Konvensiyada irəli sürülən müddəaların uşaq şəxsiyyətinin 
formalaşması və tərbiyəsindəki rolu. 
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və tərbiyə məsələlərinin 
qoyuluşu. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası haqqında məlumat. 
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