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HEYDƏR ƏLİYEV MÜASİR AZƏRBAYCAN
DÖVLƏTİNİN QURUCUSUDUR

A

zərbaycan dövlətinin
müstəqilliyi xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir. Xalqımızın əsrlər boyu arzuladığı
milli müstəqillik ötən əsrdə iki
dəfə elan edilib. 1918-ci il mayın 28-də və 1991-ci il oktyabrın 18-də. Məlum olduğu kimi,
ilk müstəqilliyimiz uzun sürməyib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay fəaliyyət göstərib. 1920-ci ilin aprelində isə
Azərbaycan yenidən işğal olunub, ayın 28-də süquta yetib,
əsarət altına düşüb. Xalqımız
uzun illər sovet imperiya rejimi şəraitində yaşasa da, öz
müstəqilliyini bərpa etmək istəyindən dönməyib. 1988-1990-cı
illərdə keçmiş SSRİ məkanında vüsət alan milli azadlıq
hərəkatında Azərbaycan xalqı öndə gedib, hər cür sınaqlardan,
çətinliklərdən keçərək yenidən müstəqil Azərbaycan dövləti
qurmağa nail olub.
Məlum olduğu kimi, 1991-ci il oktyabrın 18-də “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” konstitusiya
aktı qəbul edildi. Lakin müstəqil Azərbaycan dövləti erməni
təcavüzü ilə, ciddi ictimai-siyasi problemlərlə, iqtisadi çətinliklərlə, milli qarşıdurma ilə üzləşdi. 1993-cü ildə vəziyyət daha da
gərginləşdi. Əlbəttə, tarixin təkrarlanmaması üçün xalqın iradəsini ali məqsədə yönəltməyi bacaran, yüksək nüfuza malik bir
şəxsiyyətin hakimiyyətə gəlməsi, onun ətrafında ümumxalq birliyinin yaradılması son dərəcə zəruri idi. Xalq yaxşı dərk edirdi
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ki, belə bir şəxsiyyət yalnız və yalnız Heydər Əlirza oğlu
Əliyevdir.
1993-cü il iyunun 9-da Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi
ilə Naxçıvandan Bakıya gəldi və Azərbaycan dövlətinin ağır
dövründə iyunun 15-də Ali Sovetin sədri seçildi. Azərbaycan
rəhbərliyinə qayıtdı. Bu əslində Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan respublikasını məhv olmaqdan, milli azadlığını itirməkdən xilas etmək kimi şərəfli tarixi missiyanı öz üzərinə
götürmək demək idi.
Heydər Əliyevin özü bu barədə deyirdi: “1993-cü ilin
iyun ayında Azərbaycan dəhşətli bir fəlakət qarşısında idi. Bəlkə
də kənarda olan adamlar bunun dərinliyini, təhlükəsini o qədər
də bilmirdilər. Ancaq mən Bakıya gələndən, bu məsələləri bir
neçə gün təhlil edəndən sonra respublikamızın, xalqımızın nə
qədər böyük uçurum, fəlakət qarşısında olduğunu dərk etdim.
Yalnız və yalnız buna görə mən respublika Ali Sovetinin sədri
vəzifəsinə seçilməyimə razılıq verdim”.
Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə
ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, elmi-mədəni həyatında,
beynəlxalq əlaqələrdə dönüş yarandı, elmi əsaslarla, beynəlxalq
norma və prinsiplərə uyğun müstəqil dövlət quruculuğuna
başlandı. 1994-cü ildə cəbhədə atəşkəsə nail olunması ölkəyə
sabitlik gətirdi və hərtərəfli inkişaf yollarını açdı ki, bu da
Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərindən biridir.
Azərbaycan dövlətinin neft strategiyasının işlənib hazırlanması və ardıcıl sürətdə həyata keçirilməsi ölkəmizin əldə etdiyi
nailiyyətlərin ən əsasıdır. Bu sahədə, məlum olduğu kimi, bir
çox faydalı sazişlər imzalanıb. Müstəqil neft strategiyasının
həyata keçirilməsi vasitəsilə Azərbaycan dünyanın bir çox
ölkələrinin diqqətini, marağını özünə cəlb edib. Azərbaycan neft
strategiyası ölkəyə həm iqtisadi inkişaf üçün əlverişli şərait
yaradıb, həm də dünyanın bir çox dövlətləri ilə qarşılıqlı faydalı
əlaqələr qurmağa imkan verib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac
Boru Kəmərinin təməlinin qoyulması bu sahədə uğurlu addım4

lardan biridir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın neft strategiyası və
bu sahədə həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəinki mühüm
sosial-iqtisadi, həm də böyük siyasi əhəmiyyət daşıyır. Bu da
Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq nüfuzunun artmasına və
dövlət müstəqilliyinin möhləmlənməsi işinə xidmət edir.
1995-ci ilin noyabrın 12-də müstəqil respublikamızın ilk
Konstitusiyası qəbul olunub və müstəqillik tariximizdə ilk
parlament seçkiləri keçirilib. Müstəqil Azərbaycan Konstitusiyası ölkəmizdə yeni dövlət quruculuğu üçün dövlət fəaliyyətinin
və cəmiyyətin inkişafının gələcək modeli üçün hüquqi əsas yaradıb. Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, onun
əbədi, dönməz xarakter alması baxımından tariximizin ən
məhsuldar dövrünün təməli qoyulub.
Ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi: “Azərbaycan xalqının
tarixi nailiyyəti olan Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini qorumağı, möhkəmləndirməyi özüm üçün ən əsas
vəzifələrdən biri hesab edirəm. Heç kəsin şübhəsi olmasın ki,
ömrümün bundan sonrakı hissəsini harda olursa-olsun, yalnız və
yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf
etməsinə həsr edəcəyəm.
Azərbaycan Respublikası bundan sonra da onun başına nə
gəlirsə-gəlsin, müstəqilliyini itirməyəcək, yenidən heç bir
dövlətin əsarəti altına düşməyəcək”.
Heydər Əliyevin vətən, xalq qarşısındakı müstəsna xidmətləri bir ümandır, saya-hesaba gəlməz. Ulu Öndərin hərtərəfli
fəaliyyəti, dünya miqyaslı siyasətçi kimi şöhrət tapması neçəneçə görkəmli dövlət xadimləri tərəfindən dəfələrlə etiraf edilib.
Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan: - Heydər
Əliyev Azərbaycanın xoşbəxtliyi və firavanlığı, bölgədə və
dünyada sülh naminə göstərdiyi fövqəladə xidmətlərlə türk və
dünya tarixində şərəfli yer tutmuşdur.
ABŞ-ın keçmiş prezidenti Corc Buş: - Heydər Əliyev
Cənubi Qafqazda uzun müddət ərzində ən əsas şəxsiyyət olmuşdur. Onun mövqeyi və göstərdiyi səylər Azərbaycanın iqtisadi
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inkişafını möhkəmləndirən böyük həcmli xarici sərmayələrin
cəlb olunmasında əsas rol oynamışdır. Bu nailiyyətlər milyonlarla azərbaycanlının həyatını yaxşılaşdırmış və Azərbaycanın
XXI əsrə müasir dövlət kimi daxil olmasına şərait yaratmışdır.
Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Toni Bleyer: Heydər Əliyev Azərbaycanın böyük lideri idi. O, böhranlar dövründə öz ölkəsinə sabitlik gətirdi. Azərbaycan xalqı onun
qoyduğu irs ilə fəxr edə bilər.
Fransanın sabiq prezidenti Jak Şirak: - Bu qeyri-adi
şəxsiyyət Azərbaycanı çiçəklənmə yoluna gətirib çıxarmışdır.
Gürcüstanın sabiq prezidenti Eduard Şevardnadze: İyirminci əsr liderlər əsridir. Əsrin lideri isə Heydər Əliyevdir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 25 ili tamam olur. Bu
gün Ümummilli Liderin siyasi irsini, idarəçilik fəaliyyətini və
dövlətçilik fəlsəfəsini Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən
davam etdirilməsi bizi sevindirir.
Dövlət başçımız 2003-cü ildə bu siyasəti davam etdirəcəyini bildirmişdi: “Azərbaycan xalqına vəd etmişəm ki,
Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirəcəyəm, çünki o, yeganə
düzgün siyasətdir. Mən ondan çox şeyi öyrənmişəm və onun
təcrübəsini, məsələlərə baxşını öyrənməklə hələ çox şeyi əxz
edəcəyəm. Hər hansı bir qərar qəbul etməzdən əvvəl düşünürəm
ki, bu vəziyyətdə Heydər Əliyev necə hərəkət edərdi. Çalışıram
ki, mənə inanan, mənə səs verən adamlar məndən razı qalsınlar.
Prezident üçün ən yüksək mükafat onun ideyalarına inamdır,
bunsuz işləmək çox çətindir, ona görə də mən çalışacağam ki,
Heydər Əliyevin bütün prinsipləri həyatda öz təcəssümünü
tapmaqda davam etsin”.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 25 illiyini böyük
sevinc, qürur hissi ilə qeyd edirik. Heydər Əliyev Azərbaycan
xalqının rifahını, milli dövlətçiliyimizin daha da güclənməsini
hər şeydən üstün tutan vətənpərvər lider idi. Məhz Ulu Öndərin
müdrik siyasi kursu, strateji dövlətçilik xətti müstəqil dövlətimizin bugünki uğur və nailiyyətlərinin əsas təminatçısıdır.
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Bu gün Azərbaycan Heydər Əliyev ideyaları işığında
inkişaf edən və yüksələn bir ölkədir. Qürurla deyirik ki, Heydər
Əliyev tarixdə müasir Azərbaycanın memarı, Azərbaycanı
yenidən quran, onun müstəqilliyini əbədi və sarsılmaz edən
şəxsiyyət kimi qalacaqdır.
Gülnaz Abdullayeva,
Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsi,
Telman İsgəndərov adına
142 nömrəli tam orta məktəbin
direktoru, Əməkdar müəllim
“Təhsil problemləri”,
16-23 oktyabr 2016-cı il
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PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN
FÜZULİ RAYONUNA BİR GÜNLÜK SƏFƏRİ

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin noyabrın 12də Füzuli rayonuna səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlərdə, yeni
obyektlərin açılışında etdiyi çıxışlar xüsusilə biz məcburi köçkünlərdə yaxın bir zamanda ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin
olunacağına, işğal altında olan torpaqlarımızın azad ediləcəyinə
və doğma yurd yerlərinə qayıdacağımıza inam hissini artırdı.
Prezident İlham Əliyev Horadiz şəhərinin mərkəzində
ucaldılmış ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib.
Dövlət başçısına Füzuli Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Alı
Alıyev məlumat verib ki, Ümumilli Liderin abidəsinin ucaldıldığı parkda son vaxtlar geniş abadlıq işləri görülüb və bu park
rayon sakinlərinin ən sevimli istirahət mərkəzlərindən biridir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin
Ali Baş Komandanı İlham Əliyev səfər çərçivəsində rayon
ərazisində ön xətdə yerləşən komanda idarəetmə məntəqəsində
əməliyyat şəraiti ilə tanış olub. Hərbçilərlə görüşüb və döyüşdə
fərqlənmiş hərbi qulluqçular qarşısında çıxış edib. Ölkə başçısı
bildirib ki, bu ilin aprel ayında Ermənistan dövlətimizə,
xalqımıza qarşı növbəti silahlı təxribat törədib. Ordumuzun
əsgər və zabitləri bu təxribata layiqli cavab veriblər. “Füzuli,
Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının ərazilərində işğal altında olan
2000 hektardan çox torpaq əks-hücum əməliyyatı nəticəsində
işğalçılardan azad edilib. Minlərlə hektar torpağa bu gün
Azərbaycan Ordusu tam nəzarət edir.
Biz öz torpağımızdayıq, bura Azərbaycandır. Lələtəpə də
Azərbaycandır, Şuşa da Azərbaycandır, Xankəndi də Azərbaycandır. Biz öz torpağımızdayıq. Heç bir ölkənin torpağında
gözümüz yoxdur. Ancaq biz öz torpağımızda ikinci erməni
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dövlətinin yaranmasına heç vaxt imkan verməyəcəyik. Aprel
döyüşləri bunu bir daha təsdiq etdi”.
Dövlət başçısı 1994-cü ilin yanvar ayında Füzuli rayonu
ərazisində keçirilmiş uğurlu əməliyyatı xatırladaraq bildirib ki, o
zaman 22 kənd işğaldan azad edilmişdir və bu böyük tarixi
qələbə idi. “Aprel döyüşləri növbəti tarixi qələbədir. Dünya bir
daha gördü ki, Azərbaycan Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ilə
heç vaxt barışmayacaq. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa
etməliyik və edəcəyik”.

Noyabrın 12-də Füzuli rayonunda “Azərxalça” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin ilk filialının – xalça kombinatının,
Horadiz şəhərində yeni avtovağzalın və Dövlət Rəsm Qalereyasının açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə
məlumat verilib ki, “Azərxalça” ASC-nin filialında 160 nəfər
qadın işlə təmin olunub. Bu müəssisədə ayda 251 kvadratmetr
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xalça istehsal ediləcək. Belə filialların Ağdam, Tovuz, Ağstafa,
Qazax, Şəmkir, Quba, İsmayıllı, Xaçmaz və Qəbələ rayonlarında da təşkil edilməsi nəzərdə tutulub. Müasir memarlıq üslubunda tikilmiş avtovağzal binasında sərnişinlər üçün lazımi şərait
yaradılıb. Dövlət Rəsm Qalereyasında da fəaliyyət üçün böyük
imkanlar var və binanın sahəsi 324 kvadratmetrdir. Rayonun
digər müəssisə və təşkilatlarında olduğu kimi bu obyektlərdə də
ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin
Füzuli rayonuna səfərlərini əks etdirən guşələr yaradılıb.

Dövlət başçısı məcburi köçkünlər üçün salınan yeni qəsəbədəki mövcud şəraitlə yaxından tanış olarkən Qaçqınların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli
Həsənov yeni yaradılan yaşayış məntəqəsi barədə ətraflı məlumat verib. Komitə sədri bildirib ki, 417 hektar sahəni əhatə edən
qəsəbədə 400 ev, 320 şagird yerlik məktəb, 120 yerlik uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, klub-icma mərkəzi, inzibati bina, poçt
binası inşa edilib. Yeni salınmış qəsəbəyə digər fin tipli qəsə10

bələrdən və Füzuli rayonunda olan sonuncu fin tipli qəsəbədə
məskunlaşmış məcburi köçkünlər köçəcəklər. Yeni mənzillərə
köçəcək insanlar üçün lazımi şərait yaradılıb.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev məktəbin
əyani vəsaitlərlə zəngin olan hərbi kabinetində Heydər Əliyev
adına Ali Hərbi Məktəbin, Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasının, Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin Füzuli rayonundan olan kursantları və orta məktəb şagirdləri ilə görüşüb və
çıxışında deyib: “Ölkəmizin hərbi potensialı gündən-günə güclənir. Bu gün Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında güclü ordular
sırasındadır. Orduda quruculuq prosesi uğurla gedir. Ordumuzun
maddi-texniki təminatı ən yüksək səviyyədədir. Bu gün Azərbaycan Ordusunda olan texnika, silah-sursat ən yüksək texnologiyalara malikdir.
Döyüş qabiliyyətimiz, peşəkarlıq artır, kadr potensialı da
güclüdür və Sizin kimi gənclər gələcəkdə Ordumuzun, bütün
hərbi birləşmələrimizin inkişafında öz rolunu oynayacaqdır”.
Məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbədə yaradılan
tanışlıqdan sonra ölkə başçısı İlham Əliyev Füzuli rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri və məcburi köçkünlərlə görüşdü.
Bu görüşdə mən də iştirak edirdim və Prezidentin Füzuli
rayonuna olan əvvəlki səfərlərini bir daha xatırladım.
Prezidentin bu görüşdəki çıxışının bəzi məqamlarını qeyd
etməklə oxuculara Füzuli rayonunun inkişafını bir daha tanıtmaq
və onlarda gec-tez erməni işğalçılarından azad edəcəyimiz
ərazilərimizdə də böyük işlər görüləcəyinə əminlik yaratmaq
istəyirəm. “Bu gün 400 köçkün ailəsi üçün yeni salınmış
qəsəbənin açılışını qeyd edirik. Gözəl qəsəbədir, bütün şərait
yaradılıb. Məktəb, uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, gözəl fərdi
evlər tikilib, təbii ki, infrastruktur layihələri icra edilib, içməli
su, qaz, elektrik xətləri çəkilib. Yollar salınıb.
Bu gün Füzuli rayonu ərazisində 71 min insan yaşayır.
Rayon əhalisinin ümumi sayı isə 128 mindir. Yeni salınmış 16
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qəsəbədə vətəndaşlar məskunlaşıblar. Eyni zamanda 1994-cü
ildə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yeni qəsəbələr salınıb, o
cümlədən bu qəsəbə. Horadiz şəhəri vaxtı ilə qəsəbə idi, biz ona
şəhər statusu verdik. İşğaldan 1994-cü ildə azad edilmiş
torpaqlarda bax belə gözəl şərait yaradılıb. Bu, bizim gücümüzü
göstərir. İşğal edilmiş Dağlıq Qarabağda və digər torpaqlarımızda məskunlaşan ermənilər bu gün səfalət içində yaşayırlar.
O görüntülər bəzən televiziya və internet vasitəsilə yayımlanır –
səfalət, yoxsulluq, işsizlik, ümidsizlik. Bizim torpağımızı zəbt
ediblər, ancaq o torpaqlarda normal həyat qura bilməyiblər və
bilməyəcəklər. Çünki o torpaq onlara məxsus deyil. Bu, bizim
dədə-baba torpağımızdır. Biz o torpaqlara qayıdacağıq, necə ki,
buraya – Horadizə qayıtdıq, Lələtəpəyə qayıtdıq. Digər torpaqlara da qayıdacağıq. Ona görə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ən müasir şərait yaratmaq bizim siyasətimizi əks etdirir və
gücümüzü göstərir.
Bu gün Horadiz abad, inkişafda olan şəhərdir. Horadizdə bir
çox sosial obyektlər inşa edilmişdir – Olimpiya İdman Kompleksi, Muğam Mərkəzi, Rəsm Qalereyası, Diaqnostik Mərkəz,
Gənclər Mərkəzi, Heydər Əliyev Mərkəzi, digər obyektlər. Füzuli
rayonunun bütün infrastruktur məsələləri öz həllini tapıbdır.
İçməli su, elektrik enerjisi məsələləri həll olunub. Bir neçə il
bundan əvvəl mənim iştirakımla 25 meqavat gücündə Su Elektrik
Stansiyası açılmışdır ki, bu nəinki Füzuli rayonuna, ətraf bölgələrə də enerji verir. Qazlaşdırma Füzuli rayonunda 100 faizdir.
Biz heç Azərbaycanda hələ 100 faizə çatmamışıq, təqribən 90-95
faizə yaxınıq, Füzulidə bu, 100 faizdir. Kəndlərarası üç böyük yol
layihəsi icra edilmişdir. Kəndlərin demək olar ki, hamısı yollarla
təmin edilib. Bu gün daha bir yolun açılışını etdik. Bax, budur
bizim dövlətimizin gücü və bizim siyasətimiz”.
Görüşdə rayon Ağsaqqalar Şurasının sədri Məcnun Namazəliyev Füzuli ictimaiyyəti, Elnarə Məmmədova məcburi
köçkünlər adından çıxış edərək minnətdarlıqlarını ifadə etdilər.
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Elnarə Məmmədova çıxışında vurğuladı: “Cənab Prezident, inanırıq ki, Sizin siyasətiniz nəticəsində tezliklə öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. Sizi əmin edirik ki, bizim üçün tikdirdiyiniz,
övladlarımıza hədiyyə etdiyiniz bu gözəl məktəb binasında
xalqımıza, Vətənimizə vətənpərvər övladlar yetişdirəcəyik”.
Füzuli rayonundan Bakıya xoş duyğular və gələcəyə
böyük inam hissi ilə qayıtdıq.

Şərafət Hacıyeva,
Füzuli rayonu, 48 nömrəli
tam orta məktəbin direktoru,
“Təhsil problemləri”,
01-07 dekabr 2016-cı il
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HƏBİBƏNİN SƏNƏT FƏLSƏFƏSİ
Həbibə Rəşad qızı Allahverdiyeva 9 iyun 1981-ci ildə Naxçıvan
Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu,
Şahbuz-Keçili yolunun kənarında,
Zəngəzur silsiləsinin cənub-qərb yamaclarında yerləşən Külüs kəndində
anadan olub.
Şahbuz rayonu ərazisində Eneolit, Tunc, Dəmir dövrlərinə, Antik
dövrə və Orta əsrlərə aid yaşayış
yerləri vardır. Rayonun ərazisində
tarixi-memarlıq abidələrində orta əsrlərə aid qala, bürc, mühafizə istehkamları, həmçinin karvansara,
pir, məscid və s. mühafizə olunub. Buranın gözəl təbiəti, çoxsaylı buz bulaqları, Batabat yaylağı, üzən ada, “Fərhad evi”,
gözoxşayan göllər hələ uşaqlıqdan yaddaşında həkk olunub və
bir növ Həbibənin gələcək həyat yolunu müəyyən eləyib.
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Həbibə Allahverdiyeva 1998-ci ildə orta məktəbi bitirib, Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsinin Təsviri incəsənət ixtisasına qəbul olub, ali təhsilin ilk pilləsini başa vurduqdan sonra 2002-2004-cü illərdə Pedaqogika tarixi və nəzəriyyəsi
ixtisası üzrə magistr pilləsində təhsil alıb. 2005-ci ildən
universitetin Təsviri incəsənət kafedrasında müəllim işləyir.
2000-ci ilin oktyabr ayıda ABŞ, Ford Xatirə kitabxanasında, həmin il ABŞ, Calumet, 2001-ci ildə ABŞ, Avrasiya
Konfransı, 2001-ci ilin aprelində ABŞ, Şimali-qərbi İndiana,
Dünya Ticarət Birliyi, “Perduc” Universitetində keçirilən sərgilərdə və 2001-ci il may ayında ABŞ Təşəbbüskarlar Ticarət
sərgisində rəsmləri nümayiş olunub. 2002-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində fərdi sərgisi təşkil edilib. 2003-cü ildən
başlayaraq Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına sərgi salonunda keçirilən qarışıq sərgilərdəöz əsərləri ilə
iştirak edib. 2008-ci ildə NDU-da fərdi sərgisi olub. 2009-cu
ildə Türkmənistan Pespublikasında qarışıq sərgidə iştirak edib.
2010-cu ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvi olan
Həbibə 2011-ci ilin sentyabr ayında Bakıda keçirilən qarışıq sərgidə fəal iştirak edib.18 noyabr 2011-ci ildə Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Kəngərli adına sərgi salonunda fərdi
sərgisi keçirilib.
30 may 2012-ci ildə Türkiyənin Qars Qafqaz Universitetində təşkil olunmuş sərgidə əsərləri ilə iştirak edib.
2012-ci ilin iyun ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasında
“Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” Birinci Beynəlxalq Rəsm
Festivalında, 2014-cü il 20-23 may tarixlərdə “Naxçıvan –
bəşəriyyətin beşiyi”İkinci Beynəlxalq Rəsm Festivalında, həmin
ildə Naxçıvan rəssamlarının Bakıda Vəcihə Səmədova adına
sərgi salonunda keçirilən sərgidə iştirak edib.
Həbibə Allahverdiyeva 2013-cü ildən Azərbaycan
Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının dissertantıdır. 2014-cü
ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı
fəxri adına layiq görülüb. 2015-ci il beşinci çağırış Naxçıvan
MR Ali Məclisinə deputat seçilib.
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Biz Həbibə Allahverdiyevanın yaradıcılıq işığına üz tutub
Naxçıvan Dövlət Universitetinə yollandıq. Onunla Təsviri
incəsənət kafedrasında görüşdük. Sənətə gəlişi, yaradıcılığı, elmi
axtarışları və pedaqoji fəaliyyəti haqqında xeyli söhbət etdik.
Ayrılanda “Elm və təhsil” nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış
“Rənglərin sehri” kitabını bizə bağışladı. Kitabda gənc rəssamın
rəngkarlıq və qrafika janrında işlədiyi mənzərələr, natürmort,
portret və müxtəlif mövzulu tematik əsərlər toplanıb. Kitabın
redaktoru Həbib Allahverdiyevdir.
Kitabın ilk səhifəsi AMEA-nın vitse-prezidenti, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı İsa Həbibbəylinin “Həbibənin
bənzərsiz rəngləri” adlı yazı ilə açılır. Müəllif gənc rəssamın
yaradıcılığını təhlil edib, ona yaradıcılıq uğurları arzulayıb.
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Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı, Naxçıvan
Dövlət Universitetinin Təsviri incəsənət kafedrasının müdiri,
dosent Hüseynqulu Əliyev “Rənglər dünyası” yazısında Həbibə
Allahverdiyevanın yaradıcılığını milli rəssamlıq məktəbimizin
inkişafında özünəməxsus üslubu və orijinallığı ilə seçilən rəssam
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kimi qiymətləndirib. Naxçıvan MR Rəssamlar Birliyinin sədri,
Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı, Azərbaycan Milli
Məclisinin deputatı Ülviyyə Həmzəyeva isə Həbibəni reallığı
istədiyi kimi görən, özünəməxsus koloriti, üslubu olan, bu dövr
incəsənətinin müasir rəssamı kimi dəyərləndirib.
Onun müxtəlif mövzulu əsərləri orijinallığı ilə seçilir.
Burada portret də, peyzaj da, natürmort da, tematik əsərlər də
var. Yağlı boya ilə işlənmiş, Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevə həsr etdiyi “Azərbaycan xalqının sönməz
günəşi”, Türk dünyasının öndərləri M.K.Atatürkə və Heydər
Əliyevə həsr etdiyi “Ümummilli liderlər”, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “İlham Əliyevin portreti”, böyük demokrat
yazıçı, “Molla Nəsrəddin” jurnalının redaktoru C.Məmmədquluzadəyə həsr etdiyi “Yeni əsər”, akvarellə işlənmiş“ Akademik
İsa Həbibbəylinin portreti”, “Qız portreti”əsərləri məharətlə
işlənmiş, dolğun rəng çalarları ilə diqqəti cəlb edir.
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Portret janrı üzərində işlərkən rəssam seçdiyi obrazların
daxili aləminə nüfuzedir. Akvarellə işlənmiş “Avtoportret”
dərəssamın nüfuzedici, mürəkkəb obrazı, həyata cəsarətli, aydın
baxışları diqqəti cəlb edir.
Mənzərə janrı rəssamın yaradıcılığında əsas yer tutur.
“İkiağac”, “Buludlar”, “Köhnə yuva”, “Qrov”, “Yol”, “Ordubad gölü”, “Mənzərə”, “Kənd mənzərəsi”, “Dərin köklər”,
“Bahar müjdəsi”, Yaz fəsli”, “Etüd”, “Tənha ağac”, “Nəhəcir
dağı”, “İlandağ”, ”Yağmurlu gün”, “Gecə”, “Dağ yolu”, “Meşə
yolu”. Müxtəlif texnikalarda işlənmiş bu əsərlərin rəng çalarları
zəngindir. Hiss edirsən ki, bu boyaların yaratdığı zəngin aləm
dərin emosional hisslərlə yaşayan rəssamın orjinal ifadə tərzidir.
“Axşam” əsərində isə nağılvari, az qala göylərə ucalan kolorit
həllinin şahidi oluruq.
“Payız mənzərəsi” əsərində rəssam payız fəslini səciyyələndirməkdən ötrü sarı və narıncı rənglərdən istifadə edib.
Rəssamın “Əlincə qalası” əsəri də maraqlı işlərdəndir. Adı xalqımızın tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış, yağlı boya ilə kətan
üzərində işləmiş “Əlincə qalası” əsəri möhtəşəmliyi ilə sənət
sevərlərin diqqətini çəkir.
“Sünbüllərlə natürmort”, “Natürmort”, “Çiçəklərlə naturemort”, “Fırçalar”, “Çiçəklər”, “Yarpaqlarla natürmort”, “Günəbaxanlar” və sairə natürmortları onun yaradıcılığının maraqlı
səhifəsini təşkil edir. Boya axtarışları ilə seçilən bu natürmortlar
rənglərin hormoniyasının təzadlarından yaranıb.
Gənc rəssamın "İnsan və zaman", "İnsan və şam", "Solğun
çiçək", "Möhkəm iradə", "İki yol", "Bataqlıq toru" əsərləri olduq
camaraqlıdır və bu əsərlərində onun həyata fəlsəfi baxışları öz
əksini tapıb.
Həbibə Allahverdiyevanın müxtəlif mövzulu dekorativ
işləri onun bu texnikanın sirlərinə dərindən bələd olduğunu
göstərir.
Biz Naxçıvan Dövlət Universitetində olarkən vaxtilə
Həbibə müəllimin tələbəsi olmuş, hazırda onunla Təsviri
incəsənət kafedrasında çiyin-çiyinə çalışan istedadlı gənc rəssam
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Fizzə Quliyeva ilə də görüşdük. O, sevimli müəllimi haqqında
fikirlərini bizimlə bölüşdü: Həbibə müəllimə ilə əyani tanışlığımız mənhələ NDU-nun birinci kurs tələbəsi olarkən başlamışdır.
Amma buna kimi onun haqqında çox eşitmişdim, qəzetlərdən
oxumuşdum. Hələ o dönəmlər NTV kanalında yayımlanan və
verilişin aparıcılığını özüzərinə götürən Həbibə Allahverdiyevanın çəkmə texnikasından bəhs etməsi və əyani şəkildə göstərməsi məni cəlb etmişdir. Zaman keçdikcə onun yaradıcı və
işgüzar xanım olduğunu gördüm. Rəssamlıq sənətinə tükənməz
sevgisindən və pedaqoji fəaliyyətindən mənə də bir pay düşdü.
Hazırda NDU-nun Təsviri incəsənət kafedrasında çiyinçiyinə çalışırıq. Çiyinlərində ağır yük–ailə, iş, övladlarına bir
ana kimi qayğı göstərməsinə baxmayaraq, həmişə sərgilərə yeniyeni əsərləri ilə çıxan, həmişə də yaradıcılıq üslubu, dəsti-xətti
ilə biz sənət sevərləri, yaradıcı insanları valeh edir.
Yaradıcılığına bələd olan bir rəssam kimi deyə bilərəm ki,
onun yaradıcılığının mərkəzində qadın obrazı və duyğular durur.
Onun yaradıcılığında qadın həlimliyi, qadın duyğuları, vətən və
yurd sevgisi, təbiətin tərənnümü üstünlük təşkil edir.
Ən maraqlı mənzərələrindən "Əlincə qalası", "Batabat
mənzərəsi", "Haçadağ", "Nəhəcir dağı", "Əshabi-kəhf dağı" və
sairə, natürmortlarından "Narlar", "Heyvalar", "Güllər" və digərləri diqqəti çəkir. Mənim ən çox bəyəndiyim və yaradıcılığının
zirvə nöqtəsində gördüyüm şah əsəri "Solğun çiçək"dir.
"Solğun çiçək" tablosuna baxan tamaşaçı bu tablodan
təsirlənməyə bilməz.
Fikrimcə, rəssamın ən böyük uğuru tamaşaçıya təsir
etməkdir. Həbibə Allahverdiyeva bunu bacarır. Ona yaradıcılıq
uğurları arzu edirəm. Həmişə zirvələrdə olsun!
İstedadlı rəssama yaradıcılığında və pedaqoji fəaliyyətində
yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.
Bağır Qədimov,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi
və Teatr Xadimləri İttifaqının üzvü
“Təhsil problemləri”, 08-15 aprel 2016-cı il
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BƏSTƏKAR YAŞAR XƏLİLOVUN YARADICILIQ
PORTRETİ
Bu günlərdə NDU-nun nəzdində
fəaliyyət göstərən Konservatoriyanın
Böyük zalında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilovun anadan olmasının
60 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir
keçirilmişdir. Tədbir Naxçıvan Dövlət
Universiteti "İncəsənət" fakültəsinin
dekanı, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Günay Məmmədovanın Yaşar
Xəlilovun həyat və yaradıcılıq fəaliyyətindən bəhs edən geniş bir çıxışı ilə
başlamışdır. O demişdir:
- Azərbaycan professional bəstəkarlıq məktəbinin davamçıları olan Naxçıvanlı bəstəkarlardan biri də Naxçıvanın ən səfalı qədim və zəngin tarixə malik guşələrindən biri olan Ordubadda dünyaya göz açmış Yaşar Südeyf oğlu Xəlilovdur. O, 5
dekabr 1956-cı ildə anadan olmuşdur. Orta və musiqi məktəbini Ordubadda bitirdikdən sonra, 1972-ci ildə Bakıya gedən
Yaşar Xəlilov Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunun
tar sinfinə daxil olur. Burada o, eyni zamanda, fakültativ olaraq
Leonid Vanşteynin sinfində bəstəkarlıqla məşğul olur. Texnikumda tələbə ikən 1975-ci ildə ilk dəfə tələbə bəstəkarların
əsərlərindən ibarət konsert təşkil olunur. Yaşar Xəlilov da həmin
konsertdə iki prelüdünü ifa edir.
1976-cı ildə Bakı Musiqi Texnikumunu bitirərək, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olan Yaşar Xəlilov
görkəmli bəstəkarımız, professor Qara Qarayevin sinfində təhsil
almağa başlayır. Tələbəlik illərində böyük fəallıq göstərən Yaşar
Xəlilov 1978-ci ildə Alma-Atada keçirilən festivalda prelüdləri
ilə çıxış edir. 1979-cu ildə Azərbaycan bəstəkarlarının qurultayında bəstəkarın klarnet və fortepiano üçün 4 hissəli sonatası ifa
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olunur. Bu əsər böyük uğur qazanır və SSRİ musiqi fonduna
daxil edilir. 1980-cı ilin noyabrında Moskva Dövlət Konservatoriyasının kiçik zalında keçirilən Ümumittifaq müsabiqəsində
Yaşar Xəlilovun soprana, arfa, skripka və violençel üçün "3 noktürün" əsəri diploma layiq görülür. Bu haqda 1981-ci ildə çap
olunan "Muzıkalnaya Jizn" jurnalının 4-cü nömrəsində məlumat
verilir. Jurnalda belə qeyd olunur: “M.Nikuradzenin "Gürcü
mahnısı" və Yaşar Xəlilovun "3 noktürün" əsərləri parlaq milli
aləmi ilə dinləyicilər qarşısında dayanır. Vokal partiyaların
incəliyi, onların improvizasiyasının sərbəstliyi ilə informasiyalaşmaq istəyi və ritmik axıcılığı ilə qeyd olunur”.
Əsər ikinci dəfə 17 mart 1982-i ildə SSRİ-nin altmış illik
yubileyinə həsr olunmuş festivalda SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının
zalında Moskva Dövlət Filarmoniyasının solistləri tərəfindən ifa
olunub.
1981-ci ildə Konservatoriyanı bitirən Y.Xəlilov doğma
yurduna qayıdaraq bir il burada yaşayır. Daha sonra Bakıya
gedən bəstəkar 1985-ci ildə yenidən Naxçıvana gəlir. Bu dəfə
məqsəd Azərbaycan Bəstəkarlıq İttifaqının Naxçıvan şöbəsini
yaratmaq idi. Lakin Yaşar Xəlilov özü belə qeyd edir ki, o
zaman mövcud olan kadr çatışmamazlığı ilə əlaqədar bu iş yarımçıq qalır. 1985-ci ildə Yaşar Xəlilov SSRİ Bəstəkarlıq İttifaqının üzvü seçilir. Təbii ki, bu yüksək qiyməti o özünün gərgin
əməyi və yorulmaz fəaliyyəti ilə qazanır.
Yaşar Xəlilovun yaradıcılıq diapazonu genişdir. O,
əsasən kamera, simfonik, xor və fortepiano sahəsində fəaliyyət
göstərmiş, əsərlər yazmışdır. Bəstəkarın H.Cavidin sözlərinə
yazmış "Ay qız", "Ağlaram" (H.Cavidin cənazəsi vətənə gətirilən zaman yazmışdır) və S.Şirazinin sözlərinə yazdığı rübai və
romansları, fortepiano üçün çoxlu prelüdlərin, Ü.Hacıbəyovun
anadan olmasının yüz illiyinə həsr olunmuş fortepiano sonatasının (Bu əsər 1985-ci ildə keçirilən Azərbaycan bəstəkarlarının
plenumunda səslənmişdir), K.Debüssinin xatirəsinə yazılmış
skripka və fortepiano üçün sonatanın 2 skripka, alt və violençel
üçün simli kvartet (əsərin ilk ifası 1986-cı ildə gənc Azərbaycan
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bəstəkarlarının plenumunda olmuşdur), simfonik orkestr üçün 1ci simfoniya, simfoniyetta, kamera orkestrı üçün partita "D dur",
tar və simfonik orkestr üçün konsert, fortepiano üçün ballada,
klarnet və fortepiano üçün sonatanın müəllifidir.
Yaşar Xəlilov musiqisi bir çox Azərbaycan bəstəkarlarının
musiqisi ilə müqayisə edildikdə fərqli cəhətlər meydana çıxır.
Yəni, bəstəkarlarımızın çoxunun yaradıcılığı xalq musiqisi ilə
dərindən bağlıdır. Bəstəkar Y.Xəlilov da öz əsərlərində milliliyi
sözsüz ki, saxlayır, lakin tamamilə özünəməxsus dəstixətt
yaradır. Onun əsərlərinə nəzər saldıqda neoklassizm, ekspressionizm, impressionizm üslublarında yazılmış əsərlərə tez-tez rast
gəlmək olar. Bəstəkarın əsərlərində Debüssi, Stravinski, Skryabin musiqisinə yaxınlıq duyulur. Bunu biz həm tembr cəhətdən,
həm də faktura baxımından görə bilərik. Yəni bəstəkarın əsərləri
fakturasına görə də zəngindir, mürəkkəbdir. Bəstəkarın hətta
romanslarında da sadəlik yox, mürəkkəblik özünü büruzə verir.
Bir çox əsərlərində olduğu kimi burada da xromatizmlərə
geniş yer verilir. Bu bəlkədə Y.Xəlilovun daha ciddi janrlarda
musiqi bəstələməsindən irəli gəlir.
Yuxarıda qeyd etdik ki, o, öz əsərlərində milli ruhu qoruyub saxlayır, milli intonasiyaları müasir musiqi ilə sintez edir,
onların vəhdətini verir. Məsələn, bəstəkarın neoklassik üslubda
yazılmış "D dur" partitasının birinci hissəsində "Çahargah",
ikinci hissəsində "Segah", üçüncü hissəsində "Şur", dördüncu
hissəsində aşıq musiqisinin elementləri istifadə olunmuşdur.
Ümumiyyətlə, onun əsərləri klassik ənənələr əsasında qurulur və
xalq muğamlarından gələn lad-harmonik dil onlarda özünü
parlaq surətdə göstərir.
Yaşar Xəlilov dahi Q.Qarayevin tələbəsi idi. Tələbəlik
və gənclik illərində sadaladığımız bütün bu uğurları qazansa da,
tələbəlikdən sonrakı dövrlərdə bir neçə il bəstəkarlıqla məşğul
ola bilməmişdir. Bəstəkar özü belə qeyd edir ki, bunun səbəbi
maddi imkansızlıq idi. Onun heç vaxt fortepianosu olmamışdır.
Elə istər Musiqi Texnikumunda, istərsə də Konservatoriyada
oxuduğu illərdə boş sinif otaqlarında məşğul olmuşdur. Y.Xə25

lilov bəstəkarlıqla yanaşı, gözəl pedaqoq olmuşdur. 1980-ci ildə
Sumqayıt musiqi texnikumunda, 1981-1983, 1985 və 1986-ci
illərdə Naxçıvan musiqi texnikumunda, daha sonra Bakıda 30
nömrəli musiqi məktəbində çalışmışdır.
Bəstəkar 1990-cı ildə Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun
təqaüdçüsü adını almışdır. Qeyd edək ki, bu təqaüdə hər il bir
nəfər layiq görülürdü.
2002-ci ildən Naxçıvanda, daha doğrusu Ordubadda yaşayan bəstəkar bir neçə il Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin
müdiri vəzifəsində işləmişdir.
Hazırda Y.Xəlilov Ordubadda yaşayır, NDU-da və Naxçıvan musiqi kollecində pedaqoji fəaliyyət göstərir. Onun geniş
yaradıcılıq planları var. Bəstəkarın son dövrlərdə yazılmış əsərlərindən fortepiano üçün silsilə F.Əmirovun 80 illik yubleyinə həsr
olunmuş simli orkestr üçün "Elegiya", xalq çalğı alətləri orkestrı
üçün "Odlu torpaq" əsəri (2005-ci il aprel ayında Naxçıvanda keçirilən penumda səslənmişdir), xor ilə fortepiano üçün "Doğma
yurdum, Naxçıvanım" (sözləri Y.Xəlilova məxsusdur) adlı himnin,
Y.Məmmədəliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş "Qurtuluş çələngi"
(xor və simli orkestr üçün), Y.Məmmədəliyevin xatirəsinə zərb
alətləri və fortepiano üçün "Kapriççio Ordubad", xalq çalğı alətləri
üçün "Muğam dastanı", "Çahargah, Bayatı Şiraz" etüdləri, "Məcnunun harayı" proqramlı pyesi, tar və fortepiano üçün "Sözsüz
mahnı" (əsər T.Bakıxanova həsr edilmiş və bəstəkarın yubiley
konsertində ifa olunmuşdur), fortepiano ilə simfonik orkestr üçün
"b moll" konserti (qeyd edək ki, bu Y.Xəlilovun bu sahədə ilk
debütüdür), "Bahar oldu" akapella xoru, "Laçın" (xor ilə fortepiano
üçün), Dmitri Şostakoviçə həsr olunmuş "Payız səması", Q.Qarayevə həsr olunmuş "Dan ulduzu", V.Mustafazadəyə həsr olunmuş
"Həsrət" prelüdlərinin, skripka ilə fortepiano üçün "Möminə
Xatun" pyesinin və sair əsərlərinin adlarını çəkə bilərik.
Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru,
AMEA-nın müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov Yaşar Xəlilovu 60
illik yubileyi münasibəti ilə təbrik etmiş, ona yeni-yeni
yaradıcılıq uğurları arzulamış və fəxri fərmanla təltif etmişdir.
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Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, Naxçıvan
Dövlət Filarmoniyasının direktoru Elman Əliyev Yaşar Xəlilovu
təbrik etmiş və ona sənət uğurları arzulamışdır.
Yaşar Xəlilov ona göstərilən qayğıya və diqqətə görə
Universitet rəhbərliyinə və sənət dostlarına minnətdarlığını
bildirmişdir.
Tədbirin sonunda bədii hissə olmuşdur.
Hazırda Yaşar Xəlilov gərgin yaradıcılıq fəaliyyəti ilə
məşğuldur. Bəstəkarın əsərlərinin istər Bakıda, istərsə də Naxçıvanda konsert salonlarında ifa olunması onun yaradıcılığının
surətli inkişafından və bu sənət əsərlərinə olan böyük maraqdan
xəbər verir. Xeyirxah insan və ictimai xadim Yaşar Xəlilova
fəaliyyətində daha böyük nailiyyətlər arzulayırıq.

Bağır Qədimov,
Azərbaycan Jurnalistlər
Birliyinin və Teatr Xadimləri
İttifaqının üzvü,
“Təhsil problemləri”,
08-15 yanvar 2017-ci il
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QALİB MƏKTƏBİN DIREKTORU
Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsindəki Seyfulla Məmmədov adına
110 nömrəli tam orta məktəb 20122013-cü tədris ilində respublika üzrə
keçirilən “Ən yaxşı ümumtəhsil
məktəbi” müsabiqəsinin qalibi olub
və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə
mükafatlandırılıb.
Bu günlərdə məktəbin direktoru Şəfayət Orucova ilə söhbətdə
öyrəndik ki, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2011-ci ildə əsaslı təmir edilmiş məktəb 1973cü ildən müəllim və şagirdləri öz qoynuna alıb. Üçmərtəbəli,
1176 yerlik məktəb beşgünlük iş rejimində fəaliyyət göstərir.
Hazırda 850-yə yaxın şagirdin təlim- tərbiyəsi ilə 60-dan yuxarı
müəllim məşğul olur.
Direktor müavinləri Ayşən Məmmədrzayeva və Sərvinaz
Hüseynova vəzifələrinə tam məsuliyyətlə yanaşırlar. Prezidentin
3 oktyabr 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə riyaziyyat müəllimi
Şamil Rüstəmov “Tərəqqi” medalına layiq görülüb. İbtidai sinif
müəllimləri Zenfira Xəlilova, Minayə Hüseynova, Nərgiz Kərimova, Gülnurə Əliyeva, Xatirə Məlikova, Aygün Rəsulova, riyaziyyat müəllimləri Sevda Rüstəmova, Təranə Orucova, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Ulduz Dəmirova, coğrafiya müəllimi Günay Rəhimova və başqalarının sayəsində məktəb yaxşı
tanınır. Təhsil ocağı dəfələrlə Bakı şəhər və Qaradağ rayon icra
hakimiyyətləri tərəfindən diplom və fəxri fərmanlarla təltif edilib
və mükafatlandırılıb. Əldə edilən nailiyyətlər dəfələrlə pedaqoji
mətbuatda işıqlandırılıb. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, mən özüm
də vaxtı ilə bu məktəbin nailiyyətlərindən yazmışam (“Yeni
uğurlar diləyirik”, “Təhsil problemləri” qəzeti, 8-15 dekabr 2011ci il. “Ötən günlər, ötən illər”, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı,
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2012-ci il, səh. 53-56), qabaqcıl ibtidai sinif müəllimləri Gülnurə
Əliyeva və Nərgiz Kərimovanı oxuculara tanıtmışam. (“Yenə də
müəllimliyi seçərdi”, “Təhsil problemləri” qəzeti, 24-31 avqust
2015-ci il. “İbtidai sinif müəllimi”, “Təhsil problemləri” qəzeti, 17 oktyabr 2015-ci il. “Öyrədənlər, öyrənənlər, uğurlar”, “Elm və
təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2016-cı il, səh. 85-90).
Orucova Şəfayət Əlibala qızı 18 oktyabr 1971-ci ildə
Bakı şəhərində dünyaya gəlib. 1988-ci ildə 88 nömrəli tam
orta məktəbi bitirib və növbəti ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
İnstitutun (indiki universitetin) Filologiya fakültəsinə daxil olub.
Ali təhsilini tamamladıqdan sonra, 1994-cü ildən Ələt qəsəbəsindəki 110 nömrəli tam orta məktəbdə pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. Şəfayət müəllim gənc nəslin təlim-tərbiyəsi işində həmkarları arasında seçilənlərdən olub, rəhbər şəxslərin diqqətini
çəkib. 2010-cu ildə onu direktor vəzifəsinə təyin ediblər. Ötən
illər ərzində də böyük pedaqoji təcrübəyə və yüksək idarəetmə
qabiliyyətinə yiyələnib.
Şəfayət Orucova Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının dissertantıdır. 2012-ci ildə “Poeziyada yaşanan təbiət”
məqaləsi “Dil və Ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalın 2ci nömrəsində, “Poeziyada təbiət və mədəniyyət mövzusu”
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Filologiya
məsələləri” jurnalının 4-cü nömrəsində çap edilib. “Təhsil
problemləri” qəzetində də bir neçə elmi məqaləsi dərc olunub.
Gözəl pedaqoq, müəllim və tərbiyəçi olmaqla bərabər,
Şəfayət xanım həm də yaxşı anadır. Böyük Azərbaycan yazıçısı
Yusif Vəzir Çəmənzəminli deyib: “Ana insaniyyətin məşəl aparanıdır”. Rus yazıçısı Maksim Qorki söyləyib: “Övladları
tərbiyə etməyi bacarmaq istedad və geniş həyat təcrübəsi tələb
edən böyük dövlət işidir”. Fransız şairi Beranje yaradıcılığında
dəfələrlə vurğulayıb: “Ana qəlbi möcüzələr xəzinəsidir”. Yunan
filosofu Diogen Stobeyli bu qənaətə gəlib: “Dövlətin əsası
nədən ibarətdir? Gəncliyin tərbiyəsindən”. Şəfayət Orucova da
anaya, müəllimə, tərbiyəçiyə xas olan müsbət keyfiyyətləri
özündə cəmləşdirib.
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Bakının Nizami rayonundakı 61 nömrəli tam orta
məktəbin direktoru Zenfira Şıxəliyevanın dediklərindən: Şəfayət müəllim ən yaxın həmkarlarımdan, rəfiqələrimdən
biridir. 1994-cü ildən, onun hazırda çalışdığı məktəbə müəllim
göndərildiyi dövrdən tanıyıram. O zaman Qaradağ Rayon Təhsil
Şöbəsi fəaliyyət göstərirdi, mən də şöbədə - metodkabinetdə
çalışırdım. Aylar, illər ötdü, biz daha da doğmalaşdıq. Şəfayət
müəllim olduqca təvazökar, işinə məsuliyyətli, xeyirxah, incə
qəlbli ana, xanım-xatın bir qadındır. Bir rəfiqə, dost kimi
əvəzsizdir. Ağıllı, kamallı iki övladı var. Reyhan Azərbaycan
Dillər Universitetinin tələbəsidir, dördüncü kursdadır. Cavid isə
Azərbaycan Neft və Sənaye Universitetinin üçüncü kursunda
oxuyur. Övladlarının təhsildəki uğurları bir ana kimi Şəfayət
xanımı, bir rəfiqə kimi də məni sevindirir. Biz işimizlə əlaqədar
tez-tez görüşə bilməsək də, hər zaman zəngləşir, bir-birimizdən
xəbər tuturuq.
Hər bir dövlətin tərəqqisi, dünya dövlətləri sırasında öz
layiqli yerini tutması onun təhsilinin inkişafından, dünya təhsil
sisteminə inteqrasiyasından asılıdır. Ulu öndər Heydər Əliyev
dövlətin təhsil sahəsinə münasibətini belə ifadə etmişdir:
“Biz müstəqil dövlət olaraq özümüzün təhsil sistemimizi istədiyimiz kimi qururuq. Bütün dünya ölkələrinin mütərəqqi təcrübəsindən istifadə edirik. Hesab edirəm ki, indiyə qədər yaranmış
təməlin, əsasın üzərində Azərbaycan təhsili, məktəbi bundan
sonra daha da təkmilləşəcəkdir”.
Ölkəmizin gələcək inkişafı böyüməkdə olan nəslin təlimtərbiyəsindən asılıdır. Vətənpərvər, savadlı vətəndaşlar yetirmək
ən ümdə vəzifələrimizdən biridir. Qaradağ rayonunun Ələt
qəsəbəsindəki 110 nömrəli tam orta məktəbin pedaqoji
kollektivi və direktoru Şəfayət Orucova da öz işlərini bu
istiqamətdə yüksək səviyyədə qurur, uğurlu nəticələr əldə etmək
əzmi ilə çalışırlar.
“Təhsil problemləri”, 24-31 oktyabr 2016-cı il
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MÜƏLLİM ƏMƏYİ ŞƏRƏFLİDIR
Sabunçu rayonunun Balaxanı
qəsəbəsi Abşeronun qədim yaşayış
məskənlərindən biridir. Qəsəbədə
dörd ümumi təhsil məktəbi fəaliyyət
göstərir. Onlardan birinə – 4 nömrəli tam orta məktəbə Fətdanə
Rəhimova rəhbərlik edir. Fətdanə
müəllim görüşümüzdə əvvəlcə məktəbin tarixindən və bugünkü fəaliyyətindən söhbət açdı:
– Məktəbin birinci mərtəbəsi
1914-cü, ikinci mərtəbəsi isə 1927ci ildə tikilib. İkinci mərtəbə inşa
olunanadək, yəni 1914-1927-ci illərdə burada qızlar məktəbi,
uşaq bağçası və əsasən neft sənayesi üçün ixtisaslı fəhlə kadrları
hazırlayan peşə məktəbi fəaliyyət göstərib. 1927-ci ildən
etibarən bu binada ümumtəhsil məktəbi fəaliyyətə başlayıb.
Sovet dövründə məktəbdə tədris yalnız rus dilində aparılıb,
müəllim və şagirdlərin əksəriyyətini ruslar və ermənilər təşkil
edib. Kənd sakinləri isə bu təhsil ocağını“rus məktəbi” kimi
tanıyıblar. Alman faşizminə qarşı Böyük Vətən müharibəsi
dövründə, yəni 1941-1945-ci illərdə bina hospital kimi istifadə
olunduğundan məktəb fəaliyyətini başqa bir binada davam
etdirib.
Müstəqilliyimizin ilk illərindən məktəbdə tədrisin rus
dilində aparılması tədricən dayandırılıb və hazırda ingilis və rus
dilləri xarici dil kimi tədris olunur. Məktəb 1994-cü ildən
Balaxanı kəndində doğulub boya-başa çatmış və bu məktəbdə
təhsil almış görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirovun adını
daşıyır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə “2011-2013-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun
qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın
Əlavə Tədbirlər Planına əsasən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti
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tərəfindən əsaslı təmir edilib, yeni avadanlıqlar alınıb və əyanitexniki vəsaitlərlə zənginləşdirilib. Hazırda məktəbdə 850 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 45 müəllim məşğul olur. Pedaqoji kollektiv müasir tələblər səviyyəsində çalışmaqla, öz müqəddəs
vəzifəsini layiqincə yerinə yetirir.
Fətdanə Əsədulla qızı Rəhimova (Ələkbərova) 19 iyun
1959-cu ildə Balaxanı qəsəbəsində ziyalı ailəsində anadan
olub. Atası Əsədulla Qənbərhüseyn oğlu Ələkbərov Azərbaycan
Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib, (indiki Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universiteti) uzun illər ticarət sistemində məsul vəzifələrdə çalışıb. Anası Aniyə xanım Ələkbərova Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) professor,
fars dili üzrə mütəxəssis idi. Yazıçı, ədəbiyyatşünas Şıxəli Qurbanov, bəstəkar Cahangir Cahangirov və başqa tanınmış ziyalılar hər zaman bu evin ən əziz qonaqları kimi qarşılanıb.
Fətdanə Rəhimova 1978-ci ildə Bülbül adına orta ixtisas
musiqi məktəbini fortepiano üzrə bitirib, lakin bu sahəsində
mütəxəssis olmaq fikrindən daşınıb, dilimizə, ədəbiyyatımıza
daha çox maraq göstərib. Görünür ki, bu yöndə anasının da təsiri
az olmayıb. 1978-1983-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində Fərhad Zeynalov, Ağamusa
Axundov, Mir Cəlal Paşayev, Pənah Xəlilov, Firuz Sadıqzadə və
digər nəhəng simalardan, alimlərdən dilimizi, ədəbiyyatımızı
dərindən öyrənib, mükəmməl təhsil alıb. Müəllimlik fəaliyyətinə
isə 1989-cu ildə Balaxanıdakı 259 nömrəli tam orta məktəbdə
başlayıb. Fənnini yüksək səviyyədə tədris etməklə bərabər,
məktəbin və rayonun ictimai işlərində də fəallıq göstərib. 2003cü il may ayının 22-də Sabunçu Rayon Təhsil Şöbəsinin əmri ilə
Cahangir Cahangirov adına 4 nömrəli tam orta məktəbə direktor
təyin edilib.
“Biz istəyirik ki, gənc nəsil bilikli olsun, eyni zamanda
vətənpərvərlik ruhunda təshil alsın. Təhsil bizim gələcəyimizdir, inkişaf perspektivlərimizi müəyyən edən ən başlıca
sahədir”. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
təhsilə belə yüksək dəyər verir və inkişaf perspektivlərimizin
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təhsillə bağlı olduğunu diqqətə çatdırır. Fətdanə Rəhimova da
həm məktəbin direktoru, həm də fənn müəllimi kimi işini bu
istiqamətdə qurur və uğurla davam etdirir.
O, məktəb pedaqoji kollektivinin və valideynlərin böyük
hörmətini qazanıb. Onun müəllim və şagird nailiyyətlərinin
artırılması naminə irəli sürdüyü təkliflər, reallaşdırılmasına nail
olduğu tədbirlər hər zaman dəstəklənir.
Müəllim əməyi şəfərlidir, təbii ki, şərəfli olduğu qədər də
çətindir. Görkəmli Misir yazıçısı, dramaturq Əhməd Şavki də
nəsihət edirdi, müəllimi yüksəklərə qaldırır və insanları sual
edirdi: “Öz müəlliminizi dəstəkləyin və onu tərif edin. Çünki
müəllim, demək olar ki, peyğəmbərdir. Siz şəxsiyyəti yaradan,
yetişdirən və inkişaf etdirənlərdən daha görkəmli və hörmətə
layiq birisini gördünüzmü?” Görkəmli satirik şair, “Nəsrimaarif” cəmiyyətinin Balaxanı məktəbində qısa bir müddətdə
müəllimlik etmiş Mirzə Ələkbər Sabir demişdir: “Həqiqi ananın
ən şərəfli bəzəyi ədəbli, tərbiyəli cocuqdur”. Maarifpərvər, jurnalist, pedaqoq Həsən bəy Zərdabi də deyirdi: “Qadın bəşəriyyətə ana və ilk tərbiyəçidir”. Niyə bu fikirləri qeyd edirəm? Çünki
Fətdanə müəllim də sevimli anadır, istəkli nənədir. Övladları
Ziynət və İlahə ali təhsilidir. İki oğlan və iki qız nəvəsi var.
Nəvəsi Fatimə üçüncü sinif şagirdidir. 4 nömrəli tam orta
məktəbdə oxuyur və sinfin ən fəal şagirdlərindən biridir.
Balaxanı qəsəbəsindəki 4 nömrəli tam orta məktəbin
direktoru Fətdanə Rəhimovaya rəhbərlik etdiyi pedaqoji kollektivlə birlikdə gənc nəslin təlim- tərbiyəsində uğurlar diləyirik.
“Təhsil problemləri”, 01-07 yanvar 2017-ci il
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ÖMRÜM BOYU ÇALIŞMIŞAM Kİ...
Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
Ərəstun Mahmudov adına 220 nömrəli məktəb-liseyin direktoru Almaz
Əsgərovanın Nizami Rayon Təhsil
Şöbəsinə ünvanladığı məktubunda deyilir: “220 nömrəli məktəbin rəhbərliyi bildirir ki, 1989-cu ildə Naxçıvan
Dövlət Pedaqoji İnstitutunu Fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, 13 illik
pedaqoji təcrübəyə malik Rzayeva
Zeynəb Vəli qızı ibtidai siniflər üzrə
direktor müavini vəzifəsinə dəvət
edilmişdir. Z.Rzayeva ilə aparılan
müsahibədən aydın olmuşdur ki, müəllimə öz işini bilən, yeni
təlim texnologiyaları ilə işləmiş, ibtidai təlim metodikasının
geniş təhlilini vermək bacarığına, təşkilatçılıq və idarəetmə
qabiliyyətinə malik, öz üzərində çalışan, daim axtarışda olan bir
ziyalıdır. Z.Rzayevaya iş yerindən verilmiş xasiyyətnamə də
yuxarıda göstərilənləri təsdiq edir. Məktəbin ehtiyacını nəzərə
alaraq, Rzayeva Zeynəb Vəli qızının direktor müavini vəzifəsinə
işə götürülməsinə icazə verməyinizi Sizdən xahiş edirik”.
2 sentyabr 2002-ci ildən 220 nömrəli məktəb-liseyə
direktorun müavini təyin olunan Zeynəb Rzayevanın bugünədək
keçmiş ömür yoluna və sonrakı həyatına, pedaqoji fəaliyyətinə
qısa nəzər salaq.
Z.Rzayeva 16 mart 1966-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz rayonunun Qarababa kəndində anadan
olub. 1973-1983-cü illərdə Cəlil Məmmədquluzadə adına Şahbuz qəsəbə orta məktəbində təhsil alıb. (Qarababa kəndi rayonun
mərkəzi olan Şahbuz qəsəbəsinə bitişikdir). 1983-1984-cü illərdə Vayxır Tikinti-Quraşdırma İdarəsində, 1985-ci ildə isə Şahbuz rayonundakı Səməd Vurğun adına üzümçülük sovxozunda
işləyib. 1985-ci ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna (indi
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universitetdir) daxil olub və 1989-cu ildə İbtidai təhsil pedaqogikası və metodikası ixtisası üzrə tam kurs bitirib. Dövlət imtahan
komissiyasının 1989-cu il 28 iyun tarixli qərarı ilə ona orta
məktəbdə işləmək üçün ibtidai sinif müəllimi ixtisası verilib.
Zeynəb müəllim ötən illəri belə xatırlayır:
– Tələbəlik illərim çox qaynar keçib. Təhsil aldığım illərdə
ən yüksək təqaüd olan Lenin təqaüdü almışam. Ali məktəbi
Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. İlk əmək fəaliyyətimə 1989cu ilin sentyabr ayında orta təhsil aldığım Şahbuz qəsəbə məktəbində başlamışam. Vaxtı ilə mənə dərs deyən müəllimlərimlə bir
yerdə işləmək ikiqat məsuliyyətli idi. Çalışırdım ki, yaxşı şagird
olduğum kimi, yaxşı da müəllim olum. Məktəbin direktoru
Əbülhəsən müəllimi, tarix müəllimim Sədəf müəllimi, Zəhra
müəllimi, Çimnaz müəllimi və başqalarını hörmətlə xatırlayıram. 1997-ci ilin avqust ayınadək qəsəbə məktəbində işləmişəm.
Sumqayıt şəhərinə köçdükdən sonra isə pedaqoji fəaliyyətimi
1999-cu ilin sentyabr ayından ərəb dili dərindən öyrədilən 14
saylı məktəbdə davam etdirmişəm. Bu təhsil ocağı respublikanın
sayılıb-seçilən məktəblərindən biri idi. Mən burada bacarığımı,
təcrübəmi artırdım. Hər zaman Dürrə müəllimin, Gülara müəllimin qayğısını, köməyini hiss edirdim.
2002-ci ildən Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 220 saylı
məktəb-liseydə direktor müavini işləyirəm. Məktəbin keçmiş
direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi
Almaz Əsgərova mənim üçün canlı bir məktəb idi. Mən bu
illərdə ondan xeyli öyrəndim, təcrübəmi artırdım. Etiraf edim ki,
ilk günlər çətinlik çəkirdim. Tanımadığım yad bir kollektiv,
çoxu yaşca məndən böyük müəllimlərdir. Almaz müəllimin
direktor, ana qayğısı sayəsində hər işin öhdəsindən layiqincə
gəldim. Bu illərdə ondan idarəçiliyi, səbrlə dinləməyi, düzgün
qərarlar verməyi öyrəndim.
Ötən illərdə məktəbimizin qazandığı uğurlarda az da olsa
mənim də əməyim olub. Ömrüm boyu çalışmışam ki, yaxşı
həyat yoldaşı, yaxşı ana, işlədiyim kollektivdə sevilən, hörmət
edilən bir insan olum. Həyatımın 25 ilini şagirdlərin təlim35

tərbiyəsinə həsr edən bir müəllim kimi özümü dünyanın ən
xoşbəxt insanı hesab edirəm. Hər səhər evdən işə, işdən evə
tələsirəm.
Məktəb-liseyin ibtidai sinifləri əsas korpusla üzbəüz ayrıca
bir binada fəaliyyət göstərir. Hazırda 39 sinifdə 1000-ə yaxın
şagird təhsil alır. İbtidai sinif müəllimləri Zeynəb Rzayevadan
həmişə razılıqla söhbət açır, onun qayğıkeşliyini, hər bir
müəllimin pedaqoji fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirməsini,
daim yeniliyə doğru can atmasını qeyd edirlər. Təsadüfi deyildir
ki, o, ötən illər ərzində pedaqoji sahədə səmərəli fəaliyyətinə,
gənc nəslin təlim-tərbiyəsində qazandığı uğurlara görə təhsil
müəssisəsinin rəhbərliyi və digər təşkilatlar tərəfindən Fəxri
fərman və diplomlarla təltif olunub, mükafatlara layiq görülüb.
İbtidai sinif müəllimi Həqiqət Əsgərova:
– İşlədiyim 15 ildən çox bir müddətdə Zeynəb müəllimi öz
işini sevən, çox məsuliyyətli, ciddi, tələbkar və ciddi olduğu
qədər də çox səmimi, qayğıkeş, bütün müəllim kollektivinə
hörmətlə yanaşan bir insan kimi tanımışam. Hər zaman bizə
diqqət ayırmış, hər bir problemimizə öz problemi kimi yanaşmışdır. Hamımız onu çox sevir və hörmət edirik. Zeynəb müəllim gözəl insan olduğu kimi, həm də gözəl rəhbərdir. Dərslərimizdə oturur, səbrlə dinləyir və məsləhətləri ilə bizə çox
kömək edir.
Zeynəb müəllim haqqında çox yazmaq və demək olar.
Təkcə iki fakt üzərində dayanmaq istəyirəm. Birincisi odur ki,
onun bir sözü bütün müəllim kollektivinə yetər, hər kəs onun
göstərişini sevə-sevə həyata keçirər. İkinci fakt və ən əsası
uşaqlar Zeynəb müəllimi çox sevirlər. Uşaq qəlbi safdır, o,
yaxşını tez seçir. Zeynəb müəllim hər dəfə sinfə girəndə uşaqlar
ayağa qalxaraq onu salamlayanda, mən onların üzündəki çox
böyük sevgini, gözlərindəki sevinci görüb qürur duyuram. Qürur
duyuram ki, bizim belə müdirimiz var.
İbtidai sinif müəllimi Elza Bağırzadə:
– Məktəbdə işləməyə başladığım vaxtdan Zeynəb müəllim
mənə dəstək oldu. Nə zaman çətinlik çəksəm, ona müraciət
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etsəm, hər zaman səbrlə dinləyib, yol göstərib, dəyərli məsləhət
verib.
Fikrimcə, heç də kiçik olmayan bir kollektivə rəhbərlik
etmək, hər zaman öz işini layiqincə yerinə yetirmək, tələbkar
olmaq, eyni zamanda mülayim olub hər kəsə hörmətlə yanaşmaq
çox çətindir. Zeynəb müəllim buna nail olub. Bir müddət
işlədikdən sonra gördüm ki, Zeynəb müəllim biz müəllimlərə
olan dəstək və qayğısını heç bir zaman əsirgəmir.
Zeynəb müəllim dəyərli pedaqoq olmaqla yanaşı, həm də
gözəl anadır. Məktəbin bütün xeyriyyə işlərində daima öndə
gedir. Onun bir çox xüsusiyyətləri gənc müəllimlərə əsl örnəkdir. Çox dəyər verdiyim, şəxsiyyətinə böyük hörmət etdiyim
Zeynəb müəllimə möhkəm cansağlığı, uzun ömür arzulayıram.
2015-2016-cı tədris ilinin əvvəllərində məktəbin direktoru
vəzifəsindən azad olunaraq Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətini davam etdirən, eyni zamanda
hazırda Təhsil Nazirliyində işləyən Əməkdar müəllim Almaz
Əsgərova da hər zaman Zeynəb müəllimin fəaliyyətindən razı
qalıb, zəhmətini yüksək dəyərləndirib.
Zeynəb Rzayeva 1990-cı ildə inşaat mühəndisi İbrahimov
Şahin Məmməd oğlu ilə ailə qurub. 1992-ci ildə oğlu Toğrul
İbrahimli, 1994-cü ildə isə qızı Həyat İbrahimli dünyaya gəliblər.
220 nömrəli məktəb-liseyi bitirib, ali ixtisas təhsili almağa davam
etməklə valideynlərinin, müəllimlərinin etimadını doğruldublar.
Hazırda Toğrul Kiprdə Doğu Ak Deniz Universitetində, Həyat
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində təhsil alır.
Qardaş da, bacı da dördüncü kurs tələbəsidir. Onlar da seçdikləri
ixtisaslara mükəmməl yiyələnmək üçün səylə çalışırlar.
Ömrünün 25 ilini şagirdlərin təlim-tərbiyəsinə həsr edən,
özünün söylədiyi kimi, “hər səhər evdən işə, işdən evə tələsən”
Zeynəb Rzayevaya möhkəm cansağlığı, işində yeni- yeni uğurlar
diləyirik.
“Təhsil problemləri”, 16-23 may 2016-cı il
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MÜƏLLİM ADI YÜKSƏK HÖRMƏTƏ VƏ
EHTİRAMA LAYİQDİR
Sahirə Məmmədova 20162017-ci dərs ilindən Füzuli rayonunun döyüş bölgəsi olan Zobucuq-3
qəsəbəsindəki 33 nömrəli tam orta
məktəbdə tədris işləri üzrə direktor
müavini vəzifəsində işləyir. Təhsil
ocağına yüksək idarəetmə bacarığına və səriştəsinə malik olan Ülkər
Hüseynova rəhbərlik edir. 21 sinif
komplektində 336 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 36 nəfər ixtisaslı müəllim məşğul olur. Növbəti dərs ilində birinci sinifdə oxuyacaq uşaqlar
üçün hazırlıq sinfi də açılıb. Məktəbdə mövcud olan şərait
imkan verir ki, müəllimlər təlim-tərbiyə işini günün tələbləri
səviyyəsində qura bilsinlər.
Sahirə müəllim pedaqoji fəaliyyətə 1989-cu ildə Füzuli
rayonu, 2 nömrəli uşaq bağçasında tərbiyəçi vəzifəsində başlayıb. 1996-cı ildə Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən Füzuli
rayonu, 7 nömrəli tam orta məktəbə ibtidai sinif müəllimi təyin
edilib. Tələbəlik illərində pedaqogika və psixologiya sahəsi üzrə
yiyələndiyi nəzəri biliklər və uşaq bağçasında topladığı təcrübə
ona nümunəvi fəaliyyət göstərməsinə imkan verib. 2 fevral
1998-ci ildə isə Təhsil Nazirliyinin əmri ilə məktəbdə psixoloq
vəzifəsinə təyin edilib. Aktiv pedaqoji fəaliyyət dairəsi xeyli
genişlənib. Pedaqoji kollektivlə birgə işini səmərəli qurub.
Valideyn və şagirdlərlə səmərəli söhbətlər aparıb.
Sahirə müəllim 2005-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasına
üzv qəbul edilib. Sıravi partiya üzvü kimi gördüyü işlər
diqqətdən yayınmayıb. Partiya üzvləri ona böyük etimad göstərib, 2005-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının üçüncü
qurultayına nümayəndə seçiblər. O, qurultayın işində həmkarlarının etimadını doğruldub.
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Şagird psixologiyasının incəliklərini yaxşı bilən psixoloq
Sahirə Məmmədova 2005-2006-cı tədris ilində məktəbdə
psixoloji xidmətin təşkilində göstərdiyi təşkilatçılığa, nümunəvi
xidmətə görə və 5 oktyabr–Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə Azərbaycan Praktik Psixoloqlar Assosiasiyasının üzvü
kimi APPA-nın Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib.
Mükəmməl ali təhsil almış psixologiya müəllimi Sahirə
Məmmədovanın fəaliyyəti Təhsil Nazirliyində, Füzuli Rayon
Təhsil Şöbəsində və digər təşkilatlarda çalışanların diqqətindən
yayınmayıb. 14 sentyabr 2011-ci ildə Füzuli rayonu, 7
nömrəli tam orta məktəbin direktor vəzifəsi ona həvalə
olunub. 2016-2017-ci tədris ilinin əvvəlinədək direktor
vəzifəsində işlədiyi müddətdə məktəbin xeyli uğurları olub.
Təlim-tərbiyə işinin səviyyəsi ilbəil yüksəlib. Ayrı-ayrı fənn
müəllimləri mükafatlandırılıb. Şagirdlərin sayı 149 nəfərdən
169-a çatıb. Şagirdlər bilik yarışlarında, müsabiqələrdə fəal
iştirak edərək, uğur qazanıb və mükafatlara layiq görülüblər.
Məzunların əksəriyyəti universitet və kolleclərə daxil olub.
Onların arasında hər il qəbul imtahanlarında 500-600-dən yuxarı
bal toplayan məzunların və onlara dərs demiş müəllimlərin adı
tədbirlərdə iftixarla çəkilib.
Sahirə Arif qızı Məmmədova 9 yanvar 1962-ci ildə
Füzuli rayonunda, rayon mərkəzindən 12 km qərbdə, dağ
ətəyində yerləşən səfalı bir guşədə, əhalisi əsasən taxılçılıq,
üzümçülük və heyvandarlıqla məşğul olan, indi Üçbulaq adlanan Hoğa kəndində (Hoqa-eyni adlı sovetliyin mərkəzi. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Bakı-1987, səh 259) ziyalı
ailəsində dünyaya gəlib. Əvvəlcə kənddəki 8 illik məktəbdə
təhsil alıb. 1979-cu ildə rayon mərkəzindəki Xurşidbanu Natəvan adına orta məktəbi bitirib. 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji İnstitutuna (indiki universitet) daxil olub, 1984-cü ildə
Pedaqogika və psixologiya fakültəsində ali təhsilini tamamlayıb.
Sahirə müəllimin ömür-gün yoldaşı Atabəy Saleh oğlu
Rzayev də ali təhsillidir. Müstəqil Azərbaycanın bütövlüyü
uğrunda Füzuli rayonunun Veysəlli kəndində işğalçı ermənilərlə
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döyüşdə ağır yaralanıb, müharibə veteranı və ikinci qrup
müharibə əlilidir.
Ölümün qolları güclü olsa da,
Vətən məhəbbəti güclüdür ondan!
Bax, bu məhəbbətdir, aparan bizi,
Ağır döyüşlərə hər vaxt, hər zaman.
(Tatar şairi Musa Cəlil)
Övladları–Ziyatay Rzayev Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin, Sonası Rzayeva isə Azərbaycan Dillər Universitetinin məzunudur.
Sahirə Məmmədova 27 ildir ki, şərəfli müəllim ömrünü
yaşayır və gənc nəslin təlim-tərbiyəsi yolunda əzmlə çalışır.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan təhsilindən danışarkən
onun başlıca məqsədini belə ifadə etmişdir: “İndi təhsilimizin
məqsədi gənc nəslə, uşaqlara təhsil verib onları gələcəyə hazırlamaqdır. Amma bununla yanaşı, ən böyük məqsədi Azərbaycan
vətəndaşı hazırlamaqdır, müstəqil Azərbaycan cəmiyyətinin
ləyaqətli üzvünü hazırlamaqdır”. Ulu Öndər müəllim haqqında,
həyatını bu peşəyə həsr edənlər haqqında isə demişdir:
“Məktəb, müəllim həmişə xalq, insanlar arasında, ictimaiyyətdə
hörmət, ehtiram qazanmışlar və buna layiq olunmuşlar. Müəllim
adı yüksək addır. Azərbaycanda müəllimə daim böyük hörmət
olmuşdur. Müəllim cəmiyyətdə tanınan, hörmət edilən şəxs
olmuşdur. Heç də təsadüfi deyil ki, dilimizdə insanların bir-birinə
müraciət formasında “müəllim” sözü şəxslərin müəllim olubolmamasından asılı olmayaraq istifadə edilib... Bu ondan irəli
gəlir ki, xalqımız savadsızlıqdan, gerilikdən, ətalətdən bugünkü
günə qısa tarixi bir müddətdə gəlib çatmaqda müəllimlərin rolunu
qiymətləndirir və qarşısındakı adama hörmət əlaməti olaraq “
müəllim” deyir. Ona görə də müəllimin cəmiyyətdə xüsusi yeri
olduğu artıq heç kəsdə şübhə oyatmır. Müəllimə hörmət, ehtiram
həmişə olub. Bu gün də, gələcəkdə də olmalıdır”.
“Təhsil problemləri”, 24-31 dekabr 2016-cı il
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LAYİQLİ MÜƏLLİM, BACARIQLI TƏŞKİLATÇI
Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyev deyirdi: “Məktəbin,
müəllimlərin ən əsas vəzifəsi bizim cəmiyyətimizə, xalqımıza və ölkəmizə dəyərli vətəndaşlar hazırlamaqdır”. Bu ümdə vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələn
müəllimlərdən biri - Bakı şəhərinin
Yasamal rayonundakı İlqar İbrahimov
adına 167 nömrəli tam orta məktəbin
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi,
təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini
Mövsümova Rəmziyə Aydın qızıdır.
Rəmziyə Mövsümova Şəkidə - rayon mərkəzindən
təxminən 3 km şimalda, Kiş çayının sahilində, dağ ətəyində,
səfalı Oxut kəndində 1975-ci il sentyabr ayının 5-də dünyaya
göz açıb. 1992-ci ildə Oxut kənd orta məktəbini bitirib. Kitaba
və ədəbiyyata olan sonsuz marağı onu ali təhsil almağa
həvəsləndirib. 1994-1998-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində
kitabxanaçılıq və informasiya ixtisasına mükəmməl yiyələnib.
Görkəmli alim və pedaqoqlardan dərs alan Rəmziyə qəlbində
gizli qalan müəllimlik peşəsinə meyillənib və bu istək ona 167
nömrəli tam orta məktəbi tanıdıb. Rəmziyə hələ universitet
təhsilini başa vurmamış, 1996-cı il oktyabr ayının 26-da bu
təhsil ocağında əmək fəaliyyətinə başlayıb.
Rəmziyə müəllim 2000-ci ildə Bakı Pedaqoji Kadrların
İxtisasartırma və Yenidən hazırlanma İnstitutunda (indiki Təhsil
İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutunda) Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı ixtisası üzrə tam kurs bitirib. Elə həmin ildən də
məktəbin rus bölməsində şagirdlərə Azərbaycan dilini –
respublikamızın dövlət dilini tədris edir. Eyni zamanda, 2005-ci
ildən təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavinidir.
15 ildən artıqdır ki, bu fənni şagirdlərə sevdirən, səlis
oxumaq və yazmaq bacarığı aşılayan iki övlad anası Rəmziyə
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müəllim deyir ki, sözün əsl mənasında ana dilimiz bizim milli
mənliyimizdir, milli mənəviyyatımızdır, milli qürurumuzdur.
Görkəmli ədəbiyyatşunas alim və pedaqoq Firudin bəy Köçərli
yazırdı: “Ana dili millətin mənəvi diriliyidir. Ana südü bədənin
mayesi olduğu kimi, ana dili də ruhun qidasıdır. Hər kəs öz
anasını və vətənini sevdiyi kimi, ana dilini də sevir.”
Rəmziyə Mövsümova 2007 və 2009-cu illərdə gənc nəslin
təlim-tərbiyəsində yüksək nəticələrə nail olduğuna görə Bakı
şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilib.
2009-cu ildə “Mədət” təşkilatı tərəfindən təşkil edilmiş
“Gələcək üçün Təhsil” təlim kursunu müvəffəqiyyətlə bitirən
Rəmziyə müəllim sonrakı illərdə də müxtəlif kurs, seminar,
treninqlərdə və digər məşğələlərdə də fəal iştirak edib. Onlardan
bir neçəsini yada salmaq yerinə düşür.
• Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənn kurikulumunun tətbiqi ilə əlaqədar 2012-ci il 07-18 sentyabr tarixlərində “Unikal-1”
MMC-nin Bakı şəhərində keçirdiyi “Öyrədənin öyrənəni”
kursunu müvəffəqiyyətlə bitirib və ona “Təlimçi” status verilib.
• 2015-ci ilin may ayında Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi “Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar” Əlavə Təhsil
Mərkəzinin təşkil etdiyi təlim kursunu da uğurla başa vurub,
“İnteraktiv texnologiyalardan və elektron məzmundan istifadə”
sahəsində baza biliklərə malik olduğuna görə sertifikata layiq
görülüb.
•Bir neçə il öncə Müasir İnnovasiyalar Liseyində keçirilmiş “Fəal müəllim: Beynəlxalq təcrübənin müasir tətbiqləri”
beynəlxalq seminarında fəal iştirakına görə sertifikatla təltif
olunan Rəmziyə müəllim bu ilin may ayında da həmin ünvanda
gerçəkləşən “Müasir ailədə şagird, valideyn, müəllim və uşaq
münasibətləri” mövzusunda aparılmış beynəlxalq seminarda da
uğur qazanıb və yenə də sertifikatla təltif edilib.
Məktəbin direktoru, fizika-riyaziyyat elmləri üzrə
fəlsəfə doktoru Quliyev Vaqif Yunis oğlu təhsil ocağının ən
fəal müəllimləri sırasında Rəmziyə Mövsümovanın adını
inamla çəkir. Bildirir ki, o həm bir müəllim, həm də müavin
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kimi vəzifəsinin öhdəsindən ləyaqətlə gəlir. Dəqiq, işini bilən və
ən əsası sevən bir təhsil işçisidir. Olduqca təmkinli, məsuliyyətli
və həmkarlarına qarşı diqqətcildir. Yüksək səviyyədə təşkilatçılıq və əməkdaşlıq bacarığına malikdir. Təcürbə və biliyini hər
zaman müəllimlərlə bölüşməyə hazırdır. Müstəqil və qruplarla
işləməyi sevir. Bu və digər müsbət keyfiyyətləri ilə kollektivin
hörmətini qazanıb.
Rəmziyə müəllim isə söhbətində vurğuladı ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu milli təhsil siyasəti
ölkəmizdə bu gün uğurla davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təhsilə, müəllimlərə diqqət
və qayğısı onları ruhlandırır. Çalışdığı məktəbdə də müəllimlərin işləməsi və şagirdlərin təlim-tərbiyəsi üçün imkanlar genişləndirilib. Müəllimlər dərslərində İKT-nin imkanlarından
səmərəli istifadə edirlər. Müxtəlif ədəbiyyatlarla zəngin olan
kitabxana var. İbtidai siniflərdən başlayaraq şagirdlərin mütaliəsinə diqqət yetirilir. Məktəbdaxili müsabiqələr, bilik yarışları və
müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bütün bunlar isə qarşıya qoyulan
vəzifələrin uğurla reallaşdırılmasına imkan verir və uğurlu
nəticələr alınır.
Biz də, Rəmziyə Mövsümovaya və məktəbin pedaqoji
kollektivinə işlərində yeni-yeni nailiyyətlər diləyirik.
“Təhsil problemləri”, 08-15 noyabr 2016-cı il
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ONUN YENİ UĞURLARINA İNANIRIQ
Sadıqova Günay Ramiz qızı
1987-ci il sentyabr ayının 1-də Bakı
şəhərində anadan olub. 1 sentyabr
1994-cü ildə Xətai rayonundakı 165
nömrəli məktəb digər uşaqlarla bərabər
onu da öz ağuşuna alıb. Lakin ailələri
yaşayış yerini dəyişdiyinə görə sinif
yoldaşlarından və dostlarından ayrılıb,
1997-ci ildən təhsilini Bakının Nizami
rayonunda yerləşən 250 nömrəli tam
orta məktəbdə davam etdirib. 2005-ci
ildə məktəbi bitirib və respublikamızın
ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından sayılan Azərbaycan Dillər
Universitetinin axşam şöbəsinə, İngilis dili müəllimliyi ixtisasına daxil olub.
Günay 2009-cu il yanvar ayının 5-dən İlqar İbrahimov
adına 167 nömrəli tam orta məktəbdə Uşaq Birliyi Təşkilatının
rəhbəri vəzifəsində pedaqoji fəaliyyətə başlayıb və həmin ildə də
universitet təhsilini başa vurub.
2011-ci ildən məktəbdə ingilis dilini tədris edən Günay
müəllimin pedaqoji bacarığı, uşaqlarda bu dilin öyrənilməsinə
maraq oyatması üçün müxtəlif üsullardan istifadə etməsi,
qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün səbrlə, inamla
çalışması və digər keyfiyyətləri təcrübəli müəllimlərin, eyni
zamanda müdiriyyətin də diqqətini çəkib. Məktəbin direktoru,
fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Vaqif Quliyev
ona çox böyük inam və etimad göstərərək direktor müavini
vəzifəsində çalışması üçün də 2013-cü il avqustun 29-da Bakı
şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinə təqdimat göndərib. Bakı Şəhəri
üzrə Təhsil İdarəsinin 30 avqust 2013-cü il tarixli əmri ilə
Günay Sadıqova 167 nömrəli tam orta məktəbə direktor
müavini vəzifəsinə təyin edilib. Gənc olmasına baxmayaraq
pedaqoji kollektivin ötən illər ərzində yaxşı tanıdığı Günay
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müəllim bu üç il müddətində daha da doğmalaşıb. Təcrübəli
müəllimlər ona hər zaman dayaq durub və dəstək olublar.
Xüsusilə ingilis dilinin tədrisinin yüksəldilməsinə çalışıb,
məqsədə çatmaq üçün əzmkarlıq göstəriblər və bu gün də
işlərini uğurla davam etdirirlər.
Günay Sadıqova 2013-cü il iyul ayında XXI əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzində ümumi orta təhsil səviyyəsində yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi üzrə keçirilmiş
kursda təhsilini yeniləyib və bu barədə ona Təhsil Nazirliyi tərəfindən sertifikat verilib. 2015-ci ilin may ayında isə Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyi “Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar” Əlavə Təhsil Mərkəzində “İnnovativ texnologiyalardan
və elektron məzmundan istifadə” sahəsində təhsilini artırıb və
bu istiqamətdə yüksək baza biliklərinə malik olduğuna görə
sertifikata layiq görülüb.
Günay müəllim deyir ki, müəllimlik sənəti ilk növbədə
uşaqlara sevgi tələb edir. Əgər müəllimdə şagirdə qarşı məhəbbət varsa, o istədiyinə nail olacaq və onun təlim-tərbiyəsini
düzgün istiqamətləndirə biləcəkdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmi dillərindən biri olan ingilis dili müasir dövrdə ən çox
öyrənilən xarici dillərdən biridir. Təsadüfi deyil ki, ölkəmizdə də
təhsilin bütün səviyyə və pillələrində xarici dil kimi ingilis
dilinin öyrənilməsinə böyük üstünlük verilir. Bu dilin tədrisinə
aşağı siniflərdən başlanılır və məktəblərimizdə bu dilin öyrənilməsi üçün kifayət qədər imkanlar yaradılır. Tədris resursları
artırılıb, fənn kurikulumları işləkdir, metodikalar yenilənib və
sairə. Unutmaq olmaz ki, gənclərimiz həm respublikamızda,
həm də xarici ölkələrdə bir sıra ixtisaslar üzrə bu dildə təhsil
alırlar. Şagirdlərin aşağı siniflərdən ingilis dilindən şifahi nitqinə
yiyələnməsinə çalışmalıyıq. Tam orta məktəbi bitirən yeniyetmələrə bu dili yaxşı öyrətmək xarici dil müəllimlərin əsas
vəzifəsi olmalıdır.
Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev
deyirdi: “Bu gün ölkəmizin qarşısında duran problemlərin
həllində müəllimlərin fəal iştirakı xüsusi önəm kəsb edir.
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Azərbaycan müəlliminin bir məqsədi, bir amalı olmalıdır:
Azərbaycanımızı çiçəklənən, inkişaf edən, firavan, qüdrətli bir
dövlətə çevirməyə qadir, müstəqillik ideyalarına sadiq, özünü
Vətənin azadlığı naminə fəda etməyə hər an hazır olan, yeni
təfəkkür tərzini qavrayacaq müasir tələblərə cavab verən sağlam
əqidəli, milli ruhlu nəsil yetişdirmək!”
Günay müəllim bu gün həmkarları ilə bərabər müstəqil
dövlətimizin gələcəyinin təminatçısı olacaq məktəblilərin
hərtərəfli inkişafına səylə çalışır. Məktəbdənkənar və sinifdənxaric tədbirlərin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün mövcud
imkan və şəraitdən məharətlə istifadə edir. Məzunların universitetlərə qəbul imtahanlarındakı uğurları və tələbə adını qazanıb
müxtəlif ixtisaslara həvəslə yiyələnmələri digər müəllimlər kimi
Günay Sadıqovanı da qürurlandırır.
Günay müəllim gəncdir, əldə edəcəyi böyük uğurları hələ
irəlidədir. Yəqin ki, gələcəkdə onun uğurlarından daha ətraflı
yazacağıq.
“Təhsil problemləri”, 16-23 noyabr 2016-cı il
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NƏNƏXANIM MÜƏLLİM
İmaməliyeva Nənəxanım İmran
qızı yarım əsrlik pedaqoji fəaliyyətinin bir qərinəsinin 33-cü ilini direktor
müavini və eyni zamanda kimya
müəllimi kimi davam etdirir. Uğurlu
fəaliyyəti dəfələrlə müxtəlif mükafatlara layiq görülüb. Gənc nəslin təlimtərbiyəsindəki nailiyyətlərinə görə və
5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər
Günü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Mikayıl
Cabbarovun 4 oktyabr 2016-cı il
tarixli əmri ilə “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi”
döş nişanı ilə də təltif edilməsini isə kollektiv böyük sevinclə
qarşılayıb. Qobu qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin təlimtərbiyə işləri üzrə direktor müavini Nənəxanım müəllimə bu
mükafat Abşeron Rayon Təhsil Şöbəsinin bu günlərdə keçirilmiş
Şura iclasında təqdim olunub.
Məktəbin direktoru Cəbrayıl İmanqulu oğlu Cəfərquliyevin bir vaxt onun barəsində Abşeron Rayon Təhsil
Şöbəsinə təqdim etmək üçün yazdığı xasiyyətnamədə deyilir:
“O, 1966-cı ildən bugünədək Abşeron rayon Q.Ə.Xalıqov adına
Qobu 1 nömrəli tam orta məktəbdə fəaliyyət göstərir. (Qəzənfər
Ələkbər oğlu Xalıqov 16 dekabr 1898-ci ildə Qobu kəndində
anadan olub, 1 mart 1981-ci ildə Bakı şəhərində vəfat edib.
1973-cü ildə ona Azərbaycan SSR Xalq rəssamı fəxri adı
verilib. O, bir neçə orden və medalla da təltif olunub-Red.)
Nənəxanım müəllim fəaliyyət göstərdiyi vaxt ərzində bir
dərs hissə müdiri kimi şagirdlərin təlim-tərbiyəsi ilə yaxından
maraqlanmış, öz məsləhətləri ilə onlara ana kimi qayğı göstərmişdir. Bununla yanaşı, tədris etdiyi kimya fənnini şagirdlərə
öyrədərək sevdirməyi bacarmışdır.
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O, hər zaman fəaliyyətində vəzifəsini sevərək yerinə
yetirmişdir. Şagirdlərin müsbət keyfiyyətləri ilə üzə çıxması
üçün Nənəxanım müəllim daim çalışmışdır.
Nənəxanım müəllim məktəbin müəllim və şagird kollektivi
tərəfindən hər zaman öz sevgisini qazanmışdır”.
Nənəxanım İmaməliyeva 1949-cu il aprelin 30-da
Qobuda anadan olub. 1956-cı ildə birinci sinfə gedib. 1964-cü
ildə 8 illik məktəbi bitirib. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Qobu
kəndi 1937-ci ildən qəsəbə statusundadır. Qobu–quru, yaxud
müvəqqəti su axarı olan dərə mənasındadır. Xırdalan-Lökbatan
şose yolu kənarında Qobu dərəsindədir.
Ötən illəri yada salan Nənəxanım müəllim deyir: – O
zaman Qobuda orta məktəb olmadığı üçün 8-ci sinifdən sonra 14
nəfərimiz 1964-1965-ci tədris ilində Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsindəki 166 nömrəli orta məktəbə qəbul olunduq.
12 kilometrlik yolu əsasən fəhlələrin və hərbiçilərin yük
maşınlarında, bəzən də piyada gedib qayıdırdıq. Orta məktəbi
1966-cı ildə bitirdik. Hər şagirdin öz arzusu olduğu üçün mənim
də arzum ali məktəbə girmək idi. Həmin ili mənə ali məktəbdə
təhsilimi davam etdirmək qismət olmadı, belə ki, müsabiqədən
keçə bilmədim. Fikirləşdim ki, müəyyən bir yerdə işləyim. Qobu
qəsəbəsindəki 8 illik məktəb orta məktəbə çevrilmişdi və pioner
baş dəstə rəhbəri yeri boş idi. Atamla birlikdə məktəbin
direktoru Əlikram Zamanovun yanına getdik. O, çox insanpərvər və xoşrəftarlı bir şəxs idi. Bizi gülərüzlə qəbul etdi. Mənimlə
bir neçə sorğu apardıqdan sonra işə qəbul olunmağıma etiraz
etmədi. 1 oktyabr 1966-cı ildə Abşeron Rayon Xalq Maarif
Şöbəsinin əmri ilə Qobu orta məktəbində Pioner Baş Dəstə
Rəhbəri vəzifəsində işləməyə başladım. 1970-ci ildə Azərbaycan
Dövlət Universiteti Kimya fakültəsinin axşam şöbəsinə qəbul
olundum. İşləyə-işləyə təhsilimi davam etdirdim. Üçüncü kursda
oxuyanda 6 illik pedaqoji stajım var idi və ehtiyac nəzərə
alınaraq 22 noyabr 1972-ci ildə məktəbdə bir stavka kimya
müəllimi işləmək əmrim verildi. 1976-cı ildə universiteti
bitirdim. Dərs dediyim müddətdə məktəb rəhbərliyinin etimadını
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qazandığım üçün 1984-cü il oktyabr ayının 3-dən həm də təlimtərbiyə işləri üzrə direktor müavini işləyirəm. Ailə qurduqdan
sonra Lökbatan qəsəbəsində yaşamağıma baxmayaraq iş yerimi
dəyişmədim. Ötən illərdə məktəbin direktoru bir neçə dəfə
dəyişdirilib. Hazırda Hacı Cəbrayıl müəllimlə 20 ildən çoxdur
ki, birlikdə çalışıram. Bakı Dövlət Universitetində, Azərbaycan
Texniki Universitetində və digər ali məktəblərdə təhsilini davam
etdirən məzmunlarımızı siz də yaxşı tanıyırsız.
Nənəxanım müəllimin 4 qız, bir oğul övladı və nəvələri
var. Elə çalışdığı məktəbdəki 1200-dən çox şagird də onun
“nəvə və nəticə”sidir. 80 nəfərlik pedaqoji kollektivdə də onun
yetirmələri az deyil.
Müəllimlər otağında Nənəxanım müəllimlə söhbət zamanı
Xalq rəssamı Qəzənfər Xalıqovun təxminən 1,5 x 1,5 sm
ölçüdəki portreti və görkəmli yazıçı Sultan Məcid Qənizadənin
(1866-1937) müəllimə yüksək sevgi ilə ifadə etdiyi müdrik bir
kəlamı: “Müəllimin evi kitabxanadır, dövləti kiçik şagirdlər, sazı
və nəğməsi şagirdlərin sədası, qazancı isə millətin məhəbbət və
ehtiramıdır” diqqətimi çəkdi.
Müəllim haqqında dövlət xadimləri və mütəfəkkirlər,
filosoflar, yazıçı və şairlərin söylədikləri müdrik kəlamları yada
saldıq.
Nənəxanım müəllimi “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl
təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunması münasibəti ilə biz də
təbrik edir, ona möhkəm cansağlığı və pedaqoji fəaliyyətində
yeni uğurlar arzulayırıq.
“Təhsil problemləri”, 24-30 noyabr 2016-cı il
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KOLLEKTİVİN FƏXRİ– ELFİRA MÜƏLLİM
Təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə, gənc nəslin təlim-tərbiyəsi sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə etdiklərinə görə və 5 oktyabr – Beynəlxalq
Müəllimlər Günü münasibəti ilə
Azərbaycan Respublikasının təhsil
naziri Mikayıl Cabbarovun 4 oktyabr
2016-cı il tarixli əmri ilə respublikanın bir qrup təhsil işçisi “Azərbaycan
Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi”
döş nişanı və “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı” ilə təltif edilib. Onlardan biri də Bakı şəhərindəki Abil
Səfərov adına 114 nömrəli tam orta məktəbin direktor müavini
və ibtidai sinif müəllimi Nurullayeva Elfira Bəbir qızıdır. O,
Fəxri Fərmanla təltif edilib.
Məktəbin direktoru, Əməkdar müəllim Ceyran Novruzovanın cari dərs ilinin əvvəlində onun pedaqoji fəaliyyətindəki iş
təcrübəsi haqqında Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinə göndərdiyi
məktubda deyilir: “Məktəbin “Sağlam təhsil” pilot sinfində dərs
aparan Nurullayeva Elfira Bəbir qızı fəaliyyətə başladığı ilk
gündən yaradıcılıqla məşğul olmuşdur.
O, ixtisasartırma tədbirlərində iştirak etməyi, təhsilin
müasir problemlərinə həsr edilən seminar və treninqlərdə təlimçi
kimi dərs aparmağı və apardığı məşğələləri günün tələbləri
səviyyəsində qurmağı qarşısına bir məqsəd olaraq qoymuşdur.
Onun işə yaradıcı münasibəti, yeni təlim texnologiyalarını
dərindən bilməsi, öz həmkarlarına yaxından kömək etməsi
məktəb müdiriyyətinin daim diqqətini cəlb etmişdir.
Elfira Nurullayeva müxtəlif illərdə fənni üzrə keçirilən
treninq və seminarlarda iştirak etmiş və serifikatlar almışdır.
Məktəbdə işlədiyi bu müddət ərzində işə yaradıcı münasibəti,
müəllim-şagird ünsiyyətinin yeni formalarını axtarıb tapmaq
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bacarığı ilə, məktəb- valideyn əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
istiqamətində apardığı məqsədyönlü fəaliyyət ilə və hər şeydən
əvvəl fənnini gözəl bilən, metodik biliklərini artıran, ibtidai sinif
müəllimi kimi müəllim və şagird kollektivinin, valideynlərin
dərin hörmətini qazanmışdır.
Elfira Nurullayeva yeni metodikanın axtarışındadır. Məktəbin və rayonun ictimai işlərində yaxından iştirak edir. YAP-ın
fəal üzvüdür”.
Elfira Nurullayevanın 20 illik pedaqoji fəaliyyəti dövründən 3 ünvan var: 1 sentyabr 1995-ci ildən 1 dekabr 2013cü ilədək Gəncə şəhəri, Nigar Rəfibəyli adına 43 nömrəli tam
orta məktəb, 2 dekabr 2013-cü ildən 15 sentyabr 2014-cü ilədək
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 69 nömrəli tam orta məktəb və 15
sentyabr 2014-cü ildən Suraxanı rayonu, 114 nömrəli tam orta
məktəb, “Sağlam təhsil” layihəsi üzrə ibtidai sinif müəllimi,
eyni zamanda 2 fevral 2015-ci ildən direktor müavini.
Ötən illərdə Elfira müllimin əməyi layiqincə qiymətləndirilib. 2012-ci ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş“
Elektron təhsil” Respublika müsabiqəsində “İbtidai təhsildə
informasiya texnologiyalarından istifadə üzrə ən yaxşı metodika” nominasiyası üzrə III yer tutduğuna görə Diplomla təltif
edilib. Gəncə şəhərində işlədiyi illərdə ibtidai siniflərdə keçirilən
müsabiqə və tədbirlərdə, məktəbin ictimai işlərindəki fəal
iştirakına və məktəbdə valideynlərlə aktiv əməkdaşlığına görə
dəfələrlə müdiriyyətin fəxri fərmanına layiq görülüb. 2013-cü
ildə Yevlax şəhərində, 2014-cü ildə isə Kürdəmir rayonunda
fənn kurikulumları üzrə müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin
artırılmasında fəallıq göstərməsi, təlimləri yüksək səviyyədə
aparması diqqətdən yayınmayıb, təhsil şöbələrinin müdirləri ona
fəxri fərmanlar təqdim ediblər.
Məktəbin direktoru Ceyran Novruzovanın qeyd etdiyi
kimi Elfira müəllim öz bilik və bacarıqlarını artırmaq üçün
kurslara üz tutub, treninq və seminarlarda fəal iştirak edib.
• ABŞ Səfirliyinin köməyi ilə Qadın İnstitutunun təşkil
etdiyi “Qadın liderliyi və siyasi biliklər” proqramı üzrə tam kurs
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(Azərbaycan Respublikası Qadın İnstitutu, Gəncə şəhəri, 27
mart 2000);
• 2011-2012-ci dərs ilində ibtidai sinif şagirdlərinə dərs
deyəcək müəllimlər üçün kurikulum üzrə təlim (Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə şəhəri, 08-18.08.2011)
• Yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə əlaqədar təşkil
olunmuş “Öyrədənlərin öyrədəni” 10 günlük təlim kursu (Gəncə
şəhəri, 15-26.12.2011);
• “Ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi və fəal təlim” mövzusunda keçirilən təlimçilərin
təlim kursu (UNİCEF, Bakı şəhəri, 17-28 yanvar 2012) (Həyat
biligisi fənni);
• Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və “Mədəd
Azərbaycan” MMC tərəfindən təşkil edilmiş İKT-nin təhsilə tətbiqi üzrə İntel “Gələcək üçün Təhsil” təlim kursu (Bakı şəhəri,
2012);
• Smart SN Corporation” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin dəstəyi, “Odlar Yurdu” Gənclər İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə “Təlimçilər üçün təlim” mövzusunda keçirilən
təlimin iştirakçısı (03.01.2013);
• “Smart Technologies” şirkəti tərəfindən təşkil edilmiş
Məktəb müəllimləri və təhsil müəssisələrinin işçiləri üçün
“Dymo/Mimio İnteraktiv Texnologiyaları ilə tədris” təlim kursu
(24 mart 2013);
• “Smart Technologies” şirkəti tərəfindən təşkil edilmiş
Məktəb müəllimləri və təhsil müəssisələrinin işçiləri üçün
“İnteraktiv/Elektron Lövhələri ilə Tədris” təlim kursu (24 mart
2013);
• İbtidai siniflərdə xarici dilin tədrisi (The British Council
English-2013);
• Yay məktəblərinin təşkili (Bakı-Hilton Hotel, 2013)
• Azərbaycan Respublikası İngilis Dili Müəllimləri Birliyinin (AzETA) Xəzər Universitetində keçirdiyi 10-cu Beynəlxalq konfransında iştirakı (Bakı şəhəri, 22-23 iyun 2013);
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• Azərbaycan Respublikasi İngilis Dili Müəlllimləri
Birliyinin (AzETA) təşkilatçılığı Gəncə şəhərində Türkiyənin
təhsil mütəxəssisi Erdem Söylemezin 21-ci əsr müəllimi
mövzusunda seminarda iştirakı (Gəncə şəhəri, 28 iyun 2013);
• Pedaqoji kadrların metodiki, elmi-nəzəri və təcrübi
hazırlığının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən
“Öyrədənlərin öyrədilməsi” layihəsi çərçivəsində “Elektron
tədris resurslarının hazırlanması və tətbiqi qaydaları” üzrə kurs
(Bakı şəhəri, 22.12.2013);
• “Orta məktəblərdə insan hüquqlarının tədrisi” mövzusunda keçirilən təlimçilər üçün təlim (Bakı şəhəri, 24.02.2014);
• Web 2.0 Passiv təhsildən aktiv təhsilə (Bakı şəhəri, 0911.11.2013);
• “Promethean interaktiv texnologiyalarının tədrisində
tətbiqi” təlimi üzrə “Təlimçi təlimi” - Təlimçi sertifikatı (Bakı
şəhəri, 10-12.02.2014);
• “Promethean” interaktiv lövhələrindən istifadəüzrə təlim
kursu (Bakı şəhəri, 2014);
• “Fənlərin Tədrisində İKT-dən İstifadə və Elektron Tədris
Resurslarının Yaradılması” kursu (Bakı şəhəri, 19-22.06.2015);
• “Elektron Qələm” və Azərbaycan Əlifbasının Elektron
qələmə öyrədilməsi təlimi (2015);
• “Həyati Bacarıqlara Əsaslanan Təhsil” fakültativ kursu
(Bakı şəhəri, 28-30.09.2015);
• “Əcnəbi dildəki veb resursların dilimizə tərcümə edilərək
vahid bloqda yerləşdirilməsi” layihəsi (2015);
• Gənclər üçün Təhsil, Karyera və Sosial Texnologiyalar
Mərkəzi, Dünya Təhsil Alyansı, Təhsil Tətqiqatları İnstitutunun
və Norveç Qaçqınlar Şurasının təlim modulları əsasında
“Yaradıcı müəllim - Yaradıcı rəhbər” Lider müəllimlər akademiyası layihəsi çərçivəsində keçilən təlim kursu (Bakı şəhəri,
15-16.11.2014);
• Peşəkar İnkişaf Sertifikatı, UNİCEF və Xəzər Universitetinin 2015-ci il aprel-iyul aylarında peşə fəaliyyətinin ümumi
əsasları modulu üzrə 216 saat (30 təhsil krediti) həcmində
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“Рotensial Məktəb Direktorları” təlim kursu (Bakı şəhəri, apreliyul 2015);
• “Müasir təhsildə innovasiyaların tətbiqi” seminarı (Bakı
şəhəri, 21.05.2016);
• Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı Slavyan
Universiteti, Bakı Qızlar Universiteti və Qafqaz Universiteti,
Pedaqoji Fakültə “İbtidai sinif müəllimliyi” bölməsi tərəfindən
“Pedaqoji kadr hazırlığı: Nailiyyətlər, problemlər” I Respublika
Forumu (Bakı şəhəri, 18.04.2016);
• “Təhsildə Karyera Planlama” “Şagirdlərlə Layihə Hazırlama Bacarığının Artırılması” Beynəlxalq Sertifikat proqramı
(Gəncə şəhəri, 26-27.03.2016);
• Neft Mühəndisləri və Energetika Cəmiyyəti Xəzər
Texniki Konfransı və Sərgisi, əsas enerji təhsil (Bakı şəhəri,
06.11.2015);
• Beynəlxalq Seminar “Fəal müəllim: Beynəlxalq təcrübənin müasir tətbiqləri” seminarı (Bakı şəhəri, 29.05.2016);
• “Qabaqcıl müəllimlərin Birinci Ümumrespublika
Forumu” (Azərbaycan Təhsil Şurası, 04.06.2016);
• “Müasir ailədə şagird, valideyn və uşaq münasibətləri”
seminarı (MİL, 11.06.2016)
• “Fəal təlimin metod və texnikaları” seminarı (İTE, 0708.08.2016);
• Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində çalışan ibtidai
sinif müəllimləri üçün təşkil edilən “Yay məktəbi” (2016);
• Ümumtəhsil məktəblərinin məktəbəhazırlıq qruplarında
dərs deyəcək müəllimlərin təlimatlandırılması üçün TƏLİMÇİ
HAZIRLIĞI kursu (2016).
Elfira müəllim 17 dekabr 1973-cü ildə Gəncə şəhərində
doğulub. 1980-1990-cı illərdə 5 nömrəli tam orta məktəb
oxuyub. 1993-1998-ci illərdə Həsən bəy Zərdabi adına Gəncə
Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Gəncə Dövlət Universitetinin) İbtidai təlim pedoqogikası və metodikası fakültəsində
ibtidai sinif müəllimi ixtisasıüzrə ali təhsil alıb. O, əsl müəllim
xarakterinə malikdir. Olduqca məsuliyyətli, təmkinli, ünsiy54

yətcil, mehriban və diqqətcildir. Onda yüksək əməkdaşlıq bacarığı, təşkilatçılıq qabiliyyəti vardır. Təcrübə və biliyini hər
zaman həmkarları ilə paylaşmağa hazırdır. Peşəsinə ürəkdən
bağlanan, şagirdləri böyük məhəbbətlə sevən bir insandır. Bütün
bu keyfiyyətləri Elfira müəllimə hörmət gətirir və uğur qazandırır.
“Təhsil problemləri”, 08-15 noyabr 2016-cı il
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YUBİLEYİ QEYD OLUNDU
Bakıxanov qəsəbəsindəki 94 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif
müəllimi, metodbirləşmənin sədri Leyla
Qarayevanı nümunəvi pedaqoji fəaliyyətinə görə və anadan olmasının 60 illik
yubileyi münasibəti ilə məktəbin direktoru Şəmsəddin Vəliyev Fəxri fərmanla
təltif edib. Noyabrın 25-də məktəbdə
keçirilən tədbirdə müəllimlər Leyla
müəllimi təbrik edib, ona öz səmimi və
xoş sözlərini ünvanlayıblar. Məktəbin
direktoru Şəmsəddin Vəliyev Leyla
müəllimin uğurlarından söhbət açıb. Bildirib ki, Leyla müəllim
ömrünün mənasını kiçikyaşlı məktəblilərin təlim-tərbiyəsində
görür. Onun dərs dediyi şagirdlərin yuxarı siniflərdəki uğurları da
məlumdur.
Qarayeva (ilkin soyadı Abbasova) Leyla Cəlil qızı 1
noyabr 1956-cı ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
Martuni rayonunun (indiki Xocavənd) Martuni qəsəbəsində
ziyalı ailəsində anadan olub. 1964-1974-cü illərdə qəsəbədəki
orta məktəbdə rus dilində təhsil alıb. 1975-ci ildə Martuni
qəsəbə orta məktəbində aparıcı hesabdar vəzifəsində əmək
fəaliyyətinə başlayıb. 20 yanvar 1976-cı ildə Martuni Rayon
Xalq Maarif Şöbəsi ehtiyacı nəzərə alaraq onu Qaradağlı kənd
orta məktəbinə rus dili müəllimi təyin edib. 1976-1985-ci illərdə
Qaradağlı, Martuni və Xocavənd orta məktəblərində rus dili
müəllimi işləyən Leyla ailə vəziyyəti ilə əlaqədar iş yerini
dəyişməli olub. 1985-ci ildən 1993-cü ilədək –erməni təcavüzü
nəticəsində məcburi köçkün düşənədək Ağdam rayonunun
Gülablı kənd orta məktəbində işləyib. Doğma el-obasından
məcburi köçkün düşən Leyla Qarayeva Bakıxanov qəsəbəsində
tələbə yataqxanasında müvəqqəti məskunlaşaraq 9 yanvar 1993cü ildən pedaqoji fəaliyyətini 94 nömrəli tam orta məktəbdə
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davam etdirir. Ağdam rayonunun Gülablı kəndində qeydiyyatdadır və hazırda Əhmədli qəsəbəsində yaşayır.
Leyla müəllim 1977-ci ildə Sovet Azərbaycanın 60 illiyi
adına Stepanakert (keçmişdə və indi də Xankəndi) Pedaqoji
İnstitutunun qiyabi şöbəsinə daxil olub və 1982-ci ildə İbtidai
təhsil pedaqogikası və metodikası ixtisası üzrə tam kurs bitirib
və ona ibtidai sinif müəllimi ixtisası verilib. O, 1985-ci ildə
Marksizm – Leninizm Universitetində ali siyasi təhsil də alıb.
Universiteti fəqlənmə diplomu ilə bitirən Leyla müəllim harada
çalışmasından asılı olmayaraq hər zaman vəzifəsinə tam məsuliyyətlə yanaşıb. Həmişə uğurlu fəaliyyət göstərib və kollektivin
dərin hörmətini qazanıb.
O, “Ağdam” rayon qəzetinin 28 dekabr 1991-ci il tarixli
nömrəsində dərc edilmiş “Əsas sima” məqaləsində müəllim peşəsini, müəllim əməyini yüksək dəyərləndirib: “Müəllim məktəbdə əsas simadır. Müəllim heç vaxt unutmamalıdır ki, o,
müasir gənc nəslin tərbiyəçisidir. Onun hər bir hərəkəti şagirdlərin diqqətindən yayınmır. Müəllimin dərs dediyi mövzuları,
fənni bilməsi azdır. O, öyrətdiyi fənnin metodikasını dərindən
bilməli və şagird şəxsiyyətinə daim hörmət etməyi bacarmalıdır.
Şagirdlərlə müəllim arasında həmişə səmimiyyət olmalıdır”.
“Təhsilin humanistləşdirilməsi ili” ilə əlaqədar keçirilən
müsabiqədə birinci kateqoriyalı ibtidai sinif müəllimi Leyla
Qarayeva Sabunçu rayonu üzrə birinci yeri tutub. “Maarifçi”
qəzeti 1 oktyabr 1997-ci il tarixli nömrəsində digər qabaqcıl
müəllimlərlə yanaşı, “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qalibi
Leyla müəllimin də adını qeyd edib. “Azərbaycan müəllimi”
qəzeti 23 yanvar 1998-ci ildə Sabunçu rayon müəllimlərinin
yanvar konfransından oxuculara təqdim etdiyi məqalədə
Sabunçu Rayon Təhsil Şöbəsinin metodisti Böyükbacı
Abbasovanın çıxışının bəzi məqamlarını diqqətə çatdırıb.
Metodist çıxışında vurğulayıb ki, təcrübəli müəllimlərin, o
cümlədən Leyla Qarayevanın da pedaqoji təcrübəsi
öyrənilərək məktəblər arasında yayılıb.
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29 dekabr 2000-ci ildə məktəbin 30 illiyi ilə əlaqədar
olaraq gənc nəslin təlim-tərbiyəsində qazandığı uğurlara görə
Tərifnamə ilə təltif edilən Leyla müəllim 1998-ci ilin oktyabr
ayında Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunda (indiki Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı
İnstitutunda) təhsilini artırıb və sertifikata layiq görülüb. 20082009-cu dərs ilində birinci sinifdə işləyəcək müəllimlər üçün
yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi sahəsində təlim kursunu
dinləyib və bu barədə ona Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi
sertifikat verib. Leyla müəllim Təhsil Problemləri İnstitutunun
(indiki Təhsil İnstitutu) Təhsil Texnologiyaları Mərkəzində
“Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil üzrə təlim” kursunu da
bitirib və müvafiq sertifikat alıb. Elə bu ünvanda 2015-ci ilin
noyabr ayında “Həyat bilgisi” kursunu da müvəffəqiyyətlə
bitirib. Təlim kursunda verilən biliyi yüksək səviyyədə mənimsəməsini ona təqdim olunan sertifikat da təsdiq edir. Leyla
müəllim müntəzəm şəkildə bilik və bacarıqlarını artırır ki, bu da
ona fəaliyyətində uğur qazandırır.
Leyla Qarayeva ömür-gün vəfalısı Qarayev Zabil Əliş oğlu
(ötən il dünyasını dəyişib, Allah rəhmət etsin) ilə birlikdə bir
oğul, bir qız övladı böyüdüb, tərbiyə edib, ali təhsil verib və
Vətənə layiq vətəndaş kimi yetiriblər. Zamiq Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetini bitirib, bankda ixtisası üzrə işləyir. Lamiyə
isə Azərbaycan Kooperasiya Universitetində İngilis dili
müəllimi ixtisasına yiyələnib. Leyla müəllimin şirin-şəkər iki
nəvəsi var.
Pedaqoji fəaliyyətinin 40 və anadan olmasının altmış illik
yubileyi münasibəti ilə biz də Leyla müəllimi təbrik edir, ona
uzun ömür, möhkəm cansağlığı və pedaqoji fəaliyyətində, gənc
nəslin təlim-tərbiyəsində yeni uğurlar arzulayırıq.
“Təhsil problemləri”, 08-15 dekabr 2016-cı il
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MƏQSƏDİNƏ NAİL OLAN MÜƏLLİM
Həyatda məqsəd – insan ləyaqətinin və
insan xoşbəxtliyinin ürəyidir.
K.D.Uşinski (1824-1870), rus pedaqoqu
Məmmədova Vəfa Arif qızı. Bu
ad və soyadı Sabunçu rayonundakı
Cəlal Məmmədyarov adına 155 nömrəli
tam orta məktəbdə müəllim, şagird və
valideynlər hörmətlə çəkirlər. Təsadüfi
deyil ki, məktəbin direktoru Zöhrə
Məhəmmədova cari tədris ilinin əvvəlində Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinə
onun təltif olunması üçün pedaqoji
fəaliyyəti, uğurları barədə təqdimat
göndərib və məktəb rəhbərliyinin bu
istəyi reallaşıb.
Təhsil naziri Mikayıl Cabbarovun Beynəlxalq Müəllimlər Günü ərəfəsində - 4 oktyabr 2016-cı ildə imzaladığı
əmrlə “Azərbayan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri
Fərmanı” ilə təltif edilən müəllimlər arasında Vəfa Məmmədovanın da adı yer alıb. Bu təltif, onun gənc nəslin təlimtərbiyəsindəki nailiyyətlərinin dəyərləndirilməsi pedaqoji
kollektivdə xoş əhvali-ruhiyə yaradıb, Vəfa müəllimin özünü isə
daha fəal, işgüzar olmağa, gələcəkdə yeni təltiflərə nail olmağa
ruhlandırıb. Heç şübhəsiz ki, hər bir peşə sahibi, o cümlədən
müəllim də öz qüvvəsinə, bilik və bacarığına tam inandığı vaxt
istəyinə, məqsədinə nail olur.
Təhsil Nazirliyinin noyabr ayının ortalarında ictimai müzakirəyə təqdim etdiyi “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları” layihə sənədinin 6.4 bəndində deyilir:
“Ümumi təhsil sistemində çalışan təhsilverənlər əsasən,
aşağıdakı keyfiyyət göstəricilərinə malik olmalıdırlar:
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- ixtisas üzrə dövrün tələbatlarına uyğun elmi-nəzəri
biliklərə;
- uşaqlarla həssas ünsiyyətqurma və iş bacarığına;
- əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə, pedaqoji etika və mədəniyyətə;
- əməkdaşlıq, tədqiqatçılıq, özünütəhsil və idarəçilik
bacarıqlarına;
- yaradıcılıq və sağlam rəqabət tələb edən layihələrdə,
müsabiqə və innovativ proqramlarda iştirak qabiliyyətinə;
- öz fəaliyytini təqdim etmək və qabaqcıl pedaqoji
təcrübələrindən bəhrələnmək bacarığına;
- ədalətlilik, məsuliyyətlilik, cavabdehlik keyfiyyətlərinə;
- işlədiyi məktəbdə və ictimaiyyətdə hörmətə və nüfuza.
Vəfa Məmmədova bütün bu yüksək keyfiyyətlərə sahib
olan ibtidai sinif müəllimidir. O, dəfələrlə müxtəlif müka-fatlara
layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri
İnstitutu (indi Təhsil İnstitutu) və “DYMO/ Mimio” (ABŞ)
şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəliyinin (“Smart
Technologies” şirkətinin) təşkil etdiyi Heydər Əliyevin anadan
olunmasının 91-ci il dönümünə həsr olunmuş“Təhsildə interaktiv
texnologiyalar-2014” müsabiqəsindəki nəticələrinə görə Vəfa
müəllim 7 may 2014-cü ildə Birinci dərəcəli diplomla təltif edilib.
Son illərdə Vəfa müəllimin uğurlarının mətbuat səhifələrində işıqlandırılmasına qısa bir nəzər yetirək.
• “Palitra” qəzeti, 16 oktyabr 2015-ci il. Anar Miriyev Vəfa
Məmmədova ilə bir səhifəlik müsahibəsində onun “Sinif otağında
peşə guşəsinin yaradılması vacibdir” ifadəsini başlıq seçib.
• “Təhsil problemləri” qəzeti, 24-31 yanvar 2013-cü il.
Hamı razı qaldı. Məqalədə üçüncülərin “Ah, bu riyaziyyat”
tədbirindən bəhs olunur.
• “Təhsil problemləri” qəzeti, 1-7 mart 2014-ci il. Yüksək
qiymətləndirildi. Məqalədə dördüncü sinifdə “Bucaq və onların
ölçülməsi” mövzusundakı “Açıq dərs” dən söhbət açılır.
• “Təhsil problemləri “ qəzeti, 8-15 iyun 2016-cı il. “Ordum varsa, yurdum var”əbədi-bədii kompozisiyadan bəhs edilir.
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“Hamı razı qaldı” və “Yüksək qiymətləndirildi” məqalələri
müəllifi olduğum, “Elm və təhsil” nəşriyyatında 2014-cü ildə
buraxılmış “Təhsilimizin tərəqqisi yolunda” kitabında da yer alıb.
Vəfa Məmmədova 29 dekabr 1980-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1986-cı ildə Əzizbəyov rayonunun (indiki
Xəzər rayonunun) Mərdəkan qəsəbəsindəki 183 nömrəli tam
orta məktəbin 1-ci sinfinə qəbul edilib. Ailələri yaşayış yerini
dəyişib və Vəfa da təhsilini Suraxanı rayonunun Yeni Günəşli
qəsəbəsindəki 278 nömrəli tam orta məktəbdə davam etdirib və
9 illik təhsilini 1995-ci ildə “əla” qiymətlərlə başa vurub. Həmin
ildə də öz istəyi və valideynlərinin, xüsusi ilə anası Məlahət
xanımın tövsiyəsi ilə M.Ə.Sabir adına Bakı Pedaqoji Texnikumunun ibtidai sinif müəllimliyi ixtisasına (indiki Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəzdində Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Kollecinə) qəbul olunub. 1999-cu ildə orta ixtisas
təhsilini fərqlənmə Diplomu ilə bitirib. Sabunçu rayonu, Cəlal
Məmmədyarov adına 155 nömrəli tam orta məktəbdə ibtidai
sinif müəllimi vəzifəsində pedaqoji işə başlayıb. Lakin ali təhsil
almaq istəyini unutmayıb. 2000-2005-ci llərdə Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universitetin “İbtidai təhsil pedaqogikası və
metodikası” fakültəsində qiyabi təhsil alıb. Universiteti də
fəqlənmə Diplomu ilə bitirib.
Vəfa müəllimin ömür-gün yoldaşı Elşən Məmmədov
Azərbaycan Texniki Universitetin məzunudur. Mühəndisdir.
İxtisası üzrə işləyir. Qızı Nərmin 18 oktyabr 2003-cü ildə
anadan olub. Hazırda Mərdəkan qəsəbəsindəki 123 nömrəli tam
orta məktəbin 8-ci sinfində oxuyur. Oğlu Paşa isə hələ kiçikdir,
məktəb yaşına çatmayıb.
Onun görəcəyi işlər, layiq görüləcəyi yüksək mükafatlar,
titullar və təltiflər hələ irəlidədir.
Vəfa müəllimə bol-bol ailə sevinci və gənc nəslin təlimtərbiyəsində yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.
“Təhsil problemləri”, 08-15 dekabr 2016-cı il
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FİZİKİ TƏRBİYƏ MÜƏLLİMİ
Bakı şəhəri, 27 nömrəli tam orta
məktəbin fiziki tərbiyə müəllimi
Qaybalıyev Emil Yunis oğlu təhsilin
inkişafındakı xidmətlərinə və gənc
nəslin təlim-tərbiyəsi sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə etdiyinə görə
Azərbaycan Respublikasının Təhsil
naziri Mikayıl Cabbarovun 4 oktyabr
2016-cı il tarixli əmri ilə “Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı” ilə təltif edilib.
Emil Qaybalıyevin son 5 il ərzində respublika və beynəlxalq səviyyəli təlimlərdə, müsabiqə və layihələrdə
iştirakına diqqət yetirək.
1. “Həndbol məktəblərində” adlı beynəlxalq təlim. Bakı
2013-cü il.
2. “Fərqli uşaqlar-eyni imkanlar” adlı beynəlxalq təlim.
Latviya Respublikası, Riqa şəhəri, aprel 2013-cü il.
3. “Fərqli uşaqlar-eyni imkanlar” adlı beynəlxalq təlim.
Belarusiya Respublikası, Minsk şəhəri, oktyabr 2013-cü il.
4. UNİSEF təşkilatı ilə ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə
yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi və fəal təlim mövzusunda
“Təlimçilərin təlimi” kursu. 2012-ci il.
5. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi Gənclər və
İdman Nazirliyi, Avropa Olimpiya Komitəsinin birgə lahiyəsi
“İdman qadınlar üçün”. 2012-ci il.
6. Beynəlxalq Atletika Federasiyasının (İAAF) dəstəyi ilə
Azərbaycanda keçirilən “I kids athletick” adlı təlim. 2012-ci il.
7. “Biz öyrəndik onlar oynayırlar” Real Madrid fondunun
təşkilatçılığı ilə keçirilən təlimlərdə iştirak. Sentyabr 2014-cü il.
8. Europeon Youth Olympic Trials Baku-2014 sosial
proqram layihəsində iştirak. 2014-cü il.
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9. Amerika Dövlət Departamentinin dəstəyi ilə
“Beynəlxalq idman proqramı- Azərbaycanda Əlil idmanı”
təlimlərində iştirak. ABŞ, Massaçusett ştatı, Amherst şəhəri.
Sentyabr 2014-cü il.
10. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və “British
Council” dəstəyi ilə keçirilən “TOP play and Sport Proqramme”.
Fevral 2015-ci il.
11. Atletikada Liderlik və Mükəmməllik Proqramı (LEAP2017) çərçivəsində təşkil edilmiş“Gənc liderin hazırlığı” təlim
kursu. Dekabr 2015-ci il.
12. “TOP proqramı-təhsilalanların fiziki sağlamlığı,
psixoloji dayanaqlığı və təlim nailiyyətlərinin yüksəldilməsi”.
Fevral 2016-cı il.
13. Azərbaycanda Uşaq və Gənclər üçün Milli İdman
Proqramlarının hazırlanması üzrə hökuməti təmsil tərəfdaşlar
üçün hazırlanmış seminarda iştirak. May 2016-cı il.
Emil Qaybalıyev 13 iyul 1977-ci ildə Bakı şəhərində
anadan olub. 1994-cü ildə Xətai rayonundakı 17 nömrəli tam
orta məktəbi bitirib. 1995-1999-cu illərdə Azərbaycan Dövlət
Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında təhsil alıb və ona ali
peşə istiqaməti üzrə bakalavr dərəcəsi verilib. 1999-2000-ci
illərdə ordu sıralarında xidmət edib. Çavuş rütbəsindədir. 16
oktyabr 2000-ci ildə 27 nömrəli məktəbə bədən tərbiyəsi
müəllimi təyin edilib. 2006-2009-cu illərdə akademiyada Fiziki
tərbiyənin nəzəri metodikası ixtisasıüzrə magistr dərəcəsində
təhsilini artırıb. 2010-cu il yanvarın 1-dən- 16-dək Latviyanın
Sigulda şəhərində təcrübə mübadiləsində iştirak edib. 1 oktyabr
2001-ci ildən 30 aprel 2002-ci ilədək Bakı Pedaqoji Kadrların
İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunda (indiki Təhsil
İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutunda) Bədən tərbiyəsi üzrə
ixtisasartırmadan keçib. 2009-2010-ci tədris ilində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə
keçirilmiş“100 ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qalibi olan
Emil Qaybalıyev 2012-ci ildə Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə nəşr
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edilmiş“Ümumtəhsil məktəblərinin 5-11-ci siniflərində fiziki
tərbiyə” müəllimləri üçün vəsaitin də müəllifidir.
Emil müəllim söyləyir ki, idmanla məşğul olmaq ilk
növbədə sağlamlıqdır. İdman orqanizmi inkişaf etdirmək və
möhkəmləndirmək məqsədini güdən bədən hərəkətləridir. Son
illərdə ölkəmizdə həm olimpiya, həm də qeyri-olimpiya idman
növləri sürətlə inkişaf edir. Bunun nəticəsi olaraq əgər ötən əsrin
əvələrində 10-15 idmançımız var idisə, indi yüzlərlə çempion
adını qazanıb qızıl medala sahib olan idmançımız var. “Bakı2015” Birinci Avropa Oyunlarında idmançılarımız bütövlükdə
56 medal, o cümlədən 21 qızıl medal qazanmış, ümumi medallar
cədvəlində isə ikinci yeri tutmuşdur.
Birinci Avropa Oyunlarında qalib gəlmiş idmançılarımız,
onların məşqçiləri, Azərbaycan idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və oyunların təşkilində xidmətləri olan xarici tərəfdaşlarla
2016-ci il iyunun 29-da keçirilmiş görüşdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev demişdir: “İdman
hər bir ölkənin ümumi inkişafını göstərir. Əgər idmanda böyük
nəticələr əldə edən ölkənin siyahısına baxsanız,- bu Oyunlar da
bunun bariz nümunəsidir,- görərsiniz ki, birinci sıralarda ancaq
hərtərəfli cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdir... İdmanda əldə
edilən uğurlar müəyyən bir baza əsasında yaranır. Bu bazanı biz
yaratmışıq. Artıq neçə ildir ki, biz idmanın inkişafı ilə çox ciddi
məşğul oluruq. İdmançılar, klublar, federasiyalar, Gənclər və
İdman Nazirliyi, biz hamımız birlikdə idmanı inkişaf etdiririk”.
Bu sahədə ümumtəhsil məktəblərimizin də rolu danılmazdır.
Bakı şəhəri, 27 nömrəli tam orta məktəbin fiziki tərbiyə
müəllimi Emil Qaybalıyevə işində uğurlar diləyirik. İnanırıq ki,
gələcəkdə daha yüksək təltiflərə layiq görüləcəkdir.
“Təhsil problemləri”, 08-15 dekabr 2016-cı il
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MƏHRUBƏ MÜƏLLİM
Direktor Şəfayət Orucova ilə vədələşdiyimiz gün – oktyabr ayının 13-də
Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsindəki
Seyfulla Məmmədov adına 110 nömrəli
tam orta məktəbə getdim. Pedaqoji kolletivin nailiyyətləri haqqında az-çox
məlumatım vardı. Məqsədim təhsil ocağının, direktorun və ən fəal müəllimlərin
uğurları barədə çalışdığım “Təhsil problemləri” qəzeti üçün məqalə hazırlamaq
idi. Kifayət qədər məlumat toplayıb,
qeydlər apardım. Gözləmədiyim halda
Şəfayət müəllim dedi:
-Siz bizim məktəbin müvəffəqiyyətləri, qabaqcıl müəllimlərimiz haqqında əvvəllər də yazmısınız, onların məqalələrini
qəzetinizdə dərc etdirmisiniz. Bəs qəsəbədəki digər məktəblərdə
də olmusunuzmu? 127 nömrəli tam orta məktəbdə də pedaqoji
ictimaiyyətə tanıdılası müəllimlər var. Zəng edim, 127 nömrəli
məktəbə də gedin, direktor Mərhəməd Məmmədov və müəllimlərlə söhbətləşin.
Qəsəbədaxili işləyən 1 nömrəli avtobusla həmin məktəbə
yollandım. Direktor məni çox səmimiyyətlə qarşıladı, pedaqoji
kollektivin işindən söhbət açdı və ən fəal müəllimlərlə tanış etdi.
Hələlik onlardan birini – ibtidai sinif müəllimi Məhrubə Eyvazovanı oxucularımıza tanıdıram.
Eyvazova (Babayeva) Məhrubə Nüsrət qızı 29 iyun
1976-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. Orta məktəbdə yaxşı
oxumaqla bərabər, ictimai işlərdə də fərqlənib, tədbirlərdə fəal
iştirak edib. Uşaq birliyi təşkilatının işinə yaxından kömək
göstərib. Çox zaman şənliklərdə aşağı sinif şagirdləri ilə birlikdə
olmağa üstünlük verib. Uşaqlara olan sevgisi qəlbinə hakim
kəsilib, gələcəkdə müəllim olmağı arzulayıb. İllər ötdükcə bu
istək qərara çevrilib.
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Arzuların qanadlarında zamanı qabaqlayan Məhrubə 1993cü ildə Elman Rzayev adına 127 nömrəli tam orta məktəbi
bitirib və tərəddüd etmədən qəbul imtahanını müvəffəqiyyətlə
verərək valideyn və müəllimlərin etimadını doğruldub. M.Ə.Sabir adına Bakı Pedaqoji Texnikumuna (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinə) daxil olub. Tələbəlik illərində səylə
çalışıb, oxuyub, öyrənib və pedaqoji təcrübədə fəallıq göstərib.
Məktəb müəllimləri onun bilik, bacarıq və səriştəsindən razı
qalıb, ünvanına xoş sözlər söyləyib və onda peşəsinə olan
həvəsini daha da qüvvətləndiriblər. O özü də yaxşı başa düşürdü
ki, gənclik yaşında, tələbəlik illərində əldə edilən bilik, ümumiyyətlə, hər şey möhkəm və davamlı olur, insana gələcəkdə çalışacağı hər hansı bir sahədə üzağlığı gətirir və kollektiv arasında
hörmət-izzət sahibi edir.
Məhrubə Eyvazova 1995-ci ildə texnikumu bitirib, dövlət
imtahan komissiyasının qərarı ilə ona ibtidai siniflərdən dərs
demək hüququ, səlahiyyəti verilib. 13 avqust 1995-ci ildə onu
vaxtı ilə təhsil aldığı 127 nömrəli tam orta məktəbə ibtidai sinif
müəllimi təyin ediblər. Bu təyinat Məhrubə müəllimi sevindirməklə bərabər, məsuliyyətini də qat-qat artırıb. Çünki zamanında dərs aldığı müəllimlərlə çiyin-çiyinə çalışacaqdı, onların
təcrübəsindən bəhrələnəcəkdi.
Elə ilk tədris ilində məktəbin ibtidai sinif müəllimlərinin,
valideynlərin diqqətini özünə cəlb edə bilib. İllər ötdükcə onun
dərs dediyi şagirdlərin yuxarı siniflərdə də yaxşı oxuması ayrıayrı fənn müəllimlərini də razı salıb. 2009-2010-cu tədris ilində
birinci sinifdə işləyəcək müəllimlər üçün yeni fənn kurikulumun
tətbiqi sahəsində təlim kursunu da müvəffəqiyyətlə bitirib.
Həmişə pedaqoji yenilikləri mənimsəməyə çalışan Məhrubə müəllim pedaqoji mətbuatı müntəzəm izləyir, yeniliklərlə
tanış olur, hər bir dərsini müasir tələblər səviyyəsində qurmağa
çalışır. Şagirdləri mütaliə etməyə həvəsləndirir. Oxuyub öyrəndiyi aqil adamların fikirlərini yadına salır, onlara kitabın və
mütaliənin əhəmiyyətindən danışır. Uşaqları başa salır və söyləyir ki, insan gücü ilə yox mütaliə etməklə ağıllanır, bilik alır,
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həyatı öyrənir və onu dərk edir. Kitabı ürəkdən sevin, onu
özünüzün ən yaxın dostu hesab edin və həvəslə oxuyun.
Məhrubə müəllim Eyvazov Telman Paşa oğlu ilə ailə
qurub və iki övlad anasıdır. Qızı Eyvazova Mehparə 1999-cu
ildə, oğlu Eyvzalı Toğrul 2009-cu ildə dünyaya gəliblər.
Valideynlərinə hər zaman üzağlığı gətirən bacı-qardaş da heç
şübhəsiz ki, gələcəkdə həyatda öz layiqli yerlərini tutacaqlar.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev
Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayında demişdir:
“Həyatını müəllimliyə həsr edən insanlar həqiqətən fədakar,
xalqına, millətinə sədaqətli və eyni zamanda qəhrəmanlıq göstərən insanlardır.
Mən müəllimlərimi həmişə böyük hörmət və etiramla
xatırlamışam. Bunu bir daha bildirmək istəyirəm. Arzu edərdim
ki, müəllim elə müəllim olsun ki, bax mənim hafizəmdə orta
məktəbdən indiyədək yaşayan duyğular hər bir gəncin
hafizəsində qalsın”.
Məhrubə Eyvazova məhz belə müəllimlərdən biridir. Əgər
belə olmasaydı şərəfli müəllim ömrü yaşayan, uşaqlara qəlbən,
qırılmaz tellərlə bağlanan və müəllim adını, ləyaqətini ucadan
uca tutan Məhrubə müəllim pedaqoji kollektivin, şagird və
valideynlərin böyük hörmət və nüfuzunu qazana bilərdimi?
Əlbəttə, yox.
Məhrubə müəllim, çalışdığınız məktəbin direktoru Mərhəməd Məmmədova, həmkarlarınıza və Sizə yeni uğurlar diləyirik.
“Təhsil problemləri”, 01-07 noyabr 2016-cı il
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ZİYASINDAN NUR ALIRLAR
Mən öyrətdim onlara, öyrətdim bilik nədir,
Oxumağı, saymağı dedim bir xəzinədir.
Esxil, yunan şairi və dramaturqu
(e.ə.525-456)
Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Elman Rzayev
adına 127 nömrəli tam orta məktəbdə
öz işinin öhdəsindən layiqincə gələn
müəllimlər çoxdur və onlardan biri də
Ziyarət Rzayevadır. O, ibtidai siniflər
üzrə metodbirləşmənin sədridir və 16
nəfərdən ibarət kollektivə rəhbərlik
edir. Təhsilin bünövrəsinin möhkəm
təməl üzərində qurulmasında fədakarlıqla çalışır. İbtidai siniflərdən başlayaraq şagirdlərdə vətəndaşlıq, vətənpərvərlik, yurdsevərlik hislərinin aşılanmasında həmkarları ilə birlikdə bilik və bacarığını əsirgəmir
və bu istiqamətdə keçirilən tədbirlərə xüsusi önəm verir.
Ziyarət müəllim 2003-2004-cü tədris ilinin yekunlarına və
gənc nəslin təlim-tərbiyəsindəki səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə
görə Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif
edilib. 5 oktyabr 2004-cü ildə yenə də gənc nəslin təlimtərbiyəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə və Beynəlxalq
Müəllimlər Günü münasibəti ilə rayon icra hakimiyyətinin fəxri
fərmanına layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi elmi-metodiki Şurasının Məktəbəqədər tərbiyə və ibtidai
təhsil bölməsinin 30 yanvar 2004-cü il tarixli qərarına əsasən
onun “III siniflər üçün Azərbaycan dilindən proqramlaşdırılmış
testlər” kitabı nəşr edilib. Üçüncü sinif şagirdlərinin Azərbaycan
dili fənnində əldə etdikləri biliklərin yoxlanılması və möh68

kəmləndirilməsi üçün müəllimlərə kömək məqsədi ilə yazılmış
bu kitab Ziyarət müəllimi həmkarları arasında bilikli, bacarıqlı
və zəngin pedaqoji təcrübəyə malik bir şəxs kimi tanıdıb. Elə
həmin ildə onun “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”
jurnalının 2-ci nömrəsində “İbtidai siniflərdə didaktik oyunlar”
məqaləsi də çap edilərək müəllimlərə çatdırılıb.
Şərəfli müəllim ömrü yaşayan Ziyarət Rzayevanın
həyatının ötən dövründəən çox yaddaqalan sevincli günlər
və illər:
• Əliyeva (Rzayeva) Ziyarət Abdul qızı 14 fevral 1961-ci
ildə Salyan rayonunun Navahi kəndində (indi Hacıqabul
rayonunun ərazisinə daxildir) anadan olub.
• 1978-ci ildə orta məktəbi bitirib.
• 1979-cu ildə Azərbaycan dövlət Pedaqoji İnstitutuna
(indiki universitetə) daxil olub.
• 1984-cü ildə ali təhsilini tamamlayıb.
• 1983-cü il yanvarın 17-də Ələt qəsəbəsindəki 127
nömrəli məktəbdə pedaqoji fəaliyyətə başlayıb.
• 1983-cü il sentyabr ayının 1-dən etibarən ibtidai sinif
müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir.
• 1981-ci ildə Rzayev Adil Əsgər oğlu ilə ailə həyatı
qurub.
• 1982-ci il aprelin 25-də oğlu İzzət dünyaya gəlib.
• 1985-ci il iyul ayının 25-də qızı Günel ailəyə ikinci övlad
sevinci yaşadıb.
İzzət Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetini bitirib.
Sonra Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində təhsil
alıb, ikinci ixtisasa yiyələnib və hazırda ölkəmizin əsas iqtisadiyyatını təşkil edən neft-qaz sənayesi üzrə çalışır. Günel isə 1
nömrəli Bakı Tibb Məktəbinin (indiki kollecin) məzunudur.
Əczaçılıq ixtisasını mükəmməl öyrənib və ixtisası üzrə də
işləyir.
Ziyarət müəllim həmişə “Son zəng” tədbirində dörd il dərs
dediyi şagirdlərə müstəqil həyatda da yeni uğurlar arzulayır.
Onbirincilər də ilk müəllimlərinə minnətdarlıqlarını dilə gətirir,
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şeirlər söyləyir və mahnılar ifa edirlər. Sonra yollar haçalanır.
Kimisi ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində təhsilini davam
etdirir, kimisi peşə məktəblərində istədiyi peşəni və sənəti
öyrənir, kimisi də istehsalata yollanır.
127 nömrəli tam orta məktəbin ötən illərdəki məzunları–
bu gün ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda çalışan yüzlərlə mütəxəssis doğma məktəbi, müəllimlərini, xüsusilə ilk dəfə
məktəbə qədəm qoyarkən onlara yazıb-oxumağı öyrətmiş Ziyarət müəllimi və qeyrilərini unutmur, hər zaman xoş xatirələrlə və
minnətdarlıqla yada salırlar.
O parlayan bir günəşdir,
Ziyasından nur alırlar.
Məşəl olub hey yanırlar,
Qartal kimi ucalırlar.
O açılan al səhərdir,
Şəfəqinə ellər qaçır.
Biliklərə qapı açır,
Dünyamıza işıq saçır.
Bu şeir parçası Bakıdakı 155 nömrəli tam orta məktəbin
direktoru, şair Zöhrə Qaraqızının ötən il “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap edilmiş“Sevgi payı” kitabındadır və gənc nəslin
təlim-tərbiyəsində fədakarlıqla çalışan müəllimlərə ünvanlanıb.
Ziyarət Rzayeva da şairin tərənnüm edib, dəyərləndirdiyi
belə müəllimlərdən biridir. 34-cü ildir ki, “Biliklərə qapı açır”
və şagirdləri də onun ziyasından nur alırlar.
“Təhsil problemləri”, 08-15 noyabr 2016-cı il
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DİL ÖYRƏDƏN MÜƏLLİM
Əgər bacarırsansa, hər bir dilə aşinə ol,
özünə və xalqına lazım olar.
Nəvvab Mir Möhsün (1733-1818),
Azərbaycan rəssamı, şair və musiqi nəzəriyyəçisi
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt
qəsəbəsi, Elman Rzayev adına 127
nömrəli tam orta məktəb. İngilis dili
müəllimi Qasımova Aybəniz Aslan qızı
1998-ci ildən bu ünvanda çalışır və bu
dili şagirdlərinə sevə-sevə öyrədir.
30 aprel 1978-ci ildə Ələt qəsəbəsində dünyaya gələn Aybənizi beş
yaşında hazırda fəaliyyət göstərdiyi
127 nömrəli tam orta məktəbin birinci sinfinə qəbul ediblər.
1994-cü ildə məktəbi “əla” və
“yaxşı” qiymətlərlə bitirən Aybəniz
ingilis dilini dərindən öyrənmək və müəllim olmaq həvəsi ilə
Azərbaycan Dillər Universitetinə daxil olub. Dörd il ərzində
ingilis dili ilə bərabər fransız dilini də mənimsəyib və professor
Oruc Musayevin rəhbərliyi ilə “İsmin cins kateqoriyası və onun
müasir ingilis dilində ifadə vasitələri” mövzusunda diplom işini
müvəffəqiyyətlə müdafiə edib. Bakalavriat səviyyəsində ali
təhsilini fərqlənmə diplomu ilə (qırmızı diplomla) başa vurub və
tam orta məktəbdə müəllim işləmək hüququnu qazanıb.
1998-ci ildə doğma məktəbə üz tutub, pedaqoji fəaliyyətə
başlayıb və eyni zamanda Azərbaycan Dillər Universitetinin
magistratura pilləsində təhsil almaq istəyinə çatıb. 2000-ci ildə
magistratura təhsilini tamamlayan Aybəniz müəllim yenə də
professor Oruc Musayevin rəhbərliyi altında “Müasir ingilis dilində söz birləşmələri və onların komponent təhlili” mövzusunda
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magistr dissertasiyasını uğurla müdafiə etməklə fərqlənmə
diplomuna layiq görülüb.
Universitetdə yüksək səviyyədə təhsil alması professormüəllim heyətinin, ali məktəb rəhbərliyininin diqqətini cəlb
edib. Ümumtəhsil məktəbində fəaliyyətini davam etdirməklə
bərabər Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində də dərs deməsi
məsləhət bilinib. Beləliklə, 2000-ci ildən etibarən 10 il tələbələrə
mühazirələr söyləyib, seminarlar və praktik dərslər aparıb. İngilis dilində yazdığı və universitetin özündə nəşr edilmiş “Balladalar, qəhrəmanlıq və sevgi balladaları” iri həcmli məqaləsi
tədrisdə çoxlarının köməyinə çatıb. Azərbaycan Respublikası
Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin “2001-ci ildə professormüəllim heyətinin apardığı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa
həsr edilmiş elmi konfrans materialları” kitabında isə “Vstuputelnoya svyaz v tekstovıx kompleksax” elmi məqaləsi yer alıb.
Dramaturq, filosof Mirzə Fətəli Axundzadənin belə bir
müdrik kəlamı var: “Əsl yüksək əxlaqlı, xeyirxah adam yalnız o
adam hesab edilə bilər ki, o, özünün bütün hərəkət və davranışlarını əsl vətənpərvərliklə uyğunlaşdırsın”. Bir çox yüksək
insani keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən Aybəniz müəllim də
vətənpərvər bir ziyalıdır. Vətənpərvərlik isə ən dərin hörmətə
layiq bir keyfiyyətdir. O, şagirdlərinə də yüksək vətənpərvərlik
hisləri aşılayır və onları biliklərə səylə yiyələnməyə istiqamətləndirir.
Müəllim və şagirdlərin, valideynlərin adın hörmətlə,
ehtiramla çəkdikləri Aybəniz müəllim haqqında məktəbin
direktoru Mərhəməd Məmmədovun dediklərindən: Onun
dərslərini dinləmək hər zaman bizə zövq verir. Dərsdə qarşıya
qoyduğu məqsədi mükəmməl bir formada yekunlaşdırır. Bilik
dairəsi genişdir, zəngin pedaqoji təcrübəsi var. Öz üzərində daim
çalışır, yenilikləri öyrənir və işində tətbiq edir. Həmkarlarını da
hər zaman öndə görmək istəyir. Deyərdim ki, Aybənizdə
müəllimə xas olan bütün keyfiyyətlər vardır. Uşaqlara ürəkdən
bağlıdır. Tərbiyə ilə təhsil ayrılmazdır. Heç şübhəsiz ki,
tərbiyədə əsas məsələ tərbiyəçinin kim olmasından asılıdır.
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Aybəniz müəllim savadlı, istedadlı, təcrübəli bir pedaqoq və
tərbiyəçidir.
Aybəniz müəllimin oğlu Əli on birinci sinif şagirdidir.
Doqquzuncu sinfi Fərqlənmə şəhadətnaməsi ilə bitirib. Aysel
Şirəliyeva 2011-ci ildə nəşr etdirdiyi “İstedadlar sorağında” kitabında onun da uğurlarını işıqlandırıb və gələcəyinə böyük inam
bəslədiyini bildirib. O zaman ibtidai sinifdə oxuyan Əli bu gün
də müəllimlərinin və jurnalistin inamını layiqincə doğruldur.
Aybəniz Qasımova həmkarları ilə bərabər üzərinə düşən ən
əsas vəzifəni-cəmiyyətimizə, xalqımıza, ölkəmizə bilikli, bacarıqlı, dəyərli vətəndaşlar hazırlamaq işini böyük məsuliyyət və
vicdanla yerinə yetirir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Azərbaycan müəllimlərinin XIV qurultayına ünvanladığı 13
dekabr 2013-cü il tarixli məktubunda deyilir: “Azərbaycan
müəllimlərinin tarixən xalqımızın intellektual potensialının
formalaşmasında böyük xidmətləri var. Dilimizin, ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin və mənəviyyatımızın keşiyində duran
müəllim daim cəmiyyətimizdə hörmət və ehtiramla əhatə olunmuşdur. Azərbaycanın əldə etdiyi bütün nailiyyətlərin əsasında
məhz müəllimlərin gərgin zəhməti və gündəlik fəaliyyəti durur”.
Azərbaycan müəllimlər ordusunun sıravi üzvü, peşəsinin
vurğunu olan sadə, gənc nəslin təlim-tərbiyəsində inamla və
vicdanla çalışan Aybəniz Qasımovaya yeni uğurlar arzulayırıq.
“Təhsil problemləri”, 24-30 noyabr 2016-cı il
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ZƏNGİN TƏDRİS TƏCRÜBƏSİ VAR
Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev demişdir: “Müəllim sənəti,
peşəsi cəmiyyətdə yüksək qiymətə
layiq olan bir peşədir. Müəllim olmaq
kimi şərəfli bir iş yoxdur. Çünki
müəllim xalqın elminin inkişaf etməsinin əsasını qoyanlardandır”.
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonunun
Ələt qəsəbəsindəki şəhid Elman
Rzayev adına 127 nömrəli tam orta
məktəbin ibtidai sinif müəllimi Zenfira Eyvazovanın yetirmələrinin xoş
sorağı, sədası ölkəmizin hüdudlarından çox-çox uzaqlardan,
respublikamızın nüfuzlu universitet və kolleclərindən, peşə lisey
və məktəblərindən, xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrindən,
çalışdığı təhsil ocağının yuxarı siniflərindən gəlir. Məktəbin
direktoru Mərhəməd Allahverdi oğlu Məmmədov Zenfira
müəllimin işindən razılıqla söhbət açır:
–Onun zəngin tədris təcrübəsi var. Səriştəlilik və peşəkarlıq səviyyəsi yüksəkdir. Dərslərini imkan daxilində, yerli şəraitə
uyğun olaraq müasir tələblər səviyyəsində qurur. Şagirdlərin
keçilən hər bir mövzunu sinifdəcə mənimsəməsinə çalışır. Dərs
dediyi şagirdlərdə mütaliəyə maraq oyadır. Onlara izah edir ki,
kitab insanlara bilik verir. Mütaliə adamların dünyagörüşünü
genişləndirir. Hər dəfə dördüncüləri yuxarı sinfə yola salıb
yenidən birinciləri qəbul edəndə valideynlərin əksəriyyəti,
xüsusilə Zenfira müəllimdən dərs almış valideynlər çalışırlar ki,
övladları onun sinifdə oxusun.
Onu da deyim ki, qısa bir müddətdən sonra digər birinci
siniflərə qəbul etdiyimiz uşaqların valideynləri də razılıqlarını
bildirirlər. Çünki ibtidai sinif müəllimlərimizin hər biri haqqında
xoş sözlər söyləmək olar. Ona görə ki, onlar da öz vəzifələrini
layiqincə yerinə yetirirlər.
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Eyvazova Zenfira Sadıq qızı 5 iyun 1950-ci ildə Salyan
rayonunun Atbulaq kəndində dünyaya göz açıb. (Atbulaq
kəndi indi Hacıqabul rayonunun ərazisinə daxildir). Atası Sadıq
Sadıq oğlu Balacayev (ilkin sənədlərdə Sadıqov Sadıq Balaca
oğlu yazılıb) orta ixtisas təhsili dəmir yolu ustası vəzifəsində
işləyib. Arxa cəbhədə böyük fədakarlıq göstərib. Gecə-gündüz
çalışıb. Müharibə bitdikdən sonra o, 1946-cı ildə “1941-1945
Böyük Vətən müharibəsi illərində rəşadətli əməyə görə” medalı
və digər medallarla təltif olunub. Zenfira müəllimin bildirdiyinə
görə atası müharibə illərində arxa cəbhədəki fədakar əməyi də
nəzərə alınmaqla o dövrün yüksək mükafatı olan Lenin ordeni
ilə də təltif edilib.
Zenfira Eyvazova 1966-ci ildə orta məktəbi bitirib və
ibtidai sinif müəllimi ixtisasına yiyələnmək üçün Əlibayramlı
Pedaqoji Texnikumunda (məktəbində, indiki Şirvan Dövlət
İqtisadiyyat və Humanitar Kollecdə) təhsil alıb. Pedaqoji
fəaliyyətə Atbulaq kənd orta məktəbində başlayıb. Sonra
Qızılburun kənd orta məktəbində, Qaradağ rayonunun Qobustan
qəsəbəsindəki (Qobustan 1972-ci ilədək Duvannı adlanırdı və
ona şəhər tipli qəsəbə statusu 1951-ci ildə verilib) 195 nömrəli
orta məktəbdə fəaliyyətini davam etdirib. Zenfira müəllim ailə
vəziyyəti iləəlaqədar olaraq 1980-ci ildən köçürmə yolu ilə Ələt
qəsəbəsindəki 127 nömrəli tam orta məktəbə gəlib. 1986-cı ildə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutun (indiki universitetin)
qiyabi şöbəsinə daxil olub və oranı da müvəffəqiyyətlə bitirib.
Əlli ilə yaxındır ki, ömrünü gənc nəslin təlim- tərbiyəsi
yolunda şam kimi əridən Zenfira müəllimin fəaliyyətinin 35
ildən çoxu Ələt qəsəbəsindəki 127 nömrəli tam orta məktəblə
bağlıdır. Ötən illəri qürurla, iftixarla yada salan təhsil fədaisi
yetirmələri ilə haqlı olaraq fəxr edir, onların hər bir uğuruna
sevinir və şadlanır. Yetirmələri arasında müəllim adını şərəflə
daşıyanlar da az deyil. Onlar respublikamızın ayrı-ayrı
bölgələrində və Ələt qəsəbəsindəki məktəblərdə uğurla fəaliyyət
göstərir, tədris etdikləri fənləri şagirdlərə mənimsədirlər.
Yetirmələrindən bir neçə nəfəri, o cümlədən qızı Könül də
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onunla bərabər 127 nömrəli məktəbdə işləyir. Hələ orta məktəb
illərində kiçik yaşlı uşaqlarla müxtəlif tədbirlərdə fəal iştirak
edən Könül Qayıbova ali təhsilli ibtidai sinif müəllimidir. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun məzunudur. Hazırda dördüncü
sinifdə dərs deyir və üzümüzə gələn 2017-2018-ci tədris ilində
məktəbə qədəm qoyacaq birinciləri qəbul edəcək. Zenfira
müəllimin oğlu Nəsimi isə Türkiyədə ali təhsil alıb.
Zenfira Eyvazova hazırda dördüncü sinifdə dərs deməklə
bərabər 2017-ci ildə birinci sinfə qədəm qoyacaq 30 uşağın cəm
olduğu hazırlıq qrupunu da aparır. Rus ədəbi tənqidçisi Belinski
təxminən iki əsr bundan əvvəl deyirdi: “Tərbiyənin alət və
vasitəsi məhəbbət, qayəsi isə insanpərvərlik olmalıdır. Uşaq öz
məhəbbətini yalnız o adama bağlayır ki, o adam öz məhəbbətini
uşağa işlə sübut etsin. Tərbiyə böyük işdir, insanın taleyini o
həll edir”. Heçşübhəsiz ki, uşağın düzgün təlim-tərbiyəsi
tərbiyəçidən, müəllimdən, yəni onun kim olmasından asılıdır.
Zenfira Eyvazova və qızı Könül Qayıbova da gözəl tərbiyəçi,
bilikli, bacarıqlı, uşaqları və şagirdləri sevən və onlara qəlbən
bağlı olan insanlardandır.
“Təhsil problemləri”, 16-23 dekabr 2016-cı il
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MÜASİR TƏLƏBLƏR SƏVİYYƏSİNDƏ
Gülsənəm Rüstəmova 34 ildir ki,
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonunun Ələt
qəsəbəsindəki Elman Rzayev adına tam
orta məktəbdə ibtidai sinif müəllimi
işləyir. Gənc nəslin təlim-tərbiyəsindəki
uğurlu fəaliyyətinə görə dəfələrlə fəxri
fərman və diplomlara layiq görülüb.
Ötən illərdə bir neçə müsabiqəyə
qatılıb, “İlin ən yaxşı sinfi” nominasiyasında qalib gəlib və mükafatlandırılıb.
İbtidai siniflər üzrə təlim kurslarını
dinləməsi və müvəffəqiyyətlə bitirməsi
barədə ona sertifikatlar verilib.
Məktəb rəhbərliyi onun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir.
Direktor müavini Fazil Qərib oğlu Güləliyev deyir:
– Gülsənəm Rüstəmova məktəbin ən fəal sinif müəllimlərindən biridir. Zəhmətkeşdir, məsuliyyətlidir. Özünə qarşı
tələbkardır. Tapşırılan işin məsuliyyətini dərindən dərk edərək,
öhdəsindən layiqincə gəlir və etimadı tam doğruldur. Dərs
zamanı və sinifdənxaric tədbirlərdə şagirdləri yaxşı oxumağa
həvəsləndirir. Onların vətənpərvər ruhda tərbiyə olunmasına və
mənəvi zənginləşməsinə çalışır. Bayramlar, yubileylər, tarixəlamətdar günlər haqqında uşaqlara bilgi verir. Məzmun və
mənasın sadə, onların başa düşüb qavrayacağı tərzdə izah edir.
Sinfin tərtibatı da Gülsənəm müəllimin pedaqoji səriştəsinin,
işini müasir tələblər səviyyəsində qurmasının nəticəsidir.
Haqqında deyilən xoş kəlmələr Gülsənəm müəllimə işində
daha məsuliyyətli olmasına, vəzifəsini daha uğurla reallaşdırılmasına böyük təkan verir. Gülsənəm müəllim deyir:
– “Almanlarda belə bir atalar sözü var: “Xoş söz böyük
hədiyyədən qiymətlidir”. Xoş bir söz, xoş bir kəlmə insana
sevinc gətirir, fərəhləndirir, qarşıdakı işlərə ruhlandırır və yeni
uğurlar əldə etməsi üçün ona qol-qanaq verir.
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Müasir dövr şagirdlərin kompüter savadlılığının bünövrəsini ibtidai siniflərdən qoyulmasını biz müəllimlərdən tələb
edir. Bizim əsas vəzifələrimizdən biri də uşaqlara kompüter
texnikası və texnologiyalarından düzgün istifadə qaydalarını
öyrətmək, onlarda informasiya mədəniyyəti və kompüter
savadlılığını formalaşdırmaqdır. Uşaqlara dərindən izah etməli
və başa salmalıyıq ki, kompüter texnikası biliklərin öyrənilməsi
üçün mükəmməl bir mexanizmdir. Unutmaq olmaz ki, artıq biz
kompüter əsrində yaşayırıq. Ümumiyyətlə, müəllim hər bir
dərsini müasir tələblər səviyyəsində qurmağı bacarmalıdır. Çin
xalqının belə bir məsəli var: “Mənə de- mən yaddan çıxarım.
Mənə göstər - mən yadda saxlayım. Məni cəlb et- mən öyrənim”. Öyrətmək isə hər bir müəllimin müqəddəs vəzifəsidir.
Gülsənəm Əliabbas qızı Rüstəmova (Kazımova) 28
avqust 1959-cu ildə Salyan rayonunun Nəvahı kəndində (indi
Hacıqabul rayonunun ərazisinə daxildir) anadan olub. 1977-ci
ildə Qaradağ rayonunun Sahil qəsəbəsində yerləşən Elxan İsmayılov adına 253 nömrəli tam orta məktəbi bitirib. Orta məktəbdə
bütün fənlərdən yaxşı oxumaqla bərabər, ictimai işlərdə də
həmişə fəal olmağa çalışıb. Bütün bunlar onun həyata və gələcəyə baxışını formalaşdırıb. İbtidai sinif müəllimi olmaq fikrini
qətiləşdirib. 1978-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutun
(indiki universitetin) İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası
fakültəsinə daxil olub. Tələbəlik illərində nəzəri biliklərə
mükəmməl yiyələnməklə bərabər, pedaqoji təcrübələr zamanı da
həm institut, həm də orta məktəb müəllimlərinin etimadını
layiqincə doğruldub. Odur ki, 1982-ci ildə pedaqoji institutu
bitirib, 127 nömrəli tam orta məktəbdə müəllimlik fəaliyyətinə
də inamla başlayıb. Hazırda üçüncü sinifdə dərs deyir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi: “Bizim
gənclər, təhsil alan nəslimiz gərək məktəblərdə ilk addımlarından vətənpərvərlik əhvali-ruhiyyəsi ilə tərbiyə olunsun.
Bütün dərslər, xüsusən humanitar fənlər gərək gənclərimizə
Vətənə sədaqət, vətənpərvərlik ruhu aşılasın, tərbiyə etsin və
bunlar hər bir gəncin qəlbində sarsılmaz bir qalaya çevrilsin”.
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On doqquzuncu əsrdə yaşamış böyük rus yazıçısı Saltıkov
Sedrin yazırdı: “Vətənpərvərliyin əhəmiyyəti çox böyükdür. O
elə bir məktəbdir ki, burada bəşəri ideyalar aşılanır”.
Görkəmli Azərbaycan şairi Abbas Səhhət vətənpərvərlik
barədə fikrini şeirlə ifadə edib:
Vətənin sevməyən insan olmaz...
Olsa, o şəxsdə vicdan olmaz.
Vətənim verdi mənə nanü-nəmək,
Vətəni məncə unutmaq nə demək.
Amerikanın siyasi və dövlət xadimi Tomas Vilson isə
deyirdi: “Vətənin böyüklüyü onun siravi vətəndaşlarının böyüklüyü ilə müəyyən olunur”.
Gülsənəm müəllim də kiçikyaşlı məktəblərə bilik verməklə
bərabər, onları vətənpərvər ruhda tərbiyə edir. Çalışır ki, bu gün
təlim-tərbiyə verdiyi uşaqlar gələcəkdə müstəqil Azərbaycanın
layiqli vətəndaşları olsunlar. Müstəqil Azərbaycanımızın dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri sırasına çıxması yolunda fədakarlıqla fəaliyyət göstərsinlər. Torpaqlarımızın bütövlüyü uğurunda
mübarizəyə hər an hazır olsunlar. Çünki ömrün mənası xalqa və
vətənə xidmətdədir.
“Təhsil problemləri”, 01-07 yanvar 2017-ci il
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MƏQSƏDƏ ÇATMAQ ÜÇÜN
İNAMLA ÇALIŞMALISAN
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev 13 dekabr
2013-cü il tarixdə Azərbaycan
müəllimlərinin XIV qurultayının
iştiraklarına göndərdiyi məktubda
müəllimlərin əməyini yüksək dəyərləndirib: “Azərbaycan müəllimlərinin
tarixən xalqımızın intellektual potensialının formalaşmasında böyük xidmətləri vardır. Dilimizin, ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin və mənəviyyatımızın keşiyində duran müəllim
daim cəmiyyətimizdə hörmət və ehtiramla əhatə olunmuşdur. Azərbaycanın əldə etdiyi bütün
nailiyyətlərin əsasında məhz müəllimin gərgin zəhməti və
gündəlik fəaliyyəti durur”.
Məhz belə fədakar müəllimlərdən biri də Naibə Əli qızı
Əliyevadır. O, 2006-cı ildən Naxçıvan şəhərindəki Heydər
Əliyev adına tam orta məktəbdə ixtisası üzrə pedaqoji fəaliyyət göstərir. Şagirdlərə bilik verir, Vətənə sevgi hissi aşılayır və
onları yuxarı siniflərə pərvazlandırır. Vəzifəsinin öhdəsindən
layiqincə gələn Naibə müəllimin şagirdləri məktəbdə keçirilən
sınaq imtahanlarında yüksək bal toplayır, bilik yarışlarında fərqlənirlər. Onun yetirmələri arasında Naxçıvan Qızlar Liseyinə daxil
olanlar da az deyil. Bilik yarışlarında, olimpiadalarda, məktəbin
ictimai işlərində fəal iştirak edən bu şagirdlər xalqımız üçün əsl
vətəndaş kimi formalaşırlar. Təbii ki, Naibə müəllimin şagirdlərinin xoş sədası gələcəkdə daha yüksək yerlərdən gələcək. Onlar
əsl vətənpərvər şəxslər kimi formalaşacaq, dəyanətli, qətiyyətli və
mübariz olacaqlar. Çünki yalnız belə yüksək keyfiyyətlərə malik
olanlar doğma Azərbaycanın adını daha yüksək zirvələrə qaldırıb
xalqını xoşbəxt, Vətənini firavan edə bilər.
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Naibə Əliyeva 1977-ci il iyul ayının 28-də Naxçıvan
Muxtar Respublikasında, Babək rayonunun Zeynəddin
kəndində zəhmətkeş bir ailədə anadan olub. Atası Əli kişi
sürücü işləyib. Hazırda təqaüddə olmasına baxmayaraq, özəl
sahədə çalışır. Anası Xalidə xanım isə Sovet hakimiyyəti
illərində kənddəki “Naxçıvan” üzümçülük sovxozunda işləyib
və qabaqcıl üzümçü kimi tanınıb.
1983-cü ildə Zeynəddin kənd orta məktəbin birinci sinfinə
daxil olan Naibə 1994-cü ildə 11-ci sinfi - tam orta təhsilini “əla”
qiymətlərlə başa vurub. 1995-ci ildə Heyran Xanım adına
Naxçıvan Tibb Məktəbinə (indi kollecdir) qəbul olunub və 1997ci ildə Tibb bacısı ixtisası üzrə tam kurs bitirib. Müəllim olmaq
arzusunu 2001-2005-ci illərdə reallaşdırıb. Naxçıvan Müəllimlər
İnstitutunu fərqlənmə Diplomu ilə bitirib. “İbtidai təhsilin
pedaqogikası və metodikası” ixtisasına yiyələnib. İnstitutda təhsil
aldığı müddətdə ictimai işlərdə, tədbirlərdə yaxından iştirak edib
və dəfələrlə tələbə elmi konfranslarında birinci yeri tutub.
Naibə müəllim deyir:
- On bir ildir ki, ibtidai sinif müəllimi işləyirəm. Ali təhsil
almağıma, tələbəlik illərində ümumtəhsil məktəblərində pedaqoji təcrübələr zamanı əldə etdiyim müəyyən səriştələrə baxmayaraq birinci il, xüsusən ilk aylar mənim üçün bir az çətin oldu.
Təbii ki, təcrübəli müəllimlərin tövsiyələri, verdikləri dəyərli
məsləhətləri köməyimə çatırdı. İllər ötdü və indi daha sərbəstəm,
xeyli təcrübə toplamışam. Lakin qeyd etməliyəm ki, ibtidai sinif
müəllimi işləmək, xüsusilə birincilərə dərs demək çətindir.
Müəllimdə uşaqlara sonsuz sevgi hissi, ana məhəbbəti olmalıdır.
İbtidai siniflərdə şagirdlərin sayı normadan çox olduqda iş daha
da çətinləşir və onların hamısına lazımi diqqət yetirmək olmur.
Ənənəvi təhsildən fərqli olaraq, yeni kurikulumlarla işləyərkən qarşıya çıxan çətinliklər daha aydın görünür. Bildiyimə görə,
bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə ibtidai siniflərdə, xüsusən birinci
siniflərdə işləyən əsas müəllimlərə köməkçi müəllim təyin olunur.
Çünki ilk dəfə məktəbə qədəm qoyan uşaqlarla işləməyin çətinlikləri çoxdur. Hətta Almaniya və Kanadanın ümumtəhsil mək81

təblərində müəyyən olunmuş müddətdə müəllim köməkçi kimi
çalışmayanları birbaşa müəllim vəzifəsinə qəbul etmirlər. Ölkəmizdə isə hələlik bir neçə özəl məktəb və liseylərdə köməkçi
müəllim işə götürülür. Bir neçə il bundan əvvəl “Azərbaycan
müəllimi” qəzetində (14 noyabr 2014-cü il. Redaksiya) ibtidai
siniflərə müəllim köməkçisinin lazım olub-olmaması barədə bir
məqalə oxumuşdum. Xəzər Universiteti “Dünya Məktəbi”nin
ibtidai sinif müəllimi qeyd edirdi ki, pedaqoji fəaliyyətə köməkçi
müəllim kimi başlayıb. İndi də onunla birlikdə çalışan köməkçi
müəllim var. Birlikdə daha səmərəli fəaliyyət göstərirlər. O, dərs
vaxtını tədrisə sərf edir, yerdə qalan işləri isə köməkçi müəllim
yerinə yetirir. Yəni təşkilatı işləri görür. Şagirdlərin gündəliklərinin yazılması, cədvəldəki dəyişikliklərlə bağı görülən işlər,
valideynlərlə ünsiyət əsasən onun üzərinə düşür. Günün ikinci
yarısında keçirilən fiziki-tərbiyə dərslərində şagirdlərin soyunubgeyinməsi, zəif şagirdlərlə məşğul olmaq və digər işlərlə də
köməkçi müəllim məşğul olur.
Hər bir insanın qarşısına qoyduğu xoş məqamlı məqsədə
çatması üçün inamla çalışması, fəaliyyət göstərməsi onun
həyatının əsl mənasıdır. Müəllim daim irəliyə, inkişafa doğru
getməli və öz peşəsinə aid yeni biliklərə mütləq yiyələnməlidir.
Əgər belə etməsə, o geri qalmış olar və böyüyən nəslin təlimtərbiyəsində səmərəli fəaliyyət göstərə bilməz. Belə bir müdrik
kəlam var: “Xoşbəxtliyə nail olmağın yeganə vasitəsi bilikdir,
maarifdir, müdriklikdir”.
Naibə müəllim ailəlidir, iki övladı var. Oğlu Ülvi Mahir
oğlu Quluzadə 2015-ci ildə yüksək balla Naxçıvan Dövlət
Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsinə daxil olub. 2016-cı ildə
təhsildəki uğurlarına görə Heydər Əliyev adına adlı təqaüdə
layiq görülüb. Qızı Quluzadə İnci Mahir qızı onbirinci sinif
şagirdidir.
Biz də, Naibə müəllimə pedaqoji fəaliyyətində, övladlarına
isə təhsildə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.
“Təhsil problemləri”, 01-07 yanvar 2017-ci il
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FİZİKA MÜƏLLİMİ MEHRİBAN ƏHMƏDOVA
1983-cü ilin oktyabr ayının 17-də
gözəl bir payız günündə Şamaxı şəhərində yaşayan Namiq Səbirxan oğlu
Səmidov və Fəridə Eyni qızı Qəribovanın ailəsində bir qız uşağı dünyaya
gəldi. Ailədə böyük sevinc, şadlıq
yaşandı. Adı Mehriban qoyulan bu qız
ailədə olan mehribanlığı daha da artırdı.
1989-2000-ci illərdə anasının çalışdığı Şamaxı şəhəri, Məhəmməd Hadi
adına 9 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil
aldı, yaxşı oxudu, ictimai işlərdə fəallıq
göstərdi, bir çox şagird yoldaşlarına nümunə oldu, həmişə valideynlərinin başını uca etdi. 2001-ci ildə
isə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinə daxil oldu. İllər
ötdü, bütün semestr imtahanlarını uğurla başa vuran IV kurs 280ci qrup tələbəsi Səmidova Mehriban Namiq qızı Fizika bakalavr
ixtisas dərəcəsi almaq üçün “Yükdaşıyıcıların səthdən səpilməsinin nazik təbəqələrin elektrik keçiriciliyinə təsiri” mövzusunda
buraxılış işini də müvəffəqiyyətlə müdafiə etdi.
Maddə quruluşu kafedrasının dosenti, f.r.e.n. N.B.Barxalovanın onun buraxılış işinə verdiyi rəydə də deyilir: “Əvvəlcə,
paylama funksiyasıüzərinə qoyulmuş sərhəd şərtləri daxilində
kinetik tənlik həll olunmuş, paylama funksiyası tapılmışdır.
Bunun əsasında nazik təbəqələrin elektrik keçiriciliyi iki hal
üçün yəni, təbəqənin qalınlığı yükdaşıyıcıların sərbəst yolunun
uzunluğundan böyük və kiçik olan hallarda tapılmışdır.
Yükdaşıyıcıların səthdən səpələnmiş elektrik keçiriciliyinə təsiri
araşdırılmışdır”.
Tələbəlik həyatı sona yetdi. Dövlət Attestasiya Komissiyasının 30 iyun 2005-ci il tarixli qərarı ilə Səmidova
Mehriban Namiq qızına bakalavr dərəcəsi verildi. Ali təhsil
haqqında diploma sahib oldu.
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Şamaxı Rayon Təhsil Şöbəsinin 1 sentyabr 2005-ci il 224
nömrəli məktubuna əsasən sentyabrın 15-də Şamaxı şəhəri, 3
nömrəli əsas məktəbə (sonralar tam orta məktəbə çevrilib)
ixtisası üzrə müəllim təyin edilən Mehriban Səmidova hazırda
da orada uğurla çalışır.
Ötən illər ərzində onun qazandığı sertifikatların, layiq
görüldüyü təltiflərin bir qisminə diqqət yetirək:
• Sertifikat. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və
“Mədəd Azərbaycan” MMC tərəfindən təşkil edilmiş “Fənlər
üzrə Elektron Təhsil Kursları” təlim kursunu müvəffəqiyyətlə
bitirib.
•Sertifikat. “Yaşlıların Təhsil Assosiasiyası”İctimai Birliyinin 9-13 noyabr 2013-cü il tarixində Bakı şəhərində təşkil
etdiyi “Öyrədənlərin öyrədəni” kursunda fəal iştirak edib.
• Birinci dərəcəli Sertifikat. 5 Sentyabr 2013-cü il. 20132014-cü tədris ilində Fizika fənnindən dərs deyəcək müəllimlər
üçün yeni ümumi orta təhsil kurikulumu üzrə Təlim (ikinci
modul) kursundan keçib.
• Şamaxı Rayon Təhsil Şöbəsi və ATİAHİ Şamaxı Rayon
Komitəsi 2012-ci ildə 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü
münasibətilə Fəxri Fərmanla təltif edib.
• 2014-cü ildə fizika fənni gecəsinə həsr olunmuş tədbiri
yüksək səviyyədə təşkil etdiyinə görə Diploma layiq görülüb.
Diplomu məktəbin direktoru Sevda Əliyeva, dərs hissə müdiri
Sahibə Məmmədova və Maarif xadimi Əliağa Abdullayev
imzalayıblar.
• 2015-ci ildə fizika fənni üzrə yeni təlim metodlarına
əsaslanan bilik yarışmalarının təşkilinə görə məktəb rəhbərliyi
tərəfindən Diplomla mükafatlandırılıb.
Şamaxı şəhəri, 3 nömrəli tam orta məktəbin qabaqcıl fizika
müəllimi Mehriban ailə həyatı qurduqdan sonra Əhmədova
soyadını (familyasını) daşıyır. Ömür-gün yoldaşı Əhmədov
Seymur Tağı oğlu “Embawood Mebel” dükanında işləyir. Qızı
Səadət anasının çalışdığı məktəbin ikinci sinfində oxuyur. Oğlu
Seymur 2010-cu ildə anadan olub, məktəbə hazırlaşır.
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Mehriban müəllim bildirir ki, atası Səbirxan 2003-cü ildə,
anası Fəridə xanım isə 55 yaşında 2009-cu ildə dünyaların
dəyişib, haqq dərgahına qovuşublar.
Ailə üzvlərinə fizika-riyaziyyat fənlərinə marağı anası
Fəridə müəllim aşılayıb. Qardaşı Kavus Səmidov 1985-ci ildə
anadan olub. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetini bitirib, Şamaxı Müalicə Diaqnostika Mərkəzində energetik vəzifəsində işləyir. Bacısı Günay 1988-ci ildə təvəllüd edib, 2005-ci
ildə 9 nömrəli tam orta məktəbi bitirib, Sumqayıt Dövlət
Universitetinin Fizika fakültəsində təhsil alıb. Hazırda Şamaxı
şəhər, 10 nömrəli tam orta məktəbdə fizika fənnini tədris edir.
Şamaxı şəhəri, 3 nömrəli tam orta məktəbin direktoru
Sevda Əliyeva, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Sahibə
Məmmədova, məktəbdə adı hörmətlə çəkilən maarif xadimi
Əliağa Abdullayev, ayrı-ayrı fənn müəllimləri haqqında söhbət
açdığımız Mehriban Əhmədovanın pedaqoji fəaliyyətini, ictimai
işlərdəki fəallığını yüksək dəyərləndirirlər. Ona gənc nəslin
təlim-tərbiyəsində yeni uğurlar diləyir, yüksək təltiflərə layiq
görülməsini arzulayırıq.
“Təhsil problemləri”, 24-30 aprel 2016-cı il
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YADDAQALAN BIR GÜN
Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü
ildönümü münasibəti ilə mayın 10-da Bakı şəhəri, Bakıxanov
qəsəbəsindəki 271 nömrəli tam orta məktəbdə möhtəşəm bir
vətənpərvərlik tədbiri keçirildi. Akt zalındakı“Ulu öndər Heydər
Əliyev daim bizimlədir”, “Bir tarixdir Azərbaycan”, “Vətən
bölünməz, şəhidlər ölməz”, “Torpaqdan pay olmaz” və digər
stend və güşələr diqqəti cəlb edirdi. Səlbinaz Babayevanın rəhbərliyi ilə ibtidai sinif müəllim və şagirdlərinin reallaşdırdığı
tədbirdə aparıcılar çox dəyərli fikirlər söylədilər.
• 1923-cü il mayın 10-da Naxçıvan şəhərində 39 yaşlı
Əlirza kişinin ailəsində gələcəkdə Azərbaycan xalqının ictimaisiyasi tarixində və taleyində müstəsna xidmətlər göstərəcək bir
oğul, bir millət fədaisi dünyaya göz açdı.
• Azərbaycan ümumilli lider, Azərbaycan xalqının xilaskarı, “Mən ömrümün qalan hissəsini də xalqıma bağışlayıram”
deyən dahi şəxsiyyət Heydər Əlirza oğlu Əliyevin vətənidir.
• Heydər Əliyev daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə həmişə qürur duyduğu və gələcək
nəsillərin taleyi üçün düşündüyü doğma yurdu Azərbaycanı bir
dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxarmışdır.
• Heydər Əliyev bütün ömrünü müqəddəs və ali məqsədə azərbaycanlı özünüdərkinin, mənəviyyatının, mədəniyyətinin
inkişafına həsr etmişdir.
• Heydər Əliyev xalqımızın şəriksiz lideri olmaqla bərabər,
həm də XX əsrin bizə bəxş etdiyi nəhəng siyasi kapital, milli
sərvətidir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin zamanında söylədiyi
dərin məzmunlu fikirlər, kəlamlar bir daha yada salındı.
• Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun
saxlanılması, daim əbədi olması bundan da çətindir.
• Respublikamız artıq böyük bir dövlətdir. Bu dövləti biz
öz gücümüzlə, vətənpərvər insanların gücü ilə qoruyuruq və
qoruyacağıq.
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• Xalqımız bilməlidir ki, biz özümüz özümüzü qorumalıyıq, qüdrətimizi, qəhrəmanlığımızı göstərməliyik.
• Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmış sərhədlər
çərçivəsində olan ərazimizi biz heç vaxt heç kəsə verməyəcəyik.
• Biz müharibə istəmirik. Ermənisatnın torpaqlarına göz
tikməmişik. Biz öz torpaqlarımızı, öz ərazimizi, öz vətənimizi
qoruyuruq.
• Demokratik prinsiplər bu günümüzün, gələcəyimizin
əsasını təşkil edir.
• Əgər hər hansı ölkənin xalqları öz hüquqlarını anlayır və
onları qoruya bilirsə, o zaman ən kiçik dövlət belə ən böyük
məmləkət qədər güclü olar.

Aparıcılar qeyd etdilər ki, vətənin havasını udub, suyunu
içən, torpağında gəzən hər bir vətəndaşın vətəni sevməsi, onun
bir qarış torpağı üçün canından keçməyə hazır olması ən ümidə
borcudur. Vətənimiz Azərbaycandır. Bu gözəl yurdu bütün
qəlbimizlə sevirik, bütün varlığımızla bu füsünkar diyara bağlıyıq. Həyatda hər şeyi zövqə və imkana görə dəyişmək olar, bircə
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vətəndən və anadan başqa. Vətəni və ananı seçmirlər. Bunların
hər ikisi tale töhfəsidir, alın yazısıdır. İnsanlar qoyununda
yaşadığı torpağa “ana vətən” deyiblər. Çünki Vətən bəşər
övladının şan-şöhrəti, qeyrəti və namusudur.

Tədbirdə “Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam” söyləyən
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən video
materiallar göstərildi. Çıxışlarının bəzi məqamları dinlənildi.
Şagirdlər Ulu Öndərə, vətənpərvərliyə, qəhrəmanlığa aid şeirlər
söyləyib, mahnılar ifa etdilər, kiçik səhnə tamaşaları oynadılar.
Tədbiri yekunlaşdıran məktəb direktorunun müavini
Ofelya Arazova Ulu Öndərin adına layiq və şagirdlərin vətənpərvərlik hissinin yüksəldilməsinə xidmət edən, onları ölkənin
uğurlu sabahına səsləyən, gərgin zəhmətin bəhrəsi olan tədbirin
yüksək səviyyədə təqdimatı üçün Səlbinaz müəllimə və şagirdlərə təşəkkür etdi. Bildirdi ki, bu gün böyüməkdə olan nəsli
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək üçün onlara Heydər
Əliyev irsinin öyrədilməsi, ölkəmizin bugünədək əldə etdiyi
nailiyyətləri mənimsətmək, müsbət keyfiyyətlər aşılamaq
lazımdır və bu biz müəllimlərin ümdə vəzifəsidir.
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Ofelya müəllim sözü məktəbin direktoru, “Qabaqcıl
təhsil işçisi” Səməndər Məmmədova verdi. O dedi: –
Dünyanın tanınmış dövlət və siyasət xadimləri Süleyman
Dəmrəl, Putin, Oljas və digərləri müstəqil, müasir Azərbaycanın
memarı, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev haqqında çox dəyərli
fikirlər söyləyiblər. Böyük alman filosofu Tomas deyirdi ki, Yer
üzündə elə oğullar var ki, xalqlar onun arxasında gizlənib. Məhz
belə oğullar öz xalqı, dövləti uğrunda mübarizə apararaq onun
gələcəyini müəyyənləşdirir. Dünyada sayı çox olmayan belə
oğullardan biri də ulu öndər Heydər Əliyevdir. Allah məhz onu
Azərbaycan xalqına xilaskar kimi bəxş etmişdir.

Bu gün Prezident İlham Əliyev bütün sahələrdə
Ümummilli Liderimizin kursunu uğurla davam etdirir.
Ölkəmiz hər bir sahədə yeni-yeni nailiyyətlər qazanır. Bu
Heydər Əliyev ideyalarının real bəhrəsi, onların gerçəkləşməsidir. Bu gün yaddaqalan bir gündür. Siz hamınız balalarımızın,
nəvələrimizin uğurlu çıxışlarını, fəaliyyətin gördünüz. Onlar
vətənə layiq övladlar kimi böyüyürlər. Təcrübəli, öz peşəsinin
vurğunu olan Səlbinaz Babayeva tədbiri ulu öndər Heydər
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Əliyevin həyat və fəaliyyəti, vətənə sevgi, vətənpərvərlik,
qəhrəmanlıq üzərində qurmuşdur. Hər bir çıxışın alqışlarla
qarşılanması onu göstərir ki, Səlbinaz müəllim, tədbirin hazırlanmasında fəallıq göstərən digər müəllim və şagirdlər qarşıya
qoyduqları məqsədə nail olublar. Hamınıza təşəkkür edirəm və
əminəm ki, bundan sonrakı tədbirlərimiz də layiqincə keçiriləcəkdir.
Tədbirdə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin məsul işçisi
Fərman Abdullayev iştirak edirdi.
“Təhsil problemləri”, 01-07 iyun 2016

92

ANIM TƏDBİRİ KEÇİRİLDİ
Dekabrın 12-də Azərbaycan xalqının ümummili lideri
Heydər Əliyevin xatirəsi Sabunçu rayonundakı şəhid Cəlal
Məmmədyarov adına tam orta məktəbdə ehtiramla yad edildi.
Anım mərasimində Ulu Öndərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad olunduqdan sonra, məktəbin direktoru Zöhrə
Məhəmmədova çıxış etdi. O, Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsində əvəzolunmaz xidmətləri və
ölkəmizə qazandırdığı nailiyyətlər haqqında danışdı. Bildirdi ki,
təhsilimizin səviyyəsinin yüksəlməsi ilə bağlı uğurlarımız da
Heydər Əliyevin siyasətinin, uğurlu fəaliyyətinin parlaq nümunəsidir. Xalqımız bugünkü firavan həyata görə də Ümummilli
Liderə minnətdardır. Əldə edilmiş nailiyyətləri, Ulu Öndərin
kursunu bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev uğurla davam etdirir.
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Tədbirdə müasir Azərbaycanın qurucusu, memarı Heydər
Əliyevin ömür yolunu işıqlandıran, sovet dönəmindən üzü bəri
xalqımız qarşısındakı müstəsna xidmətlərini əks etdirən videosüjetə baxıldı. Video-süjet sovet hakimiyyəti dövründə Heydər
Əliyevin Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi və SSRİ
Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsində çalışdığı illərdə
İttifaq miqyasında gördüyü nəhəng quruculuq işlərini, ikinci
dəfə azadlığa qovuşan Azərbaycan dövlətinin qorunub saxlanılması, möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi yolundakı
əvəzsiz xidmətlərini bir daha yada saldı.

Anım mərasimində təqdim edilən ikinci bir video-süjet
böyüyən nəslin müstəqilliyimizi dönməz və əbədi edən Heydər
Əliyev ideyalarına inamının, Ümummilli Liderin əziz xatirəsinə
ehtiramının nümunəsi idi. Dekabrın 8-də sinif müəllimi
Gülşən Qurbanova və gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq
müəllimi Qabil Rəhimov üçüncü sinif şagirdləri ilə birlikdə
Fəxri Xiyabana getmiş, ümummilli lider Heydər Əliyevin
xatirəsini ehtiramla yad etmiş və məzarı önünə gül düzmüşlər. Akademik Zərifə xanım Əliyevanın da məzarı önünə
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gül düzməklə xatirəsini yad etmişlər. Qabil müəllim müsahibə verərək, Heydər Əliyevin əbədiyaşar olduğunu söyləmişdir. Ulu Öndərin məzarı önündə şagirdlər Azərbaycan
xalqının xilaskarı Heydər Əliyevin xidmətləri vəsf olunan
şeirlər söyləmişlər.
Böyük Oğul görmüşəm, doğma xalqına Rəhbər,
Bir ömürdə yaşadı neçə ömrə bərabər.
Keçilməz yollar keçdi, qovdu çəni, dumanı,
Xalqı təhlükədəydi, qalmamışdı gümanı.
Sinəsin sipər etdi, qalxdı Oğul ayağa,
Qəlblərə işıq saçdı, O çevrildi mayağa,
Milləti bölünmədi, ayrılmadı heç yerə.
Sınaqdan qalib çıxdı, qalib oldu min kərə.
Möhkəm ordu yaratdı, müstəqil dövlət qurdu,
Qəlbinin döyüntüsü Azərbaycanla vurdu.
Böyük Oğul bütövdü hər işində, sözündə
Azərbaycan ucaldı dünyamızın gözündə.
Rəsul, Nilufər, Nihad Gülşən, Dursunəli, Rəşad, Aysun,
Ayan, Fidan, Aysu, Sənan və Firuzənin söylədikləri şeirlər qəlblərə süzülür, müstəqil Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevə
sonsuz məhəbbətlərini bəyan edirdi.
Ey parlayan Günəş,
Qüruba ensən də sən,
Hər zərrəndən nur alan
Bütün könüllərdəsən!
Yardın qaranlıqları,
Qovdun dumanı, çəni
Sən bəşər övladısan
Bəşər unutmaz səni.
95

Video-süjetin izlənməsindən sonra Azərbaycan dili və
ədəbiyyat müəllimi Ağazadə Əzizov, ibtidai sinif müəllimi
Gülşən Qurbanova, yuxarı sinif şagirdləri Çingiz Məmmədov,
Alparslan Məmmədli, Fidan Ələkbərova, Nərmin Həmzəyeva və
Səftər Ağayevin çıxışları dinlənildi. Onlar da Ulu Öndərin
mənalı ömür yolunun bəzi məqamlarını xüsusi vurğulamaqla
müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevə
olan məhəbbətlərini ifadə etdilər.
Tədbiri məktəbin direktoru, şair, Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü Zöhrə Qaraqızı (Məhəmmədova) yekunlaşdırdı.
“Təhsil problemləri”, 16-23 dekabr 2016-cı il
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MÜSTƏQİLLİYİMİZİN 25 İLLİYİNƏ
HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİRDƏ

Dekabrın 21-də Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsindəki 271 nömrəli tam orta məktəbdə Dövlət Müstəqilliyimizin 25 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirildi.
Tədbirdə aparıcılar – onbirinci sinif şagirdləri Səyal
Mustafayeva və Mühəmməd Cavadovun müstəqilliyimiz
haqqında söylədiklərini müəllim, şagird və valideynlər
diqqətlə dinlədilər:
- Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir.
Müstəqil yaşamaq, taleyinin sahibi olmaq, öz dövlətini qurmaq
hər bir xalqın arzusudur. Azərbaycan xalqı da həmişə bu istəklə
yaşamışdır. Tarixdə zaman-zaman müxtəlif adlar altında müstəqil Azərbaycan dövlətləri mövcud olmuşdur. Biz müxtəlif
dövrlərdə tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaradılmış Şirvanşahlar, Eldəgizlər, Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu, Səfəvilər dövlətlərinin
adını çəkə bilərik. Tarix dəfələrlə sübut edib ki, müstəqilliyi
qoruyub saxlamaq onu qazanmaqdan qat-qat çətindir. Tale elə
gətirdi ki, Azərbaycan bir əsrdə iki dəfə müstəqillik əldə etmək,
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özünün suveren dövlətini yaratmaq imkanı qazandı.Təəssüf ki,
birinci imkan xarici müdaxilə, daxili çəkişmələr və beynəlxalq
təminatın olmaması səbəblərindən itirildi. 1918-ci ildə qurulmuş
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşadı. Bu Şərqdə
yaradılmış ilk demokratik Respubika idi.
70 ildən sonra Sovet imperiyası dağıldı və Azərbaycan
xalqına yenidən öz milli müstəqilliyinə qovuşmaq səadəti nəsib
oldu. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin sessiyasında "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
haqqında Konstitusiya Aktı" qəbul olundu.
Azərbaycan Respublikasında 1991-ci il dekabrın 29-da
ümumxalq səsverməsi keçirildi. Referendum bülleteninə bir
cümlə yazılmışdı: "Siz "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qəbul etdiyi
Konstitusiya Aktı"na tərəfdarsınızmı?" Azərbaycan xalqı yekdilliklə respublikanın dövlət müstəqilliyinə tərəfdar çıxdı.
Müstəqilliyi elan edilmiş Azərbaycan Respublikası çox
mürəkkəb tarixi şəraitdə fəaliyyət göstərməyə başlamışdı. Onun
müstəqilliyini dünya dövlətləri tanıdı. Azərbaycan Respublikasını ilk olaraq 1991-ci il noyabrın 9-da Türkiyə Cümhuriyyəti,
sonra Rumıniya, Pakistan, İsveçrə, İran, ABŞ, və başqa dövlətlər
tanıdılar. 2 mart 1992-ci ildə Azərbaycan BMT-yə üzv qəbul
olundu.
Lakin müstəqilliyini qazandıqdan iki il sonra xalqımız
yenidən onu itirmək təhlükəsi ilə üzləşdi. Bir tərəfdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində geniş miqyas almış
Qarabağ müharibəsi, digər tərəfdən dövlət rəhbərliyində olan
səbatsız, səriştəsiz adamların yeritdikləri səhv siyasət və daxildə
gedən siyasi çəkişmələr, separatçılıq hərəkatı müstəqilliyin
beşiyindəcə boğulması təhlükəsini yaratdı. Ancaq böyük siyasi
təcrübəyə malik olan Heydər Əliyevin ölkədə hakimiyyətə
qayıdışı ilə bu təhlükə sovuşdu.
Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının yaddaşında qurucu,
xilaskar dövlət xadimi, Ümummilli Lider və xalq məhəbbətini
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qazanan Ulu Öndər kimi qalmışdır. Xalqımzın tarixi taleyində,
mənəvi, siyasi və ictimai həyatında, dövlət quruculuğunda:
misilsiz xidmətlər göstərən bu dövlət xadimi müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalan respublikanı çiçəklənən, inkişaf
edən bir diyara çevirdi. Bugünkü Müstəqil Azərbaycan dövləti
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin şah əsəridir.
Qısa müddətdə müstəqil Azərbaycan siyasi, sosial-iqtisadi,
mədəni sahələrdə böyük nailiyyətlər qazanmışdır. Respubilikamızda dövlət müstəqilliyinin bütün atributları bərqərar edilmişdir. Dövlət gerbi, himn, üçrəngli bayraq müstəqil dövlətimizin
rəmzləridir. 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası qəbul olundu.
Bu gün paytaxda, bölgələrdə genişmiqyaslı tikinti-abadlıq
işləri aparılır.Yeni tikilən göydələnlər, nəhəng körpülər, rahat
yollar müstəqil Azərbaycanın getdikcə artan iqtisadi qüdrətindən
xəbər verir. Müstəqil dövlətimizin qədrini bilmək, onu qorumaq,
inkişafına əlimizdən gələn köməyi göstərmək hər birimizin
müqəddəs borcudur.
Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 11-də imzaladığı
dövlət müstəqiliyinin bərpasının 25-ci ildönümü haqqında
sərəncamda deyilir: “Ötən 25 il ərzində Azərbaycan xalqı
dövlət quruculuğu prosesində ən ümdə amal, arzu və niyyətlərini
gerçəkləşdirərək bütün sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlərlə haqlı
olaraq fəxr edə bilər.
Uğurlu daxili və xarici siyasət sayəsində dövlətçilik
ənənələri möhkəmlənib, iqtisadiyyat inkişaf edib, mədəniyyətimiz zənginləşib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası bu gün hər
bir vətəndaş və xaricdə yaşayan soydaşımız üçün əsl qürur
mənbəyidir”.
Tədbirdə Məmməd Arazın, Nəriman Həsənzadənin, Bəxtiyar Vahabzadənin, Əjdər Olun, Nəbi Xəzrinin, Tofiq Bayramın
və Solmaz Şirinin şeirlərini Nuray Əsgərova, Afaq Abdullayeva,
Pəri Əliyeva, Fatimə Orucova, Nuray Abbaslı, Ayşən Vəliyeva,
Kamran Əliyev və digər şagirdlər söylədilər.
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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin professoru Əli
Hüseynov və məktəbin direktoru Səməndər Məmmədov çıxış
edərək Dövlət Müstəqilliyimizdən, ümummilli lider Heydər
Əliyevin Azərbaycan xalqına və dövlət müstəqilliyimizə
göstərdiyi müstəsna xidmətlərindən söhbət açdılar.
Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Badisəba Səfərovanın rəhbərliyi ilə hazırlanıb reallaşdırılan tədbiri məktəbin
direktoru Səməndər Məmmədov yekunlaşdırdı.
“Təhsil problemləri”, 24-31 dekabr 2016-cı il
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DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİMİZƏ
HƏSR EDİLƏN TƏDBİRDƏ
Oktyabrın 17-də Xətai rayonu, 147 nömrəli Texniki-humanitar liseydə 18 Oktyabr Dövlət Müstəqilliyi Günü münasibətilə
tədbir keçirildi. Tədbirdə liseyin direktoru, Filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru Arif Əsədov, direktor müavini Gülnaz Kərimova, müəllimlərdən Həlimə Mehdiyeva və Gültəkin Məmmədova xalqımızın müstəqilliyə necə nail olmasından söhbət
açdılar. Müxtəlif slaydlar nümayiş etdirildi. Altıncı sinif şagirdi
Alsu və yeddinci sinif şagirdi Sona müstəqilliyə, azadlığa və
vətənpərvərliyə aid şeirlər söylədilər.
Çıxış edənlər tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırdılar ki,
Azərbaycan xalqı ötən əsrdə iki dəfə müstəqilliyə nail olub. Çar
Rusiyası devrildikdən bir neçə ay sonra – 1918-ci il mayın 28-də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti müstəqilliyini elan edib. Xarici
ölkələrlə diplomatik əlaqələr qurub, cümhuriyyətin möhkəmləndirilməsi, inkişafı istiqamətində mühüm qərarlar qəbul edib və
onları reallaşdırıb. Milli təhsilin inkişafı yolunda mühüm addımlar atılıb, kadr hazırlığına xüsusi diqqət yetirilib, 100 nəfər xarici
ölkələrdə ən vacib ixtisaslar üzrə təhsil almağa göndərilib.
1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olunub və yenidən əsarət altına
düşüb, lakin gələcəkdə tam müstəqilliyə qovuşmaq ümidini
itirməyib. 1988-1990-cı illərdə sovet impersiyasında genişlənən
milli-azadlıq hərəkatında xalqımız ağır çarpışmalara mətanətlə
sinə gərib, imperiyanın qanlı 20 Yanvar hadisələrini törətməsinə
baxmayaraq məqsədindən dönməyib. O zaman ulu öndər Heydər
Əliyevin Moskvadakı məlum çıxışı xalqımızın azadlıq uğrundakı mübarizəsinə yeni bir təkan verib.
1991-ci il oktyabrın 18-də “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” konstitusiya aktı qəbul edildi. Məlumdur
ki, o zaman Azərbaycan dövləti xeyli çətinliklərlə üzləşdi. Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü, Qarabağ müharibəsinin daha da alovlanması, iqtisadi tənəzzül, respublikadakı hərc-mərclik və s. müstəqilliyi itirmək təhlükəsini yaratdı. Ölkəmiz uçuruma doğru yuvar101

landı. Bu zaman təbii ki, qüdrətli bir şəxsiyyətə, möhkəm iradəyə,
yüksək idarəetmə təcrübəsinə malik, xalqı ali məqsədə doğru inamla aparan bir şəxsiyyətin hakimiyyətə gəlməsi son dərəcə zəruri idi.
Xalq ulu öndər Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışını
tələb etdi. Yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilməyən, millət
və tarix qarşısında məsuliyyətdən yaxa qurtarmağa çalışan iqtidarın
xalqın tələbinə əməl etməkdən başqa çarəsi qalmadı. Heydər
Əliyevin 1993-cü ilin iyun ayında yenidən respublika hakimiyyətinə qayıdışı və gördüyü əməli tədbirlər nəticəsində hər şey
yenidən öz axarına düşdü. Cəbhədə atəşkəs elan edildi.
Sosial-iqtisadi sahələrdə, dövlət quruculuğunda insan
hüquqları və azadlıqlarının təmin olunması yolunda qazanılmış
uğurlarla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının dövlətinin yeritdiyi məqsədyönlü siyasət sayəsində digər istiqamətlər də müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə xidmət etdi. Azərbaycan
silahlı qüvvələri qüdrətli bir orduya çevrildi. Müstəqil respublikamız beynəlxalq təşkilatlara üzv qəbul olundu.
Tədbirdə ulu öndər Heydər Əliyevin ideyalarının
reallaşdırılmasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
uğurlu fəaliyyəti xüsusi vurğulandı. Prezident İlham Əliyevin
11 oktyabr 2016-cı il tarixli “Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümü haqqında”kı
sərəncamı qeyd edildi: “Ötən 25 il ərzində Azərbaycan xalqı
dövlət quruculuğu prosesində ən ümdə amal, arzu və niyyətlərini
gerçəkləşdirərək bütün sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlərlə haqlı
olaraq fəxr edə bilər. Uğurlu daxili və xarici siyasətimiz sayəsində dövlətçilik ənənələrimiz möhkəmlənmiş, iqtisadiyyatımız
inkişaf etmiş, mədəniyyətimiz zənginləşmişdir. Müstəqil Azərbaycan Respublikası bu gün hər bir vətəndaşımız və xaricdə
yaşayan soydaşımız üçün əsl qürur mənbəyidir”.
Dövlət müstəqilliyi gününə həsr edilən tədbiri liseyin
direktoru Arif Əsədov yekunlaşdırdı, müəllim və şagirdlərə
tariximizi mükəmməl öyrənməyi, təhsildə yeni uğurlara nail
olmağı arzuladı.
“Təhsil problemləri”, 16-23 oktyabr 2016-cı il
102

ƏSRƏ BƏRABƏR 25 İL
Dekabr ayının 2-də Sabunçu rayonundakı Cəlal Məmmədyarov adına 155 nömrəli tam orta məktəbdə ibtidai sinif
müəllimi Vəfa Məmmədovanın üçüncü sinif şagirdləri ilə
keçirdiyi tədbir müstəqilliyimizin 25 illiyinə həsr edilmişdi.
Onların təqdim etdikləri “Əsrə bərabər 25 il” ədəbi-bədii
kompozisiyası məzmun və rəngarəngliyi ilə yaddaqalan olmaqla
dəfələrlə alqışlarla qarşılandı.

Şagirdlər tariximizi və nailiyyətlərimizi qürurla qeyd
etdilər:
– Tarix dəfələrlə sübut edib ki, müstəqilliyi qazanmaq nə
qədər çətindirsə onu qoruyub saxlamaq qazanmaqdan qat-qat
çətindir. Azərbaycan bir əsrdə iki dəfə müstəqillik əldə etmək
imkanı qazandı. 1918-ci ildə Məmməd Əmin Rəsulzadənin
başçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Təssüf ki,
xarici müdaxilə və daxili çəkişmələr səbəbindən 23 aydan sonra
süqut etdi. İkinci tarixi imkan bir də 70 ildən sonra yarandı.
Sovet imperiyasının dağılması Azərbaycan xalqına öz milli
müstəqilliyini bərpa etmək imkanı yaratdı. 1991-ci il oktyabrın
18-də respublikamızın müstəqilliyi bərpa olundu.
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25 illik müstəqillik tariximizi üç mərhələyə ayırmaq
mümkündür. Birincisi, 1991-1993-cü illər, ikincisi, ümummilli
lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1993-2003cü illər, üçüncüsü isə Prezident İlham Əliyevin respublikamıza
rəhbərlik etdiyi dövrdür.

Müstəqilliyimizin birinci mərhələsində erməni silahlı
qüvvələrinin torpaqlarımıza təcavüzü, ölkəmizdə baş verən
hadisələr, siyasi çəkişmələr, iqtisadi çətinliklər və digər faktorlar
Azərbaycanı məhv olmaq təhlükəsi iləüz-üzə qoymuşdu. Əgər
xalqın tələbi ilə ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü ilin iyun
ayında hakimiyyətə qayıtmasaydı, xalqımız və dövlətimizin
taleyi sual altında olardı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin adı təkcə Azərbaycanın müstəqilliyinin xilaskarı kimi yox, həm də müasir Azərbaycan dövlətinin banisi və qurucusu kimi tarixə qızıl hərflərlə yazılıb. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bütün varlığı ilə sevən və uca
tutan Heydər Əliyev onu daim yüksək qiymətləndirib, “Müstəqillik Azərbaycan xalqının ən böyük sərvətidir” demişdir. Azərbaycanın tutduğu inkişaf yolu Ulu Öndərin xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürməklə başlanıb. Bu yol Müstəqillik yoludur.
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Müstəqillikdən başlanan yol mühüm uğurlarla zənginləşərək gələcəyə doğru davam edir. Azərbaycan bu mərhələləri
böyük əziyyətlə, zəhmətlər bahasına olsa da keçib. Artıq 25 ildir
ki, müstəqillik yolu ilə addımlayırıq. Dövlət başçısı İlham
Əliyevin müəyyən etdiyi strateji istiqamət əsasında Azərbaycan
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Ötən 25 il Azərbaycan
tarixinin “qızıl əsri” hesab oluna bilər. Bir çox xalqlar öz tarixlərində “qızıl əsr” tapa bilmir. Amma Azərbaycan xalqının “qızıl
əsri” bizim yaşadığımız bu günlərdir. İnanırıq ki, bu “qızıl əsr”
uzun əsrlər boyu davam edəcək, əbədi və sarsılmaz olacaqdır.
İqtisadiyyatımız daha da inkişaf edəcək, daha möhtəşəm nailiyyətlər qazanılacaq, xalqımız müstəqil dövlətin verdiyi bütün
imkanlardan daha geniş və faydalı şəkildə istifadə edəcəkdir.
Qət etdiyimiz 25 illik müstəqillik yolu ölkəmiz üçün
olduqca məhsuldar olub. Əsrin dörddə birinə bərabər olan bu
zaman ərzində Azərbaycanın inkişafının təməl pillələri qoyulub.
Siyasi, iqtisadi, mədəni, idman kimi sahələrdə əldə edilən uğurlar ölkəmizə dünya miqyasında böyük şöhrət qazandırıb.
Bu gün müstəqil Azərbaycanı yeni-yeni uğurlara aparan
güclü liderimiz var. Bayraqlar içərisində bayrağımızı, imzalar
içində imzamızı qoruyan rəhbərin ətrafında birləşmişik. Azər105

baycan xalqı hər an Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağın azadlığı
uğrunda mübarizəyə hazırdır.

Ədəbi-bədii kompoziyada “Əsrə bərabər 25 il”, “Müstəqil
Azərbaycan 25 il”, “Dədə Qorqudun torpaq haqqında deyimləri”
və digər video sujetlər nümayiş etdirildi. Şagirdlər “Azərbaycan”, “Azərbaycanda”, “Yaşa Azərbaycan”, “Azərbaycanım”
mahnılarını, “Azəri”, “Bayraq” rəqslərini və başqa mahnı və
rəqsləri ifa edib, Vətənimizi, xalqımızı, uğurlarımızı vəsf edən
şeirlər söylədilər. Dədə Qorqudun torpaq haqqında deyimlərini
tamaşaçılara çatdıran video sujetdən sonra musiqi sədaları
altında şagirdin Dədə Qorqud geyimində səhnəyə gəlişi, Vətən,
torpaq haqqında alqış söyləməsi, digər bir şagirdin də “Gün o
gün olsun ki, bu üçrəngli bayrağımız Şuşa qalasında
dalğalansın” deməsi xoş təsir bağışladı və alqışlarla qarşılandı.
Geyimləri ilə də üçrəngli bayrağımızı, müstəqilliyimizi
diqqətə çatdıran, tədbir iştirakçılarını sevindirən şagirdlər ədəbibədii kompozisiyanı 5 nəfərin halqa, 5 nəfərin top, 5 nəfərin isə
lentlə ifa etdiyi “İdman” rəqsindən sonra xorun ifasında
“Azərbaycanım” mahnısı ilə tamamladılar.
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Məktəbin direktoru Zöhrə Məhəmmədova, direktorun
müavinləri, müəllim və valideynlər çıxış edərək, ibtidai sinif
müəllimi Vəfa Məmmədovanın və üçüncülərin əməyini,
uğrunu dönə-dönə qeyd etdilər. Vəfa müəllim də məktəbin
rəhbərliyinə, valideynlərə minnətdarlığını bildirdi. Valideynlərin
öz övladlarının uğuruna, istedadına sevincləri hədsiz idi. Bunu
onların tədbirdən sonrakı söhbətləri də sübut edirdi.
“Təhsil problemləri”, 16-23 dekabr 2016-cı il
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RESPUBLİKA GÜNÜ QEYD OLUNDU
28 may – Respublika Günü münasibəti ilə mayın 26-da
Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsindəki 271 nömrəli tam
orta məktəbdə bayram tədbiri keçirildi. Tarix müəllimi Xatirə
Əsədovanın rəhbərliyi ilə yuxarı sinif şagirdlərinin hazırladığı
tədbirdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması,
fəaliyyəti və 1920-ci il aprelin 28-də Sovet Rusiyası tərəfindən
işğalı haqqında ətraflı söhbət açıldı.

Qeyd olundu ki, tarixi dəfələrlə sübut edib, müstəqilliyi
qoruyub saxlamaq onu qazanmaqdan qat-qat çətindir. Gərək
sınaqlara hazır olasan, hər bir əziyyətə və çətinliyə dözməyi
bacarasan. Tale elə gətirdi ki, Azərbaycan bir əsrdə iki dəfə
müstəqillik əldə etmək, özünün suverən dövlətini yaratmaq
imkanı qazandı. Təəssüf ki, birinci imkan xarici müdaxilə, daxili
çəkişmələr və beynəlxalq təminatın olmaması səbəblərindən
itirildi. 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
cəmi 23 ay yaşadı. İkinci tarixi imkan bir də 70 il sonra yarandı.
Sovet imperiyasının dağılması Azərbaycan xalqına öz milli
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müstəqilliyini bərpa ertmək imkanı verdi. 1991-ci il oktyabrın
18-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında
“Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya
Aktı” qəbul olundu. Bu mühüm tarixi sənədlə xalqımız uzun
illərdən bəri həsrətində olduğu azadlığa qovuşdu. Müstəqilliyi
elan edilmiş Azərbaycan Respublikası çox mürəkkəb tarixi
şəraitdə fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Müstəqilliyini
qazandıqdan iki il sonra xalqımız yenidən onu itirmək təhlükəsi
ilə üzləşdi. Bir tərəfdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü
nəticəsində geniş miqyas almış Qarabağ müharibəsi və daxildə
gedən siyasi çəkişmələr, separatçılıq hərəkatı müstəqilliyin
beşiyindəcə boğulması təhlükəsini reallaşdırırdı. Lakin böyük
siyasi təcrübəyə malik olan Heydər Əliyevin ölkədə hakimiyyətə
qayıdışı ilə bu təhlükə sovuşdu. İndi müstəqilliyimizin siyasi və
iqtisadi sütunları getdikcə möhkəmlənir. Bu gün Ulu Öndərin
layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev onun kursunu
layiqincə davam etdirir.
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Tədbirdə tarixi hadisələrdən bəhs edən videolent izlənildi,
tarixdə əbədi yaşayacaq Məmməd Əmin Rəsulzadənin və
Heydər Əliyevin çıxışları eşidildi. Vətənpərvərlik mahnıları ifa
olundu, şeirlər söylənildi.
Sonda məktəbin direktoru Səməndər Məmmədov
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından, müasir
Azərbaycan Respublikasının qurucusu, memarı ulu öndər
Heydər Əliyevin xalqımız qarşısındakı müstəsna xidmətlərindən
danışdı. Tarix müəllimi Xatirə Əsədovanın əməyini və
şagirdlərin çıxışlarını yüksək dəyərləndirdi.
“Təhsil problemləri”, 08-15 iyun 2016-cı il
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AZƏRBAYCAN PROFESSİONAL MUSİQİ
SƏNƏTİNİN BANİSİ
Dahi Üzeyir bəy Hacıbəylinin doğum günü münasibəti ilə
Naxçıvan Dövlət Universitetində İncəsənət fakültəsinin Naxçıvan MR Bəstəkarlar Təşkilatı ilə birgə Milli Musiqi Gününə
həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. Qeyd edək ki, 1995-ci ildə
dahi bəstəkarın anadan olmasının 110 illik yubileyi ərəfəsində
prezident Heydər Əliyevin müvafiq fərmanı ilə 18 sentyabrın
Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunması qərara alınmışdır.
Musiqi mədəniyyətimizin korifeyi Üzeyir bəy Hacıbəyli
həm Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, həm də müasir Azərbaycan Respublikası Dövlət himnlərinin musiqi müəllifidir. Yaratdığı musiqi inciləri dünya musiqi mədəniyyətinin qızıl fonduna
daxil olmuşdur. Dünya şöhrətli musiqi xadimləri onu “professsional Şərq musiqisinin atası” adlandırmışlar. Azərbaycan və
dünya musiqi mədəniyyətinin inkişafında misilsiz xidmətləri
olmuş Üzeyir bəy Hacıbəylinin (Hacıbəyovun) anadan olmasının 100 illik yubileyi YUNESKO-nun qərarı ilə beynəlxalq
miqyasda qeyd olunmuşdur.
Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin
rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının muxbir üzvü
Saleh Məhərrəmov açaraq salona toplaşanları yeni tədris ili və
Milli Musiqi Günü münasibəti ilə təbrik etmişdir. Sonra NDUnun İncəsənət fakültəsinin dekanı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru, Naxçıvan MR Bəstəkarlar Təşkilatının məsul katibi
Günay Məmmədova bütün zamanların dahi bəstəkarı Üzeyir bəy
Hacıbəylinin yaradıcılığından, onun zəngin irsi, ölməz əsərləri
haqqında tələbələrə geniş məlumat vermişdir.
Üzeyir bəy Hacıbəyli yarım əsrə yaxın müddətdə milli
musiqimizə xidmət etmiş, onun nəzəri əsaslarını yaratmışdır.
Əsərləri dünya musiqi incisinin nümunələri hesab olunan bəstəkarın istedadı hərtərəfli, fəaliyyəti çox şaxəli idi. Musiqişünas
alim, publisist, dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim Azərbaycan professional musiqi sənətinin milli operasının banisi idi.
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Ü.Hacıbəyli Azərbaycan musiqisində köklü dönüş
yaratmış dahi bəstəkardır. O, müasir Azərbaycan elmi musiqişünaslığının əsasını qoymuş, musiqiyə aid çoxlu məqalələr
yazmış, tədqiqatlar aparmışdır.
Gələcəyin dahi bəstəkarı ilk növbədə jurnalist və publisist
kimi qələmini müxtəlif mövzularda sınamış, çoxsaylı məqalələr,
felyetonlar, satirik miniatürlər, oçerklər, parodiyalar yazmışdır.
65-dən çox gizli imza ilə çıxış etsə də ən çox istifadə etdiyi imza
“Filankəs" olmuşdur.
Ü.Hacıbəyli Şərq aləmində ilk opera olan “Leyli və
Məcnun", eləcə də ən yaxşı operalarından biri, Azərbaycan
mədəniyyətinin gözəl incilərindən sayılan “Koroğlu”nun müəllifidir. “Ər və arvad", “O olmasın, bu olsun”, “Arşın mal alan”
komediyaları Hacıbəylinin bu janrda da qiymətli əsərlər yazdığını sübut edir. “Arşın mal alan" komediyasının uzunömürlülüyünü və şöhrətini sübut etmək üçün təkcə onu qeyd etmək
lazımdır ki, bu operetta 70-ə yaxın dilə tərcümə olunmuş, 100dən çox teatrın səhnəsində tamaşaya qoyulmuş, 5 dəfə
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ekranlaşdırılmışdır. Bəstəkar irihəcmli əsərlərlə yanaşı, çoxsaylı
mahnı və romansların da müəllifidir.
Tədbirin sonunda universitet tələbələrinin ifasında
Ü.Hacıbəylinin əsərləri səslənmişdir. Fortepiano ixtisası üzrə
birinci kurs tələbəsi Aysel Rzayevanın ifasında “Cəngi", Nərminə Qədimovanın müşayiəti ilə solo oxuma ixtisası üzrə ikinci
kurs tələbəsi İlkin Abdullayevin ifasında “Arşın mal alan”
operettasından Əsgərin ariyası, solo oxuma üzrə üçüncü kurs
tələbələri Nurbəniz Niftəliyeva və Məhərrəm Quliyevin ifasında
“Arşın mal alan” operettasından Telli və Vəlinin dueti, solo
oxuma ixtisası üzrə üçüncü kurs tələbəsi Nurbəniz Niftəliyevanın ifasında “Çırpınırdı Qara dəniz”, Xalubər Namazovanın
müşayiəti ilə nəfəsli alətlər üzrə birinci kurs tələbəsi Türkanə
Rzayevanın ifasında “Arşın mal alan" operettasından Gülçöhrənin ariyası, ansamblın müşayiəti ilə aktyor sənəti ixtisası üzrə
üçüncü kurs tələbəsi Ləman Əhmədovanın ifasında “Qaragöz”əsəri tələbələr tərəfindən alqışlarla qarşılanmışdır.
Tədbirdə Ü.Hacıbəyliyə ithaf olunmuş Bakı Musiqi Akademiyasının magistrantı Ülvi Əhmədovun ifasında K.Əhmədovun “Aşıqsayağı”, Y.Xəlilov “İblis" operasından Arif və
Xavərin dueti, həmin operadan Əsgəri marş “Haqqa doğru irəli"
müəllifin ifasında səsləndirilmişdir.
Tədbir tələbələrdə xoş duyğular oyatmışdır.
Yeni tədris ilindən 1068 bakalavr, 114 magistr universitetin tələbələri sırasına qoşulub. Hazırda 5000-dən çox tələbə
12 fakültədə 56 ixtisas üzrə təhsil alır.
Bağır Qədimov,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi və
Teatr Xadimləri İttifaqının üzvü
Əşrəf Hümmətov,
“Təhsil problemləri”, 24-30 sentyabr 2016-cı il
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ƏRTOĞRUL CAVİD NAXÇIVAN DÖVLƏT
UNİVERSİTETİNDƏ ANILDI
Oktyabrın 21-də Naxçıvan
Dövlət Universitetinin “İncəsənət”
fakültəsində Ərtoğrul Cavidin doğum gününə həsr olunmuş tədbir
keçirilmişdir. Tədbirdə çıxış edən
universitetin rektoru, AMEA-nın
müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov
muxtar respublikamızda Cavidlər
ailəsinə ehtiram və məhəbbətin böyüklüyündən danışmışdır.
Hüseyn Cavidin (Hüseyn
Abdulla oğlu Rasizadə 24.10.188205.12.1941) cənazəsinin qalıqları 100 illik yubileyi ərəfəsində
1982-ci il noyabrın 2-də Rusiyanın İrkutsk vilayətindən Naxçıvana gətirildi. Cənazə Naxçıvan şəhərində böyük xalq sevigisi
ilə dəfn edildi və onun üzərində əzəmətli məqbərə tikilməsi
nəzərdə tutuldu. Dahi dramaturqun ev muzeyi isə inşa olunacaq
məqbərənin yaxınlığında, 1981-ci ildə yaradılmışdı.
1996-cı il oktyabrın 29-da ulu öndər Heydər Əliyevin ən
böyük arzularından biri həyata keçdi. Həmin gün Naxçıvan
şəhərində böyük sənətkarın məqbərəsinin (memarı Rasim
Əliyevdir) açılışı oldu.
Bu mərasimdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
deyirdi: “Hüseyn Cavid Azərbaycan xalqını, onun mədəniyyətini, ədəbiyyatını, elmini yüksəklərə qaldıran şəxsiyyətlərdən
biridir. Hüseyn Cavidin yaratdığı əsərlər Azərbaycan xalqının
milli sərvətidir. Onlar bu gün və gələcək üçün dərslik kitabıdır”.
Hüseyn Cavid məqbərəsi təkcə böyük sənətkara deyil,
Cavidlərə ucaldılan məqbərədir.
Hüseyn Cavid məqbərə türbəsində şairin özü ilə yanaşı,
ailə üzvlərinin – ömür-gün yoldaşı Mişkinaz xanımın, oğlu
Ərtoğrul Cavidin, qızı Turan Cavidin dəfn olunduğunu nəzərə
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alsaq, Cavidlər ailəsi xatirə kompleksinin dünya mədəniyyətinin
bənzərsiz, əvəzsiz nümunələrindən biridir.
Əbədiyaşar Hüseyn Cavidin oğlu Ərtoğrul Cavidin adı
Naxçıvan şəhərində Uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq
məktəbinə verilmişdir. (Yeri gəlmişkən Hüseyn Abdulla oğlu
Rasizadə çox böyük uzaqgörənliklə əbədi, daimi mənasını verən
Cavid təxəllüsünü götürmüşdür).
Çıxışının sonunda akademik Saleh Məhərrəmov Naxçıvan
Yazıçılar Birliyinin sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əməkdar Mədəniyyət işçisi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin deputatı, şair Asim Yadigarın Hüseyn Cavidə həsr
etdiyi “Ulu Cavid” şeirindən bir parçanı söyləmişdir:
Cənnətini cəhənnəmə döndərənin özü hanı?
Od oğlunu buzlaqlara göndərənin özü hanı?
Səni taxtan salan kəsin, endirənin özü hanı?
Başdan-başa dünya özü burulğandı, ulu Cavid!
Hansı yolla getmiş idin, necə gəldin-yoluna bax,
Kimlər yatır sənlə qoşa-sağına bax, soluna bax.
Mişkinaz tək el anası, Ərtoğrul tək oğluna bax,
Cəfakeşlər cəfakeşi, o, Turandı ulu Cavid!
Necə varsan elə qaldın – daha ötkəm, daha məğrur.
Ədəbiyyət yolçususan, qəlbində od, gözdə qürur.
Əyilməzlik simvolusan qazancın bu, haqqın budur,
Sənət yolun bir işıqlı kəhkəşandı ulu Cavid!
NDU-nun “İncəsənət” fakültəsinin dekanı, Sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfə doktoru Günay Məmmədova Ərtoğrul Cavidin həyat
və yaradıcılığı haqqında salona toplaşanlara geniş məlumat
vermişdir.
Bəstəkar, rəssam, musiqişünas Ərtoğrul Cavid 22
oktyabr 1919-cu ildə ölməz şairimiz Hüseyn Cavidin ailəsində doğulmuşdur.
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1940-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu
fəqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1941-1942-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında oxumuş, dahi bəstəkarımız
Üzeyir bəy Hacıbəylinin sinfində təhsil almışdır.
İlk böyük əsəri fortepiano üçün yazılmış “Doqquz variasiya”dır, “Skripka ilə fortepiano üçün poema”, Nizami Gəncəvinin “Sevgili yar gəlmiş idi”, Nigar Rəfibəylinin “Eşq olsun”,
türkmən şair Kəminənin “Leylanın vəsfi” və başqa sənətkarların
şeirlərinə romans və mahnılar bəstələmişdir.
Böyük Vətən müharibəsi başlanarkən “Cəbhədən məktub”
simfonik balladasını və marşlar yazmış, “Şeyx Sənan”, “Məhsəti” operaları, bir sıra kamera və instrumental əsərləri yarımçıq
qalmışdır.
1939-1942-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Bülbülün rəhbərlik etdiyi Xalq müsiqini öyrənək elmitədqiqat kabinetində, burada musiqi folkloru nümunələrinin
toplanmasında iştirak etmiş, 1941-1942-ci illərdə konservatoriyanın nəzdində musiqi məktəbində dərs demişdir.
Azərbaycan xalq musiqisini nota salmış, Avropa və rus
bəstəkarlarının ayrıca notlar şəklində çap olunmuş romans və
mahnılarını Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. Şeirləri, pyesləri və rəsmləri vardır.
Hələ 12 yaşında yazmış olduğu şeiri diqqətinizə çatdırıram.
Bir çiçək ki, yeni açmağa başlar,
Görənlər bir yarpaq həmən qoparar.
Ona toxunanlar həpsi vicdansız,
Könül çalan əfi, canavar, qansız.
Sonra çiçək incə boynunu büküb,
Göz yaşı yerinə zəhərlər töküb,
Gündən-günə solur tikənə dönür,
Gözündə parlayan səadət sönür.
1942-ci ildə tələbə olmağına baxmayaraq, ordu sıralarına
çağırılmış, “xalq düşməni”nin oğlu olduğu üçün cəbhəyə deyil,
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Gürcüstanda yerləşən inşaat batalyonuna işləməyə göndərilmişdir. 1943-cü ildə ağır xəstəlikdən vəfat etmiş, Naxçıvan
qəbiristanlığında dəfn olunmuş, sonralar Cavidlərə ucaldılan
məqbərəyə köçürülmüşdür.
Tədbirin sonunda universitet tələbələrinin ifasında
Ərtoğrul Cavidin əsərləri səslənmişdir.
Ərtoğrul Cavidin “Ay”əsəri aktyor sənəti ixtisası üzrə
birinci kurs tələbəsi Saynur Babayevin ifasında bədii qiraət
edilmiş, Ərtoğrul Cavidə ithaf edilmiş Yaşar Xəlilovun
“Melodiya” əsəri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar
müəllimi Nərminə Qədimovanın, fortepiano üçün Yaşar Xəlilov
tərəfindən işlənmiş “Səninlə olaydım” əsəri müəllifin ifasında,
simli alətlər ixtisası üzrə ikinci kurs tələbəsi Rüzalə Əliyeva
tərəfindən “Melodiya” əsəri baş müəllim Xalubər Namazovanın
müşayiəti ilə, solo oxuma ixtisası üzrə ikinci kurs tələbəsi İlkin
Abdullayevin ifasında Nərminə Qədimovanın müşayiəti ilə “Eşq
olsun”, orkestr alətləri kafedrasının müəllimi Cahangir Qurbanovun ifasında baş müəllim Fatma Əliyevanın müşayiəti ilə
“Skripka üçün poema”, fortepiano ixtisası üzrə birinci kurs
tələbəsi Səxavət Rəhimovun ifasında “9 variasiya” səslənmişdir.
Tədbirə toplaşanlar ifaçıları hərarət və böyük coşqu ilə
alqışladılar.
Bağır Qədimov,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin və
Teatr Xadimləri İttifaqının üzvü
“Təhsil problemləri”, 01-07 noyabr 2016-cı il
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VƏTƏN BÖLÜNMƏZ, ORDUMUZ YENİLMƏZ!
12 aprel 2016-cı il tarixində Binəqədi rayonunun Biləcəri
qəsəbəsində yerləşən 314 nömrəli məktəbin şagird, müəllim
kollektivi və valideynlərinin iştirakı ilə Azərbaycan ordusuna
dəstək məqsədilə “Vətən bölünməz, ordumuz yenilməz!” mövzusunda ümumməktəb tədbiri keçirildi.

Tədbirdə Hərb Tarixi Muzeyinin rəisi, ehtiyatda olan polkovnik Əzizağa Qənizadə, muzeyin şöbərəisi Gülşən Hüseynova, Binəqədi rayon Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları
və Şəhid Ailələri İctimai Birliyinin sədri İlham Qaibzadə,
Binəqədi rayon Biləcəri qəsəbə Bələdiyyəsinin sədri Hikmət
Quliyev, Laçın rayonu 45 nömrəli məktəbin direktoru Şakir
Əhmədov, “Sahil” uşaq bağçasının müdiri Sevil Əliyeva və
digər qonaqlar iştirak edirdilər.
Tədbir dövlət himnimizin oxunması ilə başlandı və söz
məktəbin direktoru Nazir Əliyevə verildi. Nazir Əliyev tədbir
haqqında şagirdlərə və qonaqlara məlumat verdikdən sonar bir
dəqiqəlik sükutla şəhidlərimizin ruhu yad edildi. Sonra tədbir
ssenariyə uyğun olaraq davam etdirildi.
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Tədbirin aparıcıları məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi Asif Salmanov və 11a sinif şagirdi Ayşən
Bayramova şəhidlərimizə həsr
olunan Oktay Zəngilanlının
“Şəhidlər ölməzlərdir, ölməzi
ağlamazlar!” şeirini söylədilər.
Bundan sonar Azərbaycanın
üçrəngli bayrağı ibtidai sinif
şagirdlərinin iştirakı ilə tədbir
meydançasına gətirildi. Bayraq
meydana gətirildiyi an aparıcılar tərəfindən Ramiz Quruçaylının “Azərbaycan bayrağı!”
şeiri səsləndirildi. Sonra tədbiri
məktəbimizin hərbi rəhbəri ehtiyyatda olan kapitan Sahil
Hüseynovun rəhbərliyi altında məktəbin 9, 10, 11-ci sinif
şagirdlərinin birgə təşkil etdikləri döyüş nümunələri “Cəngi”
sədaları altında şagirdlərə və qonaqlara təqdim olundu.
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Şagirdlər bir-birindən çətin döyüş nümunələrini məharətlə
göstərirdilər. Sonra akrobatik piramida yaradaraq üçrəngli
bayrağımızı yaratdıqları qüllə üzərində dalğalandırdılar.
Sonda şagirdlər simvolik hazırlanmış erməni bayrağını
akrobatik tullanışla sındırıb ayaqlar altında qırdılar.
Tədbirdə musiqiyə də yer verildi. 26 nömrəli Bədii Yaradıcılıq Uşaq-Gənclər Mərkəzinin şagirdlərinin ifasında “Qarabağım” musiqisi ifa olundu. Tədbirdə iştirak edən qonaqlar söz
alaraq tədbir, Qarabağda gedən döyüşlər və əsgərlərimizin
göstərdiyi qəhrəmanlıqlar haqqında danışıb öz fikir, istək və
arzularını bildirdilər.

Tədbirdə növbəti musiqi vətənpərvərlik mövzusunda olan
“Cənab leytenant” mahnısı oldu. Mahnını məktəbin şagirdləri
ifa etdilər. Şagirdlərdən Turabəxanım Şamilli və Nihad
Ələsgərli Xəlil Rza Ulutürkün “Silahlan” şeirini söylədilər.
Sonra söz yenidən musiqiyə verildi, bədii yaradıcılıq mərkəzinin
şagirdlərinin ifasında “Qarabağ şikəstəsi”, həmin musiqinin
ardınca növbəti musiqi, məktəbin 11C sinif şagirdi Hikmətin
ifasında “Ana, əsgər gedirəm” mahnısı səsləndi. Aparıcılar sözü
yenidən tədbir iştirakçılarına verdilər.
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Aprel döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olan pilotlarımızdan Bəkir İsmayılovun yaxın ailə üzvü olan məktəbin ibtidai
sinif müəllimi Kərim müəllim qəhrəman pilotlarımızın vətən
sevgisi barədə şagirdlərə və qonaqlara məlumatlar verdi. 11a
sinif şagirdi Ayşənin ifasında “Şəhid arzusu” mahnısı dinlənildi.
Ayşənin ifa etdiyi musiqidən sonra döyüş nümunələri göstərən
şagirdlər yenidən tədbir meydançasına gəldilər. Onlar meydanda
yaradılmış alovun içərisindən atlayaraq nəinki Azərbaycan
əsgərinin, heç Azərbaycan məktəblisinin göstərdiyi döyüş
nümunələrini Ermənistan ordusunun göstərə bilməyəcəyini bir
daha göstərdilər. Göstərilən döyüş nümunələrindən sonra
aparıcıların ifasında “Gedək Qarabağa, gedək millətim” şeirinin
sədaları ətrafa yayıldı. Sonda bədii yaradıcılıq mərkəzinin
şagirdləri “Yaşa Azərbaycan” musiqisini səsləndirdilər və
bununla da əsgərlərimizə dəstək tədbiri başa çatdı.
“Təhsil problemləri”, 16-23 aprel 2016-cı il
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ORDUM VARSA, YURDUM VAR
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonunun Sabunçu qəsəbəsindəki
Cəlal Məmmədyarov adına 155 nömrəli tam orta məktəbdə bu
ilin aprel-may aylarında şagirdlərin vətənpərvərlik və hərbi
vətənpərvərlik tərbiyəsi yönündə xeyli sayda söhbətlər, görüşlər,
müzakirələr, müsabiqələr, ədəbi-bədii kompozisiyalar və digər
tədbirlər reallaşdırılıb. Dursun Qasımova, Fatma Həsənova,
Abuzər Şirinova, Humay Vəliyeva, Şəhlə Bağırova, Zöhrə
Əhmədova və başqa müəllimlərlə birlikdə şagirdlər Şəhidlər
Xiyabanını ziyarət ediblər. Rəfiqə Hacıyeva və Şəhri Hüseynovanın təşkilatçılığı ilə “Vətən torpağı əzizdir mənə” mahnı və
şeir müsabiqəsində fərqlənən məktəblilər mükafatlandırılıblar.

İcrasına məsul olan direktorun müavinləri, ibtidai sinif və
fənn müəllimlərin rəhbərliyi ilə “Məktəblilərin Vətən qarşısında
vəzifəsi” (Qabil Rəhimov), “Vətəndaş əxlaqının yüksək olması
milli həmrəyliyin təməlidir” (Solmaz İsmayılova, Humay
Vəliyeva), “Baba və atalarımızın keçdiyi qəhrəmanlıq yolları”
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(Ağazadə Əzizov, Mehman Səfərli), “Biz hamımız Mübarizik”
(Roza Kərimova), “Ermənilər Azərbaycan xalqının düşmənidir”
(Elza İmanova, Könül Mirzəyeva), “Ordumuzla fəxr edirik”
(Sevil Şükürova) “Vətənin müdafiəsinə hazıram” (Mehman
Səfərli), “Müharibəsiz dünya” (Lalə Mustafayeva), “Ordum
varsa, yurdum var” (Vəfa Məmmədova) və başqa tədbirlərdə
məktəbin şagirdləri fəal iştirak ediblər.

Zəngin pedaqoji təcrübəyə malik ibtidai sinif müəllimi
Vəfa Məmmədovanın rəhbərliyi ilə 2b sinif şagirdlərinin
hazırladıqları “Ordum varsa, yurdum var” ədəbi-bədii kompozisiya mayın 18-də keçirildi. Tədbirdə ulu öndər Heydər
Əliyevin və onun layiqli davamçısı Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin ordu quruculuğu, ordumuzun güclənməsi, hər zaman
düşmənə layiqli cavab verməsi qüdrətində olması haqqında
söylədikləri fikirlər dinlənildi, videogörüntülər izlənildi. Aparıcılar isə diqqətə çatdırdılar: İlk milli ordumuzun yaranması
1918-ci ilə təsadüf edir. Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu ilə müstəqil ordumuzun da varlığına son qoyuldu.
70 ilə yaxın bir dövrdə Sovet imperiyasının əsarəti altında qalan
ölkəmiz, nəhayət, 1991-ci ildəöz müstəqilliyini bərpa etdi.
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Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra hərbi
sahədə çox ciddi böhranla üzləşdi. Nizami orduya malik olmayan Azərbaycanın qarşısında əsas iş Qarabağ uğrunda gedən
döyüşlərdə vəziyyəti nəzarət altına almaq idi ki, bu da çox
çətinliklə həyata keçirildi. Belə bir dövrdə ulu öndər Heydər
Əliyev xalqın köməyinə çatdı. Mövcud olan bütün silahlı
birləşmələri vahid komandanlıq altında birləşdirdi. Bununla da
ordu quruculuğunda yeni mərhələnin əsasını qoydu.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin verdiyi sərəncama əsasən
26 iyun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr Günü elan
olunub və hər il bu tarix rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd edilir.
Bu gün Ulu Öndərin ordu quruculuğu sahəsindəki siyasətini onun
layiqli davamçısı prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir.
Silahlı Qüvvələrin 93-cü ildönümü münasibətilə Bakıda keçirilən
hərbi paradda bunun bir daha şahidi olduq. Dövlət başçısı demişdir: “Bizim ordumuz daha güclü, daha inamlı olmalıdır. Mənim
fəaliyyətimin əsas istiqamətlərindən biri də ordunu gücləndirməkdən, onun maddi-texniki bazasını möhkəmləndirməkdən
ibarətdir. Daim orduya qayğı göstərməliyik, diqqət göstərməliyik,
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ordumuzu gücləndirməliyik. Ordumuz istənilən vaxtda torpaqlarımızı düşməndən azad etməyə qadirdir”.
Uşaqlar "Ordu marşı", "Həmyaşıdım, qalx ayağa", "Azərbaycan oğluyam", "Mənim xalqım" , "Milli Ordu", "Vətən
qəhrəmanları", "Mən sizə qurban", "Əsgər marşı", "Azərbaycan
əsgəri", "Biz sizə borcluyuq, igid şəhidlər", "Əsgər gedirəm",
"Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri" şeirlərini məharətlə
söyləyib, "Bu ada qurban", "Vətən oğlu", "Əsgər marşı", "And
içirik" və başqa vətənpərvərlik mahnılarını ifa etdilər. İkincilərin
onuncu sinfin istedadlı şagirdləri ilə birlikdə xalq şairi Süleyman
Rüstəmin "Ana və poçtalyon" əsərini tamaşa formasında təqdim
etmələri çox təsirli idi.
"Təki, Vətən yaşasın" səhnəsi və "And içirik" mahnısı
ilə tamamlanan "Ordum varsa, yurdum var" tədbirinin
sonunda söz məktəbin direktoru Zöhrə Məhəmmədovaya
verildi. O, öncə söylədi ki, ulu öndər Heydər Əliyev müstəqilliyimizin ilk illərində deyirdi: "Mən çox istərəm ki, Azərbaycanın
milli ordusu olsun". Bu il aprelin ilk günlərində cəbhə xəttində
gedən döyüşlərdə ermənilərin xeyli itki verməsi, torpaqlarımızın
bir hissəsinin azad edilməsi göstərdi ki, bu gün Ulu Öndərin
istəyi tam bir həqiqətə çevrilib. İndi basılmaz bir ordumuz var.
Ordum varsa, yurdum var. Sonra Zöhrə müəllim sinif müəllimi
Vəfa Məmmədovaya, valideyn komitəsinin sədri Şamama Ağalarovaya, tədbirin yüksək səviyyədə, dərin məzmunlu hazırlanıb
təqdim olunmasında zəhməti olanlara təşəkkür etdi. İkincilərin
çıxışından çox razı qaldığını bildirməklə onlara yeni uğurlar
arzuladı və vətənpərvər övladlar kimi böyüyəcəklərinə inamını
bildirdi. Sonda çıxış edən direktor müavinləri Rəfiqə Hacıyeva,
Məhluqə Bayramova, valideyn Səadət xanım və başqaları
şagirdlərin uğurlu çıxışlarından şad və məmnun olduqlarını
söylədilər. Tədbirin əsas təşkilatçısı Vəfa Məmmədova hamıya
tədbirdə iştirak etdiklərinə və şagirdlərin çıxışlarını alqışladıqlarına görə minnətdarlığını bildirdi.
"Təhsil problemləri", 08-15 iyun 2016-cı
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TARİXİN DƏRİNLİKLƏRİNDƏN
SÜZÜLÜB GƏLMİŞ AZƏRBAYCAN
Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İncəsənət” fakültəsi
müstəqilliyimizin 25-ci ildönümünə və Milli Dirçəliş Gününə
həsr olunmuş tədbir keçirmişdir. Tədbir Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin sədaları altında açılmışdır. Sonra
NDU-nun rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov geniş nitq söyləmişdir. Akademik demişdir:
- Müstəqil yaşamaq, taleyinin sahibi olmaq hər bir xalqın
arzusudur. Azərbaycan xalqı da həmişə bu istəklə yaşayıb. Tarixin dönəmlərində müxtəlif adlar altında Azərbaycan dövlətləri
mövcud olub. Buna misal olaraq Azərbaycan torpaqlarında yaradılmış Şirvanşahlar, Eldəgizlər, Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu, Səfəvilər dövlətlərinin adını çəkə bilərik. Şah İsmayıl Xətainin dövründə Səfəvilər dövləti bütün Azərbaycan torpaqlarını birləşdirib
və Azərbaycan dili dövlət dili səviyəsinədək yüksəldilib.

Xalqımız ötən yüzillikdə iki dəfə dövlət müstəqilliyi
qazanıb. 1918-ci ildə Azərbaycanda bütün islam dünyasında ilk
demokratik respublika qurulub. Lakin bu respublikanın ömrü
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qısa olub. Belə ki, xarici müdaxilə, daxili çəkişmələr və digər
amillər üzündən Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti 23
aydan sonra süqut etdi. Lakin bu 2 il vacib illər olub. O illərdə
ölkəmizin demokratik inkişafının təməli qoyulub.
Müstəqilliyimiz 1991-ci ildə bərpa edildi və biz öz həyatımızı yaşamağa başladıq. Biz ölkəni yenidən qurmalı, siyasi
təsisatlar yaratmalı, iqtisadiyyatımızı müasirləşdirməli və dünya
xəritəsində yerimizi müəyyən etməli idik. Ötən illər Azərbaycan
xalqının əsas hədəflərə nail olduğunu nümayiş etdirir. Bu gün
Azərbaycan beynəlxalq arenada nüfuza malik dövlətdir.
Bir neçə il əvvəl Azərbaycan dünyanın ən mötəbər beynəlxalq qurumun – Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçildi. Biz bu üzvülüyü 155 dövlətin dəstəyi sayəsində əldə etdik. Yəni, beynəlxalq ictimaiyyətin
mütləq əksəriyyəti, hətta, Azərbaycan ilə fəal siyasi təmaslara
malik olmayan ölkələr belə, bizim namizədliyimizi dəstəklədi.
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Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi xalqımızın tarixi nailiyyətidir. Müstəqil dövlətimizin qədrini bilmək, onu qorumaq və
inkişafına əlimizdən gələn köməyi göstərmək hər birimizin
müqəddəs borcudur.
Tədbirdə “İncəsənət” fakültəsi tələbələrinin ifasında musiqi nömrələri səslənmişdir. Qara Qarayevin “Xoşbəxtlik kantatası”nı baş müəllim Xalubər Namazovanın müşayiəti ilə xor,
Elza İbrahimovanın “Ey Vətən” mahnısını ikinci kurs tələbəsi
Ziya Fətullayevin müşayiəti ilə ikinci kurs tələbəsi İlkin Abdullayev, Ələkbər Tağıyevin “Azərbaycan” mahnısını ansamblın
müşayiəti ilə birinci kurs tələbəsi Rüstəm İbrahimov, Rauf
Məmmədovun “Yaşa mənim xalqım” mahnısını üçüncü kurs
tələbəsi Məhərrəm Quliyev, Əlibaba Məmmədovun “Vətən yaxşıdır” mahnısını birinci kurs tələbəsi Rüstəm İbrahimov, Faiq
Sücəddinovun “Azərbaycanın” mahnısını Fortepiano kafedrasının müəllimi Bəhruz Quliyev, Hüseyn Abdullayevin “Azərbaycan” mahnısını üçüncü kurs tələbəsi Ləman Vəliyeva,
“Azərbaycan, anaların anası” mahnısını kvartet, Günay Məmmədovanın “Yaşasın müstəqil Azərbaycanım” mahnısını müəllifin
müsayiəti ilə xor ifa etmişdir.
Salona toplaşanlar ifaçıları dəfələrlə alqışlamışlar. Tədbir
iştirakçıları sonda NDU-nun foyesində “Təsviri İncəsənət”
fakültəsi tələbələrinin yaradıcılıqlarını əks etdirən rəsm
əsərlərinə baxmışlar.
Bağır Qədimov,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin
və Teatr Xadimləri İttifaqının üzvü,
Əşrəf Hümmətov,
“Təhsil problemləri”, 08-15 dekabr 2016-cı il
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MƏKTƏBDƏ GÖRÜŞ
Aprelin 7-də Bakı şəhəri, Sabunçu rayonunun Sabunçu
qəsəbəsindəki Cəlal Məmmədyarov adına 155 nömrəli tam orta
məktəbdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Beyləqan bölməsinin
sədri, şair-publisist, yazıçı-dramaturq, “Novator” qəzetinin baş
redaktoru Asif Cəfərli, yazıçı-tədqiqatçı Səmədxan, Allahyarlı
kənd tam orta məktəbin direktoru Fikrət Balakişiyevlə müəllim
vəşagirdlərin görüşü keçirildi. Bu heç də təsadüfi deyildir.
2015-ci il dekabr ayının son günlərində məktəbin direktoru
şairə Zöhrə Qaraqızı müəllim yoldaşları ilə birlikdə Beyləqanlı
yazarların qonağı olmuş, onun “Sevgi payı” kitabının təqdimatı
yüksək səviyyədə təşkil edilmişdi.

Bu görüşün keçirilməsində isə əsas səbəb Zöhrə Qaraqızının
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul olunması idi. Həmkarları, eyni zamanda, onun bu uğurunun işığına toplaşmışdı.
Asif Cəfərli şairə Zöhrə Qaraqızını təbrik edib, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzvlük vəsiqəsini (29 mart 2016-cı il)
və təhsildəki uğurlarına görə “Şah İsmayıl Xətai” diplomunu
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ona təqdim etdi. O, Zöhrə Qaraqızının yaradıcılığından ətraflı
söhbət açıb, fəaliyyətini yüksək dəyərləndirdi.
Qeyd etdi ki, onun yaradıcılığında vətənpərvərlik, torpağa
bağlılıq, doğmalarına bağlılıq ön plandadır. Daima torpağa bağlı
bir insandı, xatirələrində də buna çox gözəl yer verir. Fəlsəfi
şeirlərində həyata baxışı açıqlanır. Zöhrə Qaraqızı uşaqları da
unutmayıb. Uşaqlara aid şeirləri də maraqlıdır və mənəvitərbiyəvi əhəmiyyəti ilə diqqəti cəlb edir, axıcıdır, tez
yaddaqalandır.
Tədbirdə məktəblilər Zöhrə Qaraqızının şeirlərini söyləyib
vətənpərvərlik mahnıları ifa etdilər. Saz havaları məclisi rövnəqləndirdi. Onuncu sinif şagirdi Aytac Əliyevanın söylədiyi,
şairənin anası Nigar xanımın vəfatından sonra 2011-ci ildə
yazdığı“Hardasan, tapa bilmirəm” şeiri məna, məzmun və ifa
tərzi ilə hamını kövrəltdi.
Yazıçı-tədqiqatçı Səmədxan, Allahyarlı kənd tam orta
məktəbin direktoru Fikrət Balakişiyev, 155 nömrəli məktəbin
direktor müavini Mənzərə Abbasova, ingilis dili müəllimi Cəfər
İsmayılov, coğrafiya müəllimi Səfurə Hüseynova, gənclərin
çağırışaqədərki hazırlıq müəllimi Qabil Rəhimov, ibtidai sinif
müəllimi Vəfa Məmmədova, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
müəllimləri Kəmalə Hüseynova, Dursun Qasımova, Ağazadə
Əzizov, Roza Kərimova çıxış edərək Zöhrə Qaraqızının pedaqoji fəaliyyətindən, bədii yaradıcılığından danışıb, Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul edilməsi münasibətilə təbrik edib
ona yeni uğurlar dilədilər.
Zöhrə müəllimin qardaşı, Pirallahı rayonundakı 235
nömrəli tam orta məktəbin direktoru Tahir Süleymanov çıxış
edərək qonaqlara, məktəbin müəllim və şagird kollektivinə öz
dərin minnətdarlığını bildirdi.
Zöhrə Qaraqızının aprel ayında vətənpərvərlik mövzusunda qələmə aldığı bir neçə şeirini oxucularımıza təqdim
edirik.
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Qələbəylə dönəcəyəm yanına
Vətən deyir, yağıdayam, dardayam,
Şaxtadayam, borandayam, qardayam,
Soruşmayın, məndən bacım, hardayam?
Qələbəylə dönəcəyəm yanına!
Zəfər bayrağınıŞüşada taxaq,
Kəlbəcər, Laçında bir tonqal çataq.
Dünyanın gözünə qürurla baxaq,
Qələbəylə dönəcəyəm yanına!
Erməni kimdir ki, o mənə deyə,
Xocalıya yenə mən oldum yiyə,
Canımı verərəm bircə tətiyə,
Qələbəylə dönəcəyəm yanına!
Sizdən başqa gözləyən var yolumu,
Azad edib hər dərəmi, kolumu,
Bayrağımla qaldıracam qolumu.
Qələbəylə dönəcəyəm yanına!
Qələbəylə dönəcəyəm yanına!
04.04.2016
01-04 aprel 2016-cı il tarixlərində Vətən torpağı
uğrunda qəhrəmanlıqla vuruşub şəhid olan Vətən oğullarının əziz xatirəsinə

Yas saxlama mənə, Vətən!
Yas saxlama, mənə, Vətən!
Qoy bilsin ki, yoldan ötən,
Sənin üçün doğulmuşdum,
Sənin üçün şəhid oldum.
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Mən qanımı halal etdim,
Bir zirvəyə, dağa yetdim.
Rahat deyil, hələ ruhum,
Mən göylərdə necə durum?
Arzum olub Xocalıda,
Xankəndində mən vuruşum.
Xislətini qoy göstərsin
Düşmənlərə hər duruşum.
Ruhum onda sakit olar.
Qardaşlarım Qarabağı,
Kəlbəcəri, Zəngəzuru,
Laçınımı bütün alar.
Tapdanmasın Xarı bülbül,
Qoy boylansın hər çiçək, gül.
Duaçınam, oğlunam, bil.
Gül, ey Vətən, həmişə gül!
08.04.2016
Əziz anam, ağlama!
Vətən eşqi bütün eşqdən əzəldir,
Deməyin ki, vaxtsız bu nə əcəldir?
Vətən üçün şəhid olmaq gözəldir,
Şəhid oldum, əziz anam, ağlama!
Cismim yerdə, ruhum göydə hərlənər,
Düşmənlər dəöz-özünəşərlənər.
Onda qəbrim çiçək açar, tərlənər,
Şəhid oldum, əziz anam, ağlama!
Vətən dərdi, qeyrət dərdi ad oldu,
Xalq birləşdi, könüllər dəşad oldu.
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Qarabağım erməniyə yad oldu,
Şəhid oldum, əziz anam, ağlama!
Qarabağdan çiçəkləri üzərsən,
Qəbrim üstə dəstə-dəstə düzərsən,
Toy-düyündə gendə durma, süzərsən,
Şəhid oldum, əziz anam, ağlama!
Yaşayacam, hər könüldə, hər eldə,
Səslənəcəm hər dodaqda, hər dildə,
Yalvarıram, yenə sənə mən bir də,
Şəhid oldum, əziz anam, ağlama!
Şəhid oldum, əziz anam, ağlama!
04.04.2016

Mən sizə qurban
Rəşadətli Azərbaycan ordusunun igid əsgərlərinə

İllərdir dözmüşük qəm dəryasında,
İnsanlar birləşib təkcə yasında,
Düşmənlər durmuşdu zirvə başında.
Qeyrətli oğullar, mən Sizə qurban!
Yatmış bir şir kimi birdən oyandın,
Zəfər işığına, nura boyandın,
Uca bayrağınla dikdə dayandın,
Qeyrətli oğullar, mən Sizə qurban!
Babanız Koroğlu, babanız Heydər,
Hər biriniz igid, bir ər oğlu ər,
Düşmən qarşısında göstərdin hünər.
Qeyrətli oğullar, mən Sizə qurban!
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Mübariz oğullar, igid atalar,
Sizinlə fəxr edir, dözür analar.
Atam qəhrəmandır deyir balalar,
Qeyrətli oğullar, mən Sizə qurban!
Dünya heyran qalsın qoy hünərinə,
Düşməni göndərin Siz ən dərinə.
Soydaşların dönsün öz yerlərinə,
Qeyrətli oğullar, mən Sizə qurban!
Komandan var olsun, nazir var olsun!
Qoy Vətən yaşasın, əsgər sağ olsun!
Düşmənlər saralsın, düşmənlər solsun,
Qeyrətli oğullar, mən Sizə qurban!
07.04.2016
“Təhsil problemləri”, 24-30 aprel 2016-cı il
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“AÇIQ DƏRS”DƏN RAZI QALDILAR
Noyabr ayının 21-də Sabunçu
rayonundakı Cəlal Məmmədyarov
adına 155 nömrəli tam orta məktəbdə
çoxillik pedaqoji fəaliyyəti və zəngin
təcrübəsi olan Solmaz İsmayılovanın
Azərbaycan dili fənnindən beşinci
sinifdə “açıq dərs”i dinlənildi.
“Açıq dərs”də direktor Zöhrə
Məhəmmədova, direktor müavini Mənzərə Abbasova, Azərbaycan dili və
ədəbiyyat müəllimi Şəhla Bağırova və
riyaziyyat müəllimi Qənirə Məmmədova iştirak edirdi.
Əvvəlcədən bildirim ki, Azərbaycan dili fənnindən “Dəyirmi masa cəngavərləri. Sinonimlər” mövzusunda keçirilmiş
“Açıq dərs” müəllimin dərsin bütün mərhələlərində şagirdləri
fəallaşdırması, onların böyük əksəriyyətinin bilik və bacarıqlarını üzə çıxarması, şagirdlərin öz fikir və düşüncələrini sərbəst
ifadə etmələri ilə diqqəti çəkdi və yaddaqalan oldu.
Britaniya və kral Artur haqqında rəvayətlər əsasında
işlənmiş “Dəyirmi masa cəngavərləri” mətni üzrə verilən sualları şagirdlər düzgün cavablandırdılar. Məsələn, hersoq, baron...
Hansı söz – prezident, kral, qraf, professor – bu ardıcıllığı
davam etdirə bilər? Nəyə görə şəhərdə hər yer bağlı idi?
Qardaşların xarakteri haqqında nə deyə bilərsiniz? və sairə.
Onlar “Dəstək” sözünü bir neçə cümlədə “kömək” sözü ilə əvəz
etdilər. “Zindan” sözünü isə başqa bir cümlədə “həbsxana” sözü
ilə əvəzlədilər. Mətndə verilən yaxın mənalı sözləri müəyyənləşdirdilər. Lüğət üzərində iş aparıldı. Hesroq, baron, kral,
turnir, qəsr və digər sözlər də öyrənildi.
“Açıq dərs”də uşaqlar dilimizdəki mənaca eyni və ya
yaxın olan sözləri öyrəndilər. Bildilər ki, belə sözlər səs və hərf
tərkibinə görə fərqlənsə də mənaca yaxın olurlar. Onların
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yaddaşına həkk olundu ki, yazılışı və deyilişi fərqli, mənası isə
eyni və ya yaxın olan sözlərə sinonimlər deyilir. Sinonim sözlər
eyni nitq hissəsinə aid olur.
Şagirdlər “Dəyirmi masa cəngavərləri” hekayətindən
öyrəndilər ki, kral Arturun qəsrində ən böyük otaqda nəhəng bir
dəyirmi masa olub. Cəngavərlər də vaxtaşırı bu masa ətrafına
toplaşıblar. Masa dəyirmi olduğuna görə burada nə birinci, nə də
sonuncu yer müəyyən edilmir, bütün yerlər eyni dərəcədə şərəfli
sayılır. Beləliklə, kral Arturun sarayındakı dəyirmi masa sanki
ölkədə bərabərlik simvolu idi.
İndi də dövlət başçıları yüksək səviyyədə görüşlərdən
söhbət edərək, çox zaman görüşün dəyirmi masa arxasında
keçirildiyi qeyd olunur. Şagirdlər başa düşdülər ki, söhbət
masanın dəyirmi olmasından deyil, bu ifadənin daşıdığı rəmzi
mənasından gedir.
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Ümumiyyətlə, təcrübəli müəllim Solmaz İsmayılovanın 5ci sinifdə “Dəyirmi masa cəngavərləri. Sinonimlər” mövzusunda
keçdiyi “açıq dərs” bizdə xoş təəssürat yaratdı. Dərsin bütün
mərhələlərində şagirdlər fəallıq göstərdilər.
“Açıq dərs” bitdikdən sonra onu dinləyən müəllimlər
Solmaz İsmayılovanın pedaqoji fəaliyyətindən və şagirdlərin
dərsi yaxşı mənimsəməsindən razı qaldıqlarını bildirdilər.
“Təhsil problemləri”, 01-07 dekabr 2016-cı il
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TƏBİƏT ONU SEVƏNLƏRİNDİR
19 may 2016-cı ildə Bakının Nizami rayonundakı Namiq
Həmzəyev adına 238 nömrəli tam orta məktəbdə “Təbiət onu
sevənlərindir” adlı yekun tədbir keçirildi. 2016-cı tədris ilinin
əvvəlindən məktəbin 2a sinfində şagirdlərin iştirakı ilə “Təbiəti
sevək və qoruyaq – Təbiət zərrəsiyik” adlı sərgi, “Təbiəti
öyrənək”, “Təbiət qoynunda” layihələrinin icrasına start verilmişdir. Bu layihəni həyata keçirməkdə əsas məqsəd şagirdlərin
təbiətə olan sevgilərini artırmaq, hər zaman təbiəti qorumağa
səsləməkdir. Eyni zamanda, şagirdlərin təbiətə aid əl işləri, inşa
yazıları, rollu səhnələri, şeirləri özlərinin, yaşıdlarının təbiətə
borclu olduqlarını anlatmaqdır.

Bu layihə şagirdlərdə bu fikri aşılayır ki, bu gün təbiətə
qarşı atdığımız səhv addım sabah bizim özümüzü cəzalandıracaq. Onlar anlayır ki, ana təbiət elə ana vətən kimi bizə əzizdir.
Layihənin uğurla başa çatması münasibətilə keçirilən tədbirdə
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi Məktəbdənkənar fəaliyyətin təşkili sektorunun əməkdaşı– Rövşən Əliyev, Metodiki Mərkəzin
Nərimanov-Nizami bölməsinin əməkdaşı Tahirə xanım və
mətbuat işçiləri iştirak edirdi.
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Tədbir iştirakçılarına xeyli bilgi verən ssenarinin bəzi
hissələrini oxucularımıza təqdim edirik.
Nəzrin: İnsanların normal yaşamasıüçün təbiət bizdən heç
nəyi əsirgəməmişdir. Bəs insanlar necə təbiəti lazımi qədər
qoruya bilirlərmi?
H.Aydan: Çox təəssüf ki, insanların təbiətə olan münasibətləri eyni deyil. Bir çox insan təbiəti sevib onu qorumağa
çalışdığı halda, bir çoxları da ona ziyan vurur.
İftixar: Dövlətimiz ana təbiətin bu fəryadını eşidib heyvanları, quşları, bitkiləri, bir sözlə, təbiəti qorumaq üçün “Qırmızı kitab” tərtib etdi.
Elnur: Mən “Qırmızı kitab”am. Azərbaycan ərazisində
nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan vəhşi heyvan və yabanı
bitki növlərinin vəziyyəti haqqında rəsmi dövlət sənədiyəm.
Mən 6 hissədən ibarətəm. Məndə nadir və nəsli kəsilmək
təhlükəsi olan 140 bitki, 40 həşərat, 36 quş, 5 balıq növü, 14
heyvan haqqında məlumat əks etdirilib. Bunları ovlamaq, kəsmək və məhv etmək olmaz. Gəlin indi onların bir neçəsi ilə sizi
tanış edək.
Fərhad: Mən Talış meşələrində – Hirkan dövlət qoruğunda yaşayıram. Mən çox möhkəm bitkiyəm. Oduncağım çox
139

davamlıdır. Adım da deyildiyi kimi dəmir kimi, möhkəməm –
Dəmirağac. Həm də çox qiymətliyəm. Ömrüm nə az, nə çox düz
200 ildir. Mənim maraqlı bir xüsusiyyətim də var. Belə ki,
budaqlarım bir-birinə sürtündükcə bitişir. Məndən telefon və
elektrik dirəklərinin çəkilişində istifadə olunur. Çünki mən çox
gec çürüyürəm.
Aynurə: Mən dağ laləsiyəm, dağların bəzəyiyəm, dağların
yamacında bitirəm. Ləçəklərim ipək kimi parlaq, xallarım isə
məxmər kimi gözəldir. Məni kənardan görsəniz, rəssamın
yaratdığı gözəl sənət əsərinə, toxucunun yaratdığı xalçaya
oxşadarsınız.
Q.Mələk: Məni – Qarabağ dağ laləsini görmək istəsəniz
yolunuzu Qarabağdan salmalısınız. Tezliklə bu tam mümkün
olacaq. Lalə, nazənin gözəl bir gül. Gözəlliyimdən əlavə mən öz
barlılığına görə münbitliyin, məhsuldarlığın rəmzi sayılıram.
Heç bilirsiniz adımın mənası nədir? Hamı məni, mən də hamını
sevdiyimə görə adımın mənası sevilən, sevən, sevgi gülüdür.
Davud: Mən – dağ keçisi adımdan da göründüyü kimi,
dağlıq yerlərdə, sıldırım qayalarda yaşayıram. İstənilən
hündürlüklərə çıxmağı xoşlayıram. Bir dəfə sıçramaqla 7 metr
tullanıram. Məni ovlamaq, tutmaq çox çətindir. Ömrüm 22-25
ildir. Qartallar düşmənimdir. Biz sürü halında gəzirik. Həm də
dövlət tərəfindən qorunuruq.
Nahid: Mən qonur ayıyam. Altıağac milli qoruğunda,
Zaqatala, Balakən meşələrində mənə rast gəlmək olar. Nəslim
kəsilmək üzrədir. Adım qırmızı kitaba salınıb. Mən geniş
ərazidə yaşamağı xoşlayıram. Yaxşı balıq tuturam. Giləmeyvə
və qarışqaları yeməyi xoşlayıram. Qışda 195 gün qış yuxusuna
gedirik. 45 il ömür sürürük. Əylənməyə həmişə hazıram.
N.Mələk: Ulu yaradan vətənimiz Azərbaycandan, onun
təbiətindən heç nəyi əsirgəməmişdir.
Ayan: Azərbaycan başdan-başa cənnətdiyardır. Onun
yalçın qayalı dağları, könül oxşayan mənzərələri, dünyanın
incisi olan Göygölü, Mavi Xəzəri ilə fəxr edirik.
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İftixar: Bu torpağın altı da, üstü də qiymətli sərvətlər ilə
zəngindir.Ssenari üzrə şagirdlər təbiətə aid şeirlər söyləyib,
mahnılar ifa etdilər, təbiəti vəsf edən kiçik səhnəciklər
oynadılar.
2a sinfinin rəhbəri Güləbətin Tağıyevanın hazırladığı
ssenariyə musiqi tərtibatını musiqi müəllimi Aygün
Teymurova vermişdi. İnformasiya təminatı, dizayn və səs
dəstəyi isə ibtidai sinif müəllimi Şəlalə Babayevanın
zəhmətinin bəhrəsi idi.

Sonda məktəbin direktoru İlqar Talıbov, BŞTİ-nin əməkdaşları Rövşən Əliyev, Tahirə xanım müəllim və şagirdlərin
fəaliyyətini, çəkdikləri zəhməti yüksək qiymətləndirdilər.
“Təhsil problemləri”, 08-15 iyun 2016-cı il
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DÖRDÜNCÜLƏRİN BAYRAM TƏDBİRİ
Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən Nazim İsmayılov adına 80 nömrəli tam orta məktəb paytaxtın qabaqcıl təhsil ocaqlarından biridir. Məktəbin direktoru Abasquliyev Əlislam Bəxtiyar oğlu və direktor müavinləri tədrisin müasir tələblərə uyğun aparılması ilə bərabər, şagirdlərin hərtərəfli
inkişafında mühüm rol oynayan müxtəlif tədbirlərin də yüksək
səviyyədə keçirilməsini daim diqqət mərkəzində saxlayırlar.

İyun ayının 2-də dördüncü “b” sinfinin şagirdləri sinif
müəllimi Sayad Ağayevanın təşkilatçılığı ilə Uşaqların
Beynəlxalq Müdafiəsi Günü və cari dərs ilinin yekunlaşdırılması münasibəti ilə “Çiçəklən Azərbaycan” adlı bayram
tədbiri keçirilib. Xatırladaq ki, 1 iyun – Uşaqların Beynəlxalq
Müdafiəsi Günü 1949-cu ildə Beynəlxalq Qadınlar Federasiyası
Şurasının Moskva sessiyasında qəbul edilmiş qərara əsasən
dünyanın əksər ölkələrində qeyd olunur. Sovetlər Birliyi zamanında da Azərbaycanda uşaqların bu bayramı hər il qeyd edilib.
Bu gün müstəqil Azərbaycanımızda da uşaqların təhsilinə,
hərtərəfli inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərilir. Ulu öndər
Heydər Əliyevin “Uşaqlar bizim gələcəyimizdir” kəlamı heç
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zaman unudulmur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin 2008-ci il 22 dekabr tarixli sərəncamı ilə Uşaq
Hüquqları Konversiyasının 20 illiyi ilə əlaqədar 2009-cu il
ölkəmizdə “Uşaq ili” elan olunmuşdur.
Ölkəmizdə uşaqların təhsilinə, sağlamlığına, hüquqlarının
qorunmasına böyük diqqət yetirilir. Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban Əliyevanın körpələrə, kimsəsiz uşaqlara,
məktəblilərə göstərdiyi böyük diqqət və qayğı danılmazdır.
Ölkəmizdə bütün uşaqlar təhsilə cəlb olunduğu halda, bu gün
dünyada təxminən 63 milyon uşaq məktəbə getmək imkanından
məhrumdur, hər il milyonlarla uşaq və yeniyetmə dərsləri
yarımçıq qoymaq məcburiyyətindədir.

Dördüncülərin “Çiçəklən, Azərbaycan” adlı tədbirindən bəzi məqamları oxucularımızın diqqətinə çatdırırıq.
Şəms: Dörd ildir ki, Sayad müəllim bizə dərs deyir. Biz
onu anamız qədər sevirik. Əminəm ki, o da bizi sevir.
Xədicə: Uşaqlar, müəllimə bizə o vaxt çox sağ olun
deyəcək ki, biz onun etimadını gələcəkdə də doğruldaq. Yuxarı
siniflərdə də yaxşı oxuyaq, Sayad və digər müəllimlərimizin
zəhmətini yerə vurmayaq.
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Şəms: Amma bu gün isə biz burada dörd ildə qazandığımız bilik və bacarıqlarımızı nümayiş etdirməliyik.
Məmmədli, Mehriban, Pərizad və Fidan söylədilər: Bu
gün bu gözəl zalda böyük sevinclə bayram etməyimizə görə ilk
növbədə ulu öndərimiz Heydər Əliyevə və onun davamçısı,
prezidentimiz İlham Əliyevə minnətdarıq. Məktəbimizin qayğısını çəkib, onu ecazkar bir hala gətirən dövlət və hökümət
işçilərinə, dərslərimizin müasir tələblərə uyğun təşkil edilməsini
təmin edən, sadə və mehriban insan, məktəbimizin direktoru
Əlislam müəllimə çox sağ olun deyirik. Bütün bu qayğıkeş
insanlar qarşısında biz şagirdlərin bir vəzifəsi var. Əsrlər boyu
babalarımızın qoruyub bizə verdiyi vətəni sevmək, onun üçrəngli bayrağını daim yüksəltmək, yüksəkliklərdən endirməməkdir.
Leyla: Üçrəngli bayrağımız ilk dəfə 1918-ci ildə dalğalandırılıb. Həmin ilin mayın 28-də ölkəmiz müstəqillik əldə edib.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulub.
Rəvan: O zaman Azərbaycanın müstəqilliyini 43 xarici
dövlət tanıyıb.
Xədicə: Amma bu xoşbəxtlik çox çəkmədi. 1920-ci il aprelin 28-də bolşevik Rusiyası yenidən ölkəmizi əsarət altına aldı.
Fatimə: Azadlığın dadını yaxşı bilən xalqımız Sovet
imperiyasının çökməsi, mərd, cəsur övladların qəhrəmanlığı,
mübarizliyi sayəsində 1991-ci il oktyabr ayının 18-də yenidən
müstəqilliyə nail oldu.
Xədicə: 1993-cü ildə ölkəmiz müstəqilliyini itirmək təhlükəsi iləüzləşdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı, müstəsna xidmətləri Azərbaycanı bu bəladan xilas
etdi. Azərbaycan dövləti möhkəmləndi, uğurlu inkişaf yoluna qədəm qoydu. Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Ümummilli Liderimizin siyasətini uğurla davam etdirir.
Şəms: Məktəbimizin əsaslı təmir edilməsi, yeni tədris korpusunun istifadəyə verilməsi dövlətimizin təhsilə, biz uşaqlara
göstərdiyi qayğıya bariz nümunədir.
Əsəd: Azərbaycan bu gün mühüm beynəlxalq tədbirlər
məkanına, musiqi müsabiqələri, idman yarışları meydanına
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çevrilib. Bütün bunlar müstəqil Azərbaycanımızı düynaya tanıdır, şöhrətləndirir.
Bağdad: Bütün bu tərəqqi, bu inkişaf bədnam erməni
qonşularımızla atəşkəşşəraitində baş verir. Torpaqlarımızın təxminən 20 faizi işğal altındadır. O gün olsun ki, vətənimizin
üzərində dolaşan qara buludlar yox olsun. İşğal olunmuş bölgələrimiz düşməndən azad edilsin, üçrəngli bayrağımız Dağlıq
Qarabağda, Xankəndində dalğalansın.
“Çiçəklən, Azərbaycan” tədbirində dördüncülər mahnılar,
rəqslər ifa edib, şeirlər söyləyib, səhnəcikllər göstəriblər. Sonda
məktəbin direktoru Əlislam Abasquliyev, direktorun müavini
Məlahət Məhərrəmova, müəllim və valideynlər sinif müəllimi
Sayad Ağayevanın və şagirdlərin zəhmətini yüksək dəyərləndirib, dördüncülərlə xatirə şəkilləri çəkdiriblər.
“Təhsil problemləri”, 24-30 iyun 2016-cı il
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UŞAQLARIN BAYRAM TƏDBİRİNDƏ
May ayının 28-də “Super Kids Club” Uşaq və İnkişaf
Mərkəzində bayram tədbiri keçirildi. Tədbirdə Bakı şəhəri üzrə
Təhsil İdarəsi Metodik Mərkəzinin əməkdaşları Sitarə Məmmədova və Tahirə Qədimova, Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi
Məktəbinin müəllimi Könül Təhməzova və digər qonaqlar
iştirak edirdi.

“Super Kids Club” Uşaq və İnkişaf Mərkəzi 2013-cü ilin
fevral ayından fəaliyyətə başlayıb. Hazırda burada 40-a yaxın
uşağın təlim-tərbiyəsi ilə ali təhsilli müəllimlər – Natalya Quliyeva, Samirə İsmiyeva, Lalə Səmədova və Zümrüd Qədimova
məşğul olur. Mərkəzdə 1 yaşından 3 yaşınadək uşaqlar üçün
inkişaf kursları da fəaliyyət göstərir. Kollektivə Azərbaycan
Dillər Universitetini 2001-ci ildə bitirmiş, təcrübəli müəllim
Pərvanə İsmayılova rəhbərlik edir.
Tədbirdən öncə Xanım Xanmirzoyeva mərkəz haqqında qonaqlara məlumat verdi:
– Əziz, hörmətli qonaqlar, sizi “Super Kids Club” Uşaq
Tədris və İnkişaf Mərkəzində salamlayırıq! Xoş gəlmişsiniz!
146

Biz artıq dördüncü ildir ki, fəaliyyət göstəririk və ötən illər
ərzində xeyli nailiyyətlər əldə etmişik. Yaşlarına uyğun olaraq
bilikli, savadlı, hərtərəfli uşaqlar yetişdirmişik və fəaliyyətimizi
uğurla davam etdiririk. Uşaqlarımız hər il imtahan verərək,
müsabiqədən keçərək şəhərimizin ən yaxşı məktəblərin birinci
siniflərinə qəbul olurlar. Hər yerdə digər yaşıdlarından seçilirlər.
Bizim məqsədimiz uşaqları dünya səviyyəsində hazırlamaqdır. Həm inkişaf, həm savad, həm də dünyagörüş cəhətdən
heç bir inkişaf etmiş ölkənin uşaqlarından geri qalmayan uşaqlar
yetişdirməkdir. Əlbəttə ki, söhbət məktəbəqədər yaşda olan
uşaqlardan gedir. Biz bütün bunları öz sərhədlərimizdən kənara
çıxarmamışıq. Lakin bu gün bir az dəyişiklik etmək istədik.
Hörmətli və hamımızın sevimlisinə çevrilən Sitarə xanımın
təklifi ilə. Təbii ki, başda Pərvanə xanım olmaqla.

Bizim mərkəzimizdə inkişaf kursları da fəaliyyət göstərir
və fənləri yaşa uyğun tədris edirik. Təhsil proqramımız müəllif
proqramına əsaslanaraq, eyni zamanda ən məşhur və təsdiq
olunmuş dünya proqramlarından istifadə edərək komplekt
şəkildə hazırlanıb. Proqram əsasında çox rəngarəng, olduqca
maraqlı dərslər təşkil olunur və üç dildə keçirilir. Hazırda
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mərkəzimizdə rus və ingilis bölmələri fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan bölməsi üçün geniş imkanlarımız var. Təəssüf ki,
Azərbaycan bölməsinə müraciət edən valideynlər hələ yoxdur.
Yəqin ki, uğurlarımızı görən, eşidən valideynlər bizə müraciət
edəcək və bu bölməmiz də yaradılacaqdır.
Bu gün biz sizə rus və ingilis dillərində keçirilən dərslərin
nəticələrindən təxminən 30 faizini, məşğələlərin bəzi hissələrin
təqdim etməyə çalışacağıq. Eyni zamanda, üç əlamətdar günü və
bayramı – 28 may – Respublika Günü, 1 iyun – Uşaqları
Beynəlxalq Müdafiə Günü və 6 yaşlılarımızın mərkəzimizi
uğurla bitirib məktəbə yollanmasını qeyd edəcəyik. Beləliklə,
tədbirimizi açıq elan edirik.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirildi,
böyüklərlə bərabərlə bu il məktəbə yollanacaq uşaqlar da Himnimizi ifa etdilər. Sonra uşaqlar şən mahnılar oxuyub, rəqs edib,
şerilər söylədilər. Arada bir-birindən maraqlı kiçik dərslər
aparıldı. Yüksək səviyyədə keçilən dərslərdə əyani vəsaitlərdən
geniş istifadə olundu. Uşaqların cavabları heyranedici idi və
qonaqlar da onları maraqla dinləyərək alqışladılar. Bu il
məktəbə getməyə hazırlaşanlar Bayrağımız, gerbimiz və himnimiz barədə müəllimin verdiyi sualları düzgün cavablandırdılar.
Onlar ölkəmiz, onun təbiəti, sərvətləri haqqında, Yer kürəsi və
planetlər barədə, ev və vəhşi heyvanlardan, becərilən və çöllərdə, meşələrdə bitən güllər, çiçəklər, ağaclar haqqında, fəsillər
və təbiət dəyişkənliklərindən və digər mövzulardan söhbət
açdılar, müəllimlərin suallarına qısa və doğru cavab verdilər.
Balacalar səhnələşdirdikləri “Turp” nağılını ingilis dilində
təqdim etdilər. Uşaqlar bayram tədbirini “Qoy həmişə günəş
olsun” və “Uçot v şkole” mahnıları ilə yekunlaşdırdıqdan sonra
söz qonaqlara verildi. Sitarə Məmmədova, Tahirə Qədimova,
Könül Təhməzova və başqaları çıxış edərək uşaqların fəallığından, ayrı-ayrı mövzuları yaxşı mənimsəmələrindən danışmaqla
bu yolda müəllimlərin çəkdikləri zəhmətin hədər getmədiyini
vurğulayıb, onlara yeni uğurlar arzuladılar. Sitarə müəllim
“Super Kids Club” Uşaq və İnkişaf Mərkəzinin ildən-ilə öz
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fəaliyyətini genişləndirəcəyinə əmin olduğunu bildirdi. Qeyd
etdi ki, qısa bir müddətdəəldə edilən nailiyyətlər daha uğurlu
inkişafdan xəbər verir.
Sonda mərkəzin direktoru Pərvanə İsmayılova müəllimlərə təşəkkür edib, qonaqlara minnətdarlığını bildirdi.
Qarşıya qoyulan vəzifələrdən, mərkəzin gələcəkdə həyata keçirməli olacağı işlərdən söhbət açdı, kollektivin və valideynlərin
gücünə arxalandığını söyləydi.
Bir də, öz növbəmizdə onlara yeni-yeni uğurlar diləyirik.
“Təhsil problemləri”, 08-15 iyun 2016-cı il
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“SON ZƏNG” ÇALINDI
İyunun 14-də respublikamızın ümumtəhsil müəssisələrində
2015-2016-cı tədris ilinin “Son zəng” tədbiri keçirildi. Bakının
Nərimanov rayonundakı Dilqəm Nəbiyev adına 178 nömrəli tam
orta məktəbdə Dövlət himni səsləndirildikdən sonra söz
məktəbin direktoru, respubklikanın əməkdar müəllimi Yusif
Məmmədova verildi. Yusif müəllim onbirinciləri, müəllim və
valideynləri təbrik edib, xoş arzularını bildirdi. Onbirincilərə
qarşıdakı buraxılış və ali məktəblərə qəbul imtahanlarında
uğurlar dilədi. Qeyd etdi ki, 2015-2016-cı tədris ilində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamları ilə
bir qrup təhsil işçisi “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub, Bir qrup
təhsil işçisinə isə “Əməkdar müəllim” fəxri adı verilib. “Ən
yaxşı ümumtəhsil məktəbi” müsabiqəsində müvəffəqiyyət qazanmış 50 ümumtəhsil məktəbinin hər biri on min, “Ən yaxşı
müəllim” müsabiqəsində qalib gəlmiş 100 müəllimin hər biri isə
beş min manat birdəfəlik pul mükafatı ilə mükafatlandırılıb.
Təhsil naziri Mikayıl Cabbarovun əmri ilə bir qrup
müəllim isə “Azərbaycan Respublikasının “Qabaqcıl təhsil
işçisi” döş nişanı və Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif
edilib. Ölkəmizdə təhsil sahəsində çoxsaylı mühüm tədbirlər və
layihələr reallaşdırılıb. Təhsil Nazirliyi tərəfindən 12 ümumtəhsil məktəbi tikilib istifadəyə verilib, 2 internat, 3 orta ixtisas
təhsil müəssisəsi əsaslı təmir olunub. Hazırda 18 müəssisədə
tikinti və əsaslı təmir işləri davam etdirilir. Təhsil müəssisələrinin maddi-texniki və tədris bazasının təkmilləşdirilməsi
tədbirləri çərçivəsində 60 məktəbdə müasir laboratoriya otaqları
yaradılıb. Bütün bunlar təhsilimizə göstərilən böyük diqqət və
qayğının nəticəsidir.
Aparıcılar – doqquzuncu sinif şagirdləri Aysel Niftəliyeva və Məhərrəm Hüseynov sözü birincilərə verdilər.
Birincilər məktəblə vidalaşanları şeirlərlə təbrik etdilər.
Sonra aparıcılar təhsil ocağının uğurlarından söhbət
açdılar: Məktəbimizin uğurları onun məzunları ilə nəzərəçarpır.
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2014-2015-ci tədris ilinin məzunları müəllimlərimizi və valideynlərimizi sevindirmişlər. 66 məzundan 34-ü ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub. Siz məzunlara da bu yolun davamçısı
olmağı arzulayırıq.
2015-2016-cı tədris ilində istedadlı şagirdlərimizin əldə
etdikləri uğurlar sayəsində bir çox tədbirlərdə, müsabiqələrdə
məktəbimizin adı ön sıralarda, birincilər siyahısında çəkilmişdir.
Belə ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən fənn müsabiqəsinin
üçüncü turunda yeddinci sinif şagirdləri İlkin Mahmudlu və
Heydər Qurbanlı riyaziyyat fənni üzrə, səkkizinci sinif şagirdləri
Aysel Quliyeva və Nilgün Abbasova biologiya fənni üzrə, Murad Ağayarov və Sevinc Alıyeva fizika fənni üzrə, Anar Bəxtiyarlı və Məhəmməd Abdullayev kimya fənni üzrə sevindirici
nailiyyətlər qazanmışlar.
Doqquzuncu sinif şagirdi Ayla Məhərrəmova, onuncu sinif
şagirdi Təvəkkül Məmmədov və on birinci sinif şagirdi Fəridə
Şaiqzadə rayon üzrə keçirilmiş ikinci tur “Gənc kimyaçıların
yaradıcılıq müsabiqəsi”ndə göstərdikləri müvəffəqiyyətlərə görə
3-cü dərəcəli diplomla təltif olunublar. Səkkizinci respublika rus
dili və ədəbiyyatı olimpiadasında 7-ci sinif şagirdi İsgəndər
İsmayılov və 8-ci sinif şagirdi Tural Məhərrəmov fərqləndikləri
üçün sertifikatla təltif ediliblər.
Səkkizinci sinif şagirdi Nilgün Abbasova “Ədəbiyyat
biliciləri” müsabiqəsinin şəhər mərhələsinin qalibi olduğu üçün
fəxri fərmana, onuncu sinif şagirdi Zəkiyyə Həsənova orta
ümumtəhsil məktəbləri arasında keçirilən Səməd Vurğunun 110
illik yubileyinə həsr olunmuş inşa-yazı müsabiqəsində 3-cü yeri
tutduğuna görə diploma layiq görülmüşdür. “Müstəqilliyimiz
dünəndən bu günə – tarixin izi ilə” adlı inşa-yazı müsabiqəsində
10-cu sinif şagirdləri Ayşən Həsənova 1-ci yerə, Zəkiyyə
Həsənova 2-ci yerə və 9-cu sinif şagirdi Aysel Niftəliyeva 3-cü
yerə layiq görülmüş və diplomla təltif olunmuşlar.
Şagirdlərimizdən Gülüm Rüstəmli və Şükufə Xanlarova
ulu öndərimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü
ildönümünə həsr olunmuş şeir müsabiqəsində rayon üzrə 2-ci
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yerləri tutmuşlar. Respublika üzrə keçirilən “Folklor” festivalında Gülüm Rüstəmli, Əbülfət Abbasov, Əli Məmmədli və
Fəxriyyə Məmişova fəal iştirak etmişlər. Əli Məmmədli
respublika üzrə keçirilən “Azərbaycanı tərənnüm edirəm” şeir,
mahnı və rəqs müsabiqəsində mahnı üzrə şəhər turuna vəsiqə
qazanmışdır. “Mənim bayrağım” şeir müsabiqəsində Gülüm
Rüstəmli 2-ci və Qərənfil Qəhrəmanlı 3-cü yerlərə layiq
görülmüşlər.

İdman yarışlarında da uğurlarımız olmuşdur. On birinci
sinif şagirdi Süleyman Yaqubov cüdo üzrə beynəlxalq turnirində
1-ci, Azərbaycan üzrə 2-ci yeri tutmuşdur. On birinci sinif
şagirdi Vəli Naibov qaydasız döyüş üzrə ikiqat Respublika
çempionu olmuş, sambo üzrə Azərbaycanda ikinci yerdə qərarlaşmışdır. Doqquzuncu sinif şagirdi Emil Hümbətov kimboks
üzrə dünya çempionu 3-cü adına, İsmayıl İsmayılov isə sərbəst
güləş üzrə Bakı birinciliyində 2-ci yerə layiq görülmüşdür.
“Son zəng” tədbirində onbirincilərin sinif rəhbərləri –
Qətibə Hüseynova, Gülnarə Behbudova və başqa müəllimlər,
valideynlər, şagirdlər çıxış edərək müstəqil həyata qədəm
qoyanlara, bu il məktəbi bitirən 47 şagird-məzuna öz istək və
arzularını ifadə etdilər. Ən fəal şagirdlərə qazandıqları uğurlara
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görə diplomlar, fəxri fərmanlar, sertifikatlar təqdim olundu.
“Son zəng” çalındı. Sonra onbirincilər və digər şagirdlər rəqs
eləyib mahnılar oxudular. Videolentə alınan tədbirin bəzi
məqamları fotoobyektivə də köçürüldü.
Tədbirdə Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətindən Sabir
Dadaşov, Firdovsi Cəlalov, Yoməddin Şıxəliyev, Nərimanov
Rayon Qarabağ Müharibəsi Veteranları Şurasının sədri Fətulla
Abdullaoğlu, məktəb valideyn komitəsindən Bağır Rəfiyev və
başqa nümayəndələr iştirak edirdilər.
“Təhsil problemləri”, 24-30 iyun 2016-cı il
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YENİ TƏDRİS İLİ BAŞLADI
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın
15-də – Bilik Günündə Bakının
Sabunçu rayonundakı 311 nömrəli tam orta məktəbin yeni binasının açılış mərasimində iştirak
edib, məktəbin müəllim və şagird
kollektivi ilə görüşüb. Dövlət
başçısı görüşdəki çıxışında
deyib: “Son 4-5 il ərzində Bakı
şəhərində məktəblərin mütləq
əksəriyyəti əsaslı təmir olundu.
Hələ ki, təmirsiz 17 məktəb var.
Biz gələn il və 2018-ci ildə onları
da təmir edəcəyik. Eyni zamanda, bəzi məktəblərdə uşaqlar iki növbədə oxuyurlar... Bizim
məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bütün məktəblər birnövbəli
fəaliyyətə keçsinlər... Təhsil hər bir dövlətin gələcəyidir. Biz
fəxr edirik ki, Azərbaycanda savadlılıq təxminən 100 faizdir.
Bu, çox böyük göstəricidir. Elə etməliyik ki, bütün uşaqlar
savadlı, bilikli olsunlar, gələcəkdə özləri üçün gözəl həyat qura
bilsinlər, dövlətimiz üçün dəyərli vətəndaşlar olsunlar. Ona
görə, təhsilin keyfiyyəti indi ön plana çıxır. Bu istiqamətdə də
islahatlar aparılır”.
***
15 sentyabr 2016-cı il. Yeni dərs ilinin başlandığı gün –
Bilik Günü. Ölkəmizin bütün təhsil müəssisələrində olduğu kimi
Bakı şəhəri, Bakıxanov qəsəbəsi, Nazim İsmayılov adına 80
nömrəli tam orta məktəbdə də cari tədris ilinin başlanması
münasibətilə tədbir keçirildi. Tədbirə toplaşanların, xüsusilə,
birincilərin sevincinin həddi-hüdudu yox idi. İlk söz məktəbin
direktoru Əlislam Abasquliyevə verildi.
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Əlislam müəllim valideyn, müəllim və şagirdləri yeni dərs
ilinin başlanması münasibətilə təbrik etdi. Dövlət başçısı İlham
Əliyevin, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban
Əliyevanın təhsilimizin inkişafına göstərdikləri diqqət və
qayğını xüsusi vurğuladı. Təhsil Nazirliyinin Təhsil islahatları
ilə əlaqədar həyata keçirdiyi işlərdən söhbət açdı. Bildirdi ki,
Prezident İlham Əliyev və ölkənin birinci xanımı Mehriban
Əliyeva hər il yeni tədris ili ərəfəsində və Bilik Günündə yeni
inşa olunan və əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilən təhsil
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ocaqlarının açılış mərasimlərində iştirak edirlər. Çıxış və söhbətlərdə təhsilimizin inkişafındakı uğurlar iftixar hissi ilə qeyd
olunur: “Son illərdə Sabunçu rayonunda da bu sahədə xeyli işlər
görülüb. Elə 80 nömrəli məktəb də əsaslı təmir edilib və əlavə
tədris korpusu istifadəyə verilib. Maddi-texniki baza yenilənməklə imkanlar xeyli genişlənib”.

Əlislam müəllim məktəbin nailiyyətlərindən iftixarla
danışdı: “Hazırda məktəbimizdə 1480 şagird təhsil alır. Onların
180-i birinci sinfə qəbul edilib. 2015-2016-cı tədris ilində
məktəbimizi 84 şagird bitirib və onlardan 53-ü ali və orta ixtisas
təhsil müəssisələrinə qəbul olunub, tələbə adını qazanıb. Məzunlarımızdan Fidan Vəliyeva imtahanda 688 bal, Cavid Abdul156

lazadə 635 bal, Nicat Aslanov 583 bal və başqaları yüksək bal
toplayaraq ölkəmizin ən nüfuzlu ali məktəblərində təhsillərini
davam etdirəcəklər. Ötən gün Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Vəliyev yüksək bal toplayaraq universitetlərə
daxil olmuş tələbələr və biz müəllimlərlə görüş keçirdi, tələbələri qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırdı. Məzunumuz,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının birinci kurs tələbəsi Fidan Vəliyeva tədbirdə
çıxış etdi. Ötən tədris ilində şagirdlərimiz bilik yarışlarında,
müsabiqə və lahiyələrdə, idman sahəsində xeyli uğurlar
qazanıblar”.
Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyətinin məsul işçisi Səkinə
xanım, məktəbin ibtidai sinif müəllimi Sərmayə müəllim, birinci
sinif şagirdi Qəmərmülkün nənəsi Qəmər xanım və başqaları
müəllim və şagirdləri, valideynləri təbrik edib, onlara arzu və
istəklərini bildirib, gözəl günlər, xoş amallar dilədilər.
Tədbirin ayrı-ayrı məqamlarında şagirdlər mahnılar ifa
edib, şeirlər söylədilər. Videolentə alınan tədbirin bəzi məqamları foto obyektivə də köçürüldü. Birinci sinfə qədəm qoyan
uşaqların və onların valideynlərinin sevinci isə hədsiz idi. Mahnı
oxuyub, şeirlər söyləyən bir qrup şagirdin və Qəmərmülkün həm
anası, məktəbin riyaziyyat və informatika müəllimi Kəmalə
Məmmədova ilə, həm də Əlislam müəllimlə birlikdə şəklini
çəkdim. Qəmərmülk də tədbir üçün xüsusi olaraq öyrəndiyi şeiri
söylədi və 2016-2017-ci tədris ilinin ilk zəngini çaldı. Məktəbin
direktoru Əlislam Abasquliyev şagirdləri siniflərə dəvət etməklə
tədbiri yekunlaşdırdı.
“Təhsil problemləri”, 08-15 sentyabr 2016-cı il
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KİTAB ARZULAR DOĞURUR
Oktyabrın 6-da Bakı şəhəri, Sabunçu rayon Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin Bakıxanov qəsəbəsində fəaliyyət
göstərən 1 saylı filialı (keçmiş M.Şəhriyar adına uşaq kitabxanası) 94 nömrəli tam orta məktəbin həyətində “Açıq kitabxana” layihəsi çərçivəsində birgə tədbir keçirdi. Əsas məqsəd
şagirdləri kitabxanaya cəlb etmək, onlarda dərsliklərdən əlavə
kitabları mütaliəyə həvəsləndirmək, nümayiş olunan kitablar
haqqında məlumat vermək, məktəbliləri elə tədbirin gedişində
kitabxanaya üzv yazmaq idi.
Nümayiş etdirilən “Heydər Əliyev ideyalarının zəfər
yürüşü”, “Heydər Əliyev və Gəncə”, “Prezident İlham Əliyev və
mədəniyyət”, “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası”, “Azərbaycan
tarixi”, “Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri”, “Kitabi-Dədə Qorqud
Ensiklopediyası”, Aleksandr Dümanın “Qafqaz”, “Azərbaycan
kulinariyası”, kiçik yaşlı məktəblilər üçün Azərbaycan və rus
dillərində son illərdə nəşr olunmuş kitablar müəllim və
şagirdlərin diqqətini çəkdi.
Tədbirdə kitabxananın müdiri Şəfiqə Həkimova, məktəbin
direktoru Şəmsəddin Vəliyev, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Sabunçu rayon bölməsinin sədri Elmira Məlikova və başqaları çıxış etdilər. Məktəbin dördüncü sinif şagirdi Nəsimi
Sadıqlının söylədiyi şeirlər maraqla dinlənildi və alqışlarla
qarşılandı.
Çıxış edənlər bilik, kitab və ədəbiyyat haqqında dahilərin
söylədikləri fikirləri də dilə gətirdilər:
• Kitabxana insan ruhunun bütün zənginliklərinin
xəzinəsidir.
• Kitab insanı kainatın sahibi edir.
• Kitab arzular doğurur və onları yaşadır.
• Yaxşı kitab çox qiymətli xəzinədir.
• Elə bir kitab yoxdur ki, insan ondan yaxşı bir şey öyrənə
bilməsin.
• Hər kim kitab oxumursa, o, düzgün fikirləşə bilməz.
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Müəllimlər ayrı-ayrı sinif şagirdlərini növbə ilə açıq
səmada nümayiş etdirilən kitablarla tanış etdilər. Mütaliə
etdikləri kitablardan söhbət açdılar. Kitabxanaçılar – Günay
Quliyeva, Lalə Məhərrəmova, Tünzalə Abbasova, Nigar
Məmmədova, Könül Nuriyeva, Alizər Allahverdiyeva, Məryəm
Azadova və başqaları şagirdlərə lazımi məlumatlar verdilər.

Günay Quliyeva tədbirin davam etdiyi müddətdə xeyli
sayda məktəblini kitabxanaya üzv yazdı. Kitabxananın üzvü
olan fəal oxucular şagird yoldaşlarını yeni çıxan kitabları
mütaliə etməyə həvəsləndirdilər. Məktəbin müəllimi Gülnarə
Əliyevanın rəhbərliyi ilə rus bölməsinin altıncıları fəallıqları və
yenicə tanış olduqları kitablara böyük maraq göstərmələri ilə
digər şagirdlərdən fərqləndilər.
Tədbiri kitabxananın direktoru Şəfiqə Həkimova yekunlaşdırdı. Müəllim və şagirdlərə cari tədris ilində yeni uğurlar dilədi.
“Təhsil problemləri”, 08-15 oktyabr 2016-cı il
159

NARKOMANİYA ƏSRİN BƏLASIDIR

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 iyun
tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2013-2018-ci illər
üçün Dövlət Proqramı”ndan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə bağlı Narkomanlığa və Narkotik vasitələrin Qanunsuz
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizəüzrə Dövlət Komissiyasının İşçi
qrupu və Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı
ilə 20 aprel 2016-cı il tarixində Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsi, Telman İsgəndərov adına 142 nömrəli tam orta məktəbdə
“Narkomaniya əsrin bəlasıdır” mövzusunda konfrans –
maarifləndirici tədbir keçirildi.
Tədbiri giriş sözü ilə məktəbin direktoru, Əməkdar
müəllim Gülnaz Abdullayeva açdı və Narkotik maddələrin
təkcə onu qəbul edən adamı məhv etmədiyini, onun ailə üzvlərinin də sağlamlığına mənfi təsir göstərdiyini iştirakçıların
diqqətinə çatdırdı.
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Maarifləndirici tədbirdə Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyətinin Narkotiklərlə mübarizəüzrə komissiyasının məsul katibi
Səbahət Hünbətova, Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin
Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının İşçi qrupunun rəhbər müavini Vasif Quliyev, Bakı Şəhəri
üzrə Təhsil İdarəsi Metodiki Mərkəzin direktoru Vahid Qurbanov, Respublika Narkoloji Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət
göstərən Anonim Narkoloji Müalicə-Məsləhət Kabinetinin
həkim-narkoloqu Asif Kəngərli, Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin
Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə bölməsinin rəisi, polis
mayoru Əli Babayev, rayonun 14-cü polis bölməsindən
Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə baş inspektor, mayor
Rafiq İsmayılov, leytenant Sərxan Məmmədov, Bilgəh qəsəbə
bələdiyyəsinin sədri Təyyar İbadov və başqaları iştirak edirdilər.
Səbahət Hünbətova, Vasif Quliyev, Asif Kəngərli və başqaları
narkomanlığa qarşı mübarizə sahəsində görülən işlərdən, “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə
dair 2013-2018-ci illər üçün Dövlət Proqramı”ında qarşıya
qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsində aparılan tədbirlərdən,
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narkomanlığın törətdiyi bəlalardan ətraflı söhbət açdılar. Qeyd
etdilər ki, narkomanlıqla mübarizə hər birimizin borcudur,
narkomaniya cəmiyyətin bəlasıdır, narkomaniyaya qarşı
mübarizənin əsas məqsədi sağlam mühit və sağlam gələcəkdir.
Dövlət Komissiyası İşçi qrupunun rəhbər müavini Vasif
Quliyev və həkim-narkoloq, yazıçı Asif Kəngərli müəllim və
şagirdlərin suallarını cavablandırdılar. Narkomanlığa və
Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə
üzrə Dövlət Komissiyasının İşçi qrupunun “Gələcəyimizi birlikdə düşünək, narkomaniyaya yox deyək!” bülleteni şagirdlər
üçün ən yaxşı vəsait oldu. Asif Kəngərli müəllifi olduğu “Bəla”
(pyes və hekayələr, həm də rus dilində) və “Zəhrimar”
kitablarını, “Bəla” və “Zəhrimar” əsərlərinin səhnələşdirilmiş
(səs teatrı) elektron variantlarını məktəbə hədiyyə etdi.
Tədbirdə şagirdlər şeirlər söyləyib, vətənpərvərlik mahnıları ifa etdilər.
“Təhsil problemləri”, 08-15 may 2016-cı il
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YENİ UĞURLAR DİLƏYİRİK

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, 13 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi. Bu peşə ocağının əsası 1982-1983-cü
tədris ilində qoyulub. O zamandan bu günə kimi də kollektivə
yüksək insani keyfiyyətlərə sahib, bacarıqlı təşkilatçı, hələ
gənclik illərindən idarəetmə qabiliyyəti ilə fərqlənən, həm ciddiliyi, həm də mehribanlığı və səmimiliyi ilə diqqəti çəkən Səidə
Rza qızı Səlimzadə rəhbərlik edir.
Peşə məktəbində yeniyetmə və gənclərə zaman-zaman
dövrün tələbinə uyğun, daha çox ehtiyac duyulan peşələr öyrədilib. Hazırda şagirdlər ümumi orta təhsil bazasından (doqquzillik)
təhsil müddəti iki il olmaqla, tam orta təhsil bazasından isə təhsil
müddəti bir il olmaqla müxtəlif peşələrə yiyələnirlər. Təhsil
müddəti bir tədris ili olan peşələr ödənişli əsaslarla fəaliyyət
göstərir. Tədris və istehsalat təcrübələri yüksək səviyyədə aparıldığından peşəöyrənənlər seçdikləri ixtisaslara mükəmməl yiyələnə bilirlər. Bunu məzunların çalışdıqları istehsalat sahələrindən gələn xoş sədaları bir daha sübut edir.
2015-2016-cı tədris ili başa çatıb. 16 iyun 2016-cı il tarixdən təhsil müddəti iki il olan üç ixtisas üzrə bir həftə ərzində, 20
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iyun 2016-cı il tarixdən təhsil müddəti bir il olan üç ixtisas üzrə
də bir həftə ərzində dövlət buraxılış imtahanları keçirilib. Xalçaçı, tikiş avadanlıqlarının operatoru, tikişçi, aşpaz, ərzaq malları
satıcısı, kompüter operatoru və bərbər ixtisasları üzrə imtahanlar
istehsalat nümayəndələrinin iştirakı ilə dövlət buraxılış imtahan
komissiyasının üzvləri tərəfindən aparılıb. İmtahan prosesində
şagirdlərin istehsalat təcrübəsindən yüksək əhval-ruhiyyə ilə
qayıtdıqları aydın görünüb. Onlar öyrəndikləri nəzəri və təcrübi
bilik və bacarıqlarını imtahan komissiyasının üzvləri qarşısında
məharətlə nümayiş etdiriblər.

İmtahanların yekunu olaraq təhlil zamanı peşə məktəbinin direktoru Səidə Səlimzadə çıxış edib. Direktor çıxışında
gənclərin həyatında ilk peşə-ixtisas təhsilinin rolundan danışıb.
Məzunlara peşə bacarıqlarını daha da inkişaf etdirmələri üçün
sənətləri üzrə işləməyi tövsiyə edib. Tədris-istehsalat işləri üzrə
direktorun müavini Sima Hüseynova, aşpaz peşəsi üzrə fənn
müəllimi Nailə Məhərrəmova və digər müəllim və istehsalat
təlimi ustaları çıxış edərək peşə məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirən gənclərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıblar. Çıxış
edənlər vurğulayıblar ki, zaman-zaman söylənilən müdrik kəlamlar var: “İnsanın sərvəti onun peşəsidir”, “Xoşa gələn əmək
adama çətin gəlməz”, “Xoşbəxtlik əməkdə qazanılır”, “Zəhmətə
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qatlaşsan muradına çatarsan”, “Ölkənin zənginliyi əhalisinin sayından və onların əməyindən asılıdır”, “Əlimi əməyə ona görə
uzadıram ki, sənə əl uzatmayım”, “Əməksiz şən həyat ola
bilməz”...

Buraxılış qruplarının şagirdlərindən də bir neçəsi çıxış
edərək məzunlar adından 13 nömrəli Bakı Peşə Məktəbinin
müəllim və istehsalat təlimi ustalarına öz dərin minnətdarlıqlarını bildiriblər. Onların çəkdikləri zəhmətin heç də hədər getməyəcəyini vurğulayıblar. Söyləyiblər ki, təhsildə və istehsalat
təcrübəsində olduğu kimi, gələcəkdə çalışacaqları yerlərdə də
göstərilən etimadı layiqincə doğruldacaq, müəllim və ustalarını
heç zaman unutmayacaqlar.
Peşə məktəbinin direktoru Səidə Səlimzadəyə, müəllim və
istehsalat təlimi ustalarına, məzun və şagirdlərə yeni uğurlar
diləyirik.
“Təhsil problemləri”, 16-23 iyul 2016-cı il
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NƏTİCƏLƏR ÜRƏKAÇANDIR
Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli nömrəsində dərc edilmiş
təhsilimizin inkişafı ilə bağlı söhbətində deyib: “Son illərdə doqquzuncu siniflər üzrə nəticələr də ürəkaçandır. 2012-ci ildə iki
məzundan biri, bu ilki doqquzuncu siniflər üzrə buraxılış imtahanlarında hər üç məzundan ikisi bütün fənlərdən müsbət qiymət
alıb. Bu göstərici ötən ilki göstəricidən 2,7 faiz daha yaxşıdır.
Həmçinin onbirinci siniflər üzrə imtahanlarda məzunların
65 faizi bütün fənlərdən müsbət qiymət alıb”.
Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda fəaliyyət göstərən Rafiq Nəsrəddinov adına tam orta məktəbin uğurları
son illər yüksələn xətlə davam edir. 2015-2016-cı tədris ilində
məktəbi bitirən 60 nəfər məzundan 50-si ali məktəblərə qəbul
imtahanlarında yüksək nəticələr əldə edərək üniversitetlərə
qəbul olunub. Bu isə məktəb üzrə məzunların 80 faizindən çoxu
deməkdir. Məzunların 3 nəfəri 600-dən çox, 5 nəfəri isə 450-500
bal arası nəticə göstərib. Məktəbin 6 nəfər yetirməsi Türkiyə,
Rusiya və digər xarici ölkə universitetlərinə daxil olub. Uğurları
davamlı olsun!
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Sentyabr ayının 14-də Bakı şəhəri üzrə təhsil işçilərinin
ənənəvi konfransında 39 nömrəli tam orta məktəbin adı öncüllər
sırasında çəkilib. Məktəb Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən doqquzuncu
siniflər üzrə buraxılış imtahanlarının nəticələrinə əsasən yüksək
nailiyyət əldə etdiyi üçün Fəxri Fərmanla təltif edilib.
Bakı şəhərindəki 307 məktəbdən 30-u fəxri fərmana layiq
görülüb. Nərimanov rayonu üzrə isə 3 təhsil ocağı (ikisi liseydir)
bu mükafatın sahibi olub ki, yuxarıda bildirdiyimiz kimi
onlardan biri də 39 nömrəli tam orta məktəbdir.
Məktəbin pedaqoji kollektivinə və şagirdlərinə cari tədris
ilində yeni-yeni uğurlara nail olmağı arzulayırıq.
“Təhsil problemləri”, 01-07 oktyabr 2016-cı il
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TƏLƏBƏ ADIN MÜBARƏK!
Şəhanə Vəliyeva 16 dekabr 1998-ci ildə Bakı şəhərində
anadan olub. 2016-cı ildə Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsindəki Neftçi Qurban adına 288 nömrəli tam orta məktəbi
yüksək qiymətlərlə bitirib. Ali məktəblərə qəbul imtahanında
531 bal toplayıb və Bakı Dövlət Universitetinin Türkiyə üzrə
Regionşünaslıq ixtisasına qəbul olunub.

Azərbaycan və Türkiyə qardaş ölkələrdir. Dövlət xadimləri
və liderlər dəfələrlə ölkələrimiz haqqında dəyərli fikirlər söyləyiblər:
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Heydər Əliyev: Biz bir millət, iki dövlətik.
Mustafa Kamal Atatürk: Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir.
İlham Əliyev: Türkiyə Cümhuriyyəti burada yoxdur,
amma mən burdayam.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Türkiyə-Azərbaycan tək ürəkdir.
Hulusi Kılıç: Heç bir əcnəbi diplomat mənim yanımda
Azərbaycanın əleyhinə danışa bilməz.
Məktəbdə Şəhanənin adı təhsildə, idmanda və ictimai
işlərdə həmişə fərqlənənlər sırasında çəkilib. Bilik və voleybol
üzrə keçirilən yarışlarda fəal iştirak edib. Respublika fənn olimpiadlarında öz bilik və bacarığını dəfələrlə sınayıb və uğur qazanıb. Məktəbdaxili bilik yarışlarında həmişə digər şagirdlərdən
seçilib. Altıncı sinifdən voleybola maraq göstərib. Voleybol üzrə
məktəblilər arasında keçirilən yarışlarda inamla oynayıb və
yoldaşlarını qələbəyə ruhlandırıb. Doqquzuncu sinifdə oxuyanda
Qaradağ rayonu üzrə məktəblər arasında keçirilən birincilikdə
288 nömrəli tam orta məktəbin komandası birinci yeri tutub.
Komandanın bütün üzvləri, həmçinin Şəhanə Vəliyeva da
mükafatlandırılıb və fəxri fərmanla təltif edilib.
Şəhanə ilə söhbət zamanı bildirdi ki, yüksək balla
universitetə daxil olmaq öz yerində, ixtisasa mükəmməl yiyələnmək, zərbəçi və əlaçı təqaüdü almaq üçün səylə çalışmaq gərəkdir. Hər zaman təqaüdə layiq görülmək ailələri üçün böyük
maddi dəstək olacaqdır. Hazırki uğruna görə ilk növbədə anası
Rəna xanıma, Zahid, Eynur, Aynurə, İradə, Yeganə və başqa
müəllimlərinə dərindən minnətdardır. Şəhanə 5 Oktyabr –
Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə müəllimlərini təbrik
edir və onlara işlərində yeni uğurlar diləyir.
“Təhsil problemləri”, 01-07 oktyabr 2016-cı il
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UĞUR OLSUN, TƏLƏBƏ DOSTLAR!
2016-2017-ci tədris ilində ölkəmizin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş, tələbə adını qazanmış gəncləri təbrik edir,
onlara tələbəlik illərində uğurlar diləyirik. Əməkdaşımız Əşrəf
Hümmətov onların bir qrupu ilə görüşüb, uğurlarını, istək və
arzularını qələmə alıb.
Quluzadə Rübabə Mübariz qızı Azərbaycan Dövlət
Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında dövlət sifarişi
əsasında təhsilini davam etdirəcək.
Bakının Nərimanov rayonunda
fəaliyyət göstərən Məktəb-Lisey Kompleksinin (200 nömrəli tam orta məktəbin)
builki məzunu olan Rübabə 2012-ci ildən
idmanın güllə atıcılığı növü ilə məşğul
olur. O, 2014-cü ilin mart ayında keçirilən Bakı şəhər biriciliyində ikinci, aprel
ayında keçirilən Azərbaycan çempionatında birinci, avqust ayında keçirilən
Azərbaycan çempionatında ikinci yerə
sahib çıxıb. 2015-ci ilin yanvar ayında
güllə atıcılığı üzrə Bakı çempionatında birinci, aprel ayında
Azərbaycan çempionatında yenə də birinci yeri tutub, idman
ustalığına namizəd normasını yerinə yetirib. İyul ayında Qəbələ
şəhərində keçirilən Beynəlxalq yarışda da uğurla iştirak edib.
Məşqçi Olqa Stepanovanın inam və ümidlərini doğruldub.
Rübabə Quluzadənin anası Məmləkət Əliyeva Qax rayonunun Armudlu kəndindəndir. Rübabə 1998-ci il noyabr ayının
27-də Qaxda anadan olub. Valideynləri də Azərbaycan Dövlət
Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasını bitiriblər. Qardaşı Rasim Quluzadə Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasının üçüncü kurs tələbəsidir.
Hüseynova Sevinc Füzuli qızı Azərbaycan Texniki
Universitetin Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfat mühəndisliyi
ixtisasına qəbul olunub.
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Sevinc Hüseynova 1 sentyabr 1998ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
paytaxtı Naxçıvan şəhərində dünyaya
gəlib. 2005-2014-cü illərdə Naxçıvan
şəhər Xanım Qızlar Liseyində ümumi orta
(9 illik) təhsil alıb, tam orta təhsilini bu il
Naxçıvan şəhərindəki Afiyəddin Cəlilov
adına məktəbdə tamamlayıb.
Sevinc deyir ki, ixtisas seçimində heç
də yanılmayıb. Ən çox sevdiyi fənlərdən biri elə riyaziyyatdır.
Texniki elmlərə böyük maraq göstərir. Yuxarı siniflərdə oxuyarkən mühəndis olmağı arzulayıb. Seçdiyi ixtisasa da mükəmməl
yiyələnəcəyinə əmindir. Tələbə adını qazandığına görə Sevil,
Əsgər, Naibə, Fatma və digər müəllimlərə, xüsusilə 12 nömrəli
məktəbin direktoru Əli Novruzova minnətdardır. Nənəsi Elmira
xanımın, anası Ülviyyənin, babası Həsən müəllimin zəhməti
əvəzsizdir. Onların etimadını, tələbə adını inamla doğruldacaq,
ictimai işlərdə də fəal olmağa çalışacaqdır.
Aysel Hüseynova 1991-ci ildən fəaliyyət göstərən,
Qafqazda ilk özəl ali təhsil müəssisələrindən biri olan Qərb
Universitetinə qəbul olunub.
Hüseynova Aysel İsmayıl qızı
1998-ci il noyabr ayının 3-də Bakı şəhərində anadan olub. Nizami rayonundakı
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məzahir
Rüstəmov adına 32 nömrəli tam orta
məktəbi bu il bitirib. İxtisas seçimi
zamanı ona bir neçə dövlət və özəl ali
təhsil müəssisəsi təklif edilib. Aysel isə
təkidlə Qərb Universitetinin üzərində
dayanıb və elə ön sırada Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) ixtisasını seçib. Seçimdə yanılmayıb. Qərb Universiteti
yüksək keyfiyyətli kadr hazırlığı sahəsindəki nailiyyətlərinə
görə UNESKO nəzdindəki Beynəlxalq Universitetlər Assosasiyasının, Qara Dəniz Hövzəsi Ölkələri Universitetləri İttifaqının,
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Belçikada yerləşən Beynəlxalq İnzibati Elmlər İnstitutunun,
“Atlas” Beynəlxalq Turizm Assosiasiyasının üzvü seçilib, dəfələrlə “Uğur” milli mükafatına layiq görülüb. Söhbət zamanı
Aysel qazandığı uğurlara görə məktəbdə Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı fənnini tədris edən Göyçək müəllimə, tarix fənnini
ona sevdirən Qızqayıt və Şamil müəllimə, ingilis dili müəllimi
Xatirə müəllimə və başqalarına öz dərin minnətdarlığını bildirdi.
Ağaverdiyev Rəsul Kərimağa oğlu 1999-cu ildə
Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsində təvəllüd edib.
2015-2016-cı tədris ilində qəsəbədəki
Qəzənfər Xalıqov adına 1 nömrəli tam orta
məktəbi bitirib. Təhsilini dövlət sifarişi əsasında Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində davam etdirəcək, Texnoloji maşın
və avadanlıqlar mühəndisliyi ixtisasına
yiyələnəcək. Rəsul bildirir ki, çox düzgün
ixtisas seçimi aparıb. Belə ki, birinci yerdə
həmin universitetdə Sistem mühəndisliyi,
ikinci yerdə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində
Cihazqayırma mühəndisliyi, üçüncü yerdə isə qəbul olduğu ixtisası qeyd edib. Nəticə də ürəkaçandır. İndi əsas məqsəd yüksək
təhsil almaqla “Sabah” qruplarına qoşulmaqdır.
Rəsul məzunu olduğu tam orta məktəbin direktoru
Cəbrayıl Cəfərquluyevə və pedaqoji kollektivə, həmçinin hazırlıq müəllimlərinə minnətdardır.
Manaflı Mehin Şahin qızı 18 dekabr 1998-ci ildə ziyalı
ailəsində anadan olub.
Əvvəlcə Bakıdakı 82 nömrəli tam orta
məktəbdə oxuyub, tam orta təhsilini Abşeron
rayonunun Masazır qəsəbəsindəki Ə.Vahid
adına 1 nömrəli məktəbdə tamamlayıb.
Mehinin uşaq vaxtlarından musiqi və
rəsmə marağı var. Həmişə gələcəkdə insanlara köməyi dəyəcək bir peşəyə, sənətə sahib
olmağı arzulayıb. Məşhur psixoloqların əsər174

ləri ilə maraqlanıb. Ünsiyyəti çox sevən Mehin hələ balaca
vaxtlarında bir dəfə atasının dostlarından biri ondan böyüyəndə
harada, hansı peşədə işləmək istədiyini soruşub. Mehinin cavabı
çox maraqlı olub. İnsanlara köməyi dəyəcək bir ixtisasa
yiyələnəcəyini dilə gətirib.
Mehin Manaflı IV qrupda imtahan verib və “Qafqaz”
Universitetinin Psixologiya ixtisasına qəbul olunub. İxtisas
seçimi zamanı niyə məhz “Qafqaz” Universitetinə üstünlük verdiyini soruşanda Mehin bildirdi ki, həmin təhsil ocağı haqqında
xeyli məlumatı var və yaxın qohumlar oranı bitiriblər. Beləliklə,
birinci yerdə “Qafqaz” Universitetinin Psixologiya ixtisasını
seçdik və məqsədimizə çatdıq.
Söhbət zamanı Mehin valideynlərinə, müəllimlərinə və
ixtisas seçimində ona yaxından dəstək olduğuma görə mənə
minnətdarlığını bildirdi.
Mikayılzadə Zakir Fariz oğlu 1999-cu il avqust ayının
25-də Naxçıvan şəhərində anadan olub.
Sabunçu rayonundakı 215 nömrəli
tam orta məktəbi bu il bitirib. Ali məktəblərə qəbul imtahanında iştirak etmək üçün
ikinci qrupu seçib, tələbə qəbulu müsabiqəsində uğurlu seçim aparıb və Bakı
Biznes Universitetinə daxil olub.
Zakirlə söhbət zamanı bildirdi ki,
Bakı şəhərindəki ali təhsil müəssisələrindən birinə qəbul olunmağa çalışıb. İxtisas
seçimi zamanı bölgələrdəki ali təhsil
ocaqlarından yalnız Naxçıvan Dövlət Universitetini seçib, onu
da Bakı Biznes Universitetinin “İqtisadiyyat” ixtisasından sonra.
Onu da qeyd edim ki, ixtisas seçimində Zakir bu universitetdə “İqtisadiyyat”, “Biznes idarə edilməsi” və “Maliyyə” İxtisaslarını ön plana çəkdi. Məlum oldu ki, onun Bakı Biznes
Universiteti haqqında da xeyli məlumat var. Həqiqətən də bu
universitet ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatı şəraitində ən sərfəli
ödənişli təhsil ocağıdır. Universitetin tələbləri pilot qrupları
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layihəsi çərçivəsində Avropanın aparıcı universitetlərinə təhsil
almaq üçün göndərilir.
İnanırıq ki, bu gün tələbə adına layiq görüldüyünə görə
valideynlərinə və müəllimlərinə minnətdarlıq edən Zakir adının
hər zaman yaxşı tələbələr sırasında çəkilməsinə çalışacaqdır.
Şabanov Abdulla Fikrət oğlu 18 noyabr 1999-cu ildə
Bakı şəhərində təvəllüd edib.
2015-2016-cı tədris ilində Binəqədi
rayonundakı Mirzə Xosrov Axundzadə adına 102 nömrəli tam orta məktəbin rus bölməsini yüksək qiymətlərlə bitirib. Milli
Aviasiya Akademiyasında təhsil almağa
üstünlük verən Abdulla ixtisas seçimində
oradakı ixtisasları həm dövlət sifarişi, həm
də ödənişli əsaslarla göstərib.
İkinci yerdə qeyd etdiyi “Elektronika,
telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi” ixtisasına
dövlət sifarişi əsasında qəbul olunub.
Abdulla 5 yaşından şahmatla məşğul olmağa başlayıb və 6
yaşında İspaniyada keçirilən yarışda birinci yerə – qızıl medala
layiq görülüb, ona kubok, medal və diplom verilib.
12 yaşında Bolqarıstanın Varna şəhərində Avropa
çempionatında 1-ci yeri tutmaqla qızıl medala sahib çıxıb. 2009cu ildə məktəblilər arasında Yunanıstanda keçirilən dünya
çempionatında III yerə layiq görülüb. Türkiyədə, İranda,
Gürcüstanda, Misirdə və digər ölkələrdə idmanın şahmat növü
üzrə keçirilən olimpiadalarda, yarışlarda Azərbaycanı layiqincə
təmsil edib.
Abdulla onbirinci sinfi bitirəndə – “Son zəng” tədbirində
təhsildə, idmanda və ictimai işlərdəki nailiyyətlərinə görə
məktəb rəhbərliyi tərəfindən Fəxri fərmanla təltif edilib.
Qədimalıyev Aqil Fikrət oğlu 29 dekabr 1998-ci ildə
anadan olub, Suraxanı rayonunda fəaliyyət göstərən 327
nömrəli tam orta məktəbi bu il bitirib. Lənkəran Dövlət
Universitetində “İngilis dili müəllimi” ixtisasına yiyələnəcək.
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Məlumdur ki, ixtisas seçmə hüququ
olan abituriyent ali təhsil müəssisələrinin
imtahan verdiyi ixtisas qrupuna (qruplarına) aid olan 15-dək ixtisas kodunu qeyd
edə bilər. Aqil 13 yerdə xarici dil müəllimliyi ixtisas kodunu, yalnız 2 yerdə ingilis
dili üzrə tərcümə kodunu seçib. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin filiallarında təhsil almaq istəməyib. Lənkəran
Dövlət Universitetində ingilis dili üzrə Xarici dil müəllimliyi
ixtisasını isə 6-cı yerdə qeyd edib, istəyi də orada reallaşıb.
Aqilin fikri qətidir: İngilis dilini mükəmməl öyrənmək və
gələcəkdə həm müəllim, həm də tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərmək. Hələlik isə qarşıda 4 illik tələbəlik həyatı durur. Sonra
təhsilin magistratura pilləsi. İnanırıq ki, Aqil də ən fəal tələbələr
sırasında inamla addımlayacaq, hədəfə çatmaq üçün bilikləri
əzmlə mənimsəyəcəkdir.
Ölkəmizin universitetlərinə daxil olmuş, tələbə adını
qazanmış gəncləri bir daha təbrik edir, onlara yeni-yeni uğurlar
arzulayırıq.
“Təhsil problemləri”, 01-07 sentyabr 2016-cı il
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O GÜNLƏRİ QÜRURLA XATIRLAYIRAM
Mənim adım Ayseldir. Mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisası üzrə təhsil alıram.
Ölkəmizdə “Bakı-2015” Avropa Oyunları keçirilərkən könüllü
olaraq iştirak etməyə qərar verdim və mərasim iştirakçısı seçildim. Bu çox məsuliyyət tələb edən bir iş idi. Keçirilən məşqlərdə davamiyyətlə iştirak etmək lazım idi. Məşqlərdə iştirak
edərkən bizi Carpet qrupuna qəbul etdilər. Təbii ki, Azərbaycanın milli adət-ənənələri olan xalçalığı 920 qızın öz yupkaları
vasitəsiylə dünyaya tanıtmağı o qədər də asan iş deyildi.
Xoreoqrafımız bizə müxtəlif rəqs hərəkətləri öyrətdi. Biz bunun
sayəsində Azərbaycanın 4 müxtəlif xalça naxışını və sonda
dövlət bayrağımızı yaratdıq. Bu zəhmət tələb edən işlərdə qrup
rəhbərimiz bizi çox çalışdırdı.
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Nəhayət, o böyük gün gəlib çatdı. İyun ayının 12-də 68000
tamaşaçının gözü qarşısına çıxdıq. Açılış mərasimində dünyanın
bir çox ölkəsindən gələn insanların qarşısında səhnədə olmaq
qürurvericiydi. Bir o qədər də həyəcanlı “Bakı-2015” Avropa
Oyunlarının açılış mərasimində iştirak etmək bizim gələcək həyatımıza da öz müsbət təsirini göstərirdi. Biz açılış mərasimində
təkcə Carpet olaraq iştirak etmədik, həm də sonda Azərbaycan
xalqının milli rəqsi olan “Yallı” rəqsini də bütün qruplarla birgə
ifa etdik.
Oyunlar bitdikdən sonra BEGOC (Bakı Avropa Oyunları
Olimpiya Komitəsi) bizi “Təşəkkür Sertifaktı” ilə, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və “Bakı-2015” İlk
Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva
“Təşəkkürnamə” ilə təltif etdilər.

Aysel Tağızadə,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəzdində
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin tələbəsi,
01-07 avqust 2016-cı
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ZÖHR BABAZADƏNİN UĞURU
Mayın 17-də Respublika Fənn Olimpiadaları qaliblərinin
mükafatlandırılma mərasimi keçirilib. Riyaziyyat, fizika, kimya,
biologiya, informatika, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarix və
coğrafiya elmləri üzrə keçirilən Respublika Olimpiadasının
qaliblərinə Təhsil Nazirliyinin diplomları və qiymətli hədiyyələr
təqdim edilib.
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsindəki
271 nömrəli tam orta məktəbin on birinci sinif şagirdi Zöhr
Babazadə coğrafiya fənni üzrə qaliblərdən biridir. O, Respublika
Olimpiadasında III yerə layiq görülüb, müəllim və valideynlərini sevindirib, onların etimadını doğruldub.
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Zöhrlə məktəbdə görüşdük. Bildirdi ki, coğrafiya fənninə
olan marağı hələ 6-cı sinifdə oxuyan zaman Bəsirə müəllim
oyadıb. Riyaziyyat, tarix, coğrafiya, Azərbaycan dili və ədəbiyyat, fizika və digər fənlər üzrə bilik və bacarıqlarını artırmaq
üçün səylə çalışır. Gələcəkdə beynəlxalq münasibətlər, biznesin
idarə edilməsi və ya iqtisadiyyat üzrə digər bir ixtisasa yiyələnməyi qərara alıb.
Sınaq imtahanlarında 600-ə yaxın bal toplayır. Qəbul imtahanında isə 600-dən yuxarı bal toplamaq ümidindədir. Zöhr
deyir ki, ixtisas seçimi zamanı Bakı Dövlət Universitetinə, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə və “Qafqaz” Universitetinə
üstünlük verəcək.
Məktəbin direktoru, Qabaqcıl təhsil işçisi, Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Qızıl Qələm”, H.B.Zərdabi,
Məmməd Araz mükafatları laureatı Səməndər Məmmədov:
– Zöhr məktəbimizin çox istedadlı şagirdlərindən biridir.
O, dəfələrlə müxtəlif səviyyələrdə keçirilən bilik yarışlarında
iştirak edib və həmişə də seçilən şagirdlərdən olub. İntellektual
səviyyəli şagirddir. Ən əsası yüksək insani keyfiyyətlərə malikdir. Tərbiyəli, ağıllı, həm də yoldaşları arasında dəstəklənən
nümunəvi şagirdlərdən biridir. Onun bilik yarışlarındakı cavabları, dünyagörüşü, həyata baxışı məni bir qayda olaraq sevindirir. Bu günlərdə keçirilən Respublika fənn olimpiadasının yekun
turunda coğrafiya fənnindən III yeri tutması bütün bu dediklərimizə tutarlı sübutdur. Mən Zöhr Babazadəyə yeni uğurlar
arzulayıram, adı uca olsun, səsi yüksək mərtəbələrdən gəlsin.
Biz də inanırıq ki, Zöhr həm buraxılış, həm də
universitetlərə qəbul imtahanını da uğurla verəcək, seçəcəyi
ixtisasa da mükəmməl yiyələnəcəkdir.
“Təhsil problemləri”, 01-07 iyun 2016-cı il
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BAYRAQ MƏNLİYİMDİR
162 metr yüksəklikdə dalğalanan Azərbaycan Bayrağı
dünyanın ən yüksək bayrağıdır. Ginnes Dünya Rekordları Təşkilatı 2010-cu il mayın 29-da Azərbaycan Dövlət Bayrağı Dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib.

Bayrağımız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı və
Azərbaycan Dövlətinin suverenlik rəmzidir. 1918-ci il noyabrın
9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən təsis edilib.
Üçrəngli bayrağımız hər zaman yüksələcəkdir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2009-cu il noyabrın
17-də Dövlət Bayrağı Gününün təsis edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Hər il 9 noyabr ölkəmizdə Dövlət Bayrağı Günü
kimi qeyd olunur. Ümumtəhsil məktəblərində də bu münasibətlə
tədbirlər keçirilir.
Bakı şəhər ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında
keçirilən “Mənim Bayrağım” mövzusunda inşa yazı və şeir
müsabiqəsi ötən ay yekunlaşdırılıb. Birinci, ikinci və üçüncü
yerlərə layiq görülən və müsabiqədə fərqlənən iştirakçılar mükafatlandırılıb.
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Sabunçu rayonunun Bilgəh qəsəbəsindəki Telman
İsgəndərov adına 142 nömrəli tam orta məktəbdə də şagirdlər arasında inşa yazı müsabiqəsi keçirilib. Məktəbin direktoru, Əməkdar müəllim Gülnaz Abdullayeva ilk yerlərə
sahib olan şagirdləri mükafatlandırıb və onları fəxri fərmanla təltif edib. Doqquzuncu sinif şagirdi Sona Rəsulovanın
inşası birinci yerə layiq görülüb.
Onun inşa yazısını təqdim edirik.
BİR KƏRƏ YÜKSƏLƏN BAYRAQ
BİR DAHA ENMƏZ
Bir kərə yüksələn bayraq enə bilməz. Onu yüksəldən
torpaq uğrunda canlarını fəda etmiş ərən igidlərimiz olmuşdur.
Onlar öz adlarını tarixin yaddaşına qanları ilə əbədiyyən yazmışlar. Hər dəfə əvəzlənən yeni nəsil onların igidlikləri haqqında
dastanları və rəvayətləri dinləmişlər.
Bayrağım dalğalanır. Göylərin rənginə qarışmış mavi rəng
mənim türk oğlu, türk olduğumu bütün cahana yayır. Qırmızı
rəng igidlərimizin qanından qızarıb ölkəmizdə hər bir insanın
hüquqlarının qorunduğunun və yolumuzun demokratiya yolu
olduğunu anladır.
Azadlıq ideologiyası bayrağımızda öz əksini tapmışdır.
Bayrağımız harada dalğalansa onu görən hər bir insan
dinimizdən də xəbər bilər. Biz müsəlman ölkəsiyik və bütün
dünyanı çalxalandıran, anaları gözü yaşlı qoyub, uşaqlara yetimlik və səfalət gətirən terrora yox deyirik. Biz həm də tolerant
dövlətik. Torpağımızda gəzən hər bir kəs burada bütün dinlərdən
olan insanların səadət içində yaşadıqlarının şahidi olar.
Bayraq mənim mənliyimdir. Yarışlarda, müxtəlif tədbirlərdə onun dalğalandığını görən hər bir azərbaycanlı qürur hissi
keçirməyə bilməz. O, harda dalğalanırsa oradan vətənimin, dilimin, dinimin səsi, sorağı gəlir. Babalarımızdan bizə miras qalan
bayrağımızın keşiyində igid ərənlər möhkəm dayanıb. Onu
endirmək istəyən kəslərin qılıncla əllərini kökündən kəsərlər.
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And yerimiz bayrağımızdır. Dövlətimizin başçısı onun
qarşısında diz çökərək öpüb gözünün üstünə qoyur. Vətənimizin
adını ucaldan hər bir şəxs onun qarşısında baş əyir. Yarışlarda
qələbə çalmış hər bir igidimiz onu dalğalandıraraq ucaldır, onun
əzəməti qarşısında dayana bilməyən başqa millətlər ayağa
qalxır. Ulu tanrıdan ricam budur ki, igidlərin, ərənlərin qanı
bahasına yüksələn bayrağım bir daha enməsin.
“Təhsil problemləri”, 16-23 dekabr 2016-cı il
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YENİ UĞURLARA DOĞRU
Səbail rayonunun Bayıl qəsəbəsində yerləşən 91 nömrəli
tam orta məktəb 1937-ci ildən fəaliyyət göstərir. Hazırda təhsil
ocağında təxminən 1100-ə yaxın şagirdin təlim-tərbiyəsi yolunda 90-a yaxın müəllim çalışır.
Məktəbin direktoru Svetlana Məcid qızı Zülfüqarova
zəngin pedaqoji təcrübəyə malikdir, müəllim, valideyn və
şagirdlər arasında böyük hörmət və nüfuz sahibidir. Məktəbdə olduğum və onunla söhbət zamanı bunun tam şahidi oldum
və öyrəndim ki, məktəbin müəllim və şagirdləri son illər xeyli
uğur qazanıblar. Fəxri ad daşıyan, müxtəlif müsabiqələrdə qalib
gəlmiş qabaqcıl təhsil işçilərinin fədakarlığının, dərslərini ən
müasir tələblər səviyyəsində qurmalarının, bir sözlə, gənc nəslin
təlim-tərbiyəsi sahəsindəki uğurlu fəaliyyətlərinin nəticəsidir ki,
bu təhsil ocağının adı öncüllər sırasında çəkilir.
Məktəb 2010-2011-ci tədris ilində respublika üzrə keçirilmiş "Ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi" müsabiqəsinin qalibi
olub və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Sərəncamı ilə digər qaliblər kimi 10 min manat məbləğində birdəfəlik pul mükafatı ilə mükafatlandırılıb.
14 sentyabr 2015-ci ildə keçirilmiş Bakı şəhər təhsil işçilərinin "Sentyabr konfransı"nda 42 ümumi təhsil müəssisəsi
Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Fəxri Fərman”la təltif edilib. Həmin
məktəblərin sırasında 11 ümumtəhsil müəssisəsi təhsilin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər və
2014-2015-ci tədris ilində doqquzuncu siniflər üzrə buraxılış
imtahanlarının nəticələrinə əsasən irəliləyiş əldə etdiyi üçün
“Fəxri Fərman”la təltif olunub ki, onlardan biri də 91 nömrəli
tam orta məktəbdir.
40 il bundan əvvəl – 1970-ci illərdə Naxçıvan Teleradiosunda həmkarım olmuş jurnalist Əzizə Şamilova bu yaxınlarda
məktəbli Orxanın istedadından, uğurlarından söhbət açmış, 91
nömrəli məktəb və müsabiqə qalibi olan bu şagird barəsində
məqalə hazırlamağın vacibliyini qeyd etmişdir.
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Orxan Əliyev 11 avqust 2003-cü ildə Bakıda anadan
olub. 7-ci sinif şagirdidir. Bakı şəhəri məktəblilərinin dördüncü
sinif şagirdləri arasında keçirilən "İntellektə gedən yol"
müsabiqəsində yüksək fəallıq göstərdiyinə görə 15 yanvar 2013cü ildə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi onu Diplomla təltif edib.
Bu il isə riyaziyyat fənni üzrə müsabiqədə üçüncü yeri tutduğuna görə martın 11-də Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən
Fəxri fərmana layiq görülüb. Məktəbin rəhbərliyi, müəllimlər və
yeddincilər Orxan barəsində həmişə xoş sözlər söyləyirlər.
Onların fikirlərini təqdim edirəm.
Məktəbin direktoru Svetlana Zülfüqarova: “Orxan
birinci sinifdən 91 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alır. Elə
birinci sinfin qəbulundan öz həmyaşıdlarından qeyri-adiliyi ilə
seçilir. Artıq 7-ci sinifdə oxuyur və məktəbin bütün tədbirlərində
fəal iştirak edir, layihələrdə həmişə qalib olur. Dərslərinə hazır
gəlir, öz yaşıdlarından məntiqinə, təfəkkürünün yüksək olmasına
görə tam fərqlənir. Bütün bu keyfiyyətlər onun gələcək uğurla186

rından xəbər verir. Digər fəal şagirdlər kimi, onun da şəkli
məktəbin "Şərəf lövhəsi"ni bəzəyir”.
Sinif rəhbəri Solmaz Qafarova: “Orxan mənim üçün
əzizdir, sanki doğma övladımdır. Onda qeyri-adi xüsusiyyətlər
var. Hər işə məsuliyyətlə yanaşır, etdiyi səhvləri də həmişə
səmimiyyətlə etiraf edir. Bəzən uşaqlarla mübahisə edir, yaxınlaşıb səbəbini soruşanda həqiqəti söyləyir, öz səhvlərini də
dürüstlüklə deyir. Bir çox fənləri əla oxuyur, yaxşı şeir söyləyir,
aktyorluq qabiliyyəti var. Olimpiadalarda iştirak edib və uğur
qazanıb. Bacısı Xədicə də onunla bir sinifdə oxuyur. O da ağıllı,
tərbiyəli və məsuliyyətlidir. Mənə elə gəlir ki, bütün bu keyfiyyətlər ailədən gələn xüsusiyyətlərdir. Mən bir sinif rəhbəri
kimi, belə şagirdləri görəndə qürur hissi keçirir və həyatda
onlara uğur arzulayıram.
Orxanın qeydlərindən: “Müəllimlərimi və sinif yoldaşlarımı çox istəyirəm. Sinif nümayəndəsiyəm. Sinfimizdə əlaçılar
çoxdur. Bacım Xədicə, İlahə, Rauf, Sərxan, Cəmil, Murad,
Ələkbər, Rahil və başqalarının adını çəkmək istərdim. Sinif rəhbərimiz Solmaz müəllim bizə doğma ana kimi qayğı göstərir.
Tez-tez bizimlə sinif saatları keçirir. Solmaz, Sevinc, Gülnarə,
Səyyarə, Aybəniz, Həyat və digər müəllimlərimiz daha çox
tələbkardırlar. Mənim ən çox sevdiyim fənn riyaziyyatdır. Riyaziyyata marağım ikinci sinifdən başlayıb. İlk uğurum dördüncü
sinifdə olub. Təhsil Nazirliyi tərəfindən dördüncü siniflər
arasında "İntellektə gedən yol" adlı olimpiada keçirilirdi. Mən
orada yer tutdum. Bu uğuruma görə sinif müəllimimiz Rübabə
Nazurovaya minnətdaram. Olimpiadada qazandığım Diplomu
mənə məktəbimizin direktoru Svetlana Zülfüqarova təqdim etdi.
Bu məni daha da həvəsləndirdi. Svetlana müəllim hər zaman
yaxşı oxuyan uşaqlara dəstək verir. Onlarla maraqlanır və daha
yaxşı oxumağa ruhlandırır. Yəqin ki, elə buna görə də
məktəbimizin “Şərəf lövhəsi”ndə əlaçılarımızın sayı çoxdur.
Bu il Təhsil Nazirliyi tərəfindən Riyaziyyat fənn olimpiadası keçirildi. Olimpiada dörd turdan ibarət idi. Üç turu
yüksək ballarla keçdikdən sonra, dördüncü tura, yəni Riyaziyyat
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fənn Olimpiada Mərkəzinə seçim imtahanına vəsiqə qazandım.
Orada da yüksək yer tutub Olimpiada Mərkəzinə qəbul
olundum. Təhsil Nazirliyi diplomların təntənəli təqdim mərasimini keçirtdi. Oraya direktorumuz və valideynlərimlə birlikdə
getdim. Beləliklə, ikinci diplomu əldə etdim. Bu uğrumun
səbəbkarı əlbəttə ki, bizə riyaziyyatı öyrədən Sevinc müəllimdir.
Onun zəhməti həqiqətən də danılmazdır.
Olimpiada Mərkəzinin dərsləri Bakıdakı Riyaziyyat,
Fizika və İnformatika Təmayüllü Liseydə keçirilir (Hazırda
Orxan bu liseydə təhsil alır – Ə.H.). Mən o məktəbə gedirəm.
Hələlik dərsləri həftədə bir dəfə – şənbə günü Şəmsi Səfərov
aparır. O, bizi dünya olimpiadalarına hazırlaşdırır. Yeni dərs
ilindən etibarən isə həmin liseydə oxumağa dəvət almışam.
Bundan sonra da məqsədim müəllimlərin etimadını doğrultmaq,
yeni uğurlar qazanıb məktəbimizin adını daha yüksək zirvələrə
qaldırmaqdır.”
Orxanın qardaşı Sərxan da bu məktəbdə oxuyur. İkinci
sinfin fəal şagirdlərindən biridir. Orxanda riyaziyyata olan
maraq, həvəs ailədən gəlir. Atası Təhmasib Əliyev iqtisadçıkibernetiqdir, anası Arzu Əliyeva isə mühasibdir. Onlar
məktəblə, müəllimlərlə müntəzəm əlaqə saxlayır və övladlarının
təhsilinə böyük diqqət yetirirlər.
91 nömrəli tam orta məktəbin müəllim və şagirdlərinə yeni
uğurlar arzulayır və inanırıq ki, onlar cari tədris ilini də yüksək
nəticələrlə başa vuracaqlar.
“Təhsil problemləri”, 08-15 may 2016-cı il
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UĞURLAR TƏSADÜFİ DEYİL
Sağlamlığın əsasını hərəkət təşkil edir, hərəkət bütün dərmanları əvəz edə bildiyi halda,
heç bir dərman hərəkəti əvəz edə bilməz.
Pisso Noel-Laran (1770-1815), fransız yazçı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti İlham Əliyev 2016-cı ilin idman
yekunlarına həsr olunmuş mərasimdəki nitqində deyib:
“Artıq 20 ilə yaxındır ki, mən Milli Olimpiya Komitəsinin
prezidenti kimi bu görüşləri keçirirəm... 19 il ərzində görülən
işlər göz qabağındadır. Artıq Azərbaycan dünya miqyasında
güclü idman dövləti kimi tanınır. Bizim idman uğurlarımız parlaqdır... Biz Avropa ölkələri arasında 7-ci yerdəyik, dünya
miqyasında, medalların sayına görə, 14-cü yerdəyik, Müstəqil
Dövlətlər Birliyi və postsovet məkanında 2-ci və müsəlman
aləmində 1-ci yerdəyik... Ötən il Bakıda keçirilmiş Avropa
Oyunlarında əldə etdiyimiz uğurlar təsadüfi deyildi. Biz o Oyunlarda da çox böyük nəticə göstərmişik, 56 medal qazanmışıq və
komanda hesabında 2-ci yerə layiq görülmüşük”.
Qazanılmış uğurları layiqincə davam etdirəcək idmançılarımızın hazırlığı daim diqqət mərkəzindədir. Təkcə paytaxtımızda deyil, ölkəmizin hər yerində onlar üçün lazımi şərait yaradılır, imkanlar ilbəil genişləndirilir.
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi İdman
Cəmiyyətinin rəisi, polis polkovniki, olimpiya çempionu, dünya şöhrətli idmançı Zemfira Meftaxedinovanın rəhbərliyi
altında çalışan Fiziki hazırlıq şöbəsinin baş təlimatçısı Rəsul
Məmmədovla görüşümüzdə çox şey öyrəndik. Öncədən qeyd
edim ki, Rəsul Kəramət oğlu Məmmədov həm də Ciu-Citsu Milli
Federasiyasının vitse-prezidenti və milli komandanın baş məşqçisidir. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi fəxri adına,
Kombat ciu-citsu üzrə 5-Dan Qara kəmər dərəcəsinə sahibdir.
Əlbəyaxa döyüş üzrə SSRİ idman ustasıdır. Söhbət zamanı
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öyrəndik ki, Federasiyanın təqvim planına uyğun olaraq Kombat
ciu-citsu üzrə il ərzində müxtəlif miqyaslı yarışlar təşkil edilir.
Uşaqlar, yeniyetmələr, gənclər və böyüklər arasında keçirilən
yarışlarda qaliblər layiqincə mükafatlandırılır. Bu da onları növbəti yarışlara daha ciddi hazırlaşmağa sövq edir. Hazırda İdman
cəmiyyətinin zalında 100 nəfərdən çox uşaq ciu-citsu ilə məşğul
olur. Baş məşqçi Rəsul Məmmədov və təlimatçılar 2-ci Dan Qara
kəmər ustaları, milli komandanın üzvləri Əmir Xudadatov və
Nazim Qasımov onlara böyük diqqət və qayğı göstərirlər. Uşaqlar
da əlbəyaxa döyüşün sirlərinə əzmlə yiyələnirlər.

Biz onlardan biri – Xətai rayonundakı 55 nömrəli tam
orta məktəbin 5-ci sinif şagirdi Xədicənin adını çəkən də baş
məşqçi dedi: İnadkardır, özünə inamlı, özünə güvənənndir,
zəhmətkeşdir və ağıllı qızdır. Məşqlərə müntəzəm davam edir,
hətta xəstələnəndə də məşqədən azad etmək istəmişik, lakin o
razılaşmayıb, özünün gücünə , qüvvəsinə əmin olub və məşqlərə
davam edib. Xədicə uşaqlardan ibarət Respublika yığma komandasının üzvüdür. Ona və digər fəallara böyük ümidlər bəsləyirik.
Əminik ki, onlar bizim inam və etimadımızı doğruldacaqlar.
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İdman Cəmiyyətinin yaxınlığında yerləşən 55 nömrəli
tam orta məktəbdə beşincilərin sinif rəhbəri Telnaz Teymurova və Xədicə ilə böyük tənəffüs zamanı elə sinif otağında
görüşdük. Xədicə Baxışlı ilə maraqlanmağım Telnaz müəllimi və şagirdləri çox sevindirdi. Telnaz müəllim dedi: Baxışlı
Xədicə sinfimizin ən fəal şagirdlərindən biridir. Amma o, digər
fəal şagirdlərdən çox ciddi fərqlənir. Xədicə bütün fənləri əla
oxuyur, sinif nümayəsi kimi zəif oxuyan şagirdlərə yaxından
kömək edir və həmişə onların qayğısına qalır. Qeyri-adi istedada
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malik olan bu qız həmişə axtarışdadır. O, həm gözəl şeirlər
deyir, gözəl rəsmlər çəkir, həm də idman yarışlarında iştirak
edir. Xədicə sakit təbiətli bir qızdır. Dostluqda çox vəfaldır.
Gözəl xarakterinə, bacarığına və biliyinə görə bütün fənn
müəllimləri Xədicəni çox sevir. Mən də bir sinif rəhbəri kimi,
fəxr edirəm ki, sinfimdə belə bir şagird var. Azərbaycanımızın
belə hərtərəfli inkişaf etməkdə olan balasına eşq olsun! Ona hər
zaman uğurlar arzulayırıq.

Xədicənin dediklərindən: Doqquz yaşımdan idmanla
məşğul oluram. İndi 11 yaşım var. Qazandığım uğurlarda baş
məşqçi Rəsul Məmmədovun və məşqçilər Nazim Qasımov və
Əmir Xudadatovun zəhməti əvəzsizdir. Sinfimizdə yaxşı oxuyan
uşaqlar çoxdur. Natəvan, Xanım, Nəzrin, Emil, Ləman və başqalarının adını çəkə bilərəm. Səid Səlimov və Teymur Aslanov
idmanın cüdo növü ilə məşğul olurlar. Təhsildə, bilik yarışlarında, tədbirlərdə və idman yarışlarındakı nailiyyətlərimiz bizim
hamımızı sevindirir. Çalışırıq ki, müəllimlərimizin və məşqçilərimizin tövsiyələrinə əməl edək, tapşırıqlarını vaxtında yerinə
yetirək.
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Xədicənin təhsildə və idmanda əldə etdiyi müvəffəqiyyətlər həqiqətən də ürəkaçandır.
•
Üçüncü sinifdə nümunəvi şagird olduğuna görə
2015-ci ildə “Hüquq çərçivəsində” qəzetinin Fəxri diplomuna
layiq görülüb.
•
Kombat Ciu- Citsu üzrə turnirdə, 8-9 yaş
qrupunda, 35 kq çəki dərəcəsində birinci yer tutub və Federasiya
tərəfindən Diplomla təltif edilib.
•
12 dekabr 2015-ci ildə ona Avrasiya Kombat CiuCitsu Federasiyasının sertifikatı verilib.
•
8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə
ibtidai sinif şagirdləri arasında “Ana müqəddəsdir” mövzusunda
keçirilən şeir müsbiqəsində fərqləndiyinə görə Xətai Rayon
Gənclər və İdman İdarəsinin Diplomu ilə təltif olunub.
•
2015-2016-cı ildə ibtidai siniflərdə riyaziyyat
fənni üzrə keçirilən “Bilik yarışı”nda fərqləndiyinə görə mayın
28-də məktəb rəhbərliyi Tərifnamə ilə mükafatlandırıb.
•
“Sunami” idman klubunu yaranmasının 15 illik
yubileyinə həsr olunmuş klubun açıq birinciliyində 11-12 yaş
qrupu, 40 kq çəki dərəcəsində birinci yer tutduğuna görə
Diploma layiq görülüb.
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•
23-28 avqust 2016-cı ildə 11-13 yaş qrupunda
birinci yer tutduğuna görə dörd idman təşkilatının birgə
Diplomu ilə mükafatlandırılıb.
•
Şəxsi təhlükəsizlik qaydaları və xidməti əlbəyaxa
döyüş üzrə ilkin hazırlıq kursu keçib, 5 oktyabr 2016-cı ildə
Beynəlxalq Döyüş və Xüsusi Hazırlıq Federasiyası tərəfindən
ona Sertifikat təqdim olunub.
•
29 oktyabr 2016-cı ildə yenə də yarışda birinci
yeri tutduğuna görə Diplomla təltif olunub.
•
Beşinci sinif şagirdi Baxışlı Xədicə 9 noyabr –
Dövlət Bayrağı Günü münasibəti ilə Xətai rayon məktəbləri
arasında keçirilmiş “Mənim Bayrağım” şeir müsabiqəsində
fəqləndiyinə görə Xətai Rayon Gənclər və İdman İdarəsi
tərəfindən Diplomla təltif edilib.

Xədicənin təhsildə və idmanda nail olduğu uğurlar
babası Mətləbin ürəyincədir. Onlar bir-birinə qol-qanad verir.
Babanın fərəhi, nəvəsi ilə öyünməsi Xədicəni sabahkı uğurlu,
sevincli günlərə səsləyir. O, deyir ki, övlad, nəvə, nəticə,
kötücə... nəslin, kökün davamçılarıdır. Biz onların şəxsində
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sabahımızı, gələcəyimizi görürük. Hər kəs öz soyuna bağlı
olmalı, nəslini layiqincə davam etdirməli, xalqını, dilini,
Vətənini sevməli, bundan böyük fəxarət və qürur duymalıdır.
Xədicənin yaxşı oxuması, idmandakı fəallığı, mükafatlara layiq
görülməsi bir baba kimi ona böyük sevin gətirir. Onun müvəffəqiyyətlərindən necə sadalanmağını sözlə ifadə etmək çox
çətindir və heç bu mümkündə deyil. Xədicənin yeni uğurlarına,
gələcəkdə xoş xəbərlərinin yüksək kürsülərdən eşidəcəyimizə
əmindir.
Sonda qeyd edim ki, bu gün şərq döyüş növləri dünyanın
hər yerində geniş təbliğ olunur və öyrədilir. Ciu-Citsu, karate,
uşu, taekvando kimi döyüş növləri əslində böyük bir mədəniyyətin, düşüncə tərzinin göstəricisidir. Hazırda ölkəmizdə də
şərq döyüş növlərinə böyük maraq göstərilir. Bu döyüş növlər
hücum xarakterli deyil, müdafiə üçündür.
Ümumiyyətlə, idmanda əldə etdiyimiz uğurlar heç də
təsadüfi deyil. İnanırıq ki, may ayında Bakıda keçiriləcək IV
İslam Həmrəylik Oyunlarında da idmançılarımız yeni uğurlara
nail olacaqlar.
“Təhsil problemləri”, 24-31 yanvar 2017-ci il
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ŞƏHİDİN ÖMÜR YOLUNA İŞIQ SALAN KİTAB
Şair, publisist, tədqiqatçı Əli Rza
Xələflinin “Söz və qan” kitabını bu yaxınlarda “Vətən” nəşriyyatı oxuculara çatdırıb.
Kitabın redaktoru və ön sözün müəllifi
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Sabir Bəşirov,
rəyçisi filologiya elmləri doktoru, professor
Asif Rüstəmlidir.
Ədəbi-publisistik düşüncələrlə yazılmış povest-xronika –“Söz və qan” əsəri
haqqında kitabın ön səhifəsində oxucuya
verilən məlumatda deyilir: “Müəllif əsəri orijinal formada –
ədəbi-publisistik, tarixi və nəhayət, bədii üslubların qovuşuğunda qələmə alıb. Forma oynaqdır, hadisədən-hadisəyə dəyişən
ovqat oxucuya da sirayət edir. Forma və üslub rəngarəngliyi
əsərə canlı ruh gətirir. Oxucu zamandan-zamana keçdikcə yeniyeni həyəcanlar yaşayır.
Müəllif “Söz və qan” əsərinin məzununda qəhrəman bir
döyüşçünün taleyini etiva etsə də, onun bir igid, vətənpərvər
kimi formalaşmasında böyük rolu olan ədəbi sözün, xüsusilə,
poeziyanın təsir gücündən də geniş şəkildə bəhs edir.Oxucu
Ceyhun Orucəliyevin timsalında döyüşçünü, Xanəli Kərimli
obrazında şairi yaxşı tanıyır. Sözün və qanın birliyində ədəbi
diriliyə aparan yolun mahiyyətindən də fəlsəfi ümumiləşdirmələrlə danışan müəllif ədəbi obrazları oxucuya sevdirə bilir.
Dəqiq və xarakterik cizgilərlə onları yaddaşa yazır. Cəsarətlə
demək olar ki, “Söz və qan” həm də hərbi vətənpərvərlik dərsliyi kimi də qavranılır... Cazibəli dil və oynaq forma dəyişən səhnələrlə oxucu marağını təmin edir”.
Ümumi ruhu – ideyanı əks etdirən “Söz və qan” əsəri 37
bölümdən (hekayətdən) ibarətdir. 240 səhifəlik kitabda əlavə
olaraq 32 səhifədə Ceyhun Orucəliyevin ömür yolunu əks
etdirən foto və sənədlərin şəkilləri də verilib ki, bu da oxucunun
diqqətini çəkir və şəhidin həyatını göz önündə canlandırır. Ön
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sözdə Sabir Bəşirov “Söz və qan” əsərində üç əsas obraz
olduğunu qeyd edir: “Şair Xanəli Kərimli və digər söz adamları–
qələm sahibləri, Ceyhun Orucəliyev və Ceyhun Orucəliyevi
yetirən mühit – ailə, məktəb: ibtidai, orta və ali hərbi məktəblər,
cəmiyyət, geniş mənada Vətən – Azərbaycan. Bu şərti bölgüdə
çox vaxt bunlar birləşir: mühit-ailə, Ceyhunun atası Pirəli
müəllim, Xanəli Kərimli və digərləri...”

Müəllifin özünün qeydləri isə kitabın 12-ci səhifəsində
oxucuya çatdırılıb: “Əsərin baş xətti qəhrəman Azərbaycan
əsgəri-kapitan Ceyhun Orucəliyevin həyatı ilə bağlıdır. Bu
fonda erməni faşizminə qarşı döyüşün,
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Vətən torpağı uğrunda mübarizənin motivi daha qabarıqdır.
Ayrı-ayrı canlı səhnələr, bədii hekayətlər oxucuya düşməni
tanıtmaqda yardımçı olur. Ancaq əsər, əslində, təkcə Qarabağ
uğrunda mübarizədən yox, bütövlükdə Azərbaycan uğrunda
savaşdan bəhs edir. Ona görə də oxucu ədəbi-publisistik düşüncə
düzənində yaşın və sənətin müxtəlifliyini təmsil edən insanlarla
qarşılaşır, sözün və qanın məntiqində onlarla ünsiyyətə girir.
...“Söz və qan” mənim üçün üzü Vətənə sarı yoldur. Nə
qədər qanlı, qadalı olsa da...”
İnanırıq ki, Əli Rza Xələflinin yanğı və çağlar bir ilhamla
yazdığı “Söz və qan” əsərini oxucular maraqla mütaliə edib,
yüksək dəyərləndirəcəklər.
“Təhsil problemləri”, 08-15 sentyabr 2016-cı il
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VƏTƏNDAŞLIQ LİRİKASININ ƏSAS
YARADICILQLARINDAN BİRİ
Xanəli Kərimlinin “Bir ömrün işığı” (Məqalələr, məktublar, tədbirlər) kitabı Qanun Nəşriyyatından çapdan buraxılıb.
384 səhifəlik kitaba şairin həyatının bəzi məqamlarını yada salan
8 ədəd rəngli şəkil də əlavə edilib. Toplu haqqında oxucuya
verilən qısa məlumatdan aydın olur ki, “Bir ömrün işığı” tanınmış şair, araşdırıcı alim və gözəl pedaqoq Xanəli Kərimlinin
yaradıcılığından bəhs edən 4-cü kitabdır. Bundan əvvəl “Şairə
məktub “ (2007), “Sözün Əlincə qalası” (2011) və fəlsəfə doktoru Sabir Bəşirovun “Xanəli Kərimli: Bir ömrün nağılı” (2011)
kitabları nəşr olunub.

200

Ön bölmədə görkəmli ziyalıların qələmindən çıxan məqalələr verilib. Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, Əməkdar Elm
Xadimi Camal Mustafayev, filologiya elmləri doktoru, professor
Maarifə Hacıyeva, filologiya elmləri doktoru, professor Sədaqət
Həsənova, filologiya elmləri doktoru Yaşar Qasımbəyli, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fərqanə Kazımova , filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aypara Behbudova şair Xanəli Kərimlinin yaradıcılığını geniş işıqlandırmaqla yüksək dəyərləndiriblər.
Akademik İsa Həbibbəyli: “Xanəli Kərimlinin şeir yaradıcılığında həssaslıq və vətəndaşlıq mövqeyi ön sırada dayanır.
Həyata və insanlara həssas münasibətlər Xanəli Kərimlinin
şeirlərinə dərin lirizm gətirir. Xanəli Kərimli yeni dövr Azərbaycan şeirində vətəndaşlıq lirikasının əsas yaradıcılarından biridir.
Yaxşı cəhət ondan ibarətdir ki, Xanəli Kərimlinin vətəndaşlıq
lirikası sadəcə qələmə aldığı aktual mövzuları ilə deyil, daha çox
bu bədii nümunələrdəki fikrin ifadə vasitəsi ilə yadda qalır.
Daha doğrusu, Xanəli Kərimli bir qayda olaraq vətəndaşlıq
lirikasını bədii biçimdə təqdim etməyi bacarır. Bu cəhət
Xanəlinin mühüm yaradıcılıq nailiyyəti kimi səciyyəylənir.”
Şairin müəllim həmkarı, mərhum filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru və dosent Fərqanə Kazımova isə “Ağrılı və inamlı
şair” məqaləsində onun yaradıcılığını incələyərək vurğulamışdır:
“Xanəli müəllim poetik düşüncələri ilə nakam şairimiz Almas
İldırımın içində boğulan səsinin davamçısıdır. Əgər Almas
İldırım “Əsir Azərbaycan”ın dərdlərini hayqırırdısa, Xanəli
Kərimli sinəsində Qarabağ və 20 Yanvar yarası olan “Yaralı
Azərbaycan”ın sızıltılarını dünyaya car etməyə can atır.
Azərbaycan- dərd içində solan anam,
Yarı canı yad əllərdə qalan sonam!..
Azərbaycan-mənim canım, mənim balam!
Danışdıqca qövr eyləyir içindəki yaraları,
Bir atəş tək səpələnir dörd bir yana paraları:
Azərbaycan- hər yerində şəhidistan..”
və ya
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“Şairin qüvvət aldığı ulu Tanrıdan sonra səcdə etdiyi ikinci
qüvvə müstəqil dövlətimiz və onun rəmzi olan bayrağımızdır:
Mənim başımın üstdə
İki səcdəgahım var
Biri uca Allahım!
Biri yenilməz bayrağım!
Bayrağı“yad ellərdə danışan saf dilimiz, vüqarımız və
ləyaqətimiz” hesab edən şair millətimizin yüksəlişinə, sivil millətlər içərisində öndə olmasına sevinir və qürur duyur.”
Filoloq-alimlər məqalələrində şairin “Payız duyğuları”
kitabının təhlilinə geniş yer vermişlər. Filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Arif Ağalarov “Xanəli Kərimli şeirlərinin dili və
üslub xüsusiyyətləri”ndən söhbət açaraq qeyd etmişdir ki, onun
şeirlərində oxucuya tam aydın olan dialekt sözlərə və xalq
ifadələrinə çox rast gəlinir. Eyni zamanda, şairin yaradıcılığında
rast gəlinən dialektizmlər ümumişləkliyi ilə seçilir. Şeir və
bayatılarında işlənən dialekt sözlərin bəziləri ədəbi dildə olduğu
kimi sinonim variantı ilə bərabər verilir, şeirlərində leksik
etnoqrafik və frazeoloji dialektizmlərə daha çox rast gəlinir,
şairin dilində işlənən dialektizmlər ümumişlək olduğundan şeir
dilinə də qəlizlik gətirmir və sairə.
Kitabın “Yaradıcılığından nümunələr” bölümündə şairin
şeirləri, digər bir bölümdə Rusiya, Türkiyə və İran mətbuatında
çap olunmuş məqalələri, “Təbriklər, məktublar...” bölümündə
isə ona ünvanlanmış xoş sözlər və səmimi ifadələr verilib.
Onlardan birini oxucuların diqqətinə çatdıraq.
Kimya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin
professoru, həmin universitetin nəzdindəki “Gənc istedadlar” liseyinin direktoru Qasım Hüseynov: – “Tanınmış şair,
ədəbiyyatşünas Xanəli Kərimlinin keçdiyi şərəfli ömür yolu ilə
tanış olduqda onda olan böyük vətən sevgisinə, yaradıcılıq
enerjisinə, malik olduğu intellektual səviyyəyə və insanpərvərliyə heyran olmamaq mümkün deyil.
202

Xanəli müəllim çox yüksək insani keyfiyyətlərə, mədəniyyətə və mənəvi zənginliyə malik əsil ziyalıdır. Buna görə də
tələbə və müəllim kollektivi, dostları, Xanəli müəllimi tanıyanlar onu ürəkdən sevir və onunla fəxr edirlər... Uzun illər ərzində
bu nəcib və istedadlı insanla birgə işlədiyimə və dostluq etdiyimə görə çox məmnunam.”
Xanəli Kərimlinin dünyasını dəyişmiş teatrşünas, Azərbaycanın Əməkdar Mədəniyyət işçisi Cəlil Vəzirov, biologiya
elmləri namizədi, dosent, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əməkdar müəllimi Abbas Mehdiyev, tarix elmləri doktoru,
professor Həmzə Cəfərov, yazıçı-tədqiqatçı alim Rafiq Babayev,
şair, tarixçi alim, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar
Mədəniyyət işçisi Vaqif Məmmədov, filologiya doktoru Adil
Bağırov və filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycanın
Əməkdar müəllimi Sevindik Vəliyev haqqında yazdığı məqalələri olduqca təsirlidir. Onları tanıyanlar bu məqalələri oxuduqda
dostlar bir daha yada düşür və xoş xatirələrlə xatırlanır.
İstedadlı şair Xanəli Kərimlini 65 illik yubileyi münasibəti
ilə təbrik edir, ona yaradıcılığında və pedaqoji fəaliyyətində yeni
uğurlar diləyirik.
“Təhsil problemləri”, 01-07 oktyabr 2016-cı il
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TƏDBİRLƏ BAĞLI AÇIQLAMA
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Sosial Rifah və Tədqiqatlar İctimai Birliyi “Qarabağ
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında innovativ
təşəbbüslərin artırılması” lahiyəsi çərçivəsində noyabrın 7-də
Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində ingilis dilində çap olunmuş
“1918-ci il hadisələri: Dünyasını dəyişən şahidlər, unudulmayan tarix” kitabının təqdimatı keçirildi.
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Sosial Rifah və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin sədri Əkrəm
Bəydəmirlinin müəllifliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının verdiyi rəylər əsasında bu kitab işıq üzü görüb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə 1918-ci il
soyqırım hadisələrinin 5 ildən artıq müddətdə tədqiqatı həyata
keçirilib. Aparılan bu araşdırmalar bir neçə istiqamətdə olub.
Azərbaycanın maddi və mədəniyyət resurslarına, tarixi-memarlıq abidələrinə və ziyarətgahlarına qarşı törədilən vəhşiliklər
haqqında da məlumatlar toplanıb. Kitabda müxtəlif arxiv, kitab,
internet və KİV materiallarına istinad etməklə, tarixi proseslərlə
bağlı araşdırmalar aparılıb. Canlı şahidlərə və o dövrlə bağlı
məlumatlı insanlarla müsahibələrə üstünlük verilib. Azərbaycanın 6 rayonunun 30-a yaxın kəndindən olan 100-ə yaxın insanla
söhbət aparılıb. Birbaşa 1918-ci il hadisələrinin iştirakçıları,
canlı şahidləri təbii ki, barmaqla sayılası qədər az olmasına
baxmayaraq, onların fikirləri zamanında qələmə alınıb. Həmin
insanların dediyi faktlar informasiyaya çevrilib.
Kitabda 1918-ci il hadisələri ilə bərabər, ümumilikdə o
dövrdə gedən ictimai-siyasi proseslər təhlil olunub. Tarixi hadisələr, ermənilərin regionumuza köçürülməsi, Cənubi Qafqaz
əhalisinin etnik tərkibinin dəyişdirilməsi planı və bununla əlaqəli digər məqamlar xronoloji ardıcıllıqla və çoxsaylı mənbələrə
istinad etməklə təsvir edilib.
Həmin araşdırmalar zamanı toplanmış məlumatlar əsasında "1918-ci il hadisələri: Dünyasını dəyişən şahidlər, unudulmayan tarix" kitabının ingilis dilində çap olunması Azərbaycanın
haqlı və ədalətli mövqeyinin əsas hədəflərə çatdırılmasında
mühüm vasitə olacaq.
Tədbirdə QHT təmsilçilərinin, tədqiqatçıların və digər
iştirakçıların fikir və mülahizələri dinlənildi.
“Təhsil problemləri”, 08-15 noyabr 2016-cı il
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SAĞLAMLIQ İMKANLARI MƏHDUD OLAN,
AUTİZM XƏSTƏLİYİNƏ TUŞ GƏLMİŞ UŞAQLAR,
YAXUD XXI ƏSRİN YADA DÜŞMƏYƏN BƏLASI
Cəmiyyət mövcud olandan bu günədək valideynlər daim
övladlarının sağlam olması, sağlam böyüməsi üçün çalışmış,
hətta bu yolda bir çox əzab-əziyyətlərə də dözmüşlər ki, bu da
təbii haldır. Hər bir valideyn dünyaya gətirdiyi övladının sağlam
olmasını və sağlam böyüməsini istəyir. Lakin bəzi hallarda
dünyaya gələn uşaq müxtəlif formalarda problemli doğulur ki,
hazırda buna “sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” da deyilir.
Belə uşaqlardan bir qisminin tutulduğu xəstəliyə “autizm
xəstəliyi” də deyirlər.
Autizm nədir?
Bu sualın cavabı bu yaxınlarda Əməkdar elm xadimi,
professor Oruc Həsənlinin yenicəçapdan çıxmış “Autizm”
kitabında geniş şəkildə verilmiş və xəstəliyin mahiyəti, qanunauyğunluqları, valideyinlərin uşaqlarla davranma qaydaları,
xəstəliyi yüngülləşdirməyin və aradan qaldırmağın yolları, üsulları və texnologiyaları öz əksini tapmışdır. Kitabda həmçinin
autizm xəstəliyinin aradan qaldırılması və ona yanaşmalar da öz
əksini tapmışdır.
Müəllif kitabda autizm xəstəliyinin diaqnozunun qoyulmasından və bununla bağlı bir sıra problemlərə öz ilkin münasibətini bildirərək yazır ki, “Autizm xəstəliyinin diaqnozu Azərbaycanda təqribən 2000-ci ildən problemli uşaqlara qoyulmağa
başlayıb. Valideynlərə “uşağınız autizm sindromundan əziyyət
çəkir” deyəndə onlara çox zaman heç nə aydın olmur. Həmçinin
bunun əqli problem olmağına valideyn inanmır.
Nəzərinizə çatdırırıq ki, “autizm sindromu”nun yaranma
səbəbi hələ də dəqiqləşməmiş, müalicə metodu və əqli problem
olub olmaması 100% təsdiqini tapmamışdır. Bu problemdən
yeganə çıxış yolu gərgin metodik işdir. Bu prosesdə uşağın
ailəsi əsas vasitədir. Çünki tək əldən səs çıxmır. Mütəxəssislər
ancaq yol göstərə bilərlər. Autizm sindromu əsasən uşaqlarda 2206

4 yaşlarında özünü göstərir. Nə qədər tez bu problem aşkarlanıb
üstünə düşülərsə, bir o qədər də tez bu problem öz həllini
tapacaq.
Övladınızda, yaxınlarınızın uşaqlarında, bağçada və
ətrafınızda autizm sindiromlu uşaq gördükdə, daha diqqətli olun.
Çünki, onların diqqətə, qayğıya, xoş rəftara, təbəssümə və
cəmiyyətə ehtiyacları var.
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Bəs autizm sindiromlu uşağı necə müəyyən etməli, necə
tanımalı? Əvvəla autizm 1-4 yaşlarında daha dəqiq özünü
büruzə verir. Autizm sindiromlu uşaqlara məxsus olan tipik
xüsusiyyətlər əsasən aşağıdakılardır:
• Autizm sindiromlu uşaq onunla danışan adama baxmır;
• işarə ilə göstərilən yerə baxmır;
• yersiz ağlayır və ya gülür;
• bir sözü və ya bir hecanı dəfələrlə təkrar edir;
• gedib-gələcəyi yola bağlanır;
• gözünün yaxınlığında əli ilə təkrar hərəkət edir;
• özünə bilə-bilə xəsarət yetirir;
• tələbatı yoxdur;
• ünsiyyətə girməyə çətinlik çəkir;
• göz təmasından yayınır;
• işığı yandırıb-söndürməyi sevir;
• elektron əşyalara həvəsi olur;
• valideynə hədsiz bağlılıq və ya əksinə;
• bir yerdə çox yellənir;
• diqqətini bir yerə saatlarla zilləyir;
• musiqiyə həvəslidir və s.”
Müəllif eyni zamanda, dünyanın bir sıra psixoloq və
psixiatrlarının da fikirlərinə və Autizm sindromunun tarixinə
müraciət edərək yazır: “1943-cü ildə Amerika psixiatrı Leo
Kanner özünün psixiatrik klinikasında bir neçə uşaq üzərində
apardığı araşdırmalara əsasən yazılarında “erkən autizm sindromu” haqqında ilk dəfə məlumatlar verib. 1944-cü ildə Avstriyada Hans Asperger, Asperger sindromu haqqında məlumatlar
yayımlayır. Amma bu yayımlama II dünya müharibəsindən 20 il
sonra Avropada oxucuların və bu sferada çalışan mütəxəssislərin
ixtiyarına verilir.
Kannerin fikrincə, autizm sindromlu uşaqların əsas xüsusiyyətləri bunlardır: Yaratdıqları, seçdikləri qaydalara riayət
edirlər və yenilikləri qəbul etmirlər. Çəkici, diqqətli və bilikli,
xarici görkəmi, nə isə öyrənməyə qarşı çətinlik, ünsiyyətdə anormallıq və s. özünü göstərir. Hans Aspergerin fikrincə asperger
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sindromlu uşaqların əsas xüsusiyyətləri bunlardır: Başqalarına
qarşı safca və uyğun olmayan ümumi yaxınlaşmalar, ikili söhbət
deyil monoloq olaraq seyr edən monoton bir danışmaq tərzi, sırf
1-2 dəfə xüsusi bacarıq və s. Kannerin fikrincə bu xəstəliyə görə
oğlanların sayı qızların sayından 4 dəfə çoxdur. Bu fikir hazırda
öz təsdiqini tapıb. Kanner əvvəldən sindromun doğuşdan var
olduğuna inanırdı və buna görə də bu sindroma “erkən körpəlik
autizmi” adını vermişdi.
Daha sonra autizm sindromu olmadan əvvəl bir ya da iki il
normal inkişafı göstərən uşaqlarda da eyni sindromun olduğunu
aydınlaşdırdı. Onun fikrincə, 3 yaşdan əvvəl uşaqlardakı sindrom tipik autizmdir. Sonra yaranarsa atipik autizm sayılır.
Autizmin başlanmasını isə Kanner belə şərh edirdi: Valideynlər 3 yaşa qədər uşaqlarındakı hansısa bir problemin olduğunu hiss etmirlər. Bu yaşlarda uşağın nitqində gecikmənin çox
zaman normal olmasına inanırlar. Daha sonralar nitqdə və
hərəkətədə olan problemlər valideynləri narahat edir. Zaman–
zaman bu başlanğıcdan sonra yüksək qızdırmalar olur. Yüksək
qızdırmanın səbəbi ensefalit (beyində virus infeksiyası) ya da
travmaların olması müşahidə olunur. Ancaq bəlli bir səbəb
olmaya da bilər. Bu sıralanmaya ev dəyişmə, 2-ci bacı və ya
qardaşın dünyaya gəlməsi kimi hallar da aid ola bilər. Hans
Aspergerin fikrincə, aisperger sindiromlu uşaqların 3-yaşına
qədər danışma və hərəkətində heç bir problem olmur. Sonralar
isə hərəkətlərində qeyri-adi dəyişmələr, ünsiyyət problemi,
insanlardan qaçma kimi hallar baş verir. Əsas günahı isə ailədə
görürdü. Bu fikir isə ehtimal olaraq qalırdı”.
Ümumiyyətlə, müəllif kitabda autizm problemini müxtəlif
mövzular adı altında verir ki, bu da kitabın oxunaqlı və anlaşıqlı
olmasını təmin edir.
Məsələn: Autizm sindromunun tarixindən, Mütəxəsislər
autizm haqqında, Autizm haqqında mütəxəsislərin rəyi və məsləhətləri, Autizmin xüsusiyyətləri və əlamətləri, Autizm sindromu, Hər bir ananın bilməli olduğu xəstəlik-autizm, Autizm
haqqında valideyinlərə bir neçə tövsiyyələr, Autik uşaqlarda
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diqqətin tərbiyəsi və inkişafı, Autizm və yaranması, Autizm və
cəmiyyət, Tanınmış autizm sindromlu şəxslər, Autistlərin təffəkür səviyyələri, Autizm nəticəsində zədələnən sosial sahələr,
Uşaqlarda dezinteqrativ pozuntu və autizm, Autizmli uşaqlarda
göz kontaktı, Autizm uşaqlar üçün terapiya rejimi, Autizm
uşağın ailəsinin keçirdiyi sosial psixoloji adaptasiya mərhələsi,
Əqli inkişafdan geri qalmış uşaqlarla təlim-tərbiyə işinin psixoloji əsasları, Autogen məşq texnikası belə aparılır, İnsan motivasiyası ilə bağlı testlər, Psixi sağlamlıq günün tələbidir, Autizm
Azərbaycanda, Autizmlə bağlı görulməli işlər, Autizmi tanıyaq kimi başlıqlar altında araşdırılan və münasibət bildirilən
məsələlər oxucunun sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar haqqında hərtərəfli məlumatlar əldə etməsinə şərait yaradır.
Kitabda autizm xəstəliyini doğuran səbəblər, diaqnoz
müddəti, yaş hədlərinə görə təhsil imkanları, dil danışıq
terapiyası, məşğələ terapistləri və təkliflər mühüm yer tutur.
Bu mənada professor Oruc Həsənlinin “Autizm” kitabı
hər bir ailə üçün, eyni zamanda hər bir pedaqoq-psixoloq və
loqopedlər üçün gərəkli bir kitabdır.
Əşrəf Hümmətov,
İlham Hüseynli,
“Təhsil Problemləri”, 24-31 dekabr 2016-cı il,
01-07 yanvar 2017-ci il
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ÖYRƏDƏNLƏR, ÖYRƏNƏNLƏR...
Əməkdaşımız Əşrəf Hümmətovun “Öyrədənlər, öyrənənlər, uğurlar” kitabı bu yaxınlarda “Elm və təhsil” nəşriyyatında
çapdan çıxıb. “Təhsilimizin inkişafı sahəsində uğurları ilə fərqlənən müəllimlər”, “Uğurları ilə seçilən təhsil ocaqları”, “Etimadı doğruldan məzunlar, tələbələr, şagirdlər” və “Yeni kitablar”
bölümlərindən ibarət 312 səhifəlik kitabın redaktorları yazıçıjurnalist, “Təhsil problemləri” qəzetinin Baş redaktoru Malik
Rəcəb (Qurbanov) və sabiq əməkdaşımız İlahə Rəhimovadır.
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Kitabda respublikanın əməkdar müəllimləri Yusif Məmmədov, Nərgiz Kazımova, Ayaz Həsənov, “Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif edilmiş
Rüxsarə Əlizadə, Elxan Məmmədov, Səkinə Bədəlova, İradə
Bayramova, Naibə Kərimli (Kərimova), təhsilin inkişafındakı
xidmətlərinə və gənc nəslin təlim-tərbiyəsindəki yüksək nailiyyətlərinə görə “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
Fəxri Fərmanı”na layiq görülmüş Sona Hacılı, “Ən yaxşı
müəllim” müsabiqəsinin qalibləri Təranə Məhəmmədova, Gülbəniz Valehova, müxtəlif mükafatlara, təltiflərə layiq görülmüş
Şakir Mikayılov, Bəxtiyar Əhmədov, Ləzifə Hüseynova, Günay
Babatova, Vüsalə Həsənova, Nərgiz Kərimova, Gülnurə Əliyeva, Pərvanə Həsənova, Əhliman Ağaverdiyev, Nail Bayramov,
Tarix Fətullayev və başqalarının pedaqoji fəaliyyətindən geniş
bəhs olunub.
“İstedadlı alim, müəllim dost” məqaləsində Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Vəli Əliyev haqqında 46 il bundan öncə tələbəsi
olmuş Həsən Əliyevin xatırlaması, Vəli müəllimin isə Həsən
Əliyevin atası, dövlət xadimi Zülfəli Əliyevin onun bir alim
kimi yetişməsində göstərdiyi səmimi, təmənnasız diqqət və
qayğısından söhbət açması oxucuda ülvi hislər doğurur.
“Uğurları ilə seçilən təhsil ocaqları” bölümündə Xırdalan
şəhərindəki 5 nömrəli, Bakıda fəaliyyət göstərən Füzuli rayon
48 nömrəli, paytaxtın Nizami rayonundakı 12 nömrəli, Sabunçu
rayonundakı 69 və 94 nömrəli tam orta məktəblərin nailiyyətlərindən ətraflı söhbət açılıb.
Məktəblərdə aparılmış “Açıq dərs”lərdən, müxtəlif mövzularda keçirilmiş tədbirlərdən qələmə alınmış məqalələr oxuculara müəyyən bilgi-məlumat verir və maraqla oxunur. “Türkün
Çanaqqala zəfəri”, Beyləqanda görüş”, “Vətən əmanətdir”, “Riyaziyyat elmlərin şahıdır”, “Horadiz şəhərinə səfər, əsgərlərlə
görüş”, “Tamaşanı ikincilər hazırlamışdı”, “Sərkərdənin yubileyi qeyd olundu”, “Ana dili bizim milli mənliyimizdir”, “Məktəb
illəri arxada qaldı” və digər məqalələr sadə, oxunaqlı bir dildə
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qələmə alınıb. Məqalələr oxucunu yormur, onu ardıcıl oxumağa
və yaddaş üçün qeydlər aparmağa sövq edir.
“Etimadı doğruldan məzunlar, tələbələr və şagirdlər”
bölümündə müəllif Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Aytac
Məmmədova, Aysel Heydərova, Lənkəran Dövlət Universitetinin tələbəsi Ruslan Baxşeyişli, Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının tələbəsi
Xəyalə Əfəndiyeva, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin
tələbəsi Rəsul Qasımov, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin tələbəsi Nərgiz Qasımova, məktəbli Vüsal Məmmədzadə,
Rüfət Bayramov, İsmayıl Əsədli, naxçıvanlı məktəbli-rəssam
Ülviyyə Şirinova və başqaları ilə oxucuları yaxından tanış edir.
“Yeni kitablar” bölümündə isə Səməndər Məmmədovun
“El sevəni aləm sevər”, Amil Əsgərovun “Musiqi tarixi”, Asif
Kəngərlinin “Bəla”, Cəvahir Ağayevanın “Unudulmayan xatirələr” və digər kitabların qısa məzmunu və təqdimat mərasimlərində söylənilən fikirlər oxuculara çatdırılıb.
İnanırıq ki, Əşrəf Hümmətovun “Öyrədənlər, öyrənənlər
və uğurlar” kitabı təhsil işçiləri, tələbə və məktəblilər, eyni
zamanda digər oxucular tərəfindən də maraqla qarşılanacaqdır.

Günay Əlizadə,
“Təhsil problemləri”,
08-15 sentyabr 2016-cı il
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MÜƏLLİF HAQQINDA MƏLUMAT
Hümmətov Əşrəf Əli oğlu 25 oktyabr
1947-ci ildə Naxçıvan rayonunun (indiki
Babək) Zeynəddin kəndində müəllim
ailəsində anadan olub. 1961-ci ildə
kənddəki 7 illik məktəbi, 1965-ci ildə
qonşu Leninabad (indi Kərimbəyli) kənd
orta məktəbini bitirib. 1965-1966-cı
tədris ilində Bakı Kooperativ Texniki
Peşə Məktəbində təhsil aldıqdan sonra
Bakı Kooperativ Texnikumunda təhsilini
qiyabi davam etdirməklə bərabər əmək
fəaliyyətinə başlayıb. 1967-ci ilin yanvarında hərbi xidmətə
çağırılıb. 1969-cu ilin iyun ayında ordu sıralarından tərxis
olunan Əşrəf Hümmətov Azərbaycan Dövlət Univer- sitetinin
Jurnalistika fakültəsinə (Bakı Dövlət Universiteti) qəbul olunub
və 1974-cü ildə ali təhsilini başa vurub. 1973-cü ildən ehtiyatda
olan zabitdir. Dəfələrlə hərbi təlimlərdə olub, rota komandiri
vəzifəsinədək yüksəlib. O, 1974-75-ci illərdə Bakıda «Gənclik»
nəşriyyatında, 1975-ci ilin avqust ayından 1995-ci ilin avqust
ayınadək Naxçıvan MR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri
Komitəsində, 1995-ci ilin avqust ayından 2009-cu ilin noyabr
ayınadək «Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri» Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətində redaktor, böyük redaktor, şöbə müdiri
və digər vəzifələrdə təhsil, gənclik və xəbərlər readksiyalarında
işləyib və əsasən təhsildən yazıb. 1974-1975-ci tədris ilində
Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər Institutunda yeni təşkil
olunmuş ictimai peşə fakültəsində (Jurnalistika ixtisası üzrə)
müəllimlik edib. 1976-1978-ci illərdə Azərbaycan KP MK
Marksizim-Leninizm Universitetinin Naxçıvan filialında
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