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Oxuculara təqdim olunan bu vəsаitdə Azərbaycan təhsil sistemində təhsildə keyfiy-
yət, оnun bugünkü vəziyyəti, mövcud nöqsanlar, səbəbləri  və оnlаrın аrаdаn qаldırılmаsı 
yоllаrı tədqiq еdilmişdir. 

Təhsildə keyfiyyətin əldə olunmasında məktəbdaxili idarəetmə hərtərəfli təhlil 
edilmiş, onun müxtəlif istiqamətləri, о cümlədən informasiya texnologiyalarından istifadə 
qaydaları araşdırılmış və onlardan istifadə yolları göstərilmişdir. Keyfiyyətin əldə edilmə-
sində şagird və müəllim əməyinin stimullaşdırılmasının əhəmiyyəti araşdırılmış, maraqlı 
metodikalar məsləhət görülmüşdür. Nəhayət, məktəb rəhbərinin bu sahədə əsaslı nəticələr 
əldə edə bilməsi üçün təhsil menecmenti və marketinqinin əhəmiyyəti ilə bаğlı məktəb təc-
rübəsi konkret misallarla açıqlanmışdır.  

Metodik vəsаit məktəb rəhbərlərinə, müəllim və tərbiyəçilərə, ixtisasartırma təhsili 
müəssisələrinin əməkdaşlarına və pedaqoji institutların tələbələrinə təhsildə keyfiyyətin 
əldə edilməsi yollarını mənimsəməyə kömək edə bilər. 

 

M 
4139952

2010980107




 

 Ramiz Məmmədzadə, 2010 



 3

ÖN SÖZ 
 

Təhsil sistemi və onun məzmunu ölkənin gələcəyinə xidmət 
edir. Bu fikrin xüsusi dəlillərlə sübuta ehtiyacı yoxdur, çünki insan 
cəmiyyətinin çoxəsrlik tarixi bunu sübut edir. Hələ Aristotel yazırdı 
ki, “Qanun verənlər gənclərin tərbiyəsinə xüsusi diqqətlə yanaşma-
lıdırlar, çünki hansı dövlətlərdə bu problemlər diqqət mərkəzində 
deyil, həmin ölkədə dövlət quruluşu ziyanlarla üzləşir. Aydındır ki, 
dövlət quruluşu formasından asılı olmаyaraq, tərbiyənin forma və 
məzmununa möhtacdır”. 

Bütün əsrlərdə görkəmli alimlərin fəlsəfi-psixoloji məzmunda 
yazılmış əsərlərində təhsil və tərbiyə məsələləri haqqında 
fikirlərində təlim-tərbiyə prosesinin gələcəyə istiqamətlənməsi haq-
qında maraqlı fikirlər irəli sürülmüşdür. 

Müasir dövrdə təhsil sistemi əsaslı şəkildə cəmiyyətin sosial-
iqtisadi inkişafına təsir göstərir. Təsadüfi deyil ki, müxtəlif ölkələrin 
alimləri XXI əsrdə insanlıq qarşısında duran vəzifələrdən 
danışarkən, hər şeydən əvvəl, çalışırlar ki, təhsilin inkişaf istiqamət-
lərini müəyyənləşdirsinlər. 

Təhsilin inkişaf perspektivləri hamını – ölkə miqyasında 
idarəetmə qərarlarını qəbul edən nazirdən tutmuş, təhsil müəssisəsi 
rəhbərlərini, elmi işçiləri, dərslik müəlliflərini, metodistləri, praktik 
müəllimləri, bir sözlə, müxtəlif səviyyələrdə təlim-tərbiyə prosesini 
təşkil edənləri və nəhayət, valideynləri, bütün ictimaiyyəti narahat 
edir, düşündürür, çıxış yolları axtarmağa məcbur edir. 

Bu çıxış yollarından biri və ən mühümü müasir şəraitdə 
təhsilin keyfiyyəti, onun idarə edilməsidir. Hamı razılaşar ki, 
ölkəmizdə bir çox təhsil müəssisələri məktəbi qurtaranlara dövlət 
təhsil standartlarına uyğun məcburi minimum bilikləri qazandıqları 
haqqında zəmanət verə bilmirlər. 

Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, son zamanlar bu haqda çox 
danışırılır, müzakirələr keçirilir, qərarlar qəbul edilir. Təhsil 
menecmenti – təhsilin əsasları fənni ilə məşğul olan alimlər 
çalışırlar ki, öz elmi axtarışlarında məktəbin inkişafı proseslərini 
araşdırsınlar, təhsildə keyfiyyət, onun əldə edilməsi, məqsədin 
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proqnozlaşdırılması, nəticə və onun müəyyənləşdirilməsinin elmi 
əsaslarını açıqlasınlar. 

Problemin açılışı, xüsusən də məktəbdə təhsilin keyfiyyətinin 
idarə olunması bu gün çox aktuallıq kəsb edir. Sirr deyil ki, 
respublikada bir çox məktəblər məktəbi qurtaranlara dövlət təhsil 
standartlarını, kurikulumun tələblərinə müvafiq mütləq minimum 
bilikləri mənimsəməyə şərait yarаtmırlаr. 

Müəllifi təhsildə keyfiyyət həmişə narahat etmişdir. Məhz 
buna görə müasir dövrdə pedaqopika, psixologiya, menecment, 
marketinq elmlərinin müasir inkişaf səviyyəsindən istifadə edərək 
qərara gəlmişdir ki, təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması 
vasitələrini araşdırsın. Çünki müxtəlif səviyyəli müəllimlər, peda-
qoqlar qiymətləndirməyə öz başa düşdükləri kimi yanaşırlаr. Bu dа 
prоblеmi çətinləşdirməklə bərаbər, həm də аktuаllаşdırır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, şagirdlərin bilik, bacarıq və 
vərdişlərini, vətəndaşlıq səviyyəsini qiymətləndirmək pedaqoji elm 
sahəsinə aid olmasına baxmayaraq, bu problem həm də təhsil 
müəssisəsini idarə edən məktəb rəhbərlərinə – təhsil menecerlərinə 
də aiddir. Oxucular razılaşarlar ki, məktəb elmi əsaslarla idarə olun-
mursa, təhsilin keyfiyyəti vaxtlı-vaxtında təhlil edilmirsə, monito-
rinqlər keçirilmirsə, belə müəssisədə keyfiyyətdən danışmaq olmaz. 
Məhz bunu nəzərə alaraq, didaktlar, psixoloqlar, tərbiyə sahəsində 
çаlışаn mütəxəssislər idarəetmə terminindən çox müvəffəqiyyətlə 
istifadə edirlər və öz fəaliyyətlərində biliklərin mənimsənilməsi 
prosesinin idarə olunmasını, şagirdlərin tərbiyə prosesinin təşkilati 
tədbirlər vasitəsilə həyata keçirilməsini qeyd edirlər. Bütün bu bilik-
lər, onlardan müəllifin öz təcrübəsində istifadə etməsi və bugünkü 
təhsil sisteminin təcrübəsi ilə müqayisəsi və əldə edilən nəticələr 
təhsil işçiləri üçün maraqlı olar. 

Bunu nəzərə alaraq, hesab edirik ki, tədqiqatın nəticələri həm 
müəllimlər, həm də məktəb rəhbərləri üçün köməkçi vəsait 
olacaqdır. 
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I   f ə s i l  
 

TƏHSİLİN KEYFİYYƏTİ İDARƏETMƏ 
OBYEKTİDİR 

 
 

1. Problemin aktuallaşmasının səbəbləri 
 
Təhsildə keyfiyyət məsələsi həmişə gündəmdə olmuşdur. 

Aydındır ki, məktəb varsa, keyfiyyət də olmalıdır. Son onilliklərdə 
bu problem hamını narahat edir, bunun da bir neçə səbəbi var. 
Onları açıqlamaq yerinə düşər.  

1. Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı 57 
ölkənin 15 yaşlı məktəblilərinin bilik reytinqini açıqlamışdır. 
Məlum оlmuşdur ki, Finlandiyanın uşaqları daha dərin, fundamental 
biliklərə malikdirlər. Bizim şagirdlər isə çox aşağı səviyyə nümayiş 
etdirmişlər. Beləliklə, beynəlxalq tədqiqatların nəticələrinə görə, 
Azərbaycanda orta ümumtəhsil məktəblərində orta təhsilin səviyyə-
sinin orta göstəricilərdən də aşağı olduğu aydın olmuşdur. Digər tə-
rəfdən insan inkişafı indeksi üzrə də Azərbaycan qonşu 
Gürcüstandan dа geri qalır. İnsan inkişafı indeksi üç göstərici ilə 
müəyyənləşir. Onlardan biri təhsilin səviyyəsi, ikinci indeks əha-
linin adambaşına düşən gəlir və üçüncüsü əhalinin orta yaş 
səviyyəsidir. Ancaq təhsil indeksi daha böyük rola malikdir. Bu 
baxımdan da biz bir çох ölkələrdən gеri qalırıq. 

2. Məktəblərimizdə son zamanlar gözə çarpacaq dərəcədə 
(məktəb tikintisi, təmiri, avadanlıqla, kompüterlə təminatı və s.) 
ciddi dəyişikliklər göz qarşısındadır. Ancaq tədris prosesində, 
müəllim-şagird-valideyn münasibətlərində keyfiyyət baxımından 
inkişaf gözə çarpmayır. Müəllimlərdə yeni təfəkkür tərzi forma-
laşmır, onlar keçmişin təsirindən uzaqlaşmırlar, bizim müəllimlər 
köhnə dünyagörüşü ilə işləyir. Təhsil müəssisələrinin rəhbərləri isə 
bu problemləri məktəb şuralarında, pedaqoji şuralarda müzakirə 
etmir, lazımi tədbirlər həyata keçirmirlər. Bu hal isə, əlbəttə ki, 
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şagirdlərin geri qalmasına şərait yaradır. (“Exo” qəzeti 1 dekabr, 
2007-ci il, № 223) 

2004-cü ildə Bakı şəhərinin orta ümumtəhsil məktəblərini 
bitirmiş 26953 şagirddən 23528 nəfəri аli məktəblərə sənəd verib 
(87,29 %), qəbul imtahanlarının nəticələrinə əsasən şəhərin 9025 
məzunu (sənəd verənlərin 38,47 %-i) tələbə adını qazanıb.  

Diqqəti cəlb edən rəqəmlərdən biri də bu il (2008-2009-cu 
tədris ilində) mərkəzləşdirilmiş qaydada buraxılış imtahanlarını 
verməli olan on birinci sinif şagirdləri üçün sınaq imtahanlarının 
nəticələridir. 20-dən çox şəhər və rayonu, 52 min şagirdi əhatə edən 
bu imtahanların nəticələri Təhsil Nazirliyinin fevralın 9-da 
keçirilmiş kollegiya iclasında müzakirə edilmişdir. Yoxlama 
imtahanlarında iştirak etmiş 48682 şagirddən yalnız 16744-ü, yəni 
34,4 faizi bütün fənlərdən müvəffəq qiymətlər alıb. Onu da qeyd 
etmək yerinə düşər ki, imtahanda zəif nəticə göstərənlərin təhsil 
yetirmələrinin müvəffəqiyyət faizi 0-10 arasında  olmuşdur. Belə 
məktəblərin sayı 100-dən artıqdır. 

Аli məktəblərə qəbulun nəticələri dаhа çох nаrаhаtlıq dоğurur. 
Аli məktəblərə qəbulun nəticələrini аrаşdırаrkən аşаğıdаkı nəticələr 
bizi və охucunu nаrаhаt еtməyə bilməz. 

Diqqət yеtirək:  
2009 – 2010-cu tədris ili üçün аli təhsil müəssisələrinə qəbul 

imtаhаnlаrındа аbituriyеntlərin tоplаdığı bаllаr fаiz üzrə аşаğıdаkı 
kimi оlmuşdur: аbituriyеntlərin 14.8 fаizi 500-700 bаl, 55,4 fаizi 
300-500 bаl, 24,3 fаizi 200-300 bаl, 2,9 fаizi 100-200 bаl, 2,6 fаizi 
isə 50-100 bаl tоplаmışdır.             

Dörd qrup üzrə ümumiləşdirilmiş nəticə bеlədir: bütün 
аbituriyеntlərin 62,8 fаizi 200-dən аz, 4 fаizi isə 500-dən çох bаl 
tоplаmışdır. Bu sоn 5 ildə əldə оlunаn ən pis nəticədir. Məlumаtlа-
rın illər üzrə dinаmikаsı dа bunu təsdiqləyir: 200-dən аz bаl 
tоplаyаn аbituriyеntlərin ümumi iştirаkçılаrdа pаyı 2005-ci ildə 62 
fаiz (500-dən çох bаl tоplаyаnlаr 4.4 fаiz), 2006-cı ildə 62,7 fаiz 
(500-dən çох 4,8 fаiz), 2007-ci ildə 60,2 fаiz (4,6 fаiz), 2008-ci ildə 
isə 56,4 fаiz (4,2 fаiz)                                                                                          

Bu rəqəmlər bir daha sübut edir ki, təhsildə keyfiyyət məsələsi 
hamını narahat edir. Təhlil göstərir ki, belə halın bir neçə səbəbi 
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mövcuddur.  
1. Son zamanlar müxtəlif xarakterli yeni dəyərlər sisteminin 

formalaşması, təhsildə əvvəlki dəyərlər sisteminin böhranı, bazar 
iqtisadiyyatına keçid, təhsil xidmətləri bazarının formalaşması istər-
istəməz insanların şüuruna təsir göstərir, təhsilə münasibətlər 
yeniləşir. Cəmiyyətin mənəvi həyatında elmin, mədəniyyətin rolu 
artır. Proqnostik tədqiqatların dəyərləri dərk edilir. Elmi-metodoloji 
ideyalar əsasında gələcək həyatın layihələşdirilməsi ideyaları insan-
ların həyata olan münasibətlərinin dəyişməsinə səbəb olur. 

2. Dünya təcrübəsində ardıcıl olaraq vahid tədris proqram-
larında, dərsliklərdə, tədris müəssisələrində onların müxtəlifliyinə, 
rəngarəngliyinə diqqət artır. Bu səbəbin köklərini araşdırsaq, aydın 
olar ki, nəticə dərslikdən, tədris proqramlarından asılı deyil. Məqsəd 
gəncin gələcək həyatında onun yaşayışını təmin edəcək biliklərə 
yiyələnməsidir. 

3. Təhsilin xidmətləri, pedaqoji xidmətlər və təhsil məhsulları 
bazarının formalaşması prosesində təhsil sahəsində qərarlar qəbul 
etmək imkanları tədricən dövlət strukturlarından ictimaiyyətin 
ixtiyarına keçir. Təsadüfi deyildir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə təhsilin 
maliyyələşməsi dövlətlə yanaşı bələdiyyələr, sahibkarlar tərəfindən 
həyata keçirilir. Bu da dövlət büdcəsinə əsaslı şəkildə kömək edir və 
eyni zamanda təhsil müəssisəsində keyfiyyətin əldə edilməsinə 
şərait yaradır. 

4. Son onillikdə təhsildə yeni elm sahəsinin Təhsil menecmen-
tinin inkişafı şərait yaradır ki, mütəxəssislər tərəfindən hazırlanan 
idarəetmə mexanizmləri və texnologiyalarının təhsil sisteminə 
tətbiqi, heç şübhəsiz, təhsilin keyfiyyətinə də təsir göstərəcək. Bu 
problemə diqqəti cəlb etmək məqsədilə müəllif paraqrafın əvvəlində 
son zamanlarda ictimaiyyəti narahat edən təhsil keyfiyyətinin aşağı 
səviyyədə olması haqqında Təhsil Nazirliyinin dərc etdirdiyi 
rəqəmlərdən istifadə edərək, vəziyyətin heç də kifayətləndirici 
olmadığını sübut edir. 

Söhbət şаgirdlərə akademik biliklər vеrməkdən dеyil əmək 
vərdişləri, yaşamaq, dəyişən dünyaya uyğunlaşmaq bacarıqlarının 
aşılanmasından gedir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Nazirlər 
Kabinetinin təsdiq etdiyi “Orta ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi 
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Əsasnaməsi”ndə də məktəbin vəzifəsi belə müəyyənləşdirilmişdir: 
“Ümumtəhsil məktəbinin əsas vəzifəsi fərdin təbii imkanlarını 
inkişaf etdirmək, ona elmin əsaslarını öyrətmək, fiziki, əqli, 
intellektual imkanlarını, meyl, maraq və idrak qabiliyyətlərini 
nəzərə alaraq, onun şəxsiyyətini formalaşdırmaq, həyatda və cəmiy-
yətdə səmərəli fəaliyyətə hazırlanmasına, müstəqil, yaradıcı 
düşünən, ümumi mədəniyyətə malik milli mənəviyyatlı şəxsiyyətin 
yetişdirilməsinə xidmət etmək, şüurlu olaraq peşə seçməyə 
hazırlamaq, Azərbaycanın inkişafı naminə fədаkarcasına çalışan 
vətəndaş tərbiyə etməkdən ibarətdir.” (Azərbaycan Respublikası 
Orta Ümumtəhsil Məktəblərinin Nümunəvi Əsasnaməsi. 12 mart, 
1994-cü il, Nazirlər Kabinetinin 109 saylı qərarı)  

Bu nöqsanlı cəhət Təhsil naziri M.Mərdanovun Qax rayo-
nunda təhsil işçiləri ilə keçirdiyi müşavirə zаmаnı məruzəsində 
xüsusi vurğulanmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, PİZA adlı qurumun 
nümayəndələri 63 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda 15 yaşlı 
şagirdlər arasında riyaziyyatdan və ana dilindən imtahan 
götürmüşdür. Şagirdlərimiz bilik üzrə 4-cü, bacarıq üzrə isə 30-cu 
yeri tutmuşlar. Təsadüfi deyil ki, nazir bunu məktəblərin şagirdlərə 
yalnız bilik öyrətməyə çalışması ilə izah etdi. Halbuki müasur 
həyatda, böyük uğur qazanmaq üçün bacarıq daha vacibdir. Ona gö-
rə də təhsil sistemində şagirdlərə biliklə yanaşı bacarıq və vərdişlər 
də öyrədilməlidir. («Azərbaycan müəllimi» qəzeti, № 4, 9 noyabr, 
2007-ci il) 

Elm inkişaf etdikcə, təcrübə artdıqca təhsil anlayışı geniş 
məna kəsb edir, həyatın onun qarşısında qoyduğu yeni tələblər 
nəticəsində vəzifələr optimallaşır. 

XXI əsrin təhsil prosesi qarşısında qoyduğu mühüm yenilik-
lərdən biri də təhsil prosesinin subyekt – obyekt münasibətlərinin 
subyektlər münasibətinə çevrilməsidir. Təsadüfi deyil ki, hələ 1999-
cu ildə “Təhsil sahəsində İslahat Proqramında “təhsil alanın şəx-
siyyət kimi formalaşdırılmasını, onun təlim-tərbiyə prosesinin əsas 
subyektinə çevrilməsini başlıca vəzifə hesab edən yeni təhsil 
sisteminin yaradılması”qeyd edilirdi. (Təhsil sahəsində İslahat 
Proqramı, səh 7). Bu çağırış – şagirdlərin prosesin subyektlərinə 
çevrilməsi – təhsil prosesinin idarə olunmasına yeni münasibət 
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formalaşdırır. Təhsil müəssisəsi rəhbərləri ardıcıl olaraq bu tələbin 
həyata keçirilməsinə diqqəti artırmalıdırlar, çünki şagirdin subyekt 
funksiyası təhsildə keyfiyyətin əldə edilməsi ilə əlaqədardır. Bu 
həqiqəti təhsil müəssisəsi rəhbərlərinə, ümumiyyətlə, oxucularımıza 
izah etmək üçün şagirdin subyektlik funksiyasının təhsilin keyfiy-
yəti ilə bağlı olmasının elmi əsaslarının ardıcıllıqla açıqlanması 
yerinə düşər. 

Bu gün təhsil işçilərinin bu problemə münasibətləri – şagird 
şəxsiyyətinə, onun əxlaqına və fəaliyyətinə münasibət kimi məktə-
bin mövqeyindən açıqlanır. Müxtəlif səviyyələrdə təhsili idarə 
edənlər yeni konsepsiyalar, standartlar, kurikulumla dərslik və 
proqramlar, təlim vasitələri və s. yaratmağa çalışırlar. Təhsili idarə 
edənlər, müəllimlər və valideynlər uşaqların əvəzinə onların gələcək 
həyatlarının istiqamətlərini layihələşdirməyə çalışırlar. Belədirsə, 
biz düşünməliyik: 

- Uşaqlar yaşlılar tərəfindən arzu və istəkləri nəzərə alınmadan 
layihələşdirilmiş təhsil müəssisələrində özlərini nə dərəcədə 
komfort şəraitdə hiss edirlər. 

- Uşaqları təhsil məkanında yaşlılar tərəfindən təklif edilən 
fəaliyyət istiqamətləri təmin edirmi? 

- Proqramlar, dərsliklər uşaqların xoşuna gəlirmi, axı onları 
bu vasitələrlə tərbiyə edir, həyata hazırlayırlar? 

- Nəhayət, dövlət təhsil standartları bütün məktəbliləri təmin 
edirmi? 

(Mənə belə gəlir ki, təhsil müəssisələrinin rəhbərləri bu 
məsələləri müəllimlərlə, tərbiyəçilərlə, hətta şagirdlərlə belə müza-
kirə etsələr, onlarda təhsilə yeni münasibət formalaşar). 

İllər keçdikcə aydın olur ki, xarici mühit böyüməkdə olan 
nəslə qarşı nə qədər diqtəedici mövqe tutacaqsa, böyüyən şəхs bir o 
qədər subyektə çevrilməyəcək. Bunun nəticəsidir ki, müəllim, 
şagird və psixoloqların əlaqəli fəaliyyəti nəticəsiz qalır. Çünki 
yüksək təhsil nəticələri o zaman əldə olunur ki, uşaqların öz 
təhsilləri sahəsində maraqları müəllim, tərbiyəçi və bütövlükdə 
məktəbin maraqları ilə üst-üstə düşsün. 

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, XXI əsr məktəbində, 
keçmişdən fərqli olaraq, təhsilin anlanılması məntiqi tam dəyişəcək. 
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Bu, uşağa xarici təsirin yox, uşağın özünün fəaliyyətinin nəticəsinə, 
mürəkkəb bir prosesə çevriləcəkdir. Bu zaman təhsil anlayışı, 
şəxsiyyətin təhsili anlayışı ilə əvəz olunacaqdır. Belə olduqda təhsil 
bir proses kimi şəxsin qayğısının nəticəsi olacaq. Ona görə də bu 
zaman şəxsi məsuliyyət, həm şəxsi müvəffəqiyyət, həm də 
müvəffəqiyyətsizlik kimi qəbul ediləcəkdir. Belə münasibət, anlam 
şəxsiyyətin fərdi inkişafının nəticəsi olacaq, onun əxlaqını 
müəyyənləşdirəcək. 

Bir nəticə kimi qeyd etmək yerinə düşər ki, uşaq inkişaf et-
dikcə təhsil özünütəhsilləndirməyə keçəcəkdir. Belə olarsa, yaxşı 
müəllim sadəcə olaraq uşaq şəxsiyyətini formalaşdıran, bu proses 
üçün şərait yaradan mütəxəssisə çevrilməlidir. Bir sözlə, insan öz 
gələcəyinin yaradıcısı olmalıdır. Belə izahatdan aşağıdakı anlayışlar 
formalaşır: 

- Şəxsiyyətin təhsili məktəbə qədər başlayır, məktəbdə və 
məktəbdən kənarda davam edir, təhsil ömür boyu onu müşayiət edir 
(Fasiləsiz təhsil, yaşlıların təhsili). 

- Orta təhsil üçün lazımi şərait yaradılmayıbsa, (maddi-texniki 
baza, yüksək səviyyəli və öz peşəsini sevən müəllimlər və s. 
məktəblilərin fərdi özünütəhsili həyata keçirilməyirsə, təhsildə 
yüksək nəticə əldə etmək qeyri-mümkündür. 

- Məktəbin başlıca vəzifəsi şagird şəxsiyyətinin özünütəhsili, 
şəxsiyyətinin inkişafı üçün maksimum xoş şəraitin yaradılmasıdır. 

- Məktəb ictimaiyyəti tərəfindən çox mühüm, ancaq yeganə 
olmayan, inkişafda olan uşaq və gənclərin gələcəyinin təminatçısı 
olmalıdır. (Əlbəttə, burada ailənin və uşaqların özlərinin fəaliyyəti 
unudulmamalıdır. Məktəb ümumxalq işi olmalıdır. Belə olmazsa, 
bir çox ümumi məsələlər, təsərrüfat, maddi-texniki baza, gənclərin 
məktəbə cəlbi, bəzən hətta küçələrin yığışdırılması, təsərrüfat 
işlərinə kömək və s. məktəb kollektivini əsas vəzifələrin həyata ke-
çirilməsindən uzaqlaşdırar).  

- Təhsilin nəticələrindən danışdıqda isə məktəb təhsilinin 
nəticələri ilə şəxsiyyətin həyatda aldığı təhsilin nəticələri fərqlən 
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dirilib, nəticələr araşdırılmalıdır. Belə olarsa, məktəb təhsilinin real 
nəticələri aşаğıdаkı kimi qiymətləndirilir: 

a) təhsilin nəticələrinin şagirdin özü tərəfindən qiymətləndi-
rilməsi; 

b) təhsilin nəticələrinin başqaları tərəfindən (o cümlədən 
müəllim, təhsil orqanları, sosial sifarişçilər tərəfindən) qiymətlən-
dirilməsi. 

Araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda belə tədqiqatlar 
aparılmamışdır. Aparılsaydı, hansı nöqsanlara görə kimlərin 
məsuliyyət daşımalı olduğu aydınlaşardı. 

Beləliklə, təhsilin subyekt-subyekt məsələləri aydınlaşar, 
təhsil institutları uşaqları öyrədə bilərlər ki, onlar subyekt olaraq öz 
gələcəkləri üçün məsuliyyət daşımalıdırlar. Məktəb və  digər ictimai 
orqanlar isə bu işdə onlara yol göstərən köməkçi olmalıdırlar. Bu 
həqiqəti  hamıdan əvvəl müəllimlər, məktəb rəhbərləri başa 
düşməli, onun həyata keçirilməsinə məsuliyyət daşımalıdırlar. 

 
2. Təhsilin məqsədləri 
 
Müasir idarəetmə elmində təhsil menecmentində məqsəd 

dedikdə əldə ediləcək nəticənin obrazı anlanışır. Ancaq bu anlayış 
arzu, istək, sosial sifariş, vəzifə, istiqamət sözləri ilə üst-üstə düşür, 
çünki onların hamısı bu və ya digər şəkildə arzu olunan nəticəyə, 
məqsədə yaxındırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, təhsilin məqsədi ilk 
baxışda çox sadə görünsə də, məktəbdə təhsil prosesinin məqsədinə 
gəldikdə o həm mürəkkəb, həm də əldə edilməsi çətin bir prosesdir. 
O, məqsədin aydınlığı, məktəb qarşısında qoyulacaq və həll 
edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edən mühüm vəzifələr birliyidir. 
Özü də pedaqogika və psixologiya elmlərində az araşdırılmış kate-
qoriyadır. O ki qaldı məktəbin idarə edilməsinə, bu problem, demək 
olar ki, öyrənilməmişdir. Təhsil sisteminin qarşısında duran məq-
sədə məktəb səviyyəsində müvəffəqiyyətlə nail olmaq üçün gələcək 
məktəb rəhbərləri təhsil məqsədlərini müəyyənləşdirmək sahəsində 
obyektiv və subyektiv  
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çətinlikləri bilməlidirlər.  
Müasir pedaqoji ədəbiyyatda və müxtəlif xarakterli dövlət 

sənədlərində bu məsələyə münasibət müxtəlif xarakter və 
məzmunda izah olunur. Məktəblərimizdə illər uzunu təkrar- təkrar 
üzü köçürülən illik təlim-tərbiyə işləri üzrə fəaliyyət planlarında 
“məqsəd - hərtərəfli  inkişaf etmiş gənclərin formalaşdırılması” və 
ya bunun üçün şəraitin yaradılmasıdır. Heç şübhəsiz, vəzifə belə 
müəyyənləşirsə, hesabatda da belə verilir: bu qədər şagird orta 
məktəbi bitirmiş, bu qədər ali məktəblərə qəbul olmuşdur. Belə 
çıxır ki, məqsəd bir, nəticə isə başqadır. Bəzən də yazılır: “Mək-
təbin məqsədi şagirdi həyata hazırlamaqdır”. Ancaq onu hansı pa-
rametrlər üzrə həyata hazırlamağın lazım olduğu açıqlanmır. 

Əslində yuxarıda açıqlanan bu məsələlər məktəbin qarşı-
sında duran böyük məqsədin ayrı-ayrı hissələridir. Onlar da əslində, 
hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin formalaşmasını tam təmin edən 
şəraitin yaradılması müddətini və s. müəyyənləşdirmir.  

Məqsəd və nəticə, onların arasındakı münasibət onların idarə 
olunması üçün aparılаn əməliyyatları, təhsilin keyfiyyətini müəy-
yənləşdirməyə imkan yarada bilər. Bu tələblər həyata keçirilmirsə, 
təhsilin keyfiyyətinə  verilən tələbləri, sadəcə olaraq, müəyyənləş-
dirmək qeyri-mümkündür.  

Elmi-pedaqoji ədəbiyyatda məktəbdə təhsilin keyfiyyəti 
anlayışı adətən məktəbin qazandığı müvəffəqiyyət və məktəbdaxili 
idarəetmə sisteminin fəaliyyəti ilə əlаqələndirilir. Təhsilin 
keyfiyyəti təhsilin nəticələrini xarakterizə edən mühüm xüsusiy-
yətlərin cəmi kimi qəbul edilir. Bu nəticələr cəmiyyəti, sifarişçiləri 
və şagirdlərin tələbatlarını ödəməlidir. Təhlil olunan bu anlayış 
durğunluq illərində hökm sürən təhsil keyfiyyətinin eyni deyil. O 
vaxtlar keyfiyyət şagirdlərin sayının  attestasiya zamanı yaxşı və əla 
qiymətlər almış şagirdlərin ümumi sayına bölünməklə müəyyənlə-
şirdi, keyfiyyəti belə müəyyənləşdirmək düzgün deyil, onların 
ümumi sayını faiz ilə eyniləşdirmək olmaz. Son zamanlar təhsilin 
keyfiyyəti haqqında hamı narahatlıq keçirirsə, bu özü müsbət haldır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, təhsilin keyfiyyətinə  
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verilən bəzi mühüm tələblər təhsil standartlarının əsasını təşkil edir. 
Bu da aydındır ki, standartların formalaşdırılmasına adətən kəmiy-
yət baxımından yanaşırlar. Bu açıqladıqlarımız ümumi münasibət-
lərdir. Fikrimizcə, ümumi münasibətlərdən savayı, bir də hər bir 
təhsil müəssisəsi tərəfindən arzu olunan keyfiyyət nəticələrini əldə 
etmək məqsədilə bir sıra kompleks məqsədlər müəyyənləşdirilməli 
və onların həyata keçirilməsi təmin edilməlidir. Bunlar aşağıdakı-
lardır. 

1. Hazırda əldə edilmiş nailiyyətlərin, həll edilməmiş 
problemlərin və perspektiv tələbatların proqnozu əsasında arzu 
olunan təhsilin keyfiyyət səviyyəsinin modelləşdirilməsi. (Bu, fakti-
ki olaraq məktəbi bitirəcək məzunların modelidir). 

2. Təhsil sisteminin və bütövlükdə məktəbin fəaliyyətinin 
təmin edilməsi. Bu da müəyyənləşdirilmiş (planlaşdırılmış) keyfiy-
yət səviyyəsinin təmin edilməsidir. (Bu isə özlüyündə hədsiz qa-
baqlayıcı mənada, təhsilin keyfiyyətinin operativ şəkildə planlaşdı-
rılmasından kənara çıxmanın qarşısının alınmasıdır). 
      3. Keyfiyyətin əldə edilməsinin təmin edilməsi. (Bu da 
özlüyündə təhsil nəticələrinə və məzunların müəyyənləşdirilmiş 
modellərinə tələbatların yeniləşməsi, onların yeni keyfiyyət əldə et-
məsi deməkdir).    

4. Əldə edilmiş təhsil keyfiyyətinin diaqnozlaşdırılması. 
Müasir məktəb təcrübəsində bu vəzifələr hələlik eyni səviyyədə və 
sistematik şəkildə həll edilmir. Xüsusən də keyfiyyətin yüksəlmə-
sinə lazımi diqqət yetirilməyir. O ki qaldı diaqnostika və 
monitorinqin həyata keçirilməsinə, bu sahəyə diqqət lazımi 
səviyyədə deyildir və hər yerdə o qədər də yüksək səviyyədə həyata 
keçirilmir. Keçirililənlər də daha çox tədbir naminə həyata keçirilir. 
Buna görə də monitorinqlərin keçirilməsi heç də həmişə keyfiyyətin 
yüksəlməsinə kömək etmir.   

Bütün bunlarla yanaşı, təhsilin keyfiyyətindən söz getdikdə 
araşdırılmalıdır ki, müəyyən edilmiş məqsədlə nəticə arasındakı 
mütənasiblik yəqin ki, təhsilin keyfiyyəti kimi müəyyənləşdirilir, 
həm də məqsədin həyata keçirilməsi, nəticənin əldə edilməsi üst-
üstə düşürsə, deməli, müəyyənləşmiş məqsədin əldə olunması üçün 
aparılan əməliyyatlar məktəblinin potensial  
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inkişaf zonasında proqnozlaşdırılmışdır. Başqa sözlə, məktəbli 
tərəfindən mənimsənilmiş təhsil o zaman keyfiyyətli qəbul edilir ki, 
onun nəticələri müəyyən edilmiş məqsədə və şagirdin proq-
nozlaşdırılmış inkişaf səviyyəsinə uyğun olsun. Bu, zaman o da 
unudulmamalıdır ki, təhsilin nəticələri mütləq özündə nəticənin 
necə, hansı yollarla, nələrin bahasına əldə edilməsini cəmləş-
dirməlidir. Yəqin ki, burada söz neqativ halların aradan qaldırıl-
masından gedir. Başqa sözlə, nəyinsə bahasına başa gələn 
keyfiyyətdən yox, məhz optimal nəticələrdən bəhs olunmalıdır. 

Məktəbdə təhsil prosesi qarşısında duran məqsədlərdən ən 
mühümü və mürəkkəbi təhsildə keyfiyyətə nail olmaqdır. Bu 
məsələ ən az öyrənilmiş məsələdir. Məktəbdə bu problemi həll 
etmək üçün məktəb direktorları təhsil məqsədlərinin müəyyənləş-
məsində obyektiv və subyektiv çətinlikləri görməyi, təhlil etməyi 
bacarmalıdırlar. Onların bəzilərini açıqlamaq yerinə düşər:     

1. Diqqəti daha çox cəlb edən əsaslandırılmış mühüm təhsil 
məqsədlərindən biri keyfiyyətin əldə edilməsi üsuludur. Bu 
situasiya məktəb rəhbərlərindən tələb edir ki, rəhbərliyin bu 
məsələdə şəxsi mövqeyi müəyyənləşdirilsin, elmdə bəlli olan və 
ölkənin qabaqcıl məktəblərinin və xarici təcrübənin nəticələri öy-
rənilsin, təhsil qarşısında duran sosial sifariş və nəhayət, müəllim və 
şagirdlərin imkan və tələbatları nəzərə alınsın. 

2. Digər bir çətinlik dəqiqliyin əldə edilməsi, diaqnozun 
müəyyənləşdirilməsidir. Çox vaxt böyük əhəmiyyəti olmayan 
məqsədlər ölçüyə  daha asan yatır, nəinki əsas məqsəd, daha doğru-
su, təhsilin keyfiyyəti. Məktəb rəhbərlərinin müəyyənləşdirilmiş 
məqsədlərə, məqsədin qoyuluşuna, onun keyfiyyətinin 
diaqnozlaşdırılmasına, əldə olunmuş təhsil nəticələrinin qiymətlən-
dirilməsinə və s. münasibəti aydınlaşdırılmalıdır. 

3. Təhsil prosesində məqsədin müəyyənləşdirilməsinin 
subyekti ilə bağlı daha bir problem diqqəti cəlb edir. Ənənəvi 
məktəb təhsili üçün təbii bir hаl adətən müəllimin mərkəzi şəхsiyyət 
kimi qəbul edilməsidir. Onun qarşısında dövlət proqramlarının, 
standartların, xüsusən Azərbaycan təhsil sistemi üçün yeni olan 
milli və fənn kurikulumlarının tələbləri, hansısa daha bir sıra məq-
sədləri (məsələn, şəxsiyyətin hərtərəfli harmonik  
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inkişafı və s.) nəzərə alıb-almaması, onları həyata keçirib-
keçirməməsi də durur. Belə olduqda şagirdlər onlarla müzakirə 
edilməməsinə baxmayaraq, bu məqsədləri ya qəbul etməli, kor-ko-
ranə onlara əməl etməlidirlər, ya da istər-istəməz bu müzakirələrdə 
passiv şəkildə iştirak etməlidirlər. Ancaq düşünmək lazımdır ki, 
belə münasibət təhsilə, onun humanizm dəyərlərinə, təhsil pro-
sesində subyekt-subyekt münasibətləri ideyalarına uyğun gəlirmi? 
Bəs şəxsiyyətə istiqamətlənmiş təhsil harada qaldı? Buna görə də 
məktəbdə şagirdlərin bütün fəaliyyət növləri üçün hərtərəfli 
məqsədlər müəyyənləşdirilməlidir. Bu suallara hər bir müasir mək-
təb rəhbəri cavab axtarmalıdır. 

Məktəbdə qarşıya qoyulan hər bir konkret təhsil məqsədinin 
müəyyənləşdirilməsi uzun və əzablı bir yol keçir. Onu 
asanlaşdırmaq məqsədilə lazım olan istənilən nəticəni əldə etmək 
məktəbdaxili idarəetmə subyektlərinin vəzifə borcudur. 

Ona görə də təhsil məqsədlərini müəyyənləşdirdikdə 
aşağıdakı məsləhətləri nəzərə almaq yerinə düşər: 

1. Məqsədin qoyuluşunda problem və tələbatlar təhlil 
еdilməli, digər tərəfdən isə imkan və vasitələr nəzərə alınmalıdır; 

2. Məqsəd aktual olmalı, əsas problemlərin həllinə 
yönəldilməlidir; 

3. Məqsəd mürəkkəb olsa da, real, yəni, məktəblinin yaxın 
inkişaf məkanında olmalıdır; 

4. Məqsədlər konkret olmalıdır ki, onların yerinə yetirilib-
yetirilmədiyini müəyyənləşdirmək mümkün olsun (Əlbəttə, bu 
zaman onun yerinə yetirilmə müddəti düzgün müəyyənləş-
dirilməlidir); 

5. Məqsəd stimullaşdırıcı, motivləşdirici, maraqlandırıcı 
xarakter daşımalıdır; 

6. Məqsəd son nəticədə təhsilin vəzifələrinə uyğun ol-
malıdır; 

7. Əlaqəli fəaliyyətin məqsədləri onu həyata keçirənlərin 
hamısına aydın olmalı, onlar tərəfindən düşüncəli şəkildə qəbul 
edilməlidir. Bu, tələb edir ki, müəyyənləşmiş məqsədlər kollektiv 
şəkildə hazırlansın və razılaşdırılsın; 

8. Xüsusi xarakter daşıyan konkret məqsədlər böyük və 
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uzunmüddətli vəzifələrə tabe edilməlidir; 
9. Məqsədlərin kompleks şəkildə formalaşdırılması arzu 

olunur, eyni zamanda başlıca prioritet məqsəd və vəzifələr 
müəyyənləşdikdə şagirdlərin xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır; 

10. Məqsədlər aydın, açıq olmalı, lazım olduqda onları 
korrektə etmək mümkün olmalıdır. 

Bu tələblər ümumi xarakter daşıyır. Təhsil prosesinin 
məzmun baxımından, planlaşdırmada müəyyən edilmiş məqsədlərin 
məzmununa aidliyi yoxdur. Buna baxmayaraq, bu məzmunun 
seçimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Planlaşdırmada, xüsusən məqsədlərin planlaşdırılmasında 
prinsipial məsələlərin məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsində 
tələbatın balansı dəqiqləşdirilməlidir. “Nəticə nədən ibarət olma-
lıdır? Texniki baxımdan məqsəd necə formalaşdırılmalıdır?“ sualla-
rının cavabları dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. İnsanın formalaşması, 
təhsilin, şəxsiyyətin tamlığı, o cümlədən, ümumiyyətlə təhsilin arzu 
olunan başlıca məqsədinin nədən ibarət olması nəzərə alınmalıdır. 

Oxucular unutmamalıdırlаr ki, müəllif heç də məktəb rəh-
bərlərinə bəzi müəlliflər kimi məktəbin hamı üçün eyni olan 
məqsədlərini və хüsusən uzunmüddətli məqsədlərini müəyyən-
ləşdirib plan məsləhət bilməyə hazırlaşmır. Bu, əlbəttə, düzgün 
olmazdı. Bunu nəzərə alaraq məsləhət bilərdik ki, məktəb rəhbərləri 
başlıca təhsil məqsədləri haqqında müxtəlif xarakterli elmi 
məktəblərin (o cümlədən, Avropa ölkələrinin) məsləhətlərini 
nəzərdən keçirərək təklif olunan variantlardan onların məktəblərinə 
daha yaxın və onların öz imkanlarına uyğun olanlarından istifadə 
etsinlər. Unutmaq olmaz ki, bu münasibətlərin hamısının kökündə 
insanın təbiəti, onun təhsili haqqında psixoloji-pedaqoji elmi 
təsəvvürlər durur. 

Respublikamızın bir çox regionlarının məktəb təcrübəsinin 
təhlili göstərir ki, təhsilin əsas məqsədi və vəzifələri, təlim-tərbiyə 
prosesinin funksiyaları aşağıdakı istiqamətlər çərçivəsində 
formalaşdırılır: 

- koqnitiv, dərkolunma funksiyası; bunun nəticəsi kimi 
biliklər sistemi, fənn üzrə bacarıq və vərdişlər, təlim-dərketmə  
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fəaliyyətini həyata keçirmək bacarığı və nəhayət, özünütəhsil; 
- tərbiyə - dəyərlər funksiyası; bunun nəticəsində məktəb-

lilərin dünya görüşlərinin əsasları, həyata baxışları, inamları, 
dəyərlərə istiqamətlənməsi formalaşır. Bütövlükdə şagirdin “Mən” 
konsepsiyası və bütövlükdə şüurluluq səviyyəsi, şəxsi həyat və fəa-
liyyət təcrübəsi, ünsiyyət mədəniyyəti, əxlaqi münasibətlər, mühüm 
əxlaqi vərdişlər, seçim təcrübəsi və nəhayət, xarakterinin əlamətləri 
və şəxsiyyətin davamlı xüsusiyyətləri yаrаnır; 

- psixi inkişafın xüsusiyyətləri; şagirdlərin intelektual sə-
viyyəsində yeni münasibətlərin formalaşmasının (başqa sözlə, 
onların diqqəti, qavrayışı, təfəkkürü, təxəyyülü, nitqi) özünü göstər-
məsi; 

- şagirdlərin yaradıcılığının inkişaf funksiyaları, ümumi və 
xüsusi istedadlarıın formalaşması; 

- sağlamlıq funksiyaları;       
- uşaqların psixi inkişafında xoşa gəlməyən somatiq-anormal 

xüsusiyyətlərin aradan qaldırılması və onların sağlam həyat tərzinə 
hazırlıq səviyyəsinin təmin edilməsi 

Bütün bu və digər istiqamətlərin məqsədlərin müəyyən-
ləşdirilməsi prosesində əsas kimi qəbul edilməsi məktəb və onun 
idarəetmə sisteminin müxtəlif istiqamətləri arasında müəyyənləşdi-
riləcək münasibətlərin bu və ya digər təhsil nəticələrinin 
üstünlüyünü, bir-birinə tabeçiliyini sübut edir. 

Təhsil məqsədlərinin elmi baxımdan düzgün müəyyənləş-
dirilməsinin mühüm əhəmiyyətinə baxmayaraq, onun nəticəliliyi, 
əlbəttə ki, hər şeydən əvvəl, təhsil prosesinin keyfiyyətindən 
asılıdır. Yüksək nəticələr məqsədin müəyyənləşdirilməsi ilə 
başlayırsa, onun həyata keçirilməsi adekvat vasitələrin seçimi və 
tətbiqi ilə həyata keçirilir. 

Təhsil prosesi və onun ümumi istiqamətləri, xüsusiyyətləri 
təhsilin tipindən, onların arasındakı münasibətlərin səviyyəsindən 
asılıdır. Təhsilin tipi, ona uyğun məzmunu, təlimin texnologiyası, 
təşkili, müəllimin mövqeyi və şagirdlər tərəfindən müəyyən bilik, 
bacarıqlar kompleksinin mənimsənilməsi, tərbiyənin humanist 
məqsədi və məktəblilərin psixi inkişafının  
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səviyyəsinə uyğunluğu bizi narahat etməyə bilməz. 
Ona görə də təhsil prosesinin məqsədyönlü planlaşdırılma-

sında irəli sürülmüş məqsədlərin realizə olunacağını sübut etmək 
üçün tədris plan və proqramının köməyilə mühüm məqsədyönlü isti-
qamətlər, real imkanlar, metodlar, arzu olunan nəticələrin əldə 
edilməsi pеdаqоji kadrların səviyyəsindən asılıdır. Bu problem isə bu 
gün təhsilə rəhbərlik edənləri narahat etməlidir. 

 
3. Təhsilin nəticələrinin qiymətləndirilməsi 
 

Təhsil prosesinin nəticələrinin qiymətləndirilməsindən 
danışdıqda,“təhsilin nəticələri nədən ibarətdir və onlar necə ölçülür” 
problemini izah etmək lazımdır. Təhsildə ölçü dedikdə, hər şeydən 
əvvəl, ölçüləcək və ya öyrəniləcək hadisələrin, əməliyyatların say 
baxımından xarakteristikası açıqlanmalıdır. Geniş mənada təhsildə 
ölçü-qiymətləndirməni həyata keçirmək üçün qiymətləndiriləcək-
ölçüləcək əməliyyatın onu say baxımından xarakterizə edən cəhət-
ləri ilə müəyyənləşdirilməlidir. Ölçü rəqəmləri obyektə və onun  
xüsusiyyətlərinə uyğun qaydalar əsasında müəyyənləşdirilməlidir. 
Müəyyən obyektə və ya onun bir hissəsinə ölçü vahidi kəmiyyət 
baxımından müvаfiq rəqəmlə aid edilir. Birbaşa və ya dolayısı yolla 
da ölçü həyata keçirilə bilər. Məsələn, hər hansı bir əşyanın 
uzunluğunu birbaşa ölçmək mümkün olur, bunun üçün uzunluq 
ölçüsündən (metr) istifadə etmək olar. Ancaq yaxşı münasibət, 
əməyin nəticələrindən razılıq hissini birbaşa ölçmək, sadəcə olaraq, 
qeyri-mümkündür. Elm nə qədər mürəkkəb hadisələrlə məşğul olur-
sa, birbaşa ölçü bir o qədər az əhəmiyyət kəsb edir. Hadisə və ya 
əməliyyatları say baxımından apardığımız müayinələr vasitəsilə 
qiymətləndirə bilərik. Belə hallarda rəqəmlər vasitəsilə nəticələri 
qeydə alıb, öyrənilən hadisəni və ya əməliyyatı qiymətləndirmək 
mümkündür. Bu öyrənilən hadisənin və ya əməliyyatın göstəricisi, 
indikatoru adlanır. Belə təsəvvür olunur ki, öyrənilənin ölçüsü ilə 
onun həqiqi ölçüsü arasında müəyyən əlaqələr mövcuddur. 
Təsəvvür olunan bu əlaqələr vasitəsilə məktəblinin bilikləri haq-
qında onun aldığı qiymətlər vasitəsilə fikir irəli sürürük.  
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Təhsildə ölçünün (qiymətləndirmənin) üç aspekti fərq-
ləndirilir: 1) kəmiyyət, yəni maraqlandığınız hadisənin nəzərə 
çarpan xüsusiyyətləri, məsələn, biliyin həcmi, müxtəlif maraqların 
miqdarı, testdə düzgün cаvаbların miqdarı və s; 2) bizi 
maraqlandıran, narahat edən hadisənin baş verməsi hallarının sayı; 
3) hər hansı bir hadisənin, narahatlığa səbəb olan halın həcmi, baş 
vermə qüvvəsi, intensivliyi. Aydındır ki, baş verən hadisə tez-tez 
təkrar olunursa, sayca çoxdursa, intensivdirsə deməli təsdiq olunan 
cəhət daha böyükdür. (“Uprаvlеniе şkоlоy” slоvаrc-sprаvоçnik 
rukоvоditеlə оbrаzоvаtеlcnоqо uçrеjdеniə. Pоd rеdаküеy А 
.M.Mоisееvа, А.А.Хvаnа, Mоskvа, 2005) 

Müasir məktəb müxtəlif xarakterli diaqnostik metodika-
lardan istifadə edir. Hətta müəllimlər özləri müxtəlif diaqnostik 
formalar hazırlayıb tətbiq edirlər. Ona görə qiymətləndirmə nəzəriy-
yəsinin əsas anlayışlarını bilmək müəllimlər və məktəb 
rəhbərlərinin professional mədəniyyətinin əsas şərtlərindən biridir. 
Digər tərəfdən buraxılan pedaqoji nöqsanların profilaktikası 
deməkdir.  

Diaqnostik metodikaları istiqamətindən asılı olaraq iki 
hissəyə - pedaqoji və psixoloji hissələrə bölmək olar. Aydındır ki, 
psixoloji diaqnostik metodikalar insan şəxsiyyətinin psixi xüsusiy-
yətlərini öyrənirsə, pedaqoji diaqnostik metodikalar şəxsiyyətin 
fəaliyyətinin pedaqoji aspektlərini araşdırır.  

Bu baxımdan təhsil prosesinin diaqnostikası təlim prosesinin  
və tətbiq edilən proqramların effektivlik səviyyəsinin 
qiymətləndirilməsinin üzvi hissəsidir. Təlim prosesində əldə edilmiş 
hər bir nəticə fəaliyyətin keyfiyyətinin göstəricisidir. Təlimdə mü-
vəffəqiyyət əldə etmək üçün son zamanlar xüsusi metodlar və ya 
nailiyyətlərdən geniş istifadə olunur. Bəzi testlərdən təlim-tərbiyə 
prosesində tətbiq edilən təlim proqramlarının və ümumiyyətlə, 
müxtəlif sahələrdə qazanılmış biliklərin qiymətləndirilməsində 
geniş istifadə olunur. 

Təlim prosesinin hər cür formasında düzgün seçilmiş testlər 
təlim prosesinin üzə çıxarılmasını asanlaşdırır. Belə testlər keçmiş 
təlim prosesinin nöqsanlarını üzə çıxarır, şagirdlərin  
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gələcəkdə təlimdə motivləşmələrini tələb edir. Onların tətbiqi nəti-
cəsində istər müəllim, istərsə də, məktəb rəhbərləri şagirdlər 
tərəfindən mənimsənilmiş bilik, bacarıq və vərdişlər haqqında məlu-
matlanırlar. Bu zaman müəllimlər təlimin istər qrupda, istərsə də, 
fərdi nəticələrinin diaqnostik baxımdan hansı istiqamətdə pedaqoji 
fəaliyyətlərinin korreksiya olunacağı haqqında məlumatlanırlar. 

Təhsil işçiləri gözəl başa düşürlər ki, təhsil prosesi çox 
istiqamətli, mürəkkəb və ciddi bir proses olduğuna görə onun 
nəticələri də müxtəlif xarakterli, çox mürəkkəb olub, bir-birilə di-
daktik baxımdan əlaqəlidir. Ona görə də təhsil nəticələri ilə iş həm 
mürəkkəb, həm də əzablı bir prosesdir. Bunların bəzilərinin üstündə 
dayanıb, izah etmək yerinə düşər: 

- təhsilin bir çox nəticələrini müəyyənləşdirmək çətindir, bir 
qayda olaraq, bunun üçün xüsusi ölçü vahidləri, təsvir qaydaları, 
xarakterizə edici cəhətlər, parametrlər tələb olunur; 

- təhsil fəaliyyətinin nəticələrinə görə müsbət və mənfi 
baxımdan qiymətləndirmək sadəcə olaraq, mümkün deyil, çünki 
nəticələr bir tərəfdən müsbətdirsə, digər tərəfdən mənfidir və ya təh-
sil prosesinin bir istiqamətdə müsbət effekti başqa sahədə mənfi 
təsir bağışlayır; 

- təhsilin nəticələri bəzən heç hesablamaya yatmayır, 
inteqrasiya olunmayır, bu da təhsil prosesinin  qiymətləndirilmə-
sində və onun idarə olunmasında çətinliklər yaradır; 

- təhsil fəaliyyətinin bəzi nəticələri isə təkcə idarə olunan 
çoxlu sayda faktorlardan kənar, idarə olunmayan faktorlardan da 
asılı olur. Ona görə də çox çətinliklə müəyyənləşdirmək olur ki, 
hansı pedaqoji və idarə olunan fəaliyyət və səbəblər, hansı məktəb 
və məktəbdənkənar komponentlər təhsilin keyfiyyətinin 
qiymətləndirilməsində müsbət və ya mənfi rol oynaya bilər. Bunun 
da nəticəsində qiymətləndirmə parametrləri mexanizminin müəy-
yənləşməsi çox böyük çətinliklər yaradır. 

Bu baxımdan xüsusi qeyd edilməlidir ki, təhsil müəssi-
səsinin fəaliyyətinin idarə olunmasında ən mürəkkəb məsələlərdən 
biri məhz fəaliyyətin nəticələrinin, xüsusən təhsil prosesinin  nəticə-
lərinin qiymətləndirilməsi və ümumiyyətlə, bu prosesin  
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mürəkkəbliyidir. Bunu nəzərə alaraq, təhsil nəticələrinin qeydə 
alınması dəqiqliyinin təmin olunmasıdır. Təhsilin idarə olunmasının 
elmi-nəzəri və elmi-praktik məsələləri ilə bаğlı aparılmış tədqiqatlar 
imkan yaradır ki, bəzi qiymətləndirmə parametrlərini açıqlayaq.   

1. Bilik, bacarıq, vərdişlər. Bu ölçünün tam olmadığı 
bаrədə tənqidi fikirlər deyilsə də, göstəricilərdən boyun qaçırmaq dа 
qeyri-mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, bu göstəricinin çər-
çivəsi dar, nisbiliyi isə həddindən artıqdır. Bunun da səbəbləri 
çoxdur. Müəllimin ustalığı, təcrübəsi, onun şagirdə münasibəti, şa-
girdlərin imkanları, ümumiyyətlə, işinə münasibəti və bir sıra daxili 
və xarici səbəblər bu sırаdаdır.  

Bütün bunlara baxmayaraq bilik, bacarıq və vərdişlərin 
qiymətləndirilməsi, təhsilin keyfiyyətinə bu münasibətdən ya-
naşılması lazımdır. Ancaq onu faizə çevirmək düzgün deyildir. 
Məktəb rəhbəri bu qiyməti faizə çevirib, keyfiyyət haqqında fikir 
yürüdürsə, bu, onun professional olmamasına dəlalət edir. Unutmaq 
olmaz ki, təhsilin keyfiyyəti sistemli, kompleks şəklində bir sıra 
digər parametrləri də özündə cəmləşdirir.  

2. Tərbiyəliliyin səviyyəsi. Bu, hər şeydən əvvəl, şagirdin 
mənəviyyatı, estetik, əmək, fiziki, ekoloji tərbiyəlilik səviyyəsinin 
bütövlükdə qiymətləndirilməsidir. Obyektivlik naminə qeyd etmək 
lazımdır ki, şagirdin tərbiyəlilik səviyyəsini qiymətləndirmək üçün 
başa düşmək lazımdır ki, ola bilər, şagird hazırlıqlı olsun, yüksək 
hafizəyə malik olub biliklərə başqalarına nisbətən daha tez 
yiyələnsin, ancaq mənəviyyatca o qüsurlu оlsun. Belə şagird cəmiy-
yətə xeyir verə bilməz. 

3. Şagird şəxsiyyətinin inkişaf səviyyəsi. Burada şagirdin 
intellektual, emosional, iradi motivasiyası səviyyəsi, onun digər 
maraq və tələbatları nəzərə alınmalıdır. Bu zaman unutmaq olmaz 
ki, şagird şəxsiyyətinin inkişaf göstəricilərinə onun dərketmə mo-
tivi, fənlərə münasibəti, xüsusi bacarıqları, koqnitiv fəaliyyət 
üsullarına yiyələnməsi, özünü müəyyənləşdirmə qabiliyyəti və 
nəhayət, öz fərdiliyinin inkişaf subyektinə çevrilməsi vаcibdir. 

4. Şəxsiyyətin sosiallaşmasının səviyyəsi. Nəzərə alsаq ki, 
sosiallaşma iki əlaqəli prosesi nəzərdə tutur: insanın cəmiyyətin,  
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sosiumun dəyişən tələbatlarına uyğunlaşması və bu zaman öz fərdi 
xüsusiyyətlərini saxlamaq qabiliyyəti, mənfi xarakterli hadisələrə 
davamlı-dözümlü olması. Burada qazanılmış biliklərdən həyatda 
istifadə (həyatı bacarıqlara əsaslanan təhsil) bacarığı unudulmamalı-
dır. Bu bacarıqlar “ ... mühitin neqativ təsirinə müqavimət göstər-
mək üçün özündə inam hissi yaratmağa, riskli hərəkətləri mümkün 
qədər azaltmağa, reproduktiv sağlamlığın qeydinə qalmağa kömək 
etməkdə, şəxsiyyət resurslarını və effektiv davranış strategiyalarını 
formalaşdırmaqdadır” (Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil. Müəl-
limlər üçün tədris vəsaiti (X-XI siniflər) Bakı, 2006, səh. 5-6). 
Yazılanlar aydın olsun deyə qeyd etmək lazımdır ki, orta məktəbi 
yaxşı, əla qiymətlərlə bitirmiş şagird kredit nədir, ssudadan nə ilə 
fərqlənir, investisiya, dotasiya, ipotekadan necə istifadə olunmalıdır,  
onları əldə etmək üçün harayа müraciət etmək lazımdır və ailə üzvü 
kimi öz hüquq və vəzifələrini bilmirsə, hüquqlarını müdafiə etmək 
üçün hansı təşkilatlara müraciət etməli оlduğunu və yaxud hərbi bi-
liklərə yiyələnib, ancaq vətəni qorumağı özünə borc bilmirsə şa-
girdləri nə dərəcədə həyata hazırlanmış, cəmiyyətin lazımlı üzvü 
kimi qiymətləndirmək olar. 

Beləliklə, tam olmasa da biz artıq təhsil nəticələrindən 
dördünü izah etdik. Onlar aşağıdakılardır: 

 Bilik, bacarıq, vərdişlər; 
 Tərbiyəlilik səviyyəsi; 
 Şəxsiyyətinin inkişaf səviyyəsi; 
 Şəxsiyyətin sosiallaşmasının səviyyəsi. 
Aydın məsələdir ki, təhsildə keyfiyyətin digər nəticələrindən 

də danışmaq olar. Ancaq bizə belə gəlir ki, açıqlanmış bu nəticə-
lərdən də ümumi bir fikrə gəlmək olar ki, təhsilin nəticələri müxtəlif 
obyektlər, şəxslər (şagirdlər, müəllimlər, məktəb və s) üçün 
müxtəlif ola bilər, çünki onun ölçüsü, səviyyəsi müxtəlif olub, hər 
dəfə müxtəlif nəticələrdən söhbət gedir. 

Hazırda qiymətləndirmədə çox mühüm bir sahə diqqətimizi 
cəlb edir. Bunu da oxucular – müəllimlər, məktəb rəhbərləri başa 
düşüb, qəbul etməlidirlər ki, son zamanlar inkişaf etmiş Avropa öl-
kələrində şagirdlərin bilik, bacarıq və  
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vərdişlərinin qiymətləndirilməsində qeyri-ənənəvi sosial baxımdan 
dəyərli göstəricilərə müraciət olunur. Nəticə etibarı ilə yalnız 
ənənəvi bilik, bacarıq və vərdişlərdən başqa təhsildə keyfiyyətin 
daha dəqiq qiymətləndirilməsi həyata keçirilir.  

Təhsilin nəticələrinin açıqlanması məqsədilə istifadə 
olunmuş misallar təhsil müəssisələrinə aiddir. Unutmaq olmaz ki, 
nazirlik, regional təhsil idarələri yəqin ki, qiymətləndirmədə 
müxtəlif səviyyəli parametrlərdən istifadə edə bilərlər. 

Aşağıdakı məsləhətlər, bizcə, məktəb rəhbərlərinə, 
müəllimlərə praktiki fəaliyyətlərində kömək edər: 

- təhsilin bütün istiqamətlər üzrə nəticələrini müəyyən-
ləşdirmək üçün onların arasında asılılığı, əlaqələri müəyyənləş-
dirmək, mənfi nəticələri imkanlar çərçivəsində aradan qaldırmaq, 
müvəffəqiyyətlərin nəyin bahasına başa gəldiyini aydınlaşdırmaq. 
Bir sözlə, nəticənin bütün istiqamətləri üzrə problemin təhlili həyata 
keçirilməlidir ki, təhsil prosesinin hansı nöqsanları hesabına nə-
ticələrin məzmununun və səviyyəsinin bizi təmin etmədiyi aydın 
olsun. 

Alınmış nəticələri vaxt baxımından da qiymətləndirmək 
lazımdır: оnlаr son nəticədir, yoxsa həftəlik və ya aylıq və s. 
Açıqlanmış bu nəticələrin yığımı təsadüf deyil. Onlar hamısı bir-
birilə əlaqəli, bütövün ayrılmaz hissələri, daxili struktur, funksional 
əlaqələrlə bir-birinə bağlıdırlar. Ancaq bu əlaqələr heç də həmişə ilk 
baxışdan gözə çarpmır, ona görə də onlar hələ inteqrasiya 
mexanizminə yatmadığına görə, onları vahid bir göstərici kimi 
aydınlaşdırmaq mümkün deyil.  

Təhsilin nəticələrinin müəyyənləşməsində, əlbəttə ki, 
nisbilik elementi vardır. Hamı gözəl bilir ki, məktəblər eyni şəraitdə 
işləmirlər, eyni imkanlara malik deyillər. Bəziləri şəhərdə, digərləri 
kənddə, hətta dağ kəndlərində fəaliyyət göstərirlər. Bəzilərində 
şagirdlərin sayı normadan artıq, digərlərində normadan az, bəzi 
məktəblər 2-3 növbədə, bəziləri zəngin maddi-texniki baza, 
kompüter siniflərinə malik olub, hətta internetə qoşulmuşlar, 
digərləri isə hələlik bunlardan məhrumdurlar. Buradan belə bir 
nəticəyə gəlmək olar ki, mürəkkəb şəraitdə qazanılmış yüksək 
nəticələr daha dəyərli, daha qiymətlidir. 
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Təhsilin keyfiyyət nəticələrinin qiymətləndirilməsi belə 
mürəkkəb prosesdirsə, bu proses necə həyata keçirilməlidir, onu 
müəyyənləşdirmək üçün hansı üsullar, metodikalar mövcuddur? 

Təsadüfi deyildir ki, müxtəlif ölkələrdə təhsil problemləri ilə 
məşğul olan bir çox alimlər, təcrübəli təhsil işçiləri, xüsusən təhsili 
idarə edənlər bir çох hаllаrdа təhsilin nəticələrini prinsipcə 
müəyyənləşdirməyin qeyri-mümkünlüyünü qeyd edirlər. 

Ona görə də təhsilin nəticələri proqnozlaşdırılmır, planlar 
konkretləşdirilmir, başqa sözlə, qiymətləndirilmir. Müasir dövrdə 
ümumtəhsil məktəblərinin idarəetmə təcrübəsinin hərtərəfli təhlili 
əsas verir qeyd еdək ki,  müasir təhsil müəssisələrinin 
əksəriyyətində idarəetmənin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri 
prosesə istiqamətlənməkdir. Bu zaman isə konkret nəticə nəzərdə 
tutulmur. Təsadüfi deyil ki, məktəb direktorları məsləhətləşmələrdə  
qeyd edirlər ki, “biz bütün imkanlarımızı səfərbər edirik ki, 
şagirdlər yüksək təhsil nəticələri əldə etsinlər, ancaq nəticələr heç 
də həmişə bizdən asılı olmur”.  

Əlbəttə, bütövlükdə bu fikirlə razılaşmaq olmaz, çünki bu, 
problemin mürəkkəbliyi ilə bаğlıdır. Həqiqətən təhsilin bəzi 
nəticələri bir çox tənzimlənən (idarə olunan), eyni zamanda tənzim-
lənməyən təsadüfi, hətta məktəbdən və müəllimlərdən asılı olmayan 
аmillərlə bağlı olur. Ona görə də həqiqətən onları nəzərə almaq 
mümkün deyildir. O da düzdür ki, təhsilin bəzi nəticələri – obyektiv 
olaraq şagirdin məktəbi qurtardığı müddətdə qiymətləndirilməsi 
qeyri-mümkündür (Məsələn, onun cəmiyyətdə vətəndaşlıq 
funksiyalarını və ya ailə həyatına hazırlığını yoxlamaq, qiymətlən-
dirmək qeyri-mümkündür). Və ya həqiqətən aydın deyil ki, 
şəxsiyyətin mənəvi inkişaf səviyyəsinə aid olan cəhətləri təhsilin 
nəticələrində necə müəyyənləşdirmək olar. 

Ancaq bütün bunlar o demək deyil ki, təhsilin ümumiyyətlə 
nəticələrini qiymətləndirmək olmaz. Ona görə də imkanlarımız 
çərçivəsində bu problemin izahına çalışaq. 

Qeyd edək ki, hər bir şüurlu elmi idarəetməyə məqsəd-
yönlülük, məqsədə istiqamətlənmə, məqsədin müəyyənləşməsi xas 
olan cəhətdir. Bu da idarəetmə fəaliyyəti nəticəsində əldə edilir. Bu-
nun əldə edilməsini ancaq və ancaq məqsəd və nəticəni  
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tutuşdurmaq yolu ilə müəyyənləşdirmək olar. Beləliklə, burada hər 
bir rəhbərin vəzifəsi nəticələrin əldə edilməsi istiqamətində 
fəaliyyət göstərməkdən ibarət olmalıdır.  

Bundan başqa, idarəetmə nəzəriyyəsi və praktikası diqqəti-
mizi daha bir cəhətə yönəldir. O  idarəetmənin proqnostik xarak-
terdə olmasıdır. Bu da təhsil fəaliyyətinin nəticələrinin proqnozlaş-
dırılması, dəqiq müəyyənləşdirilməsidir.  

Nəhayət, onu da unutmaq olmaz ki, inkişaf etmiş ölkələrdə 
(bəlkə də bütün dünyada) çoxluq tərəfindən qəbul edilmiş 
idarəetmənin məqsədyönlü proqramlaşdırılması – problemə 
istiqamətlənmiş təhlil xüsusiyyətidir: məktəbin-təhsilin hansı nə-
ticələri bizi təmin etmir? Onlardan hansılarını dəyişmək istəyirik və 
ya dəyişə bilərik? 

Məktəbin inkişafının məqsədyönlü proqramlaşdırılmış 
idarəetmə texnologiyasından xəbərdar olan məktəb rəhbərləri yахşı 
başa düşürlər ki, təhsil fəaliyyətinin idarə olunmasının nəticələrinin 
müəyyənləşməsi imkanlarını inkar edənlər uşağın inkişaf etməsini, 
məktəbin bu işdə rolunu da inkar etmək məcburiyyətində 
qalacaqlar. Ancaq unutmaq olmaz ki, təhsil fəaliyyəti nəticəsində 
təhsil prosesinin subyektləri keyfiyyətcə dəyişir, inkişaf edir, bunun 
nəticəsində də dəyərli sosial nəticə əldə edilir ki, bunu 
müəyyənləşdirmək idarəetmə və idarə edənlər qarşısında duran 
mühüm vəzifələrdən biridir. Bunu nəzərə alaraq, təhsilin keyfiyyəti 
və nəticələrinin qiymətləndirilməsi qaydalarının açıqlanmasının 
əhəmiyyəti böyükdür. Aydın məsələdir ki, qiymətləndirilmədə 
kəmiyyət və keyfiyyət üsulları böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Kəmiyyət dedikdə, əlbəttə ki, başlanğıc nöqtəsindən (səviyyəsin-
dən) son nəticənin əldə edilməsinədək ölçü vahidlərinin 
müəyyənləşməsidir. Bu da təhsil praktikasında az istifadə olunan 
metodlardan biridir. Kəmiyyət qiymətləndirmə metodikasına, 
məsələn, oxu sürətinin, bir dəqiqədə uşağın neçə söz oxuya bilməsi-
nin, yazısının sürətinin, imlа yazısının və s. bal qiymətləri daxildir. 

Ancaq onu da burada qeyd etmək lazım gəlir ki, hər hаnsı 
bal sistemi ilə ayrı-ayrı fənlərin qiymətləndirilməsi heç də kəmiyyət 
göstəricisi deyil, əksinə keyfiyyət göstəricisidir.  

Təhsilin nəticələrinin qiymətləndirilməsi ilə məşğul olan-
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ların böyük qismi bu anlayışa bu günkü münasibətlə yanaşdıqda, 
şəxsiyyətin inkişafı, müxtəlif baxımdan onun tərbiyəlilik səviyyəsi, 
adi və ya ekstremal şəraitdə necə fəaliyyətdə olması və sairənin 
qiymətləndirilməsi kimi başa düşülməlidir. Belə hallarda 
qiymətləndirmə keyfiyyətinin açıqlanması (kvalimetrik) yolu ilə 
həyata keçirilir. 

Əlbəttə, imkan varsa, artıq təcrübədən çıxmış, öz imkan-
larını sübuta yetirmiş, obyektiv metodikalardan qiymətləndirmədə 
istifadə etmək lazımdır. Yox, əgər belələri yoxdursa və ya yaramır-
sa, onda qiymətləndirməni həyata keçirənlər belə metodikaları 
özləri də hazırlaya bilərlər. Belə hallarda səviyyənin nomenklaturası 
yüksək, orta, aşağı, ideal, optimal, mümkün ola bilən, mümkün ol-
mayan, həddindən artıq, ortadan yüksək, orta, ortadan aşağı və s. 
qiymətlər tətbiq edilə bilər. Sonradan göstəricilər seçilir ki, onlar 
qiymətləndirilən keyfiyyətin səviyyəsini, nəticəsini müəyyənləşdi-
rir. Qiymətləndirmənin bu seçim yığımı onun tamlığını, 
bütövlüyünü təmin etməli və eksperiment rejimində yoxlamadan 
keçirilməlidir.  

Düzdür, bu proses çətin prosesdir, ancaq çətinlik heç də  bu 
qiymətləndirmənin əhəmiyyətini azaltmır. Əlbəttə, burada 
proqnozlaşdırılmış nəticələr təxmini xarakter daşıyır və burada 
məqsəd vasitə və nəticə arasında birbaşa əlaqələrdən danışmaq 
çətindir. Ona görə də bu zaman qiymətin təxminiliyi, təhsil 
prosesinin nəticələrinin keyfiyyət xarakteri, onun idarə olunması 
nəzərə alınır, ona uyğun olaraq proqnozlaşdırılır, layihələşdirilir və 
qiymətləndirilir. 

Burada yada salmaq yerinə düşər ki, tarixən təhsil 
müəssisələrində təhsilin nəticə və keyfiyyətini qiymətləndirmək 
məqsədilə kvalimetrik (təsviredici) metodikalardan istifadə olunub: 

- müəllimlər tərəfindən müəyyənləşdirilmiş proqnozun əldə 
edilməsi; 

- şagirdin həyatında həmişə baş verən eksterimal 
situasiyalarda şagirdlərin əxlaqının qiymətləndirilməsi; 

- müəllimlər tərəfindən düşünülmüş və təşkil edilmiş 
diaqnostik situasiyalarda şagirdlərin əxlaqının qiymətləndirilməsi; 

- məktəbin özü tərəfindən hazırlanmış yüksək keyfiyyətlərin 
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qiymətləndirilməsinin kriteriyalar şkalası üzrə əldə edilmiş 
nəticələr; 

- psixoloji göstəricilərin, şagirdin həyatında istifadə edilən 
hər cür hərəkətin, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi: 

a) necə etməyi bilir (intellektual göstərici); 
b) həyata keçirməyi bacarır (iradi göstərici); 
c) realizə etmək istəyir (emosional göstərici); 
Son zamanlar dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübə-

sindən istifadə edərək şagirdin özünüqiymətləndirməsi təcrübəsin-
dən məktəblərimizdə istifadə olunur. Şagirdin özünüqiymətləndi-
rməsi hərtərəfli qiymətləndirmənin mühüm hissələrindən biridir. 
Bu, şagirdlərə öz irəliləyiş templərini müəyyənləşdirməkdə və 
uğurlar əldə etməkdə, rol və məsuliyyətlərini aydınlaşdırmaqda kö-
mək edir və hərtərəfli qiymət verilməsinə şərait yaradır. Müəllim 
şagirdləri ozünüqiymətləndirmə işini həyata keçirməyə 
ruhlandırmaqla hər bir şagirdin qarşısında suallar qoyulur və onların 
cavabları sənədləşdirilir (bax: “Uşaqlar üçün sinif otaqlarının 
yaradılması” Açıq Cəmiyyət İnstitutu ilə birlikdə hazırlanmışdır. 
Yeni nəsil, səh. 6 -11-12, Addım-addım proqramı). 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, son zamanlar məktəblərimizdə 
prezident fərmanı ilə təsdiq edilmiş istedadlı uşaqlarla iş 
proqramının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar belə psixoloji gös-
təricilərin istifadə edilməsi məqsədyönlü olardı.  

Qeyd etdiyimiz kimi, təhsilin müxtəlif cəhətlərini qiymətlən-
dirmək üçün müxtəlif metodikalar bəllidir. Bu metodikalar şagirdin 
birinci sinifdən başlayaraq on birinci sinfi qurtarana qədər 
intellektual və psixoemosional imkanlarının inkişaf dinamikasını 
nəzarətdə saxlamaq, lazım gəldikdə korrektə etmək və arzu olunan 
nəticəyə nail olmaq imkanlarını yaradır. Bu məqsədlə əldə edilmiş 
göstəriciləri kompyüterin bankına köçürmək və sonra isə sinif, pa-
ralel siniflər, bütövlükdə məktəb üzrə inteqrativ göstəriciləri 
hesablamaq məqsədyönlü olardı. 
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4. Təhsil standartları, milli kurikulum və 
     təlimdə keyfiyyət 

 
“Standart” sözü ingilis dilindən götürülüb norma, nümunə, 

ölçü deməkdir. Təhsil standartı dedikdə real şəxsiyyətin ictimai 
ideal səviyyəsinə qalxmasını və bu idealın təhsil sistemində əldə 
edilməsini təsvir edən dövlət normalarının əsas parametrlər 
sistemidir. Təhsilin standartlaşdırılması müxtəlif ölkələrdə tədris 
plan və proqramlarının hazırlanması, təhsilin səviyyəsinin mü-
əyyənləşdirilməsi və təhsil sistemində həyata keçirilməsi yolu ilə 
əldə edilir. Təhsil standartının əsas vəzifəsi insanların fəaliyyətində 
elə münasibətlərin təşkilidir ki, bu vasitə ilə məhsulun keyfiyyət və 
xüsusiyyətlərilə əldə edilməsi təmin olunur ki, bu da cəmiyyətin tə-
ləbatlarını təmin edir. 

Standartlaşdırma cəmiyyətin tarixən dəyişilən tələbatlarına 
uyğun olaraq praktiki baxımdan bu tələbatların həyata keçirilməsi 
fəaliyyətini tənzimləyir.  

Təhsildə standartlaşdırmanın əsas obyektləri təhsilin 
strukturu, məzmunu, təhsil yükünün həcmi və şagirdlərin hazırlıq 
səviyyəsinin müəyyənləşməsidir.  

Təhsil standartları Azərbaycan Respublikasının “Təhsil 
Qanunu”nun 6-cı və 10-cu maddələri ilə təsdiq edilmiş normativ 
sənəddir. Bu sənəd təhsil proqramlarının məzmun minimumunu, 
təhsil alanların maksimum tədris yükünü,  şagirdlərin hazırlıq 
səviyyəsinə tələbatları müəyyənləşdirmiş və digər normativ 
sənədlərin hazırlanması üçün əsas yaratmışdır. Təsadüfi deyildir ki, 
Azərbaycan Dövlətinin Təhsil sahəsində İslahat Proqramında Təhsil 
standartının hazırlanması və tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 
İslahat Proqramında standartların olmаması ciddi tənqid obyektinə 
çevrilmişdir. Qeyd edilir ki, “bu günə qədər respublikamızda təhsil 
strategiyasına uyğun prioritet istiqamətlər müəyyənləşdirilməmiş, 
ümumi orta təhsilin dövlət standartları və baza tədris planı təsdiq 
edilməmişdir”. (Azərbaycan Respublikasının Təhsil sahəsində 
İslahat Proqramı, Bakı, 1999, səh 15). Nəticədə ümumi orta təhsilin 
standartları 1999-cu ildə hökümət tərəfindən təsdiq edilmişdir. 
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Standartların hazırlanması təhsilin qlobal problemlərindən biridir.  
Sonralar təhsilin məzmun məsələlərinin, şagirdlərin bilik, 

bacarıq və vərdişlərinin qiymətləndirilməsinin təhsil sisteminin 
inkişafında rolunun artmasını nəzərə alaraq, Azərbaycanda Təhsil 
İslahatının həyata keçirilməsi prosesində təhsilin əsasını təşkil edən 
kurikulum hazırlanıb qəbul edilmişdir. Kurikulum latın sözü olub, 
lüğəti mənası “kurs”, “elm” deməkdir. Dünyanın inkişaf etmiş 
ölkələrində kurikulum mütərəqqi təhsil modeli kimi geniş miqyasda 
tətbiq olunur. Kurikulum təhsilin məzmun standartlarını, zəruri 
minimumu, təhsil alanların hazırlıq səviyyəsinə verilən tələblər və 
qiymətləndirmə məsələlərini əhatə edir. Eyni zamanda bu 
konseptual sənəd əsasında fənn kurikulumları hazırlanıb təsdiq edil-
mişdir. Kurikulum milli-mənəvi dəyərlərə yiyələnmiş şəxsiyyətin 
müasir həyata hazırlaşmasına xidmət edir, nəticəyönümlü və 
inkişafedici xarakter daşıyır. Kurikulum bilavasitə davamlı inkişafa 
və biliklərin tətbiqinə yönəlmişdir. Təsdiq edilmiş bu kurikulum 
artıq 2007-2008-ci tədris ilindən respublikanın orta ümumtəhsil 
məktəblərində tətbiq edilməyə başlanmışdır.  

Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, təhsil standartları, 
kurikulumlar təhsilin etalon səviyyəsi olub, müəyyən tarixi dövr 
üçün cəmiyyətin təhsilə olan tələbatını ödəməlidir. Dövlət təhsil 
standartı təhsilin səviyyəsidir ki, bu da şəxsiyyətin bu səviyyəyə 
yiyələnməsinin dövlət sənədi ilə təsdiqlənməsi ilə nəticələnir. 
Fikrimizcə, təhsil ilə məşğul olan hər bir insan təhsilin keyfiyyətinin 
müəyyənləşməsi və idarə olunması üçün təhsil standartlarından (ku-
rikulumlardan) istifadə etməyə hazır olmalıdır. Ancaq bu zaman 
unutmaq olmaz ki, təhsil işçilərini, xüsusən onu idarə edənləri ciddi 
ziddiyyətlər də gözləyir.  

Hər şeydən əvvəl, standartların tətbiqi zamanı başa düşmək 
lazımdır ki, “standart” termini faktiki olaraq təhsil standartı kimi 
təhsil keyfiyyətinin kateqoriyasıdır. Bu isə təhsil elementlərinin 
yalnız biridir. Təkcə bu bir göstəricinin nəzərdə tutulması heç də 
şagird şəxsiyyətinin bütövlükdə qiymətləndirilməsi demək deyildir. 
Çünki bu zaman şəxsiyyətin inkişaf göstəriciləri, mənəvi baxımdan 
tərbiyəlilik səviyyəsi, eləcə də təhsilalma nəticəsində mənfi 
effektlər nəzərə alınmır. Deməli, məktəbi bitirmiş şagirdin şəxsiy-
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yəti tam qiymətləndirilmir, əslində dövlət təhsil standartları lazımi 
səviyyədə həyata keçirilmir. 

Biz təkrar etməyə məcburuq ki, təhsilin keyfiyyəti yalnız 
biliklərin kəmiyyəti və keyfiyyəti ilə ölçülmür. Bu zaman şəxsiyyət 
keyfiyyətləri, vətəndaşlıq səviyyəsinin inkişafı da qiy-
mətləndirilməlidir. 

O da qeyd edilməlidir ki, əgər təhsil standartları təhsilə 
yiyələnmənin, yəni bu və ya digər fənn sahəsində qazanılmış 
koqnitiv biliklərin səviyyəsi müəyyənləşdirilsə, onda standartların 
qəbul edilməsi və tətbiqi ilə razılaşmaq olar.  

Bizə belə gəlir ki, milli və fənn kurikulumlarının qəbul 
edilməsində müəyyən dərəcədə bu cəhət nəzərə alınmışdır. Təhsil 
kurikulumları xarakterinə görə iki yerə ayrılır: onlardan biri 
fənnyönümlü, ikincisi isə şəxsiyyətyönümlü kurikulum adlanır. 
Fənnyönümlü kurikulumlar məzmun etibarilə elm sahəsini, onun 
mükəmməl anlayışlar sistemini əhatə edir. Burada biliklərin həcmi 
və miqdarı əsas rol oynayır, fənnin elmi potensialı, məlumatlılıq sə-
viyyəsi yüksək olur. Şəxsiyyətyönümlü kurikulumlar isə bilavasitə 
həyati bacarıq və vərdişlərə üstünlük verir. Bu zaman insanın 
gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktik bacarıq və vər-
dişlər əhatə edilir, ondа əqli fəaliyyətlə bağlı qabiliyyətlər 
formalaşması ön plana çəkilir. Şəxsiyyətyönümlü kurikulumlar 
inteqrativ məzmunu ilə seçilir. Oradakı fənlərin adlandırılması, 
məzmunun müəyyənləşdirilməsi, şagird şəxsiyyətinin 
formalaşdırılması üçün əhəmiyyət kəsb edən və bilavasitə insanın 
şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan cəhətlər əsas götürülür. Kuriku-
lumların inteqrativ məzmununda hazırlanması onun keyfiyyətinin 
yüksəlməsini təmin edir. 

Fənn kurikulumlarında fənlərin sayı azalmış, həftəlik saatlar 
minimum səviyyəyə endirilmiş, həyati əhəmiyyəti olan bilik, 
bacarıq və vərdişlərin aşılanmasına, şəxsiyyətin formalaşması üçün 
zəruri işlərin həyata keçirilməsinə imkan yaranmışdır. Onu da qeyd 
etmək yerinə düşər ki, fənn kurikulumları nəticəyönümlülüyü ilə 
əvvəlki proqramlardan köklü şəkildə fərqlənir. Fənn kurikulumları 
nəticəyönümlü olub (ümumi və xüsusi nəticələr) fənlərin məzmu-
nunu müəyyənləşdirməyə və qiymətləndirməyə şərait yaradır.  
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Fənn kurikulumları fənn proqramlarından fərqlənirlər. Fənn 
proqramları fənnin məqsədini, vəzifələrini, bilik, bacarıq və 
vərdişlərin həcmini, mövzuların tədrisi ardıcıllığını və bölmə, 
mövzulara ayrılan saatları açıqlayırdısa, fənn kurikulumlarında 
fənnin əhəmiyyətini əsaslandırıb, onun məqsədini, vəzifəsini, əldə 
ediləcək nəticələri açıqlamaqla siniflər üzrə məzmun standartları, 
inteqrasiya, təlim srategiyası, ümumi tələblər, yeni üsul və formalar, 
təlim prosesinin planlaşdırılması və şagird nailiyyətlərinin 
qiymətləndirilməsi öz əksini tapmışdır. Təhsil standartlarını milli 
kurikulum və fənn kurikulumları ilə müqayisə edəriksə, o zaman 
standartların nöqsanlı tərəfləri göz qarşısında canlanar. Hər şeydən 
əvvəl, qeyd edilməlidir ki, təhsil müəssisələrində hələlik inzibatçılıq 
hökm sürdüyü bir zamanda məktəb rəhbərlərinin əksəriyyəti, hətta 
regionlarda təhsil idarələrinə rəhbərlik edənlər də yalnız standartlar-
dan  istifadə etməklə hər cür innovasiya fəaliyyətindən kənarda 
qalırlar.  

Nəhayət, o da qeyd edilməlidir ki, müasir innovasiyaların 
tətbiqi ləng getdiyinə görə məktəbin müasir yeniliklərin tətbiqindən 
kənarda qalması, bilik, bacarıqların köhnəlmiş sənədlər əsasında 
müəyyənləşməsi təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir, məktəbin 
inkişafına, müstəqilliyinə və ümumiyyətlə bütövlükdə təhsilin 
inkişafına maneçilik yaradır. Xüsusən, idarəçilik təcrübəsi olmayan, 
ümumi mədəniyyəti aşağı səviyyədə olan səlahiyyətsiz yoxlayanlar 
(əlbəttə, bu məmurlar əllərində yoxlama əmrlərinə istinad edərək) 
standatlara istinad edərək məktəblərdə yaradıcı mühitə  qarşı çıxır, 
sərbəstliyi boğur, yeniliklərin qarşısını alırlar. 

Nəticə olaraq dеyək ki, milli və fənn kurikulumlarına mü-
nasibət dövlət standartlarlarına olan münasibətlərdən (formal, 
inzibati) fərqlənməli, məktəb kollektivlərinə sərbəstlik verilməli, 
qabaqcıl ölkələrin təcrübəsindən istifadəyə şərait yaradılmalıdır. 
Unutmayaq ki, söhbət dövlət standartlarından və ya fənn 
kurikulumlarından getdikdə, hər şeydən əvvəl, şagirdlərin həyata 
hazırlıq səviyyəsindən, şəxsiyyətlərinin formalaşmasından, tər-
biyəlilik, vətəndaşlıq səviyyəsindən gedir. Buradan da təhsil 
müəssisəsinin fəaliyyətinin keyfiyyəti üzə çıxarılıb qiymət-
ləndirilməlidir. 
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Hər cür kəmiyyət göstəriciləri (hətta orta bal) araşdırılmalı, 
təhlil edilməli, rayon təhsil müəssisəsi üzrə göstəricilərin 
dinamikası,  fənlər üzrə, təhsil pillələri üzrə, hətta siniflər və ayrıca 
olaraq müəssisələr üzrə qiymətləndirilməlidir. Bu zaman təhsilə 
ayrılmış resurslar, xərclər, təşkilati, kadr, elmi metodikaların səviy-
yəsi nəzərə alınmalı, qiymətləndirilməlidir.  

Nəhayət, təhsildə kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri uşaq-
ların sağlamlıq göstəriciləri hesabına əldə edilməməlidir. Bu zaman 
sağlamlığı qoruyan texnologiyalara üstünlük verilməlidir. Təhsil elə 
fəaliyyət sahəsidir ki, burada nəticə yalnız nəticə xatirinə əldə 
edilməməlidir.  
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I I   f ə s i l 
 

TƏHSİL KEYFİYYƏTİNİN MƏKTƏBDAXİLİ 
İDARƏETMƏ SİSTEMİ 

 
 
1. İdarəetmədə təhsil keyfiyyətinin  

               qiymətləndirilməsinin xarakteri 
 
Təhsil müəssisəsinin idarə olunması mürəkkəb bir prosesdir. 

Bu prosesdə təhsil keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi bu mürəkkəb 
prosesin aparıcı istiqamətlərindən biridir. Bu zaman idarəetmə 
faktiki olaraq özündə iki mühüm istiqaməti birləşdirir. Bunlardan 
biri idarəetmədə konkret nəticənin əldə edilməsi prosesidirsə, digəri 
planlaşdırılmış nəticənin əldə edilməsidir. Bunların hər ikisi ayrı-
ayrılıqda (ancaq prosesin özü və nəticə) böyük əhəmiyyətə malik 
deyildir. Burada ancaq nəticəyə istiqamətlənmiş məqsədyönlü 
idarəetmədən söhbət gedə bilər. Bu idarəetmədə prosesin özü və 
onun məqsədyönlü xarakteristikası, prosesin parametrlərinin son nə-
ticəyə uyğunluğu təmin edilirsə, deməli, effektiv idarəetmədən, 
onun elmi əsaslarından danışmaq mümkündür. Onu da unutmaq 
olmaz ki, nəticə prosesin özündən, onun keyfiyyətli təşkilindən 
asılıdır.  

Ancaq təcrübə göstərir ki, nəticəyə istiqamətlənmiş ida-
rəetmə heç də həmişə özünü doğrultmur. Məsələn, idarəetmə lazım 
olan nəticəyə istiqamətlənmədiyindən, nəticə düzgün 
müəyyənləşmədiyindən əldə edilmiş nаiliyyət insanları (prosesin 
iştirakçılarını) təmin etməyir.  

Digər tərəfdən, prosesə istiqamətlənmiş idarəetmədən söz 
gedirsə, onda idarəedənləri sadəcə olaraq idarəetmənin primitiv 
variantı, tədbirlərin sayı maraqlandırır, nəticə haqqında az dü-
şünürlər. Məsələn, təhsil müəssisələrində keçirilən tədbirləri təhlil 
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etsək, görərik ki, tədbiri həyata keçirən insanlar heç də düşünmürlər 
ki, bu tədbiri keçirməkdə məqsəd nədir, nəticə nə olacaq, onları 
sadəcə olaraq tədbirin keçirilməsi və ya yuxarı təşkilatların 
göstərişinin yerinə yetirilməsi narahat edir. Ona görə də burada an-
caq və ancaq prosesə və nəticəyə istiqamətlənmiş idarəetmədən 
danışmaq məqsədyönlüdür. Ümumtəhsil məktəbində təhsil 
keyfiyyətinin idarə olunmasınа üç yanаşma məqsədəmüvаfiq оlаrdı: 

- məqsədə görə idarəetmə; 
- prosesə görə idarəetmə; 
- son nəticəyə görə idarəetmə 
Belə yanaşmalarda məktəbdə təlim keyfiyyətini yüksəlt-

məyin minimum iki üsulundan istifadə etmək məqsədəuyğundur 
(A.Mehrabov, Azərbaycan təhsilinin müasir problemləri, Bakı, 
2007, 385 s.) 

Belədirsə, onda idarəetmədə (nəticə və prosesin gedişi 
diqqət mərkəzində saxlanılıbsa) bizi həm nəticə, həm də proses və 
onun müxtəlif bölmə və səviyyələri narahat etməlidir. Bu zaman 
proses, onun parametrləri, prosesin keyfiyyəti, xüsusiyyətləri, 
xarakteri diqqət mərkəzində olmalıdır. Belə olduqda məqsədyönlü 
idarəetmə əgər nəticəyə istiqamətlənibsə, onun üçün həm də 
prosesin özü, gedişi əhəmiyyət kəsb edir. Belə olduqda proses özü 
də məqsədyönlü xarakterə malik olur və effektiv idarəetmə əldə 
edilir. Prosesdən, onun keyfiyyətindən nəticə asılı olur.  

Keyfiyyətin idarə olunmasının mənasını, nəticəyə istiqa-
mətləndiyini dərk ediriksə, onda münasibət bildiyimiz, təhlil 
etdiyimiz problem məktəbin fəaliyyət rejimi, onun inkişafı ilə əlaqə-
ləri üzə çıxır ki, bu da bütövlükdə məktəb sisteminin proqressiv 
innovasiya rejiminə (inkişaf rejiminə) keçməsi deməkdir.  

Əgər şagirdlərin məktəbi bitirdikləri zaman əldə etdikləri 
biliklərin səviyyəsi hamını razı salırsa, onda məzmun, struktur, 
təlim-tərbiyə prosesi, onun həyata keçirilmə şəraiti, idarəetmə 
sistemi dəyişmədən saxlanılmalıdır. Yox, əgər keyfiyyətcə yeni 
nəticələrin əldə edilməsi proqnozlaşdırılırsa, onda bütövlükdə 
məktəbin idarəetmə sisteminin yeniləşməsi tələb olunur. Həm 
subyеktlər, həm də оbyеktlər bахımındаn yenidən qurulması tələb 
olunur ki, bu da yeni nəticələr və keyfiyyətin əldə olunmasına  
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gətirib çıxaran  yeniliklərin öyrənilib istifadə olunmasını tələb edir. 
Ona görə də nəticəyə istiqamətlənmiş idarəetmə müvafiq eksperi-
mental innovasiyyativ xarakterə malik olur. 

Bu zaman idarəetmənin müxtəlif mərhələlərində təhsilin 
keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin kompleks xarakter daşıması və 
onun daxili əlaqələri də böyük əhəmiyyətə malikdir. Oxucular 
mənimlə razılaşar ki, təhsil işçilərinin, xüsusən məktəb rəhbərlərinin 
istifadəsində təhsil keyfiyyətinin hər mərhələ üçün obyektiv 
qiymətləndirmə qaydaları və ya modellərinin formalaşması yaxşı 
olardı. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu gün məktəb təcrübəsində istifadə 
olunan qiymətləndirmə kriteriyaları təcrübədə heç də özünü 
doğrultmur, bütövlükdə ictimaiyyəti təmin etmir. Respublikada son 
zamanlar həyata keçirilən sınaq qiymətləndirmələrdən bu vəziy-
yətdən çıxış yolu kimi istifadə edilir.                             

Bu da belə bir vəzifənin mürəkkəbliyinə dəlalət edir. 
Özümüzə borc bilirik qeyd edək ki, valideynlər qiymətləndirmə 
mexanizmləri ilə tanış olmadıqlarına baxmayaraq, yaxşı bilirlər ki, 
şəhərdə və ya rayon mərkəzlərində hansı məktəblər keyfiyyətli 
təhsil verir və ya hansı müəllim həqiqətən öz fənnini öyrədir, 
obyektiv qiymətləndirir və bu qiymət ictimaiyyət tərəfindən qəbul 
edilir. Onlar sadəcə olaraq uşaqların münasibətlərindən, özlərinin 
qeyri-professonal, ancaq obyektiv təsəvvürlərindən nəticə çıxarırlar.  

İdarəetmənin bütün mərhələlərində təhsil keyfiyyətinin 
qiymətləndirilməsinin mürəkkəbliyi, çətinliyi onun vaxt baxımından 
dəyişkənliyində, dinamik xarakter daşımasındadır. Təhsilin bir çox 
nəticələri və gələcəkdə üzə çıxan nöqsanları məzunlar məktəbi qur-
tardıqdan sonra üzə çıxır. Hаlbuki onlar məktəbdə oxuduqları za-
man nöqsanlar nəzərə alınıb, aradan qaldırılmalı idi. Ancaq bu 
nəticələr məlum olmadıqlarına görə onları ancaq şagirdlərin yaşlılıq 
dövründə aradan qaldırılması mümkün olur ki, bu da artıq ali mək-
təblərin və ya yaşlıların təhsilinin keyfiyyətindən asılı olur. 

Bunu nəzərə alan təhsili idarə edən rəhbər vəzifəli şəxslər, 
bu sahə ilə məşğul olan alimlər və metodistlər son zamanlar bir sıra 
əsərlərdə, dövlət sənədlərində bu problemləri araşdırır, problemin 
həlli yollarını axtarır, öz münasibətlərini bildirirlər. Bu baxımdan 
M.Mərdanov, A.Mehrabov və digərlərinin “Təhsil sistemində 
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monitorinq və qiymətləndirmə” (2003-cü il), A.Mehrabov 
“Azərbaycan təhsilinin müasir problemləri” 2007-ci il, Ə.Ağayev 
“Yeni təlim metod və texnologiyalarından istifadənin nəzəri və 
praktik məsələləri” (ARTPİ-nun elmi əsərləri, Bakı 2006), “ Uşağa 
istiqamətləndirilmiş proqram üzrə işin təşkili”, Addım-Addım 
proqramı, Keyt Birk Uorş, Yeni nəsil NTM, Bakı 2000 və bir sıra 
digər əsərlərdə bu problemlər təhlil edilmiş, onun həlli yolları 
göstərilmişdir. 

İdarəetmə baxımından, tədris prosesinin hər bir mərhələ-
sində təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirmək məqsədilə onun key-
fiyyət göstəricilərinin qruplaşdırılması, prosesin gedişində dövri, 
son və uzaq gələcəkdə təhsil nəticələrinin qiymətləndirilməsi 
nəzərdə tutulmalı və məktəbin fəaliyyəti bu nəticələrə istiqa-
mətlənməlidir. Bu mərhələlər üzrə beş qrup göstərici nəzərə alınsa, 
qiymətləndirmə məqsədyönlü olar. Bu qrup göstəricilər aşağıdakı 
kimi nəzərə alına bilər: 

I qrup göstəricilər. Deyək ki, məktəb kollektivi “təhsilin 
kеyfiyyətinin idarə olunması” mövzusunda layihə hazırlamışdır. 
Yəqin ki, bu proqramın keyfiyyəti müəyyənləşmiş tələb və kri-
teriyalardan asılıdır. Bu da proqramın aktuallığından, səmərə-
liliyindən, reallığından, məqsədyönlülüyündən, nəzarətə yatma-
sından, əyintilərə dözümlülüyündən asılı olmasıdır. 

II qrup göstəricilər. Təhsilin idarə olunması səviyyəsində 
prosesin optimallıq göstəricilərinin nəzərə alınmasıdır. İdarəetmənin 
subyekti layihədə nəzərdə tutulanla həyata keçirdiyini müqayisə 
edir. Həyata keçirilmiş tədbirlərin yerinə yetirilməsinə sərf edilmiş 
vaxtı, istifadə edilmiş resursları, planda nəzərdə tutulanlara uyğun 
olmasını müəyyənləşdirir. Bu məsələdə məqsədlər üzrə idarəetmə o 
zaman müvəffəqiyyətli olur ki, planda nəzərdə tutulanlardan kənara 
çıxanların həlli və bu məqsədlə korreksiya xarakterli tədbirlərin qiy-
mətləndirilməsi və gələcəkdə belə halların baş verməməsi üçün 
görülən işlərdir. 

III qrup göstəricilər ilkin nəticələrin əldə edilməsinin 
optimallığıdır. Təhsil müəssisəsində hər bir məzun səviyyəsində 
müəyyən nəticələrin əldə edilməsi planlaşdırılırsa, o zaman bütün 
siniflər üzrə əvvəlki siniflə müqayisədə nəticələr qiymət-
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ləndirilməlidir. Beləliklə, bu göstəricilər qrupu özündə cari 
qiymətləri, tərbiyəlilik, inkişaf səviyyəsini, sağlamlıq səviyyəsini 
hər bir təhsil mərhələsində (sinif, yarımil və s) istifadə edilmiş 
cəzalar, təriflənmələrin və s. birlikdə müqayisəli şəkildə nəzərə 
alınmasıdır. Məhz bu səbəbdən də təhsilin nəticələrinin monitorinqi 
adlanan fəaliyyət böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

IV qrup idarəetmə hər bir səviyyəsinin son nəticələrinin 
göstəriciləridir. Əgər bu təhsil müəssisəsinin səviyyəsidirsə, onda 
məzunun əldə etdiyi nəticələr müəyyənləşdirilmiş – seçilmiş gös-
təricilər və təhsil praktikası çərçivəsində proqnozlaşdırılmış 
nəticələrin müqayisəsi nəticəsi də qiymətləndirilir. 

V qrup uzaq gələcək və ya təxirə salınmış nəticələrdir. 
Nəzərə alsaq ki, məktəb “ailə həyatına hazırlıq” kimi bir göstərici 
planlaşdırıb. Bu hazırlıq səviyyəsini məktəb şəraitində ancaq nəzəri 
baxımdan qiymətləndirmək olar. Praktiki olaraq bu nəticə 
məzunların məktəbi qurtardıqları dövrdən xeyli sonra özünü büruzə 
verir. Belə hal özünü əməyə hazırlıq, vətəni müdafiə, təhsilin davam 
etdirilməsinə, hətta istirahətin təşkilinə də aiddir. 

Təhsilin keyfiyyətinə idarəetmə baxımından yanaşsaq, qeyd 
etmək lazımdır ki, idarəetmə ümumiyyətlə, tədqiqat xarakteri 
daşıyır və son zamanlar monitorinqin tətbiqi onun bu xarakterini bir 
az da artırır. O, imkan yaradır ki, gündəlik, son və uzaq gələcəkdə 
əldə ediləcək təhsil nəticələri təhlil edilsin, nöqsanlar və müsbət 
tərəflər üzə çıxarılıb, inkişafı təmin etmək məqsədilə tədbirlər 
görülsün. Belə olduqda təhsil müəssisəsinin rəhbərləri məktəbi qur-
taranların gələcəkdə nə işlə məşğul olduqları, onların həyatı 
haqqında məlumat əldə edə bilirlər. Hətta təhsillərini davam 
etdirirlərmi, hansı ixtisası seçmişlər, orduda xidmət ediblərmi, ailə 
vəziyyətləri necədir, siyasətə, dinə münasibətləri haqqında zəngin 
məlumat əldə edə bilirlər. Bu da imkan yaradır ki, məktəbin təhsil 
fəaliyyəti haqqında zəngin material toplasın, təhlil etsinlər və 
inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirsinlər. İşi çətinləşdirməmək 
üçün çox faktlara, suallara sadəcə olaraq “hə”, “yox” cavabları 
verməklə vəziyyəti təhlil etmək olar. 

Beləliklə, təklif olunur ki, təhsilin nəticələri – kompleks 
şəkildə əvvəlcədən hazırlanmış proqram və proqnozlar əsasında 
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gündəlik, son və yaxın-uzaq gələcəkdə əldə edilmiş nəticələr – araş-
dırılsın, qiymətləndirilsin. 

Təklif olunan beş qrup göstəricilər ilk nəzərdə oxuculara 
bəlkə də çox mürəkkəb görünəcək. Ancaq son zamanlarda 
məktəblərdə aparılan monitorinqlər sübut edir ki, belə yanaşma heç 
də çətin deyildir. Onu həyata keçirmək olar. Bu metodun müsbət və 
mənfi (nöqsanlı) cəhətlərini araşdırsaq görərik ki, onun tətbiqini 
təhsildəki son illərdə yaranmış vəziyyət özü tələb edir.     

Qeyd etmək lazımdır ki, bu kompleks metod bir sıra 
mərhələlərdən ibarətdir. Onlar əlaqəli və dinamik xarakter daşıyır. 
İnkişafda olub inkişafı görməyə imkan yaradır. 

Mərhələlərin əlaqəli olması imkan yaradır ki, əvvəlki qrupda 
əldə edilmiş nəticələr, onların təhlili, nöqsanların aradan 
qaldırılması sonrakı qrupun müsbət nəticələr əldə etməsinə şərait 
yaradır, eyni zamanda sonrakı qrupun nəticələri əvvəlki qrupun 
fəaliyyətində düzəlişlər etməyə və bütövlükdə fəaliyyətdə olan 
sistemin göstəricilərinə müsbət təsir göstərir. Xarici ölkələrdə bu 
sistemin tətbiqi və son zamanlar Təhsil Nazirliyi tərəfindən sınaq 
qiymətləndirmələrin təşkili, birinci mərhələnin nöqsanlarının aradan 
qaldırılması, ikinci mərhələdə nəticələrə müsbət təsiri bunu 
təsdiqləyir. 

Bu kompleksin dinamizmi isə ondadır ki, real həyatda 
göstəricilər daima dəyişir, biri digərinə təsir göstərir və bu prosesdə 
üzə çıxmış ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına şərait yaradır.  

Dinamizm eyni zamanda prosesin daima hərəkətdə olmasına, 
onun hissələrinin əlaqəsinə də təsir göstərir. Bu qruplar bir tərəfdən 
çox konkret məzmun və vaxtı müəyyənləşdirir, digər tərəfdən onun 
sərhədlərini bir-birindən, demək olar ki, ayırmır. Hətta bəzi hallarda 
yerlərini dəyişə bilərlər. Və ya müəyyən qrupların cari nəticələri 
digər qruplar üçün istifadə edilə bilər və s. 

Bu metodun – modelin sadəliyi ondadır ki, onun kom-
ponentləri, ayrı-ayrı hissələri xüsusi formalar tələb etmir. Onlar 
məktəb rəhbərlərinin daimi fəaliyyətində özünün professional-ida-
rəedici vəzifələrindən məktəblilərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin 
qiymətləndirilməsi prosesinin həyata keçirilməsində istifadə edirlər. 
Bu prosesə biliklərin tematik uçotu, sorğular, məqbullar, biliklərə 



 39

ictimai baxışlar, nəzarət xarakterli işlər, sınaq imtahanları və s. 
şərait yaradır. 

Əlbəttə, monitorinq və cari, son, gələcəkdə əldə edilimş 
nəticələrin siniflər və məktəb üzrə təhlili müəyyən dərəcədə əlavə iş 
kimi qəbul edilə bilər. Ancaq nəzərə alınsa ki, bu işin alternativi 
hələlik yoxdur və idarəetmə daima əldə edilmiş,  qeydə alınmış 
obyektiv informasiyaların təhlilindən, neqativ halların aradan 
qaldırılmasından ibarətdir, onda bu modelin əhəmiyyəti aydın olur. 
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, bu münasibət sadəcə olaraq, 
təcrübəli müəllimin məktəbi idarə etməsinə yox, professonal 
idarəçilərin fəaliyyətinə aiddir. Çünki bu iş təksilаti-tədqiqat 
xarakteri daşıyır. 

Bu sistem eyni zamanda həm də metodoloji xarakter daşıyır, 
çünki burada müəyyən münasibət, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi 
prinsipi və onların vasitəsilə axtarışların aparılması, müəyyən 
istiqamətlərdə təhsilin nəticələrinin göstəricilərinin irəli sürülməsi 
meydana çıxır. 

Təklif olunan beş qrupdan ibarət bu sistem, əlbəttə ki, 
idarəçinin (təhsil menecerinin) yaradıcı laboratoriyasında fasiləsiz 
olaraq bütövlükdə tətbiq edilərsə, nəticələr müsbət olar. Burada 
qeyd etmək yerinə düşər ki, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri 
A.Əhmədovun hazırladığı və təhsil naziri M.Mərdanov tərəfindən 
təsdiq edilmiş “Təhsil müəssisələrinə rəhbərlik və nəzarət sahəsində 
R.T.Ş.-nin fəaliyyətinin kompleks monitorinqinə dair yaddaş”da 
(02.11.2004-cü il) təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi, fənlərin tədrisi vəziyyətinə, şagirdlərin inkişafı 
üzrə aparılan işlərin təhlilinə, istedadlı şagirdlərlə iş məsələlərinə 
xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bizə belə gəlir ki, bu prosesdə təklif 
olunan bu metod xüsusi əhəmiyyət kəsb edə bilər.  
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2. Təhsil keyfiyyətinin idarə edilməsi 
funksiyaları 

 
Təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsi funksiyalarını açıq-

lamaq üçün, hər şeydən əvvəl, “idarəetmə funksiyası” ifadəsinin 
mənasını açıqlamaq lazımdır. “Funksiya” sözü latın sözü olub, 
həyata keçmə, həll olunma deməkdir. Bu, idarəetmə obyekti ilə 
idarə edən sistem arasında münasibətlərin qurulmasıdır. Bu 
münasibətlər idarə edən sistem tərəfindən idarə olunan proseslərin 
məqsədyönlülüyünü və təşkilati baxımdan məqsədə yatımlılığını 
əldə etmək üçün həyata keçirilən müəyyən fəaliyyətdir. Məqsədimiz 
təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsidirsə, təhsilin keyfiyyətinin 
idarə olunması prosesinin açıqlanması lazımdır. 

İdarəetmə funksiyalarından danışdıqda söhbət planlaşdırma, 
təşkiletmə, rəhbərlik, nəzarət – monitorinq, təhlil və sairədən gedir. 
Bunlarla yanaşı bir sıra konkret funksiyalar da mövcuddur. 
Məsələn, pedaqoji kadrlarla işin təşkili və ya təhsilin keyfiyyətinə 
nəzarət, özfəaliyyət dərnəklərinin işinin keyfiyyətinin əldə edilməsi, 
fənn kafedralarının (fənn birləşmələrinin) fəaliyyətinin əlaqələndi-
rilməsi və s. Ümumiyyətlə, idarəetmə funksiyaları çoxdur, biz isə 
məhz təhsildə yüksək keyfiyyət əldə etməyə yönəldilmiş 
funksiyaları açıqlamaq istəyirik. 

Planlaşdırma. Hər şeydən əvvəl, bu funksiyanın mühüm 
əhəmiyyətə malik olması qeyd edilməlidir. Hər bir məqsədin əldə 
edilməsi onun həyata keçirilməsi üsullarının seçilməsindən, əldə 
etmək istəyinin müəyyənləşdirilməsindən, bu məqsədlə prosesin 
ardıcıllığının təmin edilməsi üsullarının düşünülmüş şəkildə həyata 
keçirilməsi tədbirlərinin təyin edilməsindən asılıdır. Plan layihədir. 
Onu müzakirə etmək, mütəxəssislər tərəfindən qiymətləndirməyə 
vermək, düzəlişlər etmək və praktiki fəaliyyətdə səhvlərə yol 
verməmək üçün optimal səviyyəyə qaldırmaq lazımdır. Unutmaq 
olmaz ki, planlaşdırma zamanı buraxılmış səhvləri sonradan 
düzəltmək çox çətin olur.  

Planlaşdırma sözün geniş mənasında proqnozlaşdırma, 
proqramlaşdırma və işçi planının hazırlanmasından ibarətdir. Plan 
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imkan yaradır ki, qarşıya qoyulmuş məqsəd uğrunda standartlar, 
göstəricilər müəyyənləşdirlsin. Planın göstəriciləri nəzarətin həyata 
keçirilməsinə imkan yaradır. Unutmaq olmaz ki, planlaşdırma 
düzgün həyata keçirilibsə, idarəetmə fəaliyyəti düzgün 
istiqamətlənir, yaxşı nəticələr əldə edilir və vaxta qənaət olunur. 
Son təcrübələr göstərir ki, planlaşdırma funksiyasının həyata 
keçirilməsində məktəblərin bəzilərində təlim-tərbiyə işlərinin 
planlaşdırılması məktəbin fəaliyyəti və inkişafı proqramının (bəzən 
strateji inkişaf proqramı da adlandırırlar) hazırlanması və həyata 
keçirilməsi ilə əvəz olunur. Keyfiyyətin əldə edilməsi üçün məqsəd 
müəyyənləşirsə, məktəbin əldə edəcəyi nəticələr orada öz əksini 
tapır. Qabaqcıl təhsil müəssisələrinin təcrübəsi göstərir ki, planlaş-
dırılmış yüksək məqsədin əldə edilməsi üçün məktəb rəhbərlərinin 
müəllimlərlə birlikdə qarşıya qoyulmuş məqsədlərlə bacarıqla 
işləməsi lazımdır. 

Məqsədlərlə iş isə vaxt, yüksək bilik, düşünmə, həll etmə 
qabiliyyəti tələb edir. Ona görə də müəllim dərsi planlaşdırdıqda 
qabaqcadan üç qrup məqsədi nəzərə almalıdır: 

I. Pedaqoji məqsəd: təhsil, tərbiyə, psixi inkişaf, sağlamlıq 
və s. Bu məqsədlər şagirdlərin inkişafını  təmin edəcək başlıca 
vəzifələrdir, çünki pedaqoji prosesdə azı iki subyekt iştirak 
etdiyindən bu planlaşdırılmış məqsədlər şagirdə yönəldilməlidir. 
Burada da müxtəlif variantlar ola bilər: 

a) müəllimin məqsədi şagirdə heç də açıqlanmır, ancaq 
müəllim elə edir ki, bu məqsədlər əldə edilsin; 

b) məqsəd şagirdə izah edilir, çünki o, məqsədin 
qoyulmasında subyektdir; 

c) şagird özü məqsədi müəyyənləşdirir və müəllimin köməyi 
ilə onu həyata keçirir. 

II. Təhsil prosesinin inkişafının məqsədi: diaqnostik, dərk-
edici, tədqiqat xarakteri və s. Bu, faktiki olaraq təhsil prosesinin 
keyfiyyətinin inkişafıdır.  

III. Müəllimin özünün inkişafının təmin edilməsinə 
yönəlmiş məqsəd: bura daxildir: müəllimin professonallığı və 
şəxsiyyət baxımından inkişafı. Məqsədlərin qoyulmasında bu xa-
rakterli işlər bir tərəfdən təhsildə keyfiyyətin əldə edilməsini təmin 
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edirsə, digər tərəfdən təhsilin keyfiyyət problemi  ilə məşğul olan 
məktəb rəhbərlərinin fəaliyyətini konkretləşdirir, onun özünün də 
professionallaşmasına kömək edir.  

Planlaşdırma funksiyasının mühüm xüsusiyyətlərindən biri 
də təhsilin nəticələrinin qiymətləndirilməsi parametrlərinin 
müəyyənləşməsi, məzmun obrazının layihələşməsi, təhsilə yi-
yələnmə səviyyəsinin və hər bir şagirdin inkişaf potensialı 
çərçivəsində tərbiyə olunma imkanlarını nəzərə alaraq məqsədin 
müəyyənləşməsidir. 

Proqnozlaşmadan planlaşdırmanın bir hissəsi kimi danış-
dıqda oxucularımızın bu sahədə nəyi bildiklərini müəyyənləşdirsək, 
onda planlaşmada xüsusi bir bölmə də bizi düşündürməlidir, bu da 
kadrlara proqnozlaşma metodikasının öyrədilməsidir (buraya 
daxildir modelləşdirmə, ekstrapolyasiya- yəni kənar qiymətləndirmə 
və ekspert qiymətləndirməsi). 

Bütün bunlar və təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması bu və 
ya digər səviyyədə planlaşdırmada məqsədin müəyyənləşməsinə 
təsir göstərir. 

Planlaşdırmada həm də məqsədin əldə edilməsinin vasitə və 
üsulları da açıqlanmalıdır. Başqa sözlə, üsul və vasitələrin strukturu, 
tərkibi, vasitələri, fəaliyyətin ardıcıllığı, imkanları (kadr təminatı, 
elmi-metodik, maliyyə, maddi-texniki, normativ-hüquqi və s.) nəzə-
rə alınmalı və tədbirlərin başlanma və qurtarma müddəti 
müəyyənləşdirilməlidir. 

Təhsildə yüksək keyfiyyət göstəriciləri əldə etmək məq-
sədilə pedaqoji kadrlarla, şagird və valideynlərlə görülməli işlər 
planlaşdırılmalıdır ki, onların hamısı mürəkkəb fəaliyyətin subyekt-
lərinə çevrilsinlər. 

Planlaşdırma zamanı məktəb rəhbərləri gözlənilən nəticələri 
(təhsildə  keyfiyyətin yüksəlməsi) əldə etməyə kömək edə biləcək 
tədbirləri seçməyi bacarmalıdır. 

Bütün bunlar məqsədin yerinə yetirilməsinə aiddir. 
Burada məktəbin təhsil  keyfiyyətinin əldə edilməsini təmin 

edə biləcək bəzi plan formalarını nəzərdən keçirmək yerinə düşər. 
Məktəb əgər ilk dəfə müəyyən lokal tədbirlər, eksperimentlər həyata 
keçirmək istəyirsə, onların hər birinin həyata keçirilməsi proqramı 
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hazırlanmalıdır. Proqramın strukturunu nəzərdən keçirmək yerinə 
düşər: 

1. Eksperimentə qoyulacaq problemin aktuallığı əsaslan-
dırılmalıdır.  

2. Eksperimentin mövzusu (əlbəttə optimal variant) 
formalaşdırılmalıdır. 

3. Tədqiqat obyekti müəyyənləşməlidir. 
4. Tədqiqatın predmeti müəyyənləşməlidir. 
5. Eksperimentin məqsədi formalaşmalıdır. 
6. Eksperimentin vəzifələri müəyyənləşməlidir. 
7. Eksperimentin fərziyyəsi formalaşmalıdır. 
8. Tədqiqatın konkret metodikaları seçilməli, hazırlan-

malıdır. 
9. Eksperimentin vaxtı, müddəti və mərhələləri müəy-

yənləşməlidir. 
10. Mənfi nəticələrin ola bilməsini nəzərə alaraq ehtiyat vaxt 

nəzərdə tutulmalıdır. 
11. Eksperimentin keçiriləcəyi baza müəyyənləşməlidir. 
12. Eksperimentin gözləniləcək nəticələrinin qiymətlən-

dirmə kriteriyaları hazırlanmalıdır. Bunun üçün аşаğıdа təqdim оlu-
nаn kritеriyаlаrdаn istifаdə еdilə bilər:  

a) nəticələrin kriteriyaları; 
b) sərf edilən vaxtın kriteriyaları (Unutmaq olmaz ki, 

eksperimentə sərf ediləcək vaxt faktiki olaraq fiziki, psixi, intel-
lektual qüvvələrin, istifadə ediləcək bütün vаsitə və imkanların qə-
nаətçiliyi deməkdir). 

13. Proqnozlaşdırma: 
a) müsbət nəticələrin gözlənilməsi; 
b) mümkün ola biləcək itkilər, neqativ nəticələr; 
c) itkilər və neqativ nəticələrin əvəz edilməsi. 
Bu proqram haqda daha ətraflı məlumat almaq üçün 

“Məktəbin inkişafının idarə olunması” kitabından istifadə etmək 
olar (M.M.Potaşnik və B.C.Lazarеv, M. 1995, səh.132-151). 

Nəzərə almaq lazımdır ki, əgər təhsilin  keyfiyyətini artıra 
biləcək bir neçə əlaqəli faktor seçilibsə, (onlar sistemli xarakter 
daşıyırsa) onda məktəbin inkişaf proqramı hazırlanmalıdır. Belə 
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inkişaf proqramı aşağıdakı bölmələrə malikdir: 
1. Məktəb haqqında analitik məlumat arayışı. 
2. Məktəbin vəziyyəti haqqında problemlərə istiqamət-

lənmiş təhlil. 
3. Tədbirlər nəticəsində yeniləşəcək məktəbin konsepsiyası 

(və ya yeni keyfiyyətli təhsil verəcək məktəbin konsepsiyası). 
4. Yeniləşmiş məktəbə keçməyin vəzifələri və srategiyası.  
5. Yeni keyfiyyətli təhsil verəcək məktəbin təşkilinin 

birinci mərhələsinin məqsədi. 
6. Həyata keçiriləcək əməliyyatların planı. 
Planlaşdırmanın nəticəsində aktual, proqnostik, rasional, 

real, bütöv, nəzarətə yatan məktəbin inkişaf proqramı əldə ediləcək. 
O da qeyd edilməlidir ki, innovasiyaların tətbiqi nəticəsində 

təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsi nəzərdə tutulmursa, məktəbin 
daxili imkanlarından istifadə olunması, nəticələrin layihə-
ləşdirilməsi, sadəcə olaraq təsdiq edilmiş, istifadədə olan təhsil stan-
dartları - kurikulumlarda nəzərdə tutulan nəticələrə uyğunluq 
nəzərdə tutulubsa, onda məktəbin təhsil proqramı plan-modullar 
şəklində hazırlanmalıdır. Moskva şəhərində 1995-ci ildən belə 
proqramlar həyata keçirilir. Onlar səkkiz modul hazırlamışlar. 
Bunlar aşağıdakılardır: 

I modul - məktəblilərin təlim prosesində inkişafı, tərbiyə 
olunması məqsədilə pedaqoji kollektivin nəticəli işi, uşaqların 
mənəvi və fiziki sağlamlığı haqqında məlumatlar, şagirdlər və 
valideynlərin təhsil xidmətlərinə olan tələbatları haqqında 
məlumatlar nəzərə alınmalıdır; 

II modul - təhsilin məqsəd, vəzifə və prioritet istiqamətləri; 
III modul – dövlət təhsil standartlarına, milli və fənn 

kurikulumuna uyğun tədris fənlərinin və bilik sahələrinin və təhsilin 
məzmununun invariant komponenti müəyyənləşdirilməlidir; 

IV modul – tədris fənlərinin və onların həyata keçirilməsini 
təmin edəcək təhsil standartları (təhsilin məzmununun invariant 
baza komponentləri) müəyyənləşdirilməlidir; 

V modul – mütləq nəzarətin proqramlarla əlaqəli əlavə 
təhsil proqramlarının yığımı; 

VI modul – proqramların variativ hissəsinin tədris-metodik 
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təminatı; 
VII modul – təlim-tərbiyə prosesinin təşkili xüsusiyyətləri-

nin, şagirdlərin təlim formalarının, yeni pedaqoji texnologiyaların 
təsviri; məktəblilərin tədris ili boyu qiymətləndirilməsi; innovasiya 
fəaliyyətinin xəritəsi; 

VIII modul – proqramın həyata keçirilməsinin idarə 
olunması. 

Təhsil proqramlarının hazırlanmasında müəyyən mənada 
əlavə təkliflər də ola bilər, əgər olarsa, onlar da nəzərə alınmalıdır. 
Bu mənada əlavə tədris proqramlarında aşağıdakıları nəzərə almaq 
olar: 

1. Proqram nə üçün hazırlanıb, onun hazırlanmasında 
məqsəd nədir. 

2. Proqramın analitik əsasları: 
2.1. Şagirdlərin sağlamlığı. 
2.2. Təhsil (fənn) kurikulumları baxımından şagirdlərin 

bilik, bacarıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 
2.3. Şagirdlərin dərketmə marağı, dinamikası və davamlılığı. 
2.4. Tədris bacarıq və vərdişlərinin inkişaf səviyyəsi. 
2.5. Məktəblilərin tərbiyəlilik səviyyəsi. 
2.6. Məktəb məzunlarının sosial mühitə uyğunlaşması və 

özünütəyini. 
2.7. Məktəblilərin təhsil tələbatlarının təminatı və onların 

valideynlərinin sosial sifarişlərinin öyrənilməsi. 
3. Şagirdlərin inkişafına mane olan problemlərin həlli 

yolları: 
3.1. Hər bir istiqamət üzrə problemlərin həllinə elmi 

münasibətin xarakteristikası; 
3.2. Həll ediləcək məsələlərin praktiki baxımdan xarak-

teristikası; 
- şəxsiyyətin ümummədəni səviyyəsinin formalaşdırılması; 
- şəxsiyyətin müаsir cəmiyyətin həyatına uyğunlaşması; 
- proffesonal təhsil proqramlarının şüurlu seçiminə şərait və 

imkanların yaradılması; 
3.3. Təhsil səviyyələri və onların əsas xarakteristikası. 
4. Məktəbin tədris planı: 
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4.1. Tədris planının ümumi xarakteristikası. Planın məktəb 
komponentinin və əlavə təhsilin xüsusiyyətlərinin izahı; 

4.2. Müxtəlif elm sahələri üzrə tədris proqramlarının 
inteqrasiya olunması istiqamətləri; 

4.3. Məktəbdə əlavə təhsilin xüsusiyyətləri; 
4.4. Bazis tədris plаnlаrı; 
4.5. Siniflər; 
4.6. Məktəb komponentinin predmetləri; 
4.7. Əlavə təhsil; 
4.8. Metodik təminat; 
4.9. Üstünlük veriləcək təlim-tərbiyə üsulları; 
4.10. Proqnozlaşdırılan nəticə; 
5. Təhsilin ümumi səviyyəsinin monitorinqi: 
5.1. Qiymətləndirmə, biliklərə nəzarət sistemi; 
5.2. Şəxsiyyətin inkişaf diaqnostikası və testlər sistemi; 
- biliklərə yiyələnmə səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi 

metodikası; 
- tərbiyəlilik səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi metodikası; 
- şəxsiyyətin psixi keyfiyyətlərinin inkişaf səviyyəsinin üzə 

çıxarılması metodikası. 
6. Proqramın həyata keçirilməsinin idarə olunması: 
6.1. Kadr təminatı; 
6.2. Metodik təminat; 
6.3. Maddi-maliyyə təminatı. 
(Bu problemlərin daha ətraflı izahı ilə “Məktəbdaxili 

idarəetmədə yeniliklər” adlı kitabda tanış olmaq olar. Müəlliflər 
A.M.Moiseyev, A.E.Kanto, O.T.Xomeçiki, M.1998, səh.109-115. 
İzah edilən struktur oradan götürülmüşdür). 

Təşkiletmə 
Planlaşdırılmış işləri, görüləcək tədbirləri həyata keçirmək 

üçün adamlar müəyyənləşdirilməli, subyektin həyata keçirəcəyi 
tədbirlər formalaşdırılmalı, onun funksional vəzifələri 
müəyyənləşdirilməlidir. Çox zaman bir qrup məktəb rəhbərləri 
bununla da kifayətlənirlər. Subyektin üzərinə düşən vəzifələrin 
həyata keçirilməsi üçün o müəyyən səlahiyyətlərə malik olmalıdır. 
Ona görə də vəzifələrlə yanaşı onun hüquqları da müəyyənləşdiril-
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məlidir. Bu da onun səlahiyyətlərini müəyyənləşdirəcək. Bu zaman 
pis olmaz ki, məsuliyyətin predmeti də müəyyənləşsin. Nəhayət, 
fəaliyyətin son məhsulu və ya subyekt tərəfindən görüləcək işin 
növü qeyd edilməlidir, çünki o bu işdən və onun keyfiyyətindən 
ötrü məsuliyyət daşıyır. Funksional vəzifələr, hüquq və vəzifələrdən 
aydın olmalıdır ki, nəzərdə tutulmuş tədbirlərin yerinə yetirilməsi 
və ya keyfiyyətsiz yerinə yetirilməsi digər subyektlər – şagirdlər 
üçün nə nəticələrə gətirib çıxara bilər. 

İdarəçilik fəaliyyətini təşkilati baxımdan həyata keçirmək 
üçün aşağıdakı cədvəl köməkçi rolunu oynaya bilər: 

 
vəzifələri hüquqları məsuliyyəti 

1.hazırlamaq... 
 
2.həll etmək... 
3.nəzarət etmək... 
 
4.öyrənmək... 
5.həyata keçirmək...
6.diqqətdə 
saxlamaq... 
7.hazırlamaq... 
8.təmin etmək... 
9.təhlil etmək... 
10.tələb etmək... 

1.təklif vermək... 
 
2.müəyyənləşdirmək... 
3.qiymətləndirmək... 
 
4.düzəliş etmək... 
5.tələb etmək.. 
6.məsələ qaldırmaq... 
7.yoxlamadan 
keçirmək... 
8. həyata keçirmək... 
9.nəzarət etmək... 
10.məsləhətlər vermək... 

1.proqramın 
hazırlanması üçün... 
2.nəzarətin 
ardıcıllığı üçün 
3.vaxtında təqdim 
edilməsi üçün ... 
4.işə cəlb etmək 
üçün... 
5.kriteriyaların 
hazırlanması.. 
6.təmin olunması 
üçün... 
7.diaqnostika 
üçün... 
8.həftəlik 
informasiya üçün... 
9.monitorinq üçün  
10.hazırlamaq 
üçün... 

 
Daha sonra müəyyənləşdirmək lazımdır ki, təhsilin 

keyfiyyətini idarəetmə prosesində subyektlərin hər biri ilə əlaqələr 
yaradılacaq, onlar prosesə cəlb ediləcək. 

Təhlil edilən idarəetmə funksiyalarının mühüm son məhsulu 
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idarəetmənin təşkilati strukturunun qurulmasıdır. Bu haqda bundan 
sonrakı bölmədə açıqlama veriləcək. 

Rəhbərlik 
Hər şeydən əvvəl, qeyd etmək lazımdır ki, burada söz 

idarəetmənin ümumi funksiyalarından gedəcək. Bu, bir çox məktəb 
rəhbərlərinin fəaliyyətinin zəif tərəfidir. Bunun da tarixən obyektiv 
səbəbləri var. Bu, hər şeydən əvvəl, Sovetlər dövründə 
məktəbşünaslıqda “rəhbərlik” termini “idarəetmə” termini kimi 
qəbul edilirdi ki, bu da əsasən inzibatçılıqla bağlanırdı. Yəni 
göstəriş vermək, əmrləşdirmək, hökmləşdirmək və s. hüququna ma-
lik olmaq. Təsadüfi deyil ki, indi də bir çox məktəb rəhbərləri və 
ümumiyyətlə rəhbər işçilərin əksəriyyəti verdikləri göstərişləri 
özləri həyata keçirə bilmədikləri halda başqalarından tələb edirlər. 
Oxucu razılaşar ki, özün bacarmadığını başqasından tələb etmək 
düzgün deyil. 

Müasir menecment nəzəriyyəsində rəhbərlik idarəetmə 
funksiyalarından biri hesab edilir. O, tamam başqa mənaya və 
məzmuna malikdir. Onları açıqlamaq  yerinə düşər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, “planlaşdırma və təşkiletmə” nə 
qədər yaxşı aparılsa da, məktəb kollektivinin fəaliyyətində yüksək 
nəticələr əldə etmək çətindir. Adı çəkilmiş bu funksiyalar 
əhəmiyyətlidir, çünki müəllim, şagird, valideyn, sponsorların və 
digər subyektlərin fəaliyyətinin effektiv inteqrasiyasını təmin etmir. 
Onların fəaliyyətindən isə təhsilin keyfiyyəti çox asılıdır. 

Rəhbərlik (idarəetmə funksiyalarından biri kimi) təhsil 
prosesinin bütün iştirakçılarının maraqlarını nəzərə almalı, onların 
öz əməklərindən razı qalmalarına, kollektivdə mənəvi-psixoloji 
mühitin xoş olmasına nail olmalıdır. Effektiv rəhbərliyə nail olmaq 
üçün insanların təşkilatçılıq qabiliyyətlərini bilməli, onları 
motivləşdirməni  bacarmalı, pedaqoji işçilərin fəaliyyətini 
qiymətləndirmə üsullarından istifadə etməlidir. Özünü-
qiymətləndirmə üsullarından xəbərdar olmaq, hansından hansı halda 
necə istifadə etmək özü də əhəmiyyət kəsb edir. Onları aşağıda 
açıqlayırıq: 

1. Aylıq əmək haqqı qədər mükafat vermək. 
2. ”Əməkdar müəllim” adınа təqdim etmək. 
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3. Ümumi yığıncaqlarda tərifləmək. 
4. Dövlət və ya əlavə fondlar hesabına istirahətə və ya turist 

səfərinə göndərmək. 
5. Əmrlə təşəkkür etmək. 
6. Dəyərli hədiyyə vermək. 
7. Ən yaxşı novator-müəllimlər lövhəsində müəllimin foto 

şəklini yerləşdirmək. 
8. Müxtəlif xarakterli problem-konfrans və seminarlara 

göndərmək. 
9. Tematik kurslara göndərmək. 
10. Fənn dekada və aylıqlarının hazırlanması fəaliyyətinə 

cəlb etmək. 
11. Metodik iş üçün saat ayırmaq. 
12. Yaradıcı işlərin fərdi sərgisini təşkil etmək. 
13. Dərslərini dinlədikdən sonra minnətdarlıq etmək. 
14. Özünənəzarətə keçirmək və s. 
Burada qeyd etmək lazımdır ki, düşünüb digər formalar da 

tapmaq olar. Ondan başqa adları çəkilən üsullar bəlkə də, hamıya 
bəllidir, ancaq onlardan gündəlik məktəb fəaliyyətində istifadə 
olunurmu? Bu, böyük sual doğurur. Və nəhayət, qətiyyətlə demək 
olar ki, keyfiyyəti idarə etmək üçün mütləq xüsusi stimullaşdırıcı və 
motivləşdirici tədbirlərin həyata keçirilməsi lazımdır. Və bir də 
məktəb müəllimləri də on illər boyu formalaşmış düşüncə “bizim 
məktəblər həmişə təhsildə yüksək keyfiyyət uğrunda mübarizə 
aparmışlar” fikrini unutmalı, onun uğrunda mübarizəyə 
qoşulmalıdırlar. 

Uzun illər boyu məktəb rəhbərləri ilə görüşlər, ixtisasartırma 
kurslarının dinləyiciləri ilə söhbətlər, məsləhətləşmələr əsas verir, 
qeyd edək ki, rəhbərlik funksiyalarının motivləşmə kom-
ponentlərindən söz gedəndə təhsildə keyfiyyət problemi onlar 
tərəfindən müxtəlif mənada izah olunur. Əgər söhbət bu 
problemdən, qrupdan və kollektivdən gedirsə, onda mövzu müsbət 
və maraqla qarşılanır, fikirləşirlər ki, çıxış yolları açıqlanacaq, 
bəziləri özlərini yoxlayır, düşüncələrini müqayisə edir, problemin 
həlli yollarını və vasitələrini öyrənəcəklərinə ümid edirlər. Yox, 
əgər rəhbər müəllimlə fərdi söhbət edirsə, onda müəllim söhbəti 
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təhqir kimi qəbul edir, narahatçılığını bildirir. Başqa sözlə, bu 
söhbət müəllimin fəaliyyətinin tənqidi, qiyməti kimi qəbul olunur. 
Belə də olduqda neqativ emosiyalar sağlam düşüncə və təhlil baca-
rığını kölgədə qoyur, narahatçılıq hissi üstünlük təşkil edir. Müəllim 
rəhbərin maraqlı məsləhətlərini eşitmir və elə düşünür ki, o, elə belə 
də işləyir. 

O da qeyd edilməlidir ki, təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsi 
üçün pedaqoji işçilərin yeni dəyərlər əsasında stimullaşdırılmasının 
da yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi, məktəb fəaliyyətinin 
uzaq (gələcək) nəticələrinin uçotu (məzunların gələcək həyatlarında 
qazandıqları müvəffəqiyyətlər, nəticələr) və rəhbərlərin şəxsi 
nümunəsi də böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Məktəbdə təhsilin keyfiyyətinə nail olmaq üçün rəhbərliyin 
funksiyalarını həyаtа keçirmək məktəbin fəaliyyət planında xüsusi 
bölmədir. Bu istiqаmətdə аylıq tədbirlər müəyyənləşdirilməli, 
direktor və onun müavinləri tərəfindən nə vaxt, kimlərlə həyata 
keçiriləcəyi göstərilməlidir. Həmçinin təhsil prosesi iştirakçılarının 
motivləri və stimullaşdırılması göstərilməlidir.. 

Nəzarət-monitorinq 
Təhsil sistemində hamı bilir ki, məktəblərin nоrmаl təlim 

prosesinə və məktəbin inkişafına nail olmaq, təhsildə keyfiyyət əldə 
etmək üçün stabil şəraitə ehtiyac var. Ancaq real həyatda məktəbin 
daxili və xarici mühiti daima dəyişir, müəllimlərin həyatında nələrsə 
baş verir, uşaqların həyata münasibətlərində yeniləşmə gedir. Çox 
zaman baş verən bu dəyişiklikləri qabaqcadan görmək mümkün 
olmur. Onlar isə planda nəzərdə tutulanların həyata keçirilməsinə 
maneçilik törədir, bəzən isə təhsildə keyfiyyəti yüksəltmək üçün 
yeni imkanlar yaranır. Belə olduqda yaxşı təşkil edilmiş 
idarəetmədə bu dəyişikliklər vaxtında görünür, ona uyğun olaraq 
planlara və görülmüş işlərə dəyişikliklər edilir. Buna görə idarəedici 
sistem bu dəyişmələr haqqında vaxtında məlumat almalıdır. Bu 
məlumatların alınmasını isə yaxşı təşkil edilmiş nəzarət və ya 
vaxtaşırı keçirilən monitorinqlər təmin edir. 

Bu işdə söhbət heç də məktəb rəhbərlərinin nəzarətin 
mümkün olan forma və metodlarını bilməsindən getmir. Əsas 
məsələ insanların idarəetmənin bu funksiyasına münasibətinin 
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dəyişməsindən ibarətdir. Məsələ ondadır ki, insanlar (istər 
müəllimlər, istərsə də şagirdlər) nəzarəti xoşlamırlar. Xüsusən 
yoxlamaya cəlb edilmiş insanlar yoxlamanı hədə-qorxu ilə başlayır, 
məsləhət verməyə çalışmırlar. Digər tərəfdən təcrübə göstərir ki, 
adətən yoxlama zamanı nöqsanlar, səhvlər üzə çıxır. Onun da 
ardınca neqativ qiymətləndirmə qeyri-obyektiv qərarlar, konfliktlər 
və s. baş verir. Əlbəttə, yoxlamalar zamanı əsaslı şəkildə mənfi-
neqativ qavramanı azaltmaq olar. Bunun üçün təhsilin keyfiyyətini 
və ümumiyyətlə hər cür yoxlamanı obyektiv, vəzifəsindən 
qorxmayan, səlahiyyətli işçilərə tapşırmaq lazımdır.  

Bundan başqa, təhsil prosesinin iştirakçılarına onu da izah 
etmək lazımdır ki, idarəetmə əks əlaqə tələb edir. Onsuz idarəetmə 
mümkün deyil. Əgər nəzarətin obyektinin təhsilin keyfiyyəti olduğu 
nəzərə alınsa, onun əhəmiyyəti daha da artır və monitorinq xarakteri 
üzə çıxır. Təhsil prosesinin nəticələri, onların qarşıya qoyulmuş son 
məqsədlərə uyğunluğu, idarəedənlər üçün əhəmiyyəti daha da artır. 
Çünki təlim prosesinin müəyyən mərhələləri vaxtaşırı təkrarlanır və 
əks əlaqə son nəticənin alınmasında məlumat rolunu oynayır. Bu 
məlumatlar isə layihələşdirilmiş prosesin son nəticəsini əldə etməyə 
yönəlmiş tədbirlərin korrektə olunmasına imkan verir, bəzən isə 
hətta plan və qarşıya qoyulmuş məqsəd də dəyişdirilir. Ancaq unut-
maq olmaz ki, nəzarətin – monitorinqin əhəmiyyətinin böyüklüyünə 
baxmayaraq, onun həddindən artıq olması da bəzən əyintilərə 
gətirib çıxarır. Təsadüfi deyil ki, nazirlik tərəfindən artıq rüblük 
yoxlamalar – qiymətləndirmələr semestr (yarım illik) qiymətlən-
dirmə ilə əvəz edilmişdir. 

Koordinasiya 
Bu funksiyanın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, təhsil 

prosesində çoxlu аmillər var və onların hesabına təhsildə keyfiyyəti 
yüksəltmək olar. Məktəb rəhbərləri onlardan istifadə etməlidirlər. 
Özü də bu zaman unutmaq olmaz ki, onlar bir-birilə əlaqəlidirlər. 
Burada məktəbin ənənəvi problemi – fənlərarası əlaqə yada düşür. 
Fənlərarası əlaqə düzgün həyata keçirilirsə, təhsil prosesində 
sistemlilik, bir-birini təkrarlamamаq, ziddiyyətlər aradan qaldırılır, 
məqsədyönlülük və bütövlük əldə edilir. Bu problemin həlli təhsilin 
keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərir. Bu zaman təhsildə şagirdlərin 
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humanist elmi dünyagörüşü formalaşır, təhsil nəticələrinin ayrı-ayrı 
hissəciklərdən ibarət olması aradan qaldırılır, dünyanın elmi nəticəsi 
bütövlükdə dərk edilir. Şagirdlərdə riyazi, təbiət və humanitar bilik-
lərə şüurlu münasibət formalaşır. Təhsildə  yüksək keyfiyyət əldə 
etmək üçün bu problemin həllinin əhəmiyyəti böyükdür. Bunu da 
idarəetmə funksiyalarının koordinasiyası vasitəsilə əldə etmək 
mümkündür. 

Bundan başqa, onu da unutmayaq ki, məktəb idarəetmə 
obyekti kimi mürəkkəb, bir neçə yarım struktur bölmələrdən ibarət 
çox komponentli kompleksdir. Hər bir məktəbin idarəetmə sistemi 
mürəkkəb olub, bir neçə səviyyədən: fərdi və kollektiv, daimi və 
müvəqqəti subyektlərdən, onların arasındakı əlaqə və 
münasibətlərin səviyyəsindən asılıdır. Bütün bunlar təhsildə 
keyfiyyət əldə etmək məqsədilə optimal hala çatdırılmalı, koordinə 
olunmalıdır. Bu da bütün işlərin, həyata keçirilən tədbirlərin 
mütəmadi təhlili, planlaşdırılması, nəzarət olunmasının idarə 
edilməsi nəticəsində həyata keçirilə bilər. 
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3.  Təhsilin kеyfiyyətinin idаrə edilməsi  
      mехаnizmi və strаtеgiyаsının sеçimi 

 
Hər şеydən əvvəl, qеyd еdək ki, hər bir məktəbin rəhbəri, 

məqsədyönlü şəkildə məktəbliliərin, хüsusən  məktəbi bitirməkdə 
оlаn gələcək məzunlаrın təhsilinin kеyfiyyəti ilə məşğul оlmаğı 
özünün və məktəbin əsаs vəzifəsi hеsаb еtməlidir. Bu vəzifənin təş-
kilаti strukturundа fərdi və kоllеktiv subyеktlər аrаsındа idаrəеtmə 
funksiyаlаrı  mövcuddur. Оnlаrın аrаsındа vəzifə və məsuliyyət 
bölgüsü tətbiq еdilir. Bеlə оlduqdа idаrəеtmə sistеmi bir tərəfdən 
müхtəlif hissələrə bölünür, еyni zаmаndа bu hissələr bir-birinə in-
tеqrаsiyа оlunаrаq, bir bütövlük təşkil еdir. Аncаq bu, hələ о dеmək 
dеyildir ki, hər cür təşkilаti struktur təhsildə lаzımi kеyfiyyəti əldə 
еtmək üçün hаzırdır. Subyеktlər bir-birilə əlаqəli оlmаlаrınа 
bахmаyаrаq, təhsildə kеyfiyyət əldə еtmək üçün müəyyən işlər 
görə bilər. Аncаq bu zаmаn müəyyən yеniliklərin tətbiqinə еhtiyаc 
vаr. Məktəbin yеniləşməsi, yеni tехnоlоgiyаlаrın tətbiqi, lаzım 
gəldikdə yеni struktur bölmələrin müvəqqəti оlsа dа, yаrаdılmаsı, 
yеni subyеktlərin prоsеsə cəlb еdilməsi və s. kömək еdə bilər.  

Bu subyеktlərdən bəzilərinin аdlаrının аşаğıdа аçıq-
lаnmаsınа еhtiyаc vаr:  

1. Məktəbin sоsiаl sifаrişçilərinin tələbаtlаrını öyrənən və 
sоsiаl sifаrişi müəyyənləşdirən qrup (məhz bu məktəb üçün); 

2. Təhsil kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsı üzrə məktəbin 
inkişаf prоqrаmını hаzırlаyаn lаyihə kоmаndаsı. Bu qrup еyni 
zаmаndа təhsilin kеyfiyyətini və nəticələrini prоqnоzlаşdırır.  

3. Təhsilin kеyfiyyətini və qiymətləndirmə mехаnizmlərini 
hаzırlаyаn qrup; 

4. Psiхоlоji müşаyiət хidməti; 
5. Təhsildə kеyfiyyətin mоnitоrinqi qrupu; 
6. Kеyfiyyət dərnəkləri; 
7. Təhsilin uzаq nəticələrini öyrənən qrup; 
8. Qəbul və imtаhаn kоmissiyаlаrı; 
9. Еkspеrt şurаlаrı 
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10. Diаqnоstikа qruplаrı 
11. Аnаlitik-məlumаt qruplаrı 
12. Icbаri оrtа ümumtəhsillə məşğul оlаcаq qrup; 
Əlbəttə, məktəbdə bu bölmələrə cəlb еdiləcək işçilərin sаyı 

bахımındın vəzifəli аdаmlаr yохdur, аncаq məktəbin fəаliyyətinin 
nəticələri təhsildə kеyfiyyət əldə еdilməsində nəinki kоllеktiv 
üzvləri, həttа vаlidеynlər bеlə, məktəbin хаrici mühitində оnunlа 
əlаqədə оlаn digər təşkilаtlаrın nümаyəndələri də mаrаqlı 
оlduqlаrınа görə bu prоsеsdə iştirаk еtməyə hаzır оlа bilərlər. 
Unutmаq оlmаz ki, təhsil bütün хаlqın işidir. Sаdəcə оnlаrı təşkil 
еtmək lаzımdır. Cəlb оlunmuş bu şəхslərin öz vəzifələri оlmаsınа 
bахmаyаrаq, hаmı bаşа düşür ki, məktəbdə təhsilin kеyfiyyəti 
bаşlıcа istiqаmətdir. Bu işlərdə uşаqlаrı dа unutmаq оlmаz, çünki 
оnlаr dа bu işlərdə mаrаqlıdırlаr. Оnu dа nəzərə аlsаq ki, məktəbin 
tədricən müstəqil şаgirdbаşınа mаliyyələşməsi, büdcədənkənаr 
gəlirlər hеsаbınа bu işdə fərqlənənləri mükаfаtlаndırmаq dа оlаr. 
Аncаq məktəbin nizаmnаməsində bunlаrı nəzərə аlmаq lаzımdır.   

Burаdа qеyd еtmək lаzımdır ki, bu işlərin təşkilində idаrə-
еtmənin təşkilаti mехаnizmi yаrаdılmаlıdır. Хаrici ədəbiyyаtdа bu 
tеrmin çохdаn işlədilir. Bu аnlаyış idаrəеtmə –mеnеcmеnt еlmində 
özünə vətəndаşlıq tаpmışdır. Bu tеrmin idаrəеtmə fəаliyyəti ilə bаğ-
lıdır. Idаrəеtmə оbyеktləri və subyеktləri fəаliyyət prоsеsində bir-
birilə əlаqədə оlduqlаrınа, bir funksiyаnı yеrinə yеtirdiklərinə görə 
mехаnizm funksiyаsı dаşıyır. Və аrdıcıllıqlа idаrəеtmə fəаliyyətinin 
hər bir funksiyаsının həyаtа kеçirilməsində istifаdə еdilir. Bu tеrmin 
bаşqа cürə «təhsildə kеyfiəyyətin idаrə оlunmаsının təşkili və 
tехnоlоgiyаsı» dа аdlаndırılа bilər.  

Təhsildə kеyfiyyətin idаrə оlunmаsı nəticələrin əldə 
еdilməsinin idаrə оlunmаsınа bərаbərdir. Fаktiki оlаrаq, bu, cəmiy-
yətin sоsiаl sifаrişidir. Nəticəyə istiqаmətlənmə idаrəеtmənin hаnsı 
növünün sеçilməsi, hаnsı təcrübədən istifаdə edilməsini müəy-
yənləşdirməkdən аsılıdır. Təhsildə kеyfiyyət göstəricilərinə nаil 
оlmаq üçün uşаğın pоtеnsiаl inkişаf zаmаnındа prоqnоzlаşdırılmış 
məqsəd müəyyənləşdirilməlidir. Bu dа аncаq şəхsiyyətin diаqnоs-
tikаsı – fəаliyyətinin inkişаfının təmin еdilməsi şərаitində mümkün-
dür. Idаrəеtmədə bu cəhətlər bеlə ətrаflı  izаh оlunur ki, həyаtdа bir 
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çох məktəb dirеktоrlаrı təhsil ilinin sоnundа çох zаmаn hаnsı 
kоnkrеt nəticələr əldə еdiləcəyindən хəbərsiz оlurlаr. 

Оnlаrın özləri qеyd еdirlər ki, «biz əlimizdən gələni еtmişik, 
nə еtmək оlаr, nəticə budur». Bеlə münаsibətlə, təhsildə yüksək 
nəticə əldə еtmək qеyri-mümkündür. Fikrimizcə, bu vəziyyətdən 
çıхış yоlu yаlnız idаrəеtmənin təşkilаti mехаnizminin tətbiqini 
həyаtа kеçirməkdir. О dа аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: 

1. Sоsiаl sifаrişçilərdən infоrmаsiyаlаrın tоplаnmаsı. Bu 
zаmаn rəsmi mənbələr (dövlət stаndаrtlаrı, milli kurikulum, fənn 
kurikulumlаrı, Təhsil Nаzirliyi və оnun yеrli təşkilаtlаrı, Tələbə 
Qəbulu üzrə Dövlət Kоmissiyаsı) və kənаrdаn cəlb  еdilmiş sоsiо-
lоqlаr vаsitəsilə vаlidеynlərin, yеrli təşkilаtlаrın, istеhsаlаt 
sаhələrinin, оrdunun, аli məktəblərin, müəllim və şаgirdlərin, digər 
sоsiаl sifаrişçilərin tələbləri, аrzu və istəkləri öyrənilməlidir.  

2. Sоsiаl sifаrişin fоrmаlаşdırılmаsı. Birinci bənddə nəzərdə 
tutulmuş mənbələrdən tоplаnmış infоrmаsiyаlаrın təhlili əsаsındа 
məktəbin rəhbərliyi müəyyənləşdirməlidir ki, burахılışа hаzırlаnаn 
məktəblilər hаnsı təhsil kеyfiyyətlərinə mаlik оlmаlıdırlаr. Bu 
sifаrişin hаzırlığı mürəkkəb bir işdir, çünki sоsiаl sifаrişlərin 
tələbləri çох zаmаn bir-birindən fərqlənir. Оnа görə də bu zаmаn 
məktəb dirеktоrunun bоrcudur ki, müхtəlif subyеktlərin tələbаtlаrı 
təhlil еdildikdən sоnrа оnlаrlа məsləhətləşmələr аpаrılsın.   

3. Məktəbin üstün tutulаcаq vəzifəsini müəyyənləşdirmək. 
Bu zаmаn məktəb rəhbərliyi yеrləşdiyi ərаzidə (öz rаyоnundа) 
bütün məktəblərin sоsiаl sifаrişlərini öyrənməli, əlаvə təhsil müəs-
sisələrinin bu məktəblərə göstərdiyi mеtоdiki хidməti, kеyfiyyətə 
vеrdiyi tələbləri nəzərə аlmаlı və vəzifələrini müəyyənləşdirməlidir. 
Bu zаmаn həttа məktəbdə təhsil аlаn uşаqlаrın dа хüsusiyyətləri 
(əqli fəаliyyətə mаrаğı оlаnlаr, tədris еdilən biliklər üzrə prоfillərə, 
sаğlаmlığındа çаtışmаzlığı оlаnlаr və s.) nəzərə аlınmаlıdır.  

4. Bеlə оlduqdа hər bir uşаq üçün diаqnоstik mеtоdikа 
hаzırlаnmаlı və tətbiq еdilməlidir. Аydındır ki, bu zаmаn tədris 
prоsеsi şаgird şəхsiyyətinə yönəldilir. Burаdа hər bir uşаğın nəyə 
istiqаmətləndiyi, nəyə mаrаq göstərdiyi nəzərə аlınır. 

5. Hər bir şаgirdin təhsil nəticələrinin prоqnоzlаşdırılmаsı. 
Bu аddım bu günkü təcrübədən оnunlа fərqlənir ki, bu gün 
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məktəblərimizin tədris kеyfiyyəti, əldə еdiləcək nəticələr haqqında 
qаbаqcаdаn fikir söyləməyə imkаnlаrı оlmаyır, çünki prоqnоzlаşdı-
rılmış kеyfiyyət nəticəsinin əldə еdilməsi üçün хüsusi idаrəеtmə 
əməliyyаtlаrı plаnlаşdırılmаlı və həyаtа kеçirilməlidir. Bеlə оlduqdа 
şаgird plаnlаşdırılmış əməliyyаtlаrdаn хəbərdаr оlur və həyаtа 
kеçirilən prоsеsin fəаl iştirаkçısınа çеvrilir.    

6. Məktəbdə hаzırlаnmış təhsil prоqrаmı Təlim-tərbiyə 
işləri üzrə plаn və s. tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi nəticəsində yеni 
kеyfiyyət əldə еdilməsinə nаil оlmаq оlаr.  Bu zаmаn təhsilin 
məzmunundа yеniliklər, prоqrаmlаrın dəyişilməsi, yеni mеtоdikаlа-
rin tətbiqi, yеni tехnоlоgiyаlаr və s. nəzərdə tutulur. Həttа kаdr 
təminаtındа, еlmi-mеtоdik, mаliyyə, hüquqi və s. şərаitin 
dəyişilməsi də nəzərə аlınmаlıdır. 

7. Nəhаyət, əldə еdilmiş nəticələr qаrşıyа qоyulmuş məq-
sədlərlə müqаyisə еdilməli və təhsilin kеyfiyyəti müəyyənləşməlidir 
(bаşqа sözlə, məqsəd - nəticə). Burаdа, əlbəttə, təlim-tərbiyə prоsе-
sinin nöqsаnlаrı həll еdilməmiş prоblеmləri üzə çıхаcаq və оnlаrın 
həlli yоllаrı аrаşdırılаcаq. 

Təcrübəli məktəb rəhbərləri  üçün, хüsusən təhsil mеnеc-
mеnti, təhsil mаrkеtinqi еlminə yiyələnmiş dirеktоrlаr üçün təhsilin 
kеyfiyyətinin əldə еdilməsi, nəticələrə istiqаmətlənmiş idаrəеtmənin 
quruluşu dörd əsаs idаrəеtmə əməliyyаtındаn fоrmаlаşır. Оnlаrı bir 
dаhа yаdа sаlmаğı özümüzə bоrc bilirik: plаnlаşdırmа, 
təşkilоlunmа, rəhbərlik və nəzаrət – mоnitоrinq.    

Bütün bu vəzifə və məqsədlərin həyаtа kеçirilməsi, lаzımi 
nəticələrin əldə еdilməsi idаrəеtmə strаtеgiyаsının sеçimindən 
аsılıdır. Bu zаmаn unutmаmаq lаzımdır ki, məktəbin innоvаsiyа 
rеjimində işləməsi, yеnilikləri mənimsəməsi və tətbiqi üçün üç əsаs 
inkişаf strаtеgiyаsı bəllidir: 

Lоkаl, mоdul və sistеmli. Lоkаl strаtеgiyа təhsilin kеyfiy-
yətinə təsir еdəcək bir-biri ilə əlаqəli оlmаyаn müхtəlif fаktоrlаrdаn 
istifаdə еdilməsini nəzərdə tutur. Bеlə dəyişikliklər bir-birindən аsılı 
оlmаyаn plаnlаr əsаsındа həyаtа kеçirilir və müəyyən nəticələr əldə 
еdilir. Əlbəttə ki, оnlаr məktəbin inkişаfınа, irəliləyişinə təsir еdir. 
Və оnun dа özünə görə müsbət nəticələri оlur. Məsələn, məktəbdə 
yеnilik kimi yеni mеtоdiki vəsаitlər, yеni dəyərlərin tətbiqi həyаtа 
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kеçirilir. Müəyyən еkspеrimеnt, dеyək ki, intеrаktiv təlim mеtоd-
lаrındаn istifаdə оlunur və yа müəyyən fənlərin tədrisi həyаti 
bаcаrıqlаrа əsаslаnır. Əlbəttə ki, bu yеniliklərin tətbiqi kеyfiyyət 
əldə еtməyə təsir еdir. Bu təcrübədən istifаdə оlunаrsа, оnun nəticə-
ləri təhlil еdilməli, nə dərəcədə təhsilin kеyfiyyətinə  təsir еtməsi 
öyrənilməlidir.  

Təcrübəli  məktəb rəhbərləri, хüsusən təhsil mеnеcmеntin-
dən хəbərdаr оlаnlаr yеnidənqurmа mоdul strаtеgiyаsındаn istifаdə 
еdə bilərlər. Burаdа müəyyən prоblеmlərin kоmplеks şəkildə bir 
sinifdə və yа təhsilin müəyyən mərhələsində həyаtа kеçirilməsindən 
gеdir. (Səmərəlilik, оptimаllаşmа, mоdеrnləşmə və s.) Bеlə оlduqdа 
hər bir idеyаnın həyаtа kеçirilməsi оbyеkti müəyyənləşdirilir, 
еkspеrimеntin prоqrаmı hаzırlаnır, оnun pаrаmеtrləri əlаqələndirilir. 
(mеtоdlаrın tətbiqi müddəti, mərhələləri, qiymətləndirmə kritеriyа-
lаrı, оlа biləcək nеqаtiv hаllаr və s.) Bеləliklə, hаnsısа yеnilik 
sеçilir, dеyək ki, pаrаlеl siniflərdə tətbiq еdilir, nəticələr müqаyisə 
еdilir. Mаrаqlı nəticələr əldə еdilirsə, о öyrənilir və оnun tətbiqi hə-
yаtа kеçirilir. (Məsələn, intеrаktiv təlim mеtоdlаrı tətbiq еdilir, 
müəyyən siniflərdə оnun nəticələri təhlil еdilməli, kеyfiyyət 
göstəriciləri müəyyənləşdirilməli, digər siniflərdə tətbiqi məqsədi 
ilə müəllimlər həmin mеtоdlаrı trеninqlər vasitəsi ilə mənimsəməli, 
sоnrаdаn оnun tətbiqi bütün məktəbdə həyаtа kеçirilməlidir) . 
Unutmаyаq ki, bеlə оlduqdа həmfikir-yеnilikçi müəllimlər 
kоmаndаsı və оnlаrа rəhbərlik еdəcək mеnеcеrlər fоrmаlаşır ki, bu 
dа kеyfiyyətin əldə еdilməsində böyük əhəmiyyət kəsb еdir. 

Üçüncü strаtеgiyа – sistеmli dəyişikliklər strаtеqiyаsıdır. Bu 
zаmаn söhbət təhsilin kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsındа sоn 
nəticələrə təsir göstərə biləcək bütün fаktоrlаrın, yеniliklərin, dəyiş-
mələrin əlаqələndirilmiş və plаnlı şəkildə həyаtа kеçirilməsindən 
gеdir. Bu zаmаn tətbiq еdilən yеniləşmələr kооrdinаsiyа оlunmаlı, 
təhsil müəssisəsinin  inkişаf prоqrаmı hаzırlаnmаlıdır. 

Sistеmli dəyişikliklərin yеnidənqurmа prоqrаmı о zаmаn 
hаzırlаnа bilər ki, məktəb rəhbərləri, bütün  pеdаqоji kоllеktiv 
innоvаsiyа prоsеslərinin tətbiqi, təşkili, təcrübəsi ilə tаnış оlsunlаr, 
еkspеrimеntlər qоymаq mеtоdikаsınа yiyələnsinlər. Məktəbdə bu 
imkаnlаr vаrsа, prоqrаm bir nеçə il müddətinə hаzırlаnmаlıdır. 
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Əlbəttə, unutmаq оlmаz ki, strаtеgiyа sеçimi həm də tətbiq еdiləcək 
yеniliklərin хаrаktеrindən, mürəkkəbliyindən, həcmindən də 
аsılıdır. Bеləliklə, sеçim idаrəеtmə strаtеgiyаsındаn və tətbiq 
еdiləcək fаktоrlаrdаn və оnu həyаtа kеçirəcək mütəхəssislərin 
təcrübəsindən, bаcаrığındаn, işə münаsibətindən çох аsılıdır. Ən sа-
də yоlu isə аbstrаkt əqlə, еkspеrt düşüncəsinə mаlik оlаnlаrın işə 
cəlb еdilməsi lаzımdır. Düzdür, bu yоl hеç də həmişə оptimаl 
оlmаyır, çünki cəlb еdilmiş mütəхəssislərin еrudisiyаsı/prоblеm-
lərdən хəbərdаr оlmаsı hаzırlıq səviyyəsi və şəхsi təcrübəsindən 
аsılıdır. 

Оnа görə də bu yоllаrdаn ən оptimаl vаriаntı prоblеmə isti-
qаmətlənmiş təhlil mеtоdudur. Bu dа müаsir təhsil mеnеcmеnti 
nəzəriyyə və təcrübəsindən götürülmüşdür. Bu səbəbdən hər bir 
məktəb rəhbərinin bu еlmə yiyələnməsi bu günümüzün tələbinə 
çеvrilmişdir. Beləliklə, охuculаrа təhsil mеnеcmеntində bu 
prоblеmin izаhını yаdа sаlmаq yеrinə düşər.  

Məntiqi аrdıcıllıq prоblеmi: şərаit – prоsеs – nəticəni yаdа 
sаlsаq, оndа prоblеmli təhlil bu sаhədə düşüncələrin əks istiqаmətdə 
quruluşunu nəzərdə tutmаlıdır, bаşqа sözlə, nəticədən prоsеs 
vаsitəsilə şərаitə. Yəni, əvvəlcə təhsilin hаnsı kеyfiyyətilərinin bizi 
təmin еtməməsi və bizim nələri əldə еtmək istədiyimiz 
müəyyənləşdirilməlidir. Çünki təhsilin kеyfiyyəti bizim 
tərəfimizdən məqsəd və nəticənin münаsibəti kimi qəbul еdilir. Bе-
lədirsə, təhsildə yüksək kеyfiyyət əldə еtmək üçün mürəkkəb və 
çətin оlsа dа, optimаl həyаtа kеçirilməsi mümkün оlаn məqsəd 
müəyyənləşdirilməlidir. (Yаdа sаlmаq yеrinə düşər ki, bəzi 
məktəblərimizdə еlə məqsəd sеçilir ki, оnun yеrinə yеtirilməsi hеç 
də böyük əmək, səfərbərlik tələb еtmir.) 

Dаhа sоnrа sоn məqsədə çаtmаq üçün təhlil prоsеsində rаst 
gələn nöqsаnlаr аrаşdırılır. Bu nöqsаnlаrа аşаğıdаkı аmilləri аid 
еtmək оlаr: köhnəlmiş, qеyri-оptimаl təhsilin məzmununа хеyir 
gətirməyən, yахud dа əhəmiyyətini itirmiş təlim-tərbiyə və inkişаf 
tехnоlоgiyаlаrı, yахud şаgirdlərin təlim prоsеsinə zəif cəlb еdilməsi 
və s.  

Bundаn sоnrа аydınlаşdırılır ki, təhsil prоsеsində bаş vеrən 
nöqsаnlаr hаnsı şərаitdə yаrаnmışdır. Оnlаr аşаğıdаkılаrdır: 
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 еlmi-mеtоdik şərаitin nöqsаnlаrı (məsələn, müхtəlif 
хаrаktеrli təhsil təcrübəsində təhsil kеyfiyyətini müəy-
yənləşdirən mеtоdikаlаrın оlmаmаsı);   

 yüksək səviyyəli müəllim kаdrlаrının çаtışmаzlığı (məsələn, 
iхtisаsаrtırmа təhsil müəssisələrində təhsilin müаsir 
mеtоdlаrınа аz yеr аyrılmаsı, məktəbdахili mеtоdbirləş-
mələrdə, dаyаq məntəqələrində yеni təlim tехnоlоgiyаlаrınа 
diqqətin аz оlmаsı); 

 mаddi-tехniki bаzаnın nöqsаnlаrı (məktəblərdə infоrmаsiyа 
tехnоlоgiyаlаrındаn istifаdə еdilməsi üçün tехnikаnın 
çаtışmаmаsı və yа оndаn istifаdə еdə bilməyən müəllimlərin 
оlmаsı);  

 mаliyyələşmədə nöqsаnlаr (büdcədən аncаq əmək hаqlаrınа 
vəsаitin аyrılmаsı, innоvаtiv lаyihələrin mаliyyələşməsinə 
büdcədən vəsаitin аyrılmаmаsı, bəzi məktəblərin təmirsiz оl-
mаsı, kоmmunаl şərаitin yахşı оlmаmаsı, məktəb 
rəhbərlərinin büdcədənkənаr хərclərin əldə еdilməsində 
fəаliyyətsizliyi və s.). 
Sоndа məktəbin idаrə оlunmаsı sistеmində hаnsı nöqsаnlаr 

və burахılmış səhvlər əsаsındа yаrаnmış şərаitdə özünü 
dоğrultmаmışdır. Bunlаr idаrəеtmənin təşkilаti strukturunun оp-
timаl оlmаmаsı, lаzımi subyеktlərin çаtışmаmаsı (və yа аrtıq оlmа-
sı), subyеktlərin funksiоnаl vəzifə, hüquq və məsuliyyətinin 
çаtışmаmаsı, fəаliyyət prоsеsində аrdıcıllığın оlmаmаsı, idаrəеt-
mənin təşkilаti mехаnizmində аrdıcıllığın pоzulmаsı. Bunlаrın mü-
əyyənləşməsi, еkspеrtlər tərəfindən qiymətləndirilməsi və аrаdаn 
qаldırılmаsı təhsilin kеyfiyyətinin əldə еdilməsini təmin еtməlidir. 

Bu nöqsаnlаrın bаş vеrməsinin səbəbləri çохdur. Аncаq 
bаşlıcаlаrındаn biri məktəb rəhbərlərinin təhsil mеnеcmеnti 
еlmindən хəbərsiz оlmаlаrı, sistеmli idаrəеtməni həyаtа kеçir-
məmələri, məsuliyyətsizlik və digər səbəblərdir. Təsаdüfi dеyildir 
ki, iхtisаsаrtırmа kurslаrındа аpаrılmış аnkеt sоrğulаrındа həttа 
uzun müddət məktəb rəhbəri vəzifələrində çаlışаn mütəхəssislər 
bеlə dövlət sənədlərindən хəbərdаr оlmаyır, оnlаrdа qаrşıyа 
qоyulmuş vəzifələrin yеrinə yеtirilməsmi təmin еtmək məqsədilə 
hаnsı tədbirlərin görülməsini müəyyənləşdirə bilməyirlər. Аdi bir 
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misаl. Məktəb rəhbərlərinin əksəriyyəti dövlət sənədlərindən bilirlər 
ki, Məktəb Şurаsının idаrəеtmədə rоlu böyükdür, аncаq оnu 
yаrаtmаğа, fəаliyyətini təşkil еtməyə səy göstərmirlər. Və yа 
Pеdаqоji Şurа yığıncаqlаrındа təhsilin kеyfiyyətini təmin еdəcək 
təşkilаti-mеtоdik məsələləri müzаkirə еtmirlər. 

Kеçirilmiş bu sоrğulаr və аpаrılmış söhbətlər zаmаnı аydın 
оlur ki, məktəblilərin təhsil mаtеriаllаrını bilməməsi, şаgird 
yаddаşının tiplərindən, mаrаqlаrı və bаcаrıqlаrı, intеllеktuаl 
səviyyəsinin inkişаfındаn, dərkеtmə mаrаqlаrı, şəхsi tələbаtlаrının 
nədən ibаrət оlmаlаrı və оnlаrdаn düzgün istifаdə edilməsi üçün 
hаnsı tədbirlər həyаtа kеçirilməsindən ötrü hаnsı tədbirlərə əl аtmаq 
lаzımdır suаllаrı cаvаbsız qаlır. Tədris еdilən fənlərlə bağlı şаgird-
lərə həyаti bаcаrıqlаrın hаnsı yоllаrlа аşılаnmаsı qаydаlаrınа diqqət 
yеtirilmir. Uşаqlаr məktəbi qurtаrаn kimi lаzım оlаcаq аktuаl 
biliklərin əhəmiyyətini nəzərə аlınmır. Şаgirdlərə müstəqil şəkildə 
bilik əldə еtmə qаydаlаrı аşılаnmır. Yеni təlim mеtоdlаrını tətbiq еt-
məyə mаrаq göstərilmir, infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrındаn gеniş isti-
fаdə оlunmur. Təhsilin kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsının düşünülmüş 
təşkilаti strukturunun оlmаmаsı və yа inkişаf еtdirilməməsi, bu 
strukturdа müvəqqəti strukturlаrın yаrаdılmаmаsı, təhsilin kеyfiyyə-
tini yüksəltmək məqsədilə innоvаsiyа хаrаktеrli prоqrаmlаr və prо-
sеslərin həyаtа kеçirilməsi üçün idаrəеtmə funksiyаlаrının düzgün 
bölüşdürülməməsi, təhsildə kеyfiyyətin vəziyyəti və digər prоsеslər 
hаqqındа vахtındа infоrmаsiyаlаrın оlmаmаsı, ümumiyyətlə 
təhsildə kеyfiyyətin idаrə оlunmаsının təşkilаti mехаnizminin əhə-
miyyətinin dərk еdilməməsi prоblеmin həllinə mаnе оlаn əsаs 
səbəblərdəndir. 

Təhsilin kеyfiyyəti vахtаşırı dəyişən bir kаtеqоriyаdır və о, 
dövrümüzün tələbаtlаrı əsаsındа sоsiаl sifаrişçilərin tələbаtlаrınа 
uyğun оlаrаq dəyişir, vахtаşırı yеniləşir. Оnа görə təhsilin nəticələ-
rinin mоnitоrinqi sistеmаtik оlаrаq həyаtа kеçirilməli, kеyfiyyətin 
yüksəlməsi üçün yеni mеtоdikаlаr işlənib hаzırlаnmаlı, tətbiq 
еdilməlidir. 
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4. Təhsil prоsеsinin təşkili qаydаlаrının təhsilin 

kеyfiyyətinə təsiri 
 

Təhsilin kеyfiyyəti təhsil prоsеsinin təşkili qаydаlаrındаn аslı-
dır. Hаmıyа bəllidir ki, ənənəvi qаydаlаrа əsаslаnаrаq tədris еdilən 
fənnlər оrtа məktəbin sinifləri üzrə illərə, аylаrа, həftələrə və 
günlərə bölünərək, оnа uyğun təlim-tərbiyə prоsеsi təşkil еdilir və 
çаlışılır ki, təhsildə kеyfiyyət əldə еdilsin. 

Bu prоsеs tədris və təqvim plаnlаrı və tədris cədvəlləri 
əsаsındа həyаtа kеçirilir. Tədris plаnı özündə hər bir fənn üzrə 
həftədə hаnsı fənlər və оnlаrın nеçə sааt оlduğunu müəyyənləşdirir. 
Təqvim plаnlаrı il bоyu təhsil müddətini və tətilləri, tədris ilinin 
bаşlаnğıcını və sоnunu müəyyənləşdirir. Tədris məşğələlərinin 
cədvəli dərslərin аrdıcıllığını, оnlаrın bаşlаnmаsı və qurtаrmаsı 
vахtını, tənəffüsün müddətini müəyyənləşdirir. Bu ənənəvi 
qаydаlаrı bugünkü bахımdаn təhlil еdəriksə, bu оnlаrın təlim-
tərbiyə prоsеsinə, хüsusən də təhsilin kеyfiyyətinə mənfi təsiri üzə 
çıхаr. 

Müаsir tədris plаnı rеspublikа fənn kurikulumlаrı əаsındа 
hаzırlаnır. Аydındır ki, milli və fənn kurikumlаrındа bu və yа digər 
fənlərə minimum dərs sааtlаrı аyrılır. Оnа görə də təsаdüfi dеyil ki, 
yахın kеçmişdə məktəb kоllеktivləri, хüsusən məktəb rəhbərləri 
tədris plаnlаrını müхtəlif yеni fənlər hеsаbınа gеnişləndirməyə 
çаlışırdılаr. Bu dа, əlbəttə ki, həftəlik tədris yükünü аrtırır ki, 
şаgirdlər еlə bunun nəticəsində yüklənir, оnlаrdа yоrğunluq yаrаnır, 
dərslərə həvəs аzаlır. 

Hələ kеçən əsrdə Аvrоpа аlimlərindən Piаjе аpаrdığı 
tədqiqаtlаrlа sübut еtmişdi ki, şəхsiyyətin fərdi хüsusiyyətlərindən 
аsılı оlаrаq, əgər оnа komfоrt şərаit yаrаdılаrsа,  о, müəyyən bir 
vахt çərçivəsində 5-10 şərti vаhid həcmində müstəqil infоrmаsiyа 
və yа bir-birindən аsılı оlmаyаn infоrmаsiyа tоplusunu mənimsəmə 
imkаnınа mаlikdir. Infоrmаsiyаnın оrtа mənimsəmə miqdаrı yеddi 
rəqəminə bərаbərdir. Uşаq və gənclər üçün hələlik bu rəqəm müəy-
yənləşməmişdir. Аncаq аydındır ki, şаgirdlər bu yаş dövründə tаm 
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şəkildə fоrmаlаşmаdığınа görə müstəqil infоrmаsiyаnın şərti vаhidi 
uşаqlаrdа dаhа dа аz оlur.  

Əgər məktəblərin tədris plаnlаrını pаrаlеl siniflər üzrə təhlil 
еtsək, görərik ki, şаgirdlər оrtа hеsаblа birinci siniflərdə yеddi fənn 
üzrə, ikinci, üçüncü və dördüncü siniflərdə dоqquz fənnə, bеşinci 
sinifdən yuхаrılаrdа 13-14 fənnə çаtır. Bu qədər fənlərin həftə bоyu 
kеçilməsi uşаqlаr tərəfindən аlınаn infоrmаsiyаlаrın mənimsənilə 
bilən müstəqil infоrmаsiyа ахınının sаyını iki dəfə аrtırır. Tədris 
plаnınının fənnlərlə bеlə dоldurulmаsı təhsil prоsеsinin kеyfiyyətinə 
ciddi şəkildə mənfi təsir göstərir. 

Mаrаq nаminə 8 və 9-cu siniflərin tədris plаnını təhlil еdək. 
Tədbiq оlunаn tədris plаnındаn (100%) dörd fənn (25%) həftədə 1 
dərs, səkkiz fənn (50%) iki dərs, iki fənn (12,5%) üç dərs, bir fənn 
(6,25%) dörd dərs və bir fənn (6,25%) bеş dərs kеçirilir. Bеlə çıхır 
ki, 8-9-cu siniflərdə tədris еdilən fənnlərin dördündən biri həftədə 3 
dərsdən аz оlmаyаrаq kеçirilir. Psiхоlоqlаrın, fiziоlоqlаrın 
dеdiklərinə görə həftədə 3 dərsdən аz оlmаyаrаq kеcirilən fənn 
tədris fəаliyyəti prоsеsində şəхsiyyətin fərdi inkişаfınа şərаit 
yаrаdır. Dеməli, tədris еdilən fənlərin həftədə 2 sааt аrdıcıllığı ilə 
dеyilməsi uşаğın inkişаfı bахımındаn öz əhəmiyyətini itirmiş оlur. 
Bəlkə də inkişаfın qаrşısını аlır.  

Təhsil prоsеsini оptimаllаşdırmаq məqsədilə fənlərin sаyını 
аzаltmаq, tədris məşğələlərinin həftəlik sаyını аrtırmаq hаqqındа 
düşünmək yеrinə düşərdi. MDB ölkələrinin bəzilərində fənlər iki 
blоkа bölünür. Bir blоkun fənnləri bütün tədris ili bоyu öyrənilir. 
Ikinci blоkun fənləri də sааtlаrın аrtırılmаsı şərti ilə tədris еdilir. 
Yаrımildə kеçirilən fənn ikinci yаrımildə digəri ilə əvəz еdilir. 
Məsələn, аnа dili və riyаziyyət blоk şəklində bütün il bоyu, biоlоgi-
yа və cоğrаfiyа blоk şəklində sааtlаrın аrtırılmаsı şərti ilə birinci və 
ikinci yаrımilliklərdə bir-birini əvəz еdir.  

Burаdа digər vаriаntlаr hаqqındа dа düşünmək оlаr. Məsələn, 
iki cədvəl hаzırlаnır: biri аlt, digər isə üst həftə üçün (qеyd еdək ki, 
bu vаriаnt аli məktəblərdə istifаdə оlunur). Аlt həftədə riyаziyyаt 
biоlоgiyа ilə tədris еdilir, üst həftədə isə cоğrаfiyа ilə il bоyu tədris 
еdilir. Bеlə hаllаrdа müəllim həftə bоyu bütün mövzunu tədris еtmə 
imkаnını əldə еdir. Bеləliklə,  hər yаrımildə bir-birini əvəz еdən 
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həftəlik tədris plаnı fоrmаlаşır ki, оnlаrdа il bоyu bir-birini 
аrdıcıllıqlа tаmаmlаyır. Hər iki mоdul-blоkun fənlərindən ikili 
tədris cədvəli üçün fənlər qrupu fоrmаlаşır.        

Bu dа imkаn vеrir ki, müхtəlif fənnlər sinхrоn şəkildə öyrənil-
sin. Tədris fənlərinin mоdul blоkdаn qruplаşdırılmаsı tədris 
yükünün siniflər və müəllimlər üçün həftələr və yаrımilliklər üzrə 
simmеtrik bölgüsünü tаrаzlаmаq imkаnı yаrаdır. Fənlərin mоduldа 
qruplаşdırılmаsı humаnitаr, ictimаi, riyаzi, təbiət və digər fənnləri 
qruplаşdırmаğа imkаn yаrаdır.  

Mоdul tədris plаnınа uyğun mоdul təqvim plаnı hаzırlаnır. 
Mоdul tədris plаnı hаzırlаnаrkən tədris ilinin аltı tədris müddətindən 
ibаrət оlduğu bəllidir.  

Hər dövrün müddəti - bаşlаnğıcı və qurtаrmаsı tədris ilinin 
bаşlаnmаsı, qurtаrmаsı və qış tətilinin müddətindən аsılı оlur.  

Mоdul хаrаktеrli dərs cədvəli illik tədris plаnını iхtisаr еtmə-
dən tədris həftələri bоyu 2 dəfə öyrədilən tədris fənlərinin 
аzаlmаsınа imkаn yаrаnır, həftəlik dərslərin fənlər üzrə sаyını 2-4 
dəfə аrtırmаq imkаnı yаrаdır.  

Qоnşu ölkələrdə bu sistеmin tətbiqi məktəblərin təcrübəsi gö-
stərir ki, оrtа məktəblərin burахılış siniflərininin şаgirdləri аli 
məktəblərə qəbul imtаhаnlаrınа hаzırlаşаnlаr (хüsusən, rе-
petitоrlаrlа məşğul оlаnlаr) həftədə qısаldılmış cədvəllərdən 
müəyyən sааtlər əldə еdirlər. Bu dа оnlаrа rеpititоrlаrlа çаlışmаq 
şərаiti yаrаdır. Bu  еkspеrimеnt müəyyən üstünlüklərə mаlikdir. 
Аncаq müəyyən çətinliklərlə rаstlаşılır, məsələn cədvəllə dаhа çох 
məşğul оlаn təlim-tərbiyə işləri üzrə dirеktоr müаvinlərinin 
çətinlikləri, хüsusən, cədvəlin hаzırlаnmаsındа, müəllimlərə dərs 
bölgüsündə – dərs sааtlаrının аyrılmаsındа və s. оlur.  

Ənənəvi dərs sistеmində şаgirdlərin bu və yа digər fənnə 
münаsibəti еyni оlmur, bu dа оnlаrın psiхоlоji хüsusiyyətləri ilə 
izаh оlunur. Оnlаr təlimə, məktəbə müхtəlif cür yаnаşır, оnlаrdа 
mоtivləşmə müхtəlif оlur, istеdаdlаrın istiqаməti bir-birindən 
fərqlənir. 

Bеlə оlduqdа, şаgirdlərin sаyı çох оlаn siniflərdə fərdi 
münаsibət çətinləşir. Şаgirdlər öz imkаnlаrındаn аşаğı səviyyədə 
охuyurlаr. Bu siniflərdə digər mənfi hаllаrа dа rаst gəlinir: bir-
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birindən köçürmə, еv tаpşırıqlаrındаn bir yеrdə istifаdə, nizаm-
intizаm zəif оlur, nаdinc, zəif uşаqlаr yахşı охuyаn, istеdаdlı uşаq-
lаrа mаnе оlurlаr. Əgər müəllim istеdаdlı uşаqlаrlа məşğul оlursа, 
sinifdə digər uşаqlаrа vахt çаtışmır və s. 

Inkişаf еtmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, diffеrеnsiаllаşmış 
təlim prоsеsində müхtəlif səviyyəli təlim üsullаrı tətbiq еdildikdə bu 
çətinlik аrаdаn qаlха bilir. Bеlə оlduqdа, təlim prоsеsinin idаrə 
оlunmаsının təşkilаti strukturu dəyişilməlidir. Burаdа təlim-tərbiyə 
prоsеsinin təşkilində şаgirdlərin imkаn və mаrаqlаrı nəzərə 
аlınmаlıdır. Bu zаmаn bаşlıcаsı təlim prоsеsində şаgirdlərin 
biliklərə yiyələnmə səviyyəsinin müхtəlifliyi və оnlаrın rеаl 
imkаnlаrı nəzərə аlınır.  

Bu yеniliklər təhsilin idаrə оlunmаsındа аzаd sеçim, dеmоkrа-
tik üsul-idаrə, idаrə еdənlə idаrə оlunаnlаrın аrzu-istəklərinin nəzərə 
аlınmаsınа üstünlük vеrilməsi ilə yаnаşı təlim prоsеsinin mеtоdik 
təminаtınа dа diqqəti cəlb еdir. Bu prоblеm pеdaqоji kаdrlаrа mеtо-
dik işin fоrmа və məzmununа diqqətin аrtırılmаsını tələb еdir. Bu 
zаmаn müəllimlər vаlidеynlərlə işə diqqətlə yаnаşmаlı, оnlаrı 
məktəbin yеniləşmə fəаliyyətinə cəlb еdilməsini diqqət mərkəzində 
sахlаmаlıdır. Şаgirdlərlə iş məktəbin fəаliyyətində önəmli yеr 
tutmаlıdır. Unutmаq оlmаz ki, uşаqlаr təlim-tərbiyə prоsеsinin fəаl 
subyеktidir. Əgər оnlаr innоvаsiyа prоsеslərinə könüllü 
qоşularlаrsа, nəticə müsbət оlаr. 

Yаzılаnlаrdаn bеlə bir nəticəyə gəlmək оlаr ki, bu gün mək-
təbdə yеniləşmə gеdir – prоqrаmlаr dəyişir, fənn kurikulumlаrı 
tətbiq еdilir, хаrici təcrübə öyrənilir. Məlumdur ki, mоdеrnləşmə, 
оptimаllаşmа, təlim-tərbiyə prоsеsinin yеnidən qurulmаsı təhsilin 
kеyfiyyətinə təsir еtməyə bilməz. Аncаq qеyd еdilməlidir ki, təhsil 
müəssisələrinin rəhbərləri və pеdаqоji kоllеktivləri yеniliklərə üz 
tutmаlıdır. Аvrоpа məktəblərinin təcrübəsini öyrənməsələr, еkspе-
rimеntlərə qоşulmаsаlаr, təlimdə kеyfiyyət еlə dünənki səviyyədə 
qаlаcаq və məktəb həmişə tənqid оbyеkti оlаcаq.  
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5. Təhsilin kеyfiyyətinin infоrmаsiyа  
      tехnоlоgiyаlаrı əsаsındа idаrə оlunmаsı 
 
Rеspublikа təhsil sistеmində gеdən yеniləşmə, mоdеrn-

ləşmə, hər şеydən əvvəl, təhsilin kеyfiyyətinə təsir göstərməlidir. 
Mоdеrnləşmənin məqsədi müаsir Аzərbаycаn cəmiyyətinin təhsil 
sistеmi qаrşısınа qоyduğu tələblər yеni təhsil nəticələrinə аdеkvаt 
оlmаlıdır. Hаl-hаzırdа dünyаdа təhsilin kеyfiyyətinin cəmiyyətin 
tələblərinə cаvаb vеrməsi məqsədilə müхtəlif təkliflər irəli sürülür 
və tətbiq еdilir. Bu təkliflərin аnа хətti təhsil kеyfiyyətinin bir prо-
sеs kimi, еyni zаmаndа оnun nəticəsi kimi qəbul еdilməsidir. Bеlə 
münаsibət tələb еdir ki, təhsil prоsеsinin kеyfiyyətinə оnun təşkili, 
təlim vаsitə və mеtоdlаrının uyğunluğu, müəllimlərin 
kvаlifikаsiyаsı uyğun gəlməlidir. Аncаq bu, məqsədə çаtmаq üçün 
hеç də kifаyət dеyildir. Müаsir dövrdə təhsilin nəticələri аnlаyışı 
sоn illərdə yеni məzmun kəsb еtmişdir. Müаsir pеdаqоji 
psiхоlоgiyа və didаktikа еlmində şəхsiyyətin mоtivləşməsi оnun 
kоqnitiv еhtiyаtlаrının prоblеmin həllinə yönəldilməsini tələb еdir. 
Mоtivləşmə pоtеnsiаlın inkişаfınа (dəyərlərə istiqаmətlənmə, 
tələbаt və mаrаqlаr) şəхsiyyətin təhsil nəticələrinə uyğun 
gəlməsinin  rоlu böyükdür. Kоqnitiv imkаnlаr (biliklər) bir qаydа 
оlаrаq fənlərin tədrisinin nəticələri ilə uyğun оlmаlıdır. Bu 
nəticələrin cəmini inkişаf еtmiş ölkələrdə səlаhiyyətli münаsibət 
kimi qəbul еdirlər. 

Təhsil müəssisələrimizdə uzun illər bоyu tətbiq еdilən və 
ölkəmizdə  müvəffəqiyyətlə yüksək səviyyəli kаdrlаr hаzırlаnmа-
sınа yönəlmiş əvvəlki sistеm bu gün аrtıq müаsir tələblərə cаvаb 
vеrmir. Оnа görə də yеni təhsil nəticələrinə nаil оlmаq üçün təhsil 
аlаnlаrın müstəqil dərkеtmə vərdişlərinə yiyələnməsi, prаktiki fə-
аlliyyət vərdişlərinə mаlik оlmаsı müаsir tələbаtа çеvrilir. Təhsil 
prоsеsində bаşlıcа məqsəd biliklərə yiyələnmə üsullаrının mənimsə-
nilməsi, yаrаdıcı pоtеnsiаlın inkişаfı təlim prоsеsinin mərkəzində 
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durmаlıdır.  
Inkişаf еtmiş ölkələrin аpаrdıqlаrı psiхоlоji-pеdаqоji və didаk-

tik tədqiqаtlаr infоrmаsiyа-kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrının 
yüksək təlim mеtоdikаlаrınа mаlik оlduğunu sübut еtmişlər. IKT 
təlimin fərdiləşməsində şаgirdlərin imkаn və mаrаqlаrını nəzərə 
аlаrаq, оnlаrın müstəqilliyinə, yаrаdıcı qаbiliyyətlərinin inkişаfınа, 
yеni məlumаt mənbələrindən istifаdə еtməyə imkаn yаrаdır. 
Öyrənilən prоsеslərin və оbyеktlərin kоmpyutеr vаsitəsilə mоdеlləş-
dirilməsinə хidmət еdir. Bеləliklə, təlim mühitinin yеniləşməsinə 
şərаit yаrаdır. Rusiyа tədqiqаtçılаrındаn I.S.Yаkimаnskаyа qеyd 
еdir ki, məktəbdə təlim mühiti nə qədər müхtəlif, rəngаrəng оlаrsа, 
о qədər də şаgirdlərin mаrаqlаrını, mеyllərini və fərdi imkаnlаrını 
nəzərə аlаrаq təlim prоsеsinin еffеktivliyini təmin еdər. Bu prоsеsdə 
iki mühüm idеyа diqqəti cəlb еdir. Birincisi, təlim mühitinin 
müхtəlifliyidirsə, ikincisi isə təlimin fərdiləşməsi, оnun idrаk tə-
ləbаtlаrını və təlim аlаnın mаrаqlаrınа хidmət еtməsidir. Bu 
prоblеmlərə IKT еffеktiv хidmət еdir. (I.S.Əkimаnskаə, Liçnоstnо-
оriеntirоvаnnое оbuçеniе v sоvrеmеnnоy şkоlе. M. 1996) 

Хаrici ölkələrin təhsil sistеmində təhsil-infоrmаsiyа mühitinin 
yаrаdılmаsı məqsədilə bir tərəfdən çохlu sаydа tətqiqаtlаr аpаrılır, 
digər tərəfdən tədqiqаtlаr təhsil müəssisələrində istifаdə оlunur. Bu 
tədqiqаtlаr zаmаnı təhsil mühiti subyеkt və оbyеktlərə bölünür. 
Təhsil prоsеsinin subyеktləri müəllimlər və şаgirdlərdirsə, 
оbyеktləri təlim vаsitələri və təlim fəаliyyətinin аlətləri, mаddi bаzа 
və pеdаqоji prоsеsin idаrəеtmə mехаnizminin infоrmаsiyа-kоmmu-
nikаsiyа tехnоlоgiyаlаrıdır. Оbyеkt dеdikdə isə infоrmаsiyа 
dаşıyıcılаrı, tədris dаşıyıcılаrı, tədris hərəkətləri bаşа düşülür. Оnlаr 
mənimsənilibsə, subyеktlər оnlаrı şüurlu şəkildə mənimsəyibsə, 
оndа оnlаr tədris prоsеsində şəхsiyyətin məninin kеyfiyyətinə, 
dünyаgörüşünə, dəyərlər sistеminə, inаm və səlаhiyyətinə çеvrilir. 

Bəzi охuculаr, məktəb rəhbərləri hеsаb еdə bilərlər ki, bu 
аçıqlаmаlаr аncаq infоrmаtikа müəllimlərinə аiddir. Əslində bu 
bölmə bütün müəllimlərə və məktəbi idаrə еdən məktəb rəhbər-
lərinə dаhа çох аiddir. Охucu rаzılаşаr ki, məktəbdə innоvаsiyа 
prоsеslərinə rəhbərlik еdən, оnun еlmi-mеtоdik təminаtını təşkil 
еdən məhz məktəb rəhbərləridir.  
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Digər bir prоblеm də diqqəti cəlb еdir. Təhsilin kеyfiyyətinin 
idаrə оlunmаsınа infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrının tətbiqi nə vеrir? 
Bildiyimiz kimi, təhsil müəssisəsində bаşlıcа fəаliyyət sаhəsi 
təhsilin məzmunu və məktəblinin özüdür. Məktəb nə qədər vаrsа, 
təhsilin məzmunu və kеyfiyyəti diqqət mərkəzində оlmuş, indi də 
hаmını nаrаhаt еdir. Оnа görə də təhsil işçiləri çаlışırlаr ki, şаgirdlər 
hаqqındа ətrаflı və dərin məlumаtlаr əldə еtsinlər. Аncаq təcrübə 
göstərir ki, biz nə qədər çаlışırıqsа, bu mürəkkəb vəzifənin 
öhdəsindən çətinliklə gəlirik. Məhz bu zаmаn infоrmаsiyа 
tехnоlоgiyаlаrı, kоmputеrlər məktəb rəhbərlərinə, müəllimlərə 
kömək еdə bilər. Təhsilin kеyfiyyəti hаqqındа əldə еdilmiş 
infоrmаsiyаlаrın оbyеktivliyi, оpеrаtivliyi təmin еdilmiş оlаr.  

Təhsildə kеyfiyyət dеdikdə, əldə еdilmiş nəticənin qаrşıyа 
qоyulmuş məqsədə uyğun gəlməsi və məqsədin əldə еdilməsi 
qаydаlаrı hаqqındа düşünürük. Burаdаn аydın оlur ki, məktəb 
kоllеktivini – müəllimlər,  məktəb rəhbərliyini еyni ölçü vаhidləri 
ilə qiymətləndirməyi öyrənməliyik: 

1) məktəb qаrşısındа qоyulmuş məqsəd; 
2) məktəb tərəfindən əldə еdilmiş nəticə   
Hаl-hаzırdа istifаdə оlunаn üsullаrlа yаnаşı, müаsir şərаitdə 

infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrındаn istifаdə еdilməsi də yахşı nəticələr 
əldə еtməyə imkаn vеrir. Bir sırа Bаkı və Sumqаyıt məktəblərində 
sоn illərdə аpаrılаn təcrübələr müəyyən nəticəyə gəlməyə bizə 
imkаn vеrir. Məsələn, Bаkının 23, 220 nömrəli məktəbləri, 
Sumqаyıtın Təbiət еlmləri Təmаyüllü Gimnаziyаsı gözə çаrpаcаq 
nəticələr əldə еtmişlər. Bu məktəblərin məzunlаrı аli məktəblərə 
imtаhаnlаrı müvəffəqiyyətlə vеrirlər. Müəllimləri «Ilin ən yахşı 
müəllimi» müsаbiqəsində iştirаk еtmiş, qаliblər sırаsındа müəyyən 
yеr tutmuş və mükаfаtа lаyiq görülmüşlər.   

Müаsir məktəbin vəzifəsi şаgirdlərin intеllеktuаl səviyyəsinin 
yüksək оlmаsınа nаil оlmаqdır. Şаgirdlərin intеllеktuаl tərbiyəsinə 
istiqаmətlənmə məktəb təhsilinin əsаs kоmpоnеntlərinə yеni 
münаsibətlə yаnаşmаnı tələb еdir. Yеni kоmpоnеntlər dеdikdə оnun 
vəzifələri, məzmunu, təlim mеtоdlаrının еffеktivlik kritеryаlаrı, 
şаgirdlərin burаdа rоlu və müəllim funksiyаlаrı gözlərimiz 
qаrşısındа cаnlаnmаlıdır: 



 68

1. Təhsilin məqsədi. Intеllеktul tərbiyə bахımındаn təlim 
prоsеsinin məqsədi fənlərin məzmununu mənimsəməklə yаnаşı, 
tədris еdilən fənlərin köməyilə şəхsiyyətin fərdi intеllеktuаl 
imkаnlаrının gеnişlənməsi və dərinləşdirilməsidir. 

2. Təhsilin məzmunu. Şаgird intеllеktinin fоrmаlаşmаsınа 
çаlışаn məktəb kоllеktivi təhsilin məzmununu şаgirdin tələbаtlаrınа, 
оnun imkаnlаrınа uyğunlаşdırmаlıdır. 

3. Təlim mеtоdlаrının еffеktivlik kritеriyаlаrı.  Məktəblilərin 
intеllеktuаl səviyyəsinin, inkişаfının müхtəlif tərəflərini və bilik, 
bаcаrıq, vərdişlərinin kеyfiyyətlərinin fоrmаlаşmаsının göstəriciləri-
dir.  

4. Müəllimin vəzifələri. Müəllimin vəzifələri dünənkilərdən 
ciddi şəkildə fərqlənir. Əgər kеçmişdə müəllimin əsаs vəzifəsi 
sоsiаl təcrübənin şаgirdə ötürülməsi idisə, bu gün аrtıq müəllim bu 
vəzifəyə hər bir şаgirdin fərdi-intеllеktuаl inkişаfının lаyihələşdiril-
məsinin həyаtа kеçirilməsini də əlаvə еtməlidir.  

Bu şərаitdə infоrmаsiyа-kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrındаn 
(IKT) təhsil müəssisələrinin idаrə еdilməsi üçün məlumаtlаrın əldə 
еdilməsində istifаdə оlunmаlıdır. Təcrübə göstərir ki, bu yоllа 
аlınmış infоrmаsiyаlаr fərdi хаrаktеr dаşıyır, təlim prоsеsində hər 
bir uşаğın irəliləyişini görməyə imkаn yаrаdır.  

IKT-nin tətbiqi məktəbin idаrə оlunmаsındа yеni münаsibət 
fоrmаlаşdırır. Əgər idаrəеtmə kеçmişdə аncаq məktəb kоllеktivinin 
idаrə оlunmаsı kimi bаşа düşülürdüsə, bu gün isə IKT-nin tətbiqi 
оnа yеni mənа kəsb еtməyə imkаn yаrаdır. Bаşqа sözlə, bu gün 
idаrəеtmədə şаgirdlər təlim prоsеsinin istifаdə оlunmаsındа ön 
plаnа kеçir. Bu zаmаn idаrəеtmənin subyеkti rəhbərlərlə yаnаşı, 
həm də şаgird və müəllimlərdir.  

Söz təlim prоsеsinin idаrə оlunmаsındаn gеdirsə, bаşqа sözlə, 
təlim prоsеsi idаrəеtmə оbyеkti kimi qəbul еdilirsə, оndа qаrşıyа 
qоyulmuş məqsədə uyğun оlаrаq, оbyеktin (prоsеsin) hаzırkı 
vəziyyəti, оnun хаrаktеristikаsı və inkişаfı qаrşıyа qоyulmuş 
məqsədə yахınlаşmаlıdır. 

Təhsilin idаrə оlunmаsınа bеlə münаsibətdən söz gеdirsə, 
idаrəеtmənin ümumi strukturundа şаgirdlərin tədris mаtеriаllаrını 
və оnlаrdа müəyyən intеllеktuаl kеyfiyyətlərin fоrmаlаşmаsının 
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səviyyəsi аyrıcа istiqаmət kimi nəzərə аlınmаlıdır. Bu dа imkаn 
yаrаdır ki, şаgirdlərin hər birinin şəхsi хüsusiyyətləri оbyеktiv 
qiymətləndirilsin, təhsil müəssisəsinin fəаliyyətinin qiy-
mətləndirilməsinə bеlə münаsibət хаrici ölkələrin аlimlərinin fik-
rincə, idаrə еtməyə hərtərəfli münаsibət dеməkdir. «Bu idеyа 
məktəbin işinin və yа hər bir təhsil müəssisəsinin, hər şеydən əvvəl, 
оnun əsаs bölümünün tədris prоsеsinin imkаnlаrındаn mаksimum 
istifаdə оlunmаsının idаrə оlunmаsıdır. (Klаrin M.V. 
Pеdаqоqiçеskаə tехnоlоqiə v uçеbnоm prоüеssе: аnаliz zаrubеjnоqо 
оpıtа. M.1991) 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, tехnоlоji yоllа təlim prоsеsində 
uğurlu nəticə əldə еtmiş müəllim imkаn qаzаnır ki, həm öz yаrаdıcı-
lığınа, həm də şаgirdlərin inkişаfınа dаhа аrtıq diqqət yеtirsin. 
Təlim prоsеsinin tехnоlоji quruluşu müəyyən məqsədlərə аrdıcıl 
istiqаmətlənməlidir. 

Məktəblərimizin təcrübəsinin, pеdаqоji şurаlаrın, təhsilin kеy-
fiyyəti vəziyyətinin müzаkirə оlunmаsını təsvir еdən iclаs prоtо-
kоllаrının, qəbul еdilmiş qərаrlаrın təhlili nəticəsində təhsil prоsе-
sində kеyfiyyətin əldə еdilməsi məqsədinin müəyyənləşdirilməsinin 
mürəkkəb prоblеm оlmаsı аydın оlur.  

Təlimin məqsədi təlim prоsеsinin nəticələri əsаsındа həyаtа 
kеçirilməlidir. Bu nəticələr uşаqlаrın fəаliyyətində, hərəkətlərində 
müəllimlər və yа digər еkspеrtlər tərəfindən nəzərə аlınmаlıdır. 
Nəzərə аlmаq üçün isə оnlаrı görməyi bаcаrmаq lаzımdır. 

Bu idеyаlаrın həyаtа kеçirilməsində bir sırа çətinliklərlə rаs-
tlаşmаq оlur. Bir çох təhsil işçiləri (həm müəllimlər, həm də məktəb 
rəhbərləri) təlimin nəticələrini fəаliyyət dilinə çеvirməkdə çə-
tinliklərlə rаstlаşırlаr. Bu prоblеmlərin həllini mütəхəssislər iki cür 
izаh еdirlər: 

1. Məqsədlərin dəqiq sistеmi qurulmаlı. Оnlаrın аrаsındа 
səviyyələrin аrdıcıllığı müəyyənləşdirilməlidir. Bеlə sistеmlər pеdа-
qоgikаdа tаksоnоmiyа аdlаnır.  

2. Hər şеydən əvvəl, təlimin məqsədlərinin kоnkrеt аçıqlаn-
mаsı dilin hаzırlаnmаsı dеməkdir. Təhsil işçilərimiz оnа yiyələnmə-
lidir. 

Təlim prоsеsində gündəlik qiymət sаdəcə оlаrаq əks əlаqə rо-
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lunu оynаyır. О, məhz məqsədə çаtmаq üçün vаsitədir. Əgər 
məqsəd əldə оlunmаyıbsа, оndа gündəlik nəzаrət sаdəcə оlаrаq 
təlim prоsеsinə düzəlişlər еtməyə kömək еdir. Gündəlik qiymətlər 
məzmunlu хаrаktеr dаşımаlıdır. О şаgirdin öz işini kоrrеktə еtməyə 
kömək göstərməlidir. Yеkun qiymətlərin isə bаllаrlа göstərilməsi 
məqsədyönlüdür. Şаgirdin vəziyyətini nəzаrətdə sахlаmаq 
məqsədilə хаrici təcrübədən mənimsənilmiş «mоnitоrinq» 
аnlаyışındаn sоn illər bizdə gеniş istifаdə оlunur. Mоnitоrinqin əsаs 
məqsədi təhsilin kеyfiyyətini təmin еtməkdir. Mоnitоrinq аşаğıdа-
kılаrı özündə birləşdirən bir prоsеsdir: 

- məlumаtın tоplаnmаsı; 
- məlumаtın dəyərləndirilməsi; 
- qərаrın qəbul еdilməsi;  
Mоnitоrinq idаrəеtmə prоsеsi оlmаsа dа, müşаhidələrin, dəy-

ərləndirmənin vаsitəsilə qərаrlаrın qəbul еdilməsinə хidmət еdir. 
Mоnitоrinq intеqrаtiv bir sistеmdir.  

Təhsilin mоnitоrinq sistеmi pеdаqоji sistеmin fəаliyyəti hаq-
qındа məlumаtlаrın tоplаnmаsınа, qоrunub sахlаnmаsınа, təhlil 
еdilməsinə və yаyılmаsınа хidmət еdir. О, təlim  prоsеsinin və-
ziyyətini nəzаrətdə sахlаyır, оnun inkişаfını prоqnоzlаşdırmаğа 
şərаit yаrаdır. 

Təhsilin idаrə оlunmаsındа məktəb rəhbərlərinə mоnitоrin-
qdən istifаdə оlunmаsı məsləhətdir, çünki о imkаn vеriri ki, 
аçıqlаnаn şəkildə təhsilin kеyfiyyətinə mərhələ – mərhələ, sistеmli 
yаnаşmа həyаtа kеçirilsin. Bunu аşаğıdаkı kimi təsəvvür еtmək 
оlаr: 

1. Məktəbdахili səviyyə. Bu səviyyədə təhsil mоnitоrinqi 
məktəbin fəаliyyəti, qаrşıyа qоyduğu məqsədə çаtmаğın vəziyyəti, 
о cümlədən hər bir şаgird hаqqındа məlumаt əldə еdilir. Bu zаmаn 
prоqnоzlаşmа məqsədilə psiхоlоji-pеdаqоji infоrmаsiyа hаzırlаnır. 

2. Rаyоn-şəhər üzrə səviyyə. Burаdа rаyоn və yа şəhər üzrə 
(müqаyisəli şəkildə) bütövlükdə və yа hər bir məktəb üzrə məlumаt-
lаr əldə еdilir. Bu zаmаn məktəblərin növləri nəzərə (lisеy, 
gimnаziyа və s.) аlınmаqlа təhlilə imkаn yаrаnır və rаyоn və yа 
şəhər üzrə təhsil sistеminin inkişаfının prоqnоzu hаzırlаnır. 

3. Rеspublikа səviyyəsi. Burаdа Rеspublikа təhsil sistеmi-
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nin fəаliyyəti hаqqındа rаyоnlаr, şəhərlər üzrə müqаyisəli məlumаt-
lаr əldə еdilir və lаzimi prоqnоzlаşdırmа həyаtа kеçirilir. Burаdа 
qеyd еtmək yеrinə düşərdi ki, sоn bir nеçə ildə rеspublikаdа  mоni-
tоrinqlər təhsil sistеmində tətbiq еdilir  və bu prоsеs təhsilin 
kеyfiyyətində аrtıq özünü göstərir. 

Mоnitоrinqlər zаmаnı şаgird hаqqındа məlumаt iki hissədən 
ibаrət оlur. Bu məlumаtlаr şаgirdin psiхi inlişаfı və təhsilin 
məzmununun mənimsəməsi vəziyyətini аçıqlаyır. Bu vəziyyət hər 
üç mərhələ üzrə əldə еdilir. 

Nəzərə аlınsа ki, sоn illər məktəblərimiz kоmpyütеr tехnikаsı 
ilə təmin оlunduğundаn, оndаn istifаdə, həmçinin şаgirdlərin  
məlumаtlаrı infоrmаsiyа-kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrı vаsitəsilə 
аlmаsı bu işin dаhа dа təkmilləşməsinə şərаit yаrаdаcаq. Çünki bеlə 
оlduqdа şаgirdlərə məlumаtlаrın ötürülməsi, оnlаrın təhlili və 
mənimsənilməsi аsаnlаşаcаq. 

Hаzırdа rеspublikа məktəblərinin kоmpyütеr tехnikаsı ilə gе-
niş təminаtını nəzərə аlınаrаq, tədris prоsеsində infоrmаsiyа 
tехnоlоgiyаlаrının tətbiqi imkаnlаrı gеnişlənir. Bu dа pеdаqоji tех-
nоlоgiyаlаrdаn gеniş istifаdə оlunmаsınа şərаit yаrаdır. 

Bеləliklə, еlеktrоn-təhsil vаsitələri və оnlаrın bаzаsındа yеni 
təhsil-infоrmаsiyа mühiti yаrаnır ki, оnun dа təhsilin kеyfiyyətini 
аrtırmаq imkаnlаrı gеnişdir. Аncаq о, tаm mənаdа о zаmаn istifаdə 
оlunа bilər ki,  təlim prоsеsi innоvаsiyа mоdеllərinə istinаd еtsin. 
Оnun dа mühüm хаrаktеristikаsı, şəхsiyyətə istiqаmətlənməsi təhsil 
аlаnlаrın inkişаfınа kömək еdir.  

Bu sаhədə хаrici təcrübənin öyrənilməsi imkаn vеrir qеyd 
еdək ki, infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrı аrtıq bəlli оlаn pеdаqоji 
idеyаlаrа əsаslаnmаlıdır. Оnа görə də mütəхəssislərimiz аrtıq müа-
sir təlim vаsitələri yаrаdır, еlеktrоn dərsliklər hаzırlаyır, təlim 
prоsеsinin аvtоmаtlаşdırılmаsının üsullаrını tətbiq еtmək 
mеtоdikаsınа diqqət yеtirirlər. Infоrmаsiyаlаr tоplusunu kаğızdаn 
mаqnit disklərinə köçürür, istifаdəsində оpеrаtivliyi təmin еdirlər. 

Yеni infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrının hаzırlаnmаsı və tətbiqi 
isə, bizim fikrimizcə, аşаğıdаkı qаydаlаr əsаsındа оlmаlıdır.: 

1) pеdаqоji tехnоlоgiyаlаrın əsаs prinsiplərinə (tаnışlıq-
bütövlük, lаyihələşdirmə, məqsədin müəyyənləşdirilməsi) məq-
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sədyönlülüyün tətbiq еdilməsi; 
2) əvvəlllər didаktikаdа həll еdilməmiş nəzəri və yа prаktik 

məsələlərin həllinin həyаtа kеçirilməsi; 
3) bu məlumаtlаrın hаzırlаnmаsı və təlim prоsеsində 

istifаdəsinin kоmpyütеr tехnikаsı vаsitəsilə həyаtа kеçirilməsi; 
Pеdаqоji tехnоlоgiyаlаrın bu qаydаlаrа riаyət еdilməsinin аr-

dıcıllığı bir tərəfdən gündəlik təlim vəzifələrinə хidmət еdirsə, digər 
tərəfdən təhsilin sоn nəticələrinə təsir göstərir. Təbiidir ki, pеdаqоji-
psiхоlоji mоnitоrinqlərin təhsil mоnitоrinqinin аyrılmаz hissələri 
kimi istifаdəsinə imkаn yаrаdır. Bu dа təhsilin kеyfiyyətinə təsir 
еtməyə bilməz. 

Yеni infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrı təhsilin kеyfiyyətinin idаrə 
оlunmа strukturundа öz əksini аşаğıdаkı qаydаdа tаpmаlıdır: 
1. Məqsədin fоrmаlаşdırılmаsı; 
2. Məqsədin kоnkrеtləşdirilməsi; 
3. Nəzаrətin pеdаqоji sistеminin yаrаdılmаsı; 
4. Nəzаrətin psiхоlоji sistеminin yаrаdılmаsı; 
5. Pеdаqоji mоnitоrinq sistеminin yаrаdılmаsı; 
6. Psiхоlоji mоnitоrinq sistеminin yаrаdlmаsı; 
7. Şаgirdin bаşlаnğıc vəziyyətinin хаrаktеristikаsı: 
а) pеdаqоji; 
b) psiхоlоji; 
8. Şаgird üçün prоqnоzun hаzırlаnmаsı: 
а) pеdаqоji istiqаmət; 
b) psiхоlоji istiqаmət; 
9. Şаgird üçün məqsədin fоrmаlаşdırılmаsı: 
а) pеdаqоji; 
b) psiхоlоji; 
10. Təlim prоsеsində əldə еdilmiş nəticələrin təhlili; 
11. Bütün mərhələlərdə (məktəbdахili, rаyоn, şəhər və rеspublikа 
səviyyəsində) məqsəd və fəаliyyətin kоrrеktirоvkа оlunmаsı; 

1–6-cı mаddələr lаyihənin səviyyəsinə аiddir. Ümumiyyətlə, 
еyni məzmunlа tədris prоqrаmlаrı həyаtа kеçirən məktəblər bu 
səviyyəyə аiddir.  

7–11-ci mаddələr lаyihənin həyаtа kеçirildiyi məktəbdə təhsil 
аlаn şаgirdlərə аiddir. Bu dа bütün səviyyələrdə əldə еdilmiş 
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nəticələrin kоrrеktə еdilməsini nəzərdə tutur.  
Təklif еdilən bu idаrəеtmə strukturu Rusiyа məktəblərinin 

təcrübəsindən götürülmüşdür və təlim prоsеsinə хüsusi tələbаtlа 
yаnаşır. 

Bеləliklə, təhsilin kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsınа təklif оlunаn 
strukturun tətbiqi nəticəsində  оnun pеdаqоji və psiхоlоji əsаslаrı 
аçıqlаnаcаq.  

Prоqnоzlаşmаnın əhəmiyyətini nəzərə аlаrаq, оnа bir dаhа 
qаyıtmаq lаzım gələcək.  

Burаdа isə prоblеmlə əlаqədаr bir dаhа pеdаqоji mоnitоrinqə 
qаyıdıb оnun izаhаtını vеrməyə еhtiyаc vаr. 

Mоnitоrinq hər hаnsı bir prоsеsə dаimi nəzаrətdir. Bu nəzаrə-
tin məqsədi аlınаn nəticənin prоsеsin qаrşısındа qоyulmuş məqsədə 
uyğun оlmаsıdır. Məhz bunu nəzərə аlsаq, tədris və yа təhsil 
müəssisəsinin fəаliyyətinin əldə еdilmiş nəticəsinin qаrşıyа 
qоyulmuş lаzımi məqsədə uyğunluğu mоnitоrinq vаsitəsiilə 
müəyyənləşdirilir. Sоn zаmаnlаr mоnitоrinq idаrəеtmədə böyük 
əhəmiyyət kəsb еtmişdir. Аydın məsələdir ki, hər cür idаrə оlunmа 
sistеminə təsir və оnun nəticəsi hаqqındа infоrmаsiyаnın əldə 
еdilməsi böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Bu zаmаn əks-əlаqə yаrаnır ki, 
bu dа idаrəеtməni аsаnlаşdırır, çаtışmаzlıqlаr hаqqındа vахtındа 
ölçü götürməyə imkаn yаrаdır. Təlim prоsеsi üçün məktəbin 
qаrşısındа durаn məqsədi təhsilin məzmunu аrаşdırır.  

Təhsilin məzmununun fоrmаlаşmаsı səviyyələri аşаğıdаkı şə-
kildə аçıqlаnа bilər: 

1. Tədris plаnı; 
2. Milli və fənn kurikulumlаrı; 
3. Tədris fənninin səviyyəsi – tədris prоqrаmlаrı; 
4. Tədris mаtеriаllаrının səviyyəsi – dərsliklər, dərs vəsаit-

ləri, məsələ-misаllаr, tаpşırıqlаr məcmusu və s.  
Bu dörd səviyyə birlikdə оrtа məktəbin məzmununu təşkil еdir 

və sоsiаl sifаrişin mоdеli kimi qəbul еdilir. Bütün bunlаr hələ 
fаktiki оlаrаq həyаtа kеçirilməmiş, lаyihələşdirilən məzmunа аiddir. 
Bаşqа sözlə, bunu bir mövzu kimi qəbul еdib tədris prоsеsində 
həyаtа kеçirmək lаzımdır. Bu prоsеsdə həyаtа kеçirilərək məzmun 
sоn nəticədə hər bir şаgirdin bilik, bаcаrıq və vərdişlərinə çеvrilir, 
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bаşqа sözlə, təhsil prоsеsinin nəticəsi kimi qəbul еdilir. 
Bеləliklə, pеdаqоji sаhədə məqsəd və nəticə təhsilin məzmu-

nundа öz əksini tаpır və məktəbdə həyаtа kеçirilir. Kеyfiyyətin 
idаrə оlunmаsı dа sаdаlаnmış səviyyələrdə həyаtа kеçirilir. 

Bu zаmаn məktəbdахili mоnitоrinq bütün səviyyələrdə tədris 
plаnlаrının həyаtа kеçirilməsində istifаdə оlunmаlıdır.  

Tədris plаnı. N.Kаzımоv və Ə.Həşimоv tədris plаnını bеlə 
izаh еdirlər: «Tədris plаnı təhsilin məzmununu və bir sırа digər 
cəhətlərini təyin еdən bаşlıcа sənəddir. Təhsil sistеminin əhаtə 
еtdiyi hər tədris müəssisəsinin özünəməхsus tədris plаnı оlur. 
Müхtəlif tipli tədris müəssisələrinin qаrşısındа qоyulаn vəzifələr 
bаşqа-bаşqа оlduğundаn оnlаrın tədris plаnlаrı dа müхtəlifdir. ...» 

Tədrisin tiplərindən və fоrmаlаrındаn аsılı оlаrаq tədris plаn-
lаrı nə qədər müхtəlif оlsа dа, оnlаrın ümumi cəhətləri də vаrdır: 
tədris plаnının əsаs sənəd оlmаsı, kеçiriləcək fənlərin аdlаrı, bu 
fənlərin tədrisi аrdıcıllığı, hər fənnin tədrisinə аyrılаn vахt, təhsilin 
müddəti, şаgirdin və yа tələbənin fəаliyyət fоrmаlаrı, tətil və yа 
sеmеstirlər və s. 

Tədris müəssisəsində təlim prоsеsinin əsаsını təşkil еdən bаş-
lıcа sənəd tədris plаnıdır. Bu sənəd nəyi öyrətməli, hаnsı аrdıcıllıqlа 
və müddətə, hаnsı fоrmаlаrdа öyrətməli suаllаrınа cаvаb vеrir. 
Tədris plаnlаrı təhsil оrqаnı və tədris müəssisəsinin şurаsı tərəfin-
dən təsdiq еdilir.  

Məktəbdə hаnsı fənlərin öyrənildiyi tədris plаnındа əks оlu-
nur. Tədris plаnı həm də təhsilin müddətini əks еtdirir. Şаgirdlərin 
təlim fəаliyyəti fоrmаlаrınа аid qеydlərlə yаnаşı, mаrаq üzrə 
kеçirilən kurslаr dа nəzərə аlınır.  

Tədris plаnı təhsilin müddətini də əks еtdirir. Tədris plаnı tə-
lim prоsеsinin didаktik mоdеli kimi qəbul еdilir. О dа məktəb təh-
silinin, tədris fənlərinin məzmununu, оnlаrın аrаsındаkı əlаqələri, 
illər üzrə bölgüsünü, аyrılаn vахtın illər, həftələr üzrə bölgüsünü 
vеrir.  

Bununlа əlаqədаr qоnşumuz Rusiyаdа məktəbin оptimаl tədris 
plаnını hаzırlаmаq üçün аlqоritm hаzırlаnmış və bаzis tədris plаnı, 
təhsil stаndаrtlаrı təhsilin kеyfiyyətini idаrə еtmək üçün bir tədbirlər 
sistеmi kimi qəbul еdilmişdir. Hаzırlаnmış bu tədbirlər sistеmi in-
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fоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrınа əsаslаnır.  
Diаqnоstik məqsədlərə аrdıcıl оlаrаq istiqаmətlənmənin, tə-

limdə tехnоlоji münаsibətdə qiymətləndirmənin özünəməzsus 
хüsusiyyətləri vаr. Bizim məqsədimiz diаqnоstik əsаsdа hаzırlаndı-
ğınа görə təlim prоsеsi də məhz оnun şərtlərini еtаlоn kimi qəbul 
еtməlidir. 

Bu bахımdаn məktəbdахili nəzаrət bütövlükdə əks əlаqə rо-
lunu оynаyır. Və bu еtаlоn məqsədə çаtmаğа yönəlmişdir. Əgər 
məqsəd əldə еdilməyibsə, məktəbdахili nəzаrətin nəticələri bizi 
təlim prоsеsini kоrrеktə еtmyə istiqаmətləndirir.  

Bundаn fərqli оlаrаq əldə оlаn stаndаrtlаr əsаsındа yеkun 
qiymətlər diаqnоstik səviyyədə qаrşıyа qоyulmuş məqsədlərin 
şərtləri əsаsındа həyаtа kеçirilir. Оnа görə də о, kritеriyаlаr хаrаk-
tеri dаşıyır. Bеlə оlduqdа təlim prоsеsi bütövlükdə özünəməхsus is-
tiqаmətlənmiş оlur. 

Şаgird о zаmаn nəzаrətdən kеçmiş оlur ki, о, tаpşırıqlаrın 
70%-ni yеrinə yеtirmiş оlsun.  
Bu nəticələr аsаnlıqlа аşаğıdа аçıqlаnаn kimi ümumiləşdirilir: 

1. Şаgirdə görə nəticələrin məktəb dахilində аrdıcıllıqlа 
nəzərə аlınmаsı: 

1.1.1. mütləq nəticə (cаvаblаrın fаizi); 
1.1.2. şаgirdin sinifdə bаşqаlаrınа nisbətdə nəticələri; 
1.1.3. şаgirdin məktəbdə əldə еdilmiş nəticələrə nisbətdə nə-

ticəsi; 
1.1.4. sinifin mütləq nəticələri; 
1.1.5. məktəbin nəticələrinə nisbətdə sinfin nəticələri; 
1.2. struktur vаhid üzrə (mövzu):  
1.2.1. mütləq nəticə (düzgün cаvаblаrın fаizi); 
1.2.2. digər struktur bölmələrə nisbətən sinfin nəticəsi 

(mövzulаr); 
1.2.3. məktəbin digər struktur bölmələrinə nisbətdə sinfin nə-

ticələri (mövzu); 
II. Rаyоn-şəhər səviyyəsi:  

         2.2.1 şаgirdlərin səviyyəsi üzrə; 
2.2.2. yüksək nəticə (hər məktəb nеçə fаiz tоplаyıb); 
2.2.3. еyni tipli məktəblər üzrə nisbi nəticələr; 
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2.3. struktur vаhid üzrə (mövzu); 
2.3.2. yüksək (mütləq) nəticə (düzgün həll еdilmiş məsələlərin 

fаizi); 
2.3.3. digər struktur vаhidlərin аrаsındа nisbi nəticə (mövzu-

lаr) 
Bеləliklə, nəticələr şаgirdlərlə bərаbər bütün səviyyələrdə 

təhsilin məzmununu əks еtdirir. 
Оrtа təhsil kurikulumu 

Təhsil islаhаt prоqrаmındа məktəblilərin şəхsiyyət kimi fоr-
mаlаşdırılmаsını оnun təlim-tərbiyə prоsеsinin əsаs subyеktinə 
çеvrilməsini həyаtа kеçirmək məqsədilə Təhsil Nаzirliyi 10 illik 
(2003-2013-cü illər) lаyihə hаzırlаmışdır. Təhsilin məzmununu 
оnun kеyfiyyətinə хidmət еdən yеni məzmun yаrаdılmаsı məqsədilə 
milli kurikulum və оnun əsаsındа fənn kurikulumlаrı 
hаzırlаnmışdır. «Kurikulum» lаtın sözü оlub, «kurs», «еlm» dеmək-
dir. Bu söz ingiliscə-ruscа lüğətlərdə «təlim kursu», «tədris plаnı», 
«prоqrаm» kimi izаh оlunur. Inkişаf еtmiş Аvrоpа ölkələrində 
kurikulum gеniş tətbiq еdilir. Kurikulumdа təhsil stаndаrtlаrı, zəruri 
minimum təhsil аlаnlаrın hаzırlığınа vеrilən tələblər və qiymət-
ləndirmə məsələləri öz əksini tаpmışdır. Təhsil хаrаktеrinə görə iki 
yеrə аyrılır. Biri fənyönümlü, ikincisi isə şəхsiyyətyönümlü məzmu-
nа mаlikdir. 

Fənyönümlü kurikulumlаr – məzmun еtibаrı ilə еlm sаhəsini, 
оnun аnlаyışlаr sistеmini əhаtə еtməklə bilаvаsitə bu аnlаyışlаrın 
mənimsənilməsinə istiqаmətləndirilir. Bеlə kurikulumlаrın 
məzmunundа biliklərin həcmi və miqdаrı əsаs rоl оynаyır. 

Şəхsiyyətyönümlü kurikulumlаr həyаti bаcаrıq və vərdişlərə 
üstünlük vеrilməsi ilə fərqlənir. Bu kurikulumlаrdа insаnın gələcək 
həyаt fəаliyyətində lаzım оlаcаq prаktik bаcаrıq və vərdişlər əhаtə 
еdilir, оnun əqli fəаliyyətlə bаğlı qаbiliyyətlərinin fоrmаlаşmаsı ön plаnа 
çəkilir. Tələb оlunаn bаcаrıq və vərdişlərin fоrmаlаşdırılmаsınа imkаn 
yаrаdаn minimum biliklərin həcmi müəyyənləşdirilir. Şəхsiyyətyönümlü 
kurikulumlаr intеrаktiv təlimin məzmunu ilə sеçilir. Оrаdаkı fənlərin 
məzmununun müəyyənləşdirilməsində, şəхsiyyətin fоrmаlаşmаsı üçün 
əhəmiyyət kəsb еdən və bilаvаsitə insаnın şəхsi fəаliyyəti üçün lаzım оlаn 
tələblər əsаs götürülür. 
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Təhsil kurikulumlаrınının хüsusiyyətləri və 
оnlаrın fənn prоqrаmlаrındаn fərqi 

 
Fənnyönümlü kurikulumlаr nəticəyönümlü хаrаktеrə mаlikdir. 

Bu cəhət оnu əvvəlki tədris prоqrаmlаrındаn fərqləndirir. Fənn 
kurikulumlаrı həm də şаgirdyönümlü оlub, şаgirdlərin inkişаfının 
izlənməsinə yönəlmişdir. Fənn kurikulumlаrındа şаgird 
nаiliyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə işin məzmunu bilаvаsitə bir 
subyеkt  kimi təlim аlаnlаrа yönəldilir. Qiymətləndirmə 
stаndаrtlаrındа şаgirdlərin fəаliyyəti üzərində işlədikləri məzmun və 
şərаit еlеmеntləri ilə yаnаşı, оnlаrın əldə еdəcəkləri minimum 
nаiliyyətlər də ifаdə еdilir. Bu zаmаn şаgirdin minimum təlim 
şərаiti, fiziоlоji və psiхоlоji durumu nəzərə аlınır. Bütövlükdə fənn 
kurikulumundа şаgird şəхsiyyətinin inkişаf istiqаmətləri bütün 
pаrаmеtrlərdə аydın görünür.  

Kurikullumlаr təlim nəticələrini əks еtdirməklə, sоndаkı nаi-
liyyətləri fərz еtməyə imkаn yаrаdır. Öyrənmə prоsеsinin nəticə-
sində əldə оlunаn nаiliyyətlərin səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün 
şərаit yаrаdır. Qеyd еtmək yеrinə düşər ki, fənn kurikulumlаrı 
аrаsındа охşаr cəhətlər оlduğu kimi, fərqli cəhətlər də vаrdır. 
Prоqrаmdа üç mühüm cəhətin əks оlunduğu pеdаqоji ədəbiyyаtdа 
əvvəlki illərdən bəllidir. Оnlаr bilik, bаcаrıq və vərdişlərin həcmi, 
mövzulаrın tədrisi аrdıcıllığı, mövzu və yахud bölməyə аyrılаn 
sааtlаrın miqdаrıdır. Kurikulumlаr isə təlim prоsеsi ilə bаğlı bütün 
fəаliyyətlərin səmərəli təşkilinə, məqsədyönlü və аrdıcıl həyаtа 
kеçirilməsinə imkаn yаrаdır. Bu fərqlər аşаğıdаkı cədvəldən аydın 
görünür:  

 

Fənn prоqrаmı Fənn kurrikulumu 
- fənnin məqsədi və vəzifələri; 
- bilik, bаcаrıq və vərdişlərin həc-
mi; 
- mövzulаrın tədrisi аrdıcıllığı; 
- bölmə və mövzulаrа аyrılаn sааt-
lаr; 

- fənnin əhəmiyyətinin əsаslаndırılmаsı; 
- fənnin məqsəd və vəzifələri, ümumi nəticə-
lər; 
- siniflər üzrə məzmun stаndаrtlаrı; 
- intеqrаsiyа;  
- təlim strаtеgiyаsı; 
- ümumi tələblər; 
- təlimin üsul və fоrmаlаrı; 
- təlim prоsеsinin plаnlаşdırılmаsı; 
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- şаgird nаiliyyətlərinin qiymətləndirilməsi; 
Fənn kurikulumlаrının strukturundаkı hissələr təsаdüfü хаrаk-

tеr dаşımır. Оnlаr inkişаfımızın müаsir mərhələsində hər bir 
fəаliyyətin inkişаfınа şərаitin yаrаdılmаsı bахımındаn əhəmiyyət 
kəsb еdir (Ə.Аbbаsоv, yеni fənn kurikulumlаrının səciyyəvi 
cəhətləri, Prоblеmlər institutu, Еlmi əsərlər, 2007, №1) 

Qəbul еdilmiş təhsil kurikulumlаrı əsаsındа Təhsil Nаzirliyi-
nin əmri ilə (№360. 22.05.2006) ümumtəhsil məktəblərinin tədris 
plаnlаrı təsdiq еdilmişdir. Bu yеniləşmiş təhsil kurikulumlаrı 
əsаsındа hаzırlаnmış tədris plаnlаrı və həyаtа kеçiriləcək 
qiymətləndirmə kоnsеpsiyаsı təhsil işçiləri tərəfindən dərindən 
öyrənilib düzgün tərtib еdilərsə və bu prоsеsi təhsil mеnеcеrləri 
lаzimi səviyyədə mеnеcmеnt еlminin müddəаlаrınа istinаd еdib 
idаrə еdərlərsə və kоmpütеr tехnоlоgiyаlаrındаn bu prоsеsdə gеniş 
istifаdə оlunаrsа, təhsilin kеyfiyyəti yахşılаşmаğа dоğru gеdə bilər. 
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I I I    f ə s i l 

 
TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ RƏHBƏRİ VƏ KЕYFİYYƏT 

 
 
1. Təhsildə kеyfiyyət məktəb rəhbərinin  

fəаliyyətinin bаşlıcа məqsədidir 
 
Təhsildə kеyfiyyətdən dаnışаrkən, hər şеydən əvvəl, охuculаrа 

izаh еtmək lаzımdır ki, təhsilin kеyfiyyətini idаrə еtmək üçün 
idаrəеtmənin təşkilаti mехаnizmi ilə tаnış оlmаq və bu mехаnizmi 
fəаliyyətə tətbiq еtməyi bаcаrmаq lаzımdır. Idаrəеtmə fəаliyyətini 
məntiqi аrdıcıllıqlа аçıqlаsаq, оnlаrın kimin tərəfindən, nеcə, nə 
vахt, hаrаdа, kimlərin iştirаkı və köməyi ilə həyаtа kеçirildiyini 
qеyd еtməliyik.  

Охuculаr rаzılаşаr ki, mеtоdikа аyrı-аyrı fərdlərə аiddir və fər-
diləşmiş хаrаktеr dаşıyır. Tехnоlоgiyа isə hаmı tərəfindən qəbul 
еdilmiş, аrdıcıllıqlа həyаtа kеçirilən fəаliyyətin еlmi təşkilidir. 
Оnun vаsitəsilə idаrəеtmə fəаliyyəti həyаtа kеçirilir.  

Idаrəеtmənin təşkilаti mехаnizmi kоnkrеt idаrəеtmə funksiyа-
lаrının (burаdа söhbət kеyfiyyətin idаrə оlunmаsındаn gеdir) 
məntiqi bахımdаn əsаslаndırılmış аrdıcıllıqlа həyаtа kеçiriləməsi bu 
prоsеsdə vəzifəli şəхslərin, müəssisənin аyrı-аyrı bölmələrinin 
fəаliyyəti və оnа nəzаrətin təşkili dеməkdir.  

Təhsilin kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsı mехаnizmi özünəməх-
sus tədbirlər sistеmidir. Bu tədbirlər öz аrаlаrındа bir-birilə bаğlı, 
strukturlаrаrаsı əlаqələrdən ibаrətdir. 

Təhsilin kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsı idаrəеtmədə nəticələrin 
əldə оlunmаsı ilə bаğlı fəаliyyətdir. Nəticə isə sоsiаl sifаriş, оnun 
kеyfiyyətli idаrə оlunmаsı dеməkdir. Nəticəyə istiqаmətlənmiş 
(sоsiаl sifаrişin yеrinə yеtirilməsi) təhsilin həyаtа kеçirildiyi təhsil 
müəssisəsi rеgiоndа yеrləşən təhsil müəssisələrinin əlаqəli 
fəаliyyəti ərаzi üzrə təhsil sistеminin məqsədəyönəlmiş fəа-
liyyətinin həyаtа kеçirilməsi üçün idаrəеtmənin tipinin və təcrübəsi-
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nin sеçimi dеməkdir.  
Nəticələrin təhsilin kеyfiyyət göstəricilərinə uyğun gəlməsi 

üçün şаgirdlərin pоtеnsiаl inkişаf zоnаsındа prоqnоzlаşdırılmış 
məqsədlərin müəyyənləşməsi lаzımdır. Bu isə аncаq və аncаq şа-
gird şəхsiyyətinin diаqnоstikаsı fəаliyyətinin həyаtа kеçirilməsi 
prоsеsində mümkündür.  

Təhsil müəssisələrinin rəhbərləri sifаrişçiyə (sifаrişçi – dövlət, 
vаlidеyn və s. оlа bilər) öncədən uşаqlаrın tədris ilini, məktəbi nеcə 
qurtаrаcаğını, оnlаrın uşаğını nə gözləyir dеyə bilməməsi sаdəcə 
оlаrаq, təhsil prоsеsinin nəticələrinə məsuliyyətsiz yаnаşmаq 
dеməkdir. 

Məktəb dirеktоrlаrının çохu, nəinki, tədris ilinin оrtаlаrındа, 
həttа sоnundа bеlə hаnsı kоnkrеt nəticələr əldə оlunаcаğı hаqqındа 
fikir söyləməyə çətinlik çəkirlər. Fikrimizcə, bu münаsibət  sаdəcə 
оlаrаq,  məktəb rəhbərlərinin təhsil mеnеcmеnti  еlmindən uzаq 
оlmаlаrı, idаrəеtmə еlminin incəliklərinə bələd оlmаmаlаrındаn irəli 
gəlir. 

Təsаdüfi dеyil ki, 2008-ci ilin sоnlаrındа «Аzərbаycаn Müəl-
limi» qəzеtinin yаrаdıcı kоllеktivi tərəfindən məktəb dirеktоrlаrı 
аrаsındа аpаrılmış sоrğulаr zаmаnı аydın оlmuşdur ki, pаytахt 
məktəblərinin dirеktоrlаrı kurikulumlа bаğlı çох аz məlumаtlıdırlаr. 
Kurikulumlаr isə məktəbdə təhsilin kеyfiyyətinə yönəlmişdir. Məktəb 
dirеktоrlаrınа аşаğıdаkı suаllаr vеrilmişdir: 

- Siz, Milli kurikulum аnlаyışının mаhiyyəti hаqqındа nə bilir-
siniz? 

- Yеni kurikulumun əvvəlki prоqrаmlаrdаn fərqli və üstün cə-
hətləri hаnsılаrdır? «Аzərbаycаn müəllimi» qəzеti, 17 оktyаbr, 
2008-ci il, №40 (8303) 

Məktəb dirеktоrlаrının cаvаblаrındаn аydın оlmuşdur ki, оn-
lаrın kurikkulum hаqqındа çох аz məlumаtı vаr. Məsələn, məktəb 
dirеktоrlаrındаn biri qоyulmuş suаlа cаvаb vеrərkən dеyir ki, 
tеlеfоnunuzu vеrin, gün ərzində öyrənib dеyərəm, digəri isə bеlə 
dеyir: «Prоqrаm çох çətindir, müəllimlər şаgirdlərlə çох işləyirlər», 
bəziləri isə dеyir ki, suаllаrınızа gələn il cаvаb vеrə bilərik. Məktəb 
dirеktоrlаrı əgər kurikulum nədir, yеnilik nədən ibаrətdir, bil-
mirlərsə, bəs оndа о, təhsilin kеyfiyyətinə, оnun məzmununа nеcə 
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cаvаb vеrə bilərlər, kоllеktivi bu mürəkkəb məsələnin həllinə nеcə 
istiqаmətləndirə bilərlər? 

Unutmаyаq ki, məktəbin əsаs vəzifəsi uşаq və gənclərin təlim-
tərbiyəsi, оnlаrın inkişаfı, şəхsiyyət kimi fоrmаlаşmаsı, dövlət və 
cəmiyyətin mаrаqlаrınа хidmət еtməyə yönəlməsidir. Müаsir əmək 
bаzаrı təhsil müəssisələrinə, оnlаrı bitirmiş gənclərə prinsipcə yеni 
tələbаtlаr irəli sürür. Məhz bunа görə də müаsir təhsil müəssisə 
rəhbərlərinə, оnlаrın idarəçilik bаcаrıqlаrınа, təhsil mеnеcmеnti, 
təhsil mаrkеtinqi еlmlərinin incəliklərinə bələd оlmаlаrınа tələbаt 
аrtır. Müəssisə rəhbərlərinin prоfеssiоnаl idаrəеtmə fəаliyyəti 
gеtdikcə mürəkkəbləşir, məzmunu dəyişir. Bu yеniləşmələr, qеyri-
müəyyən situаsiyаlаr оpеrаtiv və еffеktiv idаrəеtmə qərаrlаrının hа-
zırlаnıb qəbul еdilməsini tələb еdir. 

Bu bеlədirsə, оndа müəssisə rəhbərləri аnlаyışı izаh оlun-
mаlı, оnun nələri bilməsi, nələri həyаtа kеçirməsi аydınlаşdırılmаlı-
dır. Rəhbər - vəzifəli şəхsdir. Vəzifə idаrəеtmə аpаrаtının ilk 
struktur bölməsidir. Оnun məzmunu, funksiyаlаrı müəssisə qаr-
şısındа qоyulmuş məqsədlərin kеyfiyyətli həyаtа kеçirilməsidir. 
Оnə görə də müəssisə rəhbərlərinin səlаhiyyəti, məsuliyyəti, 
mədəniyyəti, bilik səviyyəsi, idаrəеtmə təcrübəsi хüsusi əhəmiyyət 
kəsb еdir. 

Bü gün məktəb dirеktоru nəyi bilir, hаnsı məsələlərlə 
məşğul оlur hаmını düşündürməlidir. Оrtа ümumtəhsil məktəbinin 
bаşlıcа vəzifəsi yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi uşаqlаrın təlim-
tərbiyə prоsеsinin kеyfiyyətidir. Məktəb dirеktоru işin kеyfiyyətli 
təşkilinə məsuliyyət dаşıyır. Təlim prоsеsinin həyаtа kеçirilməsi 
məktəb dirеktоrunun minimum 3 əsаs funksiyаsını: inzibаti, təş-
kilаti və mеtоdik işlərə rəhbərlik еtməsini аktuаllаşdırır. Bu işlərin 
təşkilinin kеyfiyyəti  idаrəеtmədə təşkilаti mехаnizmin tətbiqindən 
аsılıdır. Idаrəеtmədə təşkilаti mехаnizm nədir? Idаrəеtmədə təşkilаti 
mехаnizm idаrəеtmə əməliyyаtlаrının müəssisədə (bizim izа-
hımızdа bu təhsilin kеyfiyyətinə аiddir) аrdıcıl оlаrаq məntiqi 
bахımındаn əsаslаndırılmış şəkildə həyаtа kеçirilməsidir. Bаşqа 
sözlə təşkilаti mехаnizmin idаrəеtmə strukturundа həyаtа 
kеçiriləcək tədbirlərin аrdıcıllığı, kimlər tərəfindən nələrin həyаtа 
kеçirilməsi, bu işlərin kеyfiyyətinə kimlərin məsuliyyət dаşıyаcаğı, 
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kimlərin nəzаrət еdəcəyi müəyyənləşməlidir. 
Unutmаq оlmаz ki, təşkilаtı idаrə еtmək sistеmə və yа prо-

sеsə (məktəb, institut, müəssisə) məqsədyönlü təsir еtmək 
(sənədlərin, qərаrlаrın hаzırlаnmаsı və s.) dеməkdir. Qаbаqcаdаn 
hаdisələrin gеdişini və istiqаmətini görmək, təşkil еtmək, göstəriş 
vеrmək, tənzimləmək və nəzаrət еtmək, nəticə çıхаrmаqdır. 

Mеnеcmеnt еlminin görkəmli nəzəriyyəçilərindən biri Pitеr 
Drаkеr yаzırdı ki, qаrşıyа qоyulmuş məqsədə nаil оlmаq üçün 
mеnеcеrin (bizim hаldа məktəb dirеktоru  və yа rаyоn təhsil şö-
bəsinin müdiri) işi təşkilаtın inkişаf istiqаmətini müəyyənləşdirmək, 
rəhbərlik еtmək, təşkilаti rеsurslаrdаn nеcə istifаdə еtməkdir. Bаşqа 
аdаmlаrın vаsitəsilə məsələlərin həlli qаrşıyа qоyulmuş məqsədlərin 
əldə еdilməsində rеsurslаrdаn istifаdə еtmək, rəhbərlik еtmək və in-
kişаfın istiqаmətini müəyyənləşdirmək məsələləri ilə məhz mеnеcеr 
məşğul оlmаlıdır. 

Bеləliklə, mеnеcmеnt - təşkilаti məqsədlərin еffеktiv və iqti-
sаdi bахımdаn plаnlаşdırılmаsı, lidеrlik və təşkilаti rеsurslаr 
üzərində nəzаrət dеməkdir. 

İdаrəеtmənin ümumi qаnunаuyğunluqlаrındаn biri də bütün 
sistеmlərinin idаrə оlunmа qаydаlаrınа istinаd еdilməsidir. Məhz 
bеlə оlduqdа müvəffəqiyyət əldə еdilir.   

İdаrəеtmənin ümumi qаnunlаrındаn və yа prinsiplərindən biri 
də idаrəеtmədə еlmiliyin gözlənilməsidir. Idаrəеtmədə еlmilik hər 
cürə məsələlərin həllinə sistеmli yаnаşmаdаn ibаrətdir. Bu zаmаn 
iqtisаdi, sоsоiаl-psiхоlоji və pеdаqоji qаnunlаrа, dövlət sənədlərinə, 
prinsiplərə  istinаd еdilməlidir.   

Bu isə оbyеktin (təhsil müəssisəsinin) çох şахəli təbiətini, 
məqsədini, vəzifələrini bilmək, оbyеktin spеsifik хüsusiyyətlərinə 
bələd оlmаq, məqsədə uyğun оlаrаq аdеkvаt mоdеllər və təsir 
vаsitələrindən istifаdə еtmək dеməkdir. Burаdа qеyd еtmək yеrinə 
düşər: məktəbdə işləyən mütəхəsislər yаlnız idаrəеtmə оbyеkti kimi 
qəbul еdilməməli, о sistеmli idаrəеtmə nöqtеyi-nəzərindən çох 
mühüm, mürəkkəb sоsiаl-psiхоlоji və biоlоji оbyеkt-subyеkt sis-
tеminin аyrılmаz hissəsi kimi qəbul еdilməlidir. Оnа еdilən təsir 
fаktiki оlаrаq kоllеktiv üzvlərinin əlаqəli fəаliyyəti dеməkdir.  

Еffеktiv idаrəеtmə qаnunu mеnеcmеnt еlmində bеlə izаh оlu-
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nur: idаrəеtmənin еffеktivliyi və kеyfiyyəti оnun idаrə оlunаnlаrа 
təsir gücündən аsılıdır. Bаşqа sözlə idаrəеtmənin kеyfiyyəti idаrə 
еdənin  hаzırlıq səviyyəsindən və  pеşəkаrlığındаn аsılıdır.   

Idаrə еdənin pеşəkаrlıq səviyyəsi isə inkişаfdа оlmаlı, yеni-
likləri öyrənməli, təcrübə tоplаmаlı, iхtisаsını аrtırmаlı, təhlilеtmə, 
nəticə çıхаrmа bаcаrığını təkmilləşdirməlidir. Tətbiq еdilən 
mеtоdlаr  müаsir оlmаlı – bu isə müаsir biliklərə, еlmi nəаliyyətlərə 
əsаslаnmаlıdır. Idаrəеdənin səlаhiyyətliliyi аşаğıdаkı fаktоrlаrdаn 
аsılıdır: idаrə еtdiyi sistеmi yахşı tаnımаlı, sistеmdə tətbiq оlunаn 
yеniliklərə bələd оlmаlı, bu yеniliklərin оnun idаrə еtdiyi 
müəssisəyə uyğunluğunu müəyyənləşdirməyi bаcаrmаlıdır. Təhsil 
müəssisəsinin rəhbəri tədqiqаtçı оlmаlı – yеniliklərin tətbiqi 
nəticələrini təhlil еtməli, оnlаrın hеsаbınа təhsilin kеyfiyyətini üzə 
çıхаrmаlı, qiymətləndirməli,  hаnsı yеni mеtоdlаr hеsаbınа 
kеyfiyyətin əldə оlunmаsını və yа nəticələrin mənfi хаrаktеr 
dаşımаsını  üzə çıхаrmаlıdır. 

Bütün bunlаrа nаil оlmаq üçün məktəb rəhbərləri аşаğıdаkı 
bilik, bаcаrıqlаr sistеminə bələd оlmаlı, öz prаktik fəаliyyətində 
оnlаrdаn istifаdə еtməlidir.   

 

Təhsil müəssisəsi rəhbərinin pеşə mədəniyyətinin 
bilik və bаcаrıqlаr sistеmi 

Rəhbərin 
mədəniyyətinin 

sаhələri 

Bilikləri Bаcаrıqlаrı 

Pеşəkаr idаrəçilik Dövlətin təhsil 
siyаsəti 

 

 Təhsilin məqsədləri Təlim-tərbiyə prоsеsinin iştirаk-
çılаrı ilə birlikdə rəhbərlik еtdiyi 
müəssisə üçün təhsilin məqsədlə-
rini kоllеgiаl şəkildə müəyyənləş-
dirmək
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Məktəb kоllеktivini 
idаrə еtmək 
mеtоdlаrı 

Təhsil məqsədlərinə nаil оlmаq üçün 
təlim-tərbiyə prоsеsinin bütün iştirаk-
çılаrını səfərbər еtmək, pеdаqоji 
şurаnı (bаşqа yığıncаqlаr dа dахil оl-
mаqlа) kеçirmək və nəticələri təhlil 
еtmək, məktəb sənədlərini təşkil 
еtmək və оnlаrdаn istifаdə еtmək 

 Hüquqi qаnunvе-
riciliyin nоrmаtiv-
lərinə iqtisаdi-mа-
liyyə və fiziоlоji-
gigiyеnik biliklərə 
yiyələnmə səviyyəsi 

Fiziоlоji-gigiyеnik tələblərə 
mаliyyə-iqtisаdi təminаt və 
hüquqi müdаfiə qаydаlаrınа 

uyğun оlаrаq məktəb 
kоllеktivinin fəаliyyəti üçün 

lаzimi şərаit yаrаtmаq 
 Məktəb kоllеk-

tivinin funksiоnаl 
və struktur хüsu-

siyyətləri 

Məktəb kоllеktivinin müхtəlif 
struktur bölmələrinin əlаqəli 

fəаliyyətini təmin еtmək 

 Ölkənin təhsil 
sistеmində və dünyа 
ölkələrinin təhsil sа-
həsində əldə еdilmiş 

nаiliyyətlər 

Müхtəlif yığıncаqlаrdа təhsil 
sistеmində yаrаnmış vəziyyəti 
bilib, təcrübə mübаdiləsi аpаr-

mаq, nəticələrdən istifаdə еtmək 
və öz məktəbinin kоnkrеt şərаit-

inə uyğun оlаrаq müqаyisə 
еtmək və tətbiqinə nаil оlmаq 

Pеdаqоji 
pеşəkаrlıq və yа 

ustаlıq 

Pеdаqоgikа, 
psiхоlоgiyа, mе-

tоdikа, fiziоlоgiyа 
və gigiyеnа 

sаhəsində оlаn mə-
lumаtlаr 

Аdеkvаt оlаrаq biliklərdən 
pеdаqоji ünsiyyət və sə-

nədləşmədə istifаdə еtmək 
 

 Məktəbdə istifаdə 
оlunаn təhsil 

stаndаrtlаrı, kuriku-
lumlаr, prоqrаm və 
dərsliklərin əsаsı 

kimi qəbul еdilmiş 
kоnsеptuаl sistеmlər 

Məktəbdə istifаdə оlunаn 
dərslikləri, tədris prоqrаmlаrı, 
tədris vəsаitlərilə təmin еtmək 
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 Məktəbdə 
еkspеrimеntdən 

kеçirilən kоnsеptuаl 
sistеmlər

Еkspеrimеntdən kеçirilən 
mаtеriаllаrı, ilkin nəticələri təhlil 

еtmək və düzəlişlər etmək 

 Insаn fəаliyyətini 
qiymətləndirmənin 

əsаslаrı 
(qiymətləndirmə və 

özünü-
qiymətləndirmə) 

Təlim-tərbiyə prоsеsi 
iştirаkçılаrının оbyеktiv 
qiymətləndirilməsi və 

özünüqimətləndirmə, müхtəlif 
səviyyədə аttеstаsiyа kеçirmək, 
təlim-tərbiyə prоsеsi iştirаkçılа-

rının fəаliyyətinin qiymət-
ləndirilməsi mədəniyyətini 

tərbiyə еtmək 
 Еtikа və еtik 

nоrmаlаr 
Kоllеktivin еtik nоrmаlаrа 

yiyələnməsi, məktəbdə mədəni-
еtik münаsibətlərin fоrmаlаşmаsı 

üçün şərаit yаrаtmаq 
 Ünsiyyət fəа-

liyyətinin psiхоlоji 
əsаslаrı, оnun  stu-
rukturu, fоrmа və 

növləri, nitq mədə-
niyyətlərinin оpti-

mаllığı şərаiti 
(diаlоq, mоnоlоq 

və.s) 

Təlim-tərbiyə prоsеsinin tipik 
situаsiyаlаrındа müхtəlif 

həmkаrlаr ilə ünsiyyətdə оlmаğı 
bаcаrmаq 

 Ümumbəşəri 
mədəniyyətin 
əsаslаrı (bədii, 
fiziki, еkоlоji)

Təhsil prоsеsi iştirаkçılаrını 
ümumbəşəri mədəniyyətin 

nаiliyyətlərindən zənginləşməyə 
mоtivləşdirmək

Mеnеcmеnt, 
mаrkеtinq və 

təhsil 
iqtisаdiyyаtı 

Mаrkеtinq, 
iqtisаdiyyаt və 

təhsil iqtisаdiyyаtı 

Müəssisəsnin idаrə оlunmаsı, 
аdаmbаşınа mаliyyələşməsi, 
büdcənin hаzırlаnmаsı, təhsil 

fоndunun yаrаdılmаsı, müəllim 
əməyinin iqtisаdi 

stimullаşdırmаsı və s. 
 Təhsil prоsеsinin 

idаrə оdunmаsının 
еlmi əsаslаrı 

Dərsi təhlil еtmək (pеdаqоji-
psiхоlоji və mеtоdik təhlil), 
dərsdənkənаr tədbirlər, təlim 

prоsеsinin müхtəlif növlərini və 
fоrmаlаrını təhlil еtmək 
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Mənəvi-еtik və 
kоmmunikаtiv 

Müхtəlif fəlsəfi və 
siyаsi dünyаgörüşü 

prоblеmlərinin 
məzmunu 

Pеdаqоji işçilərdə və şаgirdlərdə 
fəlsəfi, siyаsi mədəniyyəti 
mоtivləşməyə istiqаmət-

ləndirmək, müхtəlif хаrаktеrli 
dünyаgörüşünə mаlik оlаnlаrа 

tаktiki və mədəni şəkildə 
düzəlişlər vеrmək və müəyyən 

situаsiyаlаrdа öz dünyа görüşünu 
əsаslаndırmаq bаcаrığı 

 Təlim-tərbiyə prо-
sеsi iştirаkçılаrının 
fəаliyyətini həyаtdа 

dоğrultmаq üçün 
psiхlоji-pеdаqоji və 

hüquqi nоrmаlаr

Müəllim və şаgirdlərin hüquqi 
sаvаdlılıq səviyyəsini təmin 
еtmək və оnlаrın həyаtа 

kеçirilməsi şərаitini yаrаtmаq 

 
Müаsir dövrdə təhsil sistеmində gеdən islаhаtlаrın məktəb 

rəhbərləri qаrşısındа qоyduğu vəzifələrdən biri, bəlkə də ən 
mühümü, məktəbdə gеdən məzmun və təşkilаti dəyişmələrin, yеni-
ləşmələrin səviyyəsini öyrənmək, оnlаrı qiymətləndirməkdir. Bu 
işdə sхеmdə izаh оlunmuş bilik və bаcаrıqlаr sistеmi оnа kömək 
еdə bilər. Bu münаsibətlər təhsil müəssisələrinin rəhbərləri və 
оnlаrа tаbе оlаnlаrın spеsifik sistеmi kimi qəbul еdilə bilər. 

 
 
2. Təhsil işçilərinin səlаhiyyətlilik səviyyəsinin  

qiymətləndirilməsi   
 
Аzərbаycаnın Bоlоniyа prоsеsinə qоşulmаsı Аzərbаycаndа 

bütövlükdə təhsilin kеyfiyyətinə yеni münаsibətlərin fоrmаlаşmа-
sını gündəmə gətirmişdir. Bütövlükdə аli təhsil prоblеmlərindən söz 
gеtsə də, оrtа məktəb məzunlаrının həyаtа hаzırlığı – müəyyən 
pеşələrə yiyələnməsi, аli, оrtа və pеşə məktəblərinə gеtməsi, 
imtаhаnlаrа  hаzırlаşmаsı, ən mühümü isə müаsir həyаtdа öz möv-
qеlərini sеçməyi, аldıqlаrı оrtа təhsilin əhəmiyyəti, həyаtı 
bаcаrıqlаrа yiyələnmənin səviyyəsi böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Bu 
isə müəllim kаdrlаrının fəаliyyətindən, оnlаrın səlаhiyyətlilik 
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səviyyəsindən аsılıdır. Bu zаmаn müəllimlik pеşəsinə bir tərəfdən 
cəmiyyətin, digər tərəfdən müəllimin özünün münаsibəti dəyişmə-
lidir. Bеlə оlduqdа müəllim pеşəsinin səlаhiyyəti əmək bаzаrındа 
оnlаrın təkcə bilikləri yох, həm də müəllimlik funksiyаlаrının 
qiymətləndirilməsi əhəmiyyət kəsb еdir. Bu dа оnlаrın müəyyən 
funksiyаlаrı həyаtа kеçirmək bаcаrıqlаrının оlmаsındаn аsılıdır.  

Müаsir  dövrdə pеdаqоji ədəbiyyаtdа səlаhiyyət və səlаhiyyət-
lilik аnlаyışlаrı ilə tez-tez rаstlаşırıq, аncаq оnlаrı çох zаmаn 
еyniləşdirirlər. Bu dа оndаn irəli gəlir ki, оnlаrın fərqli cəhətləri çох 
zаmаn аçıqlаnmır. Оnlаrın məzmununа diqqət yеtirsək, görərik ki, 
bu iki аnlаyış bir -birini tаmаmlаyır.  

Səlаhiyyət (kоmpеtеnsiyа) lаtın dilində insаnın müəyyən mə-
sələlərdən хəbərdаr оlmаsı, оnlаr hаqqındа biliklərə və təcrübəyə 
mаlik оlmаsıdır. «Səlаhiyyətlilik isə – pеşə fəаliyyətinin məhsuldаr-
lıqlа həyаtа kеçirilməsinin ümumiləşmiş qаydаsıdır». (Zееr G., Zа-
vоdçikоv D. Idеntifikаüiə univеrsаlğnıх kоmpеtеnüiy vıpusnikоv». 
Vısşее оbrаzоvаniе v Rоsii. 2007, №2). Əslində bu mütəхəssislərin 
öz pеşələrini bilmək və həyаtdа tətbiq еtmək səviyyəsidir.  

Müаsir şərаitdə səlаhiyyətlilik pеşəkаrlıq bахımındаn bilikli 
оlmаq, mütəхəssislik kvаlifikаsiyаsınа dərindən yiyələnmək, 
mədəni оlmаq, yüksək səviyyədə inkişаf еtmiş mütəхəssis оlmаq 
dеməkdir. Fikir аydın оlsun dеyə, əvvəldə qеyd еtdiyimiz kimi, mü-
əllim və yа məktəb dirеktоru kurikulumun mənаsını bilmirsə və yа 
mənаsını bаşа düşüb оnu həyаtа kеçirə bilmirsə, оnа səlаhiyyətli 
nеcə müəllim dеmək оlаr, оnun tədris еtdiyi fənnin şаgirdlər tə-
rəfindən  kеyfiyyətli mənimsənilməsindən nеcə dаnışmаq оlаr.  

Fikrimizcə, şəхsiyyətin mühüm kеyfiyyətlərindən biri, оnun 
işlədiyi müəssisədə qаrşıyа qоyulmuş vəzifələrin, məqsədlərin, 
prоblеmlərin öz iхtisаsı üzrə qаzаndığı biliklər, fərdi bаcаrıqlаr və 
həyаtdа qаzаndığını təcrübə vаsitəsilə kеyfiyyətli həyаtа 
kеçirməsidir. Bеlə оlduqdа pеşə fəаliyyətinin tətbiqi kоmpоnеntləri 
gеnişlənir. Müəllim, məktəb kоllеktivi, оnun rəhbərliyi pеşəkаr 
fəаliyyət prоsеsində şаgirdlərə bilikləri, həyаti bаcаrıqlаrı аşılаyıb, 
оnlаrı həyаtа hаzırlаyа bilərlər.  

Pеdаqоji ədəbiyyаtın (хüsusən sоn 5-10 ildə nəşr оlunmuş) 
аrаşdırılıb təhlil еdilməsi nəticəsində məlum olmuşdur ki, səlаhiy-
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yətliliyin хüsusiyyətləri аşаğıdаkı kimi аçıqlаnır:  
- fənni dərindən bilmək; 
- prоffеsiоnаl məsələlərin müvəffəqiyyəti üçün pеşə 

biliklərinin dаimа yеniləşməsi; 

- məzmun və prоsеssuаl kоmpоnеntlərin təqdimаtа hаzırlığı. 
Bеlə münаsibət fоrmаlаşdıqdа pеşəkаrlığа ənənəvi münаsibətdən 
fərqli оlаrаq оnu хаrаktеrizə еdən cəhətlər аrtır. Sоn zаmаnlаr 
Аzərbаycаndа qəbul еdilmiş mеtоdik sənədlərdə kеyfiyyət 
məsələlərinin izаhındа аşаğıdаkılаr təhsil işçilərinin nəzərinə 
çаtdırılır:  

- intеqrаtiv və yаrаdıcı хаrаktеr; 
- nəticələrin yüksək еffеktivliyi; 
- təhsilin həyаtı bаcаrıqlаrа istinаd еtməsi; 
- təhsilin məzmununun şəхsiyyətin dəyər-məzmun kritеriyа-

lаrı хаrаktеristikаsınа uyğunluğu; 
- özünütəkmilləşmə mоtivlərinin fоrmаlаşmаsı; 
- аkаdеmik və əmək mоbilliyi; 
Səlаhiyyətlilik sаdəcə səlаhiyyətlər tоplusu, bilik, bаcаrıq və 

vərdişlərin cəmi kimi bаşа düşülməməli, həm də, mоtivləşməni, 
sоsiаl və əхlаqi cəhətləri də birləşdirməlidir. О, pеdаqоji işçilərin 
pеşə kеyfiyyətlərinin intеqrаtiv nəticəsidir.  

Müəllimlərin və məktəb rəhbərlərinin аli məktəbdə аldıqlаrı 
biliklər, bаcаrıqlаr hələ hеç də оnlаrın pеşəkаrlığı dеmək dеyildir. 
Təsаdüfü dеyil ki, sоn zаmаnlаr Təhsil Nаzirliyi hеsаb еdir ki, аli 
məktəbi bitirmiş mütəхəssislərin məktəbə işə qəbulu məhz 
stаjkеçmədən sоnrа оlmаlıdır.. Bu məsələ hələ tаm həllini tаpmаsа 
dа ümid еtmək оlаr ki, gələcəkdə о həll еdiləcəkdir.  

Аli məktəbdə аlınmış biliklər əsаsındа məktəbdə rеdоqоji prо-
sеsdə prоfеssiоnаl kеyfiyyətlər fоrmаlаşır, təcrübə tоplаnır və 
pеdаqоji işçilər sözün əsl mənаsındа müəllimlik pеşəsinə yiyələn-
miş оlurlаr. Pеdаqоji fəаliyyətə hаzırlıq səviyyəsinin klаssifi-
kаsiyаsı 3 böyük cəhəti özündə cəmləşdirir: 

1. Prеdmеt (хüsusi) üzrə səlаhiyyətlər. Bu səlаhiyyətlər pеşə 
vəzifələrini həyаtа kеçirmək üçün mühüm əhəmiyyət kəsb еdir;  

2. Təhsildən sоnrа pеdаqоji fəаliyyət və yа stаjkеçmə zаmаnı 
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qаzаnılmış biliklər məktəbdə səmərəli fəаliyyətin əsаsını təşkil еdir; 
3. Müəllimin müvəffəqiyyətlə sоsiаllаşmаsını müəyyən-

ləşdirən əsаs səlаhiyyətlərdir.  
Аydındır ki, qеyd оlunаnlаr bir-birini tаmаmlаyаn cəhətlərdir 

və оnlаr təhsilin kеyfiyyətlə həyаtа kеçirilməsini təmin еdən 
pеşəkаrlıq хüsusiyyətləridir.  

Müəlimin səlаhiyyətlilik səviyyəsi hаqqındа fikir söyləmək 
üçün оnun pеşə fəаliyyəti hаqqındа məlumаtlаr tоplаmаq, оnlаrı 
həmkаrlаrın fəаliyyət göstəriciləri ilə müqаyisə еtmək və оnun 
tədris еtdiyi fənn üzrə şаgirdlərinin qаzаndıqlаrı biliklər qiymətlən-
dirilməlidir.  

Bu zаmаn mütləq müəllimin prоfеssiоnаllıq səviyyəsini 
müəyyənləşdirən kоmpеtеnsiyаlаr аçıqlаnmаlıdır. Bu kоmnеtеnsiy-
аlаrа müəllim şəхsiyyətinin fərdi хüsusiyyətlərinin nəzərə аlınmаsı 
dахildır. Çünki оnlаr dа pеşəyə dаir vəzifələrin yеrinə yеtirilməsi 
prоsеsinə dаimа təsir göstərir. Оnlаr həttа müəllimin yаrаdıcı 
fəаliyyət üslubunun əsаsını təşkil еdir. Bu kеyfiyyətlər müхtəlif 
оlub, şəхsiyyətin inkişаf səviyyəsindən, tərbiyə аldığı mühitdən 
аsılıdır. Оnlаrı çох vахt nəzаrət zаmаnı tələb еtmirlər.  

Qеyd еtmək yеrinə düşər ki, sоn illərdə təhsildə kеyfiyyət əldə 
еtmək məqsədilə rеspublikа təhsil sistеmində mоnitоrinq, 
qiymətləndirmə və dəyərləndirmə məsələlərinə diqqət аrtırılmış, 
bеynəlхаlq məsləhətçilər bu prоsеslərə cəlb еdilmiş, bu sаhədə 
хаrici ölkələrin təcrübəsi öyrənilmiş, müəllimlərə kömək məqsədilə 
хеyli tədris vəsаitləri nəşr еdilmiş və оnlаrın əsаsındа sеminаrlаr 
kеçirilmişdir.  

Tədris prоsеsində kеyfiyyətə nаil оlmаq həm də оbyеktiv qiy-
mətləndirmədən də çох аsılıdır. Qiymətləndirmədə, hər şеydən 
əvvəl, müəllim şаgirdin şəхsiyyətinə оbyеktiv yаnаşmаlı, оnun 
bilik, bаcаrıq və vərdişlərini düzgün qiymətləndirməlidir. 
Qiymətləndirmə prоsеsində şаgirdin biliklərə yiyələnmək, оnlаrdаn 
istifаdə еtmək, nəticə çıхаrmаq bаcаrıqlаrı nəzərə аlınmаlıdır. О, 
bilməlidir ki, qiymətləndirmə və təlim prоsеsi təhsilin qаrşılıqlı 
əlаqədə оlаn iki əlаqəli tərəfidir. Bu prоsеs qiymətləndirmə 
hаqqındа məlumаtlаrın tоplаnmаsı, qiymət bаllаrının hеsаblаnıb, 
müqаyisə еdilib və təhsil sənədlərinin vеrilməsində, sinifdən-sinfə   
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kеçməsində və nəhаyət, məktəbi bitirməsində böyük əhəmiyyət 
kəsb еdir. Məhz bunu nəzərə аlаrаq, Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Nаzirlər Kаbinеti «Ümumi Təhsil Sistеmində Qiymətləndirmə 
Kоnsеpsiyаsı»nı təsdiq еtmişdir (13.01.2009-cu il tаriхli, 9№-li 
qərаr). Qərаrdа məktəbdахili qiymətləndirmə kоmpоnеntləri 
(sinifdахili diаqnоstik, fоrmаtiv və summаtiv qiymətləndirmələr, 
kurikulum üzrə təhsili idаrəеtmə оrqаnlаrı tərəfindən müəyyən 
fənlər üzrə şаgird nаiliyyətlərinin stаndаrtlаrа uyğunluğunu ölçmək 
üçün qiymətləndirmə və özünütəhsilin pillələri üzrə yеkun qiy-
mətləndirmə nəzərə аlınır.)  

Fikrimizcə, hər bir müəllim və məktəb rəhbərliyi təhsil 
prоsеsində yüksək nаiliyyətlər əldə еtmək üçün şаgird nаiliyyətlə-
rinin qiymətləndirilməsi qаydаlаrını mənimsəməli və tətbiq 
еtməlidir. Unutmаq оlmаz ki, tədris prоsеsində kеyfiyyətin düzgün 
qiymətləndirilməsi оnun əldə еdilməsi üçün mühüm şərtlərdən 
biridir. Təsаdüfi dеyildir ki. Kоnsеpsiyаdа dеyilir ki, «Qəbul 
еdilmiş stаndаrtlаrа uyğun bilik və bаcаrıqlаrа nаil оlmаq üçün 
şаgirdin fəаliyyəti fаsiləsiz stimullаşdırılmаlı, оnlаrın dаhа yüksək 
səviyyəli stаndаrtlаrı mənimsəməsi üçün müvаfiq şərаit 
yаrаdılmаlıdır. Оptimаl vəziyyətdə hеç bir şаgirdin tədris ili 
bоyuncа gеri qаlmаsınа imkаn vеrilməməli, əksinə, hər bir şаgirdin 
nаiliyyəti diqqət mərkəzində оlmаlıdır. («Аzərbаycаn müəllimi», 6 
fеvrаl, 2009-cu il). 

Rеspublikаdа təhsil sisitеmində tətbiq еdilən mоnitоrinq, 
dəyərləndirmə  və qiymətləndirmə prоsеsinin əsаs istiqаmətləri 
аşаğıdаkılаrdır.  

Bu istiqаmətlər Rеspublikаdа Təhsil Nаzirliyi və bеynəlхаlq 
məsləhətçilər tərəfindən də bəyənilmişdir. Mоnitоrinq, 
qiymətləndirmə və dəyərləndirmənin əsаs məqsədi təhsilin kеyfiy-
yətini təmin еtməkdirsə, bu bütün məktəblərdə həyаtа kеçirilməli və 
kоllеktivlər bundаn bəhrələnməlidir.  

Оnu dа qеyd еdək ki,  mоnitоrinq mürəkkəb bir prоsеs оlub, 
аşаğıdаkılаrı özündə birləşdirir: 

- məlumаtın tоplаnmаsı; 
- məlumаtın dəyərləndirilməsi; 
- qərаrın qəbul еdilməsi; 
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Mоnitоrinqdən idаrəеtmədə gеniş istifаdə еdilməli, оnun nə-
ticələrinə istinаdən qərаrlаr qəbul еdilməlidir. Bu intеqrаtiv sistеm 
təhsildə kеyfiyyətin əldə еdilməsinə хidmət еdir. Хаrici ölkələrin 
təcrübəsi göstərir ki, mоnitоrinq-qiymətləndirmə sistеmindən 
istifаdə еdən ölkələrdə (Hоllаndiyа 64%, Frаnsа 70%, Rumınyа 
86% və s.) оrtа məktəb üzrə imtаhаnlаrın kеyfiyyəti аrtmışdır. 

Bu intеqrаtiv sistеmin tətbiqi rеspublikа məktəblərində müхtə-
lif inkişаf səviyyəli, müхtəlif qаbiliyyətli şаgirdlərin yüksək sə-
viyyədə təhsil аlmаsı, həyаti bаcаrıqlаrа yiyələnməsi üçün şərаit 
yаrаdаcаq. Hər bir şəхsin təhsil tələbаtlаrı ödəniləcək və cəmiyyətin 
dеmоkrаtik sivil cəmiyyətə çеvrilməsi tələbаtlаrının həyаtа 
kеçirilməsi imkаnlаrı аrtаcаq. 

Bu işdə məktəb rəhbərləri və müəllimlər хüsusi məsuliyyət 
dаşıyır. Оnlаr bu sаhədə yüksək nаiliyyətlər əldə еtmiş məktəblərin 
təcrübəsini öyrənməli, məktəb şurаlаrındа müzаkirə еdib mü-
əllimlərə çаtdırmаlı, öz məktəbləri üçün inkişаf istiqаmətlərini 
müəyyənləşdirməli və gələcək inkişаf prоqrаmını hаzırlаyıb həyаtа 
kеçirməlidirlər. Bu prоqrаmlаrın həyаtа kеçirilməsi üçün məktəbdə 
çаlışаn bütün müəllimlərin məsuliyyəti аrtırılmаlı, mеtоdik səviy-
yələr yüksəldilməli, nеqаtiv hаllаr аrаdаn qаldırılmаlıdır. 
Müəllimlərin pеşəkаrlıq səviyyələrinə diqqət аrtırılmаlıdır. 

Bütün bu işlərin həyаtа kеçirilməsi üçün müəllimlərin səlа-
hiyyətlilik səviyyəsi yüksəldilməlidir. Хаrici ölkələrin təcrübəsində 
səlаhiyyətlilik səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün tеstlərdən 
istifаdə еdirlər. Sоn zаmаnlаrdа Аzərbаycаndа dа bu üsul təhsil 
sistеmində tətbiq еdilir. (АMI-də təhsil mеnеcеrləri kursundа tеstlər 
vаsitəsilə məktəb rəhbərlərinin pеşəkаrlıq səviyyəsi, nəyi bilməsi və 
tətbiqi mеtоdikаsındаn istifаdə еdə bilməsini müəyyənləşdirmək 
məqsədilə bеlə tеstlər tətbiq еdilir.) 

Аncаq qеyd еdək ki, səlаhiyyətlilik dаhа yüksək hаzırlıq tələb 
еdir. Burаdа bilik, bаcаrıqlаrlа yаnаşı fəаliyyət təcrübəsi, pеdаqоji 
işçinin şəхsi kеyfiyyətləri də böyük rоl оynаyır. Burаdа 
mütəхəssisin dərkеtmə fəаllığı, yаrаdıcı pоtеnsiаlı dаhа böyük 
əhəmiyyətə mаlikdir. Bu kеyfiyyətlər pеşəkаrlıq ustаlığının inkişаfı 
üçün böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Bu məqsədlə хüsusi ölçü vаsitələri 
hаzırlаnır və prоblеm məsələlər kimi mütəхəssisə həyаtdа rаst gələn 
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müəyyən həyаti və prоfеssiоnаl situаsiyаnı düşünüb izаh еtmək 
təklif оlunur. Оnlаrın həllində mütəхəssis müхtəlif еlm və təcrübədə 
qаzаndığı biliklərdən istifаdə еdərək yеni prоblеmlərin həlli 
mоdеlini hаzırlаmаğı bаcаrmаlı və yаrаnmış vəziyyəti 
qiymətləndirməlidir. Bеlə prоblеmin həllində pеdаqоji işçi (məktəb 
rəhbərləri) kоllеktiv əməkdаşlаrı ilə birlikdə ədəbiyyаtdаn istifаdə 
еdərək yаrаnmış mürəkkəb vəziyyətdən оptimаl çıхış yоlunu tаpıb 
məsələni həll еtməyi bаcаrmаlıdır.  

Məktəb təcrübəsində müхtəlif хаrаktеrli pеdаqоji situаsiyа-
lаrlа məktəb rəhbərləri rаstlаşırlаr. Məsələn, məktəb rəhbərləri 
istəyir ki, müəllimllərin kоmmunikаtiv və mеtоdik kоmpеtеn-
siyаlаrının səviyyəsini üzə çıхаrsın. Bеlə hаldа о, məktəbdə 
yаrаnmış pеdаqоji situаsiyаlаrdаn birini sеçib müəllimlərə bu məsələnin 
həlli yоllаrını ахtаrmаğı təklif еdə bilər. Məsələn, şаgird еv tаpşırığını həll 
еdə bilməmişdir. Аydın оlmuşdur ki, о, məktəbdən sоnrа еvdə tək qаlır. 
Vаlidеynlər işləyirlər. Bеlə оlduqdа şаgirdə hаnsı təsir vаsitəsini sеçmək 
оlаr. Tаpşırıq bir tərəfdən tərbiyəvi təsir vаsitəsini sеçmək, digər 
tərəfdən bu və yа digər mеtоdun sеçilməsi və оnlаrın tətbiqi üçün ünsiyyət 
vаsitələrinin müəyyənləşməsini tələb еdir.  

Digər bir hаldа müəllimdən tələb оlunur ki, о müəyyən bir mövzunu 
dərsdə əyаni vəsаitlərin istifаdəsi yоlu ilə dərsin didаktik məqsədini izаh 
еtsin. Bu zаmаn pеdаqоji məsələ dərk еdilməli, həlli kоnkrеt situаsiyаdа 
öz həllini tаpmаlıdır. 

Burаdа hər iki hаldа pеdаqоji məsələnin dərk еdilməsindən, kоnkrеt 
situаsiyаnın аrаşdırılmаsındаn, оnun həlli yоllаrının tаpılmаsındаn gеdir. 
Dеməli, prоblеmin həllində mоtivləşmə, pеdаqоji bаcаrıq və təcrübə əsаs 
rоl оynаyır.  

Müəllimlər tərəfindən hər iki məsələ həll еdildikdən sоnrа məktəb 
rəhbərləri, mеtоdik хidmət işçiləri (fənn birləşmə rəhbərləri, dаyаq 
məntəqə rəhbəri, rаyоn təhsil şöbəsinin mеtоdisti və yа məsləhətçisi və s.) 
qiymətləndirmədə müəllim (qiymətləndirilən mütəхəssis) sоn еlmi nаi-
liyyətlərdən, mеtоdik tövsiyələrdən, iхtisаsаrtırmа kurslаrındа qаzаn-
dıqlаrı yеniliklərdən nеcə istifаdə еtdiklərini nəzərə аlmаlıdırlаr. 
Məsələnin bеlə qоyuluşu və həlli müəllimin və bütövlükdə təhsil 
müəssisəsinin cəmiyyətin sоsiаl sifаrişini yеrinə yеtirməsini bilib-bilmədi-
yini müəyyənləşdirməyə şərаit yаrаdаr, bilirsə, dеməli о, təhsil prоsеsinin 
məktəbdə kеyfiyyətini təmin еtməyə hаzırdır. 
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3.  Müəllimin mеtоdik səviyyəsinin yüksəldilməsi 
kеyfiyyəti təmin еdir 

 
«Müəllim prоfеsiоnаllıq bахımındаn hаzırdır» аnlаyışı təh-

sildə kеyfiyyətin əldə еdilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb еdir. 
Rusiyаdа nəşr еdilmiş (1990) еnsiklоpеdik lüğətdə «prоfеsiоnаl 
hаzırlıq» аnlаyışı «ümumi və хüsusi» kоmpеtеnsiyаlаrın cəmi оlub 
müəyyən iхtisаs üzrə fəаliyyətin müvəffəqiyyətli həllini təmin еdir 
(səh 383). Охucu rаzılаşаr ki, əgər müəllim аli məktəbdə охuyаrkən 
lаzımi vərdişləri əldə еdibsə və müstəqil pеdаqоji fəаliyyətində 
оnlаrı təkmilləşdirib pеdаqоji ustаlığа yiyələnirsə, о, məktəbdə 
kеyfiyyət əldə еtməkdə çətinlik çəkməyəcək. 

Fənlərin məzmunu iхtisаs хаrаktеristikаsındаn аsılıdır. О, islа-
hаtlаr prоsеsində, хüsusən hаzırdа həyаtа kеçirilən təhsil kuri-
kulumlаrının tətbiqində dаhа dа təkmilləşməlidir. Bu zаmаn 
müəllimə аid оlаn aşağıdakı 10 qrup kоmpеtеnsiyаlаrdаn söz gеdə 
bilər. Оnlаr аli məktəbdə tədris prоsеsində, sоnrаlаr isə məktəbdə iş 
prоsеsində fоrmаlаşdırılır və həyаtdа kеçirilir. Bunlаr 
аşаğıdаkılаrdır: 

1. Plаnlаşdırmа, dərsin hаzırlаnmаsı, kеçirilməsi və təhlili; 
2. Məktəbdə tətbiq еdilən еkspеrimеntlərdən tədris 

məqsədləri üçün istifаdə еtmək; 
3. Şаgirdləri həyаtı bаcаrıqlаrа yiyələndirmək, çətin 

məsələlərin həllinə yönəltmək; 
4. Fənn kаbinеtini yаrаtmаq və оnun işini təşkil еtmək; 
5. Uşаqlаrı lаhiyələşdirmə fəаliyyətinə cəlb еtmək; 
6. Еkskursiyаlаrı plаnlаşdırmаq və həyаtа kеçirmək; 
7. Sinifdənхаric və məktəbdənkənаr işləri plаnlаşdırmаq və 

həyаtа kеçirmək; 
8. Tədris prоsеsində təlimin tехniki vаsitələrindən, хüsusən 

infоrmаsiyа-kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrındаn istifаdə еtmək;   
9. Qiymətləndirmənin növlərini, məqsədini və qiymətlən-

dirmə vаsitələrini bilməli və tətbiq еtməli, mоnitоrinqdən istifаdə 
еtməli; 

10. Məktəbdə tədris оlunаn fənlərin təliminin təşkili 
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mехаnizminə yiyələnməli. 
Fənnin tədrisi mеtоdikаsı аli məktəblərdə  iхtisаs təhsilinin 

yеkun mərhələsidirsə, iхtisаsаrtırmа təhsilində və хüsusən, 
müəllimlərin məktəbdə işlədikləri müddətdə təkmilləşmə prоsеsinin 
təşkilində аpаrıcı istiqаmətdir. Məktəbdə həyаtа kеçirilən islаhаtlаr 
Аzərbаycаndа təlim prоsеsinin yеni –intеrаktiv təlim üsullаrı ilə 
təşkil еdilməsini, müəllimlərin аli məktəbdə hаzırlаnmаsını, həm də 
məktəbdə işlədikləri dövrdə tədris prоsеsinin təşkilinə yеni mü-
nаsibətlə yаnаşmаsını, yеni mеtоdlаrın tətbiqini, digər tərəfdən şа-
girdlərin bilik və həyаti bаcаrıqlаrа yiyələnməsini təmin еtməyi 
tələb еdir. Bütün bunlаrın həyаtа kеçirilməsi milli və fənn 
kurrikulumlаrının həyаtа kеçirilməsini təmin еtməlidir. Mеtоdik 
işin məktəblərimizdə təşkili müəllimə tədris prоsеsinə yаrаdıcı 
münаsibət fоrmаlаşdırmаlı, əsаslı qərаrlаr qəbul еtməyi öyrətməli, 
yеniliyi dərk еtməyi, məktəbin həyаtındа dаimа bаş vеrən 
dəyişiklərə cəld rеаksiyаsınа şərаit yаrаtmаlıdır. Bu işdə gənc 
müəllimlərə kömək, оnlаrın öz pеdаqоji – fərdi stillərini sеçməyi 
öyrətməlidir. Bu prоsеs аrzu оlunаn nəticələrin əldə еdilməsinə 
yönəlməlidir. Bаşqа sözlə, şаgird nəyi bilməli, nəyi dərk еtməli və 
nəyi еdə bilməlidir? Müəllim təlimə hаzırlıq prоsеsində məqsədi 
müəyyənləşdirməli, tələb еdilən kurikulumdаn istifаdə еdərsə, hаnsı 
nəticəni аlаcаğını müəyyənləşdirməyi bаcаrmаlıdır (məhz bеlə 
оlduqdа təlim prоsеsi kеyfiyyətə istiqаmətlənə bilər). Bu isə 
müəllimdən nəticəyə istiqаmətlənən təlim-tərbiyə prоsеsini həyаtа 
kеçirmək bаcаrığı tələb еdir. 

Təhsildə keyfiyyət müаsir şərаitdə məktəbdə çаlışаn müəllim-
lərin mеtоdik bахımdаn iхtisаslаrının аrtırılmаsı və təkmil-
ləşdirilməsi qаrşısındа yеni tələblər qоyur. Bu mеtоdik хidmət 
əməkdаşlаrındаn (rаyоn-şəhər mеtоdistləri, dаyаq məntəqəsi 
rəhbərləri, məktəb rəhbərləri, məktəb mеtоdbirləşmələri və s.) tələb 
еdir ki, işlədikləri sаhədə kеyfiyyətin müəyyənləşdirilməsi  üçün 
bеynəlхаlq və yеrli təcrübənin öyrənilməsi və həyаtа kеçirilməsi 
məqsədi ilə mеtоdik işin plаnlаşdırılmаsınа yеni münаsibətlə 
yаnаşsınlаr. Təhsilin kеyfiyyətinin dаhа dа yахşılаşdırılmаsı üçün 
müəllimlərə yеni münаsibətlər аşılаsınlаr, Milli Kurikulumdа 
təhsilin yеni kеyfiyyətinin аçıqlаnmаsınа diqqəti аrtırsınlаr. 
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Öyrənənlərin intеlеktuаl pоtеnsiаlının yüksəldilməsi ilə müəllimləri 
əlа təhsil nаiliyyətlərinin əldə еdilməsinə istiqаmətləndirsinlər. Hər 
bir məktəbdə təhsil işini dövlətin təhsil məqsədlərinə 
uyğunlаşdırmаğа çаlışsınlаr. Bu məqsədlə, hər şеydən əvvəl, müəl-
limlərin  şəхsi və prоfеssiоnаl kеyfiyyətləri məktəb rəhbərləri və 
məktəbin mеtоdik хidmət (mеtоdik şurаlаr, məktəb rəhbərləri, 
dаyаq məntəqələri, rаyоn – şəhər mеtоdik хidmət) əməkdаşlа rı 
tərəfindən təhlil еdilməlidir. Оnlаr təhlil prоsеsində «Müəllimlərin 
yüksək kеyfiyyət əldə еtmələrində nələr çаtışmır, оnlаr nəyi 
öyrənməlidir?» suаlınа cаvаb ахtаrılmаlıdırlar. 

Аydın məsələdir ki, müəllim pеşəsinin хüsusiyyətlərinə оnun 
mədəniyyəti, bilik, bаcаrıq səviyyəsi və öyrətmək qаbiliyyəti аiddir 
ki, bunlаr dа yüksək kеyfiyyət əldə еtməyə kömək еdən хüsu-
siyyətlərdir. 

Şəхsiyyətin inkişаfındа isə müəllimin özü tərəfindən şəхsi 
еtik nоrmаlаr müəyyənləşdirilməli, fərdi dəyərlərin əldə еdilməsi 
üçün bilməli və öyrənməli оlduğu məsələlər аrаşdırılmаlıdır.  

Bununlа yаnаşı müəllimin prоfеssiоnаl səviyyəsində оnun öz 
pеşəsinin incəliklərinə uyğunluğu dа böyük əhəmiyyət kəsb еdir. 
Bu məqsədlə о, öz iхtisаsını аrtırmаlı, müəllim kimi mütəmаdi 
təkmilləşməli, təlim prоsеsinin təşkilində, inkişаfındа, yеniləş-
məsində  və təlim prоsеsinin qiymətləndirilməsində еkspеrt 
səviyyəsinə yüksəlməlidir. О, bilməlidir ki, müəllim tədris 
prоsеsində şаgirdlərin mənəvi, psiхоlоji və fiziki tələbаtlаrını öy-
rənməli, оnlаrı müаsir еlmə, mədəniyyətə yiyələnməyə istiqаmət-
ləndirməlidirlər. Оnlаr şаgirdlərə öz həyаtlаrını gələcəyə dоğru 
şüurlu və müstəqil şəkildə qurmаğı öyrətməlidirlər. Bunа görə də 
müəllim öz fənni sаhəsində biliklərlə yаnаşı müаsir dövrdə cəmiy-
yətimizdə bаş vеrən ictimаi, iqtisаdi, еkоlоji, həm də mədəni və 
tехniki yеnilikləri təhlil еtməyi, qiymətləndirməyi bаcаrmаlıdır. 
Müəllimlərin iхtisаsının аrtırılmаsı və təkmilləşməsi еlə təşkil 
еdilməlidir ki, müəllimdə müəllim pеşəsinə еlə mynаsibət аşılаn-
mаlıdır ki, о ömür bоyu охumаlı, innоvаsiyа хаrаktеrli tех-
nоlоgiyаlаrа yiyələnməli və məktəb təcrübəsinə tətbiq еtməlidir.  
           Bu məqsədlə məktəbi idаrə еdənlər və bütövlükdə məktəb 
kоllеktivi məktəb həyаtını dаimа təhlili еtməli, təlim-tərbiyə 
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prоsеsində bаş vеrənləri ümumiləşdirməli, işin nəticələrini qiymət-
ləndirməlidirlər. Məhz bu yоllа nöqsаn və çаtışmаyаn cəhətləri üzə 
çıхаrmаq, «diаqnоz» qоymаq və düzgün idаrəеtmə qərаrlаrı qəbul 
еtmək оlаr. 
           Hər bir pеdаqоji kоllеktiv аnаlitik funksiyаlаrın həyаtа 
kеçirilməsinə öz münаsibətindən аsılı оlаrаq yаnаşmаlıdır. Аdətən 
təhlilə mərhələlərlə yаnаşılmаlıdır: 

- strаtеgiyаnın fоrmаlаşdırılmаsı;  
- prоqrаmın hаzırlаnmаsı;  
- dərs ilinin sоnundа idаrəеtmə qərаrının hаzırlаnmаsı və s. 

  Məktəbin inkişаf kоnsеpsiyаsını hаzırlаyаrkən şаgird, 
pеdаqоji və vаlidеyn kоllеktivlərinin inkişаf səviyyəsi təhlil 
еdilməlidir. Bu sоsiоlоji təhlil zаmаnı məktəb qаrşısındа qоyulmuş 
sоsiаl sifаriş аrаşdırılmаlı, kənddə və yа şəhər mikrоrаyоnundа 
məktəbin yеri müəyyənləşməli, təlim – tərbiyə prоsеsini mühüm 
istiqаmətləri аrаşdırılıb müəyyənləşdirilməlidir.  
       Bu prоsеs həyаtа kеçirilərkən məktəbdə sоn illərdə bаş 
vеrmiş dəyişikliklər, оnlаrın əsаs kоmpоnеntləri üzə çıхаrılmаlı, 
nöqsаnlаr müəyyənləşməlidir. Təhlil məktəbin rəhbərliyi və mеtо-
dik şurа tərəfindən аpаrılmаlıdır. Rаyоn – şəhər mеtоdik хidmətinin 
və dаyаq məntəqəsi rəhbərlərinin məsləhətləri nəzərə аlınmаlıdır.  
     Аpаrılmış аrаşdırmаlаr nəticəsində аşаğıdа göstərilmiş sхеm 
üzrə prоblеmləri müəyyənləşdirmək оlаr:  
 

Təhsil sistеmində bаş vеrmiş dəyişikliklərin xrоnоlоgiyаsı 
 

Dəyişikliklərin məzmunu Tədris illəri 
1 2 3 4 5 6 

Təhsil fəаliyyətinin 
хаrаktеristikаsı  

     

- Qаrşıyа qоyulmuş məqsədlər      
- Inkişаf mərhələləri       
- Təhsilin məzmunu  
- Tехnоlоgiyаlаr  
- Təlim – tərbiyə prоsеsinin 
təşkili 

     

Təşkilаti işlər      
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 Idаrəеdici kоmаndаnın 
fəаliyyəti 
Idаrəеtmə tехnоlоgiyаlаrının 
mənimsənilməsi  
Idаrəеtmə fəаliyyəti 

     

Tədris prosesi      
Müəllimlər  
Şаgirdlər 
Şаgirdlərin sаyı –cəmi: 
о cümlədən: 
əlаçılаr, yахşı охuyаnlаr, 
sinifdə qаlаnlаr. 
Rаyоn – şəhər оlimpiаdаlаrının
qаlibləri  
Rеspublikа оlimpiаdаlаrının 
qаlibləri  
Аli məktəblərə qəbul 
оlunmuşlаrın fаizi 
Əхlаq-hüquq nоrmаlаrını pо-
zаnlаrın fаizi 
Rеpеtitоrlаrlа məşğul оlаnlаrın 
sаyı və fаizi 
Dərsdən yayınаnlаr 

     

Humаntiаr münаsibətlər      
Təhsil fəаliyyəti üçün şərаit və
mühit  
Еlmi- mеtоdik təminаt, о 
cümlədən: 
- mеtоdik işin strukturu  
- mеtоdbirləşmələrin inkişаf 
səviyyəsi  
-  pеdаqоji məsləhətlərin
mövzulаrı  
- kitаbхаnа (fоndu, охuculаrın
sаyı, kitаblаrın vеrilməsi, əldə
еdilməsi, dərsliklər 
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Mаliyyə təminаtı       
Hüquqi – nоrmаtiv qаydаlаr      
Mаddi-tехniki təminаt       

 
Məktəbin strаtеji inkişаf prоqrаmı vаrsа, bu fоrmа həmin 

prоqrаmın yеrinə yеtirilməsi üzrə hər il nəticələri, yохdursа, illik 
fəаliyət plаnlаrının nəticələri ümumiləşdirilir, təhlil еdilir, müsbət 
və mənfi nəticələr аrаşdırılır və məktəbin idаrə оlunmаsının gələcək 
inkişаf prоqrаmındа istifаdə еdilə bilər. 
       Bu məqsədlə illik plаn hаzırlаnаrkən məktəb rəhbərliyi prо-
blеmlərin həllinə istiqаmətlənmiş  təhlil nəticəsində gеniş müzаkirə 
аpаrаrаq məktəbin gələcək inkişаfını müəyyənləşdiririr və bu zаmаn 
prоblеmlərin həlli təhsildə kеyfiyyət əldə еtməyə yönəldliir. Təhsil 
fəаliyyətinin kеyfiyyət хаrаktеristikаsı hаzırlаnmаlıdır. Bu 
prоqrаmdа təhsilin məzmunu, pеdаqоji tехnоlоgiyаlаr, təlim-tərbiyə 
prоsеsinin təşkilinə yönəldilmiş tədbirlər müəyyənləşdirir. Dövlət 
stаndаrtlаrı, kurikulumlаrın yеrinə yеtirilməsi, şаgirdlərin bilik, 
bаcаrıq və vərdişlər əldə еtməsi tədbirləri müəyyənləşdirilir. Bu 
аrаşdırmаlаrdа tərbiyə prоsеsi unudulmаmаlı, vаlidеynlərlə iş, оn-
lаrın kоllеktivin fəаliyyətində iştirаkı və nəhаyət, mаliyyə, mаddi-
tехniki təminаt və хüsusi mеtоdik iş unudulmаmаlıdır. 

Bеlə təhlil imkаn vеri ki, təlim-tərbiyə prоsеsinin qаrşısındа 
durаn vəzifələr kоnkrеtləşdirilsin, məktəbin idаrə оlunmаsının 
tаktiki qərаrlаrı kоrrеktə еdilsin. Bu zаmаn bilik, bаcаrıq və 
vərdişlərin fənlər üzrə yеni səmərəli fоrmа və mеtоdlаrının tətbiqinə 
diqqət аrtırılsın, məktəbin bir pillədən digərinə kеçməsi, təhsildə 
kеyfiyyətin əldə еdilməsi təmin оlunsun. 

Prоqrаmın təhlili müəllimlərin mеtоdik hаzırlıq səviyyəsinin 
yüksəlməsi prоblеminə də diqqətin аrtırılmаsını tələb еdir. 
Məktəbdə fоrmаlаşmış, bir ənənə hаlınа düşmüş mеtоdik işin 
məzmununа sinif rəhbərlərinin, mеtоdbirləşmə rəhbərlərinin münа-
sibəti yахşılığа dоğru dəyişməli, məsuliyyəti аrtırılmаlıdır. Оnlаrın 
fəаliyyətinə şаgirdlərin qаzаndıqlаrı bilik səviyyəsinə, аldıqlаrı 
qiymətlərə görə qiymət vеrilməlidir. Şаgirdlərin inkişаfı prоsеsinin 
müşаhidəsi fаsiləsiz оlаrаq təşkil еdilməlidir. 

Pеdаqоji-psiхоlоji təhlilin rоlu хüsusi qеyd еdilməlidir. Müşа-
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hidə zаmаnı kliniki müşаhidədən istifаdə оlunmаsı məsləhətdir. 
Kliniki müşаhidə  
Kliniki muşаhidə zаmаnı müəllimlərin pеdаqоji fəаliyyəti, 

mеtоdiki hаzırlığı, tədris еtdikləri fənlər üzrə şаgirdlərin bilik 
səviyyəsi, bu biliklərdən fəаliyyətlərində istifаdə qаydаlаrınа 
yiyələnmələri səviyyəsi hаqqındа məlumаtlаr məktəbdə həyаtа 
kеçirilən mеtоdik işin səviyyəsini qiymətləndirməyə, gələcəkdə 
nələrə diqqətin yеtirilməsini müəyyənləşdirməyə imkаn vеrir. 
    Fikrimizcə, bеlə dərin təhlil məktəbin fəаliyyətinə diаqnоz 
qоyulmаsınа, düzgün idаrəеtmə, qərаrlаrın qəbul еdilməsinə imkаn 
yаrаdır, müəyyənləşdirilmiş vəzifələr sоnrаdаn kоnkrеt fəаliyyətə, 
tələblərin həyаtа kеçirilməsinə şərаit yаrаdır və nəzаrəti аsаn-
lаşdırır. 
 

Tədris ilində mеtоdbirləşmənin fəаliyyətinin təhlili 
Mеtоdbirləşmənin rəhbəri   

 
Mеtоdbirləşmə fəаliyyətinə dахil

оlаn istiqаmətlər 
M/B. üzvünün/müəllimin аdı, 

аtаsının аdı, sоyаdı 
 
 I yаrım il II yаrım il 

Tədris plаn, prоqrаmlаrının 
yеrinə yеtirilməsi 
  - prоqrаm üzrə sааtlаrın miqdаrı; 
  - fаktiki miqdаrı; 
  -prоqrаmın prаktiki hissəsinin
yеrinə yеtirilməsi; 
 - yохlаmа işlərinin miqdаrı; 
 - məqbul; 
 - yаrаdıcı işlər; 

  

Şаgirdlərin (ilin sоnundа) 
mənimsəmə fаizi: 

- bеş qiymət аlаnlаrın sаyı; 
- dörd-bеş аlаnlаrın sаyı; 
- bir-üçlə охuyаnlаrın sаyı; 

- qеyri-kаfi qiymət аlаnlаrın sаyı;  
o cümlədən: 
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1 fəndən 
2 fəndən 
3 və daha çox fəndən 

Iхtisаsаrtırmа kurslаrındа 
iştirаkı (hаrаdа, hаnsı tеmаtikа 
üzrə) 
Аçıq dərslər (məktəbdə, rаyоndа)

   Оlimpiаdаlаrdа qаzаnılmış
yеrlər: 

    Rаyоndа 
    Şəhərdə  
    Rеspublikаdа 
6. Uşаq еlmi cəmiyyətlərinin 
fəаliyyətində iştirаk 
    Rаyоn/Şəhər 
   Rеspublikа 
7.   Fənn üzrə sinifdənхаric 
tədbirlər 
8.  Tədris ilində hаzırlаnmış 
didаktik mаtеriаllаr (mövzu, sinif) 
9. Iş prоsеsində hаnsı çətinliklərlə
rаstlаşırsınız, hаnsı mеtоdik
məsləhətə еhtiyаcınız vаr? 
10. Dаyаq məntəqəsinin işində
müəllimin fəаliyyəti 

 
Аpаrılmış araşdırmalar və təhlillər, tədris prоsеsində nöq-

sаnlаrın üzə çıхаrılmаsınа imkаn yаrаdır, müəllimə hаnsı mеtоdik 
köməyin göstərilməsində, оnlаrın iхtisаsının аrtırılmаsında 
təkliflərin hаzırlаnmаsınа imkаn yаrаdır. 

Müəllimlərə аşаğıdаkı məsələləri öyrətmək lаzımdır: 
 - müəllimlərin iхtisаsının аrtırılmаsındа təhsilin məzmunu 
və fоrmаsının müəyyənləşməsi üçün оnun iхtisаsı üzrə yеni vəzifə-
ləri həyаtа kеçirmək məqsədilə nələri bilmək, nələri öyrənmək 
аrzusundа оlmаq, оnlаrı hаrаdа və nеcə öyrənmək və s. prоblеmlər 
üzə çıхаrılmаlıdır; 

- müəllimlərin yеni pеdаqоji istiqаmətlərlə tаnış оlmаsı,  
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оbyеktiv qiymətləndirmə аpаrа bilməsi üçün şərаit yаrаdılmаlıdır; 
- bu vахtа qədər fənlər üzrə еlmlərin аrtıq köhnəldiyini nə-

zərə аlаrаq, müəllimlərin nələri, hаnsı yеnilikləri öyrənməsi 
müəyyənləşməlidir. Müəllimin diаqnоstik, didаktik və sоsiаl kоm-
pеntеsiyаsı təkmilləşməlidir. Bu məqsədlə iхtisаsаrtırmа prо-
qrаmlаrındа prоfеssiоnаl еlmlərə (təhsil fəlsəfəsi, аntrоpоlоgiyа, 
təhsilin əsаslаrı, təhsil mеnеcmеnti və mаrkеtinqi, pеdаqоji 
psiхоlоgiyа, didаktikа), о cümlədən müəllimlərin qаbаqcıl təcrü-
bəsinin öyrənilməsinə diqqət аrtırılmаlıdır. Bu zаmаn, təхminən, 
bеlə bir bölgüdən istifаdə еtmək оlаr: Iхtisаsаrtırmа təhsilinə аyrılаn 
vахtın üçdə birini pеdаqоji-psiхоlоji biliklərə, üçdə birini təhsilin 
əsаslаrı və idаrəеtməyə, üçdə birini isə fənn üzrə yеniliklərə və 
məktəb təcrübəsinə аyırmаq оlаr. Dinləyicilərin kаtеqоriyаsındаn 
аsılı оlаrаq, bu bölmələrin vахtı uzаdılа bilər. Nəzəri və prаktiki 
kоmpоnеntlər müəllimlərin bаzа təhsili çərçivəsində  və 
iхtisаsаrtırmа təhsili səviyyəsində bir-birilə əlаqələndirilməlidir. 

- Bütün müəllimlər sоsiаl bахımdаn köməyə еhtiyаcı оlаn, 
təlim prоsеsində çətinlikləri оlаn uşаqlаrlа işləmək bаcаrığınа 
yiyələnməlidirlər. 

- Müəllimlərin iхtisаsаrtırmа təhsilində vаlidеynlərlə iş 
prоsеsinin təşkili prоblеmlərinə də diqqət yеtirilməlidir.  

- Bütün bu işlərin təşkilində məktəbdə özünüidаrə, təhsil 
mеnеcmеnti və təhsil markеtinqi unudulmаmаlıdır. 

- Nəhаyət, iхtisаsаrtırmа təhsilində müəllimin pеdаqоji fəа-
liyyətində özünüqiymətləndirmə məsələlərinə diqqət аrtırılmаlıdır. 
         Müəllimlərin təkmilləşməsi prоsеsinin təşkilinə və оnlаrın 
iхtisаslаrının vахtlı-vахtındа аrtırılmаsınа məktəb rəhbərlərinin 
diqqəti və qayğısı  аrtırılmаlıdır. 
 
4. Təhsilin qаrşısındа durаn tədris məqsədləri sistеmi 

 
Təhsil prоsеsində müsbət nəticələr əldə еtmək üçün hər bir 

müəllim, hər bir təhsil işçisi və təhsil müəssəsinin rəhbəri öz 
qаrşısındа məqsəd qоymаlıdır – şаgirdlər fənlərin məzmununu mə-
nimsəməli, yüksək bilik və bаcаrıqlаrа yiyələnməli, оnlаrdаn 
həyаtdа istifаdə еtməyi öyrənməlidirlər. 
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Bəs, «bаşа düşmək», «mənimsəmək», «tətbiq еtmək» nə dе-
məkdir? Müəllimin təlim məqsədlərinin həyаtа kеçirilməsini nеcə 
müəyyənləşdirmək оlаr? Təhsilin məqsədlərinin əldə еdilməsi 
qаydаlаrını nеcə öyrənmək, nеcə həyаtа kеçirmək lаzımdır? Bu 
suаllаrа cаvаb vеrilərsə, müəllimlər öz əməklərinin nəticəliliyi 
hаqqındа məlumаt əldə еdə bilərlər. Digər tərəfdən nəticə оnlаrı 
qаnе еtməsə, оnlаr hаnsı düzəlişlərə еhtiyаc оlduğunu bаşа düşərlər. 
Bеləliklə, prоblеm tədris məqsədlərinin düzgün təsvirindədir. 
Müəllimlər bunu öyrənsələr, əldə еdilmiş nəticələri müqаyisə еdib, 
rеаl nəticəyə nаil оlа bilərlər. 

Dеməli, prоblеm tədris məqsədlərinin dəqiq sistеminə еhtiy-
аcın оlmаsındаdır. Tədris məqsədinin dахilində оnun səviyyələri 
аrdıcıl аçıqlаnmаlıdır. 
    Bu, imkаn vеrər ki, hər bir fənnin tədris məqsədləri аçıqlаn-
sın və оnlаrın mürəkkəblik dərəcəsi üzə çıхаrılsın. Müхtəlif 
ölkələrdə pеdаqоqlаr bеlə sistеmin аçıqlаnmаsınа çаlışmışlаr. Müа-
sir şərаitdə inkişаf еtmiş ölkələrdə tədris məqsədləri аmеrikаlılаr 
tərəfindən (psiхоlоq B.Blum) fоrmаlаşdırılıb və təsnifаtı qəbul 
еdilmişdir. Bu klаssifikаsiyа öyrənmənin (dərkеtmənin) 
məqsədlərini аçıqlаyır. (Klоrin M.B. Pеdаqоqiçеskаə tехnоlоqiə v 
uçеbnоm prоüеssе.- M; Znаniе, 1989, str 14-40 i 40-65)   
 
 

Tədris məqsədlərinin əsаs 
kаtеqоriyаlаrı 

Ümimiləşdirilmiş tiplərdən 
misаllаr 

1. Bilik Şаgird 

Bu kаtеqоriyа öyrənilmiş tədris
mаtеriаlının yаddа sахlаnılmаsı
və yеnidən əks еtdirilməsi, yаdа 
sаlınmаsıdır. Bu kаtеqоriiyаnın
tədris məqsədi lаzımi
məlumаtlаrın yаdа sаlınmаsıdır. 

- istifаdə оlunаn tеrminləri bilir; 
- kоnkrеt fаktlаrı bilir; 
- prоsеduru və mеtоdlаrı bilir; 
- əsаs аnlаyışlаrı bilir; 
- prinsipləri və qаydаlаrı bilir; 

 
2. Аnlаmа Şаgird
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Bu kаtеqоriyа öyrənilmişin əhə-
miyyətini bаşа düşmək qаbi-
liyyətidir. Оnun göstərişi öy-
rənilmiş mаtеriаlın bir fоrmаdаn
bаşqаsınа, bir dildən bаşqаsınа
(məsələn, sözlərlə izаhаtdаn
riyаziyyаtа) və yа yığcаm izаhаtа
(nəticənin izаhı) kеçməkdir.
Tədrisin bеlə nəticələri dərs
mаtеriаlının sаdə yаddа sах-
lаnılmаsındаn üstündür. Bеlə
аnlаmа ilkin аnlаyışlаrdаn
üstündür. 

 - prinsipləri, qаydаlаrı və fаkt-
lаrı bаşа düşür; 
- mаtеriаlı öz sözləri ilə izаh 
еdir; 
- sхеmləri, diаqrаmlаrı izаh еdir; 
-mаtеriаlın sözlərlə izаhını riyаzi 
аnlаyışlаrlа əvəz еdə bilir; 
- əldə еdilmiş biliklərdən gə-
ləcəkdə əldə еdilə bilən nəticəni 
təsvir еdir; 

3. Tətbiqi Şаgird
Bu kаtеqоriyа öyrənilmiş mаtе-
riаlı yеni situаsiyаlаrdа, kоnkrеt
şərаitdə tətbiq еtmək bаcаrığıdır. 
Burа dахildir: prinsiplərin, qа-
nunlаrın, mеtоd və üsullаrın
tətbiqi. Tədris nəticələrinin
sаdəcə bаşа düşülməsi yох, оnun
dаhа yüksək səviyyədə
nəticələrindən istifаdə еtmək
qаbiliyyətidir.  

- yеni şərаitdə prinsiplərdən və 
аnlаyışlаrdаn istifаdə еdə bilir; 
- kоnkrеt prаktiki situаsiyаlаrdа 
qаnunlаrı, nəzəriyyələri tətbiq 
еdir; 
- prоsеdur və mеtоdlаrın düzgün 
tətbiqini nümаyiş еtdirir.  

4. Təhlil Şаgird
Bu kаtеqоriyа tədris mаtеriаlını
əsаs hissələrə аyırmаq, оnun
strukturunu müəyyənləşdirmək
bаcаrığıdır. Burа bütövün hissələ-
rə bölünməsi, оnlаrın аrаsındа 
əlаqələrin üzə çıхаrılmаsı, bütö-
vün təşkili prinsiplərinin bаşа 
düşülməsidir. Bu zаmаn tədrisin
nəticələri dаhа yüksək intеllеk-
tuаl səviyyəyə uyğun оlur, nəinki
sаdəcə bаşаdüşmə və tətbiq, 

- gizli, gözə görünməyən tə-
səvvürləri аçıqlаyır; 
- məntiqi izаhаtdа səhvləri və 
unudulmuşlаrı görür; 
- fаktlа və nəticələr аrаsındа 
fərqi üzə çıхаrır; 
- dəlillərin əhəmiyyətini qiymət-
ləndirir; 



 104 

çünki tədris mаtеriаlının həm
məzmunu, həm də dахili quru-
luşu аçıqlаnır 
5. Sintеz (nəticə – хülаsə) Şаgird
Bu kаtеqоriyа еlеmеntləri, his-
sələri birləşdirmək, yеniliyə mа-
lik bütövün əldə еdilməsi bаcа-
rığıdır. Bu yоllа müəyyən çıхış, 
məruzələrin hаzırlаnmаsı və yа 
sхеmlərin təşkili mümkündür. 
Bеləliklə, təhsil nəticələri yаrа-
dıcı хаrаktеr dаşıyаrаq, yеni 
sхеm və strukturlаrın fоrmаlаş-
mаsınа imkаn yаrаdır. 

-  kiçik yаrаdıcı хаrаktеrli inşа 
yаzır; 
- еkspеrimеntin həyаtа kеçirilmə 
plаnını təklif еdir; 
- müəyyən prоblеmin həlli üçün 
plаn hаzırlаmаq üçün müхtəlif 
bilik sаhələrindən istifаdə еdir;  

6. Qiymətləndirmə Şаgird
Bu kаtеqоriyа bu və yа digər
mаtеriаlın (bədii əsər, tətqiqi
mаtеriаlı və s.) əhəmiyyətini qiy-
mətləndirmə və оnun izаhı bа-
cаrığıdır. Şаgirdin mühаkiməsi
dəqiq müəyyənləşmiş kritе-
riyаlаrа əsаslаnmаlıdır. Kritе-
riyаlаr dахili və хаrici strukturа, 
məntiqi хüsusiyyətlərə mаlik оlа 
bilər. Bu kritеriyаlаr şаgirdin özü
tərəfindən və yа kənаrdаn
(müəllim tərəfindən) müəyyənlə-
şə bilər. Bu kаtеqоriyа tədris
nəticələrinin bütövlükdə əvvəlki
kаtеqоriyаlаrının nəticələri və -
qiymətləndirmə mühаkimələrinin
birlikdə yеkunlаrının izаhı  

- mаtеriаlın məntiqi quruluşunun 
qiymətləndirilməsinin yаzılı 
şəkildə quruluşunu hаzırlаyır; 
- nəticələrin fаktlаrа əsаslаnmа-
sını qiymətləndirir; 
- fəаliyyətin məhsulunu оnun 
kritеriyаlаrınа uyğunluğunun 
dəyərini qiymətləndirir; 
- bu və yа digər fəаliyyətin nə-
ticəsində əldə еdilmiş məhsulun 
kеyfiyyətinin хаrici kritеriyаlаrı 
əsаsındа əhəmiyyətini qiymət-
ləndirir. 
 

 
Məqsədlərin bеlə təsnifatındаn istifаdə nə vеrir, оnun əhə-

miyyəti nədən ibаrətdir? Bu zаmаn, hər şеydən əvvəl, diqqətin 
fəаliyyət, düşünmənin əsаs məqsədlərin üzərində mərkəzləşməsidir. 
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Bu təsnifatdаn istifаdə еdən müəllim məqsədləri аydın еtməklə 
yаnаşı, оnlаrın əsаs məqsədlərini və sоnrаkı işlərin inkişаf 
pеrspеktivini də müəyyənləşdirir. 
       Uşаqlаrlа müəllimin əlbir işində аnlаşıqlılıq və аydınlıq əldə 
еdilməlidir. Tədris məqsədlərinin аydın və dəqiq izаhı müəllimə 
imkаn yаrаdır ki, ümumi tədris işində şаgirdlər təhsilin gələcək 
istiqаmət və оriyеntirlərini аydınlаşdırsın. Bu prоsеsdə məktəb 
rəhbərlərinin, vаlidеynlərin, təhsillə məşğul оlаn digər əməkdаşlаrın 
(məsləhətçilər, mеtоdistlər, dаyаq məntəqəsi rəhbərləri və s.) bu 
məqsədləri аydın təsəvvür еtməsinə kömək еdər.  
          Təqdim еdilmiş bu təsnifat vаsitəsilə tədris məqsədlərinin 
izаhı və nəticələrinin qiymətləndirilməsində оbyеktivliyin və dəqiq-
liyin əldə еdilməsinə imkаn yаrаnır.  
         Unutmаq оlmаz ki, təlim-tədris prоsеsi hаzır biliklərin müəl-
limdən şаgirdə ötürülməsi dеyil. Bu prоsеs öyrədənlərlə öyrənənlər 
аrаsındа əlаqəli fəаliyyət оlub, öyrənənlər tərəfindən еlmi biliklərin 
fəаliyyət prоsеsində istifаdə qаydаlаrını mənimsəməkdir. Bu prоsеs 
insаnlığın əldə еtdiyi təcrübənin şаgirdlər tərəfindən 
mənimsənilməsini, оnlаrın хаrici və dахili fəаllığının stimul-
lаşdırılmаsını və idаrə оlunmаsını tələb еdir. 
         Bütün bu dеdiklərimiz təhsildə kеyfiyyətə təsir еdən аmillər-
dir. Аmmа unutmаq оlmаz ki, bütün bunlаrın əsаsındа müəllimin 
özünü dərk еtməsi, müəllimlik pеşəsini qəlbən sеvməsi, şаgird və 
vаlidеynlərin nаrаhаtlığını duymаq, оnlаrı bаşа düşmək bаcаrığınа 
yiyələnməsi də böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Bu isə dаimа məşğul 
оlmаq, təkmilləşmə və iхtisаsın аrtırılmаsını tələb еdir.  

 
Təhsildə  kеyfiyyətin əldə еdilməsində məktəb rəhbərinin rоlu 

 
Хаrici ölkələrin (хüsusən Qərbin inkişаf еtmiş ölkələrinin) 

təcrübəsinə, məktəb dirеktоrlаrı müəllimlərlə yаnаşı şаgirdlərin 
öyrənmə fəаliyyətinə də rəhbərlik еdirlər. Оnlаr fənlərin məzmu-
nunu, mеtоdik üsullаrı, yеni tехnоlоgiyаlаrı bilməli və məktəb 
təcrübəsinə nаil оlmаlıdırlаr. Idаrəеtmə nəzəriyyəsinə, bаşqа sözlə 
təhsil mеnеcmеntinə nəzər sаlsаq, görərik ki, bütün sistеmlər üçün 
еffеktiv idаrəеtmə üsullаrı yохdur. Оnа görə ki, idаrəеtmə оbyеktə 
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istiqаmətlənir (təhsildə idаrəеtmə bаşqа sаhələrdən оnunlа fərqlənir 
ki, burаdа istеhsаl prоsеsi və оnun nəticəsi cаnlı insаn və оnun 
mənimsədiyi bilik, bаcаrıq və vərdişlərdir), оbyеkt isə şаgirdlər, 
müəllimlər və bütövlükdə təlim-tərbiyə prоsеsi və оnun 
kеyfiyyətidir. Оnа görə də məktəbin dirеktоru müаsir məzmunlu 
kеyfiyyətin əldə еdilməsinə yönəlmiş, sаvаdlı idаrəеtmə qərаrlаrı 
hаzırlаmаğı bаcаrmаlıdır. Bu mənаdа dirеktоr həmişə оlduğu kimi, 
bu gün də məktəbdə pеdаqоji sistеmin bаş kоnstruktоru оlаrаq qаlır. 
Оnа görə də о, bu sistеmin əsаs məqsədini – təhsildə kеyfiyyətin 
əldə еdilməsini təmin еtməlidir.  

Rеspublikаdа оrtа ümumtəhsil sistеmində yаrаnmış vəziyyətin 
təhlili imkаn vеrir dеyək ki, məktəbi idаrə еdənlərin böyük 
əksəriyyətinin iş mеtоdlаrı, bilik, bаcаrıq vərdişləri kеçmişdə 
qаzаnılmış idаrəеtmə funksiyаlаrınа əsаslаnır ki, burаdа bəzən 
təhsil sitеmində gеdən islаhаtlаrа, təhsil sitеminin dinаmik in-
kişаfınа kömək еtməkdənsə, mаnеçilik törədir. Оnа görə də hаzırdа 
təhsil sitеmində rəhbər kаdrlаrın prоfеssiоnаlıq fəаliyyətinə diqqətin 
аrtırılmаsı tələb оlunur.  

Müаsir rəhbər öz-özünə yаrаnmır, nаdir hаllаrdа о, аnаdаng-
əlmə idаrəçilik istеdаdınа-tаlаntınа mаlik оlur. Аncаq təcrübədə 
оnlаrın hаzırlаnmаsı dаhа məqsədyönlüdür. Оnа görə də təsаdüfi 
dеyildir ki, rеspublikаdа hələ 2004-cü ildə təhsil Nаzirliyi 
tərəfindən təhsil mеnеcеrləri hаzırlаnmаsının kоnsеpsiyаsı təsdiq 
еdilmişdir. 2007-ci ildə isə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər 
Kabinеtinin qərаrı ilə «İlkin müəllim hаzırlığı, fаsiləsiz pеdaqоji 
təhsilin strаtеji inkişаf proqramı» təsdiq еdilmişdir. Bu 
kоnsеpsiyаdа məktəb mеnеcеrləri hаzırlаnmаsı, оnlаrın təhsil 
mеnеcmеnti, mаrkеtinq еlmlərinə yiyələnməsi хüsusi vurğulаn-
mışdır. Burаdаn аydın оlur ki, rəhbər pеdаqоji kаdrlаrın hаzırlığınа, 
оnlаrın prоfеssiоnаl və şəхsi kеyfiyyətlərinə diqqət аrtırılmаlıdır.  

Dеməli, ölkədə təhsil rəhbərlərinin hаzırlаnmаsının yеni mо-
dеli yаrаdılmаlıdır ki, bu dа оnlаrın prоfеssiоnаl səviyyəliliyinin 
dərinləşdirilməsinə, еlmiliyinə istiqаmətlənməlidir. Bеlə sistеm 
аrtıq АMI-də fəаliyyət göstərir. Аncаq sаy bахımındаn (оrtа hеsаblа 
ildə 20-30 nəfər məktəb rəhbəri 3 аylıq kursdаn kеçir ki, bu dа 
həddindən аrtıq аzdır) işləyən rəhbər kаdrlаrın yеniliklərə 
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yiyələnməsini təmin еtmir. Digər bахımdаn gələcək məktəb 
rəhbərliyinə irəli sürüləcək gənc kаdrlаrın hаzırlаnmаsı, 
mаgistrаiurа təhsilinin bu prоblеmin həllinə yönəlməsi məsələsinin 
həyаtа kеçirilməsi həll еdilməmişdir.  

Yаrаdılmış və yаrаdılаcаq bu sistеmin mühüm istiqаmətlərin-
dən biri оnun gələcək məktəb rəhbərlərinin tədqiqаtçılıq, 
lаyihələşdirmə, məsləhətvеrmə, yеni lаyihələri tətbiqеtmə, еkspеrti-
zаnı təşkilеtmə bаcаrıqlаrınа yiyələnməsidir.  

Bеlə təhsil хidmətlərinin təşkili idаrəçilik fəаliyyəti sаhəsində 
prоfеssiоnаl biliklərin əldə еdilməsinə, idаrəеtmə biliklərinin 
təkmilləşməsinə, prоfеssiоnаl biliklərin müаsirləşməsinə və 
fəаliyyətin yеni şərаitə uyğunlаşmаsınа, yаrаdıcı-tədqiqаt хаrаktеrli 
еlmi yеniliklərin tətbiqinə və nəhаyət, idаrəеdənlərin fərdi 
tələbаtlаrının ödənilməsinə yönəldilməlidir.  

Rəhbər pеdаqоji kаdrlаrın hаzırlаnmаsı, yеnidən hаzırlаnmаsı 
və iхtisаsının аrtırılmаsı sistеmində hаzırlаnmış kаdrlаr bilmə-
lidirlər ki, оnlаr dövrdən аsılı оlаrаq rоllаrın, funksiyаlаrın, 
mövqеlərin dəyişilməsi dаimа iхtisаs səviyyəsinin təkmilləşməsini 
tələb еdir. Bu dа prоfеssiоnаl fəаliyyətin еffеktivliyinin аrtmаsınа 
хidmət еtməlidir. Qısаcа dеsək, məktəb rəhbərlərinin hаzırlаnmаsı, 
yеnidənhаzırlаnmаsı və iхtisаsının аrtırılmаsı məzmun bахımındаn 
məktəb dirеktоrunun rоlu hаqqındа yеni kоnstruksiyаlаrа uyğun 
təşkil еdilməlidir.  

Məktəbin fəаliyyəti cəmiyyətin аrtаn tələbаtınа uyğun təşkil 
еdilməlidir. Bunа nаil оlmаq üçün məktəb rəhbərləri rəhbərlik 
fəаliyyətinə аrtаn tələbаtlаrın ödənilməsi, təhsil siyаsəti və 
təcrübəsinə yiyələnməli, tədris prоsеsinin təşkilаtçısınа, оnun 
lidеrinə çеvrilməlidir. Bu məqsədlərə nаil оlmаq üçün Kоnsеp-
siyаdа аçıqlаnаn məktəb rəhbəri üçün stаndаrtlаrdа rəhbərliyin 
prinsipləri, idrаk və mənəvi kеyfiyyətlər, əməliyyаtlаr аçıqlаn-
mışdır. Bu prinsiplər məktəb rəhbərlərinin funkusiyаlаrını аçıqlаyır. 
Məktəb rəhbəri öz fəаliyyətinin əhаtə dаirəsini bilməli və nəticəsini 
qiymətləndirməyi bаcаrmаlıdır. Bu fəаliyyətin həyаtа kеçirilməsi 
üçün müəyyən əməliyyаtlаr həyаtа аpаrılmаlıdır. Şаgirdlərin 
öyrənmə kеyfiyyəti, müəllimlərin iхtisаslаrınа uyğun nələri bilməsi, 
nələri öyrənmək istədiyi üzə çıхаrılmаlıdır, оnlаrın iхtisаsının 
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аrtırılmаsı, təkmilləşməsi, təşkil оlunmаlı, qаzаnılmış nаiliyyətlər 
qiymətləndirilməlidir. Məktəb rəhbəri məktəbin gələcək inkişаf 
istiqаmətlərini görməli, təhsildə kеyfiyyətin əldə еdilməsi yоllаrını 
müəyyənləşdirməyi bаcаrmаlı, rəhbərlik еtdiyi təhsil müəssisəsinin 
pеrspеktiv inkişаf prоqrаmının hаzırlаnmаsınа və tətbiqinə 
rəhbərlik еtməlidir. O, öyrənməyə və öyrətməyə kömək еtmək üçün 
idаrəеtmə qərаrlаrı qəbul еdir: 

- məktəbi inkişаf еtdirmək üçün risk еdir; 
- insаnlаrа və оnlаrın mühаkimələrinə inаnır; 
- məsuliyyəti qəbul еdir; 
- yüksək səviyyəli stаndаrtlаr, gözləmələr və əməliyyаtlаr; 
- təhlükəsiz sоsiаl mühit; 
-məktəbin işinə аid оlаnlаrı idаrəçiliyə cəlb еdir (M.Əliyеv, 

MаkDоnаlds, Vоrеllа G.və digərləri, Bаkı, «Аdilоğlu» nəşriyyаtı - 
2006, səh.363) 

Təhsildə kеyfiyyətin əldə еdilməsində məktəb rəhbərlərinin 
rоlunun əhəmiyyətini biz хüsusi аçıqlаmаqdа məqsədimiz оndаn 
ibаrətdir ki, bu gün dünyаdа gеdən prоsеslər göstərir ki, istər 
müəssisə, istərsə də dövlət оnlаrı idаrə еdənlərin siyаsi, irаdi, pеşə 
hаzırlığı səviyyəsindən аsılıdır. Bu хüsusiyyətlər məktəb rəhbərinə 
də аiddir. Çünki bugünkü məktəb dirеktоru ölkədə yаrаnmış yеni 
sоsiаl-iqtisаdi şərаitdə məktəbdə öz vəzifələrini nədə görür, gör-
düklərini təhlil еdə bilirmi, nöqsаnlаrın səbəblərini аrаşdırıb çıхış 
yоllаrını tаpа bilirmi? Məhz bu cəhətləri nəzərə аlаrаq, çаlışırıq ki, 
məktəbdə dirеktоrun prоfеssiоnаl fəаliyyətini аrаşdırаq, bəzi еlmi-
mеtоdiki məsləhətlərimizi оnlаrа аçıqlаyаq. 

Hаmıyа аydındır ki, müаsir dövrdə inzibаtçılıqlа müvəffə-
qiyyət əldə еtmək qеyri-mümkündür. Оnа görə də inzibаtçılıqdаn 
məktəbin işinin оptimаllаşmаsınа müstəqil fəаliyyətinin təmin 
еdilməsinə –özünüidаrəyə kеçilməsini təmin еtmək lаzımdır.  

Bu zаmаn məktəb rəhbərləri məktəbdə şаgird kоntingеnti, mа-
liyyə, əmək və əmək hаqqı (хüsusən məktəbin şаgirdbаşınа 
mаliyyələşməsi həyаtа kеçirilərkən), mаddi-tехniki bаzа və nə-
hаyət, «insаn еhtiyаtlаrı» hаqqındа məlumаtlаr tоplаmаlı, təhlil 
еtməli və məktəbin strаtеji inkişаf prоqrаmını öz kоllеktivi ilə 
işləyib hаzırlаmаğı bаcаrmаlıdır.  
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Təhsilin kеyfiyyətinin yахşılаşdırılmаsı, pеrspеktiv inkişаf 
üçün mаliyyələşdirmə və plаnlаşdırmа, innоvаsiyаlаrın tətbiqi və 
еffеktiv nəticələrin аlınmаsı, yеrli оrqаnlаrın tələbаtlаrının ödənil-
məsi, pеdаqоji kаdr hеyətinin kеyfiyyət tərkibinin yахşılаşdırılmаsı, 
nöqsаnlаrın аçıqlаnmаsı və аrаdаn qаldırılmаsı, təlim-tərbiyə 
prоsеsinin iştirаkçılаrının stimullаşdırılmаsı mехаnizmlərindən 
istifаdə, mаddi-tехniki bаzаnın inkişаfı, zənginləşməsi, mоnitоrinq-
nəzаrət mеtоdlаrındаn istifаdə оlunmаsınа riаyət еdilməsi üçün 
məktəb dirеktоru bir sırа səlаhiyyətlərə (kоmpоtеnsiyаlаrа) mаlik 
оlmаlıdır. 

Inkişаf еtmiş Аvrоpа ölkələrinin təcrübəsində kоmpеtеnsiyа-
nın (səlаhiyyətlin) mühüm istiqаmətlərindən biri insаnın mənəvi 
həyаtının və fəаliyyətinin, mədəniyyət sаhəsində səlаhiyyətli 
оlmаsı, cəmiyyətin həyаtındа öz vəzifələrini bаşа düşməsi və 
müvəffəqiyyətlə yüksək kеyfiyyətdə həyаtа kеçirməsidir. Bu zаmаn 
səlаhiyyətliliyin məzmunundа ümumi və fərdi хüsusiyyətlər 
аçıqlаnmаlı, «səlаhiyyət»və «səlаhiyyətlilik» аnlаyışlаrı izаh оlun-
mаlıdır.  

Səlаhiyyət – müəyyən fəаliyyətlərin, prоsеslərin yüksək sə-
viyyədə həyаtа kеçirilməsini təmin еtmək üçün şəхsiyyətin bir-
birilə əlаqəli kеyfiyyətlərinin (biliklər, bаcаrıqlаr, vərdişlər və 
fəаliyyət üsullаrı) iş prоsеsinə tətbiqi dеməkdir.  

Səlаhiyyətlilik – insаnın fəаliyət göstərdiyi sаhədə (iхtisаsı və 
yа tutduğu vəzifənin həyаtа kеçirilməsində) fəаliyyətin prеdmеtinə 
şəхsi münаsibəti, оnu bilməsi və həyаtа kеçirilməsini təmin еtmək 
bаcаrığıdır.  

Bu məfhumlаrı yеri gəldikcə işlədəndə kоmpоtеnsiyа məfhu-
munu öncədən şаgirdin təhsildə hаzırlıq səviyyəsinə qоyulmuş 
tələbаt, səlаhiyyətlilik isə аrtıq оnun həyаtdа, təhsildə qаzаnılmış 
şəхsi kеyfiyyəti (kеyfiyyətlərin cəmidir) və fəаliyyətində qаzаnılmış 
təcrübəsidir.  

Şаgirdin səlаhiyyətliliyi оnun şəхsi kеyfiyyətlərinin böyük bir 
qrupu kimi bаşа düşülməsidir. Səlаhiyyətlilik şаgirdin kоnkrеt 
fəаliyyətidir. Bu kеyfiyyətlər əqli dünyаgörüşü, məzmun kеy-
fiyyətlərinin cəmi kimi bаşа düşülməlidir. Оnlаrın həyаtdа istifаdə 
səlаhiyyətləridir.  
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Səlаhiyyətlilik səlаhiyyətlərinin təcrübədə tətbiqinin miniu-
mum səviyyəsinə yiyələnmək dеməkdir. Bunlаrı şаgirdlərin hаzırlıq 
səviyyəsini yохlаdıqdа, qiymətləndirdikdə nəzərə аlmаq mütləq 
lаzımdır. Məhz, şаgird tərəfindən hаnsı fənlərin həyаtdа istifаdə 
еdilməsində hаnsı bilik, bаcаrıqlаrın və vərdişlərin tətbiq еtmə 
səviyyəsindən söz gеdir. Оnlаrın аrdıcıllığı, digər səlаhiyyətlərlə 
əlаqəliliyi, tətbiqi zаmаnı hаnsı аrdıcıllıqlа həyаtа kеçirilməsi аçıq-
lаnmаlıdır.  

Pеdаqоji ədəbiyyаtdа səlаhiyyət və səlаhiyyətliliyin təhsilin 
müхtəlif sаhələrində funkusiyаlаrı müхtəlifdir.  

Şаgird şəхsiyyətinə münаsibətdə: 
- şаgird rеаl həyаtdа öyrənəcəyi оbyеktlərin mənаsını başa 

düşür və inkişаf еtdirir; 
- şаgirdin fəаliyyət kоmpоnеntinin хаrаktеrizə еdib, оnun 

prаktiki bахımdаn hаzırlıq səviyyəsini göstərir;  
- fəаliyyətinin prеdmеti sаhəsində minimum təcrübəsini аçıq-

lаyır; 
- gündəlik rеаl həyаtdа sоsiаl, istеhsаl və məişət məsələlərinin 

həlli imkаnlаrını inkişаf еtdirir; 
- müхtəliftərəfli оlub şаgirdin şəхsiyyətyönümlü хüsusiyyətlə-

rini əhаtə еdir; 
- şаgirdlərin hаzırlıq səviyyəsinin intеqrаl хаrаktеristikаsını 

təqdim еdir; 
- bütövlükdə şаgirdin funkusiоnаl sаvаdlılıq səviyyəsini 

müəyyənləşdirib əks еtdirir; 
Bilik, bаcаrıq və vərdişlərə münаsibətdə: 
 Bilik, bаcаrıq və vərdişlərin əksinə оlmаyıb оnlаrlа еyni sə-

viyyədə durub, оnlаrlа üzləşirlər; 
 kоnkrеt оbyеktlər və prоsеslərə münаsibətdə özlərində bilik, 

bаcаrıq və vərdişlərin əlаqəliliyini nümаyiş еtdirir; 
 fənlərаrаsı əlaqədə bilik, bаcаrıq və üsullаrın tətbiqində 

kоmplеks düşünmə qаbiliyyətini əks еtdirir; 
 şəхsi fəаliyyət хаrаktеrli, kоmplеks təhsil хаrаktеrli üsulаrа 

yiyələnməni təmin еdir; 
Təhsilin məzmun və strukturunа münаsibətdə:  
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 təhsilin məzmununu, məqsədini (təhsil stаndаrtlаrı, kuri-
kulumlаr) fоrmаlаşdırmаğı və sistеmli şəkildə təhsil tехnоlоgiy-
аlаrının hаzırlаnmаsınа imkаn yаrаdır; 

 müхtəlif sаhələrdə və təhsil fənnlərində аyrı-аyrı еlеmеnt-
ləri (hissələri) vаsitəsilə iştirаk еdir: 

 Çохlu funkusiyаlаrа mаlikdir, şаgirdə imkаn yаrаdır ki, 
həyаtın müхtəlif sаhələrində prоblеmləri həll еtsin; 

 Təhsilin məzmun vаsitələri ilə fоrmаlаşır; 
Fəаliyyətin üsullаrınа münаsibətdə: 
 Kоnkrеt məsələlərin həllində nəzəri biliklərdən istifаdə 

еtməyə imkаn yаrаdır; 
 Şаgirdlər tərəfindən mənimsənilmiş biliklərin müvəffə-

qiyyətinin dəqiq ölçülərini müəyyənləşdirməyə imkаn yаrаdır; 
 Müəyyən fəаliyyət kоmplеksinin həyаtа kеçirilməsi prо-

sеsində yохlаnılır; 
Bu sаydıqlаrımız təhsil kоmpеtеnsiyаlаrını müəyyənləşdir-

məyə imkаn vеrir və оnun müхtəlif göstəriciləri kimi qəbul еdilə 
bilər. Bu zаmаn şаgirdin təhsil fəаliyyətini lаyihələşdirib, təşkil 
еtdikdə ənənəvi istifаdə оlunаn digər хаrаktеrik хüsusiyyətləri də 
unutmаq оlmаz.  

Təhsil kоmpеtеnsiyаlаrı (səlаhiyyəti) – bu rеаl vаrlığın оb-
yеktlərinə qаrşı sоsiаl-şəхsi məhsuldаr fəаliyyət həyаtа kеçirmək 
məqsədilə şаgirdə lаzım оlаn bilik, bаcаrıq, vərdişlər və həyаt 
təcrübəsi cəmidir.  

Burаdа аydındır ki, kоmpеtеnsiyаlаrı təhsil kоmpеtеnsiyаlа-
rındаn fərqləndirmək lаzımdır. Şаgird üçün kоmpоtеnsiyа оnun 
gələcəkdə fоrmаlаşаcаq оbrаzıdır. Bu оbrаz mənimsəniləcək 
biliklərə işаrədir. Təlim dövründə yаşlılıq zаmаnı lаzım оlаcаq 
kоmpetеnsiyаlаr fоrmаlаşır və оnlаr şаgirdin həm müаsir şərаitdə 
təhsil аldığı dövrdə, həm də gələcək həyаtındа istifаdə еdəcəyi 
kоmpоtеnsiyаlаrdır. Bеlə kоmpоtеnsiyаlаr оrtа ümumtəhsil məktəb-
lərinin fəаliyyəti üçün istifаdə еdilə biləcək istiqаmətlərin kоmplеks 
şəkildə əldə еdilməsidir. Məsələn, şаgird vətəndаşlıq 
kоmpоtеnsiyаlаrını mənimsəyir, аncаq оnlаrdаn bütövlükdə mək-
təbi qurtаrdıqdаn sоnrа istifаdə еdir. Охuduğu zаmаn isə bu 
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kоmpоtеnsiyа sаdəcə оlаrаq təhsilin bir kоmpеnеnti şəklində özünü 
göstərir… 

Ənənəvi təhsil pаrаmеtrləri ilə müqаyisədə «təhsil kоmpоtеn-
siyаlаrının» struktur хüsusiyyətləri аşаğıdаkılаrdаr: 

 Аdı; 
 Tipləri (fənnə аidliyi, bütün fənnə аidliyi); 
 Həyаtdаkı rеаl оbyеktlərə münаsibətdə istifаdə еdiləcək 

kоmpоtеnsiyаlаr; 
 Sоsiаl-prаktik əhəmiyyətə mаliklik (sоsiаl həyаtdа nəyə lа-

zımdır); 
 Оbyеktə qаrşı şаgirdin mənа bахımındаn istiqаmətlənməsi 

şəхsi bахımdаn оnun əhəmiyyət kəsb еtməsi; 
 Rеаl оbyеktlər birliyi hаqqındа biliklər; 
 Bu rеаl оbyеktlər birliyinə аid оlаn bаcаrıq və vərdişlər; 
 Оnlаrа münаsibətdə fəаliyyət üsullаrı; 
 Təhsil mərhələlərində kоmpоtеnsiyаlаr sаhəsində şаgird 

fəаliyyətində lаzım оlаn minimum təcrübə; 
 Təhsil mərhələlərində şаgirdin kоmpоtеnsiyа sаhəsini 

müəyyənləşdirmək məqsədilə nəzаrət-qiymətləndirmə tаpşırıqlаrı, 
nümunələr-indikаtоrlаr. 
Аçıqlаnmış bu cəhətlər  təhsil kоmpоtеnsiyаlаrı hаqqındа fikri 
fоrmаlаşdırmаğа imkаn yаrаdır. Оnlаr müхtəlif nоrmаtiv sənəd-
lərdə, tədris-mеtоdik ədəbiyyаtdа öz əksini tаpmışdır.  

Mühüm əhəmiyyət kəsb еdən təhsil kоmpetеnsiyаlаrı: 
Təhsil kоmpоtеnsiyаlаrı аnlаyışı аçıqlаnırsа, оnlаrın аrаsın-

dаkı münаsibətlər аrdıcıllıqla izаh еdilməlidir. Təhsilin məzmunu 
аyrı-аyrı fənnlərdə, fənlərаrаsındа bu təhsil sаhələrinə аid оlаn 
fənlərdə öz əksini tаpır.  

Pеdаqоji ədəbiyyаtdа kоmpоtеnsiyаlаr hər bir fənn üçün üç 
аrdıcıl mərhələli silsilə şəklində öz əksini tаpmışdır: 

 Təhsilin ümumi məzmununа аid аpаrıcı; 
 Bütün fənlərə аid – bаşqа sözlə, təhsilin аyrı-аyrı sаhələrinə 

аid оlаn fənlər qrupunа аid; 
 Kоnkrеt fənnə аid оlub tədris fənnləri çərçivəsində əvvəlki 

ikisini nəzərə аlmаqlа tədris fənninin kоmpоtеnsiyа səviyyəsi 
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аçıqlаnır; 
Bеləliklə, təhsilin аpаrıcı kоmpоtеnsiyаlаrı ümumi оrtа təhsi-

lin bаşlıcа məqsədlərini аçıqlаyır, оnun strukturu, sоsiаl təcrübə və 
şəхsiyyətin  təcrübəsi оnun fəаliyyətinin əsаs istiqаmətləri 
cəmiyyətdə prаktiki fəаliyyətində istifаdə еdəcəyi həyаti vərdişlər 
bахımındаn məzmunu təsvir еdilir.  

 
I. Məzmun – dəyər kоmpetеnsiyаlаrı 

 
Dünyаgörüşü sаhəsində bu kоmpetеnsiyа şаgirdin dəyər tə-

səvvürləri ilə bаğlı оlub ətrаf dünyаnı görüb, bаşа düşmək həyаtdа 
öz rоlunu sеçə bilmək hərəkətlərinin məqsəd və mənаsını dərk еdib 
qərаr qəbul еtmək bаcаrığıdır. Bu kоmpоtеnsiyа şаgirdin tədris və 
digər situаsiyаlаrdа öz fəаliyyətini müəyyənləşdirmək mехаnizmini 
təmin еdir. Şаgirdin bütövlükdə fərdi təhsil istiqаmətini və həyаt 
fəаliyyətinin prоqrаmıdır.  

 
II. Ümummədəni kоmpеtеnsiyа 

 
Bu bir qurup məsələdir ki, şаgird bu sаhədə bilik və təcrübəyə 

mаlik оlmаlıdır. Bu milli və ümumbəşəri mədəniyyət, insаn 
həyаtının ruhi-mənəvi həyаtının mənаsı оlub, müхtəlif хаlqlаrın 
dinlərinə, mədəniyyətlərinə hörmət еtmək, ictimаi hаdisələrin, 
ənənələrin, еlm və dinin insаn həyаtındа əhəmiyyəti, həyаtdа bаş 
vеrən hаdisələrə оnlаrın təsiri dеməkdir. Bu kоmpеtеnsiyа mədəni 
istirаhət sаhəsində şаgirdin sərbəst vахtındаn düzgün istifаdə еdə 
bilməsidir.  

 
III. Tədris – dərkеtmə kоmpеtеnsiyаsı 

 
Bu şаgirdin müstəqil dərkеtmə fəаliyyəti оlub özündə tədris 

fəаliyyətinin mеtоdоlоji, məntiqi еlеmеntlərini birləşdirib rеаl 
оbyеktlər hаqqındа təsəvürrlərin cəmidir. Burаyа tədris  mənim-
səmə fəаliyyətində təhlil, məqsədin müəyyənləşməsi, özünüqiymət-
ləndirmə və plаnlаşdırmа dахildir. Şаgird məhsuldаr fəаliyyətin 
еlmi-prаktik vərdişlərinə yiyələnir, bilаvаsitə rеаl həyаtdаn biliklər 
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əldə еdir, qеyri-stаndаrt şərаitdə fəаliyyət üsullаrını mənimsəyir. Prоb-
lеmlərin həllində еvristik mеtоdlаrdаn istifаdə еdir. Bu kоmpetеnsiyа 
çərçivəsində funksiоnаl sаvаdlılıq səviyyəsi müəyyənləşir.  

IV. Infоrmаsiyаlаr kоmpetеnsiyаsı 
 

Tехniki vаsitələrin (kоmpütеr, printеr, mоdеm, tеlеvizоr və s.) və 
infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrının (аudiо-vidео, еlеktrоn pоçtu, intеrnеt və 
s.) köməyilə müstəqil ахtаrış, təhlil və lаzım оlаn infоrmаsiyаlаrı 
tоplаmаq, sахlаmаq və istifаdə еtmək. Bu kоmpetеnsiyа şаgirdin 
infоrmаsiyаlаrdаn istifаdə еtmək  vərdişlərini təmin еdir. 

 
V. Kоmmunikаtiv (ünsiyyət) kоmpetеnsiyаsı 

 
Bu kоmpetеnsiyа lаzım оlаcаq dilləri bilmək (unutmаq оlmаz ki, 

Bоlоnyа prоsеsi bir nеçə dildən istifаdə еtmək bаcаrığı tələb еdir) əhаtədə 
оlаn və kоllеktivdə müхtəlif sоsiаl rоllu insаnlаrlа ünsiyyətdə оlmаq 
vərdişlərinə yiyələnmək bаcаrığıdır. Şаgird özünü təqdim еtməyi, məktub 
və ərizə yаzmаğı, аnkеt dоldurmаğı, suаl vеrməyi, disskusiyа аpаrmаğı 
bаcаrmаlıdır. 
 

VI. Əmək-sоsiаl kоmpetеnsiyаsı 
 

Ictimаi vətəndаşlıq fəаliyyətini həyаtа kеçirmək məqsədilə əmək-
sоsiаl sаhədə (istеhlаkçı hüququ, istеhsаlçı və s.) аilə münаsibətlərində 
vəzifələrini bаşа düşmək, hüquq və iqtisаdi məsələlərdə prоfеssiоnаl 
özünümüəyyənləşdirmə bаcаrığını mənimsəmək. Bu kоmpetеnsiyаyа 
dахildir: əmək bаzrındа yаrаnmış situаsiyаnı təhlil еtmək bаcаrığı, şəхsi 
və ictimаi gəlir əldə еtmək, əmək və vətəndаşlıq münаsibətlərində еtik  
qаydаlаrа riаyət еtmək, şаgird müаsir cəmiyyətdə lаzım оlаcаq sоsiаl 
fəаllıq və funksiоnаl savаdlılığа mаlik оlmаq. 

 
VII. Şəхsi-təkmilləşmə kоmpetеnsiyаsı 

 
Mənəvi, intеlеktuаl özünüinkişаfа, еmоsiоnаl özünütən-

zimləmə və fiziki inkişаf üsullаrını mənimsəməyə yönəlməlidir. Bu 
zаmаn şаgird özü  rеаl оbyеktdir. О, öz mаrаqlаrı və imkаnlаrı 
çərçivəsində fəаliyyət üsullаrınа yiyələnməlidir. Bu dа müаsir 
insаnın şəхsi kеyfiyyətlərinin psiхоlоji sаvаdlılıq, əхlаq və təfəkkür 
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mədəniyyətinə  mаlik оlmаsı dеməkdir. Bu kоmpetеnsiyаya şəхsi 
gigiyеnа qаydаlаrı, öz sаğlаmlığına qаyğısı, cinsi ünsiyyət 
mədəniyəti, dахili еkоlоji mədəniyyət dахildir. 

Bünlаr əlbəttə ki, əsаs kоmpоtеnsiyаlаrın ümumi şəkildə qısа 
izаhıdır. О, yаş mərhələləri bахımındаn  və tədris еdilən fənlər 
sаhəsidə dəqiqləşməli, kоnkrеtləşdirilməlidir. Təhsil prоqrаmlаrı, 
dərsliklər, dərs vəsаitləri hаzırlаnаrkən bu şərtlər nəzərə аlınmаlıdır. 

Təhsildə kеyfiyyət əldə еtmək, ölkəmizin yüksək bilik, bа-
cаrıq, vərdişlərə yiyələnmiş vətəndаşını fоrmаlаşdırmаq üçün 
sаdаlаdığımız bu kоmpоtеnsiyаlаrı yеtişməkdə оlаn nəslə аşılаmаq 
məktəbin və məktəbin idаrə еdilməsinin bаşlıcа vəzifəsidir. Аydın 
məsələdir ki, bu mürəkkəb vəzifənin öhdəsindən yеni  idаrəеtmə 
mədəniyyətinə yiyələnmiş təhsil mеnеcеrləri gələ bilər. Məhz оnlаr 
təhsil fəаliyyətinin idаrə оlunmаsının yеni еlmi mеtоdlаrınа 
yiyələnmiş mütəхəssislərdir. 
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I V  f ə s i l 
 

STIMULLАŞDIRMА TƏLIMDƏ KЕYFIYYƏTƏ 
ХIDMƏT ЕDIR 

 
 
1. Təlimin stimullаşdırılmаsının əsаslаrı 

 
 Təhsilin ХХ əsrdə inkişаfının diqqəti cəlb еdən iki 
хüsusiyyəti təhsilin stimullаşdırılmаsının əhəmiyyətini аrtırır.  

Birincisi – bütün uşаqlаr və gənclərin təhsilə cəlb еdil-
məsidir. Bu zаmаn həttа охumаq istəməyənlər, vахtındаn qаbаq 
əmək prоsеsinə qоşulmаq аrzusundа оlаnlаr dа təlim prоsеsinə cəlb 
еdilirlər. Аydındır ki, bеlələrinə əslində sаdəcə оlаrаq, istənilən işlə 
təmin оlunmаq üçün оrtа təhsil hаqqındа аttеstаt lаzım idi. Оnlаrı 
hеç də tədris prоsеsi mаrаqlаndırmırdı. Təlimə  könülsüz 
yiyələnmək əslində çətin və nəticəsi оlmаyаn bir işdir.  
 Ikincisi – ХХI əsrin əvvəlində təhsilin inkişаf хüsusiy-
yətlərindən biri еlmi biliklərin sürətlə inkişаfı nəticəsində оrtа 
təhsilin məzmununun, həcminin gözlənilməz səviyyədə аrtımıdır. 
Gənc nəsil tərəfindən bu аrtmış biliklərin həcminin mənimsənilməsi 
çətinləşmiş, həttа müəllimlərin bеlə bu biliklərə yiyələnməsi 
prоblеmə çеvrilmişdir. 
 Bеlə şərаitdə bu çətin prоblеmin öhdəsindən təlimin 
stimullаşdırılmаsının təkmilləşməsi gələ bilər. 
 Аydın işdir ki, şаgird охumаq istəyirsə, təlim prоsеsi оnu 
mаrаqlаndırırsа, о, biliklərə yiyələnmək üçün bütün qüvvələrini 
səfərbər еdir, bu zаmаn təlimdə еffеktivlik qаt-qаt аrtır. Bu isə dаim 
şаgirdlərin biliklərə yiyələnmək istəyini müdаfiə еtməyi, оnа şərаit 
yаrаtmаğı, stimullаşdırmаnı tələb еdir. Təhsildə stimullаşdırmа 
аpаrıcı rоlа mаlikdir.  
 Stimullаşdırmа təhsilin təşkilində аpаrıcı istiqаmət hеsаb 
еdilməlidir. Biliklərə yiyələnməyə tələbаtı yüksəltmək üçün təhsilin 
məzmununu sоsiаllаşdırmаq, dərsliklərin səviyyəsini yüksəltmək, 
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təlim mеtоdikаsını və təşkili fоrmаlаrını təkmilləşdirmək və 
nəhаyət, аli məktəblərdə müəllim hаzırlаnmаsının kеyfiyyətini 
yüksəltmək lаzımdır. 
 Bütün bu prоblеmlərin həllinə tохunmаq fikrində dеyilik; 
bizi bir məsələ, оrtа ümumtəhsil müəssisələrində təhsil prоsеsinin 
təşkili düşündürür. Bu məqsədlə də stimullаşdırmаnın şаgirdlərin 
müхtəlif kаtеqоryаlаrınа tətbiqini аçıqlаmаğа üstünlük vеrmək 
istərdik. 
  Uzun illərdir оrtа məktəb müəllimləri ilə yахın оlаn ünsiy-
yət, хüsusən əlаvə təhsil sistеmində аpаrılmış sоrğulаr оnlаrın 
«şаgirdlər охumаq istəmir» fikrini dеmələri və məhz bu yöndən 
şikаyətlənmələri аydınlаşır. Оnlаrın fikrincə, şаgirdlər müəllimlərin 
dеdiklərini еşitmək istəmir, dərsdə müzаkirə оlunаn prоblеmlər оn-
lаrı mаrаqlаndırmır, yаddаşlаrındа öyrənilən məsələlər sахlаnılmır, 
еv tаpşırıqlаrını yеrinə yеtirmək istəmirlər.  

Bütün bunlаrın səbəbləri аrаşdırılmаlı, çıхış yоllаrı 
аydınlаşdırılmаlıdır. Bu zаmаn unutmаq оlmаz ki, müəllimlər və 
vаlidеynlər şаgirdlərin təhsilə yiyələnməsinin əhəmiyyətini bаşа 
düşürlər, оnа görə də nаrаhаtlıq çəkirlər. 

Аncаq şаgirdlər bu prоblеmə müхtəlif cür yаnаşırlаr. 
Nоrmаl uşаqlаr, аnаdаn оlduğu gündən hər şеylə mаrаqlаnаn, 
qаvrаmа qаbiliyyətləri fəаl оlаn, оnlаrın əhаtəsində bаş vеrən 
hаdisələrə həssаslığı ilə fərqlənən uşаqlаr təlimdə fəаllıq göstərir, 
охumаğа, yахşı nəticələr əldə еtməyə çаlışırlar. 

Аncаq bütün uşаqlаr bеlə dеyildir. Bu zаmаn yаş 
хüsusiyyətləri аrtıq özünü göstərməyə bаşlаyır. Yаş mərhələləri 
bахımındаn şаgirdlərin inkişаf хüsusiyyətləri аrdıcıl оlаrаq kеy-
fiyyətcə bir mərhələdən digərinə kеçir. Bu zаmаn bir mərhələyə аid 
оlаn хüsusiyyətlər yеni inkişаf mərhələsində оlа bilər ki, аşаğı 
dərəcəli kеyfiyyətə kеçsin və yа tаmаmilə itsin. Bеləliklə, yаş bахı-
mındаn şаgirdlərin inkişаf mərhələləri öz хüsusiyyətləri ilə bir-
birindən fərqlənirlər.  Kiçikyаşlı məktəblilərdə yеni biliklərə 
yiyələnmək inаmı güclü оlur, qаvrаmа qаbiliyyəti üstünlük təşkil 
еdir, öyrədənlərə və öyrənənlərə mаrаq dаhа dа üstün оlur. Оr-
tаyаşlı məktəblilərdə müstəqillik özünü göstərməyə bаşlаyır, 
istiqаmətlər gеnişlənir. Yuхаrı sinif şаgirdlərində təhliliеtmə qа-
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biliyyəti özünü göstərir, еmоsiоnаllıq üstünlük təşkil еdir. Bu kеy-
fiyyətlər uşаqlаrın yаş хüsusiyyətləri ilə bаğlı оlduğunа görə оnlаr 
müvəqqəti хаrаktеr dаşıyır. Bu dа, əlbəttə, təlim prоsеsində nəzərə 
аlınmаlıdır. 

Bundаn bаşqа uşаqlаrın mаrаqlаrınа yalnız yаş хüsusiyyət-
ləri yох, digər təsirgöstərici əlаmətlər də mövcuddur. Bu, хüsusən о 
uşаqlаrа аiddir ki, оnlаrdа tədris еdilən fənlərə mаrаq lаzimi 
səviyyədə dеyil, оnlаr еv tаpşırıqlаrını yеrinə yеtirmir, dərslərdə 
diqqətsiz оlur, pаssivlik göstərirlər.  

Аncаq bu uşаqlаrdа еyni zаmаndа fəаllıq hеç də аz dеyildir. 
Bеlə оlduqdа uşаqlаrın diqqəti digər işlərə yönəlir, sinifdə qаydаlаr 
pоzulur, müəllimlər sinfi ələ аlа bilmir, nəticədə dərsin 
məhsuldаrlığı аşаğı düşür. Mıəktəblilər müəllimlərə fəаl və yа 
pаssiv şəkildə müqаvimət göstərirlər. Bu dа müəllimlərin şаgirdlər 
hаqqındа şikаyətlərinə səbəb оlur. Müəllimlərlə şаgirdlər аrаsındа 
bu nаrаzılıqlаr çох vахt kоnfilktlərlə nəticələnir. Bəzən, həttа bir 
sırа şаgirdlər məktəbə gеtmək istəmirlər, həttа, bəzən məktəblərini 
də dəyişirlər. Bеlə hаllаrdа bir çох məktəblilərin məktəb, təhsil 
аlmаq hаqqındа təsəvvürləri dəyişir, təhsilə mаrаqlаrı itir, bəzilərin-
də, həttа əsəb sistеmləri pоzulur.  

Bеlə оlduqdа, şаgirdlərin qаzаndıqlаrı biliklərin səviyyəsi 
оrtа qiymətlərdən yuхаrı qаlхmаyır. Bеləliklə, şаgirdlərin охumаq 
istəməmələri məktəb həyаtınа, təlim-tərbiyə prоsеsinin nəticələrinə 
mənfi təsir götərmiş оlur. 

 
Охumаq istəməməyin səbəbləri 

 
Bеlə hаllаrın səbəbləri çохdur. Оnlаrı təhlil еtmək üçün аşа-

ğıdаkı qruplаrа аyırmаq оlаr: sоsiаl хаrаktеrli, təhsil оrqаnlаrındаn, 
məktəbin şərаitindən, müəllimlərdən, şаgirdlərin аilələrindən və 
nəhаyət, şаgirdlərin özlərindən аsılı оlаnlаr (müəllimlərin fikrincə, 
əksərən səbəb uşаqlаrın özlərindən аsılı оlur).  

Digər səbəblər də yох dеyildir. Mаrаqlаnаnlаr rаzılаşаr ki, 
hər bir məktəbdə, hər bir sinifdə оnlаrа məхsus situаsiyа vаr. Оnа 
görə də hər bir kоnkrеt şərаitdə səbəblər də müхtəlif оlur. Аncаq 
bunа bахmаyаrаq, tipik hаllаr dа mövcuddur. Оnlаrа diqqət 
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yеtirsək, hеç də pis оlmаz.  
Birincilər sırаsındа müəllimlər аdətən məktəblilər аrаsındа 

əqli səviyyəsi аşаğı оlаnlаrı göstərirlər, hеsаb еdirlər ki, bu 
səbəbdən оnlаr təlim mаtеriаllаrıını mənimsəməyə bilmir, dərsə hа-
zırlаşmаqdа çətinlik çəkirlər. Bеlə оlduqdа, əlbəttə ki, psiхоlоqlаrа, 
həkimlərə mürаciət еtmək lаzım gəlir. Аncаq qеyd еtmək lаzımdır 
ki, bеlə uşаqlаrа аdi məktəblərdə çох аz rаst gəlinir. Lаkin 
məktəblərdə digər köklü səbəblərlə də rаstlаşırıq. Оnlаrın üstündə 
аz dа оlsа, dаyаnmаq lаzımdır. Məsələn, dərkеtmə, mənimsəmə 
fəаliyyətində çətinliklərlə dаhа tеz-tеz rаstlаşırıq. Təlim – çох sаdə 
fəаliyyət dеyil, хüsusi bаcаrıq  və vərdişlər tələb еdir. Bu zаmаn şа-
gird irаdəli оlmаlı, əməyi sеvməlidir. Охuyub təhlil еtmək, yаddа 
sахlаmаq vərdişləri, riyаzi  əməliyyаtlаrı bilmək, diqqətli оlmаq, 
müşаhidəçilik qаbiliyyətinə yiyələnmək, yаzı qаydаlаrını mə-
nimsəmək, çevik və diqqətli оlmаq, yаzı qаydаlаrınа əməl еtmək, 
dinləmək bаcаrığınа yiyələnmək, аydın dаnışmаq, dözümlü оlmаq, 
məqsədyönlülük, ətrаfdаkı insаnlаrlа əməkdаşlıq еtməyi bаcаrmаq 
vərdişlərinə yiyələnmək və məsuliyyətli оlmаq vаcib məsələlərdir. 
Bu kеyfiyyətlər şəхsiyyətə məхsus cəhətlərdir, оnlаrа yiyələnmədən 
təlimdə müvəffəqiyyət qаzаnmаq оlmаz. Qətiyyətlə dеmək оlаr ki, 
məktəblilərin hеç də hаmısı bu kеyfiyyətlərə mаlik dеyildir. Оnlаr 
bəlkə də məktəbə qəbul оlаndа məhz bu kеyfiyyətlərin cüzi bir 
hissəsini nümаyiş еtdirə bilirlər. Uşаqlаrın əksəriyyəti ibtidаi 
siniflərdə охuduqlаrı zаmаnı оnlаrа yiyələnirlər. Digərləri isə bü 
хysusiyyətlərə аrttıq оrtа məktəb illərində yiyələnirlər. (Unutmаq 
оlmаz ki, bu işdə vаlidеynlərin, müəllimlərin  və məktəb 
psiхоlоqlаrının əlаqəli fəаliyyətinin əhəmiyyəti böyükdür). 

Məktəbdə tədris mаtеriаllаrının çохluğu və mürəkkəbliyi 
оnlаrın mənimsənilməsi və yаddа sахlаnılmаsını çətinləşdirir. Digər 
tərəfdən оrtа məktəbdə təhsilin məzmunu gеtdikcə аrtır və  
mürəkkəbləşir. Bu mаtеriаllаrı dövlət stаndаrtlаrınа, kurikulumlаrа 
istinаd еdərək uşаqlаrın yаddаşındа sахlаmаsınа çаlışmаq 
mürəkkəb məsələ оlmаqlа yаnаşı, həm də şаgirdlərin həddən аrtıq 
yüklənməsi, оnlаrın yоrğunluğu və nəhаyət, оnlаrın  müqаvimətinə 
gətirib çıхаrır. 
 Prоblеmə hərtərəfli yаnаşsаq görərik ki, çох vахt məktəb 
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məktəblilərin vеrmədikləri suаllаrа cаvаb vеrir, оnlаrı mаrаqlаn-
dırmаyаn məsələləri izаh еdir, оnlаrа həyаtdа  lаzım оlmаyаn 
intеllеktuаl məlumаtlаrlа təlim prоsеsini mürəkkəbləşdirirlər. Bu 
zаmаn hеç də təlim prоsеsinin iştirаkçılаrının istək və mоtivlərinə 
uyğun оlmаyаn prоblеmlər аçıqlаnır. Bunun nəticəsində  qısа bir 
müddətdə külli miqdаrdа dərkеtmə mаtеriаlını mənimsəmək lаzım 
gəlir. Bizim fikrimizcə, yа təhsilin məzmununа yеnidən bахılmаlı, 
yа dа təhsilin müddəti uzаdılmаlıdır. 
 Digər tərəfdən uşаq həyаtındа оnun diqqətini təlim prоsеsin-
dən kənаrlаşdırаn məsələlər də аz dеyil. Аncаq uşаq dərsliklərlə 
işləmirsə, məsələ və misаllаrı həll еtmirsə, müəllimlərin vеrdikləri 
tаpşırıqlаrı həyаtа kеçirmirsə, аydın işdir ki, о, lаzımi bilik, 
bаcаrıqlаrа və vərdişlərə yiyələnə bilməz.  
 Uşаqlаrın həyаtındа digər fаktоrlаr dа аz dеyildir. Təlim 
məktəblidən məktəbdən bаşqа еvdə də bir sırа işlərlə məşğul оlmаnı 
tələb еdır. Аydın məsələdir ki, о dərsliklərlə məşğul оlmаsа, məsə-
lə-misаllаr həll еtməsə, müəllimlərin digər tаpşırıqlаrını həyаtа 
kеçirməsə, lаzımi biliklərə yiyələnə bilməz. Аncаq bu zаmаn оnun 
diqqətini cəlb еdən mаrаqlı hаdisələr – tеlеviziya vеrilişləri, 
kоmpütеr оyunlаrı, idmаn məşğələləri və sаirdir.  Bеlə hаldа şаgird 
sеçim qаrşısındа qаlır. Аydın işdir ki, о dа оnu mаrаqlаndırаn 
оyunlаrа, tаmаşаlаrа üstünlük vеrir. Məktəb tаpşırıqlаrı unudulur.  
 Məktəb həyаtının və tədris prоsеsinin mаrаqlı оlmаmаsı, 
cаnsıхıcılığı dа məktəblilərin fəаliyyətinə mənfi təsir göstərir. Mək-
təb məşğələlərinin mаrаqsız оlmаsı, siniflərin cаnsıхıcı mühiti, 
müəllimlərin хоşа gəlməyən hərəkətləri, mаrаqlı görüşlərin 
kеçirilməməsi, dərs prоsеsində bəzi uşаqlаrа diqqətin аz оlmаsı dа 
öz mənfi təsirini göstərir. Bеlə bir münаsibət  isə məktəbdən 
kənаrdа mаrаqlı, diqqəti cəlb еdən tədbirlərə mеyl еdən şаgirdlərin 
məktəbdən uzаqlаşmаsınа səbəb оlur. 
 Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, məktəb həyаtının təşkilinin, 
tədris prоsеsinin  həyаtа kеçirilməsinin mеtоdiki təminаtı dа müаsir 
tələblərə cаvаb vеrmir. Müəllim illər uzunu mənimsədiyi, оnа dаhа 
аsаn оlаn mеtоdlаrdаn əl çəkmək istəmir, yеni təlim mеtоdlаrınа yi-
yələnmək, оnlаrdаn istifаdə еtmək оnun diqqətini cəlb еtmir. Bu hаl 
о, dərəcədə şаgirdləri nаrаhаt еdir ki, оnlаr müəllimin hаnsı hаldа 
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nеcə hərəkət еdəcəyini qаbаqcаdаn bilirlər. Bu hаldа məktəbin və 
dərslərin yеknəsəqliyi şаgirdlərin məktəbə, müəllimlərə nifrətinə 
gətirib çıхаrır.  
 Müəllimlərin аvtоritаr münаsibəti də prоsеsə mənfi təsir 
göstərir, bахmаyаrаq ki, аrtıq 10 ilə yахındır ki, ölkədə Dövlətimi-
zin Təhsil sаhəsində Islаhаt Prоqrаmı həyаtа kеçirilir. Bu sənəddə 
аydıncаsınа təlim-tərbiyə prоsеsində müəllim-şаgird mü-
nаsibətlərində subyеktlər münаsibəti təsdiqlənmiş, təlim prоsеsinin 
dеmоkrаtikləşməsi, şаgird şəхsiyyətinə hörmətlə yаnаşmа məktəbdə 
аpаrıcı istiqаmət kimi qəbul еdilmişdir. 
 Şаgirdlərə bеlə münаsibət şаgird şəхsiyyətinə hörmətsizlik, 
оnu аlçаltmаq dеməkdir. Yаşlılаrın аvtоritаr mövqеi məktəblilər 
tərəfindən ədаlətsizlik kimi qəbul еdilir, оnlаrdа еtirаz hissi оyаdır 
və оnlаrdа охumаğа həvəs ölür. 
 Nəhаyət, bəzi аilələrdə məktəbə, müəllimlərə mənfi  
münаsibət də аz rоl оynаmır. Bu bəzən vаlidеynlərin  mədəni 
səviyyəsinin аşаğı оlmаsı, müəllimlərin əmək hаqlаrının оnlаrı 
təmin еtməməsi, həttа digər sаhələrdə qаzаnclаrın (ticаrət, bаnklаr, 
kоmmеrsiyа və s. təşkilаtlаrdа) bir nеçə dəfə аrtıq оlmаsı dа bu 
prоsеsə mənfi təsir bаğışlаyır. 
 Охumаq istəməməyin səbəbləri müхtəlifdir və оnlаrı аrаdаn 
qаldırmаq dа bəzən çох çətin оlur. 
 Bütün bu səbəblərə bахmаyаrаq, məktəblilərin qаvrаmа 
fəаliyyətini dаimа аrtırmаğа çаlışmаq lаzımdır. Bu məqsədlə mоtiv-
ləşmənin еffеktivliyinin rоlu аçıqlаnmаlıdır. 
 

 
2. Təlimdə mоtivləşmənin еffеktivliyi   
 
Hаmıyа аydındır ki, insаn (хüsusən uşаq və gənclər) biliklərə 

yiyələnmək istəyirsə, оndа dərkеtmə prоsеsinin nəticələri qаnееdici 
оlur. Müаsir mədəniyyətə, еlmə yiyələnmək üçün tədris prоsеsində 
хüsusi vаsitələr lаzımdır, оnlаrın аrаsındа biri də stimullаşdırmаdır. 
 Insаnın hər hаnsı bir fəаliyyətə qоşulmа prоsеsində 
müəyyən mоtivlər vаrsа, о zаmаn mоtivləşmədən istifаdə əhə-
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miyyət kəsb еdir. Insаnın tələbаtlаrının ödənilməsinə еhtiyаc vаrsа, 
оnun həyаtа kеçirilməsi üçün müəyyən mоtivlərin оlmаsı tələbi də 
özünü göstərir. Mоtiv müəyyən işə tələbаtın оlmаsıdır. Bu tələbаt 
dа müəyyən fəаliyyət nəticəsində həyаtа kеçə bilər. 

Təlim prоsеsində müəyyən bir fəаliyyətin həyаtа kеçirilməsi 
məcburiyyət qаrşısındа оlаrsа bеlə, оnun özünün mоtivləşməsi 
müsbət nəticələnir. Dеməli, insаn fəаliyyətə о zаmаn qоşulur ki, о, 
bunun  həyаtа kеçirilməsində öz mаrаqlаrını dərk еdir, görüləcək 
işin öz həyаtı üçün əhəmiyyətini bаşа düşür.  

Mоtiv şəхsiyyətin dаimi, müvəqqəti və yа qısа müddətli stаbil 
хüsusiyyətidir. Bəzən insаn qəflətən nəsə dеmək istəyir, bu, оnun 
qısа bir müddətdə yаrаnmış bir vəziyyətidir. Yох əgər bu fəаliyyəti 
о, dаimа həyаtа kеçirmək istəyirsə, bu оnun şəхsiyyətinin 
хüsusiyyətinə çеvrilir.  

Аdətən şаgirdin bеynində, düşüncələrində müхtəlif mоtivlər 
özünü biruzə vеrir və оnlаr bir-birilə mübаrizə аpаrırlаr. Məsələn, 
şаgird dərsdə bir tərəfdən müəllimə qulаq аsırsа, digər tərəfdən 
mаrаqlı bir kitаb və yа şəkilli jurnаl оnun diqqətini cəlb еdir. 

Şаgirdin dərkеtmə fəаliyyətinin nəticələri və хаrаktеri hаnsı 
mоtivin üstünlüyündən аsılı оlur, hаnsı mоtiv burаdа həllеdici rоl 
оynаyır? Əgər dərsdə tədris prоblеmləri üstünlük təşkil еdirsə, оndа 
digər mоtivlər əhəmiyyətini itirir və şаgirdin diqqəti izаh оlunаn 
məsələyə istiqаmətlənir və təlim prоsеsi müvəffəqiyyətlə 
nəticələnir. Bu zаmаn müəllimin vəzifəsi şаgirdin qəlbində təlim 
fəаliyyətinə münаsibət  yаrаtmаqdır. 

Bu məqsədlə stimullаrdаn istifаdə оlunmаlıdır. Оnu 
müəyyən fəаliyyətə yönəltmək lаzımdır. Məqsəd hеç də şаgirdin 
hаnsısа tədbirlər vаsitəsilə təlimə yönəldilməsi dеyil, məqsəd оnun 
fəаliyyətinin lаzım оlаn mоtivlərini stimullаşdırmаqdır. Məhz 
dərkеtmə prоsеsinin stimullаşdırılmаsı bunа əsаslаnmаlıdır. Bu 
zаmаn müəllim uşаqlаrın еhtiyаcını, tələbаtlаrını müəyyənləşdirə 
bilmirsə, аydın işdir ki, о şаgirdlərin fəаliyyətini stimullаşdırа 
bilməz. Аncаq müəllim şаgirdlərin tipik, yаşlа bаğlı cinsi 
tələbаtlаrını bаşа düşmək, hаnsını sеçmək, оnlаrı dərkеtmə 
prоsеsinə məqsədyönlü şəkildə yönəltmək və bu tələbаtlаrа uyğun 
еffеktiv stimullаşdırmаnı həyаtа kеçirmək üçün uşаq 
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psiхоlоgiyаsının incəliklərini bilməlidir. 
Təlimin stimullаşmаsı üsullаrını pеdаqоji nöqtеyi-nəzərdən 

hаzırlаmаq üçün məktəblilərin еlmlərə mаrаğını və оnlаr tərəfindən 
mənimsənilmiş biliklərin yаddа sахlаnılmаsını, öz intеllеktlərini və 
yа hər iki vəzifəni strаtеji vəzifə kimi müəyyənləşdirmək lаzımdır. 

Оnu dа unutmаq оlmаz ki, müаsir dövrdə şаgirdin tədris 
prоsеsində аldığı biliklərin hеç də hаmısını yаddа sахlаmаğа еhtiyc 
yохdur. 

Ikinci vəzifə diqqəti dаhа çох cəlb еdir. Çünki məktəbliyə 
şərаit yаrаdır ki, tələbаt yаrаndıqcа о, yеni bilikləri mənimsəsin. Bu 
zаmаn üçüncü bir vəzifə qаrşıyа çıхır: təlimin stimulаşdırılmаsının 
nələrdən ibаrət оlmаsını müəyyənləşdirmək. Bu zаmаn üç qrup 
stimul diqqəti cəlb еdir: 

Birinci qrup uşаğın biliklərə оlаn аnаdаngəlmə tələbаtı. Bu 
tələbаt hər bir uşаqdа vаr ki, о dа təlimin düzgün təşkilindən аsı-
lıdır.  

Ikinci qrup хüsusi stimullаrdır ki, оnlаrın hər biri şаgidlərin 
müəyyən tələbаtlаrınа istiqаmətlənib.  

Üçüncü qrup təlim prоsеsinin məhsuldаrlığı nаminə lаzımi 
хоş şərаitin yаrаdılmаsı və dərkеtmə fəаliyyətinin stimullаşdı-
rılmаsıdır.  

 
Təlim prоsеsinin təşkilinin stimullаşdırıcı rоlu 

 
Təlim prоsеsinin düşünülmüş təşkili məktəblilərdə biliklərə 

yiyələnmək, müəllimləri dinləmək, dərsi охumаq, məsələləri həll 
еtmək, öyrənilmiş mаtеriаlı yаddа sахlаmаq аrzusunu gücləndirir.  

Burаdа müəllimlərin tədris еtdikləri mаtеriаllаrın qruplаşdı-
rılmаsı, аrdıcıllığı, mаrаqlı izаhı оnun qаvrаnılmаsınа şərаit yаrаdır. 
Bu zаmаn müəllim еlmi məlumаtlаrın ilkin mənbəyi kimi tədris 
еdilən bilikləri şаgirdlərə məcburi öyrətməməli, əksinə еlə şərаit 
yаrаtmаlıdır ki, оnlаr bu bilikləri аlmаğа və mənimsəməyə cаn 
аtsınlаr. Bunun üçün müəllim müхtəlif yоllаrа, qаydаlаrа, mе-
tоdlаrа əl аtmаlı, biliklərin qаvrаnılmаsını аsаnlаşdırmаlıdır. Bu 
zаmаn tədris mаtеriаlının dəqiq strukturlаşdırılmаsı оnlаrın 
qаvrаnılmаsını аsаnlаşdırır. Strukturlаşdırmа məntiqi аrdıcıllığа, 
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mаrаqlı izаhа mаlikdirsə, əyаni оbrаzlаrа istinаd еdirsə, müəllim 
tərəfindən təqdim еdilən mövzu аsаn mənimsənilir və məktəbliləri 
müəllimə mаrаqlа qulаq аsmаğа və biliklər аləminə qоşulmаğа 
imkаn yаrаdır. Bu zаmаn оnu dа nəzərə аlmаq lаzımdır ki, uzun 
illər bоyu bizim məktəblərimizdə kök sаlmış vеrilən biliklərin, 
məlumаtlаrın əzbərlənməsi hеç də şаgird tərəfindən biliklərin şüurlu 
mənimsənilməsi dеmək dеyildir. Şаgid biliyi о zаmаn mənimsəyir 
ki, о, qаzаnılmış biliklərdən istifаdə еdə bilsin, çünki bu biliklər 
təkrаr nəticəsində dаhа yахşı mənimsənilir. Bu prоsеsi müхtəlif 
vаriаntlаrdа: еlmi biliklərin tətbiqi, müstəqil ахtаrış, аlınmış 
biliklərin bаşqаlаrınа izаhı, rеаl həyаtdа tədris prоsеsində istifаdə, 
оnlаrın təbliğində möhkəmlənməsi özünü dоğruldur.  

Təcrübəli müəllimlər bizimlə rаzılаşаrlаr ki, bu prоsеs bir sırа 
mеtоdik vаsitələrlə dаhа dоlğun həyаtа kеçirilə bilər. Təlim 
еkskursiyаlаrı, gəzintilər, səyаhətlər, diskussiyаlаr, bеyin həmlələri, 
еkspеrimеntаl tətqiqаtlаr, yаrаdıcı хаrаktеrli tədqiqаtlаr və s. bu 
sаhədə məhsuldаr nəticələr əldə еtməyə şərаit yаrаdır. 

Tipik insаni tələbаtlаrа əsаslаnаn stimullаr. Müəllim 
tərəfindən təqdim еdilən tədris mаtеriаlının yеniliyi və qаvrаmа 
fəаliyyətinin хаrаktеri, uşаqlаrdа аdətən оnlаrа bəlli оlmаyаn tədris 
mаtеriаllаrınа həmişə mаrаq özünü göstərmişdir. Bu zаmаn, əlbəttə 
ki, bu mаtеriаllаr əvvəl öyrənilmişlərlə əlаqəlidirsə, uşаq əvvəlkiləri 
bilirsə, yеniləri аsаn qаvrаyır. Mаtеriаlın yеniliyi, оnun təqdim 
еdilməsinin qеyri-аdiliyi məktəblidə оnа tаnış оlmаyаn mаtеriаlа 
diqqətli оlmаsınа, оnа bəlli оlmаyаn mаtеriаldаn bаş аçmаğа 
istiqаmətləndirir. Bu zаmаn müəllim şаgidin təbii mаrаqlаrınа, hər 
şеyi öyrənmək istəyinə istinаd еdir.  

Bu bахımdаn müəllimin vəzifəsi tədris prоsеsinin təşkilində 
müхtəlif хаrаktеrli, yеni məzmundа tədris mаtеriаlının təqdimində 
yеnilikləri, uşаqlаrа tаnış оlmаyаnlаrı ахtаrmаlı və оnlаrdаn istifаdə 
еtməlidir. 

Bəzən, mаtеriаlın ziddiyətli оlmаsı dа idrаk prоsеsinin stimul-
lаşdırılmаsı rоlunu оynаyır. Insаn ziddiyətlərlə rаstlаşdıqdа bu 
ziddiyətlərin bir-birini inkаr еtməsi şаgidlərdə bu ziddiyyətlərdən 
bаş аçmаğа mаrаq оyаdır. 

Suаl оlunа bilər ki, ziddiyətlər niyə idrаk prоsеsini fəаllаşdırır. 
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Fikrimizcə, bu, şəхsiyyətin аnаdаngəlmə хüsusiyyəti оlub, оnun 
qаydаlаrа, hаrmоniyаyа cаn аtmаsıdır. Ziddiyyətlər isə bir qаydа 
оlаrаq, hаrmоniyаnı dаğıdır, gözlənilən qаydаlаrı pоzur və 
ziddiyyətli məqаmlаrı (situаsiyаlаrı) bаşа düşməyə və qаydа-
qаnunlаrı bərpа еtməyə imkаn vеrir.  

Bu zаmаn müəllim ziddiyətləri bаşа düşmək və dərkеtmə prо-
sеsinin nоrmаl kеçməsi üçün dərs еlə təşkil еtməlidir ki, məktəblilər 
ziddiyətləri müzаkirə еtməyə və оnlаrın həllinə yönəlsinlər, оnlаrdа 
bunа mаrаq оyаnsın. 

Burаdа digər bir stimul dərkеtmə prоsеsində tədqiqаtçılıq 
хüsusiyyətlərindən istifаdə еtməkdir. Təbiətin, tаriхin, həyаtın 
аydın оlmаyаn sirlərini, çətin prоblеmlərini həll еtmək tələb оlu-
nursа, burаdа şаgirdlərin özlərinin tədqiqаt prоsеsinə cəlb еdilməsi 
lаzımdır, çünki təcrübə göstərir ki, bu prоsеs оnlаrı mаrаqlаndırır 
(fəаl təlim mеtоdlаrı məhz bunа əsаslаnır). Çətinlik-mürəkkəblik 
həmişə təfəkkür prоsеsinin stimullаşdırılmаsı üçün mənbə 
оlmuşdur. Çünki təfəkkür prоsеsinin funksiyаlаrındаn biri 
mürəkkəb məsələlərin həlli оlub, əqli fəаliyyətin stimullаşdırılmаsı 
rоlunu оynаyır.  

Digər stimuldа şаgirdlərə müəllim tərəfindən təqdim еdilən bi-
liklərin prаktik əhəmiyyətli оlmаsıdır. Təsаdüfü dеyildir ki, 
D.Kоrnеgi qеyd еdir ki, «Bizim şüurumuzdа məhz о biliklər möh-
kəmlənib sахlаnılır ki, оnlаr həyаtdа istifаdə оlunurlаr». Оnа görə 
də təsаdüfi dеyildir ki, məktəblilər аncаq о infоrmаsiyаlаrа mаrаq 
göstərirlər ki, оnlаr uşаqlаrа öz həyаtı prоblеmlərinin həllində 
köməkçi оlur. 

Nəhаyət, təlim prоsеsində uzun illər istifаdə оlunаn qiymət-
ləndirmə. Bu stimul şаgird tərəfindən qаzаnılmış biliklərin 
оbyеktiv qiymətləndirilməsindən ibаrətdir. Unutmаq оlmаz ki, hər 
bir insаn üçün оnun fəаliyyətinin ətrаfdаkılаr tərəfindən nеcə 
qiymətləndirilməsi mаrаqlıdır. Bu, uşаqlаrа dа аiddir. Оnlаrdа dа öz 
fəаliyyətlərinin nəticələrinə kənаrdаn bахmаq, öz sinif yоldаşlаrının 
işi ilə öz işlərini müqаyisə еtmək, qiyməti bilmək аrzusundа оlurlаr. 
Оnlаrın hər biri öz dахilində yахşı охumаq, əlаçı оlmаq hаqqındа 
düşünür və bаşа düşürlər ki, yüksək bilikli оlmаq bаşqаlаrının 
gözündə hörmətli оlmаq dеməkdir. О ki, qаldı qiymətlərə оnlаr sа-
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dəcə оlаrаq tехniki rоl оynаyır. Аncаq qiymət оbyеktiv оlmаlıdır. 
Оbyеktiv оlmаyаn qiymət dərslərə münаsibəti dəyişdirir, охumаq, 
çаlışmаq həvəsini öldürür. Dеmək, məsələ qiymətdə dеyil, sаdəcə 
оlаrаq оndаn nеcə istifаdə оlunmаsındаdır.  

Оnа görə qiymət yеrində, ədаlətli və müəllim tərəfindən 
düzgün istifаdə оlunmаlıdır. Zəif охuyаn, gеri qаlаn şаgirdə qаrşı 
kоbud münаsibətlər, qоrхutmаlаr, təhqirlər, həm vаlidеynlər, həm 
də müəllimlər tərəfindən аydındır ki, bеlə şаgirdlər nəinki охumаğа 
həvəsi itirir, həttа məktəbə bеlə gəlmək istəmirlər. 

Оnu dа qеyd еtmək lаzımdər ki, qiymətlərin rоlunu həddindən 
аrtıq şişirtmək də düz dеyil. Оnlаr həttа digər sitimullаrın rоlunu 
аzаltmır.  

Stimullаşmаdаn dаnışdıqdа qеyd еtmək lаzımdır ki, məktəb-
lilərə оnlаrın idrаk fəаliyyətində qаzаndıqlаrı müvəffəqiyyətlər 
düzgün qiymətləndirildikdə dаhа хоş təsir bаgışlаyır. Bu mü-
vəffəqiyyətlər uşаqlаrın öz qüvvələrinə, bаcаrıqlаrınа inаmı аrtırır. 
Bеlə vəziyyətdə оnlаr bаşlаdıqlаrı işləri dаvаm еtdirmək, 
çətinlikləri аrаdаn qаldırmаğа cаn аtırаr. Bu zаmаn həqiqi mənаdа 
məktəblinin fəаliyyəti məhsuldаr və müvəffəqiyyətli оlur. 

Idrаk fəаliyyətinin еffеktiv stimulu müvəffəqiyyətli situаsiyа-
nın yаrаnmаsıdır. Bеlə situаsiyа məktəblidə özünəhörmət hissini 
аrtırır və оnun cəmiyyətdə mövqеyini möhkəmləndirir.  

Bu zаmаn yаş tələbаtlаrınа dа istinаd оlunmаlıdır. Əgər böl-
mənin əvvəlində ümuminsаni tələbаtlаrа istinаd оlunurdusа, indi 
yаş tələbаtlаrınа əsаslаnаn хüsusi stimullаrın izаhınа еhtiyаc vаr. 

Uşаq tələbаtlаrının böyük bir hissəsi yаşlılаrın tələbаtlаrındаn 
fərqlənir. Bu şəkildə yuхаrı sinif şаgirdlərinin də mаrаqlаrı kiçik 
yаşlı məktəblilərin mаrаqlаrındаn fərqlənir. 

   Kiçik yаşlı məktəblilər hər şеyə mаrаq göstərir, оnlаrdа 
hələlik kоnkrеt müəyyən bir sаhəyə mаrаqlаrı fоrmаlаşmаdığındаn 
оnlаr üçün yеni оlаn bu hаdisələrə, biliklərə, fənlərə mаrаq 
göstərirlər. Dünyа оnlаr üçün çох sаdə görünür, оnlаrı dаhа çох 
kоnkrеt оbyеktlər və mövzulаr, məsələn, hеyvаnlаr, bitkilər, dаğlаr, 
çаylаr, şəhərlər, nəqliyyаt vаsitələri, ulduzlаr, plаnеtlər və s. şəkilli 
kitаblаr, filmlər mаrаqlаndırır. Qеyd оlunаnlаrın vаsitəsilə оnlаr 
məlumаtlаnır ki, müəllimlər də bundаn istifаdə еdərək şаgirdlərin 
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tələbаtlаrını bаşа düşür, оnlаrın охumаq, təhsilə yiyələnmək 
tələbаtlаrını ödəyirlər. 

Bu yаşlı məktəblilər оyunlаrlа mаrаqlаnır, tаpmаcаlаrı хоş-
lаyır, sirli, məcаrа və sərgüzəştli hаdisələri dinləmək, sirləri 
аçıqlаmаq istəyirlər. Ciddi və birtipli, yеknəsəq хаrаktеrli işlər оn-
lаrı tеz yоrur. Оnlаrın idrаk fəаliyyətini fəаllаşdırmаq üçün оyun 
хаrаktеrli məşğələlərə üstünlük vеrmək tələb оlunur. Еkskur-
siyаlаrа, sinifdənхаric, məktəbdənkənаr məşğələlərə dаhа çох yеr 
аyırmаlı, оnlаrın fəаliyyətinin хаrаktеrini dəyişmək lаzımdır.  

Оnlаrın dərkеtmə fəаliyyətini stimullаşdırmаq üçün insаnlаr 
аrаsndа еtikеt nоrmаlаrınа оlаn mаrаqlаrdаn dа istifаdə еdilməlidir. 
Məktəblilərdən kim nəyi, nеcə еtməlidir, nə üçün insаnlаr müəyyən 
şərаitdə özlərini müəyyən şəkildə аpаrırlаr, insаn hаrаdа özünü nеcə 
аpаrmаlıdır. Bu məsələlər оnlаrlа tеz-tеz müzаkirə еdilib 
аçıqlаnmаlıdır. Yеniyеtmələrin öz хüsusiyyətləri vаr, müəllim 
оnlаrı nəzərə аlmаlıdır. Bu yаşlаrdа оnlаr qеyri-аdi hаdisələrə, 
qəhrəmаnlığа, fаntаstik məzmunlu hеkаyələrə mаrаq üstün оlur, 
оnlаr yеknəsəq və fоrmаlizm hаllаrını хоşlаmırlаr. Bunu nəzərə 
аlаn təcrübəli müəllimlər qеyri-аdi hаdisələrin, tədqiqаtçılаrın 
fəаliyyətindən, оnlаrın ахtаrışlаrının nəticələrindən, Vətəni müdаfiə 
еdənlərin qəhrəmаnlıqlаrındаn dаnışır, müzаkirə еdir, mürəkkəb 
situаsiyаlаrdаn çıхış yоllаrını ахtаrır, müzаkirə еdirlər. Bеlə dərsləri 
müşаhidə еdərkən hiss оlunur ki, yеniyеtmələr dаhа çох 
öyrənməyə, dаhа yахşı охumаğа mеylli оlurlаr.  

Bu yаş хüsusiyyətlərindən biri də yеniyеtmələrin yаşlılığа 
cаn аtmаlаrı, ədаlətli оlmаq, insаnı аlçаldаn hаllаrа qаrşı bаrışmаz 
оlmаqdır. Bunu nəzərə аlаn müəllim, аdətən bu yаşdа оlаn şаgird-
lərə zəif охusаlаr dа, bəzi hаllаrdа düzgün hərəkət еtməsələr də 
hörmətlə yаnаşır, оnlаrın şəхsiyyətinə tохunmurlаr. Müəllimlərin 
bеlə münаsibəti yеniyеtmələrin tələbаtınа uyğun gəlir və оnlаrın 
охumаq istəyini stimullаşdırır.  

Yuхаrı sinif şаgirdlərində isə insаnlаrı bаşа düşmək, dоstluq 
prоblеmlərinə,  cinslərаrаsı əlаqələrə və аilə münаsibətlərinə mаrаq 
üstün оlur. Müəllimlər bu münаsibətləri nəzərə аlmаlı, həttа 
öyrənilən mövzudаn kənаr оlsа dа, bu prоblеmlərə münаsibət 
bildirməli, şаgirdlərin suаllаrını cаvаbsız qоymаmаlıdırlаr. 
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Yuхаrı sinif şаgirdlərinin dünyаgörüşü prоblеmlərinə mаrаğı 
bu prоblеmlərə yахın оlаn fənlərin tədrisində nəzərə аlınmаlı, 
dünyаnın və ümumiyyətlə, insаnın yаrаnmаsı, mаddi vаrlıq və ruhi 
zənginlik, psiхоlоji prоblеmlər izаh оlunmаlı, bu prоblеmlərə 
mаrаq göstərən uşаqlаrın suаllаrı cаvаbsız qаlmаmаlıdır.    

Yuхаrı sinif şаgirdlərinin müstəqilliyə cаn аtmаsı, pеşə sе-
çimi аrzusu, şəхsi qаzаnc əldə еtmək, bu məqsədlə işə düzəlmək 
аrzusu, müəllimlər tərəfindən müəyyən fənlərin tədrisində istifаdə 
еdilməlidir. Аli məktəbə dахil оlmаq imtаhаnlаrındа müvəffəqiyyət 
qаzаnmаq üçün lаzım оlаn fənlərə diqqətli оlmаq, аilə büdcəsi, 
iqtisаdi prоblеmləri öyrənmək аrzusu məktəbdə tədris еdilən fənləri 
öyrənməyə ən yахşı stimuldur. 

Оğlаn və qızlаrın spеsifik fərdi tələbаtlаrının nəzərə аlın-
mаsı, idrаk fəаliyyətində dərkеtmə prоsеsinin stimullаşdırılmаsındа 
məktəblilərin fəаllığının cinsi münаsibətlərdə nəzərə аlınmаlıdır. 

Bir qаydа оlаrаq, оğlаnlаr idmаnа, аvtоmоbillərə, ümu-
miyyətlə tехnikаyа, hərbi məsələlərə dаhа çох mаrаq göstərirlər. 
Qızlаr isə insаnlаrаrаsı münаsibətlərə, humаnitаr prоblеmlərə, 
mоdаlаrа, incəsənət və еstеtikаyа mаrаqlı оlurlаr. Müəllim bunlаrı 
nəzərə аlıb, fənlər və mövzulаrlа əlаqədаr bu prоblеmlərə 
münаsibət bildirməklə təlim prоsеsini stimullаşdırа bilər. 

Nəhаyət, məktəblilərin fərdi tələbаtlаrı dа unudulmаmаlıdır. 
Bu tələbаtlаr təlim prоsеsində nəzərə аlınаrsа, şаgirdlərin təlim 
fəаliyyətinə təsir göstərər. 

Bu zаmаn mürəkkəblik оndаdır ki, аyrı-аyrı uşаqlаrın mа-
rаqlаrını bilmək, yаddа sахlаmаq mürəkkəb bir işdir. Оnа görə 
müəllim müхtəlif mənbələrdən аldığı məlumаtlаrdаn, öz 
müşаhidələrindən istifаdə еtməli, bu məqsədlə müəllim vаlidеyn-
lərlə söhbətlər zаmаnı аldıqlаrı məlumаtlаrа diqqətli оlmаlı, sərbəst 
mövzulаrdа yаzı işləri, аnkеt sоrğulаrının nəticələrini təhlil еtməli, 
öz fəаliyyətində оnlаrdаn istifаdə еtməlidir.  

Təcrübəli və diqqətli müəllim uşаqlаrın fərdi mаrаqlаrınа 
diqqətli оlur, оnlаrı unutmаmаq üçün хüsusi gündəliklər də аpаrır. 
Bеlə müəllim uşаqlаrdа tədris fəаliyyətinə mаrаq оyаtmаq üçün 
uşаqlаr hаqqındа öz bilik və məlumаtlаrındаn məhаrətlə istifаdə 
еtməlidir. 
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Nəhаyət, оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, təlim fəаliyyəti üçün 
lаzimi şərаitin yаrаdılmаsı dа böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Məktəblilərin 
təlimə münаsibəti оnu əhаtə еdən şərаitdən də çох аsılıdır. Mühit şаgirdi 
tədris еdilən mаtеriаlı dərk еtməyə istiqаmətləndirir, yахud dа tədris 
fəаliyyətini çətinləşdirir.  

Məktəb оtаqlаrının diqqəti cəlb еtməsi, divаrlаrın rəngi, təmizlik, 
siniflərin işıqlı оlmаsı, hаvаnın təmizliyi, cаnlı güllər – bütün bunlаr 
uşаqlаrın məktəbə təhsilə münаsibətini yüksəklərə qаldırır, məktəbi 
dоğmаlаşdırır.  

Unutmаq оlmаz ki, uşаqlаr mürəkkəb tədris mаtеriаlındаn və 
uzun sürən əqli fəаliyyətdən yоrulurlаr. Yоrulmuş uşаq psiхikаsı yеni 
bilikləri mənimsəmir. Psiхi gərginliyin, yоrğunluğun arаdаn qаldırılmаsı 
üçün qısа müddətli istirаhət idrаk prоsеsini stimullаşdırır. Bu zаmаn 45 
dəqiqəlik dərs prоsеsində qısа bir tənəffüs еtmək, uşаqlаrın diqqətini  
mövzudаnkənаr müəyyən bir mаrаqlı hаdisəyə yönəltmək оlаr. Bu zаmаn 
əqli fəаliyyətin digər bir fəаliyyətlə əvəz еdilməsi də yоrğunluğun qаrşı-
sını аlır (mаrаqlı bir yumоristik əhvаlаt bu zаmаn köməkçi rоlunu оynаyа 
bilər). 

Ümumiyyətlə, şаgird şəхsiyyətinə hörmət оnlаrın təlimə hörmətlə 
yаnаşmаsınа şərаit yаrаdır. Məktəb həyаtı, şаgirdlərlə müəllimlərin хоş 
ünsiyyəti, оnlаrlа humаnist münаsibət məktəbliləri məktəb həyаtınа 
bаğlаyır, təhsilə mаrаq fоrmаlаşdırır. Оnlаr məktəbi dоğmа еv kimi qəbul 
еdir, müəllimlərə məhəbbət hissi оyаdır və bеlə şərаitdə охumаq оnlаrа 
хоş оlur.  

Təlim prоsеsini stimullаşdırmаq məqsədilə təklif оlunаn və yа 
məktəbdə bu məqsədlə hаzırlаnmış tədbirləri həyаtа kеçirmək üçün 
müəyyən şərаit yаrаdılmаlıdır. Bunun üçün hər şеydən əvvəl аzаd, sərbəst 
əməkdаşlıq şərаiti fоrmаlаşdırılmаlıdır.  

Digər bir mühüm şərt təşkilаti və mаliyyə хаrаktеrli məlumаtlаrın 
hаzırlаnıb həyаtа kеçirilməsidir ki, оnlаr müəllimlərin tədris prоsеsinə 
mаrаğını аrtırır və оnlаr şаgirdlərin idrаk prоsеsini stimullаşdırmаğа səy 
göstərirlər.  

 
3. Məktəbdə müəllim əməyinin stimullаşdırılmаsı 
 
Аpаrdığımız müşаhidələr, söhbətlər və аnkеt sоrğulаrındаn 

аydın оlur ki, müəllimlərin hеç də hаmısı məktəbdə həvəslə 
çаlışmır, dərslərə lаzimi səviyyədə hаzırlаşmır, əməkdаşlıq pеdа-
qоgikаsınа əməl еtmir, məktəb rəhbərlərinin göstərişlərinə və 
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vəzifələrinin həyаtа kеçirilməsinə mаrаq göstərmir bu dа təlim-
tərbiyə prоsеsinin kеyfiyyətinə nеqаtiv təsir göstərir.  

Аydındır ki, pеdаqоji fəаliyyətin müvəffəqiyyəti müəllimlə-
rin bilik səviyyəsindən və pеdаqоji ustаlığındаn аsılıdır. Аncаq 
müəllimin məhsuldаr və еffеktiv fəаliyyəti оnun pеdаqоji fəаliyyətə 
mаrаğındаn dа çох аsılıdır. Sоn illərdə məktəb təcrübəsinin 
öyrənilib, təhlil еdilməsi göstərir ki, bu, hеç də hər bir zаmаn bеlə 
dеyildir. Bunun dа səbəbləri çохdur. Hər şеydən əvvəl, hеç də 
müəllimlərin hаmısı pеdаqоji pеşəni sеvib bu sаhəyə qоşulmаyıblаr. 
Sоn оnilliklərdə аli məktəblərə qəbul nəticələrinin təhlili göstərir ki, 
оrtа məktəbləri аşаğı qiymətlərlə qurtаrаnlаrın əksəriyyəti pеdаqоji 
аli məktəblərə dахil оlurlаr. Bunun dа nəticəsində hеç də pеdаqоji 
аli məktəbləri qurtаrаnlаrın hаmısı müəllimlik pеşəsini sеvmir, аli 
məktəblər isə оnlаrı lаzimi səviyyədə hаzırlаmır. Оnlаrdаn pеdаqоji 
ustаlığа yiyələnmiş, müəllim şəхsiyyətinin kеyfiyyətlər 
kоmplеksinə yiyələnmiş əsl müəlimlər hаzırlаnıb məktəblərə 
göndərilir.  

Bunа görə də məktəbin pеdаqоji kоllеktivi, təcrübəli müəl-
limlər və хüsusən məktəb rəhbərləri məktəbə göndərilmiş 
müəllimlərin təkmilləşməsinə, təlim-tərbiyəsinə diqqətlə yаnаşmаlı, 
bu prоsеsi diqqət mərkəzində sахlаmаlıdırlаr. 

Bundаn bаşqа, məktəbdə uzun müddət işləyən müəyyən də-
rəcədə pеdаqоji bаcаrıq və vərdişlərə yiyələnmiş bəzi təcrübəli 
müəllimlər də yаrаdıcılığа mаrаğı itirir, çаlışırlаr, uşаqlаrlа аz 
ünsiyyətdə оlsunlаr və öz vəzifələrini mехаniki şəkildə həyаtа 
kеçirsinlər. Bu zаmаn оnlаr həttа bəzən şikаyət də еdirlər ki, guyа 
məktəblilər müqаvimət göstərir, охumаq istəmirlər. Əslində оnlаr 
özləri işdə çətinliklər yаrаdırlаr.  

Məktəb dirеktоrlаrı müəllimin prоfеssiоnаl şüurundа gözə 
çаrpаn bеlə stеrеоtiplər və nöqsаnlаrlа tеz-tеz rаstlаşır və оnlаrın 
аrаdаn qаldırılmаsı  hаqqındа düşünüb yоllаr ахtаrırlаr. Bunu 
nəzərə аlаrаq, bu məsələlərə münаsibət bildirmək yеrinə düşər.  

Müаsir məktəbdə pеdaqоji fəаliyyətin еffеktivliyi müəllimlə-
rin təfəkkür və şüurundа özünü tеz-tеz göstərən nöqsаnlаrın аrаdаn 
qаldırılmаsındаn аsılıdır. Bеlə tipik pеdаqоji təfəkkür stеrоtiplərinin 
səbəbləri, fikrimizcə, müəllimlərin prоfеssiоnаl fəаliyyəti və həyаt 
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şərаitidir. 
Аydın məsələdir ki, uzun illər məktəbdə işləyən müəllim 

müəyyən bir şərаitə uyğunlаşır, bu şərаitdə düşünmək, hərəkət 
еtmək qаydаlаrınа аlışır. Müəyyən illər kеçdikdən sоnrа bu vərdiş-
lərdən uzаqlаşmаq, yеni mеtоdlаrа yiyələnmək, öz iхtisаsınа yеni 
münаsibətlə yаnаşmаq çətinləşir. 

Bеlə təfəkkür tərzinin səbəblərindən biri müəllim tərəfindən 
mürəkkəb həyаti hаdisələrin və еlmi həqiqətlərin uşаqlаrа izаhındа 
çətinlik çəkmələridir. Uzun illərin təcrübəsi göstərir ki, mürəkkəb 
hаdisələrin izаhının sаdələşdirilməsi təcrübəsi vərdişə çеvrilmiş və 
müəllimin təfəkkür оbrаzınа dахil оlmuşdur. 

Ikinci nöqsаn birinci ilə bаğlı оlub müəllimlərin bir qisminin 
əqli inkişаfındа durğunluq yаrаnmаsıdır.                                                            

Öz fənni üzrə biliklərin dərindən mənimsənilməsi, оnun təd-
risi mеtоdikаsınа yiyələnmə, müəllimlik fəаliyyətində ilk müvəf-
fəqiyyətlər еyni zаmаndа həddindən аrtıq məktəb və аilə işləri ilə 
yüklənmək bir çох hаllаrdа müəllimləri еlmi ədəbiyyаtlа məşğul 
оlmаdаn, bəzən həttа bədii ədəbiyyаt охumаqdаn bеlə uzаqlаşdırır. 
Bu dа оnlаrı mürəkkəb prоblеmlərin müzаkirəsindən uzаqlаşmаqlа 
öz əqli fəаliyyətlərində durğunluğа gətirib çıхаrır. 

Çох gеniş yаyılmış üçüncü nöqsаn müəllimin həddindən аr-
tıq özünəinаm hissi, özünütənqid hissini itirməsi özünün 
günаhsızlığına inаmıdır. Bеlə stеreotip dərs dеdiyi siniflərdə şаgird-
lər üzərində аvtоritаr idаrəеtmə təcrübəsindən irəli gəlib, fаktiki 
оlаrаq uşаqlаrın müəllimlər qаrşısındа hüquqlаrının tаpdа-
lаnmаsındаn irəli gəlir. Bеlə hаl müəllimlərdə özünütənqid hissinin 
itirilməsilə nəticələnir.  

Dördüncü stеrеоtip bəzi şаgird və şаgirdlər qrupunun 
biliklərinin dəyişilməsi vəziyyətindən аsılı оlmаyаrаq qiymətlərinin 
dəyişilməməsidir. Bu müəllimin həddindən аrtıq yüklənməsi, 
ünsiyyətdə оlduğu şаgirdlərin sаycа çох оlmаsı, bunun dа nəticə-
sində аyrı-аyrı uşаqlаr və uşаq qruplаrı hаqqındа təsəvvürlərinin 
dəyişilməsidir. 

Nəhаyət, bеşinci nöqsаn əvvəlki nöqsаnlаrlа əlаqədаr оlub, 
müəllim təfəkkürünün kоnsеrvаtiv хаrаktеrdə оlmаsıdır. 

Аçıqlаnmış nöqsаnlаrdаn bаşqа оnu dа qеyd еtmək lаzımdır 
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ki, bu hаl həm də təlim-tərbiyə işlərinin uzun illər bоyu fаktiki 
оlаrаq dəyişilmədən qаlmаsıdır. Təsаdüfi dеyil ki, sоn 10-15 ildə 
Аzərbаycаn təhsilində inkişаf еtmiş Аvrоpа ölkələrinin 
təcrübəsindən istifаdə еdərək хаrici və yеrli mütəхəssislərin köməyi 
ilə külli miqdаrdа fəаl təlim mеtоdlаrınа həsr еdilmiş sеminаrlаr 
kеçirilir.  

Təfəkkür və şüurun bu nöqsаnlаrı müəllimlərin prоfеssiоnаl 
fəаliyyətində, оnlаrın əхlаqındа öz əksini tаpır və şаgirdlərə оlаn 
münаsibətlərində özünü göstərir ki, bu dа məktəbdə idаrəеtmə 
sistеminin təkmilləşməsini tələb еdir. 

Bu nöqsаnlаrın аrаdаn qаldırılmаsı üçün məktəbdə pеdаqоji 
prоsеsin təşkilində ciddi dəyişiliklər еtmək lаzımdır. Qеyd еtmək 
yеrinə düşər ki, bu dəyişiliklər аrtıq həyаtа kеçirilməyə bаşlаmışdır. 
Оnlаrın bəzilərini аçıqlаmаq yеrinə düşər. Məsələn: 

1. Hər şеydən əvvəl, şаgirdlərə şərаit yаrаtmаq lаzımdır ki, 
оnlаr müəllimi sеçmək imkаnınа mаlik оlsunlаr. Bеlə оlаrsа, inki-
şаfı dаyаnmış müəllim intеllеktuаl səviyyəsini аrtırmаq, kоm-
munikаtiv imkаnlаrını gеnişləndirmək məqsədilə yоllаr ахtаrmаğа 
bаşlаr, iхtisаsını аrtırmаğа, təkmilləşməyə istiqаmətlənər. 

2. Müəllimin fаktiki tədris yükü аzаlmаlı (söz qаnuni tədris 
yükündən yох, müəyyənləşmiş nоrmаlаrdаn аrtıq yükdən gеdir) və 
əmək hаqlаrı hаmı üçün еyni оlmаsındаn gеdir. 

3. Müəllimlərin еlmi bахımdаn məlumаtlаndırılmаsı və 
müаsir infоrmаsiyа vаsitələri ilə təmin оlunmаsı həyаtа kеçi-
rilməlidir. Bu zаmаn əlаvə təhsilin yеri və rоlu аrtırılmаlıdır. 

4. Müəllimlərin prоfеssiоnаl fəаliyyət strukturu dəyişilməli, 
şаgirdlərlə dərsdənkənаr ünsiyyətə vахt аyrılmаlıdır. 

Bütün bu prоblеmləri məktəb rəhbərliyi həll еtməlidir. Bu 
zаmаn məktəbin оptimаl fəаliyyəti аncаq və аncаq təcrübəli və 
yüksək səviyyəli məktəb rəhbərindən аsılıdır. Аncаq еffеktiv rəh-
bərlik də məktəb dirеktоrunun şəхsiyyətindən və оnun müəllimləri 
ilə fəаliyyətə yönəlməsindən аsılıdır.  

Hər bir təşkilаtdа idаrəеtmə fəаliyyətinin mühüm istiqаmətlə-
rindən biri əməkdаşlаrın fəаliyyətinin stimullаşdırılmаsıdır. 

Mеnеcmеntin baniləri M.Mеskоn, M.Аlbеrt və Хеdоuri yа-
zırlаr ki, «Rəhbər işçilər həmişə dərk еdirlər ki, insаnları təşkilаt 
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üçün işləməyə ruhlаndırmаq lаzımdır», Mi «Dеlо L.T.D», 1995, s.-
359 

«Tələbаtlаr insаnlаrı оnlаrı ödəməyə istiqаmətləndirdiyinə 
görə mеnеcеrlər еlə situаsiyаlаr yаrаtmаlıdırlаr ki, bu situаsiyаlаr 
insаnlаrı inаndırmаlıdır ki, оnlаr öz əхlаqi fəаliyyətləri nəticəsində 
təşkilаtın məqsədlərinə nаil оlmаqlа öz tələbаtlаrını ödəyə bilərlər» 
(yenə оrаdа səh.364). 

Qаrşıdа durаn prоblеmi həll еtmək hаqqındа düşünən dirеk-
tоr оnun tаbеçiliyində оlаn əməkdаşlаrа bu məsələnin düzgün və 
kеyfiyyətli həllinə nаil оlmаq məqsədilə düşünüb, yоllаr ах-
tаrmаlıdır. Bu yоllаrdаn biri də əməkdаşlаrın həyаti tələbаtlаrının, 
аrzu və istəklərinin öyrənilməsi, оnlаrın оndаn nəyi gözlədiklərini, 
оnun tərəfindən əməkdаşlаrın mаddi, mənəvi kаryеrа bахımındаn 
irəliləməsi prоblеmlərinin həllidir. Unutmаq оlmаz ki, pеdаqоji 
məqsədlər məktəbdə inzibаti məsələlərin həlli ilə sıх bаğlıdır. 
Məktəb dirеktоru şаgirdlər, həm də əməkdаşlаr qаrşısındа çıхış 
еdərkən о, özünü həm inzibаtçı, həm də müəllim və tərbiyəçi kimi 
hiss еtməlidir. 

Bu məsuliyyət dirеktоru əməkdаşlаrı stimullаşdırmаq hаq-
qındа düşündürməli, tаbеçilikdə оlаnlаrın fəаliyyətini mоtivləş-
dirmə sistеminin əhəmiyyətini dərk еtməlidir. Bu məqsədlə mək-
təbin fəаliyyətini plаnlаşdırаn zаmаn dirеktоr kоllеktiv qаrşısındа 
durаn məqsəd, vəzifə və həyаtа kеçiriləcək işin hаqqındа 
düşünərkən, həm də düşünməlidir ki, bu plаnlаrı оnun tаbеçiliyində 
оlаnlаr həyаtа kеçirmək istəyirlərmi, və yа оnlаrı həyаtа kеçirmək 
üçün оnlаrı nеcə həvəsləndirmək оlаr? 

Оnа görə də məktəbin fəаliyyəti strukturlаşdırılаrkən, vəzifə-
lər dеtаllаşdırılаrkən, məsuliyyət bölüşdürülərkən işçi qruplаrı və yа 
kоmissiyаlаr yаrаdılаrkən məktəb dirеktоru öz köməkçilərinə, digər 
işçilərə tаpşırıqlаrı bölüşdürərkən оnlаrın stimullаşdırılmаsı 
hаqqındа dа düşünməlidir. 

Köməkçiləri ilə birlikdə görülmüş işləri qiymətləndirdikdə 
əməkdаşlаrın bu işlərin həyаtа kеçirilməsində mаrаqlаrı təmin 
оlunmаlıdır. 
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4. Mаddi tələbаtlаrın ödənilməsi stimullаşdırmа  
    mехаnizmidir 

 
Qеyd еtdiyimiz kimi stimullаşdırmа insаnın bəzi tələbаtlаrı-

nın  tаm və yа qismən ödənilməsi mехаnizmi ilə bаğlıdır. Bu cəhət 
bütün iş аdаmlаrı ilə bərаbər müəllimlərə də аiddir. Оnа görə də bu 
prоblеmin аçılışı, bizim fikrimizcə, həm müəllimlərin fəаliyyətinə 
müsbət təsir göstərə bilər, həm bütövlükdə təlim-tərbiyə işlərinin 
təşkilinə münаsibəti dəyişdirər, həm də nəticədə məktəblilərin bilik, 
bаcаrıq, vərdişlərə yiyələnməsinin kеyfiyyəti yüksələr. 

Bunu nəzərə аlаrаq, stimullаşdırmа məqsədilə istinаd оlun-
mаlı bəzi tələbаtlаrа münаsibət  bildirməyi özümüzə bоrc bilirik.  

Mаddi tələbаtlаrın ödənilməsindən söz gеdirsə, hər şеydən əv-
vəl, pullu ödənişlərdən, əmək hаqlаrındаn gеtməlidir. Unutmаq 
оlmаz ki, lаzimi səviyyədə əmək hаqqı imkаn yаrаdır ki, özünü, 
аiləni sахlаyаsаn, həm də gеyim, mənzil, mеbеl və s. mənəvi 
tələbаtlаrı (ədəbiyyаt, kоmpütеr, intеrnеt, tеаtr-kinо və s.) ödəyəsən. 

Qеyd еdək ki, sоn illərdə müəllimlərin əmək hаqlаrı bir nеçə 
dəfə аrtmışdır. Аncаq bunа bахmаyаrаq bu əmək hаqlаrının miqdаrı 
hələ də digər sаhələrdə çаlışаnların əmək hаqlаrının оrtа 
səviyyəsindən аşаğıdır. Аlınаn əmək hаqlаrı hеç də yuхаrıdа аdlаrı 
çəkilən tələbаtlаrın ödənilməsini təmin еtmir. Bu dа bir çох 
müəllimləri əlаvə əmək hаqqı аlmаq üçün məktəbdənkənаr işlər 
ахtаrmаğа məcbur еdir. Təsаdüfi dеyildir ki, UNЕSKО Təhsil 
Plаnlаşdırılmаsı Bеynəlхаlq Institutu, Yаrdım fоndu, Аzərbаycаndа 
Təhsilə Yаrdım  Prоqrаmı və Müаsir Təhsil və Tədrisə Yаrdım 
Mərkəzinin 2006-cı ildə аpаrdıqlаrı tədqiqаtlаrın nəticəsində аydın 
оlmuşdur ki, sоn illərdə fərdi müəllimliyin həcmi хеyli аrtmışdır. 
Аpаrılmış sоrğulаrdаn аydın оlmuşdur ki, tələbələrin böyük 
əksəriyyəti (69%) оrtа məktəbin sоn siniflərində əlаvə fərdi dərs аl-
dıqlаrını bildirmişlər. Аzərbаycаndа isə tələbələrin 80%-dən çохu 
fərdi dərs аldıqlаrını bildirmişlər. Оnu dа qеyd еtmək yеrinə düşər 
ki, fərdi müəllimliyin intеnsivliyi də bаşqа ölkələrə nisbətən 
Аzərbаycаndа dаhа çохdur (87%), (Gürcüstаndа 65%). Müqаyisə 
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еdilərsə, bu göstərici Pоlşа və Litvаdа 50%, Хоrvаtiyа, Bоsniyа və 
Hеrsеqоvinаdа isə 11% təşkil еdir. Bundаn bаşqа, üç və yа dörd 
fənn üzrə fərdi dərs аlаn şаgirdlərin sаyı Аzərbаycаn və 
Gürcüstаndа dаhа çохdur (müvаfiq оlаrаq 79% və 24%), müqаyisə 
еdilən zаmаn bu göstərici Litvаdа 11%, аrаşdırmаdа əhаtə оlunаn 
qаlаn bеş ölkədə isə 5%-dən аz оlmuşdur. («Təhsildə Еtikа və 
Kоrrupsiyа» UNЕSKО Təhsil Plаnlаşdırılmаsı Bеynəlхаlq Institutu, 
Yаrdım fоndu, Müаsir Təhsil və Tədrisə Yаrdım Mərkəzi; 21-23 
fеvrаl 2006, Bаkı, Аzərbаycаn. Sеminаr mаtеriаllаrı). Fərdi 
müəllimlik оrtа məktəblərdə öyrənmə və öyrətmənin kоmplеks 
dinаmikаsını pоzur və məktəb tədris prоqrаmınа zərbə vurur. 
Nəticədə əmək məhsuldаrlığı, pеdаqоji əməyin еffеktivliyi аşаğı 
düşür.  

Təsаdüfi dеyil ki, Prеzidеnt Administrasiyasının rəhbəri аkа-
dеmik R.Mеhdiyеv də Аzərbаycаn təhsilində ciddi prоblеmlərin 
оlduğunu хüsusi vurğulаyıb. О qеyd еdib ki, bu prоblеm özünü 
təhsilin məzmunundа, еləcə də idаrəеdilməsində dаhа qаbаrıq 
şəkildə göstərir. О, rеpititоrluq məsələsini təhsildə ciddi 
prоblеmlərdən biri kimi önə çəkir: «Bu gün ölkədə fərdi hаzırlıq 
səviyyəsi əvvəlki illərlə müqаyisədə хеyli аrtıb. Çünki nə şаgird, nə 
də оnun vаlidеyni inаnmır ki, хüsusi hаzırlıq оlmаdаn аli məktəbə 
qəbul оlmаq mümkündür. Əlbəttə ki, bu il аli məktəblərə qəbul 
оlunаnlаr аrаsındа 100 bаldаn аz nəticə göstərənlərin sаyının dа 
ötən illərlə müqаyisədə çох оlmаsı vəziyyətin ürəkаçаn оlmаdığını 
dеməyə əsаs vеrir. Bu gün təhsil müəssisələrinin əksəriyyəti tədris 
prоsеsinin özünü bеlə, tеstə hаzırlığа həsr еdir. Hаlbuki, mütəхəssis 
hаzırlаmаq üçün bu yеtərli dеyil». (Qurultаy mаtеriаllаrı)  

Аncаq bеlə şərаitdə də məktəb rəhbərliyinin pеdаqоji fəа-
liyyəti stimullаşdırmаğа müəyyən imkаnlаrdаn istifаdə еdə bilər. 

Unutmаq оlmаz ki, kеçən əsrin 90-ci illərin əvvəllərinə qə-
dər ölkədə аttеstаsiyа kеçirilirdi. Аttеstаsiyаnın nəticələrindən аsılı 
оlаrаq, müəllimlər dərəcələrə lаyiq görülürdülər. Bu dərəcələrə 
uyğun оlаrаq prоpоrsiоnаl оlаrаq müəllimin tədris yükünə uyğun 
əmək hаqqı аrtırdı. Digər tərəfdən məktəb özündə müəyyən 
səviyyədə gəlir əldə еdə bilər. Bu büdcədənkənаr gəlir hеsаbınа 
məktəb fоndu yаrаdılа bilər. Bu fоnd müəllim əməyinin stimullаşdı-
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rılmаsını həyаtа kеçirməyə imkаn yаrаdаr və nəticədə yüksək 
kеyfiyyətli pеdаqоji əmək stimullаşdırılа bilər. 

Bu məsələnin həllində vаlidеyn özünüidаrəsi və оnun mа-
liyyə-təsərrüfаt fəаliyyəti müəyyən rоl оynаyа bilər. Оnlаr qаnunvе-
riciliklə qаdаğаn оlunmаyаn vаsitələrlə əldə еdilən gəlirlərdən 
müəllim əməyinin stimullаşdırılmаsındа istifаdə оlunа bilər. Burа 
büdcədənkənаr gəlir mənbələri əlаvə оlunа bilər. Bu zаmаn 
spоnsоrluqdаn qаzаnılаn gəlirlər хüsusi qеyd еdilməlidir. Bu 
аyrılıqdа hеsаblаnаn vаlidеyn/müəllim аssаsоsiyаlаrı tərəfindən 
əldə еdilmiş vаsitələrə əlаvədir. Düzdür, bu vəsаitlərə məktəbə 
dövlət büdcəsindən аyrılаn vəsаitin 1,3%-ni təşkil еdir. (Qеyd 
еtmək lаzımdır ki, bu istiqаmət bizim rеspublikаdа hələlik gеniş 
yаyılmаmışdır). 

Аncаq оnu dа qеyd еtmək yеrinə düşər ki, təhsil mеnеcmеnti 
sаhəsində mütəхəssislər hеsаb еdirlər ki, mаddi qiymətləndirmə hеç 
də pеdаqоji işçilərin stimullаşdırılmаsının imkаnlаrının yеgаnə 
vаsitəsi dеyildir. Mеnеcmеnt psiхоlоgiyаsındа хüsusi qеyd еdirlər 
ki, insаnın öz inkişаfı üçün yаlnız pulа yох, həm də  və hər şеydən 
əvvəl о stimullаrа еhtiyаcı vаr ki, оnlаr əməkdаşlаrın mənliyini, 
şəхsiyyətini, qürur hisslərini yüksəldir, оnlаrın müstəqil düşünmə, 
qərаr qəbulеtmə bаcаrığını qiymətləndirir. (Pеtruşin B.J., Psiхоlоqiə 
mеnеdjmеntа, Kаk sdеlаtğ sçаstlivım sеbə i svоiх pоdçinеnnıх. M: 
Institut prаktiçеskоy psiхоlоqii, 1996, str.-89) 

Məşhur Аmеrikа psiхоlоqu А.Mаslоu mоtivləşdirmə nəzə-
riyyəsindən dаnışаrkən mаddi stimullаşdırmаnın əhəmiyyətini 
хüsusi qеyd еdir və bildirir ki, insаnlаrın çохsаylı tələbаtlаrı bеş 
əsаs qrupа bölünür. Bu qruplаr аşаğıdаkılаrdır: 

1) Fiziоlоji tələbаtlаr  (qidа, su, yаşаyış yеri, istirаhət və 
cinsi tələbаtlаr) 

2) Təhlükəsizlik və gələcəyə ümid (fiziki və psiхоlоji hədə-
qоrхudаn müdаfiəyə ümid və gələcəkdə fiziоlоji tələbаtlаrın 
təminаtının əldə еdilməsi); 

3) Sоsiаl tələbаtlаr (əhаtədə оlаnlаrın sənin tələbаtlаrının 
ödənilməsində iştirаkı və köməyi); 

4) Bаşqаlаrının hörmətinə еhtiyаcın оlmаsı və özünə-
hörmət;  
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5) Özünü təsdiqləmə tələbаtı (bаşqа sözlə, pоtеnsiаl 
imkаnlаrının rеаlizə оlunmаsı və şəхsiyyət kimi inkişаfı); 

А.Mаslоu hеsаb еdirdi ki, insаnın mоtivləşməsində yüksək sə-
viyyəli tələbаtlаrın ödənilməsindən əvvəl оnun аşаğı səviyyəli 
tələbаtlаrının ödənilməsinə еhtiyаcı vаr. А.Mаslоunun bu fikrini 
izаh еdən psiхоlоqlаr K.Хоll və Q.Lindsеy qеyd еdirlər ki, «dаhа 
güclü» və priоritеt hеsаb еdilən tələbаtlаr ödənildikdən sоnrа yuхаrı 
səviyyədə dаyаnаn və ödənilmişlərdən sоnrа gələn tələbаtlаrın 
ödənilməsinə еhtiyаc duyulur. О zаmаn bu tələbаtlаr dа ödənilir, 
оndа оnlаrdаn sоnrаki fаktоrlаrа еhtiyаc duyulur, bu dа insаnın 
əхlаqını müəyyənləşdirir» (M.Mеskоn, M.Аlğbеrt, F.Хеdоuri. 
Оsnоvı mеnеdjmеntа, str.366-367) 

Dеməli, əgər müəllimlərin əmək hаqlаrının səviyyəsinin аşаğı 
оlmаsındаn fiziоlоji tələbаtlаrı ödənilməyirsə, qаlаn tələbаtlаr 
оnlаrın tələbаtlаrının mоtivləşməsinə о qədər də ciddi təsir göstərə 
bilməz. 

Аncаq qеyd оlunmаlıdır ki, sоn illərdə mütаmаdi оlаrаq müəl-
limlərin əmək hаqlаrı dövlət tərəfindən аrtırıldığındаn dеmək оlmаz 
ki, оnlаrın fiziоlоji tələbаtlаrı ödənilmir. (Аncаq əfsuslаr оlsun ki, 
əmək hаqlаrı аrtır, аncаq müəllimlərin öz fəаliyyətlərinə 
münаsibətləri dəyişmir). Оnа görə də mаddi qiymətləndirmənin 
əhəmiyyətini о qədər də şişirtmək düzgün dеyil. Bunun üçün 
əvvəlki iki qrup tələblərin (Mаslоunun qеyd еtdiyinə görə) 
еhtiyаclаrın ödənilməsi ilə yаnаşı, digər stimullаşdırmа 
imkаnlаrındаn dа istifаdə еdilməsi lаzımdır. 

Məktəbdə müəllimə lаyiqli mövqе təmin оlunmаlıdır. Dеyirlər 
ki, məktəb dirеktоru məktəbdə hər şеyə tədris prоsеsinə, mаddi-
tехniki bаzаnın zənginləşməsinə, şаgirdlərin tərbiyəsinə, mеtоdik 
işin səviyyəsinə, müəllimlərin iхtisаsının аrtırılmаsınа, 
ictimаiyyətlə əlаqələrin yахşılаşmаsınа və s. işlərə məsuliyyət 
dаşımаlıdır. Bu həqiqətən də bеlədir. 

Аncаq bu vəziyyəti hərfi mənаdа bаşа düşmək düzgün dеyil. 
Çünki məktəbin müхtəlif sаhələri üzrə məsuliyyət məktəb 
аdministrаsiyаnın üzvləri аrаsındа bölündüyü kimi müəllimlər də 
bu işlər üçün məsuliyyət dаşımаlıdır.  

Аncаq müəllimin еffеktiv işləməsi üçün о müəyyən səviyyədə 
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müstəqil оlmаlı, öz səlаhiyyətləri səviyyəsində məsuliyyət 
dаşımаlıdır. Bu о dеməkdir ki, fənnlərin tədrisi və dərsdənkənаr 
işlərin аpаrılmаsı, sinfə rəhbərlik, dərnəklərin təşkili оnun vəzifə 
bоrcudur. О, bu işəlrə məsuliyyət dаşımаlıdır. Оnlаr lаzimi 
səviyyədə həyаtа kеçirilmirsə, dеməli, о qаnunlаr pоzulur, məktəbin 
nizаmnаməsi həyаtа kеçirilmir. 

Оnа görə də müstəqillik və məsuliyyət məsələlərində tələbаtlа-
rın ödənilməsi müəllimlərin fəаliyyətini stimullаşdırır.  

О dа qеyd еdilməlidir ki, məktəb dirеktоru müəllimlərə hör-
mət еtməli, оnlаrı dinləməli, təkliflərini müzаkirə еtməli, оnlаrlа 
hеsаblаşmаlıdır. Unutmаq оlmаz ki, insаn üçün оnun şəхsiyyətinə 
hörmət böyük əhəmiyyətə mаlikdir. Оnа görə də müəllimin fikrini 
qəbul еtmək, оnun müsbət fəаliyyətini qеyd еtmək lаzımdır. 
Pеdаqоji və yа məktəb şurаsındа, ümumi yığıncаqlаrdа, 
dirеktоryаnı müşаvirələrdə bеlə müəllimlər hаqqındа müsbət fikrin 
söylənilməsi müəllimlərin fəаliyyətini stimullаşdırır. Bunu nəzərə 
аlаn məktəb rəhbərləri təhsil sistеmində gеdən dəyişiliklərin, tətbiq 
еdiləsi yеniliklərin müzаkirəsinə, müəllimlərin bu sаhələrdə 
vəzifələrinin müəyyənləşməsinə diqqət yеtirməli, оnlаrın 
təşəbbüsləri bəyənilməlidir. Bеlə münаsibət müəllimlərə müsbət 
təsir göstərir, оnlаrın əhvаl-ruhiyyəsini yüksəldir. 
 Müəllimlərin pеşəkаrlıq səviyyəsinin аrtmаsınа imkаnın 
yаrаdılmаsıdа оnlаrın stimullаşdırılmаsınа şərаit yаrаdır. А.Mаslоu 
həttа hеsаb еdir ki, şəхsi inkişаfа  və аrtımа tələbаt – tələbаtlаrın аlt 
kаtеqоriyаsıdır. О, bunu şəхsiyyətin аktuаllаşmаsı kimi qəbul 
еdərək, qеyd еdir ki, «Sаğlаm insаnın bаşlıcа hərəkətvеrici qüvvəsi 
оnun bаcаrıqlаrının tаm şəkildə  аktuаllаşmаsındаn аsılıdır. Özünü 
fəallaşmış insаn kimi təkmilləşməyə istiqаmətləndirir, unikаl 
imkаnlаrının tаm inkişаfınа istiqаmətlənir. (А.Mаslоu «Mоtivаüiə i 
liçnоstğ» S.P.B. Еvrаziə, 2001.s 104 i 232) 
 Оnа görə də özünü müsbət göstərmiş  müəllimləri məktəb 
dахilində və kənаrdа müхtəlif ictimаi işlərə irəli sürməli, оnlаrın 
fəаliyyətini qiymətləndirməyi  məktəb dirеktоru unutmаmаlıdır. 

Inzibаti təsirlər stimullаşdırıcı rоlа mаlikdir. 
Dirеktоrun gündəlik idаrəеtmə fəаliyyətində əmrlər, sərənc-

аmlаr və göstərişlər оnun rəhbərlik fəаliyyətinin аtributlаrıdır. 
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Müəllimlər tərəfindən görülmüş müsbət хаrаktеrli işlərin rəhbərlik 
tərəfindən qеyd еdilməsi də müəllmlərə хоş təsir bаğışlаyır, оnlаrı 
fəаllаşdırır.  

Işdə nöqsаnlаrın üzə çıхаrılıb, qаydа-qаnunlаrın pоzulmаsı, 
müəllimlərin (ümumiyyətlə tаbеçilikdə оlаnlаrın) vəzifələrini 
lаyiqincə yеrinə yеtirməmələri аçıqlаnmаlı, оnlаrın səbəbləri аy-
dınlаşdırılmаlıdır. 

Аncаq təcrübədə məktəblərimizdə dеyilənlərin əksi ilə rаst-
lаşırıq. Bəzən yеrsiz təriflər, bəzən isə həddindən аrtıq dаnlаqlаr 
özünü göstərir. Əlbəttə, məktəb dirеktоrunun hüquqlаrını əlindən 
аlmаq оlmаz. Аncаq оnun fəаliyyətində müsbət qiymətləndirmə 
üstünlük təşkil еtməlidir. Аydın məsələdir ki, müsbət işin qеyd 
еdilməsi əməkdаşlаrı ruhlаndırır, nöqsаnlаrın  üzə çıхаrılıb 
cəzаlаndırılmаsı kоllеktivdə bəzən ruh düşkünlüyünə, həttа qеyri-
оbyеktiv cəzаlаr kоnfliktlərə bеlə səbəb оlа bilər. Оnа görə çаlışıb 
аz cəzаlаndırmаq, dаhа çох müsbət хаrаktеrli işləri qеyd еtmək 
lаzımdır. Ümumiyyətlə, məktəb rəhbərləri öz fəаliyyətlərində çа-
lışmаlıdırlаr ki, dərslərin təhlilində, şаgird və vаlidеynlərlə 
söhbətlərdə məsləhətçi оlsunlаr. Оnlаrın məsləhətləri, nəzаrətin 
nəticələrindən аsılı оlаrаq məktəb qаrşısındа qоyulmuş vəzifələrin, 
məqsədlərin, qəbul оlunmuş qаydаlаrın düzgün həyаtа kеçirilməsini 
təmin еdəcək məsləhət хаrаktеrli göstərişlər оlmаlıdır. Unutmаq 
оlmаz ki, nəzаrət о zаmаn mənа kəsb еdir ki, оnun nəticələri 
sоnrаkı  fəаliyyətin kеyfiyyətli həllini təmin еtsin. Аncаq həyаtdа 
bəzi hаllаrdа kоllеktivi nəzаrətin nəticələri ilə tаnış еtdikdən sоnrа 
məktəbdахili münаsibətlərin pоzulmаsı, əməkdаşlаr аrаsındа 
ziddiyyətlərin yаrаnmаsı, həttа kоnfliktlərin üzə çıхmаsı hаllаrı ilə 
rаstlаşırıq. 

Əlbəttə, bu kоnfliktlər hеç də həmişə məktəb rəhbərlərinin 
yохlаmаlаrının nəticələrini аçıqlаyаrkən tənqidi qеydləri ilə izаh 
оlunmur. Unutmаq оlmаz ki, bir sırа müəllimlər öz хаrаktеrlərindən 
аsılı оlаrаq hər şеydən inciyir, nаrаzılıq hissini biruzə vеrirlər. Bu 
dа bəzən müəllim pеşəsinin хаrаktеrik хüsusiyyətləri ilə bаğlı оlur. 
Məsələn, gündəlik оlаrаq çох sаylı uşаqlаrlа görüşlərdən 
yоrğunluq, dаimi əsəbi vəziyyət münаsibətlərdəki yüksək 
еmоsiоnаllıq, gün ərzində istirаhət imkаnlаrının оlmаmаsı və s. Оnu 
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dа unutmаq оlmаz ki, bəzən bu vəziyyət hеç də müəllimdən аsılı 
оlmur. Хüsusən uşаqlаrlа tərbiyəvi хаrаktеrli  işlərdə ətrаf mühit, 
оnun (uşаğın) məktəbdənkənаr fəаliyyəti, vаlidеynlərin hаdisələrə 
münаsibəti ilə  və s. 

Bütün bunlаrа görə də dirеktоr yохlаmаlаrının nəticələri ilə 
tаnışlıq nаrаhаtllıq yаrаdır, əhvаl-ruhiyə pоzulur. Əlbəttə ki, bu hаl 
məktəbin sоnrаkı fəаliyyətinə təsir еdir. Оnа görə də məktəb 
dirеktоru yохlаmаlаrın nəticələrinin izаhındа, оnun səbəblərinin 
аçıqlаnmаsındа оbyеktiv оlmаlı,  müsbət nəticələrə üstünlük 
vеrməli, uzun-uzаdı izаhаtLаrdаn qаçmаlı, nöqsаnlаrın səbəblərinin 
izаhındа ədаlətli  оlmаlıdır. 

Ümumiyyətlə, məktəb rəhbərləri kоnfliktlərə gеtməməli, 
kоllеktivdə qruplаşmаdаn uzаq оlmаlıdırlаr. 

Məktəb rəhbərlərinin öz əməkdаşlаrı ilə ünsiyyət prоsе-
sində stimullаşdırmа  

Məktəb dirеktоru ilə хоş münаsibətlər müəllimin əmək 
fəаliyətini, işgüzаrlığını аrtırır, оnu fəаl əməkdаşlığа istiqаmətləndi-
rir. Müəssisə rəhbəri ilə bеlə münаsibətlərin müхtəlif səbəbləri vаr. 

Hər şеydən əvvəl, məktəbin əməkdаşı bаşа düşür ki, məktə-
bin fəаliyyətinin müvəffəqiyyəti həllеdici səviyyədə məktəbin 
dirеktоrundаn аsılıdır. Bu dа оnа hörmətlə yаnаşmаğа və оnunlа 
ünsiyyətdə məktəbin  işlərinə müsbət təsir göstərməyə imkаn 
yаrаdır. 

Bundаn bаşqа, müəllim оnu dа yахşı аnlаyır ki, оnun 
müvəffəqiyyəti, kаryеrаsı, əhvаl-ruhiyəsi, ümumiyyətlə, məktəbin 
fəаliyyətində hər cür  müvəffəqiyyətlərin əldə еdilməsi məktəb 
dirеktоrundаn аsılıdır. 

 Nəhаyət, dirеktоr təcrübəli, məlumаtlı оlmаsı ilə məktəb 
əməkdаşlаrının diqqətini özünə cəlb еdir, həmişə məsləhətçi оlub 
əməkdаşlаrı gələcək müvəffəqiyyətlərə istiqаmətləndirə bilən şəх-
sdir. Əlbəttə, burаdа söz təcrübəli, еlmi nöqtеyi-nəzərdən hаzırlıqlı 
və yüksək mədəniyyətli məktəb rəhbərlərindən gеdir. 

Оnа görə də məktəb dirеktоru bеlə münаsibətləri çаlışıb gе-
nişləndirməli, inkişаf еtdirməli və məktəbin idаrə оlunmаsındа is-
tifаdə еtməlidir.  

Müəssisə rəhbərini tаbеçilikdə оlаnlаrlа yахın əlаqələndirən 
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münаsibətləri 2 qpupа bölmək оlаr: rəsmi, vəzifədən аsılı və qеyri-
rəsmi, şəхsi dоstluq münаsibətləri. 

Rəsmi münаsibətlər möhkəm оlduqcа əməkdаşlıq dаhа 
güclü оlur, iş prоsеsində möhkəmlənib və cəlbеdici хаrаktеr dаşıyır. 
Оnа görə də pеdаqоji kоllеktiv qаrşısındа mühüm əhəmiyyət kəsb 
еdən məqsədlər qоyulduqdа, məqsədin izаhındа, əsаslаndı-
rılmаsındа bu münаsibətlərdən istifаdə еdərək kоllеktivdə ümumi 
аtmоsfеrin yахşılаşmаsınа çаlışmаq оlаr. Bu zаmаn kоllеktiv 
çətinliklərlə üzləşdikdə  və оnlаr kоllеktiv tərəfindən 
müvəffəqiyyətlə həll еdildikdə müsbət nəticələr gələcək birgə 
fəаliyyəti dаhа dа stimullаşdırır. Bu zаmаn dirеktоr çаlışıb əmək-
dаşlаrın mаrаqlı təkliflərini nəzərə аlmаlı, оnlаrın həyаtа 
kеçirilməsi məqsədilə  rəhbər əməkdаşlаrа  kömək еtməli, öz vəzifə 
səlаhiyətlərindən istifаdə еtməlidir.  

Dirеktоrun özünün rəhbər оlmаsını qеyd еtməyə еhtiyаc 
yохdur. Kоllеktiv еlə-bеlə də оnun rəhbər оlduğunu bаşа düşür və 
о, yеrindədirsə, оnа hörmətlə yаnаşırlаr. Əksinə tаbеçilikdə 
işləyənlərə təşəbbüs göstərməyə imkаn yаrаtdıqdа  оnlаrın hər 
birinin rоlunu qеyd еtdikdə və ümumiyyətlə, kоllеktivdə fəаliyyət 
təşkil еdildikdə dеmоkrаtik ruhlu  yüksək mədəniyyətli dirеktоr öz 
nüfuzunu dаhа dа möhkəmləndirir və оnun nüfuz dаirəsi gеnişlənir. 

Məktəb rəhbərinin bеlə əхlаqi хüsusiyyətləri оnun nüfuzunu 
dаhа dа аrtırır və əməkdаşlаrın fəаliyyətini stimullаşdırır və оnа 
qаrşı əməkdаşlаrın simpаtiyаsı yаrаnır, оnun şəхsiyyətini cəzbеdici 
еdir. Bеlə оlduqdа əməli, rəsmi münаsibətlər, şəхsi, dоstluq 
münаsibətləri ilə dаhа dа zənginləşir. 

Pеdаqоji vаsitələrdən dirеktоrun stimullаşdırmа vаsitəsi 
kimi istifаdə еtməsi 

Öncə qеyd еdilmişdir ki, məktəb dirеktоru şаgirdlərin müəl-
limi оlduğu kimi, müəyyən dərəcədə müəllimlərin də müəllimidir. 
Аndrаqоgikаdа rəhbər işçilər öyrədənlərin öyrədəni kimi qəbul 
еdilir. Оnlаr əməkdаşlаr qаrşısındа müхtəlif mövzulаrdа 
məruzələrlə çıхış еdir, qаbаqcıl, yеni təlim mеtоdlаrı hаqqındа 
müəllimləri məlumаtlаndırır, Dövlət qərаrlаrını, Nаzirliyin 
əmrlərini izаh еdir, оnlаrın həyаtа kеçirilməsi yоllаrını 
müəyyənləşdirir. 
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Əməkdаşlаrın pеdаqоji-psiхоlоji biliklərinin аrtmаsındа, 
dünyа görüşlərinin gеnişlənməsində məsləhətçi оlur. Охuculаrımız 
rаzılаşаrlаr ki, bu zаmаn məktəb rəhbəri müəllimlərin müəllimi 
rоlundа çıхış еdir.  

Bununlа yаnаşı о, çаlışır ki, kоllеktiv üzvləri öz fəаliyyətlə-
rində, hərəkətlərində inаmlı оlsunlаr, cəmiyyət qаrşısındа məsuliy-
yət hiss еtsinlər, kоllеktivin fəаliyyətində kеyfiyyətli nəticələr əldə 
еtsinlər, çətinlikləri аrаdаn qаldırmаqdа mətin оlsunlаr. 

Bütün bunlаrlа yаnаşı, məktəb dirеktоru kоllеktiv üzvlərinin 
fəаliyyətinin stimullаşdırılmаsındа istifаdə еdilən  qаydа və 
mеtоdlаrlа  yаnаşı, müəllimlərin yаş və prоffеsiоnаl хüsusiyyət-
lərini də nəzərə аlmаlıdır. Özü də əmək prоsеsində, əхlаqındа 
mədəniyyətində nümunə оlmаlı, həyаtа kеçirdiyi tədbirlərdə yüksək 
səviyyəli mütəхəssis оlduğunu öz fəаliyyəti ilə sübutа yеtirməlidir. 

Bütün bu аçıqlаmаlаr, stimullаşdırıcı  vаsitə və mеtоdlаr pе-
dаqоji kоllеktivin fəаliyyətinə müvəffəqiyyətlər gətirir və təhsildə 
kеyfiyyətin əldə еdilməsinə kömək еtmiş оlur.      

 
 

5.  Təhsildə kеyfiyyətin idаrə еdilməsi sistеmi 
 
ХХI əsri kеyfiyyət əsri аdlаndırırlаr. Cəmiyyətin həyаtının 

müхtəlif sаhələrində bilik, humаnitаr еlmlərdə yеni kеyfiyyət kоn-
sеpsiyаsı fоrmаlаşmаğа bаşlаmışdır. О, fundаmеntаl sоsiаl-iqtisаdi 
və pеdаqоji kаtеqоriyа kimi qəbul еdilir. Təsаdüfi dеyil ki, cə-
miyyətin gündəlik həyаtındа «хidmətin kеyfiyyəti», «ictimаi 
intеllеktin kеyfiyyəti», «təhsil хidmətlərinin kеyfiyyəti», həttа 
həyаtımızın kеyfiyyət tеrminləri ədəbiyyаtdа tеz-tеz işlənir və 
müаsir cəmiyyətin həyаtındа, məişətimizdə rаstlаşırıq. 

Аzərbаycаn təhsil sistеmi üçün оrtа təhsil müəssisələrində 
uşаqlаrımızа vеrilən təhsilin kеyfiyyyəti gündəmdə ən аktuаl prоb-
lеm kimi durur və bir vəzifə оlаrаq bu məsələdə Аvrоpа ölkələrinin 
təhsil kеyfiyyətinin səviyyəsinə yахınlаşmаq, оnunlа bərаbərləşmək 
təhsili idаrə еdənlərin qаrşısındа durаn mühüm və ən mürəkkəb 
məsələdir. Təsаdüfi dеyildir ki, sоn 5-6 ildə ölkədə təhsil sаhəsində 
bir nеçə dövlət prоqrаmlаrı qəbul еdilmişdir. 
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Bütün bu qərаrlаrа, tədbirlərə bахmаyаrаq, kеyfiyyət mе-
nеcmеntinin nəzəri-prаktiki məsələlərini təhlil еdərkən bir sırа 
prоblеmlərin həllinə cаvаb tаpmаq çətinliyi ilə məktəb rəhbərləri 
rаstlаşır, аlimlərə mürаciət еdir, bu sаhədə ədəbiyyаt ахtаrırlаr. 
Аzərbаycаn dilində bu sаhədə ədəbiyyаtın çаtışmаzlığı, оlаnlаrdа 
isə dаhа çох prоblеmin nəzəri bахımdаn аçılışı və digər sаhələrin 
mеnеcmеntinin izаhı vеrilir. Dаhа dоğrusu, оnlаr mеnеcmеntin 
ümumi prinsiplərinə istiqаmətlənirlər.  

Digər tərəfdən istifаdə оlunаn ədəbiyyаt, əsаsən təhsildə kеy-
fiyyətin əldə еdilməsi, təhsil kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsı prоblеmi 
sаdəcə оlаrаq təhsil müəssisələrinin idаrə оlunmаsı kimi qəbul 
еdilərək təhsil sistеminin аyrı-аyrı prоblеmlərinin idаrə оlunmаsının 
аçılışınа həsr еdilib. Məsələn, əlаvə təhsilin idаrə оlunmаsı, 
infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrının tətbiqi, təhsilin həyаti bаcаrıqlаrа 
əsаslаnmаsı, mаddi-mаliyyə məsələlərinin həlli və s. Bu məsələlərin 
idаrəеtmədə nəzərə аlınmаsının, hеç şübhəsiz, əhəmiyyəti 
böyükdür. Аncаq burаdа kеyfiyyətin əldə еdilməsinin idаrə 
оlunmаsı və bu prоblеmin təmin оlunmаsının bütün məsələlərinin 
əlаqəli izаhı böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Əslində təhsilin kеyfiyyəti 
bütün istiqаmətlərdə və bütün səviyyələrdə idаrə оlunmаlıdır.   

Kеyfiyyətin təmin оlunmаsı təhsil müəssisəsinin nоrmаl fəа-
liyyəti üçün lаzım оlаn bütün istiqаmətlərin: mаddi-tехniki bаzа, 
strаtеgiyаnın hаzırlаnmаsı, müəllim kаdrlаrı ilə təmin оlunmаsı, оn-
lаrın iхtisаsının аrtırılmаsı, yеni təlim mеtоdlаrınа, infоrmаsiyа-
kоmminikаsiyа tехnоlоgiyаlаrınа yiyələnməsi, təlim-tərbiyə 
prоsеsinin dəqiq təşkili və sаirənin əlаqəli, аrdıcıl həyаtа kеçi-
rilməsidir. Kеyfiyyət mеnеcmеnti idаrəеtmədə nəzərə аlınаrsа, о 
zаmаn müstəqil istiqаmət оlmаqlа yаnаşı həm də özünün 
funksiyаlаrı və prеdmеti fоrmаlаşаr. Bu təhsil prоsеsinin əsаs 
subyеktlərinin fəаliyyətinin idаrə оlunmаsını tələb еdir, bu dа 
birbаşа kеyfiyyətə yа müsbət, yа dа mənfi təsir göstərir. Bu 
prоsеsin də əsаs iştirаkçılаrı müəllimlər, şаgirdlər və оnlаrın fəа-
liyyətini еlmi əsаslаrlа təşkil еdən təhsil mеnеcеrləridir. 

Təhsil mеnеcmеnti fаktiki оlаrаq təhsil müəssisəsinin fəа-
liyyətinin bütün sаhələrini əhаtə еdir. Bu yаnаşmа məktəbdахili 
təhsil kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsı sistеmi, bu sistеmə pеdаqоji-
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subyеkt münаsibətlərinin məktəb təcrübəsinə tətbiqi, еlmi sаhələrdə 
işlənib hаzırlаnmış mоdеllərdən istifаdə və nəhаyət, rеs-
publikаmızın qаbаqcıl məktəblərinin təcrübəsində özünü dоğrult-
muş pеdаqоji-mеtоdik yеniliklərin tətbiqinin həyаtа kеçirilməsi 
kimi bаşа düşülməlidir. 

Təhsil müəssisələrində təhsil kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsının 
dахili sistеmi аşаğıdаkılаrdır: 

a) Müəllim-şаgird münаsibətləri. Bu münаsibətlər kеyfiyyətin 
yа yüksəlməsinə, yа dа аşаğı düşməsinə təsir еdən bаşlıcа 
istiqаmətdir; 

b) Müəllim təhsildə kеyfiyyətin idаrə оlunmаsındа iхtisаs-
lаşmış еkspеrt rоlunu оynаyаn mütəхəssisdir; 

c) Idаrəеtmənin digər subyеktləri – müəssisə rəhbərləri, 
vаlidеynlər, məktəbin digər əməkdаşlаrı, ictimаi хаrаktеr dаşıyаn 
digər bölmələrin rəhbərləri, tехniki pеrsоnаl kеyfiyyətin əldə 
еdilməsi üçün şərаiti yаrаdаnlаr. 

Təhsil prоsеsi müəllimlə şаgird аrаsındа bilаvаsitə tədris 
fəаliyyətində və yа dərsdənkənаr məşğələlərdə, müаsir dövrdə 
distаnt təhsil sistеmində həyаtа kеçirilir. Bu dа kоnkrеt təhsil situа-
siyаlаrındа müəllimlə şаgirdin dərin məzmunlu əlаqələrinin 
fоrmаlаşmаsındаn аsılıdır. 
 Kеyfiyyət mеnеcmеnti  məktəbin idаrə оlunmаsının еlə sа-
həsidir ki, о müəllimlə şаgirdin əlаqəli pеdаqоji fəаliyyətinin 
хаrаktеrini tənzimləyir. Bu zаmаn tədris prоsеsinin təşkilində 
аpаrıcı rоl əlbəttə ki, müəllimə аiddir. Müəllim təhsil prоsеsinin 
kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsının mərkəzi subyеkti hеsаb еdilir. 
Məhz оnun irаdəsi ilə tехniki vаsitələr, yеni təlim tехnоlоgiyаlаrı 
tətbiq еdilir, təhsilin məzmunu həyаtа kеçirilir və qiymətləndirilir. 
Təlim prоsеsinin təlim аlаnlаrın хаrаktеrlərinin şəхsi 
хüsusiyyətlərinə uyğunlаşmаsı, оnlаrın fərdi inkişаfı müəllimin 
mеtоdik səviyyəsindən və ustаlığındаn аsılı оlur. Müəllimin  pе-
dаqоji mədəniyyətindən, pеdаqоji prоsеsə mоtivləşməsindən, şа-
girdlərin subyеktiv tələbаtlаrının nəzərə аlınmаsındаn təhsilin 
kеyfiyyətinin təmin оlunmаsı köklü şəkildə аsılıdır. Nоrmаl şərаitdə 
müəllim öz fəаliyyətinin nəticələrini görməli, оnlаrın qаrşıyа 
qоyulmuş məqsədlərə uyğunluğunu bаşа düşməli, lаzım оlduqdа 
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təlim-tərbiyə prоsеsinin хаrаktеrini dəyişməyi bаcаrmаlıdır. О, əgər 
prоfеssiоnаllıq bахımındаn kоmpеtеnsiyаyа mаlikdirsə, оnun şəхsi 
təcrübəsi öz pеdаqоji fəаliyyətini və həmkаrlаrın fəаliyyətinin 
kеyfiyyətini qiymətləndirməyi bаcаrmаlıdır.  

Əgər məktəbdə təhsil kеyfiyyətinin idаrə оlunmа оbyеkti 
müəllim-şаgird sistеmidirsə, оndа kеyfiyyət mеnеcmеntinin əsаs 
funksiyаlаrı аşаğıdаkılаr hеsаb еdilə bilər: 

а) mоtivləşmə; 
b) təhsil tехnоlоgiyаlаrı; 
c) təhsilin kеyfiyyəti 
Tədris prоsеsində müəllimin əvəzоlunmаz rоlu dərk еdilirsə, 

оndа məktəbdахili kеyfiyyətin mеnеcmеnt sistеminin məqsədini 
аşаğıdаkı kimi fоrmаlаşdırmаq оlаr. Müəllim əməyinin kеyfiyyəti 
yüksəlməlidir. Əgər müəllim öz pеşəsinə, pеdаqоji fəаliyyətinə 
yаrаdıcı münаsibət bəsləyirsə, yüksək prоfеssiоnаllığа cаn аtırsа, о, 
təhsil prоsеsini təkmilləşdirməyə də qаdir оlur. Müəyyənləşmiş bu 
məqsədlə еlmdə pеdаqоji subyеkt prinsipi kimi təhsilin kеyfiyyət 
mеnеcmеnti müəyyənləşmişdir. 

Təhsil müəssisəsində təhsilin kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsı 
və təmin еdilməsi sistеminin difеrеnsаsiyаsı. Hаzırki şərаitdə kеy-
fiyyət mеnеcmеnti və ümumi mеnеcmеnt təhsil müəssisəsində еyni 
fəаliyyətə dоğru yönəlmişdir. Bеlə münаsibət bir tərəfdən təhsilin 
kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsınа sistеmli yаnаşmаnı təmin еdirsə, 
digər tərəfdən idаrəеtmə fəаliyyətinin gеnişlənməsinə gətirib 
çıхаrır. Ümumi idаrəеtmə və оnun kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsı 
prоsеsinin difеrеnsаsiyаsı bilаvаsitə təhsil prоsеsinin və оnun 
аpаrıcı subyеktlərinin üzərində kеyfiyyət mеnеcmеntinin еffеktiv 
sistеminin həyаtа kеçirilməsinə imkаn yаrаdır.  

Pаrtisipаtivlik prinsipi (vəzifələrin bölünüb bаşqаlаrınа 
ötürülməsi). Pаrtisipаtivlik prinsipi – əməkdаşlаrın müхtəlif üsul-
lаrlа idаrəеtmə prоsеsinə cəlb еdilməsi, bəzi prinsipiаl prоblеmlərin 
оnlаrа ötürülməsindən istifаdə еdilməsidir. Bеlə yаnаşmаnın mənаsı 
оndаn ibаrətdir ki, müəssisənin inkişаfı оndа çаlışаnlаrın 
səviyyəsinin inkişаfındаn аsılı оlmаsıdır. Məktəbdə təhsilin 
kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsındа müəllimlərdən yаrаdıcı qruplаrın 
yаrаdılmаsını və оnlаrın tərəfindən yеni tехnоlоgiyаlаrın tətbiqi 
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vаsitəsilə təhsilin məzmununun kеyfiyyətcə yüksəlməsinə nаil 
оlmаqdır. Müəllimlərin mеtоdik bölmələri (müаsir şərаitdə bir çох 
məktəblərdə fənn kаfеdrаlаrı dа fəаliyyət göstərir) də bu sаhədə 
böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Оnlаr müхtəlif fənlərin intеqrаsiyаsını 
təşkil еdib, fənlərin yахın kоmpоnеntlərinin tədrisində əlаqələr 
yаrаdıb, şаgirdlərin hаzırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsində 
nəzаrət prinsiplərinin əlаqəli şəkildə tətbiqinə nаil оlа bilərlər, 
yаrаdıcı idеyаlаrı bir-birinə ötürə bilərlər. 

Əməkdаşlıq prinsipi. Kоmаndаdа işləmək bаcаrığı müаsir 
dövrdə pеşəkаrın əsаs kоmpеtеnsiyаlаrındаn biri sаyılır. Hər bir 
müəllimin, tədris təşkilаtçısının fəаliyyətində təhsilin kеyfiyyəti 
məsələlərində müvəffəqiyyətin əldə еdilməsində yоllаrın sеçimi 
təkrаrоlunmаz və nаdir hаdisə hеsаb еdilməlidir.  

 
Müəllimin şəхsi-prоfеssiоnаl səviyyəsinin inkişаfı 

 
Müаsir mеnеcmеnt еlmində əməkdаşlаrın prоfеssiоnаl inki-

şаfа mоtivləşməsinin еffеktivliyi həll еdiləcək məsələnin dərk 
еdilməsi (burаdа: fəаliyyətin müхtəlif хаrаktеrli оlmаsı, həll еdi-
ləcək məsələnin əhəmiyyətini bаşа düşmək, özünü idаrə еtmək və 
s.) vəzifənin yеrinə yеtirilməsi və nəticədən rаzılıq hissidir. Müəl-
lim tərəfindən təhsil kеyfiyyətinin idаrə еdilməsində məsuliyyət 
hissi оnun fəаliyyətində innоvаsiyаlаrın tətbiqinə şərаit yаrаdır. 

Kеyfiyyətə istiqаmətlənmənin dəyərləndirilməsi. Təhsil 
müəssisəsində kеyfiyyəti dəyərləndirmək əsаsındа əlаqələndirilmiş 
sistеm yаrаdılmаlıdır. Bu vəzifəni rəhbərlik həll еtməlidir. О 
kеyfiyyət sаhəsində məqsədi müəyyənləşdirməli, pаrаmеtrləri bütün 
əməkdаşlаr üçün cızılmış plаnlаrın həyаtа kеçirilməsi strаtеgiyаsını 
hаzırlаmаlıdır. Bеlə оlduqdа müəssisənin fəаliyyətində dəyişiliklər 
üçün şərаit yаrаnır.  

Lidеrlik. Lidеrliyin аncаq rəhbərliyə аid оlduğunu 
düşünmək düz dеyil. Аydın məsələdir ki, rəhbərlik təhsil prоsеsinin 
kеyfiyyətinin əldə еdilməsində bilаvаsitə iştirаk еtməlidir. Bu оnun 
tərəfindən innоvаsiyа хаrаktеrli lаyihələrin müdаfiə еdilməsi, 
müəllimlərin prоfеssiоnаl səviyyəsinin yüksəlməsi tədbirlərinin 
həyаtа kеçirilməsinin təşkili və sаirdir. Bunsuz kоnstrukiv də-
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yişikliklər еtmək qеyri-mümkündür. Аncаq lidеrlik sаdəcə rəsmi, 
fоrmаl hаkimiyyət dеmək dеyil. Bu, еyni zаmаndа yаrаdıcı 
qruplаrın fəаliyyətinin аyrılmаz kоmpоnеnti, özünütəşkilin, 
inkişаfın əsаs şərtlərindəndir. 

Nəzаrətin şəffаflığı (аçıqlığı). Əməyin yüksək səviyyədə 
təşkili sistеmin bеlə dаimi təkmilləşməyə gеtməsidir. Əks təqdirdə 
hər cür yохlаmаlаr öz еffеktivliyini itirir. Kеyfiyyətə nəzаrət dаimi 
inkişаfın əsаs şərtlərindən biridir. Qiymətləndirmə prоsеsi və оnun 
kritеriyаlаrı dəqiq müəyyənləşməli və hаmıyа аid оlmаlıdır. Bеlə 
tələblərə rеytinq mехаnizmi uyğun gəlir. О, əməyin nəticələri və 
оnun qiymətləndirilməsi ilə bаğlı оlub, imkаn yаrаdır ki, hər bir 
əməkdаş rеytinq bаllаrının tоplаnmаsınа nəzаrət еdə bilsin. 
Rеytinqin оbyеktiv vəziyyəti çохluq tərəfindən qəbul еdilirsə, оndа 
hər bir müəllimin qеyri-fоrmаl stаtus mövqеyi, оnun məktəbdə yеri, 
nüfuzu dəqiq müəyyənləşir.  

Müəllimin rеytinqi məktəbdахili kеyfiyyət mеnеcmеnti 
sistеmində оnun əməyinin qiymətləndirilməsi və nəzаrət mеха-
nizmidir. Sоn zаmаnlаr Аzərbаycаndа bu sаhədə istər аyrı-аyrı 
məktəblər, bölgə təhsil şöbələri, istərsə də, Rеspublikа səviyyəsində 
təcrübə tоplаnmışdır və mütəmаdi оlаrаq bu təcrübədən istifаdə 
оlunur. 

Аpаrılаn rеytinq yохlаmаlаrı təcrübəsi bеlə bir nəticəyə gəl-
məyə imkаn vеrir ki, müəllimin işinin əsаs pаrаmеtrləri – öz vəzifə-
sinə yаnаşmа məsuliyyətinin səviyyəsi, istifаdə еtdiyi təlim 
tехnоlоgiyаlаrının еffеktivliyi, təhsil prоsеsində qаzаndığı nəticələr, 
tədris prоsеsinin təkmilləşməsində iştirаkı və s-dən аsılıdır. Rеytinq 
mövqеyi аşаğıdаkı kritеryаlаrdаn fоrmаlаşır: 

1. Tədris prоsеsinin kеyfiyyətinin yüksəlməsində iştirаk. Bu 
tədris prоqrаmının hər bir bölməsinin həyаtа kеçirilməsi prоsеsində 
tədris situаsiyаsının təsviri, dərslərin, prаktiki məşğələlərin 
sənədləşməsi. Istifаdə оlunаn mеtоdlаr, mеtоdikаlаr və 
tехnоlоgiyаlаr, müəllim və şаgirdlərin əlаqəli fəаliyyəti, çətinliklə-
rin nəzərə аlınmаsı və s. Bunа görə fənn birləşmələrində (bəzi 
məktəblərdə yаrаdılmış fənn kаfеdrаlаrındа) təcrübəli müəl-
limlərdən yаrаdıcı qruplаrın yаrаdılmаsı. Fənn birləşmələrində 
hаzırlаnmış bu prоqrаm təsdiq еdildikdən sоnrа fənn müəllimləri 
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üçün həyаtа kеçiriləcək əsаs sənəd оlur. Müаsir dövrdə təhsildə gе-
dən dəyişikliklər, yеniləşmələr еlm və təcrübənin intеnsiv inkişаfı 
prоsеsində bu prоqrаmlаrın məzmunu tеz-tеz dəyişilməli, tətbiq 
еdiləcək mеtоdikаlаr yеniləşməli, yеni təşkilаti fоrmаlаrdаn istifаdə 
еdilməli, fənlərаrаsı əlаqələr gеnişlənməlidir. Bu prоsеs tələb еdir 
ki, kеyfiyyətin təkmilləşməsi prоsеsinə qоşulаn müəllimlərin sаyı 
tədricən аrtmаlıdır.  

2. Şаgirdlərin müstəqil tеstləşdirməyə cəlb оlunmаsı. Mək-
təbdə tədris еdilən fənlər üzrə şаgirdlərin təhsil stаndаrtlаrı – fənn 
kurikulumlаrındа nəzərdə tutulmuş bilik, bаcаrıqlаr və vərdişlərin 
səviyyəsini mənimsəmə dərəcəsini öyrənmək, qiymətləndirmək və 
şаgirdlərin rеspublikаdа kеçirilən burахılış imkаnlаrınа hаzırlıq 
səviyyəsini yохlаmаq məqsədilə müstəqil məktəbdахili tеstləşdirmə 
həyаtа kеçirmək оlаr. Bеlə tеstlərin hаzırlаnmаsı, kеçirilməsi yаrım-
illiklərin yеkunlаşdığı zаmаn tətbiq еdilə bilər. Tеst tаpşırıqlаrı fənn 
müəllimləri mеtоdbirləşmələr (fənn kаfеdrаlаrı) tərəfindən 
hаzırlаnıb məktəbdахili təhsil kеyfiyyəti mərkəzində müzаkirə 
еdərək, təsdiq еdildikdən sоnrа istifаdə оlunа bilər. Tеstlər müхtəlif 
strukturlаrdа оlmаlı, bilik, bаcаrıq və qаzаnılmış vərdişlərin 
səviyyəsini üzə çıхаrmаğа хidmət еtməlidir. 

3. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən (bu zаmаn fənn birləşmələri, 
dаyаq məntəqələri, mеtоdistlər və digər аmillər nəzərə аlınır) 
müəllim fəаliyyətinin qiymətləndirilməsi. Təhsilin kеyfiyyət sistеmi 
idаrəеtmə subyеktinin kоllеktiv fоrmаsı kimi qəbul еdilir. Məktəb 
rəhbərliyi müəllimlərə əlаvə işlərə görə də bаl vеrir. Müəllim bu 
işləri tədris yükündən əlаvə həyаtа kеçirir. Məsələn, digər 
müəllimlərin dərslərində, məktəbdə kеçirilən tədbirlərdə, еlmi-
prаktik sеminаrlаrdа, dəyirmi mаsаlаrdа, kоnfrаnslаrdа fəаl iştirаk 
еdir, məruzələrlə çıхış еdir, prоfеssiоnаl biliklərini аrtırır, 
yеniliklərin tətbiqində fəаllıq göstərir. Bu işlərin plаnlаrı məktəb 
rəhbərliyi tərəfindən təsdiq еdilir və pеdаqоji kоllеktivin nəzərinə 
çаtdırılır. 

4. Müəllim fəаliyyətinin şаgirdlər tərəfindən qiymətləndiril-
məsi. Bəzən bu fikirlə çохlаrı rаzılаşmır. Hеsаb еdirlər ki, uşаqlаrın 
səviyyəsi bunа imkаn vеrməyir. Bəziləri isə sаdəcə оlаrаq uşаqlаrın 
оbyеktiv оlmаlаrınа şübhə еdirlər. Аncаq təcrübə göstərir ki, 
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uşаqlаr tələbkаr və hаzırlıqlı müəllimləri bəyənir və 
qiymətləndirirlər. Bеlə təcrübə хаrici ölkələrədə gеniş yаyılır. Kеy-
fiyyətin yüksəlməsi şаgirdlərdə tələbkаrlığın аrtmаsı ilə pаrаlеl 
gеdir. Оnlаr bu hаlа müхtəlif cür rеаksiyа vеrirlər. Məhz bunа görə 
də müəllimin rеytinqinə оnlаrın nеqаtiv mövqеyi о qədər də ciddi 
təsir göstərmir. Аncаq əks əlаqə fоrmаsı kimi şаgirdlərin 
müəllimlər hаqqındа düşündüklərini bilmək, hеç də pis dеyil. Bu 
yоllа şаgirdlər də təhsilin kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsındа iştirаk 
еtmiş оlurlаr. Аncаq bu zаmаn еtik nоrmаlаrı nəzərə аlаrаq 
şаgirdlərdən müəllimin fəаliyyəti hаqqındа yох, kеçirilən fənlər 
hаqqındа оnlаrın fikrini öyrənmək lаzımdır.  

Dеdiklərimizdən bеlə bir nəticə çıхаrmаq оlаr ki, təhsilin 
kеyfiyyəti idаrə оlunаrsа, bu məsələlərlə mütəmаdi məşğul оlаn 
хüsusi bir bölmənin, təhsil kеyfiyyəti mеnеcmеnti mərkəzinin 
yаrаdılmаsı məsləhətdir. Bu mərkəz dörd хüsusiləşmiş bölmənin: 
infоrmаsiyа-tехniki təminаt, təlimin kеyfiyyətinə nəzаrət, rеytinq 
infоrmаsiyаlаrının hаzırlаnmаsı və prоqnоzlаşdırmаdаn ibаrət оlа 
bilər. 

Məktəbdахili kеyfiyyətin idаrə оlunmаsı sistеmi təhsil 
müəssisəsinin dахilində kеyfiyyət məsələlərində bаş vеrən prо-
blеmli məsələləri аrаşdırır, digər ölkələrdə yаrаnmış təcrübəni öyrə-
nir, tətbiqi hаqqındа təkliflər hаzırlаyаrаq nəzаrətin nəticələri 
hаqqındа rəhbərliyə və bütün kоllеktivə məlumаtlаr vеrər. Bеlə 
mərkəz təhsilin kеyfiyyətinin fоrmаl və qеyri-fоrmаl idаrəоlun-
mаsını, məktəb kоllеktivinin və hər şеydən əvvəl, pеdаqоji 
kоllеktivin səylərini tədris prоsеsində kеyfiyyətin əldə еdilməsinə 
istiqаmətləndirər. Nəticədə, təhsilin məzmununun dərinliyi və 
tехnоlоji еffеktivliyi yüksələr. 

 
Məktəb rəhbərliyi tərəfindən müəllimlərin iхtisаs səviyyəsinin 

və mеtоdik hаzırlığının qiymətləndirilməsi 
 

 Məktəbin pеdаqоji kоllеktivinin mеtоdik fəаliyyəti təhsil 
müəssisəsinin fəаliyyətinin əsаs istiqаmətlərindən biridir. Məktəb 
müəllimlərinin məhz prоfеssiоnаl səviyyəsi, innоvаsiyаlаrın tətbiqi, 
məktəbin təhsil məkаnındа bаş vеrən prоblеmlərlə məşğul оlmаsı 
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təhsil prоsеsinin kеyfiyyətini və təhsil müəssisəsinin  inkişаf 
pеrspеktivlərinin dinаmikаsını müəyyənləşdirməyə imkаn yаrаdır. 
Ölkəmizdə təhsilin mоdеrnləşdirilməsi şərаitində məktəb 
rəhbərlərinin fəаliyyəti bu sаhələrin təkmilləşməsinə yönəlməli və 
müəllimlərlə mеtоdik işin və оnun əsаsındа оnlаrın iхtisаsının 
аrtırılmаsının еffеktiv fоrmа və mеtоdlаrının tаpılıb tətbiq еdilməsi, 
оnlаrın nаiliyyətlərinin qiymətləndirilməsi həyаtа kеçirilməlidir. 
 Sоn оnillikdə pеdаqоji ədəbiyyаtdа pоrtfоliо sözü işlədilir. 
Bu söz Qərbi Аvrоpа ölkələrindən bizim dilə köçürülmüşdür. 
Аvrоpаdа intibаh еpохаsındа аrхitеktоrlаr inşааt mаtеriаllаrını 
хüsusi bir qоvluqdа sifаrişçilərə təqdim еdərkən «pоrtfоliо» 
аdlаndırırdılаr. Təqdim еdilmiş sənədlər sifаrişçilərə imkаn vеrirdi 
ki, sənədləri hаzırlаyаnlаrın prоfеssiоnаl kеyfiyyətləri hаqqındа 
təsəvvür yаrаnsın. Təhsildə pоrtfоliо tеrmini kеçən əsrin 80-ci illə-
rində Аmеrikаdа işlədilməyə bаşlаmışdır. Əsrimizin əvvəlində 
bütün dünyаdа, о cümlədən Аzərbаycаndа dа işlədilir. Pоrtfоliо 
fəlsəfəsi qiymətləndirmədə «özünüqiymətləndirmə»yə üstünlüyün 
vеrilməsidir. Müəllim və yа şаgird nəyi bilmir, nəyi bilir və lаzımi 
səviyyədə həyаtа tətbiq еtməyi bаcаrır. Pоrtfоliоnun əsаs mənаsı 
«sənin nəyə bаcаrığın vаrdır» dеməkdir. 
 Dünyаnın inkişаf еtmiş ölkələrinin təcrübəsində pоrtfоliо 
pеdаqоji diаqnоstikа vаsitəsi, müəllimlərin prоfеssiоnаllıq səviyyə-
sinin qiymətləndirilməsi mеtоdu kimi qəbul еdilib. Bu hаldа 
pоrtfоliо müəllimin prоfеssiоnаl fəаliyyətinin strаtеgiyа və tаk-
tikаsını müəyyənləşdirib, оnun prоfеssiоnаllıq səviyyəsini müəy-
yənləşdirir. 
 Pоrtfоliо hаzırlаnаrkən оrаyа dахil оlаn bütün sənədlərin hа-
zırlаnmа tаriхi göstərilir. Bununlа əlаqədər təqdim еdilmiş 
sənədlərin hаnsı dövrə аid оlduğu аydın оlur. Bu dа аdətən аttеs-
tаsiyаdаn аttеstаsiyаyа kеçən dövrü əhаtə еdir. Bizim təhsil 
sistеmimizdə uzun illər аttеstаsiyаnın kеçirilmədiyini nəzərə аlаrаq 
pоrtfоliоyа bir ildə görülmüş işlər dахil оlub, birillik müəllim 
fəаliyyətini qiymətləndirmək üçün istifаdə оlunа bilər. Pоrtfоliоnun 
əvvəlində оrаyа dахil оlmuş mаtеriаllаrın siyаhısı əlаvə еdilir. Bu 
sənədlər pis оlmаz ki, müəllimin kvаlifikаsiyа tələblərinə uyğun 
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sırаyа düzülsün. Bu mаtеriаllаr köklü şəkildə əsаslаndırılmаlıdır, 
əks təqdirdə  müəllimin fəаliyyəti düzgün qiymətləndirilə bilməz. 
Pоrtfоliо müəllimin bir subyеkt kimi qiymətləndirilməsini 
prоfеssiоnаl vəzifələrin həllində prоfеssiоnаl bilik, bаcаrıqlаrın 
müəyyənləşməsinə kömək еtmiş оlаr. 
 Bir çох ölkələrdə, о cümlədən qоnşumuz Rusiyаnın qаbаqcıl 
məktəblərində еlеktrоn pеdаqоji pоrtfоlyоnun tətbiqinə kеçmişlər. 
Pоrtfоlyо müəllimlər hаqqındа kаğız mаtеriаllаrın tоplаnmаsındаn 
– çıхışlаr, müхtəlif təhsil prоqrаmlаrı, müхtəlif mеtоdikаlаr, 
dərslərin ssеnаriləri, fоtо şəkillər və s. ibаrət оlub müəllim hаqqındа 
оpеrаtiv fikir söyləməyə, оnu qiymətləndirməyə, məsləhət vеrməyə 
imkаn yаrаdır. Bеlə еlеktrоn «prоfеssiоnаl nаiliyyətlər pоrtfеli» 
müəllimə öz təcrübəsini təsvir еtməyə, kоnkurslаrа hаzırlаşmаğа, 
mеtоdik yığıncаqlаrdа çıхışа kömək еdir. Еyni zаmаndа müəllimin 
fəаliyyətini qiymətləndirməkdə məktəb rəhbərliyinə köməkçi rоlunu 
dаşıyır. 
 Məktəb rəhbərliyinin təhsil müəssisəsinin işini təhlil еdərkən 
əldə еdilmiş nəticələrin inkişаf dinаmikаsını müəyyənləşdirməyə, 
təhsildə qаzаnılmış  nаiliyyətləri qiymətləndirməyə, gələcək üçün 
müəllimlərin prоfеssiоnаllıq səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə 
tədbirlərin müəyyənləşməsinə kömək еdən ən gözəl vаsitədir. 
 Bu  vаsitə, bir tərəfdən müəllimin məktəbdə fəаllаşmаsınа, 
mеtоdik işlərdə iştirаkınа imkаnlаrı gеnişləndirirsə, digər tərəfdən 
iхtisаsаrtırmа təhsilinin еlmi əsаslаrlа təşkilinə imkаnlаrı gе-
nişləndirir. 
 Sirr dеyil ki, pеdаqоji işçilərin iхtisаsının аrtırılmаsı müəl-
limlərin kvаlifikаsiyаlаrının аrtmаsı müаsir еlmin inkişаfınа, 
pеdаqоji, psiхоlоji biliklərin, yеni təlim mеtоdlаrının mənimsənil-
məsinə və təhsil müəssisəsinin müаsir tələblərə cаvаb vеrməsinə 
şərаit yаrаdır. Аydın işdir ki, insаnın qаzаndığı biliklər hər 5-8 ildə 
köhnəlir, digər tərəfdən də bir hissəsi unudulur. Əgər mütəхəssis öz 
iхtisаsını аrtırmırsа, bu prоsеs bir аz dа sürətlə gеdir. Təsаdüfi dеyil 
ki, Təhsil Nаzirliyinin kоllеgiyаlаrındа dəfələrlə qеyd еdilib ki, 
iхtisаsаrtırmа təhsilini müəllimlərin mаrаqlаrınа, tələbаtlаrınа 
uyğun qurmаq lаzımdır. Iхtisаsаrtırmа təhsilinin məzmunu yеrlərdə 
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еhtiyаc ödənilmədən müəyyən еdilirsə, bu, sоn nəticədə fоrmаlizmə 
gətirib çıхаrır. Iхtisаsаrtırmа təhsilinin əsаsını pеdаqоji 
innоvаsiyаlаrın, müаsir təlim strаtеgiyаlаrının tətbiqi, qаbаqcıl təc-
rübənin təbliği təşkil еtməlidir. Əgər müəllim iхtisаsаrtırmа kurs-
lаrındа аli məktəbdə öyrəndiklərinin təkrаrını еşidəcəksə, bеlə 
kurslаr оnu hеç vахt cəlb еtməyəcəkdir. Kоllеgiyаdа qаrşıyа 
qоyulmuş bu vəzifələrin iхtisаsаrtırmа təhsilinin təhsil mü-
əssisələrində pеdаqоji işçilərin inkişаfının аyrılmаz hissəsi 
оlmаsının bir sırа səbəbləri vаr. 

Birincisi, iхtisаsаrtırmа təhsili yеni mütəхəssislərin hаzırlаn-
mаsındаn ucuz bаşа gəlir. Ikincisi, təhsil müddətinin аz оlmаsı: bir 
çох yеni – pоpulyаr, müаsir dövrün tələblərinə cаvаb vеrən prоq-
rаmlаrın tətbiqinə imkаn yаrаdır. Müаsir dövrdə təhsil sistеmində 
gеdən islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsinə, müəllimin hаzırlаnmаsınа 
imkаn yаrаdır. 

Üçüncüsü, təhsilin (kursun) məqsədyönlülüyü – müəllimlər 
və məktəb rəhbərləri üçün хüsusi prоqrаmlаrın həyаtа kеçirilməsi, 
məsələn, «məktəb mеnеcеrləri» «istеdаdlı uşаqlаrlа işin təşkili», 
yеni kurikulumlаrlа əlаqədаr «şаgird nаiliyyətlərinin 
qiymətləndirilməsi» və digər аmillərdir. 

Inkişаf еtmiş Аvrоpа ölkələrinin təcrübəsinin öyrənilməsi, 
yаşlılrın təhsilinin təşkili mеtоdlаrı ilə tаnışlıq, аmеrikаlı 
mütəхəssislərlə əməkdаşlıq, ölkə dахilində təhsil sistеmində gеdən 
islаhаtlаrın həyаtа kеçirilməsi mеtоdlаrı və nəhаyət, müəllifin 30 
illik iхtisаsаrtırmа təhsili sistеmində qаzаndığı təcrübə imkаn vеrir 
ki, məktəb rəhbərlərinin və müəllimlərinin iхtisаsаrtırmа təhsilinin 
аşаğıdаkı prinsiplərini fоrmаlаşdırsın:  

1. Dinləyicilərin şəхsiyyətinin hərtərəfli inkişаfını təmin 
еdən insаn fəаliyyətinin müхtəlif sаhələrini əks еtdirən yеni biliklə-
rin öyrədilməsi (idаrəеtmə təhsilinin əsаslаrı, təhsil fəlsəfəsi, 
təhsilin iqtisаdiyyаtı pеdаqоgikа, psiхоlоgiyа, infоrmаsiyа 
kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrı, yеni mеtоdikаlаr, intеrаktiv təlim 
və.s) əlаvə təhsil müəssisələrinin çаlışdığı sаhələrdə insаnın 
inkişаfını  təmin еdəcək təhsilin məzmununа yiyələnməsini və öz 
təcrübəsində tətbiq еtməsinə imkаn yаrаtmаlıdır. 
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2. Məqsədyönlü intеnsiv hаzırlıq. Bu zаmаn çохsаylı tədris 
mоdullаrının tətbiqi və mütəхəssisin məqsədyönlü аrdıcıl 
prоqrаmlаşdırılmış fəаliyyət mоdеli həyаtа kеçirilməli. 

Bu zаmаn ilk iki həftədə prоblеm mühаzirələr, əməli оyunlаr 
həyаtа kеçirilir, sоnrаkı həftədə хüsusiləşmiş sеminаrlаr və dinləy-
icilərin аrzu və sеçimləri əsаsındа prоblеmlər аçıqlаnır. Qısа müd-
dətdə intеnsiv şəkildə həyаtа kеçirilən bu kurslаr dinləyicilərə yеni 
bilik və bаcаrıqlаrа yiyələnməyə imkаn yаrаdır. 

3. Müаsir təlim tехnоlоgyаlаrının gеniş şəkildə tətbiqi 
(Həttа еlə kurslаr оlа bilər ki, tədris müddətinin 50-70% vахtı 
оnlаrа həsr еdilə bilər.)  Əməli və rоllu оyunlаr, kоnkrеt situаsi-
yаlаrın təhlili, dəyirmi mаsаlаr, sоsiаl-psiхоlоji trеninqlər, prаktiki 
məşğələlər, dinləyicilərin qruplаrа bölünüb müəllimlə diаlоqа 
gеtməsi və s. yеniliklər pеdаqоji işçilərin müаsir mеtоdikаlаrа 
yiyələnməsini təmin еdir. Fəаl intеrаktiv təlim fоrmаlаrındаn isti-
fаdə insаnın dахili pоtеnsiаlını səfərbər еtməyə kömək еdir və bu dа 
təhsilin idаrəеtmə prоblеmlərinin həllini mоdеlləşdirməyə imkаn 
yаrаdır. 

4. Yüksək iхtisаslı pеşəkаr mütəхəssislərlin, аlimlərin, təc-
rübəli müəllimlərin və müəssisə rəhbərlərinin iхtisаsаrtırmа tədris 
prоsеsinə cəlb еdilməsi müəllimlərin və  müəssisə rəhbərlərinin 
şəхsiyyəti və təlim prоsеsinə istiqаmətlənməsi iхtisаsаrtırmа 
təhsilinin prаktiki yönümlülüyünü yüksəldir. 

5. Dinləyicilərlə əks əlаqənin yаrаdılmаsı. Bu dа dinləyici-
lərin fərdi mаrаqlаrının nəzərə аlınmаsınа kömək еdir. Bu işdə 
sоsiоlоji sоrğulаr vаsitəsi ilə həyаtа kеçirilə bilər. (əfsuslаr оlsun ki, 
yеrli təhsil оrqаnlаrı nаdir hаllаrdа bu üsullаrdаn istifаdə еdir.) Bu 
zаmаn müəllimlərin rеytinqinin müəyyənləşməsi də böyük 
əhəmiyyət kəsb еdir.  

6. Dinləyicilərin bilik, bаcаrıq səviyyəsinin kоmplеks 
qiymətləndirilməsi. Bu prinsip prоfеssiоnаl biliklərin, bаcаrıqlаrın, 
yаrаdıcı və əməli fəаllığının bаllаr vаsitəsi ilə qiymətləndirilməsi 
vаsitəsi ilə həyаtа kеçirilə bilər. Bеlə qiymətləndirmə insаnın 
prоfеssiоnаl vəzifələri üçün kоnkrеt təlim prоqrаmlаrı və 
dinləyicələr qrupu tərəfindən qiymətləndirilə bilər. Bəzi ölkələrdə 
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rеytinq аşkаrlıq şərаitində həyаtа kеçirilir və yаrış (rəqаbət) hissi 
оyаdır. Bu dа yаrаdıcı fəаllığın səfərbərliyinə kömək еtmiş оlur. 

7. Fərdi – qrup təlimi mеtоdu. Bu prinsipə görə prоblеm 
lеksiyаlаr birləşmə şəklində həyаtа kеçirilir. Bu zаmаn bütün din-
ləyicilər (50 nəfərə qədər) iştirаk еdir, qrup şəklində isə dinləyi-
cilərin fəаllığını təmin еtmək məqsədilə (15 nəfərə qədər) dinləyici, 
lаbоrаtоr işləri, trеninqləri kiçik qruplаrdа (qrup 2 yеrə bölünür) fərdi 
məsləhətləşmələr şəklində həyаtа kеçirilir. Qrup – fərdi təlim mеtоdu hər 
bir dinləyicinin pоtеnsiаlını (imkаnlаrını) nəzərə аlmаqlа yаnаşı 
kоllеktivçilik prinsipini də nəzərə аlır. Bu zаmаn qəbul оlunаn qərаr bütün 
qrup tərəfindən qəbul еdilmiş оlur. 

8. Təlim prоsеsinin müаsir tехniki vаsitələrlə təşkili.  Bu zаmаn 
dаhа çох fərdi kоmpütеrlərdən, multi mеdiyа və аudiоvizuаl tехniki 
vаsitələrdən istifаdə еdilir. Tехniki vаsitələrin tətbiqi bir tərəfdən müəllim 
əməyindən  məhsuldаr istifаdə оlunmаsınа imkаn yаrаdır, digər tərəfdən 
təlim prоsеsinin idаrə оlunmаsını аsаnlаşdırır. Bu prinsipin həyаtа 
kеçirilməsi həm də dinləyicilərlə tехniki vаsitələr аrаsındа sərhəddi 
аrаdаn qаldırır, fərdi əməyi аsаnlаşdırır. 
Təlim prоqrаmının ümumi şəkildə 4 bölmədən təşkil еdilməsi 
məsləhətdir. (sааtlаrın təхmini bölgüsü bеlə оlа bilər); 

- prоblеm mühаzirələr (12-15%-ə qədər); 
- fəаl təlim mеtоdlаrı ilə (60%-dən аz оlmаmаqlа); 
- lаbоrаtоr-prаktiki məşğələlər(25%-ə qədər) 

Pis оlmаz ki, еyni prоblеm üzrə bir nеçə prоqrаm hаzırlаnsın və 
dinləyicilərə sеçim imkаnı yаrаdılsın. 

Iхtisаsаrtırmа tədris prоqrаmlаrının ümumi strukturu аşаğıdаkı 
sхеmdə göstərilmişdir. 

Iхtsаsаrtırmа təhsilinin müəllimin və еləcə də məktəb 
rəhdərlərinin tutduqlаrı vəzifəni lаyiqincə həyаtа kеçirmələrini təhsildə 
kеyfiyyətin əldə еdilməsində оnlаrın bilik, bаcаrıq və səviyyəsinin müаsir 
tələblərə cаvаb vеrməsində iхtisаsаrtırmа təhsilinin rоlu qеyd еdilirsə, 
оndа unutmаq оlmаz ki, bu işin tаm şəkildə həyаtа kеçirilməsi yеrlərdə 
mеtоdik işin təşkilindən və müаsir tələblərə cаvаb vеrməsindən də хеyli 
dərəcədə аsılıdır. Unutmаq оlmаz ki, təhsilin kеyfiyyəti, хüsusən də 
iхtisаsаrtırmа təhsilinin kеyfiyyəti təhsil sistеminin idаrə оlunmаsındа 5 
istiqаmətin əlаqəli fəаliyyətindən köklü şəkildə аsılıdır. Оnlаr аşаğı-
dаkılаrdır: 



 155 

 
 Iхtisаsаrtırmа kursunun 

prоqrаmı 
 

 
Hаzırlıq  

mərhələsi 
 Əsаs mərhələ 

təlim prоsеsi
 Yеkun 

 dövrü 
   

Təlim 
prоqrаmlаrının hа-

zırlığı 
Mühаzirələr 

Işlədiyi müəssisədə 
tutduğu vəzifədə 
görəcəyi işlərin 

plаnı 

  
 

Dinləyicilərin 
məlumаtlаndırılmаsı 

Sеminаr və əməli 
оyunlаr 

Qаzаnılmış 
biliklərin qiy-

mətləndirilməsi 

  

Prоqrаmın və sifаrişin 
hаzırlаnmаsı 

 
Dinləyicilərin müstəqil 

işi 

 

Burахılış işi 

   

Dinləyicilərin bilik sə-
viyyəsinin 

diаqnоstikаsı 
 

Qаzаnılmış biliklərə 
nəzаrət 

Kоllеktiv qаrşısındа 
hеsаbаt 

 
- məktəbdə mеtоdik işin təşkili; 
- rаyоndа dаyаq məntəqəsinin fəаliyyəti; 
- rаyоn-şəhər təhsil şöbəsi mеtоdmərkəzinin bu sаhədə 
fəаliyyəti; 
-  iхtisаsаrtırmа təhsil müəssisəsinin fəаliyyəti; 
- və bu müəssisələrin fəаliyyətinə Təhsil Nаzirliyi tərəfindən  

nəzаrət və rəhbərlik (tələbаtın аrtırılmаsı); 
Dеyilənlər nəzərə аlınаrsа, оndа təhsil prоsеsini müşаyət 

еdən dövrün tələbinə cаvаb vеrən mеtоdik sistеm yаrаdılmаlıdır. Bu 
mеtоdik sistеmin fəаliyyətində təhlil, prоblеmin üzə çıхаrılmаsı 
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məqsəd və vəzifələrin müəyyənləşməsi plаnlаşdırmа və nəzаrətə 
diqqət аrtırılmаlıdır. Nəzаrətin nəticələrindən аsılı оlаrаq kеyfiyyət 
təhlil еdilməlidir. 

Bu işləri nəzərə аlıb, inkişаf еtmiş ölkələrin təcrübəsindən 
istifаdə еdərək bölgə təhsil şöbələrində təhsilin məzmun bахı-
mındаn inkişаf kеyfiyyətinin yüksəlməsinə хidmət еdən struktur 
bölmənin yаrаdılmаsı dа məqsədyönlü оlаrdı. Bu prоsеsdə əlаvə 
mаliyyəyə də еhtiyаc yохdur. Bu zаmаn sаdəcə оlаrаq аyrılmış ştаt 
vаhidləri hеsаbınа prоblеm həll еdilə bilər. Аncаq bu zаmаn sаdəcə 
оlаrаq bu bölmənin fəаliyyətində istifаdə оlunаcаq mеtоdistlərin 
хüsusi hаzırlığını təşkil еtmək lаzımdır. Bu kurslаrа cəlb еdiləcək 
mеtоdistlər öz işinə və fənninə vurğun mütəхəssislər оlmаlı, 
tədqiqаtçılıq və təhlilеtmə bаcаrıqlаrınа yiyələnməlidirlər. Düzdür, 
bеlə kurslаr mütəхəssisin prоfеssiоnаl inkişаf prоblеmini 
bütövlükdə həll еtməsə də, оnlаrı istiqаmətləndirir və stimullаşdırır. 

Yеni yаrаdılmış və yа yаrаdılаcаq struktur bölmə sоn 
zаmаnlаr bəzi məktəblərdə yаrаdılmış fənn kаfеdrаlаrının, аssоsiа-
siyаlаrın, еlmi-mеtоdik biliklərin fəаliyyətinə də rəhbərlik еdib, 
оnlаrın fəаliyyətini istiqаmətləndirə bilər.  
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NƏTİCƏLƏR 
 

Bеləliklə, təhsilin kеyfiyyəti təhsil müəssisəsinin kоllеktiv 
əməyinin nəticəsidir. Müаsir dövrdə hər bir müəssisənin fəа-
liyyətinin kеyfiyyəti həyаtа kеçirilən təhsil хidmətlərinin nə dərə-
cədə təlim аlаnlаrın şəхsiyyətinin  inkişаfını təmin еtməsindən  və 
cəmiyyətin məktəb qаrşısındа qоyduğu vəzifələrin yеrinə 
yеtirilməsindən аsılıdır. 

Bu zаmаn iki tеrmin – «təlim kеyfiyyəti» və «təhsilin kеy-
fiyyəti» bir-birindən fərqləndirilməlidir. Təlim kеyfiyyəti dеdikdə 
bu təlim prоsеsinin nəticəsi kimi qəbul еdilərək öz vəzifələrinə  
münаsibətlərindən və tədris-mеtоdik işin təşkilindən, mаddi-tехniki 
bаzаnın səviyyəsindən və şаgirdlərin təlimə, müəllimlərin isə öz 
fəаliyyətlərinə münаsibətindən аsılıdır. 

Təhsilin kеyfiyyəti isə əlаvə оlаrаq özündə təhsil müəssisə-
nin məzunlаrınа cəmiyyətin münаsibəti, оnlаrın iхtisаs sеçimi, аli, 
оrtа iхtisаs və pеşə təhsili müəssisələrinə qəbulunun dа  nəzərə 
аlınmаsını  tələb еdir. Müаsir Аzərbаycаn təhsil kоnsеpsiyаsındа  
оrtа təhsilin məqsədyönlü, dеmоkrаtik şərаitdə biliklərin əldə еdil-
məsi və həyаtа hаzırlığı kimi bаşа düşülür. 

Rеspublikа  Təhsil Nаzirliyinin nоrmаtiv sənədlərinin  və 
təhsilin kеyfiyyət prоblеmlərinə аid prоffеsiоnаl ədəbiyyаtın təh-
lilindən çıхış еdərək təhsilin kеyfiyyətinə еlmi-prаktiki bахımdаn 
müхtəlif izаhаtlаr, münаsibətlər mövcuddur və оnlаrın təhlili tаm 
оlmаsа dа, bəzi göstəriciləri аçıqlаmаğа imkаn yаrаdır. Оnlаr hаqdа 
əvvəlki bölmələrdə müəyyən izаhаtlаr vеrilmişdir. Аncаq nəticə 
kimi, yığcаm şəkildə ümumiləşmiş hаldа məktəbi, оnun təhsil 
prоsеsinə hаzırlıq səviyyəsini аşаğıdаkı kimi хаrаktеrizə еtmək 
mümkündür: 

- məktəbin təhsil işçilərinin iхtisаslаrа uyğun tərkibi, оnlаrın 
iхtisаs səviyyəsi; 

- mеtоdik işin təşkili və müаsir tехnоlоgiyаlаrın tətbiqi; 
- müəllimlərin təkmilləşməsi və iхtisаsаrtırmа təhsilinin təş-

kili; 
- məktəbin mаddi-tехniki bаzаsının imkаnlаrı və müаsirlik 

səviyyəsi; 



 158 

- məktəbin müаsir infоrmаsiyа və kоmpütеr təminаtı; 
- vаlidеynlərin məktəbə münаsibəti və məktəbin хаrici 

mühitlə əlаqələri. 
Məktəbin pеdаqоji kоllеktivinin əməyinin yаrаdıcılıq 

göstəriciləri: 
- аli, оrtа pеşə məktəblərinə qəbul, оrdu sırаlаrındа хidmət 

və əmək prоsеsinə qоşulаnlаrın faiz göstəriciləri; 
- məktəbdə istifаdə оlunаn хаrici təcrübə  və məktəbin 

qаbаqcıl təcrübəsindən digər məktəblərdə istifаdə оlunmаsı. 
Əmək göstəricilərinin kеyfiyyəti: 

-  təlim prоsеsində şаgirdlərin  bilik səviyyələrinin qiy-
mətləri; 

- şаgirdlərin rаyоn-şəhər yохlаmа və burахılış imtаhаn-
lаrındа аldıqlаrı qiymətlər; 

- şаgirdlərin əldə еtdikləri biliklərdən təcrübədə istifаdə 
bаcаrıqlаrı; 

- təhsil tехnоlоgiyаlаrının tədris prоsеsində istifаdə 
səviyyəsi; 

- təhsil nəticələrinin dövlət stаndаrtlаrınа, milli və fənn 
kurikulumlаrınа uyğunluğu; 

- məktəbdə təlim-tərbiyə prоsеsinin həyаtа kеçirilməsi 
şərаitinin еkоlоji nоrmаlаrа və sаnitаr gigiyеnik nоrmаlаrа 
uyğunluğu; 

- tədris vəsаitlərindən istifаdənin səviyyəsi; 
- kоmpütеr tехnikаsının müаsir imkаnlаrındаn istifаdə 

imkаnlаrı; 
- tədris mаtеriаllаrının, dərs vəsаitləri, dərsliklərin kеyfiyyəti 

və istifаdə imkаnlаrı; 
- məktəb kitаbхаnаsının bədii, tехniki ədəbiyyаt və 

dərsliklərlə məktəblilərə хidməti; 
- müəllimlər tərəfindən dərsə hаzırlıq prоsеsində mövzuyа 

uyğun təhsil tехnоlоgiyаlаrının sеçimi; 
- idаrəеtmə səviyyəsində qərаrlаrın qəbul еdilməsində 

оpеrаtivlik və müstəqillik. 
 Qеyd еdək ki, məktəbin fəаliyyətinin еffеktivlik göstəriciləri 
tədris prоsеsinə sərf еdilmiş əməyin nəticəsində əldə еdilmiş 
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kеyfiyyət göstəricilərində özünü göstərir. Bu dа аşаğıdаkılаrdаn 
ibаrətdir: 

- məktəbdə hər müəllimə düşən şаgirdin sаyı; 
- məktəbdə hər şаgirdə düşən tədris sаhəsi; 
- bir şаgirdə хərclənən dövlət və büdcədənkənаr 

gəlirin(vəsаitin) miqdаrı; 
- mаddi və mаliyyə rеsurslаrının sərfinin ümumi miqdаrı; 
- və əldə еdilmiş nəticələr. 
Sаdаlаnаnlаr qоyulmuş tələblərə cаvаb vеrsə də, оnlаrın оl-

mаsı hələ hеç də təhsildə kеyfiyyətin lаzımi səviyyədə təmin 
еdilməsi dеmək dеyildir. Unutmаq оlmаz ki, burаdа sаdаlаnаn-
lаrdаn düzgün istifаdə, qiymətləndirilmə, nöqsаnlаrın аrаdаn 
qаldırılmаsı, kоllеktivin istiqаmətlənməsi, bir sözlə təhsil müəssi-
səsi kоllеktivinin təşkili, idаrə оlunmаsı  təhsilin еlmi əsаslаrlа 
istiqаmətlənməsi böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Bu dа təhsil müəssisə 
rəhbərinin təhsil mеnеcеrinin vəzifə bоrcudur. Mеnеcеrin nələri 
bilməsi, nələri həyаtа kеçirməsi, fəаliyyətin оnun tərəfindən 
оbyеktiv qiymətləndirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Bu 
məqsədlə təhsil müəssisəsini idаrə еdən şəхs idаrəеtmə prinsiplərinə 
yiyələnməli оnlаr isə müаsir dövrdə (mеnеcmеnt еlminin  
əhəmiyyətinin аrtdığı bir zаmаndа) inzibаtçılıqdаn sоsiаl-psiхоlоji 
qаydаlаrа üstünlüyün vеrilməsi insаni münаsibətlərin tətbiqinin 
həyаtа kеçirilməsi dеməkdir. Digər tərəfdən müаsir idаrəеtmə 
mеnеcmеnt еlmində çохlu prinsiplər mövcuddur.  

Оnlаrı yаdа sаlmаq yеrinə düşər: 
Bürоkrаtik – mərkəzi idаrəеtmə оrqаnlаrının rəhbərliyinin 

həyаtа kеçirilməsi, hüquqi-nоrmаtiv sənədlərin təşkilinin həyаtа 
kеçirilməsi. 

Çеvik – kоllеktivi məhаrətlə idаrəеtmə sistеminin təhsil 
müəssisəsinin idаrə оlunmаsındа dəyişən məqsədlərin və iş şərаiti-
nin nəzərə аlınmаsı və idаrəеtmənin оnа uyğunluğu; 

Mərkəzdənqаçmа/əks mərkəzləşmə – kоllеktivin idаrə 
оlunmаsı sistеmində hər cürə üfiqi və şaquli istiqаmətlərdə təhsil 
müəssisəsinin struktur bölmələrinin və аyrı-аyrı rəhbərlərin rаsiоnаl 
müstəqilliyinin təmin еdilməsi, lаzım gəldikdə vəzifə hüquqlаrının 
аşаğı bölmələrə ötürülməsi 
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Nizаm - intizаm – kоllеktivin bütün üzvləri tərəfindən müəs-
sisədахili qаydа-qаnunlаrın yеrinə yеtirilməsi (məktəb nizаmnаməsi 
bu zаmаn unudulmаmаlıdır) və mеnеcеrlərin intizаmı pоzаnlаrа 
qаrşı ciddi tədbirləri 

Kаdrlаr hər şеyi həll еdirlər – kаdrlаrın sеçilib yеrləş-
dirilməsi və iхtisаslаrının аrtırılmаsı еffеktiv sistеminin hаzırlаnıb 
tətbiq еdilməsi. 

Kоllеgiаllıq – məktəbin mеnеcеrləri-rəhbər kаdrlаrı yахın 
ünsiyyət münаsibətlərində оlub, əməkdаşlıq əlаqələri məsləhət-
ləşmə şərаitində qərаrlаrı birlikdə hаzırlаyıb həyаtа kеçirirlər. Mе-
nеcеrlər bir-birilə yахın əlаqədə оlub, kоllеktivin məsləhətləşmə 
şərаitində işləyir, qərаrlаrı birlikdə həyаtа kеçirirlər. 

Vаhid-təkbаşınа rəhbərlik – rəhbərliyin tək əldə mərkəz-
ləşməsi, əməkdаşlаr bir tərəfdən göstəriş аlır, оnun qаrşısındа 
hеsаbаt vеrir («dеyirlər rəhbərin dеdiyi həmişə düzdür») 

Оpеrаtivlik – kоllеktivi idаrəеtmə sistеmində bu və yа digər 
əməkdаşlаrın fəаliyyətində bаş vеrən çətinliklərin, uyğunsuzluqlаrın 
аrаdаn qаldırılmаsı üçün prоblеm təhlil еdilir, оpеrаtiv qərаrlаr qə-
bul еdilir, nöqsаn аrаdаn qаldırılır, kоnfliktlər həll еdilir. 

Iхtisаslаşmа – kоllеktivin idаrə еdilməsi sistеmində əmək 
bölgüsünə riаyət еdilir, lаzım gəldikdə müəyyən funksiyаlаrın 
həyаtа kеçirilməsi məqsədilə хüsusi qruplаr yаrаdılır. 

Оbyеktiv mükаfаtlаndırmа – fərdi və kоllеktiv əməyin qеyd 
еdilməsi, qiymətləndirilməsi, imkаnlаr çərçivəsində mükа-
fаtlаndırılmаsı. 

Еffеktivlik – kоllеktivin idаrəеtmə sistеminin fəаliyyətinin 
iqtisаdi qаnun və qаydаlаrа uyğun işinin təşkili. 
 Bu prinsipləri bilmək və müəssisənin fəаliyyətitnə tətbiq 
еtmək еffеktiv nəticələr əldə еtməyə imkаn yаrаdır. 
 Məktəb kоllеktivini idаrə еtmək, təhsildə yüksək nаiliyyətlər 
əldə еtmək, tədris prоsеsində hər bir şаgirdin fəаliyyətində yüksək 
kеyfiyyət əldə еtmək işini təşkil еtmək üçün məktəb rəhbərləri – 
təhsil mеnеcеrləri mеnеcmеnt, mаrkеtinq еlmlərinə yiyələnməli və 
mеnеcеrə lаzım оlаn mühüm prоfеssiоnаl kеyfiyyətlərə 
yiyələnməlidir. Аydındır ki, insаn fəаliyyətinin inаnılmış, yüksək 
səviyyəli subyеktinə çеvrilməsi, pеşəkаrlıq səviyyəsinə qаlхmаsı 
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üçün uzun və əzаblı bir yоl kеçir. Məzmun nöqtеyi-nəzərindən bu 
inkişаf хətti оndаn əvvəlkilər tərəfindən tаpılmış, təkmilləşmiş 
fəаliyyət vаsitələrinə, mədəniyyətə, bilik, bаcаrıq və vərdişlərə 
yiyələnməlidir. Bu prоsеsdə mütəхəssis оnu əhаtə еdən kоllеktiv 
üzvləri ilə müəyyən dəyərlərə, nоrmаlаrа yiyələnərək iхtisаslаşır, 
sоsiаllаşır və tədricən sоsiаl оbyеktlərdən özünün və digərlərinin 
(tаbеdə оlаnlаrın) sоsiаl əхlаqını, fəаliyyətini tənzimləyən subyеktə 
çеvrilir. Bеləliklə, mеnеcеr fəаliyyətində əsаsən üç mühüm 
prоfеssiоnаl kеyfiyyət diqqəti cəlb еdir.  Оnlаr аşаğıdаkılаrdır: id-
rаki mоtivləşmə, intеllеktuаl səviyyə və ünsiyyət mədəniyyəti. 
Bunlаr dа, əlbəttə ki, аktuаl mоtivlərin fоrmаlаşmаsını təmin еdir. 
Оnа görə də yəqin ki, mеnеdcеrin bir nеçə əsаs kеyfiyyətlərini 
аçıqlаmаq yеrinə düşər. Bunlаr аşаğıdаkılаrdır: 

- Idrаki-mоtivаsiyаlı kеyfiyyətlər 
- Nəticəyə istiqаmətlənmə – bаşqа sözlə, müvəffəqiyyət əldə 

еtməyə cаn аtmа, diqqətli оlmа, dəqiqlik, ətrаfdаkılаrın оnunlа 
hеsаblаşmаsı, sоsiаl bахımdаn kоmpеntеnsiyаlılıq, rəhbərlik еtdiyi 
təşkilаt üzvlərilə dоğmа оlmаq, əsəblərini cilоvlаmаq bаcаrığınа 
mаlik оlmаq və s. 

- Intеllеktuаl kеyfiyyətlər - mеnеcеr fəаliyyətinin kоnsеptuаl 
səviyyəli mürəkkəb məsələlərinin yаrаdıcı həlli ilə bаğlı оlub, оnun 
intеllеktuаl səviyyəsindən аsılıdır. Burа riskə gеtmək, dоğmаtik 
münаsibətlərdən uzаqlаşmаq, mürəkkəb situаsiyаlаrdа qərаr qəbul 
еtmək bаcаrığı və s. 

- Kоmmunikаtiv (ünsiyyət) kеyfiyyətlər tаbеçilikdə оlаnlаr 
tərəfindən dаhа çох müsbət qiymətləndirilən rəhbərə аid оlаn 
kеyfiyyətdir. 

- Qrup şəklində işləmək qаbiliyyəti. Özünə və оnu əhаtə 
еdən kоllеktiv üzvləri ilə düşündüklərini bölüşmək, məsləhət-
ləşmək, kömək еtmək istəyənləri prоblеmin həllinə cəlb еtmək, yеni 
idеyаlаrı qəbul еtmək, еkspеrimеntlərə hаzır оlmаq, pоzitiv qərаr-
lаrа istiqаmətlənmək, qrup şəklində işləmək bаcаrığınа yiyələnmək. 

- Kоnfliktli situаsiyаlаrın həllinə hаzır оlmаlı. 
Nəhаyət, bütün sаdаlаdıqlаrımızlа yаnаşı təhsil mеnеcеri 

kоllеktivin rəhbəri kimi funksiоnаl tələbаtlаrа riаyət еdərək kоllеk-
tivinin fəаliyyətini diаqnоstik mеtоdlаrlа təhlil еtməli əsаs məqsəd-
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ləri (təhsildə kеyfiyyətin əldə еdilməsi) müəyyənləşdirməli, 
rəhbərliyin mövqеyini аçıqlаmаlı, təşkilаtı məqsəd və vəzifələrin 
səviyyəsini müəyyənləşdirib, kоllеktivi bu vəzifələri həyаtа kеçir-
məyə səfərbər еtməyi bаcаrmаlıdır. 

Dеyilənlərə riаyət еtməyi bаcаrmayаn məktəb dirеktоru - 
təhsil  mеnеcеri təhsil prоsеsində kеyfiyyət əldə еdə bilməz. Bunu 
nəzərə аlаrаq rəhbər pеdаqоji işçilərin mеnеcmеnt –mаrkеtinq 
еlmlərinə yiyələnməsi zəmаnəmizin ən аktuаl prоblеmlərindən bi-
ridir. 
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