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Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Milli Kurikulumu konseptual 

xarakterli çərçivə sənədi olub ümumi təhsil üzrə təlim nəticələrini və məzmun 

standartlarını, ümumi təhsilin hər bir pilləsində tədris olunan fənləri, həftəlik dərs 

və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, pedaqoji prosesin təşkili, şagird 

nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi üzrə əsas prinsipləri, fənn 

kurikulumlarının strukturunu əhatə edir.  

Ümumtəhsil məktəblərində VI sinifdən etibarən təbiət elmlərinin ən 

başlıcası sayılan Biologiya (canlı varlıqları öyrədən elm sahəsi) fənni tədris 

olunmağa başlayır. Bildiyimiz kimi Biologiya fənnində şagirdlərə 

mikroorqanizmlərin, bitkilər, heyvanlar, insanın anatomik, fizioloji quruluşu və 

s. məsələlər öyrədilir. Bütün bunlar bir tərəfə, bəs görəsən Biologiya fənninin 

tədrisində tərbiyə məsələlərini formalaşdırmaq mümkündürmü? Tərbiyənin 

hansı formaları biologiyanın tədrisi prosesində öz əksini tapmalıdır? Biologiya 

dərslərində ekoloji mədəniyyət necə formalaşır? Estetik tərbiyənin vəzifələri və 

hədəfləri nədir? Biologiyanın tədrisi prosesində əxlaqi, əmək, gigiyenik, 

reproduktiv tərbiyə formalarını şagirdlərə necə aşılamaq olar? Bütün bu sualların 

cavabını izah etməyə çalışacağıq.  

Biologiya müəllimi təhsil verməklə yanaşı həm də gözəl pedaqoq 

olmalıdır. Onun tərbiyəçilik vəzifələrinə fənnə maraq yaratmaq, canlı aləmə qarşı 

humanist münasibət formalaşdırmaq, şagirdlərin estetik və mənəvi tərbiyəsini 

həyata keçirmək, yalnız biliyə yox, həm də hisslərə təsir etməyi bacarmaq kimi 

məsələlər aid edilir. Biologiyanın tədrisinin inkişafetdirici, tərbiyəedici 

vəzifəsinin əsas məqsədi – şagirdlərin hərtərəfli inkişafına nail olmaqdır.  

Biologiyanın tədrisində mənəvi tərbiyə, estetik tərbiyə, ekoloji tərbiyə, 

əmək tərbiyəsi, gigiyenik və cinsi tərbiyə, özünün və ətrafdakıların sağlamlığına  

düzgün yanaşma kimi tərbiyə formalarından  istifadə olunur: 

Alman pedaqoqu İohan Herbart mənəvi tərbiyəyə münasibətini bu sözlərlə 

ifadə edirdi: “Tərbiyədə məqsəd yalnız bir sözlə ifadə olunur: mənəviyyatlıq”.  
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Biologiya həyat haqqında elmdir.  Şagirdlərə biosferi qorumaq, onun 

yaşamaq üçün mühit olduğunu anlatmaq, bütün  canlıların unikallığı, dəyərliliyi 

və s. haqda  məlumatlar vermək mənəvi tərbiyəni formalaşdırmada əsas rol 

oynayır. Əgər insan təbiətin gözəlliklərindən, quşların səslərindən, çiçəyin 

rəngindən xüsusi zövq almırsa, o mənəvi cəhətdən tam inkişaf etməmiş 

olacaqdır. Çünki təbiət maraq, təəccüb yaradır. Eyni zamanda o çox güclü 

təsiredici qüvvəyə malik olduğuna görə tərbiyədə əsas rol oynayır. 

Təbiətin gözəlliklərini görməyi bacarmaq tərbiyənin birinci şərtidir. 

Mənəvi tərbiyə təbiəti yalnız görmək, onun gözəlliyini hiss etmək  deyil, eyni 

zamanda onu eşitməyi də bacarmaqdır. Hətta klassik  musiqilər də öz 

bünövrələrini təbiət  musiqisindən götürmüşlər. 

Müəllim biologiyadan  hər hansı bir mövzunu keçərkən bununla əlaqədar  

hekayələr, şerlər, rəssamların tablolarından istifadə edə bilər. Müəllimin 

göstərdiyi təbiət mənzərəsi mövsümə aid olmasa daha yaxşı olur. Çünki, qış 

fəslində müəllim yay və ya payızda  təbiətdə baş verən hadisələri müzakirə 

edəndə bu şagirdlərdə daha çox maraq doğurur. Yəni, göstərilən təbiət mənzərəsi 

keçmiş fəslə aid olduqda şagird orada baş verən  təbiət hadisələrini şəklə  əsasən 

daha yaxşı analiz edə  bilir.Təbiət haqqında gözəl, ifadəli oxunan şer və hekayələr 

də şagirddə mənəvi tərbiyəni formalaşdırır. 

Ümumiyyətlə, müəllim şagirdə anlatmalıdır ki, insan biosferin bir 

hissəsidir. Biz insanlar gələcəyi qorumaq üçün əsas təbiəti yaşatmağı 

bacarmalıyıq. Şagirdlər “təbiəti xilas et və qoru” ifadələrini heç zaman yaddan 

çıxarmamalıdırlar. Bunları dərk edən hər bir şagird mənəviyyatlı insan kimi 

formalaşacaqdır.  

Estetik tərbiyənin mahiyyəti xeyirxahlığı gözəllik kimi təsdiq etməkdir. 

Gözəllik hissini inkişaf etdirmədən yüksək əmək mədəniyyətinə nail olmaq 

mümkün deyil. Təbiətdə olan hər şey estetik tərbiyənin mənbəyidir. Estetik 

tərbiyə ilə bağlı keçirilən tərbiyəvi tədbirlər böyük imkanlara malikdir. Təbiət öz 

növbəsində böyüməkdə olan nəslin gözəl tərbiyəçisi olmaqla onların estetik 

hislərinin inkişafına çox böyük təsir göstərir. Ekskursiyalar, sinifdənkənar və 

dərsdənkənar məşğələlər estetik tərbiyəvi işlər üçün geniş imkan yaradır. 

Məktəblərdə Biologiya kabinetlərinin düzgün şəkildə tərtibatı, orada 

yerləşdirilən çiçəklər, divardakı tablolar və s. şagirdlərin estetik tərbiyəsində 

böyük rol oynayır. 

Ekoloji mühitə və təbii sərvətlərə insanın təsirinin xarakteri onun 

intellektual səviyyəsindən, ekoloji biliklərindən, tərbiyəsindən, əqidəsindən çox 

asılıdır. Fənnin tədrisi zamanı gənc nəslə ekoloji məzmunlu biliklər verilməli, 

ekoloji tərbiyə aşılanmalıdır. Elmi biliklər verməklə yanaşı, onlarda təbiətə, onun 

sərvətlərinə düzgün münasibət formalaşdırmaq biologiya müəllimlərinin əsas 

vəzifəsi olmalıdır. İzah olunmalıdır ki, əgər ekoloji qanunauyğunluqlar nəzərə 



alınmaz və təbiətin bioloji tarazlığı pozularsa ekoloji fəlakət yarana bilər.  Ona 

görə də böyüyən nəsli təbiətə ehtiyatla yanaşmağa, fauna  və floranın məhv 

edilməsinin qarşısını almağa hazırlamaq zəruridir. Bu məqsədlə də onlarda 

ekoloji şüur və düşüncənin yaradılması üçün sistemli iş aparılmalıdır.  

Məktəblilərin əmək tərbiyəsinin əsas rolu öz güclərinə müvafiq əmək 

növlərində iştirakıdır. Hər hansı əməkdə əl ilə ağlın gücü üzvi surətdə birləşir. 

Əmək tərbiyəsinin məzmunu müəyyən edilərkən şagird kollektivinin inkişaf 

səviyyəsi, şagirdlərin yaş xüsusiyyəti, maraq və meylləri nəzərə alınır. Məsələn, 

biologiya kabinetində canlı guşənin yaradılmasında, otaqda olan avadanlıqların 

təmizlənməsində iştirak edən hər bir şagirddə dolayı yolla əməyə sevgi hissi 

formalaşır.  

Gigiyenik və cinsi tərbiyənin verilməsi üçün şagirdlərə ilkin tibbi biliklər 

tədris olunmalıdır. Biologiyanın tədrisində tibbi biliklərə yiyələnmiş şagird 

sağlamlıq anlayışını, vətəndaşların və uşaqların sağlamlıq hüququnu, qidalanma 

gigiyenası və mədəniyyətini, virus və irsi xəstəliklərə qarşı mübarizə, sağlamlığın 

qorunması yollarını və s. bilməlidir. Son dövrlərdə bəşəriyyətin üz-üzə qaldığı 

pandemiya qarşısında aciz qalması məhz təbiətdən  düzgün istifadə qaydalarının 

pozulmasının bariz nümunəsidir. Təmizliyin və gigiyenik qaydalara riayət 

etməyin nə qədər vacib faktor olduğunu mütləq şəkildə şagirdlərə bilgilər verib 

nümunələr əsasında göstərib öyrətmək vacibdir.  

Bir çox hadisələrin sağlamlığa təhlükə yaratdığı, xəstəliklərin, xüsusilə, 

epidemiyaların artdığı dövrdə şagird həm özünün, həm də digərlərinin 

sağlamlığının qayğısına qalmağı bacarmalıdır. Bu haqda dərsdə, sinifdənkənar 

tədbirlərdə müəllim daim məlumat verməli, onları maarifləndirməli, tərbiyə 

etməlidir. O, sağlamlığı qorumaq, özünə və ətrafdakıların səhhətinə ciddi 

yanaşmaq, asudə vaxtını səmərəli keçirmək, həyat risklərinə yol verməmək, 

ekstremal vəziyyətdə çıxış yollarını tapmaq, xəstə və qüsurlu insanlara qayğı 

göstərmək və s. kimi keyfiyyətlər formalaşdırmalıdır.  

 


