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   Sivilizasiyanın yüksək inkişaf xəttində olduğumuz bir dövrdə şagird və tələbələrə 

tədris edilən fənnin asan, tez öyrənilən və qısa zamanda daha çox bilik əldə edilən 

istiqamətə yönəltmək lazımdır. Məsələn, hər hansı 45 və ya 90 dəqiqəni passiv 

mühazirə metodu ilə tədris prosesinin tətbiqinin əvəzinə müasir texnologiyalardan 

istifadə etməklə daha sağlam bilik öyrətmək metodunu seçə bilərik. Əgər sinfə daxil 

olan müəllimin məqsədi şagirdlərə və tələbələrə bilik aşılamaqdırsa, bunun aktiv, 

müasir metodlarını tapmalı və tətbiq etməlidir. Bu psixologiya ilə yanaşsaq ki, bu 

günün şagird və tələbələrini ələ alan həddindən çox geniş KİV və sosial proqramlar 

var, deməli, burada tətbiq olunan təlim - tədris prosesini də ən az onlar qədər aktiv 

etmək lazımdır ki, dərsə ayrılan dəqiqələrdə onlara lazım olan biliyi çatdıra bilək. Əks 

halda mühazirə və ya bir neçə şagird və tələbələrdən soruşulan dərs ilə heç də lazım 

olan nəticəni əldə etməyimiz mümkün deyil. 

   Dərslərdə texnologiyalardan yararlanaraq, keçirilməsi mümkün olan fənləri 

animasiya metodu ilə tədris etməklə həm bütün tələbə və şagirdləri aktivləşdirə 

bilərik, həm də asan,tez qavranılan  və yadda qalan bilik aşılamış olarıq. Belə ki, bu 

üsulla keçirilən dərslərdə, bildiyimiz kimi göz yaddaşının daha tez, dəqiq və uzun 

müddətli olduğunu nəzərə alaraq, şagird və tələbələrin hər birini istər-istəməz dərs 

prosesinə yönəldirik. Burada animasiya şəklində təşkil olunmuş mövzunu hər bir 

tələbə öz qarşısındakı videoçarxda izləyə, incəliklərinə qədər maraqlana və həmin 

mövzunu auditoriyada öyrənib dərs müddətini başa vura bilər. Əlavə olaraq evdə bu 

haqda öyrəndiklərini daha da təkmilləşdirərək, gələcək dərs və seminarlarda sərbəst 

şəkildə dərk etdiyi biliyi danışmaq və ya özünün həmin mövzu əsnasındakı yaratdığı 

slaytı, videoçarxı təqdim etməklə həm özünün, həm də sinifdəki digər şagird və 

tələbələrin bilik və dünyagörüşünün artmasında böyük rol oynaya bilər.  
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   Belə bir irad ortaya çıxa bilər ki,  uzun illərdir əyani vəsaitlər, plakatlar və s. digər 

vasitələrlə biologiya və digər əyani vəsait tələb olunan fənlərdə bunlardan istifadə 

edirik. Tələbələrə, məsələn, mikroskopla soğan qabığı preparatında hüceyrələri,  insan 

skeletində sümükləri və ya çiçəyin bütün orqanlarının çəkildiyi plakatları təqdim 

edirik. Lakin, belə bir sual ortaya çıxır ki, hər tələbə və ya şagird bu plakatlarda 

göstərilənlərə nə dərəcədə nəzər yetirir və ya dərk edir? Əgər məqsəd deyib 

keçməkdirsə, bəli, hər bir mövzuya dair plakat təşkil edib dərsi keçməklə bu dərs 

müddətini başa vurmaq olar. Amma məqsəd gələcək nəsli düzgün şəkildə biliyə 

yiyələndirməkdirsə, onda auditoriyanı tərk edən müəllim əmin olmalıdır ki, bugünki 

mövzudan auditoriyadakı hər bir tələbə və ya şagird mövzunun ən azından müəyyən 

bir qismini öyrəndi və onda o marağı oyada bildiki, həmin şagird dərsdən sonrakı 

müddətdə təkrar olaraq maraqdan dolayı həmin mövzuya birdə qayıda bilib və 

gələcək seminara hazırlıqlı, daha aktiv suallarla gələcəkdir. 

   Belə ki, hər bir mövzunun əyani vəsaitini sinfə daxil etmək qeyri 

mümkündür.Lakin,animasiyalar təşkil etməklə tədris edilən fənnin üstün 

cəhətlərindən biri bundadır ki, həmin mövzulara dair animasiya və ya kiçik video çarx 

hazırlamaq mümkündür. Məsələn, tənəffüs yolları mövzusu üzərində dayanaq. 1. 

Şagird və tələbələrə qiyabi şəkildə tənəffüs yollarının burun boşluğu, burun – udlaq, 

qırtlaq, nəfəs borusu, bronxlar və ağciyərlərdən ibarət olduğunu, hər birinin hansı 

prosesləri həyata keçirdiyini izah edirik. 2.Plakatlar vasitəsilə, yəni, kağızda çəkilmiş 

insan büstü, sadəcə müxtəlif rənglərlə təsvir olunmuş tənəffüs yolları. Şagirdlərə 

qələm vasitəsilə tənəffüs yollarının hansı hissələrdən ibarət olduğunu göstəririk və 

həmin hissələrin hansı prosesləri həyata keçirdiyini qiyabi şəkildə izah edirik. 

3.Texnologiyalardan istifadə etməklə-notebook və ya ipadlar vasitəsilə, əvvəlcədən 

hazırlanmış animasiyalar və ya video-çarxlarla insan vücudunu, tənəffüs yollarının 

hansı hissələrdən ibarət olduğunu, daha sonra burun boşluğu ilə daxil olan qazların 

hansı yollarla getdiyini, buradan qan damarlarilə necə mübadilə etdiyini, alveollardan 

oksigen qazının qan damarlarında hemoqlobinlə birləşməsini və karbon 



qazınınayrılmasını, həmçinin tənəffüs prosesində daxil olan digər qazlarla birlikdə 

karbon qazının necə və hansı yollarla orqanizmi tərk etməsini əyani olaraq şagird və 

tələbələrin izlədikləri müddətdə əlavə izahlarımızı veririk. 

 İlk metodumuzun izahilə başlayaq.Burada heç bir əsasla deyə bilmərik ki, həmin 

dərsə neçə tələbə və şagird qulaq asdı, dərk etdi və yadda saxladı. Çünki bu gün 

heçbir şagird və ya tələbə məktəbə getməyi və ya universitetdə həmin fənni keçməyi 

özü seçmir. Bununla yanaşı o yaş dövrlərinin əhatə etdiyi beyin inkişafı ilə yüksək 

dünya sivilizasiyasının həyatımıza daxil etdiyi bir sıra proseslər tələbə və şagirdlərin 

fikirlərini dərsə yönətməkdə çətinlik çəkməsinə səbəb olur. Bu səbəbdən qiyabi 

şəkildə mühazirə metodilə tədris edilən bu mövzu heçdə gələcək nəslin bilik və 

bacarıqlarının artmasına xidmət etmir. Burada bir-neçə şagird və ya tələbə dərsə 

hazırlıqlı gələ bilər ki, bununaz qismi öyrənmiş olaraq,  əsas hissəsi əzbərçi və dərk 

etmədən, sadəcə qiymət almaq üçün həmin mövzunu danışa bilər. 

    İkinci metodumuzda belə bir aktivlik meydana gəlir ki, şagird və ya tələbə istər 

istəməz diqqətini auditoriyadakı plakata yönəldir. Çünki həmin şəkil ilk öncə maraqlı 

gəlir və müəllim tənəffüs yollarını göstərdiyi müddətdə şagird diqqətlə izləyir. Bu 

dərsdən öyrəndiyi həmin şəkildə sayılan hissələr olur. Bu da əsasən görsəl olaraq, 

lakin həmin hissələrin adı heç də hər tələbənin yaddaşında qalmır. Tələbə və 

şagirdlərin yaddaşında  qalması üçün bir – neçə dəfə təkrar etməli və şəkil üzərində 

işləməlidir. Mövzunun qalan qismi müəllim tərəfindən qiyabi olaraq izah və ya 

mühazirə edilir ki, bu da şagird və tələbənin passivləşməsinə, fikrinin yayınmasına və 

ən əsası həmin fənnə ayrılmış 45 və ya 90 dəqiqəni passiv şəkildə, az qism bilik 

öyrənməklə  başa vurmasına səbəb olur. 

   Sonuncu metodda isə təbii ki, heç də ideal metod deyil və sözsüz ki, bir-çox yanlış 

tərəfləri ola bilər. Amma bu dərs prosesi düzgün şəkildə tədris olunarsa, burada 

yüksək keyfiyyətli bilik əldə etmiş və irəliyə çıxmağı bacaran gənc və gələcək nəsillər 

yetişdirə bilərik. Belə ki, tələbələrin bu üsulla əllərində olan hər hansı bir texnologiya 

vasitəsilə həmin mövzuya aid izlədikləri animasiya və ya videoçarx onlarda istər-



istəməz maraq oyadacaq. Çünki qiyabi şəkildə tədris edilən mövzu əksər terminlərinə 

görə onlara yad ifadələrdən ibarət olduğu üçün bu haqda heçbir təsəvvürləri 

olmadığından öz düşüncələrində təsvir edə bilmirlər. Bu səbəbdən tələbə və şagirdlər 

dərsə qulaq asmağa meyl göstərmir və ya fikirlərini dərsə cəmləyə bilmirlər. Lakin bu 

metodla onlar mövzunu həm görsəl olaraq, həm də eşidərək dərk etdikləri üçün 

yaddaşda tez və asan qalma ehtimalı artır. Həmçinin bütün auditoriyada əyləşən tələbə 

və şagirdlər bu mövzuya dair mütləq bilik əldə edirlər. Onlar eşitdiklərini əyani 

gördükləri üçün beyinlərində təsviri rahat formalaşdırırlar. Bu onlarda mövzuya qarşı 

maraq oyadır. Dərs prosesində və dərsdən sonra bu mövzuya aid yeni suallar ortaya 

qoyur və cavab axtarırlar. Bu da biliyinin və dünyagörüşünün artmasına xidmət 

göstərir. 

     Dərslərdə istifadə olunacaq texnologiya növlərinə notebook, ipad, smart board 

(ağıllı lövhə), tablet kompüterlər, stolüstü kompüterlər, ağıllı telefonlar və s. misal 

göstərə bilərik. 


