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Biologiya dərslərində İKT-dən istifadə 

   Bu gün İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə həyatın zəruri 

amillərindən birinə çevrilib. Belə ki, dünyada və ölkəmizdə texnologiyaların sürətli inkişafı və 

yayılması diqqəti öz üzrinə çəkməyi bacardı. Keçmişə nəzər salsaq insanlar hər hansı bir 

məlumatı əldə etmək üçün tv, telefon, qəzet, jurnal və s. istifadə edirdilər.  Bu da qaneedici 

nəticə vermirdi. Lakin, dövrümüzdə texnologiyaların sürətli inkişafı, imkan verir ki, istənilən 

şəxs ( yaş və fiziki məhdudiyyəti nəzərə alınmır ) dünyanın hər hansı bir yerindən lazım olan 

məlumatı əldə etsin. Həddindən çox informasiya bolluğu olan bir dövrdə insanlara yalnız 

onlardan düzgün , səmərəli və yaradıcı istifadə imkanı qalır. Bu gün biz canlı və cansız aləm ( 

bütün canlılar, Yer kürəsi, Günəş sistemi, planetlər, qalaktika və s. ) haqqında videoçarxlar, 

canlı görüntülər, şəkillər, məqalələr və s. kimi informasiyalar əldə edə bilərik. 

Texnologiyaların inkişafı imkan verir ki, insanlar istənilən məlumatı sosyal medyaya daxil 

etsin. Bu da informasiya bolluğu, ölkələr və insanlar arasında inteqrasiya, bir – biri ilə dostluq 

əlaqələri yaradır.  

    Şagirdlərin texnologiya əsrinin uşaqları olduğunu nəzərə alsaq, təhsildə İKT-dən istifadənin 

nə dərəcədə vacib olduğunu dərk edə bilərik. İKT-nin təhsil sahəsinə yönəldilməsilə 

şagirdlərə ondan hansı məqsədlər üçün və düzgün istifadə qaydalarını aşılamış olarıq ki, 

bunun da tərbiyəvi əhəmiyyəti böyükdür. İKT-dən istifadə etməklə tədris olunan fənn, 

şagirdlərdə dərsə maraq yaradır, aktiv fəaliyyət göstərməsini təmin edir.  

   İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edərkən müəllim pedaqoji şərtləri 

ödəməlidir. Yəni, müəllim kompüter, internet resursları və multimedya vasitələrini istifadə 

etməyi bacarmalıdır. Tədris olunan fənnin məzmununun tam şəkildə çatdırılmasına nail 

olmalıdır. Müəllim İKT-nin müxtəlif formalarını yaxşı bilməli, əsas təhsil saytlarının 

imkanlarından düzgün istifadə etməlidir. Bunlarla yanaşı təlim prosesində millilik və bəşəri 

dəyərlər öz əksini tapmalıdır. 

   Təlimdə İKT-dən istifadə, şagirdlərin tədris olunan mövzunun ətraflı mənimsəməsinə, 

lazımi bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsinə stimul verməklə yanaşı, müəllimlərin sərf etdiyi 

əməyi də qismən yüngülləşdirən, yüksək tədris situasiyası yaratmağa qadir olan müasir 

vasitədir. İKT-dən istifadə şagirdlərin informasiya bazasının çoxalmasına və mövzunu 
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asanlıqla dərk etmələrinə şərait yaradır. Milli kurikulum da İKT-dən geniş istifadəni tələb 

edir. 

   Biologiya elmi ( yun. bios-həyat, loqos-elm ) canlılar haqqında elmdir. Bu elmə yiyələnmək 

üçün mümkün qədər əyani vəsaitlərdən və İKT-dən istifadə olunmalıdır. Çünki canlılar 

aləmini qiyabi şəkildə öyrənmək qeyri mümkündür. Qiyabi şəkildə öyrədilən dərsin 

keyfiyyəti və mənimsənilməsi aşağı səviyyədə olur.  

    Biologiya dərslərində İKT-dən istifadə etməklə, şagirdlərə əyani şəkildə göstərilə bilməyən 

makroskopik və mikroskopik canlılar videoçarxlar vasitəsilə təqdim edilə bilər. Bu 

videoçarxlar animasiyalardan, şəkillərdən, sənədli filmlərdən ibarət ola bilər.  

   Hal-hazırda VIII sinif anatomiya dərsinin mövzularını dərindən anlamaq və mənimsəmək 

üçün canlılardan (insandan) istifadə etmək olmaz. Bu səbəbdən fənni tədris edən müəllim 

orqanlar sisteminin funksiyalarına görə kiçik animasiyalar hazırlayıb, şagirdlərə daha maraqlı 

dərs keçə bilər. Bunun üçün dərsin mərhələləri əvvəlcədən müəyyənləşdirilməlidir.Misal 

olaraq, tənəffüs sistemi bölməsi keçirilən zaman elektron lövhədən istifadə etməklə animasiya 

şəklində yığılmış videoçarxı şagirdlərə təqdim edirik. Burada kiçik səyahətə başlayan şagird 

3D formatında insan orqanizminin tənəffüs sistemi orqanlarını görür. Burun vasitəsilə 

nəfəsalma zamanı daxil olan havanın, burun boşluğu, burun-udlaq, qırtlaq, nəfəs borusu, 

bronxlar, bronxiallar, alveollara qədər keçdiyi yolu izləyir. Burun boşluğunda havanın 

isidilməsini, hava ilə daxil olan zərərli maddələrin (toz, kiçik həşərat və.s) tükcüklər vasitəsilə 

əks istiqamətdə eşiyə doğru itələnməsini görür. Daha sonra həmin hava vasitəsilə daxil olan 

oksigen qazının ( 𝑂2 ) karbon qazı  ( 𝐶𝑂2)  ilə alveolları əhatə edən sıx qan kapilyarlarındakı 

mübadiləsini, oksigen qazının eritrositlərdə dəmirlə (Fe) birləşərək hərəkət etməsini, 

hüceyrələrə çatdırılma ardıcıllığını görür. Hava ilə daxil olan digər qazların və maddələr 

mübadiləsi prosesində yaranan karbon qazının ( 𝐶𝑂2)  nəfəsvermə prosesi vasitəsilə xaric 

olmasını izləyir. Həmçinin qırtlağın, ağciyər paylarının və digər üzvlərinin quruluşu, 

funksiyası ilə məlumatlanmış olur. 

   Başqa bir misalı canlılar aləminin müxtəlifliyi, yaşamaq uğrunda mübarizə (vəhşi təbiət) və 

ya genetika bölməsinə aid videoçarxlar təqdim edərək göstərə bilərik.  

   Burada əsas məqsəd dərsin aktiv və səmərəli şəkildə təşkil olunmasıdır. Şagirdlərin fikrini 

maraqlı, faydalı və asan mənimsənilə bilən dərsə yönəltməklə onlarda tədqiqatçılıq, 

yaradıcılıq və qazanılmış biliklərin həyatda müstəqil şəkildə tətbiqetmə bacarığı inkişaf 

etdirilir.  


