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 Sürətlə dəyişən dünyamızda elmi-texniki tərəqqinin yüksək səviyyəsi, 

informasiyalaşmış cəmiyyətin formalaşması, bəşəriyyət qarşısında böyük problem 

və böhranların yaranması, ekoloji tarazlığın pozulması, bir sıra inkişaf etmiş 

ölkələrin dağıdıcı gücə malik hərbi potensialının artması, ölkə və qitələri bürümüş 

iqtisadi bərabərsizlik, yoxsulluq və epidemiyaların, qlobal ziddiyyətlərin yer 

üzərindəki normal yaşayışı pozması insanlardan elmlərin əsaslarına yiyələnməklə 

ətraf aləmi dərindən qavramağı və onun yaxşılaşmasına səy göstərməyi, xüsusilə 

sağlamlığı qorumağı tələb edir. Belə bir zamanda bizi əhatə edən mühitə biganə 

qalmayaraq, onu öyrənmək və inkişafına yeni töhfələr vermək hər bir vətəndaşın 

əsas vəzifəsinə çevrilir. 

 Ölkəmizdə qloballaşmanın geniş vüsət aldığı, zəngin mədəniyyət və iqtisadiyyata 

malik bir cəmiyyətin formalaşdığı, intellektə və biliklərə söykənən güclü bir dövlətin 

yarandığı indiki zamanda hər bir vətəndaşın, şagirdin, tələbənin, müəllimin ətraf aləmlə 

tanış olması, onu öyrənməsi və müsbət dəyişikliklərdə iştirak etməsi ön plana çəkilir. 

Onlardan cəmiyyətin inkişafı naminə fəaliyyət göstərməsi tələb olunur. 

 Bütün bunlar məktəblərdə Həyat bilgisi fənninin tədrisinin aktuallığını 

artırır. Onu elmli olmaq xatirinə deyil, sağlam yaşamaq naminə öyrənməyin 

zəruriliyi dərk edilir. Fənni yüksək səviyyədə tədris edən kadrların yetişdirilməsi 

vəzifəsi ön plana çəkilir. Problemin həllində ali məktəblərin pedaqoji 

fakültələrində tədris edilən “Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası” fənninin rolu 

böyükdür. Həyat bilgisi interaktiv fənn olduğundan onu tədris edən müəllimin də 

bir çox dəqiq və humanitar fənlərlə bağlı biliklərə, bacarıqlara malik olması lazım 

gəlir. Ali məktəblərin bakalavr pilləsinində tədris olunan “Həyat bilgisi və onun 

tədrisi metodikası” fənni əsasən “İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisas qruplarında 

tədris olunur. Birinci və ikinci kursların tədris planında həmin fənlərin tədrisinə 

120 saat vaxt ayrılmışdır. Onun 60 saatı mühazirə, 60 saatı isə seminar məşğələləri 
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üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kursun tədrisinə Göy cisimləri, Günəş sistemi, onu 

təşkil edən planetlər, o cümlədən Yer planetinin daxili və xarici təbəqələri 

haqqında məlumatlar verən mövzularla başlanır. Sonra canlılar aləminin, ekologiya 

və təbiəti mühafizənin aktual problemləri, dövlət, cəmiyyət, iqtisadiyyat və İslam 

və digər dinlərin yaranması və əhəmiyyətinə dair mövzuların tədrisi nəzərdə 

tutulmuşdur. Proqramın digər hissəsi isə fənnin tədrisi metodikasına dair mövzuları 

əhatə edir. Zərurət yaranarsa tədris planlarında fənnin tədrisinə verilmiş ümumi 

saatlarda dəyişiklik etmədən, nəzəri və ya metodik mövzuların tədrisinə ayrılmış 

vaxt bölgüsü dəyişdirilə bilər. Həyat bilgisi fənninin tədrisinin səmərəli yollarla 

tələbələrə mənimsədilməsi ali məktəb müəllimlərinin üzərinə düşən mühüm 

vəzifələrdən biridir. Mühazirə və seminar dərslərində müasir texnologiyalardan 

istifadə etmək zərurəti yaranır.  

 Azərbaycan təhsilinin günü-gündən inkişaf etməsi, dünya təhsil sistemində 

özünəməxsus yer tutması çox sevindirici bir haldır. Prezidentimiz cənab İlham 

Əliyevin “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin 

informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın imzalamasından və 2013-cü ili 

“İKT” ili elan etməsindən sonra bu inkişaf daha da sürətləndi. Məqsəd elmdə, 

təhsildə, iqtisadiyyatda yeni texnologiyalardan istifadə edərək, ölkənin sosial-

iqtisadi inkişafının intensivləşdirilməsini həyata keçirməkdir. Bu məqsədə  uyğun 

surətdə sosial həyatın bütün sahələrində olduğu kimi təhsildə də yeni 

texnologiyaların səmərəli tətbiqinə üstünlük verilməlidir.  

 Avropa standartlarına uyğun məktəb binalarının, müasir texnoloji 

avadanlıqlarla təmin olunmuş sinif otaqlarının sayı durmadan artır. Azərbaycan 

təhsilini dünya səviyyəsində görmək istəyimiz təhsildə İKT-nin rolunu zəruri edir. 

Çünki biz texnologiya əsrində yaşayırıq. Elmin, sivilizasiyanın heç bir sahəsini 

müasir texnologiyalarsız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Buna görə də, hər bir 

müəllim müasir texnologiyaların sirlərinə bələd olmalı, onlardan tədris zamanı 

düzgün və səmərəli şəkildə istifadə etmə vərdişlərinə yiyələnməlidirlər. Son illər, 

bu sahədə Naxçıvan Muxtar Respublikası məktəbləri və müəllimlər üçün geniş 

imkanlar yaradılır: müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunmuş məktəblər, 



savadlı təlimçilərin idarə etdiyi kurslar təşkil olunur və s. Bu zaman, müəllimlərin 

öhdəsinə yalnız və yalnız, bu geniş imkanlardan yararlanaraq “Həyat bilgisi” 

fənninin tədrisi zamanı müasir texnologiyalardan istifadə etmək qalır. Hər bir 

müəllim dərsinin yüksək və səmərəli şəkildə tədris etməsi üçün təlimdə müasir 

texnologiyaların istifadəsinə həsr olunmuş kurslardan keçməli, müəyyən 

sertifikatlara ən əsası isə İKT-dən səmərəli istifadə vərdişlərinə yiyələnməlidir. 

 Məktəblərin kompüterləşdirilməsi təhsil sistemində çox ciddi dəyişikliklər 

yaradır. Təcrübə göstərir ki, informasiya texnologiyalarından bu gün nəinki 

məktəbin idarəolunmasında, həm də dərsdənkənar və məktəbdənkənar tədbirlərin 

həyata keçirilməsində də geniş istifadə olunur. Xüsusən də internetin yaranması, 

gənclər arasında onun çox məşhur olması, təhsilin çox müxtəlif sahələrində yeni-

yeni üfüqlər açır. Kompüterlərin təhsil sahəsinə inteqrasiyası da bu tendesiyaları 

əks etdirir. Kompüterlərin təhsil sahəsində uğurlu tətbiqi yalnız onların əldə 

edilməsindən deyil, eyni zamanda istifadəçilərin onlarla nə dərəcədə tanış 

olmalarından asılıdır. Müasir dövrdə İKT-nin inkişaf etdirilməsi hər bir ölkənin 

intellektual və elmi potensialının vacib göstəricilərindən biridir və bu prosesin 

zəruriliyi indiki qloballaşma dövründə daha çox hiss olunur. Bu texnologiyaların 

sürətli inkişafı və yayılması bəşəriyyətin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. 

 Azərbaycan Respublikasında da informasion cəmiyyətin qurulması və 

kompüterləşmə sahəsində ciddi, uğurlu addımlar atılmışdır. Bu sahədə həyata 

keçirilən dövlət siyasətinin ümdə vəzifələrindən biri İKT-nin cəmiyyətin müxtəlif 

sahələrində, xüsusilə də təhsil sistemində geniş tətbiq edilməsi məsələsidir. 

 İKT-nin təhsildə tətbiqi Azərbaycan vətəndaşlarının müasir biliklərə və 

bacarıqlara malik olan yeni nəslinin formalaşmasına birbaşa təsir edən yüksək 

mahiyyətli məsələdir. Məhz bu səbəbdən son illər təhsil sistemində İKT 

strukturunun inkişaf etdirilməsi və təhsildə İKT-nin tətbiqinin dünya standartları 

səviyyəsinə çatdırılması ölkəmizdə prioritet istiqamətlərindən biri olub. Bunun 

üçün son illər dövlət tərəfindən təhsil sistemində İKT-nin tətbiqi sahəsində 

müxtəlif layihə və tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bu müstəvidə icra olunan 

fəaliyyətlər təhsil sahəsində aparılan islahatların çox vacib mərhələlərindən biri 



hesab edilən ocaqlarında İKT infrastrukturunun qurulmasına yönəlib. Təhsil 

sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və İKt-nin tətbiqinin dünya 

standartları səviyyəsinə çatdırılmasının bu sistemin inkişafına prioritet 

istiqamətlərindən biridir. 

 Hazırda Respublikamızda bütün sahələrdə, xüsusilə də təhsil sistemində 

mütəxəssislərin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) ilə işləmək 

və onlardan düzgün istifadə etmək bacarığına çox böyük önəm verilir. İKT biliyinə 

mükəmməl yiyələnməyin ən yaxşı yolu isə, təbii ki, orta məktəbdən başladığı üçün 

bu sahədə həyata keçirilən siyasətin mühüm xüsusiyyətlərindən biridir. 

  Həyat bilgisi fənninin ən mühüm vəzifələrindən biri şagirdlərdə özünə 

inam hissi yaratmaqdır.  Şagirdlərdə özünə inam hissi o zaman yaranır ki, onlara 

sinfin və dərsin təşkilində iştirak etməyə icazə verilir, öyrənmədə sərbəstlik verilir 

və onların fikirləri ictimai müzakirəyə səbəb olur.  

 Müasir təlim metodlarından və İKT-dən istifadə sinif mühitində dəyişiklik 

etməyə və müəllimlə şagird arasında, şagirdlərin öz aralarında və məktəblə ev 

arasında baş verən qarşılıqlı əlaqələr qurmağa imkan yaradır. Son zamanlar 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında tətbiq olunan müasir təlim metodikalarından 

biri olan interaktiv təlim üsullarından və İKT-dən geniş istifadə olunur. Hər bir 

müəllim diqqətlə və ağılla, həmin nəzəriyyələrdən irəli gələn tədris üsullarından 

istifadə edərək səmərəli öyrənmə və şagirdlərin təhsildə təşəbbüskarlıq göstərməsi 

üçün təlimat proqramı hazırlaya və tətbiq edə bilər. 

 Müasir təlim metodlarından və İKT-dən istifadə cəmiyyətin dəyərli 

vətəndaşları olmağa hazırlaşan, fəal və hər şeylə maraqlanan şagirdlərin təhsil 

aldığı siniflərin yaradılmasında müəllimlərə yol göstərəcəkdir. Bu isə dünyanın hər 

yerində təfəkkürə üstünlük verən müəllimlərin heç vaxt bitib-tükənməyən axtarışı 

deməkdir. 

 Təlim prosesinin daha da yaradıcı olmasının və şagirdlər tərəfindən 

müxtəlif üsullar vasitəsilə hər hansı bir məlumatın qavranılması və qəbul 

edilməsinin artırılması üçün müxtəlif metodlar təklif olunur. Müasir təlim 

metodlarından istifadədə fəal dərsin mərhələləri aşağıdakı ardıcıllıqla keçirilir: 



1. MOTİVASİYA (problem situasiyanın yaranması, fərziyyələrin irəli 

sürülməsi, tədqiqat sualı) – 5-10 dəq. 

2. TƏDQİQAT İŞİ (qrup işi) – 10-12 dəq. 

3. MƏLUMAT MÜBADİLƏSİ (şagirdlərin cavabları, qrupların cavablarının 

bir-birinə təqdimatı – 7-8 dəq. 

4. MƏLUMATIN MÜZAKİRƏSİ VƏ TƏŞKİLİ (hər alınan cavabdan sonra) – 

5 dəq. 

5. ÜMUMİLƏŞDİRMƏ VƏ MÜZAKİRƏ – 5 dəq. 

6. QİYMƏTLƏNDİRMƏ – 3dəq. 

7. YARADICI TƏTBİQETMƏ (ev tapşırığının verilməsi) – 2 dəq. 

 Dərsin əhəmiyyəti təkcə onun məzmunu ilə deyil, həm də forması ilə 

şərtlənir. Dərs həm də düşünməyi öyrətdiyinə görə faydalıdır. Dərs o zaman fayda 

gətirir ki, şagirdlərdə canlı maraq, kəskin reaksiya doğursun, onları diskusiyaya 

girməyə, materiala uyğun hərəkətə sövq etsin.  Bu cür dərs təkcə canlı və maraqlı 

keçməklə qalmayacaq, o həm də şagirdlərə bütün ömürləri boyu onlar üçün faydalı 

olacaq sərbəst düşüncə vərdişləri aşılayacaqdır [6]. 

 Heç də hər cür material, xüsusən də məktəb dərsliklərində olan material 

yuxarıdakı kateqoriyalardan istifadəyə imkan vermir. Buna görə də nə qədər ki, 

dərslikdəki məqaləni qəzet məqaləsi ilə əvəz etməyə və ya mətn oxunuşu əvəzinə 

şagirdlərə hansısa bir hadisə danışmağa, fotoşəkil və ya rəsm əsəri, təqdimat 

nümayiş etdirməyə, bilgisayar və ya proyektordan istifadə etsək, bir sözlə, onu 

daha rəngarəng etməyə hazırlaşsaq, dərs bir o qədər gözəl keçər. 

 Dərsin planlaşdırılması prosesini üç mərhələyə ayıraq: 

1. Dərsə qədər; 

2. Dərsin özü – İKT - nin tətbiqi ilə aparılır (elektron dərslikdən istifadə 

etməklə); 

3. Dərsdən sonra. 

 Dərsin məzmununa keçməzdən əvvəl şagirdlərə bu və ya digər mövzunun 

əhəmiyyəti, eləcə də onun şagirdlər qarşısında qoyduğu məqsəd və vəzifələr 

haqqında suallar verilir. Suallar xüsusi kompüter proqramında hazırlanmış oyun, 



test şəklində verilir. Sualların səviyyəsi və tipləri ilə bağlı şagirdlərlə aparılan 

söhbət zamanı aşağıdakılara diqqət yetirilməlidir: 

- BİLİK: informasiyanı eşidildiyi formada təkrar çatdırmaq qabiliyyəti. 

- ANLAMA: müəyyən bir fikri öz sözlərinlə və ya hansısa başqa bir yolla 

yenidən söyləmək qabiliyyəti. 

- TƏTBİQ: yenicə öyrənilmiş üsuldan istifadə etməklə yeni bir tapşırığın həlli. 

- ANALİZ: mürəkkəb bir ideyanın səbəblərini, nəticələrini və digər tərkib 

hissələrini tapmaq bacarığı. 

- SİNTEZ: bir neçə ideyanın bir yeni ideya halında birləşdirilməsi, köhnə 

ideyanın yeni variantının yaradılması.   

- QİYMƏTLƏNDİRMƏ: konkret ideyanın, yaxud mənbənin, hansısa tezisin 

izahı üçün tam uyğun gəldiyini qiymətləndirmək qabiliyyəti. 

 Dərsin düşünmə mərhələsində şagirdlər özləri üçün müəyyən nəticələr 

çıxarmalıdırlar. Bu mərhələdə qabaqcadan hazırlanmış suallar şagirdlərə verilir. 

Hamı bu müzakirədə aktiv iştirak edir. 

 “BLUM taksonomiyası” üsulu ilə qurulmuş suallar verilir: 

1. Sizə yeni mövzuda nə tanış idi? 

2. Hansı yeni məlumatı aldınız? 

3. (Hafizəni yoxlayan sual) – Öyrəndiyiniz canlıların yaşayış mühitini sadalayın  

4. (Sintezedici sual) – Həmin canlıların qidalarını nə təşkil edir? 

5. (Analizedici sual) – Hər hansı bir canlının öyrənilməsi nəyə lazımdır? 

6. (Müqayisəedici sual) – Müxtəlif mühitdə yaşayan canlıların xarakterik 

xüsusiyyətlərini sadalayın. 

Şagirdlərin bilikləri bu suallar ətrafında müzakirədən sonra, sonra dərsdə 

alınan yeni məlumatlarla tamamlanır.  

DƏRSDƏ İKT-NİN İSTİFADƏSİNDƏN ALINAN NƏTİCƏ 

 Şagirdlərə yuxarıda sadalanan metodlardan istifadə etməklə dərsləri 

keçdikdə, onlarda düşünmə qabiliyyəti artır və aşağıdakı istiqamətlərdə inkişaf 

gedir: 

1. Şəxsilikdən ictimailiyə doğru 



2. Asılılıqdan müstəqilliyə doğru 

3. İKT-dən istifadə vərdişlərinə doğru 

4. İntuisiyadan məntiqə doğru 

5. Tək fikirlilikdən alternativliyə doğru 

6. Yaradıcılığa və vizual effektlərə doğru 

7. Müstəqil tədqiqat işlərinin aparılması vərdişləri təkmilləşir 

8. Analiz etmək, araşdırmaq, dərketmək və ümumiləşdirmək qabiliyyəti artır 

9. Ətrafda mövcud olan hər hansı bir obyektin əlamətlərini xarakterizə etmək 

bacarığı formalaşır 

10. Təbiətə sevgi və onun qorunması istəyi dərinləşir 

11. Kompüter proqramları ilə tanış olurlar 

12. Şəxsi araşdırmalarını təqdimat şəklində hazırlamaq bacarığı  formalaşır 

13. Auditoriya qarşısında sərbəst çıxışetmə qabiliyyəti yaranır 

Unutmamamq lazımdır ki, biz şagirdlərin bilik, bacarıq, vərdişlərini və 

dünyagörüşünü inkişaf etdirməklə, müstəqil Respublikamızda iqtisadiyyatın 

rəqabət qabiliyyətliliyini, insanların elmi potensialını, təhsilini, yəni əhalinin həyat 

səviyyəsini yüksəltmiş oluruq. 

 


