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Məqalədə müasir təlim prosesində dərsə verilən tələblər ,pedaqoji təcrübə zamanı 

meydana çıxan bəzi nöqsanların aradan qaldırılması yolları qeyd olunur. Həmçinin 

tələbələrin gələcək inkişafında təcrübənin rolu geniş təhlil edilir. 

Açar sözlər: didaktika,dərs,müəllim,pedaqoji təcrübə,təlim materialları,məqsəd 

              Məlumdur ki,dərs məktəbdə təlm işi təşkilinin əsas formasıdır. Bu ifadə 

ədəbiyyatda çox işlənmiş ”Dərs- məktəbdə təlimin əsas təşkilat formasıdır” 

ifadəsinə nisbətən daha dəqiqdir. Dərsə verilən tələbləri xüsusilə yaxşı bilmək və 

həmişə yadda saxlamaq lazımdır. Bu tələblərdən əsaslarını aşağıdakı kimi 

göstərmək olar: 

   1.Dərsin məzmunu elmi didaktikanın tələblərinə uyğun olmalıdır. Bu tələb 

didaktikanın “elmilik prinsipinə” əsaslanır. Həmin tələbə görə dərsdə öyrənilən 

anlayışların dəqiqliyinə, mühakimələrin tam və əsaslandırılmış olmasına ciddi fikir 

verilməlidir. Elmilik tələbinə uyğun olaraq şagirdlərdə, onların idraki imkanlarını 

nəzərə almaqla, idrak məsəllərinə müxtəlif baxımdan yanaşmaq, onların üzərində 

işlərkən öz bilikvə bacarıq və vərdişlərindənmüstəqil istifadə etmək, trafaret 

(standart) qayda və yollardan uzaq olmağa səy gpstərmək kimi keyfiyyətləri 

inkişaf etdirmək lazımdır. Elmilik tələbinə görə şagirdləri tədricən,onların hazırlıq 

səviyyəsinə uyğun olaraq elmi-məntiqi metodlarla 

(intuisiya,müşahidə,müqayisə,induksiya-deduksya,analiz-sintez,analogiya) tanış 

etmək zəruridir. 

  2.Hər dərsin əsas didaktik məqsədi olmalıdır. Aydındır ki, dərsin bir neçə 

didaktik məqsədi olur. Məsələn, yeni bilik verən dərsin aşağıdakı kimi məqsədləri 

ola bilər: 

   a)əvvəldə öyrənilmiş təlim materialı üzrə şagirdlərin bilik, bacarıq və 

vərdişlərinin vəziyyətini yoxlamaq; 

   b)yeni anlayışın mənimsənilməsinə, qayda və xassənin müəyyən edilməsinə və 

əsaslandırılmasına nail olmaq; 
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  c)yeni biliyin möhkəmləndirilməsi; 

  d)mövzuya aid bəzən tarixi məlumat vermək və.s 

Müəllim dərsin tipindən, mövzusundan asılı olaraq onun əsas məqsədini müəyyən 

etməli və orada bütün təlim işini əsas məqsədin əldə edilməsinə yönəltməlidir. 

Aydındır ki, dərsin icmal və planında da mövzudan sonra məhz dərsin əsas 

məqsədi göstərilməlidir. 

 3.Dərsin tərbiyəvi məqsədi olmalıdır.Didaktika öyrədir ki, dərs özünün bütün 

komponentləri (məqsədi,məzmunu,vasitələri,metodları,təşkili) ilə şagirdləri tərbiyə 

edir.Bu xüsusi tərbiyəvi məqsədlərdən aşağıdakıları göstərmək olar: 

   a)şagirdləri elmi biliklərin əsaslarına yiyələndirmək üçün onları müntəzəm 

olaraq, təhlil və müqayisə etməyə,məntiqi mühakimə yürütməyə, konkretləşdirmə 

və ümumiləşdirməyə alışdırmaq; 

  b)şagirdlərdə fənnə maraq oyatmaq və onu inkişaf etdirmək; 

  c)əməksevərlik,iradə,səliqə və məsuliyyət tərbiyəsi; 

  d)yeniliyə,kəşf və ixtiraçılığa meyl tərbiyəsi 

Şagidrlərdə təxəyyülü inkişaf etdirmək məqsədilə ara-sıra sadə mətnli məsələlərin 

şifahi həlli də çox mqhqmdür. 

  4.Dərsdə öurəniləcək təlim materialı düzgün müəyyən edilməlidir. Bu tələbi belə 

konkretkəşdirmək olar: 

  a)dərsdə öyrəniləcək material dərsin məqsədlərinə müvafiq olmalı, dərsin dolğun 

olmasını və təlimin intensivliyini təmin etməlidir; 

  b)dərsin materialı şagirdlərin idrak fəallığını və müstəqilliyini inkişaf 

etdirməlidir; 

  c)dərsin materialı dərsdə konkretlə mücərrəd və nəzəriyyə ilə təcrübə arasındakı 

zəruri əlaqə və münasibətləri açmağa imkan verməlidir 

Bu cəhət təlimdə şagirdlərin diqqətli olmasından çox asılıdır.Təcrübə göstərir ki, 

təlimdə şagirdlərin geri qalmasının əsas səbəblərindən biri onların kifayət qıdır 

diqqətli olmamasıdır. 



Alimlərin apardıqları eksperimentlər təsdiq edir ki,hətta birinci sinifdə şagirdlər bir 

dərs ərzində mərkəzləşmiş diqqətlə məşğul ola bilərlər. Bunun üçün əlbəttə dərs 

yaxşı düşünülmüş, canlı, maraqlı və təsirli olmalıdır.Dərsin sürəti elə müəyyən 

edilməlidir ki,onun hər dəqiqəsində şagirdlər müəyyən bir işlə məşğul 

olsunlar.Müəllim çalışmalıdır ki,diqqətli olmaq şagirdlərdə vərdiş halına keçsin. 

Diqqətin tərbiyəsində hər mövzuya və hər məsələyə dair müəllimin şagirdlərə 

verdiyi əlavə sualların əhəmiyyəti də böyükdür. Adətən bu sualların cavabı 

şagirdlərə məlum olmur. Bu suallara şagird özü düşünüb cavab tapmalıdır. 

  5.Dərsdə istifadə ediləcək təlim formaları,didaktik və elmi-məntiqi metodlar 

düzgün seçilməlidir.Didaktikada təlimə yalniz müəllimin şagirdlərə bilik öyrətməsi 

prosesi kimi yox, şagirdlərin müəllim tərəfindən yaradılmış təlim situasiyasında 

müstəqil və ya bir-biri ilə əməkdaşlıq şəraitində bilik, bacarıq və vərdişlər 

qazanması prosesi kimi baxılır.  

         Müəllim müasir dərsə verilən tələblərin yerinə yetirilməsi və dərsin 

mərhələlərinin daha yaxşı əlaqələndirilməsi üçün sinfin və həmçinin özünün şəxsi 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq fərdi metodik məharətini nümayiş etdirməlidir. 

Dərsin quruluşu onun məntiqinə,didaktik məqsədlərinə və təlim prosesinin 

qanunauyğunluqlarına müvafiq olaraq düzgün vı dıqiq müıyyən edilməlidir. Dərsin 

həmişə ənənəvi quruluşda olması zərərlidir. Dərsdə təlimin müasir texniki 

vasitələrindən istifadə edilməlidir. Bunlar mənimsəmə prosesini təkmilləşdirir, 

təlim əməyinin məhsuldarlığını artırır, dərsə müasir texniki mədəniyyət 

atmosferinin daxil olmasına kömək edir. Müasir dərsə verilən tələblərin düzgün 

yerinə yetirilməsində müəllimin mədəniyyəti, əqli, əxlaqi və ideya-siyasi siması 

həlledicidir, onun öz üzərində müntəzəm çalışması əsas şərtdir.  

      Təcrübəçi tələbələrin universitetdə öyrəndiyi əlaqədar fənləri necə 

mənimsəməsi onun orta məktəbdə icra edəcəyi təcrübəyə hazır olması üçün əsas 

şərtdir. Lakin tələbə bir müəllim kimi məktəbdə deyəcəyi hər dərsə ciddi surətdə 

və ətraflı hazırlaşmalıdır.Təcrübəçi tələbənin dərslərə hazırlaşması prosesinin 

aşağıdakı mərhələlərini göstərmək olar: 

  1.Fənn müəllimindən 1 və ya 2-3 ardıcıl dərsin mövzusunu almaq. 

  2.Dərsliyin və ona uyğun müəllimə kömək kitabının və elmi-metodik ədəbiyyatın 

həmin mövzuya aid yerlərini öyrənmək. 

  3.Dərsdə istifadə ediləcək didaktik üsulları,elmi-məntiqi metodları,əyani 

vəsaitləri və texniki təlim vasitələrini,fənlərarası və fəndaxili əlaqə məsələlərini 

müəyyən etmək. 



  4.Fənn müəllimindən və metodistdən dərsə aid məsləhət almaq. 

  5.Dərsin icmalını tərtib etmək. 

  6.İcmalı təsdiq etdirmək. 

  7.Dərsi məşq etmək. 

Bundan başqa təcrübəçi tələbə ev tapşırıqlarını necə yoxlamaq,şagirdlərin biliyini 

necə qiymətləndirmək,yeni ev tapşırıqlarını necəvermək və s.məsələləri də özü 

üçün aydınlaşdırmalıdır. 

      Təəssüf ki,pedaqoji təcrübə zamanı təcrübəçi tələbələrin bəzi nöqsanlarına da 

rast gəlmək mümkündür.Bəzi tələbələr proqramı,dərs vəsaitini və metodik vəsaiti 

yaxşı öyrənməyə səy göstərmir və buna görə də dərslərin icmalını müstəqil tərtib 

etməkdə böyük çətinlik çəkir.İşin ağırlığı metodist və fənn müəlliminin üzərinə 

düşür və ya onların vaxtının azlığından tələbə keyfiyyıti o qədər də yaxşı olmayan 

icmalla dərsə girir.Tələbə bəzən dərsin başlanğıcından sinfin təşkili məsələsinə 

lazımi əhəmiyyət vermədən dərsə başlayır, halbuki dərsin bütün sonrakı normal 

gedişi bundan çox asılıdır.Təlim prosesini intensivləşdirməyə,dərsdə bütün 

şagirdlərin idrak fəallığının və müstəqilliyinin təmin olunmasına lazımi səy 

göstərilmir,qüvvətli şagirdlər kifayət qədər yaradıcı fəaliyyətə cəlb edilmir.Buna 

görə də müəllim yalnız sinfin bir hissəsi ilə işləyir.Orta səviyyəli və zəif şagirdlər 

passiv dinləyicilərə çevrilir,müəllim hər şeyi özü deməyə meyl göstərir.Təcrübəçi 

tələbələr şagirdlərin nitq mədəniyyətinin inkişafına qayğı göstərmir,şagirdlərin 

şifahi cavablarına heç də həmişə diqqətli olmur,şagirdlərin nitqindəki elmi səhvlər 

dərhal qeydə aalınmır və onlara çox vaxt əhəmiyyət verilmir.Onu da nəzərdə 

tutmaq lazımdır ki,müəllim şagirdlərin hafizəsini möhkəmləndirmək məqsədilə 

onlarla xüsusi iş aparmalıdır.Bəzən yazı taxtasını müəllimin “müəllimin 

dəftəri”adlandırırlar.Yazı taxtasından düzgün və səmərəli istifadə edilməsi 

şagirdlərin dəftərdən qənaətlə istifadə etməsi üçün nümunə ola bilər.Burada 

yazıları yazı taxtasının sol hissəsindən yuxarıdan başlamaq lazımdır.Yazı 

taxtasında günün tarixini və dərsin mövzusunu da yazmaq məsləhət görülür.Lakin 

müşahidələr göstərir ki,təcrübəçi tələbələr buna əməl etmir,yazıları harda gəldi 

yazır.Nəticədə iş sona çatmamış yazıları bir-iki dəfə silmək lazım gəlir ki.bunun da 

mənimsəməyə olan mənfi təsiri aydındır.Bir nöqsan da yazı taxtasında yazılar üzrə 

izahat verən təcrübəçi tələbənin burada öz yerini düzgün müəyyən edə 

bilməməsidir.Hər halda danışan zaman elə yerdə durmaq lazımdır ki,sinif 

şagirdlərinin hamısı yazıları görə bilsin. 



        Pedaqoji təcrübə zamanı təcrübəçi tələbələr öz yoldaşlarının dərslərində çox 

diqqətli olmalıdır.Dərsin heç bir müvəffəqiyyətli və nöqsanlı cəhətləri onların 

nəzərindən qaçmamalıdır.Ancaq belə olduqda tədricən yaxşı dərs demək 

vərdişlərinə yiyələnmək olar.Bizim fikrimizə görə tələbələr sınaq dərslərində 

aşağıdakı məsələlər üzrə gündəliklərində qeydlər aparmalıdır: 

   1.Dərs haqqında ümumi məlumat. 

   2.Sinfin təşkili,müəllimin sinfi idarə etmək və bütün sinifdə işləmək bacarığı. 

   3.Dərsin mərhələlərinin tam və bitkin olması,onların arasında səlis keçid. 

   4.Dərsin intensiv və inkişafetdirici olması,onda bütün şagirdlərin fəal iştirak 

etməsi. 

   5.Təlimin fərdiləşdirilməsi və şagirdlərin müstəqil işlərinin vəziyyəti. 

  6.Dərsin tərbiyəedici funksiyalarına diqqət. 

  7.Dərsdə pedaqoji-psixoloji və gigiyenik nöqsanlar olmuşdurmu (müəllimin 

zahiri görünüşü,geyim və təmizliyi.səmimiliyi,davranış və 

hərəkətləri,rəftarı.nitqi.yazıları və s.) 

  8.Dərsdə nəzəriyyə ilə təcrübə,konkretlə mücərrəd arasındakı əlaqə məsələləri. 

 9.Dərsin təchizi.Təlimin əyani və texniki vasitələrindən istifadə. 

10.Dərs haqqında ümumi nəticə.Müəllimin məqsədinə çatması. 

Bəzi nadir hallar müstəsna olmaqla.verilmiş sınaq dərslərinin müzakirə və təhlili 

elə həmin gün aparılmalıdır.Bu müzakirələrin aşağıdakı qayda ilə keçirilməsi 

məsləhətdir: 

   -Təcrübəçi tələbə öz dərsi haqqında ətraflı məlumat verir,hiss etmiş olduğu səhv 

və nöqsanları elmi şəkildə təhlil edir. 

  - Metodist nəzərdə tutduğu 3-4 tələbəyə çıxış üçün söz verir.sonra başqa 

tələbələrin əlavə çıxışları olur. 

  - Yekunda metodist dərsin ətraflı elmi təhlilini verir,tələbələrin çıxışlarına 

münasibət bildirir,dərsə qiymət verir.Müşahidələr göstərir ki,bəzi metodistlər 

təcrübəçi tələbələrin dərslərini qiymətləndirərkən müəyyən dərəcədə liberallığa yol 



verir (Cavandır,qoy ruhdan düşməsin,gələcəkdə belənöqsanlara yol verməz və 

s.deyə). Aydındır ki,belə vəziyyət tələbələrin arxayınlaşmasına və sonrakı işlərində 

daha ciddi fəaliyyət göstərməməsinə səbəb ola bilər. 

       Deməli, tələbələrin gələcəkdə yüksək səviyyəli müəllim kimi hazırlanmasında 

pedaqoji təcrübənin müvafiq proqram və təlimat əsasında təşkil 

olunması,aparılması və yekunlaşdırılmasınin əhəmiyyəti böyükdür. 
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Requirements given for the lesson and students preparation for school practice 

                                                   Summary 

İn the article requirements given to the lesson in modern teachinng process, 

liquidating ways of some shortages facing during school practice are noted. Also 

the role of practice in future development of students are widely analysed. 
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