
MÖVZU:1.Fənn kurikulumunun strukturu və  məzmunu 

Plan: 

1.Fənn kurikulumunun strukturu və məzmunu 

2.Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər 

3.Milli kurikulumun strukturu 

4.Fəal (interaktiv) təlim 

Tədris prosesində yeni təlim texnalogiyalarindan istifadə dərsin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsində böyük rol oynayır.Yeni texnologiya ilə aparılan dərs şagirdləri 

fəallaşdırmaqla yanaşı,onların idraki qabiliyyətini,məntiqi və tənqidi təfəkkürünü 

hərəkətə gətirir,dərketmə marağını artırır vəməzmunun daha dərindən qavranılmasını 

təmin edir.Yeni texnalogiyalardan istifadə prosesində şagird tədqiqatçılıq 

mövqeyindən çıxış edir,o, problemin həlli yollarını axtarır,müstəqil şəkildə,yaxud 

müəllimin azca köməyi ilə müəyyən nəticə əldə edir.Təlim prosesində yeni  

texnologiyalardan istifadə sinifdə işgüzarlıq şəraiti yaradır,müəllim-şagird 

münasibətlərini, onların qarşılıqlı fəaliyyətinin səmərəsini yüksəldir, şagirdlər 

arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirir.Yeni təlim texnalogiyaları müasir dövrün 

xüsusiyyətlərinə uyğun şəxsiyyətin formalaşmasını sürətləndirir.Onda çevik 

olmaq,yeni şəraitə uyğunlaşmaq,özünə inam, çətinlikdən qorxmamaq,öz qabiliyyətini 

nümayiş etdirmək və mübarizlik kimi keyfiyyətlər aşılayır.Təlim baxımından yeni 

təlim texnalogiyaları şagirdlərdə müstəqil bilik əldə etmək,nəticə çıxarmaq,məntiqi 

düşünmək və s. kimi müsbət qabiliyyətlər formalaşdırır.İbtidai təhsilin pedaqogika və 

metodikasını həyata keçirən müəllim  anadili üzrə fənn kurikulumunun 

strukturu,məzmunu,prinsipləri,təlim strategiyaları,fəal  təlimin nəzəri 

məsələləri,qiymətləndirmə mexanizmləri və  s. mükəmməl bilikdir. 

Kurikulum- elə bir konseptual sənəddir ki,təlim-tərbiyənin əsasını əhatə edən 

mühüm sənədləri özündə birləşdirir.Kurikulum latın sözü olub,mənası “kurs”, 

“yol” “elm”, “istiqamət” deməkdir. O, dövlətin təhsil siyasətini əks etdirir. 

Kurikulum sözü ingiliscə-rusca lüğətlərdə “Təlim kursu”, “Tədris Planı”, 

“Proqram” kimi izah olunur. Kurikulum sözünə ilk dəfə Leyden (1582) və Qlazqo 

(1633) şəhərlərinin universitetlərinin sənədlərində rast gəlinir. 1876-cı ildən etibarən  

ondan  bir termin kimi istifadə olunmağa  başlanmışdır.  

Dünyada kurikulumun artıq bir əsrə qədər tarixi var.Lakin kurikulum hazırlığına 

təxminən 100 il əvvəl başlansa da, standartların hazırlanması çox-çox sonralara, ötən 

əsrin 80- ci illərinə təsadüf edir. İlk fənn kurikulumları 1918-ci ildə ABŞ-da 

meydana gəlmişdir.Ötən əsrin 70-ci illərindən  sonra kurikulum nəzəriyyəsi 

formalaşmışdır. Azərbaycanda isə bu termindən keçən əsrin 90-cı illərinin 

axırlarından  istifadə  olunur.  Kurikulum  islahatları  Azərbaycan  hökuməti ilə 

Dünya Bankının Beynəlxalq  İnkişaf  ASSOSASİYASI  arasında bağlanmış  ilk 

kredit  sazişi əsasında  başlanıb. Əsası 1999-cu ildə  qoyulan  və  ardıcıl həyata  

keçirilən  “Azərbaycan  Respublikasının Təhsil  sahəsində  islahat proqramı” nın  



tələblərinə  uyğun  təhsil  sahəsində  çox  sahəli  islahatlar  həyata keçirilməyə  

başlandı. Azərbaycan Respublikası  Nazirlər kabnetinin 2006-cı il 30 oktyabr    

 

233  nömrəli  qərarı  ilə   ümumitəhsil  konsepsiyası (“Milli kurikulum” )  qəbul  

edildi. 3 iyun 2010-cu ildə  Nazirlər Kabnetinin 103 nömrəli qərarı  ilə   

ümumtəhsil  pilləsinin  dövlət standartı  proqramları  bu  sahədə  gedən  işlərin 

geniş  vüsat almasına  yol açdı.  

Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası-Milli Kurikulum 

konseptual xarakterli çərçivə sənədi olub ümumi təhsil üzrə təlim nəticələrini və 

məzmun standartlarını,ümumi təhsilin hər bir pilləsində təyin olunan fənləri həftəlik 

dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqyasını pedaqoji prosesin təşkili,təlim 

nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinq üzrə əsas prinsipləri fənn 

kurikulumlarının strukturunu əhatə edir. 

Milli Kurikulum cəmiyyətin inkişafının əsas hərəkətverici qüvvəsi olan insanın 

formalaşmasına, problemin həlli və müstəqil qərarlar qəbul etməsi üçün onun zəruri 

təhsil səviyyəsinə və bacarıqlara malik olmasına yönəldilir.  Bildiyimiz kimi 

kurikulumun  lüğəvi mənası  “kurs” , “yol”, “elm”, istiqamət deməkdir. Bu söz 

sonralar elm və təhsil sahəsində termin kimi işlənməyə başlanmışdır. Kurikulum 

Azərbaycan pedaqoji terminalogiyasına 90-cı illərin axırında daxil 

olmuşdur.Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün 

məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir. 

 

Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər: 

1.Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması. 

2.Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid. 

3.Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya. 

4.İnformasiya əsrinin tələbləri. 

5.Təhsilin məqsəd və vəzifələrinə yeni baxış və yanaşmaların formalaşması. 

6.Mövcud ümumtəhsil proqramlarının müasir tələblərə cavab verməməsi. 

Əsas pedaqoji anlayışlar 

Milli Kurikulum ölkə miqyasında təhsilin hər bir pilləsindəki fəaliyyətlərin 

həyata keçirilməsinə imkan yaradan və onları istiqamətləndirən konseptual sənəddir. 

Fənn kurikulmu--fənn üzrə fəaliyyətləri istiqamətləndirən konseptual sənəddir. 

Məzmun xətti–fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün 

müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir. 

Məzmun standartı– təhsil alanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət 

tələbidir. 

Alt standart - əsas standartlarda ifadə olunmuş fikrin müəyyən hissəsidir. 



Qiymətləndirmə standartı–təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət 

sənədidir. 

Təlim strategiyaları – təhsil prosesində istifadə olunan forma,metod,üsul və 

vasitələrin məcmusudur. 

 

Ümumi təlim nəticələri – mənimsənilməsi nəzərdə tutulan və əvvəldən 

müəyyənləşmiş nailiyyətlərin konkret bir səviyyəsidir. 

Tədris vahidi – dərslikdəki mövzuların tematik qrupudur. 

Resurslar – məzmun standartlarının reallaşmasında istifadə olunan təlim 

vasitələridir. 

Şagird nailiyyətləri – bilik və bacarıqlar əsasında qazanılan dəyərdir. 

Dəyərlər – Şəxsiyyəti şərtləndirən keyfiyyətlərdəndir. 

Milli kurikulmun strukturu 

1.Ümumi təhsilə və tam orta təhsilli şəxsə verilən tələblər 

2.Ümumi təhsilin məzmun standartları 

3.Ümumi təhsil müəsisəsində fənlər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı 

 

4.Ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri 

5.Ümumi təhsil sistemində nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi 

 

 

Fənn kurikulmunun strukturu 

Giriş 

Fənnin məqsəd və vəzifələri 

Fənnin xarakterik xüsusiyyətləri 

Fənnin məzmunu Təlim strategiyaları Şagird nailiyyətinin 

qiymətləndirilməsi 

Ümumi təlim nəticələri Fənn üzrə təlimin təşkilinə 

verilən əsas tələblərin təşkili 

Əsas qiymətləndirmə növləri 

Məzmun xətləri Forma və üsulların 

təkmilləşməsi barədə 

tövsiyələr 

Qiymətləndirmə standartları 

və qiymətləndirmə vasitələri 

Məzmun xətləri üzrə təlim 

nəticələri 

Müəllimin təlim 

fəaliyyətinin planlaşmasına 

dair nümunələr 

 

Məzmun standartları   

 



Fənnin məzmunu və məqsədi. 

Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri. 

1.Məzmun xətti  --  dəyişməzdir. 

1.1.Əsas standart -- əsasən dəyişməzdir. 

1.1.Alt standart – daim dəyişir. 

1.1.2.Alt standart – daim dəyişir 

 

 

 

Fəal (interaktiv) təlim nədir? 

Fəal (interaktiv) təlim şagirdlərin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil 

prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlimi nəzərdə 

tutur. 

Çox vaxt bu anlayışın sinonimi kimi “interaktiv təlim metodları” anlayışından 

istifadə olunur.Belə ki, “interaktivlik” termini “dialoqu,qarşılıqlı təsiri” bildirir.Bu 

təlim metodunu istifadə etmək üçün,həmçinin “problem – dioloji”, “problemli 

evrestik təlim” anlayışından da istifadə olunur.Fəal interaktiv təlim metodu müasir 

prinsiplərə əsaslanan təlimdir.O,tədrisin və idrak fəaliyyətinin təşkil və idarə 

olunması metodlarının məcmusudur.Bu təlim üçün aşağıdakı cəhətləri səciyyəvidir:  

 Müəllim tərəfindən şüurlu surətdə (iradi olaraq) idraki problem stiuasiyasının 

yaranması. 

 Problemin həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı mövqeyinin stiumullaşması. 

 Şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərinmüstəqil kəşfi,əldə edilməsi və 

mənimsənilməsiüçün şəraitin yaranması. 

Şagirdlərin mövqeyi – “kəşf edən”, “tədqiqatçı” mövqeyidir.O,gücü çatmadığı 

məsələlər və problemlərlə üzləşərkən bunları müstəqil tədqiqat prosesində həll 

edir.Şagirdlər təlim prosesinin tam hüquqlu iştirakçısı olaraq bu prosesdə tədqiqatçı 

kimi çıxış edirlər və bilikləri fəal axtarış və kəşflər prosesində mənimsəyirlər. 

Müəllimin mövqeyi – “bələdçi,aparıcı” mövqeyidir.Problemli vəziyyətləri planlı və 

istiqamətlənmiş surətdə təşkil edir.Onlar fəaldır,təlim prosesinə cəlb 

olunurlar.Müəllim bələdçi rolunu oynayır,amma sinifə hakim olmur.Sinifdəki iqlim 

uşaqların sərbəstliyinə səbəb olur,uşaqlar öz fikirlərini söyləməyə çəkinib-

qorxmurlar.Beləliklə,uşaqlar biliklərə yiyələnir,tədris proqramı heç bir zərər çəkmir. 

Fəal (interaktiv) təlimin əsas üstünlüyü biliklərə yiyələnmək həvəsini yaradır.Bu 

təlim prosesində yaranan emosiyalar əqli ehtiyacların səfərbərliyini təmin edir,idrak 

fəaliyyətini şövqləndirir,diqqəti uzun müddət cəmləməyə imkan yaradır. 

Biliklər “hazır” şəkildə deyil,onların müstəqil surətdə kəşfi prosesində 

mənimsənilir.Yəni mənimsəmə prosesi passiv deyil, fəal xarakter daşıyır.Əgər şagird 

öz istəyinə və öz fəaliyyətinə əsasən yeni bilikləri kəşf edirsə,onda o, dərsə yaradıcı 

və maraqla yanaşır.Əldə etdiyi bilikləri uzun müddət və möhkəm əldə edir.Nəticədə 

təlimin səmərəliyi xeyli artır.Fəal təlim müəllimlərə nə verir?Dünya təcrübəsi göstərir 

ki,fəal interaktiv təlim metodu müəllim üçün dərsin keyfiyyətini artırmaq üçün vacib 

vasitə ola bilər.Bu metod şagirdlər üçün dərsi çox maraqlı və cəlbedici edir.Təlimin 



məzmununun öyrənilməsi,həm də bu məzmunun tətbiqini daha səmərəli 

edir.Şagirdlərin dərketmə fəaliyyətini daha da fəallaşdırır.Şagirdlərin öyrənməyə 

həvəsi və nailiyyətləri artdıqca müəllimin də fəaliiyəti yüngülləşir,zəhməti 

azalır.Amma dərsin hazırlanması müəllimdən planlaşdırma mərhələsində daha çox 

zəhmət tələb edir. 

 

 

 

 

Müəllim ənənəvi (izahedici,illustrativ və reproduktiv) metodlardan tam imtina 

etmişdir.Təlimin məqsədindən,məzmunundan,şagirdlərin hazırlanmasından asılı 

olaraq müəllim öz seçimini edir.Məsələn;müəllim bacarıq və vərdişlərin   

formalaşması məqsədini qarşıya qoyarsa,o daha çox reproduktiv (təkrarlanma və 

model üzrə iş) metodu üstunlük tuta bilər.Əgər təlimin məzmunu çox 

mürəkkəbsə,çoxlu sayda yeni anlayış və məlumatları,biliyi tələb edirsə,bu zaman 

ənənəvi,izahedici-illustrativ metod daha çox səmərə verə bilər.Lakin ənənəvi dərsin 

gedişində də interaktiv elementləri (düşündürücü suallar vermək,müşahidə olunanları 

şərh etmək vəs.) salmaq mümkündür və məqsədəuyğundur. 
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