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   İnnovasiya- ingiliscə “innovation” sözündən götürülüb, mənası yenilik 

deməkdir. Bu söz latınca “in”- giriş, “novus”- yeni mənasını verir. Ümumilikdə, 

innovasiya prosesi- yeni qaydaların yaradılması, mənimsənilməsi, tətbiqi və 

yayılması sahəsində kompleks fəaliyyət deməkdir. Geniş mənada bu sözün təlim, 

təhsil, tərbiyə  prosesinin gedişini və nəticələrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə pedaqoji 

sistemdə həyata keçirilən yenilik başa düşülür. Bu yenilik pedaqoji sistemin daxili 

ehtiyatları hesabına baş verir. O, keyfiyyətcə  təkmilləşmiş pedaqoji sistemdə 

vəhdət halında götürülmüş ideyalar, proseslər, vasitələr və 

nəticələrdir.İnnovasiyalar öz-özünə meydana gəlmir. Onlar elmi axtarışların, ayrı-

ayrı müəllimlərin və pedaqoji kollektivlərin qabaqcıl təcrübəsinin nəticəsidir.  

Bunlar barədə mətbuatda geniş söz açılır, fənlərin tədrisində istifadə olunan üsul və 

yollar, metodlar təlim prosesinə gətirilir və tətbiqi qaydaları şərh edilir.Belə yeni 

pedaqoji fikirlər innovasiya  hesab edilir. Nəzəri və praktik yeniliklərin, təlim 

texnologiyalarının tətbiqi, səmərəli istifadə olunub, təlimin keyfiyyətini 

yüksəltməsi, şagird dünyagörüşünün formalaşdırılması üçün əldə olunan uğurlar 

innovasiya proseslərinin nəticəsi hesab edilir. 

İnnovasiyanın obyekti 

• Təhsil-tərbiyə fəaliyyətinin motivasiyasını (Öyrənməyə, oxumağa olan marağı necə 

yüksəltmək?) qurmaq. 

• Dərsdə öyrənilən materialın həcmini necə artırmaq? 

• Təlimin  sürətini necə artırmaq? 

• Vaxt itkisini necə aradan qaldırmaq? 

   Dərsdə şagirdlərin fəallığını şərtləndirən amillərdən biri onların diqqətinin 

təşkil olunmasından ibarətdir. Müasir dərs elə qurulmalıdır ki, ən zəruri 

informasiyalar şagirdlərin diqqətindən kənarda qalmasın. Şagirdlərin fəallığını 

təmin etmək, onlara lazımi bilik və bacarıqlar aşılamaq üçün dərsdə öyrənməyə, 

yadda saxlamağa, öyrəndiklərini tətbiq etməyə qarşı həvəs yaratmaq lazımdır. 

Dərsdə təlim materialının çətinlik dərəcəsi, əhəmiyyətliliyi, mənalılığı, strukturu, 

emosionallığı ilə yanaşı ən səmərəli üsul və vasitələrdən  istifadə etmək tələb 

olunur. Axı müasir dərs inkişafetdirici xarakter daşımalıdır. Dərsdə müəllim 

şagirdin yalnız hafizəsinə deyil, təfəkkürünə istinad etməlidir.  O, daim yaradıcı 

axtarışda, yeniliklər əldə etməkdə, işi və praktik əməli ilə şagirdlərin, müəllimlərin 



gözündə ucalmalıdır. O, yaradıcı təfəkkür üslubuna, çevikliyinə, konkretliyinə, 

sistemliliyinə malik olmalıdır. Müəllim qərar qəbul edən  və fəaliyyət göstərən 

zaman öz pedaqoji bilik, bacarıq qabiliyyətinə arxalanmalı, daha tez ünsiyyətə 

girmək və pedaqoji faktı gözləmək bacarığına malik olmalıdır. Belə prosesdə 

innovasiyalar özünü  göstərir.  

   İnnovasiya prosesləri–yeni qaydaların yaradılması (işlənib hazırlanması), 

mənimsənilməsi, tətbiqi və yayılması sahəsində kompleks fəaliyyət  deməkdir. Elmi 

ədəbiyyatda yenilik ( yeni vasitə )  və innovasiya ( yeni qayda) anlayışları  

fərqləndirilir. Belə ki, yenilik məhz vasitədir, yəni yeni baxışlar, prinsiplər əsasında 

yaradılmış metod, metodika, texnologiya, tədris  proqramı və sairdir.  

İnnovasiya isə həmin vasitəyə yiyələnmə, onun mənimsənilməsi prosesidir.  Yeni  

pedaqoji təfəkkür dedikdə söhbət pedaqoji problemlərə yeni yanaşma tərzindən 

gedir. Yeni pedaqoji təfəkkürün özü də təlim və tərbiyədə innovasiyadır, onun 

formalaşdırılması isə innovasiya prosesidir. 

Fəal təlim,onun mahiyyəti,prinsipləri,həyata keçirilməsi yolları.Fəal dərsin 

quruluşu 

   Zaman dəyişdikcə, təhsil sistemi, tədris proqramları, təhsilin məzmunu və təlim 

üsulları dəyişərək zamanın tələblərinə cavab verməlidir. Bu baxımdan interaktiv və 

ya fəal təlim  üsulları təhsil sahəsində mühüm rol oynayır. Müəllim şagirdlərə 

hazır “resept” vermədən onlara bilikləri, həyati bacarıqları sərbəst əldə etməyin 

yolların öyrətməli, nəyin “yaxşı”,  nəyin “pis” olmasını müəyyənləşdirməyə şərait 

yaratmalı, istiqamət verməli, “bələdçi” olmalıdır. 

   Müasir təhsildə demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, humanitarlaşdırma, 

inteqrasiya, differensiallaşdırma, fərdiləşdirmə və bir neçə vacib prinsiplər 

durur. 

• Demokratikləşdirmə - təhsildə maraqlı olan tərəflərin, dövlət strukturlarının , 

ictimaiyyətin təhsil prosesində fəal iştirakı, tədris müəssisələrində şəffaflığın təmin 

edilməsidir; 

• Humanistləşdirmə - şagirdə münasibətin dəyişdirilməsinin, onun maraqlarının önə 

çəkilməsinin, humanist şəxsiyyət kimi formalaşmasının, əqli və fiziki 

imkanlarından, qabiliyyətindən asılı olmayaraq şəxsiyyətinə hörmətlə 

yanaşılmasının, istedad və bacarığının üzə çıxarılması və inkişafına şərait 

yaradılmasının nəzərdə tutulmasıdır; 

• Humanitarlaşdırma – təhsilin məzmununa yeni baxış, tədris edilən fənlərdə bəşəri 

dəyərlərə  geniş yer verilməsini, milli-mədəni, tarixi dəyərləri dərindən öyrənməklə 

dünyəvi dəyərlərdən  bəhrələnməyin əsas götürülməsi , bunların şəxsiyyətin 

inkişafının vacib şərti hesab edilməsidir; 



• İnteqrasiya – müxtəlif fənlərin tədrisi zamanı onların arasında təbii mövcud olan 

əlaqələrdən istifadə edərək şagirdlərdə qlobal düşüncə tərzinin, həmrəylik və 

məsuliyyətin  formalaşdırılmasının mümkünlüyünün nəzərdə tutulmasıdır; 

• Differensiallaşdırma  dedikdə hər bir şagirdin fərdi xüsusiyyəti və imkanlarının  

nəzərə alınması başa düşülür; 

• Fərdiləşdirmə - ayrıca götürülmüş hər bir fərdin şəxsi maraq, və istəyinin, onun 

tələbatlarının əsas götürülməsidir. 

Bu interaktiv üsullardan istifadə etməklə təlimdə yenilik və uğurlar əldə etmək 

mümkündür. Bunun üçün məktəbdə psixoloji mühit dəyişməli, yeni müəllim-şagird 

münasibətləri yaradılmalıdır. Müəllim şagirdləri  məktəbdə əsas fərd, şəxsiyyət 

kimi qəbul etməli, onlara hörmətlə yanaşmalı, özlərinə hörmət hissi aşılamalıdır. 

Məhz bu yolla müəllim də şagirdin hörmətini qazanar, onların etibar etdikləri, 

inandıqları şəxsiyyət səviyyəsinə yüksələ bilər. 

   Fəal təlimin peşəkarlıqla tətbiq edilməsi məktəbdə şəraiti, şagirdin təhsilə 

münasibətini dəyişə bilir və fəal həyat mövqeyini formalaşdırmağa şərait yaradır. Bu 

üsullar həmçinin biliklərin müstəqil mənimsənilməsi və yeniliklərin kəşf edilməsi, 

qazanılmış biliklərin yaradıcılıqla yenidən işlənməsi, təcrübədə onlardan istifadə 

edilməsi, problemi həll etmək üçün yoldaşları ilə əməkdaşlıq etməyi bacarmaq, 

keyfiyyətlərin əldə edilməsinə şərait yaradır.  

   Fəal təlimin ən böyük üstünlüyü ondadır ki, o,  gənclərə daim dəyişən şəraitə 

uyğunlaşmaq bacarığı verir, onların cəmiyyətə, böyüklərin dünyasına sərbəst və 

rahat daxil olmalarına imkan yaradır. Təlimin səmərəliliyinin artırılması yollarından 

ən effektlisi biliklərin verilməsi zamanı şagirdin yaradıcı təfəkkürünü işə salmaq, 

ona istinad etməkdir. 

                                   Fəal təlimin prinsipləri aşağıdakılardır: 

• Şagirdə yönəlmiş təlim- dərsdə uşaq əsas tərəf kimi qəbul edilir, onun idrak 

maraqları və tələbatları , imkan və qabiliyyətləri önə çəkilir; 

• İnkişafetdirici təlim- təlim inkişafdan irəlidə olub uşağın bilik və bacarıqlara 

yiyələnməsinin potensial imkanlarına yönəlməlidir ki, bu  da ya müstəqil iş prosesi 

zamanı, ya da yaşlıların köməyi ilə üzə çıxarılır;  

• Qabaqlayıcı təlim- cəmiyyətin inkişaf meyillərini əks etdirməli və yaxın gələcəkdə 

fəaliyyət göstərəcək yeni nəsil hazırlamalıdır; 

• Əməkdaşlıq- təlim prosesi zamanı “müəllim-şagird-valideyn”  bərabər hüquqlu 

tərəf-müqabil kimi çıxış edirlər; 

• Qrup təlimi- hər bir şagirdi kiçik qrup işinə cəlb etmək, qrup halında qarşılıqlı 

fəaliyyət və əməkdaşlıq etmək. 

Fəal təlim yeni tədris plan və proqramlarının işlənib hazırlanması və tətbiqi, təlim-

tərbiyə prosesinin təşkili, öyrədici mühitin yaradılması, şagirdlərin nailiyyətlərinin  

və təlim prosesinin  qiymətləndirilməsi, şagirdlərin şəxsiyyət kimi 



formalaşdırılmasına və inkişafına dair proqramların həyata keçirilməsi kimi vacib 

komponentlərə yenidən baxılmasını nəzərdə tutur. 

                             Fəal təlimin həyata keçirilməsi yolları 

 Fəal təlimin həyata keçirilməsində 4 əsas cəhət xüsusi qeyd edilməlidir. 

• Problemli vəziyyətin yaradılması. Bu məsələdə müəllim öyrədəcəyi mövzu ilə 

bağlı sual qoyaraq şagirdləri düşünməyə hazırlayır. 

• Dialoq və əməkdaşlıq şəraiti. Müxtəlif fərziyyə və müqayisələr dialoq və 

əməkdaşlıq şəraitində aparılanda, problemin həllinə tez nail olmaq olur. 

• Şagird-tədqiqatçı, müəllim bələdçi kimi. Şagird məsələni müstəqil tədqiqat yolu 

ilə həll edir, müəllim isə bələdçi kimi, ən zəruri hallarda məsələyə müdaxilə edir, 

işin gedişi üçün yönəldici, köməkçi suallarla diskussiyaların təşkili və şagirdlərin 

fəallaşdırılması prosesini gücləndirir. 

• Psixoloji dəstək- hörmət və etibar. Təlimdə hörmət və etibarın qurulması 

şagirdlərdə inamsızlıq hissini aradan qaldırmaqla bərabər, ən zəif şagirdin belə 

yaradıcı prosesə qoşulmasına təkan verir.  Bu zaman şagird səhv fikir söyləyəcəyinə  

görə tənbeh edilmək, aşağı qiymət almaq təhlükəsindən uzaqlaşır və onun idrak 

fəallığı bütün dərs boyu lazımi səviyyədə saxlanılır. 

 

Fəal dərsin quruluşu 

Fəal təlim üsullarının  tətbiqilə aparılan dərs aşağıdakı mərhələlərdən ibarət olur: 

• Sinfin fəallaşdırılması 

• Motivasiya. Problemin qoyulması 

• Tədqiqatın aparılması 

• İnformasiya mübadiləsi 

• İnformasiyanın müzakirəsi və təhlili 

• Ümumiləşdirmə və nəticə 

• Yaradıcı tətbiqetmə 

• Qiymətləndirmə və ya refleksiya 

Fəal təlim metodlarının tətbiqi şagirdlərdə əməkdaşlıq, başqalarının fikrinə 

hörmətlə yanaşmaq, dinləmək,  fikirləri təhlil etmək , öz fikirlərini dəqiq izah etmək 

, tənqidi bacarığını, məntiqi və yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirir.  

Sinfin fəallaşdırılması mərhələsində müəllim mövzuya uyğun olan oyunlardan 

istifadə edərək şagirdləri tədqiqat aparmağa hazırlayır. Oyun vasitəsilə sinifdə 

canlanma yaradılır və bu temp dərsin sonuna qədər saxlanılır.  Bir mərhələdən  

digərinə keçid zamanı, yaxud şagirdlərin yorulduğunu hiss edəndə də oyunlardan 

istifadə etmək olar.  İbtidai siniflərdə oyunlar mövzunun daxilində, yuxarı siniflərdə 

isə ayrıca bir bölmədə verilir. Müəllim oyunu mövzuya uyğun olaraq seçir. 

Dərsin motivasiya mərhələsində  hər hansı tədqiqat işinə başlamaq üçün tədqiq 

olunacaq problemin qoyulması üçün sual formalaşdırılır və fərziyyələr irəli sürülür.  



Bundan sonra tədqiqat sualı əsasında yeni biliklərin qazanılmasına nail olunur. 

Qoyulan sual görülən iş üçün bələdçilik edir. 

Üçüncü mərhələdə suallar və fərziyyələr  dəqiqləşdirildikdən sonra tədqiqat işinə 

başlanır.  O, bütün siniflə birlikdə, kiçik qruplarda, cütlüklər şəklində  və ya fərdi 

şəkildə aparıla bilər. İrəli sürülmüş problemin həlli üçün müxtəlif variantlardan, yeni 

suallar və informasiyalar daşıyan çalışmalardan istifadə olunur. Çalışmalar birbaşa 

problemin həlli üçün “açar” rolunu oynayır və işin kollektiv görülməsinə imkan 

verir. 

İrəli sürülmüş fərziyyələrin tutuşdurulması və yoxlanılması, təsdiq və təkzibi yeni 

fərziyyələrin meydana gəlməsinə də imkan yarada bilər. 

Dördüncü mərhələdə informasiya  mübadiləsi aparılır. Qoyulmuş  tədqiqat sualının 

cavabını tapmaq istiqamətində görülən işlər tədqiqat iştirakçılarını  bir-birinin 

dəlillərini dinləmək zərurəti qarşısında qoyur. Onlar natamam  və qarışıq olan 

bilikləri sistemləşdirib müəyyən nəticəyə gəlirlər. 

Dərsin beşinci mərhələsində informasiyanın müzakirəsi  və təhlili prosesi başlayır.  

Bu mərhələdə təfəkkürün müxtəlif növləri səfərbərliyə alınır. Əldə olunmuş faktlar  

sistemləşdirilir və əlaqələr aşkara çıxarılır. 

Altıncı mərhələ ümumiləşdirmə və nəticəçıxarma  mərhələsidir.  Müəllim 

qazanılmış biliklərin ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi məqsədilə suallar 

qoyur və bu suallar əsasında bilklər və informasiyalar sistemləşdirilir. Şagird əldə 

etdiyi bilikləri, gəldiyi nəticəni, irəli sürülmüş fərziyyələrlə tutuşdurur. Konkret 

nəticəyə gəlməklə şagirdlər yeni bilik kəşfini başa çatdırmağa nail olurlar.  

Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində əldə olunan biliklər hər hansı məsələnin həllinə 

yönəldilir və ya yeni tədqiqat üçün stimul yaradılır.  

Dərsin səkkizinci mərhələsində qiymətləndirmə və refleksiya prosesi başlayır.  

Bu məqsədlə, şagirdlərə müəyyən çalışmalar verilir və onların qazanılmış bilikləri 

yaradıcı surətdə tətbiq etmək imkanları yoxlanılır.  Bu mərhələdə qiymətləndirmə 

müəlimin qiymətləndirməsi  deyil, özünüqiymətləndirmə xarakteri daşımalıdır. Bu 

zaman görülmüş iş həm keyfiyyətcə, həm də kəmiyyət baxımından qiymətləndirilir.  

Özünüqiymətləndirmə bütün sinfin qarşısında şagirdlərin özlərinə qiymət 

verməsi, öz fəaliyyətlərini dəyərləndirilməsi müəyyən edilmiş normalar və 

meyarlar daxilində aparılır.  

Refleksiya son  mərhələ olub, biliklərin mənimsənilməsində dərsin bütün 

mərhələlərinin təhlili xarakteri daşıyır. Bu zaman qazanılmış biliklərin, aparılmış 

araşdırmaları şüurda inikası yoxlanılır. Bu məqsədlə, müəllim dərsdə görülən işlərlə 

bağlı suallardan istifadə edir, nəticədə şagird dərs boyu tədqiqat fəaliyyətinin əsas 

mərhələlərinin ünsürlərini dərk etmiş olur.  
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