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1. Ölkəmizin demokratiya, hüquqi dövlət, azad ticarət, özəlləşdirmə yolunda 

nəzərə çarpacaq müəyyən uğurlar qazandığı, iqtisadi inkişafa nail olduğumuz 

indiki yeniləşən şəraitdə köhnə qaydalar, tələbər, münasibətlər, meyarlar, 

keyfiyyətlər ilə işləmək, təlim, tərbiyə, təhsil işlərini ənənəvi, standart məzmunda, 

formada, səviyyədə aparmaq olmaz. Tədris planı, tədris proqramı, ümumiyyətlə 

təhsilin məqsədi, məzmunu, vəzifələri dəyişdiyi kimi, onun üsullarının, 

prinsiplərinin, vasitə, forma və yollarının istifadəsində köhnə stereotiplərdən 

uzaqlaşmaq, yaradıcılıq, yenilik nümunəsi göstərmək son dərəcə vacibdir. Bu milli 

ideologiyanın tələblərinə cavab verəcək hərtərəfli inkişaf etmiş yeni insanın 

formalaşdırılması   kimi ən vacib bir işlə məşğul olan müəllim və tərbiyəçilərimizə 

daha çox aiddir. Müasir məktəb bizdən gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə mükəmməl 

məşğul ola biləcək usta-müəllimlər, pedaqoji ustalığın zirvələrinə yüksəlmiş 

şəxsiyyətlər tələb edir. Bu isə müasir təlimtərbiyə nəzəriyyəsi və praktikası üçün 

pedaqoji ustalıq problemini daha da aktual edir. Rus və sovet pedaqogikasının 

klassikləri pedaqoji ustalığın formalaşdırılması problemini gələcək müəllimlərin 

hazırlanmasında həmişə vacib hesab etmişlər.Y.P.Azarov, F.N.Qonobolin, 

N.V.Kuzmina, A.N.Şerbakov, V.A.Slastenin, A.V.Petrovski kimi alimlərin 

əsərlərində pedaqoji ustalığın təkmilləşdirilməsi yolları geniş şəkildə 

işıqlandırılmışdır. Ayrıca götürülmüş pedaqogika, psixologiya, xüsusi metodika 

dərsliklərində bu məsələ lazımi səviyyədə verilmədiyi üçün, bu sahədə ayrıca 

fənnin – “Pedaqoji ustalığın əsasları” fənninin yaradılması ideyası ortalığa çıxdı. 

1979-cu ildə Ukraynanın Poltava Pedaqoji İnstitutunda bu fənnin tədrisi ilk dəfə 

olaraq reallaşdırıldı. A.S.Makarenko, V.A.Suxomlinski kimi tanınmış pedaqoqlar 



yetişdirmiş bu institutda müəllim hazırlığını daha da yaxşılaşdırmaq, təsadüfi 

adamların bu sahəyə düşməsinə imkan verməmək üçün abiturient seçmək, onu 

nəzəri və əməli pedaqoji idraka hazırlamaq işinə ümumtəhsil məktəblərindən 

başladılar. Pedaqoji peşəyə daha çox marağı olan məktəblərin yuxarı sinif 

şagirdləri üçün “Gənc pedaqoq” fakultətiv məşğələləri təşkil olundu. Burada 

müəllimliyə xüsusi istedadı, qabiliyyəti, marağı olanlar bu peşənin mahiyyəti, 

məqsədi, xüsusiyyətləri, xarakerik cəhətləri, ictimai cəmiyyət orqanizmində onun 

rolu, əhəmiyyəti ilə ətraflı surətdə tanış edirlirdilər. Bu da gənclərin pedaqoji 

ixtisasa erkən hazırlanmalarında son dərəcə mühüm və əlverişli rol oynamışdır.     

Pedaqoji elmlər sisteminə daxil olan “Pedaqoji ustalığın əsasları” da öz obyektini 

pedaqoji müşahidə, pedaqoji müsahibə və pedaqoji eksperiment kimi tədqiqat 

metodları əsasında öyrənməli olur. Pedaqoji ustalıq səviyyəsinə yüksəlməyə səy 

edən müəllim-tərbiyəçi “təcrübənin verilməsi”, “pedaqoji gerçəklik”, “pedaqoji 

proses” kimi anlayışları, onların komponentlərini- tərkibini, əhatə dairəsini ətraflı 

və dəqiq bilməlidir. Məhz bu zaman təcrübə anlayışına daxil olan biliklər sistemi, 

münasibətlər sistemi, bacarıq və vərdişlər sistemi, yaradıcılıq təcrübə sahəsində 

reallıqdan ideallığa çevrilməklə ustalıq zirvəsinə qalzmaq mümkün olur. Usta – öz 

işini məharətlə aparan şəxsdir. Usta müəllim şəxsiyyət psixologiyasını və onu 

öyrətməyin dərin bilicisi, təlim-tərbiyənin yollarına yiyələnmiş bir şəxsiyyətdir. 

Bütün peşə sahələrinin özünəməxsus xüsusiyyətləri olduğu kimi, pedaqoji peşənin 

də özünün səciyyəvi xüsusiyyətləri vardır. Bu isə onun ümumi qanunlarında öz 

ifadəsini tapmışdır. Belə ki, 1-ci tərbiyənin məqsədinin mövcud ictimai 

münasibətlərdən asılı olması, daha doğrusu, ictimai münasibətlərin xarakterinə, 

inkişaf səviyyəsinə, mütləq, uyğun qurulması, 2-ci təlim-tərbiyə materiallarının 

əvvəlki qanunun tələbləri əsasında seçilməsi, 3-cü məzmunun tələbinə uyğun 

olaraq tərbiyənin vasitələrinin seçilməsi,4-cü qanun vasitəsi ilə metodların arasında 

əlaqənin düzgün seçilməsi, 5-ci qanun tərbiyənin qolları və tərbiyəçilər arasındakı 



daxili əlaqənin ifadəsində özünü əks etmiş olur.Pedaqogikanın ümumi 

qanunlarından aydın olur kimi müəllim faəliyyətinin nəticələrinə görə azad 

deyildir. Onun fəaliyyəti mövcud cəmiyyətin bugünkü və gələcək inkişaf 

tələblərinə cavab verə biləcək ahəngdar formalaşmış, azad, təşəbbüskar, 

zəhmətsevər, milli qeyrətli, islami mənəviyyatlı, bəşəri mədəniyyət səviyyəli 

şəxslər yetişdirməyə istiqamətlənməlidir. İctimai münasibətlərin müasir və gələcək 

səviyyəsi ilə şərtləşən vəzifələri müəllimə hazır şəkildə vermək, diqtə etmək 

mümkün deyildir, bunu onun özü, fəaliyyət göstərdiyi mühit, kollektivin səviyyəsi, 

xarakteri, hadisənin sosial, siyasi, ictimai, iqtisadi və etik-estetik yönümü, pedaqoji 

ustalıq səviyyəsi diqtə etməlidir. Pedaqoji məlumatlılıq, məharət, ustalıq məhz 

burada özünü göstərir. Müəllim bu gündə yaşayır, lakin gələcəyi qurur. Bu çox 

mürəkkəb bir işdir. Müəllimin məqsədi tərbiyə etdiyinin gələcəyində obyektivləşir. 

Uşaq isə bu günlə yaşayır, gələcək onun üçün çox uzaqdır. Bu ziddiyyət tərbiyənin 

faciəsinin əsasıdır. Usta müəllim uşağın gələcəyini qurmaqda ona kömək etməli, 

yol göstərməli, istiqamət verməli, onda öz gələcəyinə güclü inam yaratmağa 

çalışmalıdır. Bunlar olmadan xalqımızın gələcəyini tərbiyə etmək, hərtərəfli inkişaf 

etmiş şəxsiyyəti formalaşdırmaq mümkün deyildir. Ona görə də cəmiyyətimizə bu 

işlə məşğul ola biləcək usta müəllimlər həmişə lazımdır və onun hazırlanması işinə 

də vicdanla yanaşmaq çox vacibdir. Müəllim psixoloji-pedaqoji 

qanunauyğunluqları mükəmməl bilən əməli fəaliyyətini uğurla həyata keçirən, fəal 

təlim texnologiyalarından düzgün istifadə   edən öyrənənləri (şagirdləri) tədqiqata 

sövq etdirən və bir çox mühüm didaktik tələbləri reallaşdıran şəxsiyyətdir. Yüksək 

mənəvi keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən müəllimin pedaqoji ustalığının əsas 

göstəricisi onun gündəlik təlim fəaliyyətinin nəticəsidir. Müəllimin pedaqoji 

ustalığı eyni zamanda onun qazanmış olduğu nüfuzu şərtləndirir. Müəllimin 

nüfuzu şagirdlərə təsiri ilə seçilən, qərar qəbul etmək, qiymət qoymaq, məsləhət 

vermək hüququ verən xüsusi peşə mövqeyidir. 



 Müəllim nüfuzunu yüksək şəxsi və mütəxəssis keyfiyyətlərinə görə 

müəyyənləşdirərkən aşağıdakılar əsas götürülür: * Tərbiyə etdikləri ilə demokratik 

əməkdaşlıq tərzi; * Başqasının dərdinə şərik ola bilmək; * Açıq ünsiyyət qurmaq 

bacarığı; * Müsbət konsepsiyaya malik olmaq, onu daim təkmilləşdirmək; * 

Hərtərəfli biliyə sahib olmaq istəyi; * Səriştəli, ədalətli, mehribanlığı və ümumi 

mədəniyyətə yiyələnməsi. Müəllim üçün pedaqoji etikanın predmeti olan düşüncə, 

davranış, münasibət və fəaliyyətində əxlaqının əks olunmasıdır. Qeyd olunan bütün 

keyfiyyətlər müəllim şəxsiyyətinin formalaşmasına xidmət edərək onun pedaqoji 

ustalığının tamlığını təmin edir. Pedaqoji prosesdə müəllimin ustalığını 

dəyərləndirmək çox çətindir. Burada təsir imkanlarına malik olan çoxsaylı amillər 

vardır. Çox vaxt istedadlı müəllim pedaqoji fəaliyyətində ustalıq nümayiş etdirə 

bilmir. Pedaqoji ustalıq qeyri xətti olub onun əsaslarına yiyələnmək lazımdır. 

Konkret olaraq pedaqoji ustalığı xarakterizə etmək mümkün deyil. Zəngin bilik, 

praktik bacarıq bu işdə müəllimin pedaqoji usta olduğunu sübut etməkdə kifayət 

etmir. Əsas məsələ iki hərtərəfli müəllim (öyrədən) və şagird (öyrənən) arasında 

qarşılıqlı münasibətin səviyyəsi ilə həll olunur. Pedaqoji prosesdə qarşıya qoyulan 

təlim məqsədlərinin (tərbiyəedici, təhsilləndirici və inkişafetdirici) 

reallaşdırılmasında yaranan maraqların (hər iki tərəfin) üst-üstə düşməsi vacib 

amillərdəndir. Yəni əməkdaşlıq pedaqogikasından bacarıqla istifadə olunmalıdır. 

Müəllimin professional bilikləri onun pedaqoji ustalığının əsasıdır. Onun 

biliklərinin məzmununa tədris etdiyi fənni, metodikanı, psixologiya və 

pedaqogikanı aid etmək olar. Pedaqoji ustalığı müəllimin özünəməxsus 

qabiliyyətləri ilə bağlıdır. Müəllimin ən başlıca qabiliyyəti onun bütün digər 

qabiliyyətlərini birləşdirən əsas obyektə, formalaşan şəxsiyyətə (şagird) qarşı olan 

həssaslığıdır. Bizə məlum olan didaktik, akademik, konfruktivlik, qnostik-idraki 

qabiliyyətlərin hər birinin həssaslıqla əlaqəsi vardır. Təlim fəaliyyətinin 

quruluşunu ahəngdar edən bütün təsir vasitələrinin kompleksini pedaqoji texnika 



təşkil edir. Pedaqoji ustalığı nümayiş etdirən müəllim təlimin səmərəsini artırmaq 

üçün təsir vasitələrinə daxil olan elementləri bir-biri ilə sıx əlaqələndirməyə nail 

olur. Pedaqoji ustalığa təsir göstərən, onun keyfiyyətini yüksəldən mühüm amillər 

kimi müəllimin bu prosesdə başlıca vəzifəsinin yerinə yetirilməsi məharətidir.   Bir 

şagirdin dərsə gecikməsi, digərinin ev tapşırıqlarını etməməsi, dərsə hazırlıqsız 

gəlməsi və s. bütün bunlar pedaqoji situasiyalardır. Müəllimin pedaqoji ustalığı 

situasiyaları aradan qaldırmaq üçün aşağıdakı zəruri addımların atılmasını təmin 

edir: * Strateji xarakterli vəzifələr (şagirdlərdə məsuliyyətlilik, təşkilatçılıq 

hisslərini nə cür formalaşdırmalı); * Taktiki xarakterli vəzifələr (dərsdə şagirdlərin 

idraki fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi, biliklərin hesaba alınması və nəzarəti üzrə 

vasitələrin işlənib hazırlanması); * Situativ xarakterli vəzifələr (dərsə gecikən, 

dərsini oxumayan, dərsdə kənar işlə məşğul olan şagirdlərə nə cür reaksiya verməli 

və s.).  

Pedaqoji ustalığı formalaşdırmağın əsas yolu müəllimin özünütərbiyəsidir. 

Böyük rus yazıçısı L.Tolstoy öz yaddaşını tərbiyə etmək üçün hər gün məşğul 

olmuşdur. O, günah iş görəndə özünə tənqidi məktub yazardı. Böyük sərkərdə 

A.Suvorov düzgün iş tutmayanda özünü həbs edirdi. Müəllim özünütərbiyə ilə 

ciddi məşğul olmalı, öz geyiminə, hərəkətlərinə, səliqə-səhmanına, danışığına daim 

fikir verməli, şagirdlərinə yaxşı nümunə göstərməyə çalışmalıdır. Böyük rus 

pedaqoqu K.Uşinski müəllimin özünütərbiyəsi üçün qaydaları aşağıdakı kimi 

müəyyən etmişdir: * Tam sakitlik; * Sözündə və hərəkətində səmimilik; * 

Düşünülmüş hərəkətlər; * Qətiyyətlilik; * Özün haqda vacib olmadıqda 

danışmamaq; * Vaxtını mənasız keçirməmək, vacib olanı etmək; * Yalnız ən vacib 

və xoş olanı etmək, ehtirasa uymamaq; * Hər axşam öz hərəkətləri haqqında özünə 

hesabat vermək; * Gördüyün, görəcəyin işlər haqqında heç vaxt öyünməmək. Hər 



bir müəllim bu qaydaları müasirlik baxımından təhlil etməli və onlara yaradıcı 

yanaşmaqla əməl etməyə müvəffəq olmalıdır.  

Pedaqoji ustalığın mühüm elementlərindən biri də estetik hisslərdir. 

Məlumdur ki, şəxsiyyətin mənəvi aləmi çoxtərəfli, fasiləsiz həyəcanlardan 

ibarətdir. Hisslər insanın bütün duyğularını, münasibətlərini əhatə edir. 

Müdriklərin dediyi kimi, şəxsiyyət tam şəkildə hisslərində təzahür edir. Müəllimin 

pedaqoji ustalığı təfəkkürün və hisslərin  ahəngdarlığına əsaslanır. Yalnız uşağın 

daxili aləminə təsirin pedaqoji qanunlarına yiyələnmiş müəllim onun estetik təhsili 

və tərbiyəsini təmin etmiş olur.  

Müəllimin pedaqoji ustalığını şərtləndirən cəhətlərdən biri də fəal təlim 

texnologiyalarından bacarıqla istifadə etməkdir. Pedaqoji texnika ilə müşaiyyət 

olunan prosesdə müəllimin təlim, tərbiyə, təhsil və inkişaf problemlərinin həlli 

səmərəli şəkildə gerçəkləşir.  Təhsil islahatında kurikulumun tətbiqi müəllimin 

pedaqoji ustalığının artırılmasını reallaşdırmışdır. Məktəbdə I-VI siniflər üzrə 

tədris aparan müəllimlərin, xüsusi təlim kurslarından keçmələri – onların fəal təlim 

texnologiyalarından bacarıqla istifadə etmək imkanlarını artırmışdır. İndi 

müəllimlərin peşəkarlıq imkanlarının artırılması üçün geniş imkanlar vardır.     

Müasir məktəbin qarşısında duran başlıca vəzifə pedaqoji ustalığa yiyələnən hər 

bir müəllimin, şagirdlərin milli-mənəvi dəyərlərin dərindən öyrənilməsinə və 

Azərbaycana böyük məhəbbət ruhunda tərbiyəsinə nail olmaqdır.  

2.Pedaqoji ustalıq və pedaqoji fəaliyyət. Gələcək müəllimlərin hazırlamasında 

onlarda pedaqoji ustalığın formalaşdırılması ən vacib məsələlərdən biridir. 

Pedaqoji ustalıq təlim-tərbiyə fəaliyyətinin bütün növlərini optimallaşdırmaq, 

onları şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına və təkmilləşməsinə yönəltmək, onun 

dünyagörüşünü, qabiliyyətlərini, ictimai fəaliyyətindəki tələbatlarını 



formalaşdırmağı yüksək professional səviyyədə bacarmaqdır. Ustalıq fəaliyyətdə 

təzahür edir. Pedaqoji ustalıq təlim-tərbiyə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin – 

müəllim və tərbiyəçilərin professional ustalığıdır. O pedaqoji fəaliyyətin yüksək 

səviyyəsi və ya ən uca və daim təkmilləşən təlim-tərbiyə sənətidir. Metodiki 

ustalığın elmi biliklər, bacarıqlar, vərdişlər və müəllimin şəxsi keyfiyyətlərinin 

sintezidir. Bu işin əsas mahiyyəti müəllimin şəxsiyyətində, onun mövqeyində, 

fəaliyyətini yüksək professional səviyyədə idarə etmək   qabiliyyətindədir. Bundan 

ötrü isə müəllim pedaqoji fəaliyyətdən baş çıxarmalı, onun məqsədini, vasitələrini, 

obyektini, subyektini yaxşı bilməlidir, bu işə yaradıcı yanaşmalı, uşağın 

maraqlarını nəzər almalıdır. Müəllimin işinin məqsədi cəmiyyət tərəfindən 

müəyyənləşdirilir. Çünki, müəllim öz əməyinin son nəticələrini seçməkdə azad 

deyil, onun hərəkətləri məktəbli şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafına doğru 

yönəlməlidir. Lakin məqsəddən doğan konkret vəzifələri pedaqoji şəraitlə 

əlaqələndirməkdə müəllim özü işini qurmağı bacarmalıdır.Müəllimin fəaliyyəti 

başqasının fəaliyyətini idarəetmə mahiyyəti, bir növ şagirdin fəaliyyətinə 

uyğunlaşdırmaq xarakteri daşıyır. Orada həm müəllimin, həm də uşağın istəyi öz 

ifadəsini tapmalıdır, hər iki istək üst-üstə düşməlidir. Məhz bu zaman əməkdaşlıq 

pedaqogikası özünə yol tapır. Sonra pedaqoji fəaliyyətin mürəkkəbliyi onun 

şagirdin gələcəyinə inamın obyektivləşməsində, ifadəsində özünü göstərir. Bu 

məqsəd müəllimə yaxın və aydlndır. O şagirddən tələb edir: “Sən bilməlisən, 

bacarmalısan, etməlisən”. Beləliklə, pedaqoji fəaliyyətin məqsədi müəllimdən 

cəmiyyətin sosial vəzifəsini şəxsən qəbul etməyi, konkret hərəkətlərin məqsəd və 

vəzifələrini yaradiciliqla anlamaqi şagirdin maraqini nəzərə alaraq təlim 

fəaliyyətində onlara verilmiş vəzifəni başqa şəkilə salmaği bacarmaği tələb 

edir,.Tərbiyənin əsas vasitələri əmək, ünsiyyət, oyun və təlimdir. Uşaqlar bu 

fəaliyyət növlərində müntəzəm iştirak edirlər. Pedaqoji əməyin obyekti 

təkrarolunmaz fərdi keyfiyyətləri, baş verən hadisələrə şəxsi münasibəti və 



dərketmə olan fəal varlıqlar – canlı insandır. O daima dəyişir, inkişaf edir, özünə 

yaradıcı münasibət, axtarış tələb edir. O, pedaqoji prosesin fəal iştirakçısıdır. 

Müəllimlərlə yanaşı, ona əhatə olunduğu həyat da, çox vaxt kortəbii şəkildə, 

çoxplanlı və müxtəlif istiqamətlərdə təsirlər edir. Ona görə də pedaqoji əmək uşağa 

olunan bütün təsirlərin düzəlişlərlə verilməsini, lazım gələrsə, tərbiyə ilə yanaşı 

yenidəntərbiyə və özünütərbiyədən də istifadə edilməsini nəzərdə tutur. 

Bütövlükdə müasir pedaqogika, əməkdaşlıq pedaqogikası məktəblərdə 

münasibətlərin demokratikləşməsinə doğru yönəlmişdir və məktəbliləri pedaqoji 

prosesin iştirakçısına, həmməsləkinə çevirmək üçün onları fəallaşdırmağa çalışır. 

Pedaqoji fəaliyyətin subyekti isə tərbiyə edilənə təsir göstərən müəllim, valıdeynlər 

və kollektivdir. Ən əsas təsir aləti isə müəllimin şəxsiyyəti, onun bilik və 

bacarıqlarıdır. Əgər şagirdlər müəllimin şəxsiyyətini qəbul etmirlərsə, onun 

biliklərinə, hərəkətlərinə tənqidi yanaşacaq, təsirinə qarşı çıxacaqlar.Şagirdə bir 

şəxsiyyət kimi yalnız düzgün əxlaqi təsir göstərən şəxs əsil tərbiyəçi ola bilər. Bu 

isə pedaqoqun mütamadi olaraq özünütəkmilləşdirməsi şərti ilə mümkündür.                                                    

           3.Pedaqoji ustalığın sosial əhəmiyyəti, əsas elementləri.   Bildiyimiz 

kimi,pedaqoji fəaliyyət cəmiyyətin yaşlı üzvlərinin – məqsədi gənc nəsli tərbiyə 

etməkdən, onu cəmiyyət həyatına hazırlamaqdan ibarət olan fəaliyyətidir.Pedaqoji 

fəaliyyət mürəkkəb və çoxcəhətli bir fəaliyyətdir.Qarşıda duran konkret 

vəzifələrdən (funksiyalardan) asılı olaraq pedaqoji fəaliyyətin müxtəlif növlərini 

fərqləndirirlər (öyrətmə,tərbiyə,təşkilatçılıq,təşviqatçılıq, özünütəhsil və 

s.).Pedaqoji fəaliyyətin həmin növləri ümumi struktura malikdir. Pedaqoji 

vəzifələrin həll edildiyini şərait pedaqoji şərait adlanır.Bu cür şərait 2 cür yarana 

bilər: 1) Qabaqcadan müəllim tərəfindən düşünülüb, planlaşdırılıb hazırlana bilər. 

(məs.problemli dərs) 2) gözlənilmədən,şagirdin davranışı ilə əlaqədar də yarana 

bilər.Bu zaman müəllim müəyyənlik şəraitində hərəkət etməli olur. Pedaqoji 



fəaliyyət böyük ictimai, sosial əhəmiyyət daşıdığı kim, onunla sıx bağlı olan 

pedaqoji ustalıq da bu işə, vahid təlim-tərbiyə məqsədinə xidmət etdiyi üçün böyük 

sosial əhəmiyyət daşıyır.Odur ki, ona yiyələnmək,ondan istifadə etmək işinə 

diqqətlə,dərin məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. Pedaqoji ədəbiyyatda göstərildiyi 

kimi, şəxsiyyət strukturunda pedaqoji ustalıq öz-özünü təşkil edən sistemdir.Bu 

sistemin yaranmasında müəllimin daxili insansevərliyi, humanizmi, onun 

cəmiyyətə, müstəqil dövlətimizə bağlılığı mühüm rol oynayır. Müəllim öz 

ölkəsinin bugünki və gələcək perspektivlərini dərk edərək öz pedaqoji fəaliyyətini 

qurur.Bunları nəzərə alaraq pedaqoji ustalığın 4 əsas elementdən ibarət olduğunu 

qeyd edirlər: 

 1. Müəllimin fəaliyyətinin humanist istiqamətliliyi. Bunu Təhsil Qanunumuz da 

tələb edir. L.V.Tolstoy bu barədə çox gözəl demişdir: “İşinə və şagirdlərinə 

məhəbbəti birləşdirməyi bacaran şəxs, əsil müəllimdir”. Müəllimin humanist 

istiqamətliliyi onun idealında, maraqlarında, dəyərlərində, fəal mövqeyindədir. Hər 

bir müəllim şəxsiyyətinin pedaqoji istiqamətliliyi rəngarəngdir. Onu təşkil edən 

dəyər istiqamətləri bunlardır: 1)Özünə qarşı – özünütəsdiq. Bu ona görə vacibdir 

ki, uşaqlar məndə bilikli, tələbkar, əsil bir müəllimi görsünlər. 2) pedaqoji təsir 

vasitələrinə, 3) məktəbliyə, uşaq kollektivinə, 4) pedaqoji fəaliyyətin məqsədlərinə 

- humanist strategiya, təsir vasitələrinin, fəaliyyətin obyektinin yaradıcı şəkildə 

dəyişdirilməsi. Müəllim üçün istiqamət növlərindən əsas məqsədə,humanist 

fəlaiyyətə yönəldilmiş aparıcı istiqamət vacibdir. Müəllimin professional ustalığı 

onun gələcək qarşısında öz məsuliyyətini duymaq şərtilə, şüurlu məqsədyönlülük 

və uşaqlara böyük məhəbbətin əlaqələndirlməsi ilə formalaşır.Humanist 

istiqamətlilik ən yüksək bir vəzifə kimi usta müəllimin gündəlik fəaliyyətində 

həmişə onun konkret vəzifələrini müəyyən edir. Uşaqları dərindən sevın usta 

müəllim həmişə, hər şeyin düzünü onlara deməli, düzgün istiqamət verməli,çətin 



situasiyalardan   çıxmaqla, düzgün yol seçməklə onlara yaxından kömək etməli,hər 

vaxt Vətənin, millətin gələcəyini düşünməlidir.  

2. Müəllimin professional bilikləri.Bu pedaqoji ustalığın fundamental əsasıdır. 

Müəllimin bilikləri bir tərəfdən elmə, tədris etdiyi fənnə, digər tərəfdən isə onu 

öyrənən şagirdlərə doğru yönəldilmişdir. Bunun məzmununa müəllimin tədris 

etdiyi fənni, onun metodikasını, psixologiya və pedaqogikasını bilməsi daxildir. 

Pedaqoji peşə biliyinin özünəməxsusluğu onun kompleksliliyində, 

ümumiləşdirilməsində, müəllimin şəxsi münasibətində xarakterizə olunur. (Məs. 

“Düşünürəm ki”, “Mənə belə gəlir ki”, “Məncə” və s.). Müəllimin ustalığı biliyin 

insaniləşdirilməsində, canlandırılmasında, onun sadəcə kitabdan verilməsində 

deyil, müəllimin dünyaya, həyata öz baxışları kimi təqdim edilməsindədir. 

Şagirdlər tərəfindən şəxsi mövqeyi kimi qavranılmasındadır. Peşə biliyinin 

əsasında müəllimin pedaqoji şüuru, onun pedaqoji fəaliyyətinin və davranışının 

əsasını təşkil edən prinsiplər, qaydalar formalaşır. Bunları da müəllim öz təcrübəsi 

əsasında əsasında qurur. Lakin onu dərk etmək, onun qanunauyğunluqlarını 

görmək isə yalnız elmi biliklərin köməyi ilə mümkündür.  

3. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri. Bu pedaqoji ustalığın mayasıdır və onun 

əsasında təkmilləşir, inkişaf edir. Müəllimin ən başlıca qabiliyyəti onun bütün 

digər qabiliyyətlərini birləşdirən əsas obyektə, formalaşan şəxsiyyətə qarşı olan 

həssaslığıdır. Qalan qabiliyyətlər bunlardır: didaktik, akademik, konstruktivlik, 

qnostikidraki. 

 4. Pedaqoji texnika. Bu pedaqoji fəaliyyətin quruluşunu ahəngdar edən bütün təsir 

vasitələrinin kompleksidir. Bu elementlər bir-biri ilə sıx bağlıdır və bir-birinə təsir 

göstərirlər. 



             4.Pedaqoji situasiya və pedaqoji vəzifə, onun yerinə  yetirilməsinin 

mərhələləri.Pedaqoji vəzifə nədir? O əsas hüceyrəsi, mayasıdır və onun həll 

edilməsi müəllimin professionalizm səviyyəsini əks etdirir. Pedaqoji vəzifə - 

mövcud pedaoji situasiyanı yeni mərhələyə keçirib, dəyişdirmək, başqa şəklə 

salmaq, pedaqoji fəaliyyətin məqsədinə yaxınlaşdırmaq zırurətini daima dərk 

etməkdir. Çünki, bütün pedaqoji fəaliyyət pedaqoji situasiyalar zəncirindən 

ibarətdir. Bunların bəzisini müəllim özü yaratmalı olduğu halda, digərlərini isə 

şagirdlər təsadüfən yaradırlar. Pedaqoji fəaliyyətin fəlsəfəsi bunu tələb edir. Bir 

şagirdin dərsə gecikməsi, digərinin ev tapşırıqlarını etməməsi, dərsə hazırlıqsız 

gəlməsi, 2 şagirdin dərs zamanı söhbət etmələri və s.- bütün bunlar pedaqoji 

situasiyalardır. Müəllim bu situasiyaları dərk edir və özü üçün yerinə yetirəcəyi 

vəzifələri formalaşdırır: 1) strateji xarakterli vəzifələr (uşaqlarda məsuliyyətlilik, 

təşkilatçılıq hisslərini nə cür formalaşdırmalı)   2) taktiki xarakterli vəzifələr 

(dərsdə şagirdlərin idraki fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi, billiklərin hesaba alınması 

və nəzarəti üzrə vasitələrin işlənib hazırlanması) 3) situativ xarakterli vəzifələr 

(dərsə gecikən, dərsini oxumayan, dərsdə kənar işlə məşğul olan şagirdlərə nə cür 

reaksiya verməli və s.) Müəllimin ustalığı mövcud situasiyanı pedaqoji vəzifəyə 

çevirməyi bacaran, yəni,mövcud şəraiti münasibətlərin dəyişməsinə,qarşıya 

qoyulmuş pedaqoji məqsədə yaxınlaşdırmaqdan ibarətdir. Əgər müəllim onu 

görməzsə, əhəmiyyət verməzsə, situasiya vəzifəyə çevrilməyə bilər. 

Beləliklə,situasiya məqsədyönlü pedaqoji fəaliyyət şəraitində vəzifəyə 

çevrilir.(situasiya+məqsəd=vəzifə). Məqsədə çatmaq üçün müxtəlif yollardan 

istifadə edilir.Məhz burada pedaqoji ustalığın səviyyəsi özünü göstərir.Bu isə 

müəllimin məqsədyönlülüyündən, pedaqoji biliyindən, qabiliyyətlərindən, pedaqoji 

texnikaya necə yiyələnməsindən asılıdır. Pedaqoji vəzifənin həll edilməsi bir neçə 

mərhələdən keçir. 1-ci mərhələ situasiyanın təhlili və problemin dərk edilməsidir. 

Əksər hallarda gənc müəllimlər tələsdiklərindən bu mərhələni unudur, konfliktin 



dərinliyini çox vaxt duymur, situasiyanı tanış hesab edib, səhvlərə yol verirlər. 

Situasiyanı görə bilməmək,onu dərk etməmək,uşaqların hərəkətlərinin arxasında 

nələr dayandığını duymamaq vəzifənin həllində səhvlərə gətirib çıxarır. 

Situasiyanın ilkin təhlili zamanı ümumi pedaqoji prosesi harada, hansı şəraitdə baş 

verdiyini,şagirdlərin,tərbiyəçilərin xarakterini, onların qarşılıqlı münasibətlərini 

müəyyən etmək, uşaqların hərəkətlərindən razı və ya narazı qaldığını onlara hiss 

etdirmək,bir daha belə hallara yol verməyəcəyini başa salmaq çox vacibdir.Bu 

başlanğıc məlumatların təhlili mərhələsidir,2-ci mərhələdir.Bunun nəticəsində 

edilmiş hərəkətlərin motivləri, fəaliyyətin məqsədləri şəraitin spesifikliyi dərk 

edilir.Yalnız özü haqda, öz mövqeyi barədə düşünən müəllim şagirdlərin 

davranışlarıının həqiqi motivlərini görməyə bilər.Xüsusilə, müəllimin şagirdlərə 

qarşı böhtan xarakterli tələbələrlə çıxış etməsi,etmədiklər hərəkətləri onların 

adlarına yazması pedaqoji təsirin effektinə ciddi ziyan vura bilər. Müəllim bu 

mərhələdə şagirdin tərbiyəçilik səviyyəsini, estetik—mədəni duyumunu, genetik, 

əməli, potensial imkanlarını, idarəolunanlığını və s. hökmən nəzərə almalıdır. 

Situasiyanın son və 3-cü mərhələsi müvafiq hiöotezin, fərziyyənin irəli 

sürülməsidir. Burada müəllimdən aktiv təfəkkür, təxəyyül tələb edən öz bilik və 

təcrübə ehtiyatından ən səmərəli yolları seçmək istənilir. Usta müəllim kolletivi də 

cəlb etməklə mövcud situasiyanı ətraflı təhlil edib, qərar çıxarmağa cəhd göstərir. 

Pedaqoji vəzifənin bütün mərhələri başa çatdıqdan sonra işləniləcək metodlar 

sistemi seçilib ayrılır. Çox yaxşı haldır ki, usta müəllimlər üsul və vasitələri 

seçərkən özlərində baş vermiş arzuolunmaz situasiyaların yaranması səbəblərini 

axtarır, buna görə də  hər bir qərarı düzgün olur və öz fəaliyyətinin ahəngdarlığına, 

özünütərbiyəyə doğru aparır.  

     3. Məktəbdə mənəvi münasibətlərin məzmunu cəmiyyətdə hökm sürən əxlaq 

qaydalarından, həm də onların müəllim şəxsiyyətində öz əksini necə tapmasından, 



deməli, müəllim mühitinin əxlaqından, özünün mənəvi keyfiyyətlərindən və onun 

müəllim fəaliyyətində xırda iş yoxdur-fikrini necə qəbul etməsindən asılıdır. 

Tərbiyə olunan şagird üçün nəticədə hər xırda iş onun şəxsiyyət kimi 

formalaşmasında həlledici rol oynaya bilər. Ona görə də, tərbiyə işində tərbiyə 

olunanın şəxsiyyətinə fərdi yanaşma vacibdir, amma burada belə bir problem 

meydana çıxır: Müəllimi hər bir şagirdə xüsusi ölçü ilə yanaşmağa necə öyrətmək, 

bu ölçünü necə yaratmaq lazımdır və ümumiyyətlə, öyrətmək mümkündürmü? 

Yoxsa, bu bacarıq müəllimin duyğular sahəsində, əxlaqi meyllərində yerləşir və 

bizə yalnız o qalır ki, belə keyfiyyətləri olmayan, amma müəllimliyə can atanların 

qarşısını kəsək? Bu suallara qəti cavab vermək mümkün deyil, buna baxmayaraq, 

müəllim peşəsində istedad vacibdir. Onun əsas hissəsini isə hər bir şəxsiyyətə fərd 

kimi yanaşmaq keyfiyyəti təşkil edir və təbii ki, pedaqoji ali məktəblər öz 

sıralarına məhz bu cür abituriyentləri cəlb etməlidirlər, amma digər tərəfdən bizdə 

bu istedada malik olmayan müəllimlər də var, ona görə də belələrinə, şəxsiyyətə 

diqqətli münasibət aşılamaq vacibdir. Müəllim, hər şeydən əvvəl, mənəvi cəhətdən 

yetkin insan olmalıdır. Bu fikirlə razılaşmayan adam tapılmaz. Bu nə üçün şagird 

şəxsiyyətinə qarşı diqqət, ona  doğma münasibət bəsləmək, şagirdin bu diqqətə 

nəinki layiq olması, həm də onun buna hüququ olması kimi ilk baxışdan sadə 

görünən adi həqiqətən çoxlarına çətinliklə çatır. Axı bunlar tərbiyənin əsasını təşkil 

edir. Amma müşahidələr göstərir ki, bəzi məktəblərdə vəziyyət o qədər də yaxşı 

deyil. Məsələn, bəzi məktəblərdə keçirilən sosioloji sorğu göstərdi ki, çox vaxt 

müəllimlərin diqqət mərkəzində yaxşı oxuyan şagirdlər dayanır. Belə təəssürat 

yaranır ki, bu cür vəziyyətdə müəllim nəinki bir qrup şagirdi başqasından 

fərqlədirir, həm də təlimdə əsas diqqəti onlara verir. Eyni zamanda zəif oxuyanları 

çox vaxt danlayır. Halbuki belə vəziyyət heç də şagirdin təhsilə münasibətini 

yaxşılaşdırmır, müəllim isə bunu bütün hallarda diqqət mərkəzində saxlamalıdır. 

Özü də söhbət elə belə, gözdən pərdə asmaq naminə göstərilən diqqətdən yox, 



həqiqi şagirdin daxili aləmini duyan, onun istəklərini, yaş və psixoloji 

xüsusiyyətlərini bilən müəllimin münasibətindən gedir. Pedaqoji etikanı ilk 

növbədə mənəvi münasibətlər, o cümlədən tərbiyə olunana konkret şəxsiyyət kimi 

münasibət bəslənməsi, ona məhəbbət və hörmət bəslənməsi maraqlandırır. Bu 

münasibətlər məhz daxili aləmlə həqiqi tanışlığın əsasını təşkil etməlidir. Bütün 

mənəvi münasibətlər kimi müəllim-şagird münasibətləri bir-birilə qarşılıqlı təsir 

əlaqəsindədir, yəni onlardan hər biri eyni zamanda mənəvi münasibətlərin 

subyektidir. Müəllimin məktəbdə mənəvi muünasibətlərdəki rolundan danışanda 

biz, şagirdin burada heç də ikinci dərəcəli rol oynamadığını, həm də onun 

müəllimin həqiqi tərbiyəçi kimi yetişməsinə təsirini nəzərə almalıyıq. Öz işinə 

həqiqi maraq göstərən müəllimdən, onun şagirdin daxili aləmini öyrənmək 

imkanlarından yalnız onda söhbət gedə bilər ki, o, şagird üçün “qapalı” deyil.  

Müəllim kimdir? Dar mənada "Müəllim" ərəbcədən tərcümədə "dərs keçən, tədris 

edən" deməkdir, geniş mənada Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində "Müəllim - 

1.məktəbdə hər hansı bir fəndən dərs deyən adam. Nəsihət verən, öyüd verən, 

öyrədən, ağıl verən. 2. Hörmət üçün adlara qoşularaq deyilir. 3. Hər hansı sahədə 

nüfuz sahibi olan, başqalarına təsir edən, nümunə ola bilən adam, ustad". 

"Müəllimlik - müəllim vəzifəsi, müəllim sənəti, işi" kimi şərh edilir. "Müəllim - 

geniş ictimai mənada mütəfəkkir, ictimai xadim, insanların dünyagörüşünü və 

inamını formalaşdıran, onlara həyatda öz yolunu tapmaqda kömək edən" insandır. 

(Pedaqoqiçeskiy slovar, II c. səh. 546, Moskva, 1960). "Müəllim - ərəbcə öyrədən, 

bilmək, başa düşmək sözündəndir. Ümumtəhsil, texniki peşə, orta ixtisas 

məktəblərində və ya ali məktəbdə hər hansı fənni tədris edən pedaqoji işçi"dir. 

(ASE, VII c. səh. 120, Bakı-1983). "Müəllim - özünün mənimsədiyi, yiyələndiyi 

bilikləri, bacarıqları, əldə etdiyi, qazandığı təcrübəni, həyatı dərk etməsi və ona 

münasibətini digərlərinə verən, ötürən şəxsdir" (V.Q.Onuşkin, 

Y.İ.Oqaryov"Obrazovaniye vzroslıx: mejdistiplinarnıy slovar termi nologii" səh. 



189, Sankt - Peterburq - Voronej - 1995).   "Müəllim - sistemləşdirilmiş bilikləri, 

bacarıq və vərdişləri, habelə mənəvi keyfiyyətləri adamlara məqsədyönlü, planlı və 

mütəşəkkil aşılamaq yolu ilə cəmiyyətin sonrakı inkişa fına güclü təkan 

verənpedaqoji təhsilli mütəxəssis"dir. (Azərbaycan Milli İzahlı Ensiklopedik 

Pedaqoji lüğət. səh, 157, Bakı - 2005). "Müəllim" anlayışı müxtəlif mənbələrdə 

müxtəlif ifadələrlə şərh edilməsinə baxmayaraq, nəticə etibarı ilə mahiyyətcə eyni 

mənanı bildirir. Müəllim - ilk növbədə insandır, bilikli, savadlı, tərbiyəli, uşaqları 

və peşəsini sevən insandır, uşaqları, gəncləri xalqın, vətənin gələcəyi üçün 

hazırlayan vətənpərvər insandır, və təndaşdır, ictimai xadimdir... Müəllim gənc 

nəslin mənəvi aləminin memarı, cəmiyyətin etibar etdiyi şəxsdir. Cəmiyyət ən əziz, 

ən qiymətli sərvətini - uşaqları, öz ümidini, öz gələcəyini müəllimə etibar edir. 

Bununla sanki məktəbin, müəllimin məqsədi, vəzifəsi müəyyənləşdirilir - xalqın, 

dövlətin gələcəyini formalaşdırmaq, "Təhsil Haqqında " qanunda təsbit olunduğu 

kimi, "Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqın milli 

ənənələrinə və demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət 

edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və 

yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirməkdir". Bu baxımdan dahi 

mütəfəkkir N.Tusinin fikirləri daha maraqlıdır. "Hər sənətin şərəfi onun 

məqsədində, hər varlığın islahı onun zatındakı şərəfindədir... Deməli, bu dünyadakı 

mövcudatın ən şərəflisi olan insanı kamilliyə çatdırmaq məqsədini güdən sənət 

dünya sənətlərinin ən şərəflisi olmalıdır... Varlıqları ən aşağı dərəcədən kainatın ən 

şərəfli mərtəbəsinə qaldıran sənətdən daha şərəflisi nə ola bilər?!" (Əxlaqi-Nasiri, 

səh.81). Bəli, müəllimlik çox şərəfli peşədir - vəzifədir, şərəfli olduğu qədər də 

mürəkkəb, məsuliyyətli vəzifədir. Ona görə də hər bir müəllim bilməlidir ki, hər 

bir uşaq - fikirləri, görüşləri, hissləri, duyğuları, maraqları, sevincləri, həyəcanları, 

kədərləri və qayğıları ilə özünəməxsus xüsusi bir dünyadır. Müəllim şagirdlərin bu 

mənəvi dünyasını görməli və bilməlidir. Hər bir müəllim məktəbin mənəvi 



həyatına hissiyyatlılıq, qayğıkeşlik, dostluq, mehribanlıq xüsusiyyətlərini 

gətirməlidir. "Təlim və təhsilin çətin məqamlarında müəllim şagirdlərini 

hədələməklə, əsəbi hərəkətlərlə, imtahan qiymətləri ilə qorxutmamalı, əksinə 

onlarda gözəl arzu və ümid qığılcımları oyatmalıdır" (A.Mirzəcanzadə. İxtisasa 

giriş, Bakı -1990. səh 228). Özünün uşaqlığını xatırlamayan, uşaq aləminin ecazkar 

xüsusiyyətlərini bilməyən adam yaxşı müəllim ola bilməz. "Yaxşı müəllim nə 

deməkdir" sualına V.A.Suxomlinski belə cavab verirdi: "O, ilk növbədə, uşaqları 

sevən insandır, onlarla ünsiyyətdən sevinc tapır, inanır ki, hər bir uşaq yaxşı adam 

ola bilər, uşaqlarla dostluq etməyi bacarır, uşaqların sevincini və kədərini ürəyinə 

sala bilir, uşağın qəlbini oxuyur və heç vaxt unutmur ki, özü də vaxtilə uşaq olub. 

İkincisi, yaxşı müəllim tədris etdiyi fənnin elmini yaxşı bilir, ona vurğunluqla onun 

inkişaf üfüqlərini-yeni kəşfləri, tədqiqatları, nailiyyətləri izləyir, o elmin 

problemlərindən də xəbərdardır. Yaxşı müəllim orta məktəbin tədris proqramında   

nəzərdə tutulanlardan daha çox bilir. Dərin bilik, geniş dünyagörüş şagirdlər 

qarşısında elmin, biliyin, fənnin, tədris prosesinin cəzbedici qüvvəsini aça bilmək 

üçün vacibdir.Şagirdlər müəllimin simasında ağıllı, bilikli, düşüncəli, sənətinə 

vurğun bir insan görməlidirlər... Üçüncüsü, yaxşı müəllim psixologiya və 

pedaqogika elmlərini bilən, tərbiyə haqqında elmləri bilmədən uşaqlarla işləməyin 

mümkünsüzlüyünü hiss və dərk edən insan olmalıdır. Dördüncüsü, yaxşı müəllim 

öz peşəsinin ustası olmalıdır". (V.A.Suxomlinski, İzbrannıye pedaqoqiçeskiye 

soçineniya, 3-cü cild, səh. 43, Moskva - 1980). Böyük rus yazıçısı L.N.Tolstoy 

yazırdı ki, "Əgər müəllim ancaq işini sevirsə, o yaxşı müəllim olacaq. Əgər 

müəllim bir ata, bir ana kimi şagirdi sevirsə, o bütün kitabları oxuyan, lakin nə 

işini, nə də şagirdləri sevməyən müəllimdən yaxşı müəllim olacaq. Əgər müəllim 

işinə və şagirdlərə olan məhəbbətini özündə birləşdirirsə, o kamil müəllimdir" 

(Pedaqoqiçeskiye soçineniya, Moskva - Leninqrad - 1948. səh. 300). Görkəmli 

alman pedaqoqu A.Disterveq deyirdi ki, pis müəllim şagirdlərə həqiqəti təqdim 



edir, yaxşı müəllim onu tapmağı öyrədir. Pedaqoji proses insan fəaliyyəti 

növlərindən biridir, onsuz nəsillərin varisliyi, cəmiyyətin mövcudluğu və inkişafı 

qeyri-mümkündür. Məlumdur ki, peşə ilə, o cümlədən müəllim peşəsi ilə bağlı bu 

və ya digər vəzifələrin yerinə yetirilməsi insandan müəyyən mənəvi - psixoloji 

keyfiyyətlər, hərəkətlər və mənəvi münasibətlər tələb edir. Hər bir peşə və ya 

ixtisaslaşdırılmış fəaliyyət növünün təkrarolunmaz situasiyaları, çətinlikləri və 

ziddiyyətləri mövcuddur. Onları işin gedişində operativ şəkildə həll etmək və 

aradan qaldırmaq lazımdır.Çünki bu prosesdə insanların əxlaqi keyfiyyətləri 

formalaşır. Pedaqoji işdə mənəviyyatın rolu daha böyükdür, ona görə ki, burda 

əxlaqın özü pedaqoji funksiyaları yerinə yetirir. Müəllim əhəmiyyətli dərəcədə 

şagirdlərin daxili aləmini, mənəvi simasını formalaşdırır.Müəllimin zəhməti və 

diqqətindən bütün uşaqlar keçir. Bu mənada müəllim təlim - tərbiyə prosesində 

nəinki həlledici fiqur, o cümlədən xalqın gələcəyini formalaşdırmaqda ən vacib 

faktordur. Bu missiyanı yerinə yetirmək üçün müəllimdən gərgin əmək sərf etmək 

tələb olunur. Bu baxımdan özbək mütəfəkkiri və şairi Ə.Nəvainin fikirləri 

diqqətəlayiqdir: "Müəllimin etdiyini heç bir insanın etməyə gücü çatmaz, bunu 

nəinki Adəm, hətta cəhənnəmin hakimi belə bacarmaz. Hətta bir uşağın tərbiyə 

edilməsi qüvvətli əri belə əldən salar, eyni zamanda bir çox uşağı tərbiyə edən və 

onlara dərs verən müəllim hünər, fədakarlıq göstərir. Bu, çox ağır və üzücü 

əməkdir. Malik olduğu hər şeyə görə tələbə müəlliminə borcludur, hətta hökmdarın 

belə müəllimə qulluq, kömək, iltifat etməsi gərəkdir. Əgər hakimin özü tələbə olsa 

belə, müəllimi ondan razıdırsa, Allah da ondan razı olar. O, (müəllim) ilahiyyat 

elmlərini bilməli, insanlara isə dünyəvi elmləri öyrətməlidir. Haramdan kənarda 

durmalı, pis işlərdən qaçmalıdır. O, təcrübəsiz, xəbərsiz adamların - şagirdlərin, 

tələbələrin mənəviyyatını pozmamalı və yolverilməz işlər görməməlidir. Əks 

təqdirdə o, müəllim deyil, əxlaqsız, pis, yaramaz insandır və mömin, dindar 

insanlar onunla ünsiyyət saxlamamalıdırlar.  Müəllim müəllimlik peşəsinin sirlərini 



və tədris etdiyi fənnin elmi - nəzəri və praktik əsaslarını, ölkəmizdə təhsilin dövlət 

tərəfindən müəyyən edilmiş məqsədini, özünün "Təhsil qanunu" ilə 

müəyyənləşdirilmiş hüquq və vəzifələrini yaxşı bilməli və əməldə həyata 

keçirməlidir. Müəllim elə bir insan - mütəxəssis olmalıdır ki, uşaqlar, gənclər 

ondan öyrənməyə can atsınlar. Təsadüfü deyildir ki, xalq belə bir deyim 

formalaşdırıb, "müəllim o kəs deyil ki, öyrədir, o kəsdir ki, ondan öyrənirlər". 

Əlbəttə, o müəllimdən öyrənirlər ki, o yaxşı öyrədilib, yaxşı hazırlanıb.  Hər bir 

müəllim yadda saxlamalıdır ki, insana xas olan qüsurların ən pisi qeyri - 

peşəkarlıqdır. Müəllimlik sənəti yaradıcı işdir. Akademik A.Mirzəcanzadənin 

təbirincə desək, "Yaradıcılığın bütün sahələrində öz-özünə öyrənmə və şəxsi təhsil 

böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə deyirlər ki, yaradıcılıq işlərində ən əsası və 

başlıcası öyrətmək olmaz - bunu ancaq öyrənmək olar". (İxtisasa giriş. Bakı-1990. 

səh. 232. Müəllim sənəti humanist sənətdir, insan mənəviyyatını formalaşdıran 

sənətdir. Uşaqlara olan sevgi müəllim fəaliyyətinin   humanist istiqamətinin 

əsasıdır. Müəllim bütün hallarda, xüsusən "müəllim- şagird", "müəllim-pedaqoji 

kollektiv", "müəllim-məktəb rəhbərliyi", "müəllimvalideyn" münasibətlərinin 

qurulmasında pedaqoji taktı-nəzakəti, onun davranışına verilən etik tələbləri 

gözləməli, şagirdlərin şərəf və ləyaqətinə hörmət bəsləməli, onlara münasibətdə 

ədəblə davranmalıdır . Müəllim vicdanlı, insaflı, ədalətli olmalıdır. Bunları o sözdə 

yox, əməldə həyata keçirməlidir, şəxsi nümunə göstərməlidir. İnsanlara, faktlara, 

hadisələrə obyektiv qiymət verməyi bacarmalı, düzlüyü təlqin etməlidir Pedaqoji 

əmək ictimai fəaliyyətin xüsusi sahəsidir. Burada bilik, bacarıq, peşəkarlıqla yanaşı 

etik normalara riayət edilməsi nəticəsində   formalaşan müəllim nüfuzunun da 

böyük rolu vardır. Çünki başqa mütəxəssislərdən fərqli olaraq müəllim canlı, 

şüurlu, faktlara və hadisələrə öz fərdi münasibəti olan insanlarla işləyir. Müəllim 

şagirdlər, öz həmkarları və valideynlər arasında yüksək nüfuza malik olduqda onun 

pedaqoji fəaliyyətinin uğurlu olduğunu söyləmək olar. Müəllimin nüfuzu onun 



mənəvi statusudur. Nüfuz insanın ictimai proseslərin gedişi təcrübəsində əldə 

etdiyi mənəvi ləyaqətə söykənən digərlərinə təsir etmək qüvvəsidir. Pedaqoji nüfuz 

müəllimin mənəvi-etik və psixoloji-pedaqoji hazırlığından çox asılıdır. Onun 

səviyyəsi müəllimin biliyinin dərinliyi, erudisiyası, ustalığı, işə və iş yoldaşlarına 

münasibəti, ümumi hazırlığı, ictimai fəallığı, valideynlərlə işləmək metodu, 

məişətdə davranışı və s. ilə müəyyən edilir. Onlara təlim-tərbiyəsi etibar edilən 

uşaqların gələcək taleyi üçün yüksək mənəvi məsuliyyət nümayiş etdirən 

müəllimlərimiz çoxdur, lakin müəllim adına, nüfuzuna xələl gətirən müəllimlər də 

az deyil. Məktəbi bu təsadüfi adamlardan təmizləmək üçün müəllimlərin ciddi, 

qərəzsiz, ədalətli, obyektiv, sistemli şəkildə attestasiyasının keçirilməsi zəruridir. 

Bu, zamanın, təhsil sahəsində aparılan islahatların tələbidir. Bununla bağlı dövlət 

və hökumət tərəfindən müvafiq hüquqi baza yaradılmışdır. Əsas məsələ 

qanunvericilik aktlarının tələblərinin icrasını təmin etməkdən ibarət olmalıdır. 

Müəllim nüfuzunu hər hansı qərarla, əmrlə, göstərişlə qaldırmaq qeyri-

mümkündür. Müəllimlik peşəsinin nüfuzunu hər bir müəllim öz iş və mənəvi 

keyfiyyətləri ilə, məktəbin rəhbərliyi, təhsili idarəetmə orqanları, dövlət və 

ictimaiyyət, kütləvi informasiya vasitələri isə müəllim peşəsinə obyektiv 

münasibəti, maddi və mənəvi dəstəyi ilə onun hörmətini yüksəltməyə borcludurlar. 

Dövlət başçısının müvafiq sərəncamına əsasən üçüncü ildir ki, "Ən yaxşı 

müəllim", "Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi" müsabiqələri keçirilir ki, bu da 

müəllimlərin maddi və mənəvi həvəsləndirilməsinə, məktəblərin tədris - maddi 

bazasının möhkəmləndirilməsinə güclü təsir göstərir. Müəllimlik-vətənpərvərlik 

peşəsidir. Məhz müəllim uşaqları, gəncləri vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyə edir, 

onları vətənin müdafiəsinə hazırlayır. Müəllimlik peşəsi bəşəri peşədir, əbədi 

peşədir. 100, 300, 500 və s. ildən sonra hansı peşələrin sıradan çıxacağını, yeni 

hansı peşələrin yaranacağını demək çətindir. Lakin bir həqiqəti inamla demək olar, 

nə qədər ki, insanlıq mövcuddur, o qədər də müəllimlik peşəsi mövcud olacaqdır. 



Əsrimiz elmi-texniki tərəqqi əsri, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları 

əsridir. Lakin canlı müəllim sözünü, nəfəsini, ünsiyyətini, şagirdlərlə qarşılıqlı 

münasibətlərini, mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasındakı təsirini və s. heç bir 

maşın, mexanizm, İKT əvəz edə bilməz. Ölkəmizin, xalqımızın gələcəyi naminə 

müəllimlik peşəsinə və bu peşə sahiblərinə dövlət səviyyəsində daimi layiqli qayğı 

göstərilir.   

 


