
VI Mühazirə: Gənc nəslin ahəngdar inkişafında müəllimin rolu  

Plan:   

1. Pedaqoji prosesdə gənc nəslin əqli, əxlaqi, estetik və fiziki tərbiyəsi 

2. Gənc nəslin mənəvi inkişafında müəllimin rolu.  

3. Gənc nəslin milli özünüdərkə və milli qürur hissinə yiyələnməsi 

          4.Gənc nəslin ahəngdar inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi yetişməsində müəllimin 

rolu. 

Ədəbiyyat siyahısı  

1. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı 2009  

2. Müəllimlərin etik davraniş qaydaları. “Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 16 may 2014-cü il tarixli, 60 nömrəli əmri”.  

3. Məmmədzadə R. Müəllimin peşə etikası. Bakı, Maarif 1992 

4. Xəlilov V. Müəllimin estetik mədəniyyətinin yüksəldilməsi istiqamətləri. 

Bakı 1197.  

5. V.Bəşirov “Pedaqoji prosesdə əxlaqi münasibətlərin qoyuluşu: Müəllimlərin 

etik davranış qaydaları”. Azərbaycan müəllimi qəzeti. 12 sentyabr, 2014-cü 

il. Səh.7  

6. S. Şahhüseynova “Etika” İncəsənət təmayüllü ali məktəb tələbələri üçün 

dərslik. Bakı 2009  

7. M.Mərdanov “Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir 

baxış” . Azərbaycan müəllimi. 2012, 05 oktyabr  

8. F.Rüstəmov “Keyfiyyətli müəllim kadrları hazırlığında yeni mərhələ”. 

Azərbaycan müəllimi. 2014. 

9. F.Nadirov, R.Hüseynzadə “Pedaqogika”. Dərslik. I-II cild.–Bakı: Mütərcim, 

2012  

a. 10.“Gənclərin milli qürur hissləri daha da güclənir” 

http://www.sherg.az/pre.php?id=39247  

10. Faiq Mirzəyev , Xanımqız Rüstəmova “Pedaqoji ustalığın 

əsasları” ( Dərs vəsaiti) Bakı 2012 

11. Museyib İlyasov “Müəllimin pedaqoji ustalığı” (Dərs vəsaiti) 

Bakı 2013 

12. Həmzə Əliyev 

http://www.sherg.az/pre.php?id=39247


13. Laləzər   Cəfərova Bakı 2019 . 

  

1. Əqli tərbiyə -  uşaqların, şagirdlərin əqli qüvvələrinin, əqli təfəkkürünün, 

əqlinin, dünyagörüşünün, intellektinin məqsədyönlü inkişaf etdirilməsi prosesidir. 

Əqli tərbiyə insanda mənəvi zənginlik yaratmaqla bərabər əxlaqi saflığın da əsasını 

qoyur. Biliklərə yiyələnmə prosesində intellektual qabiliyyətlər yaradıcı təfəkkür 

inkişaf edir, nəcib əxlaqi keyfiyyətlər formalaşır. Bu prosesdə insanlarda öz 

gücünə inam yaranır, bu inam isə təşəbbüskarlıq və yaradıcılıq meyllərinin 

yaranmasına səbəb olur. Fənn və maraq dərnəklərinin, müxtəlif idraki klubların işi, 

kitab mütaliəsi, kitab üzərində müxtəlif işlər - rəy yazmaq, plan tutmaq, 

icmallaşdırmaq, tezis hazırlamaq və s., kitab və kitabxanalardan istifadə, tarixi 

yerlərə, muzey və sərgilərə, təbiətə ekskursiyaların təşkili, müxtəlif peşə sahibləri, 

elm adamları ilə görüşlər zehni tərbiyənin mühüm vasitələri hesab edilir. Əqli 

tərbiyənin bir sıra vəzifələri vardır. Əqli tərbiyənin birinci vəzifəsi təfəkkürü, əqli 

qüvvələri, potensial intellektual qabiliyyətləri inkişaf etdirməkdir. Təfəkkür beynin 

məhsuludur və bütün insanlara xasdır.  Alman pedaqoqu A.Disterveq yazırdı ki, 

uşaqlara fikirləri deyil, fikirləşməyi öyrətmək lazımdır. Bilikləri deyil, bilikləri 

tapıb öyrənməyi öyrətmək lazımdır. Təfəkkürün inkişafı ağlın inkişafına təsir 

göstərir. Əqli tərbiyənin ikinci vəzifəsi şagirdləri tədqiqatçılıq bacarıq və 

qabiliyyətlərinə yönəltməkdir. Şagirdləri araşdırıcılığa, axatarıcılığa yönəltmək, 

onlara müstəqil çalışmaq, müstəqil bilik qazanmaq bacarığı və vərdişlərini 

aşılamaq lazımdır. Şagirdlərin tədqiqatçılq fəaliyyəti onlara məlum olmayan 

faktların, nəzəri biliklərin və fəaliyyət üsullarının açılması kimi başa düşülə bilər. 

Bu yolla şagirdlər müxtəlif fənlərin tədrisi prosesində tədqiqatın əsas metodları ilə 

tanış olur, bilikləri sərbəst və müstəqil əldə etmək bacarığına yiyələnirlər.  Təlim 

prosesi və zehni inkişaf bir birilə sıx əlaqəlidir. Təlimin keyfiyyəti zehni 



qabiliyyətlərin inkişafına və zehni tərbiyənin yerinə yetirilməsinə qüvvətli təsir 

göstərir. Bu baxımdan tədris materialı yadda saxlamaq üçün verilməməli, o 

şagirdlərin zehni təfəkkürünü inkişaf etdirməli, onları axtarıcılığa, daha yeni 

biliklər qazanmağa sövq etdirməli, dərsdə hər bir şagirdin idraki fəallığı təmin 

olunmalıdır. Əqli tərbiyənin üçüncü vəzifəsi şagirdləri bilik, bacarıq və vərdişlərlə 

silahlandırmaqla onlarda elmi dünyagörüş və fəlsəfi dünyagörüş formalaşdırmaq, 

fakt və hadislərə elmi və fəlsəfi dünyagörüş baxımından yanaşmağı öyrətməkdir. 

Elmi dünyagörüş - yəni, insan təcrübi elmlərin nailiyyətləri əsasında varlıq aləmi 

barəsində ümumi bir nəzər əldə etmiş olur. Fəlsəfi dünyagörüş isə əqlin səyləri və 

elmi dəlillər vasitəsi ilə əldə etdiyi nəzəriyyə və təcrübəyə öz xüsusi fikri və 

düşüncəsi olur. Bu da məktəblinin yaradıcı düşüncəsi, tənqidi təfəkkürü sayəsində 

mümkün olur. İnsanlarda elmi dünyagörüşün əsası hələ kiçik yaşlarından qoyulur. 

Bu sistemli təlim müəssisələrindəki, təlim prosesində təlim-tərbiyə prinsiplərinə 

riayət etməklə ayrı- ayrı fənlərin tədrisi prosesində həyata keçirilir. Təbii və dəqiq 

elmlərin tədrisi prosesində təbiətin sirləri açılır, humanitar fənlərin tədrisi 

prosesində isə cəmiyyətin inkişaf qanunlarını mahiyyəti dərk edilir və s. 

Materialların tədrisi prosesində əsası qoyulan elmi dünyagörüş sinifdənkənar 

tədbirlər vasitəsilə möhkəmləndirilir və inkişaf etdirilir.   

Əxlaq tərbiyəsi-   əxlaq hərəkətlə, davranışla, praktik işlə, əməllə bağlıdır. 

Əxlaq cəmiyyətdə davranış modellərinin cəmidir, xalqın davranış normalarının 

məcmusudur. Əxlaq tərbiyəsinin də məqsədi yetişən gənc nəsli cəmiyyətin, 

toplumun əxlaq normalarına, cəmiyyətdə müəyyən edilmiş davranış qaydalarına 

əməl etməyə alışdırmaq, onları milli mentalitetə, adət və ənənələrə uyğun hərəkət 

etməyə sövq etdirməkdir. Bu cəhətdən mənəvi tərbiyədən fərqli olaraq  o, fərdi 

kateqoriyadır, əxlaq tərbiyəsi isə ictimai kateqoriyadır. Əxlaq tərbiyəsi görmüş 

şəxs cəmiyyətin əxlaq nörmalarına, milli-mənəvi dəyərlərə, milli mentalitetə, adət 



və ənənələrə əməl edir. Məsələn, xalqımızın müdrik fikirlərində deyilir: “Paltarın 

yaxşısını özünə götür, yeməyin yaxşısını qonağa ötür”(M. Kaşqarlının 

“Divan..”ında da bu fikir işlənməkdədir). Yaxud deyilir: ” Qonaq gəlməyən evə 

həkim gələr”, “Qonağın ruzusunu Allah yetirir”. Bu fikirlər onu göstərir ki, 

xalqımızda qonaqpərvərlik bir əxlaq normasıdır. Əxlaq tərbiyəsi görmüş şəxs 

cəmiyyətin bu əxlaq normasına əməl edəcəkdir. Əxlaq insanın başqalarıyla 

ünsiyyətində, rəftarında, ictimai yerlərdə davranışında özünü göstərir. Əxlaq 

insanın özünə, bаşqаlаrınа, əməyə, hadisələrə, cəmiyyətə, xalqın millimənəvi 

dəyərlərinə münаsibətini əks etdirir. Cəmiyyətin inkişаfı ilə, оnun iqtisаdi 

quruluşunun dəyişməsi ilə birlikdə əхlаq dа dəyişir. Bunа görə cəmiyyət nəinki 

əхlаqı yаrаdır, həm də оnu qоruyur və inkişаfınа təsir еdir. Əхlаqın  

fоrmаlаşmаsınа ictimаi şüurun, siyаsətin, hüququn, fəlsəfənin, ədəbiyyаtın, 

mədəniyyətin, tarixin ciddi təsiri оlur. Оnlаr əхlаq tərbiyəsinin məzmununа və 

хаrаktеrinə təsir göstərirlər. Əхlаq tаriхi hаdisədir və milli хаrаktеr dаşıyır. Bunа 

görə bütün dövrlərdə dünyа хаlqlаrının öz еtnik münаsibətlərinə uyğun əхlаqi 

qаnunlаrı mövcud оlmuşdur. Azərbaycan xalqının da özünəməxsus əxlaq 

normaları mövcuddur. Qeyd edək ki, ictimаi quruluş, iqtisаdi şərаit dəyişdikcə 

əхlаq nоrmаlаrı dа dəyişir, inktşаf еdir, təkmilləşir və dаhа yüksək əhəmiyyət kəsb 

еdir. Оnа görə də əхlаq nоrmаlаrını erkən yaşlardan uşаqlаrа аşılаmаq lazımdır. 

Bunun üçün müəyyən prinsip və mеtоdlаr vаrdır ki, valideyn və tərbiyəçilər 

bunlаrı bilməlidirlər. Pеdаqоgikа еlmi sübut еdir ki, uşаqlıqdа düzgün tərbiyə 

еdilən əxalqi kеyfiyyətlər sоnrаlаr insаn хаrаktеrinin fоrmаlаşmаsınа təsir göstərir. 

Bu cəhətdən əхlаq tərbiyəsi ailədən başlayır və sonrakı dövrlərdə davam etdirilir. 

Əхlаq tərbiyəsi uşаqlıqdа əхlаqi hissilərin, аdətlərin, əхlаqi şüurun inkişаf 

еtdirilməsinə хidmət еdir, çünki kiçik yаşdа uşаqlаrın hərəkət və dаvranışındа 

hissilər, emosiyalar, rənglər, nümunələr üstünlük təşkil еdir. Uşаqdа ilk əхlаqi 

hisslər оnu əhаtə еdən insanlara münаsibətdə özünü göstərir.  Kiçik yаşlı uşаqlаrdа 



əхlаqi аdətlər qеyri-iхtiyаri yаrаnır. Bunа görə də əхlаqi аdətləri uşаqlаrdа 

səmərəli inkişаf еtdirmək üçün оnlаrı dаhа çох yахşı hisslərə, hərəkətlərə və 

mеyllərə аlışdırmаq lаzımdır. Kiçik yаşdа yаrаnаn vərdiş və аdətlər uşaq 

böyüdükcə onun fəаliyyətində dаhа dərin və möhkəm оlur, еyni zаmаndа dаhа 

mürəkkəb аdətlərə çеvrilir. Uşаqlаrdа kоllеktiv оyundа dаhа fəаl оlmаq, qаrşılıqlı 

yаrdım göstərmək, böyüklərə kömək etmək, səliqəli geyinmək аdətləri, mədəni 

davranış normaları inkişаf еdir. Bеlə müsbət аdətlər хаrаktеr tərbiyəsinin əsаsını 

təşkil еdir. Kiçik yaşlı məktəblilərdə əxlaqi davranışlar haqqında aydın təsəvvürlər 

formalaşır. Onlar yaxşı və pis hərəkətləri dərk edirlər. Öz rəftar və hərəkətlərini 

tənzimləyir və müvafiq normalara uyğun hərəkət edirlər. Bu yаşlı uşаqlаrdа 

təmkinliyi, yüksək mədəni davranış normalarını, ünsiyyət mədəniyyətini, 

insanlarla, yoldaşlara, böyüklərə münasibət və düzgün rəftar etmək qaydalarını 

tərbiyə еtmək və inkişаf еtdirmək оlаr. Gənc nəslin hərtərəfli inkişafında əxlaq 

tərbiyəsinin rolu böyükdür. Məktəblilər tərəfindən əxlaqi keyfiyyətlərin ardıcıl 

mənimsənilməsi, onların uşaqlarda davranış normalarına çevrilməsinə səbəb olur. 

Məktəblilərin əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnməsində yaşlıların tərbiyəvi təsiri 

böyükdür. Əxlaqi keyfiyyətlər çoxdur, onlardan ən əsaslarını aşağıdakı kimi ayırd 

edə bilərik: Böyüklərə, valideynə, müəllimə hörmətlə yanaşmaq, kiçiklərə qayğı 

göstərmək.   Qarşılıqlı yardım xalqımızın gözəl əxlaqi sifətlərindən biridir. Kasıba 

əl tutmaq, yoxsula yardım etmək, Yetimə kömək etmək xalqımızın mühüm əxlaqi 

keyfiyyətidir.Vətənpərvərlik Azərbayacan xalqının ayrımaz xarakterik 

xüsusiyyətidir. Vətənpərvərlik–öz doğma vətəninə, ölkəsinə, diyarına məhəbbət, 

onun düşmənlərinə qarşı barışmazlıq ifadə olunan əxlaqi keyfiyyətlərdir. Bu 

aparıcı əxlaqi keyfiyyət olub digər əxlaqi keyfiyyətlərin əsasını qoyur. Belə ki hər 

bir müsbət əxlaqi keyfiyyətin əsasını öz millətinə, vətəninə, xalqına, doğma, kiçik 

kəndinə məhəbbət təşkil edir. 



Əmək tərbiyəsi. Hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətə verilən əsas və mühüm 

tələblərdən biri də şəxsiyyətin əməyə qadir olması, istehsalın, xalq təsərrüfatının 

bu və ya digər sahəsində fəaliyyət göstərmək bacarığına, əməyə, əmək adamlarına 

müsbət münasibətlərə malik olmasıdır. Hər kəs, xüsusən həyata atılan yeniyetmə  

və gənclər, istehsalın bir sahəsində çalışmaq üçün zəruri əmək bacarıq və vərdişlə- 

rinə malik olmalıdır. Bu əmək bacarıq və vərdişlərinin həm ailədə, həm də sistemli 

təhsil müəssisələrində təlimin ilk günlərindən əsası qoyulur. Əmək, bacarıq və 

vərdişləri məhz əmək tərbiyəsi vasitəsilə həyata keçirilir. Əmək tərbiyəsi sistemli 

və məqsədyönlü şəkildə təlim-tərbiyə müəssisələrində aparılır. Əmək tərbiyəsi 

müəllim və tərbiyəçinin rəhbərliyi altında böyüyən nəsildə, ümumiyyətlə 

insanlarda həyat üçün zəruri olan əmək, bacarıq və vərdişlərin, əməyə, əmək 

adamlarına məhəbbət hissi formalaşdırılması prosesidir. Ona görə də əmək 

tərbiyəsi, əmək təlimi və əmək tərbiyəsi olmaqla iki hissəyə ayrılır. Əmək təlimi 

xüsusi əmək dərslərində aparılır. Bu dərslərdə əmək fəaliyyətinin maddi istehsal 

prosesi haqqında zəruri elmi məlumatlar verlir, müvafiq bacarıq və vərdişlər 

formalaşdırlır. Birinci sinifdən başlayaraq uşaqlar əmək dərslərində əməyə 

hazırlanırlar. Orta ümumtəhsil məktəblərində əmək təlimi xüsusi proqram əsasında 

aparılır. Bu proqram təhsil nazirliyində təsdiq edilir və respublikanın bütün 

məktəbləri üçün eyni və zəruri olub bütün siniflər üzrə əmək təliminin məzmununu 

əhatə edir. Əmək tərbiyəsi müəyyən pedaqoji tələblər əsasında aparılmalıdır: 1. 

Əmək fəaliyyətindən tərbiyə vasitəsi kimi istifadə edilməlidir. Əmək insanda 

müəyyən əxlaqi, mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasına istiqamətlənməlidir. 2. 

Əmək uşağın yaşına, gücünə uyğun qurulmalıdır. Bu tələb əmək proqramlarında öz 

əksini tapır. Əmək təlimi uşaqların fiziki, intellektual, psixoloji inkişaf səviyyəsinə 

uyğun qurulur. 3. Əmək tərbiyəsi uşaq və gənclərin fiziki inkişafına təkan 

verməlidir. Əmək prosesində işlədilən alətlər, görülən işlər onların əzələlərini 

inkişaf etdirib, möhkəmləndirməlidir. İş şəraiti elə qurulmalıdır ki, bədəninin 



quruluşu, qaməti, mütənasibliyi, görmə qabiliyyəti və s. düzgün inkişaf etsin. 4. 

Əmək təlimi və tərbiyəsində sistematiklik və ardıcıllığa xüsusi fikir verilməlidir. 

Uşaq və yeniyetmələrdə əmək adətləri formalaşdırmaq üçün onların hər gün əmək 

fəaliyyətində iştirak etməsini təmin etmək lazımdır.  5. Əmək tərbiyəsi prosesində 

fərdi əməklə kollektiv əmək əlaqələndirilməlidir. Fərdi əmək tərbiyə olunanlarda 

müvafiq əmək vərdişləri, fərdi məsuliyyət formalaşdırır, iradəni inkişaf etdirib 

möhkəmləndirir. Kollektiv əməkdə isə bu cəhət kollektiv səylə birləşir, ictimai 

əhəmiyyət kəsb edir, daha səmərəli şəkil alır. Kollektiv əməkdə əsas cəhət ondan 

ibarətdir ki, ümumi əmək kollektiv üzvləri arasında bölüşdürülür, kollektiv üzvləri 

fəaliyyət baxımından birbirindən asılı olur, kollektiv əməyin müvəffəqiyyətli 

nəticəsi hər fərdin əməyindən asılı olması hər fərdin məsuliyyətini birə-iki qat 

artırır, onlar daha diqqətli olmağa çalışırlar.   Əməyin müxtəlif növləri mövcuddur: 

1) özünəxidmət əməyi; 2) ictimai-faydalı əmək; 3) məhsuldar əmək   

Böyüyən nəsil dərin bilik və dunyagörüşə, yuksək milli və bəşəri dəyərlərə, 

mənəvi keyfiyyətlərə malik olmaqla bərabər, özünün arzusuna, qabiliyyət və 

bacarığına, həmçinin cəmiyyətin kadrlara olan cari və perspektiv tələbatlarına 

müvafiq olaraq peşə və ixtisas secməyə hazırlanmalıdır. Bunun üçün ümumtəhsil 

məktəblərində təlim-tərbiyə işi elə səviyyədə aparılmalıdır ki, şagirdlər əsas təhsili 

bitirdikləri vaxt hansı peşə və ixtisas ardınca gedəcəklərini dəqiq bilsinlər. 

Yeniyetmə və gənclərin peşə marağının öyrənilməsi, qabiliyyətlərin 

müəyyənləşdirilməsi, peşələrə aid məlumat, peşəyə aid bilik, bacarıq və vərdişlər, 

seçilmiş peşə üzrə işə düzəlmə, peşəyə uyğunlaşma, yenidənoriyentasiya məktəbdə 

peşə yönümünün məzmununu təşkil edir. Peşə yönümü işi aşağıdakı istiqamətlərdə 

aparılmalıdır: 1) Peşə maarifi; 2) peşə məsləhəti; 3) peşə təmayülü  

Estetik tərbiyə-Estetik tərbiyə dedikdə, incəsənət və həyatdakı gözəlliklərin 

qavranmasına, estetik zövq və qabiliyyətlərin inkişafına yönələn təsirlərin 



məcmusu nəzərdə tutulur. Estetik tərbiyə insanları gözəllik aləminə yaxınlaşdırır, 

estetik zövqlər yaradır, gözəlliyi görmə, qavrama, dərk edərək qiymətləndirmə   

bacarığı formalaşdırır, yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. Estetik tərbiyə 

insanlarda gözəl hisslər yaratmaqla onları həyata gözəllik ünsürləri daxil etməyə 

təhrik edir. Tərbiyənin digər tərkib hissələri kimi estetik tərbiyə də əxlaq, əqli, 

fiziki, əmək, hüquq və s. kimi keyfiyyətlərlə qarşılıqlı əlaqədədir. Estetik tərbiyə 

şəxsiyyət tərbiyəsində böyük rol oynayır. O, tərbiyənin digər tərkib hissələri ilə sıx 

bağlıdır. Estetik tərbiyə zehni tərbiyəyə kömək göstərir: o, insana bilik verir, həyatı 

dərk etməyə yardım edir. Estetik tərbiyə insan əxlaqına güclü təsir göstərir. 

Ədəbiyyat, incəsənət insan mənəviyyatını zənginləşdirir, humanizm, xeyirxahlıq, 

vətənpərvərlik və b. müsbət keyfiyyətlər formalaşdırır. Estetik tərbiyə prosesində 

öncə insanda estetik şüur yaradılmalı, sonra estetik hisslər inkişaf etdirilməli və 

daha sonra estetik davranışa nail olmaq lazımdır. Estetika – gözəllik haqqında 

elmdir. Gözəllik hissi insan qəlbini təmizləyir, saflaşdırır, onu yaxşı əməllərə 

yönəldir. Gözəl fikrə və qəlbə malik insan pisliyə, bədxahlığa, qəddarlığa yol 

verməz. Bu mənada "Dünyanı gözəllik xilas edəcək" fikrinə haqq qazandırmaq 

olar. Təbiət gözəlliklər mənbəyidir. O, estetik hisslərin, təxəyyülün inkişafına 

zəngin material verir. Təbiət gözəlliklərini uşaqlara sevdirmək və onlardan zövq 

almağı öyrətmək lazımdır. Təbiətin füsunkar gözəlliklərini şagirdlərə anladılması 

üçün hər gülə-çiçəyə, ağaca, quşa, küləyə, buluda, yağışa, qara mənsub əlamətləri 

başa salmaq lazımdır.   Estetik tərbiyənin mühüm bir istiqaməti məişətdə, geyim və 

münasibətdə gözəllik ruhunda şagirdləri tərbiyə etməkdir. Böyüyən nəsil 

məktəbdə, ailədə, şəxsi həyatda gözəllik qanunları ilə yaşamağa, hər yerdə estetik 

mühit yaratmağa çalışmalıdırlar: gözəl danış-malı, gözəl geyinməli, gözəl yeriməli, 

gözəl davranmalıdırlar. Necə ki A.Çexov deyirdi ki, insanda hər şey gözəl 

olmalıdır. Fikir də, geyim də, sifət də, davranış da və s. Kütləvi tədbirlər sırasında 

teatr-kino tamaşalarına kollektiv gedişlər, əyləncəli gecələrin keçirilməsi, albom, 



stendlərinin tərtibi və s. də estetik tərbiyə baxımından əhəmiyyətlidir. Məktəbin 

özü bütövlükdə estetik baxımdan gözəl, səliqəli və təmiz olmalıdır. Uşaqlar 

məktəbin həm daxili və həm də xarici gözəlliyindən zövq alamlı, onu 

qorumalıdırlar.Y.A. Komenski haqlı olaraq deyirdi ki, məktəb həm içəridən, həm 

də bayırdan gözləri cəlb edəcək xoş bir yer olmalıdır. Bütün bu işlərdə 

müəllimlərin, valideynlərin, böyüklərin nümunəsi, emosional, estetik mədəniyyəti, 

gözəl, nəzakətli davranışı böyük rol oynayır. Tərbiyəçinin daxili gözəlliyi, 

uşaqlarla ədalətli münasibəti, həssaslığı, pedaqoji məharəti, hər işdə ölçü hissini 

gözləməsi, düzlüyü, doğruçuluğu, mədəniliyi münasibət və davranış estetikasının 

çox təsirli vasitələridir. Estetik tərbiyənin bir çox vasitələri mövcuddur. Bunların 

içərisində: a) insanların təbiətlə əlaqəsi; b) ictimai-sosial həyat; v) əmək fəaliyyəti 

mühüm yer tutur. İnsanların gözəlliklə, təbiətlə əlaqəsi nəticəsində onlarda gözəl 

hisslər baş qaldırır, təbiətə vurğunluq əmələ gəlir. Bu işdə təbiətə ekskursiyalar, 

yaşıllaşdırma işində iştirak etmək və s. əhəmiyyətli yer tutur. Təbiət, onun 

gözəlliyi özü uşaq və yeniyetmələri gözəlliyi sevdirir. Estetik tərbiyənin ikinci 

vasitəsi insanların sosial həyatıdır. Abadlaşdırılmış şəhər və kəndlər, onların 

gündən-günə gözəlləşdirilməsi, yaraşıqlı binalar tikilməsi və istirahət guşələrinin 

salınması insanlar arasında gözəl, mehriban ünsiyyət yaradır, onları həyatı daha da 

gözəlləşdirməyə ruhlandırır, yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyə sövq 

edir. Estetik tərbiyənin vasitələri içərisində əmək mühüm yer tutur. İnsan öz 

əməyinin nəticəsindən, cəmiyyətə verdiyi xeyrdən zövq alır. Estetik tərbiyə 

metodlarına: a) estetik bilgilərin verilməsində istifadə edilən təlim metodları; b) 

estetik zövq və estetik baxışların tərbiyə edilməsində istifadə edilən tərbiyə 

metodları; c) estetik yaradıcılığın özünə məxsus olan spesifik metodlar daxildir.   

Birinci qrupa şifahi şərh, müsahibə, illustrasiya və demonstrasiya, izah və s.; ikinci 

qrupa söhbət, müzakirə, disput, ədəbi-bədii gecələr və s.; üçüncü qrupa isə estetik 

fəaliyyətin təşkili metodikası daxildir.  Məktəblərdə tədris edilən dərslərin, demək 



olar ki, hamısında estetik tərbiyə imkanı vardır. Bir sıra fənlər isə bilavasitə estetik 

tərbiyə və təliminə (musiqi, rəsm, nəğmə və s.) xidmət edir. Ayrı-ayrı fənlərin 

tədrisində estetik tərbiyə imkanlarından geniş istifadə etmək lazımdır. 

Məktəblilərin estetik tərbiyəsini lazımi səviyyədə aparmaq üçün tərbiyənin məlum 

ümumi prinsiplərini rəhbər tutmaqla yanaşı, bir sıra vacib şərtlərə də əməl 

edilməlidir. Onlardan ən başlıcaları aşağıdakılardır: 1. Estetik tərbiyə insanın 

mənəvi tərbiyəsi, elmi və əxlaqi dünyagörüşünün formalaşdırılması prosesi ilə sıx 

əlaqəli şəkildə aparılmalıdır. 2. Estetik tərbiyədə yüksək ideallq təmin olunmalıdır. 

Estetik tərbiyə məqsədi ilə istifadə edilən material diqqətlə seçilməli, onların 

ideyaca yüksək,bədii cəhətcə dəyərli və zəngin olmasına xüsusi fikir verilməlidir. 

3. Estetik tərbiyə işində uşaqların yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Təcrübə və 

müşahidələr göstərir ki, kiçik yaşlı uşaqlara məzmunu onlar üçün anlaşılmayan 

bədii əsərlər oxumaq, yaxud onların musiqi tərbiyəsini simfoniya kimi musiqi 

əsərlərindən başlamaq, belə uşaqlardan böyüklər kimi şeir söyləməyi, şəkil 

çəkməyi və s. tələb etmək yaxşı nəticə vermir. 4. Uşağı gözəllik aləminə daxil edən 

ayrı-ayrı tədbirlərdə tədriciliyə ciddi əməl olunmalıdır. Məsələn: uşaqları böyük 

ədəbi əsərləri düzgün qavramağa hazırlamaqdan ötrü onlara sadə nağıllardan 

danışmağa başlamaq lazımdır. 5. Estetik tərbiyə işində ardıcıllıq gözlənilməlidir. 

Esetetik bacarıq və vərdişləri uşağa yavaş-yavaş, həm də bir birilə sıx əlaqədar 

olan çoxlu çalışmalar nəticəsində aşılamaq olar.   6. Estetik tərbiyə hərtərəfli 

aparılmalıdır.Estetik tərbiyə işi elə qurulmalıdır ki uşaq eyni zamanda həm də 

incəsənətin müxtəlif növlərilə məşğul ola bilisn. Estetik tərbiyənin hərtərəfli 

aparılması uşaqların xüsusi maraq və meyillərini, qabiliyyət və istedadlarını inkişaf 

etdirməyə imkan veirr. 7. Uşaqların estetik tərbiyəsi sahəsində aparılan işlərdə 

müvəffəqiyyətin bir şərti də məktəblə ailənin, məktəbdənkənar tərbiyə 

müəssisələrinin, ziyalılarının, ittifaqlarının və s. vahid xətt üzrə əlbir işləməsidir. 8. 

Məktəblilərin estetik tərbiyəsində müvəffəqiyyəti təmin edən bir şərt də onları xalq 



incəsənətinin növlərilə, həmçinin xalqın gözəlliyə dair hikmətamiz kəlamları ilə 

yaxından tanış etməkdir. 9. Uşaqlara estetik tərbiyə vermək üçün müəllimlər, 

valideynlər və uşaqların tərbiyəsilə məşğul olan digər şəxslər də öz estetik 

mədəniyyətlərini yüksəltməlidirlər. 10. Estetik tərbiyədə məktəb, ailə, 

məktəbdənkənar müəssisələr, mədəniyyət ocaqları, bədii yaradıcılıq təşkilatları 

(rəssamlar, bəstəkarlar, yazıçılar birlikləri) bir-birilə sıx əməkdaşlıq etməli, vahid 

xətt üzrə əlbir işləməlidirlər.  

Fiziki tərbiyə-Hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsin ən mühüm keyfiyyətlərindən 

biri onun sağlamlığı, fiziki kamilliyidir. Sağlamlığın qeydinə qalmaq, fiziki gücün 

artırılmasına qayğı göstərmək insanın əxlaqi keyfiyyətlərinin bir göstəricisidir. 

Ağlın yetkinləşməsində, əxlaqi keyfiyyətlərin kamilləşməsində, xoş əhval 

ruhiyyənin yaradılmasında, hafizənin və digər psixoloji proses və xüsusiyyətlərin 

inkişafında fiziki tərbiyənin rolu böyükdür. Fiziki keyfiyyətlər arasında geniş 

formalaşdırılanlar – dözümlülük, cəldlik, çeviklik, güclülük, elastiklik, surət fiziki 

tərbiyə vasitəsilə həyata keçirilir. Fiziki tərbiyə şəxsiyyətin formalaşmasında 

böyük rol oynayır. Buna görə də gənc nəslin fiziki tərbiyəsinə xüsusi diqqət 

yetirmək lazımdır. Fiziki tərbiyənin əsas məqsədi fiziki cəhətdən sağlam, gümrah 

nəsil tərbiyə etməkdən, onları əməyə və fəal ictimai həyata hazır    lamaqdan 

ibarətdir. Bu ümumi məqsədə nail olmaq üçün fiziki tərbiyə qarşısında aşağıdakı 

konkret vəzifələr durur: 1) gənc nəslin normal fiziki inkişafını və sağlamlığını 

təmin etmək; 2) məktəblilərə həyat üçün zəruri olan bacarıq və vərdişlər (düzgün 

yeriş, qaçış, tullanmaq, üzmək və s.) aşılamaq; 3) uşaq və gənclərdə bədən 

tərbiyəsi və idmanla müntəzəm məşğul olmağa, öz bədənini möhkəmlətməyə 

tələbat yaratmaq; 4) fiziki mədəniyyətə, gigiyena və təbabətə aid bilik və vərdişlər 

aşılamaq; 5) böyüyən nəsildə təlim, əmək və vətən müdafiəsi üçün zəruri olan 

iradimənəvi keyfiyyətlər (dözümlülük, çeviklik, cəldlik, qüvvə) tərbiyə etmək, 



onlarda qorxu, inamsızlıq, səbirsizlik və s. kimi mənfi keyfiyyətləri aradan 

qaldırmaq əzmi formalaşdırmaq. Məktəbdə fiziki tərbiyə müxtəlif vasitə və 

formalarla həyata keçirilir. Fiziki tərbiyənin vasitələrinə təbii amillər, fiziki 

təmrinlər, gigiyenik amillər daxildir.   

Məktəbdə fiziki tərbiyənin təşkili  formaları. Fiziki tərbiyənin həyata 

keçirilməsi səmərəli formalar seçib tətbiq etməyi tələb edir. Belə formalara bədən 

tərbiyəsi dərsləri, fakültativ məşğələlər, gün rejimində idman-sağlamlıq tədbirləri, 

fiziki tərbiyə üzrə sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər daxildir.   

2. “Mənəviyyat” ərəbcə “Məna” sözündən yaranmışdır. İnsanın mənası, 

dəyəri deməkdir. Mənəviyyat insanın qəlbinin, ürəyinin gücü, paklığı, təmizliyi, 

düzlüyü deməkdir. Ona görə də mənəvi tərbiyə qəlb tərbiyəsi ilə bağlıdır. 

Mənəviyyаt insanın daxili aləmini, xarakterini, insanlara, ətraf aləmə, hadisələrə 

münasibətini əks etdirən fərdi kateqoriyadır. Mənəviyyat insаnın intеllеktuаl və 

təbii mаhiyyətidir ki, bu, оnun ruhi tərbiyəsini, daxili aləmini xarakterizə edir və 

özünü ifadə edir. Bura ilk növbədə insanın şərəfi, namusu, vicdanı, milli-mənlik 

şüuru, vətəndaşlıq qeyrəti, fədakarlığı, milli-mənəvi dəyərlərə hörməti, 

keçmişimizi, tariximizi, dilimizi, mədəniyyətimizi, adət və ənənələrimizi dərindən 

öyrənməsi, habelə xeyirxahlığı, mərhəmət və qayğıkeşliyi, həssaslığı və 

humanizmi, tolerantlığı, müasirliyi, insanlara hörmət və sevgisi, vətənə məhəbbəti 

kimi mənəvi keyfiyyətlər daxildiur. Mənəviyyat insanın olduğu kimi görünməsi, 

göründüyü kimi olmasıdır. Mənəviyyat insanın daxili aləminin zənginliyinin 

göstəricisidir. Mənəvi cəhətdən zəngin insanın sağlamlığı da mükəmməl olur. 

Mənəvi cəhətdən zəngin insan həyatdan zövq alır və rahat yaşayır. Mənəvi 

cəhətdən zəngin insan hər cür çətinliyə dözə bilir, ən çətin anlarda belə düzgün 

qərarlar çıxara bilir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev gənclərin mənəvi tərbiyəsi 

haqqında, mənəviyyat haqqında Azərbaycan Gənclərinin Birinci Ümumrespublika 



Forumundakı nitqində belə demişdir: “Xalqımızın tarixinin əsasını təşkil eləyən 

bütün mərhələlərdə, keçmiş əsrlərdə yüksək mənəviyyat olmuşdur. Keçmiş 

tariximizdən bizə qalan simaları bu gün dünyada məşhurlaşdıran və bizim üçün 

nümunə edən onların yüksək mənəviyyatıdır, yüksək amallarıdır... Gənclərimizin 

qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri mənəvi tərbiyə məsələsidir... mənəvi 

tərbiyəni daim aparmaq lazımdır və gənclərimizi yüksək mənəviyyat ruhunda 

tərbiyələndirmək lazımdır. Ümumbəşəri dəyərlər,   Azərbaycan xalqının milli-

mənəvi dəyərləri hər bir gənc tərəfindən mənimsənilməlidir. Mənəviyyat olmayan 

yerdə heç bir şey ola bilməz... Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır, bizim 

milli-mənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim 

tariximizi yaxşı bilməlidir, keçmişi yaxşı bilməlidir, dilimizi yaxşı bilməlidir, milli 

dəyərlərimizi yaxşı bilməlidir. Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi yaxşı 

bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz”. Budur mənəvi tərbiyənin məzmunu! 

Məktəbdə mənəvi tərbiyə sahəsində işlər aşağıdakı istiqamətlərdə aparılmalıdır: 1. 

Məktəblilərdə mənəvi şüur formalaşdırmaq (yaxşılığı və pisliyi, xeyirxahlığı və 

bədxahlığı, gözəli və çirkini, həqiqini və saxtanı ayırd etməyi bacarmaq, mill-

mənəvi şüur, milli mənlik, vətən, millət təəssübkeşliyi, fədakarlıq, soykökünə 

bağlılıq və s.) 2. Məktəblilərdə mənəvi hisslər yaratmaq (vicdan, şərəf, ləyaqət, 

namus, borc, inam, məsuliyyət, vətənpərvərlik, vətəndaşlıq və s.) 3. Məktəblilərdə 

mənəvi mövqe formalaşdırmaq (Həyatın çətin məqamlarında fədakarlıq göstərmək, 

xeyirxah münasibətdə olmaq, insanlara hörmət, qayğı və həssaslıqla yanaşmaq, 

kömək və yardım etmək və s.) 4. Məktəblilərdə mənəvi sima formalaşdırmaq (səbr 

və təmkinli olmaq, tolerantlıq, mütəşəkkillik, dəqiqlik, sədaqətlilik, mərdlik, 

cəsurluq, mədəniyyət və nəzakətlilik, sadəlik və təvazökarlıq, düzlük və 

doğruçuluq, dostluq və yoldaşlıq, mərhəmət və qayğıkeşlik və s.) 5. Məktəblilərdə 

mənəvi dаvrаnış, adət və vərdişlər fоrmаlаşdırmaq (Vətənə, xalqa xidmət etməyə 

hazır olmaq, xalqın adət və ənənələrinə hörmət, mənəvi davranış nümayiş 



etdirmək, düzgün müstəqil qərar çıxarmaq, ədəbli, nəzakətli ünsiyyət və rəftar 

etmək, insanlara xeyirxah münasibətdə olmaq). Mənəvi tərbiyə iki tərəfli prosesdir. 

Tərbiyə edən tərbiyə olunana tərbiyəvi təsir göstərir və tərbiyə olunanda mənəvi 

keyfiyyətlər davranışında, hərəkətlərində özünü göstərir. Bu o zaman davranışda, 

əməldə özünü göstərir ki, mənəvi keyfiyyətlər sadəcə olaraq əzbərlədilmir, bu 

keyfiyyətlər hərəkət və davranışda formalaşdırır. Şаgirdlərin mənəvi tərbiyəsində 

yаş, fərdi, psixoloji və cinsi хüsusiyyətlər nəzərə аlınmаlıdır.  

3. Dövlətin zəngin tarixə malik özünəməxsus ənənə və dəyərlərinin 

yaşadılması mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biridir. Bunun üçün də 

başlıca olaraq gənclərə milli mənlik şüurunun aşılanmasını həyata keçirmək 

lazımdır. Sözügedən zümrəyə arzuolunan səviyyədə bunu aşılaya bilsək, qarşıya 

qoyulan məqsədlərə çatmaq çətin olmaz. Milli mənlik şüuru nədir? Bu ifadəni 

dərindən təhlil edəndə belə qənaət hasil olur ki, milli mənlik şüuru özünüdərk 

deməkdir. Milli özünüdərk deyəndə ilk növbədə insan bağlı olduğu tarixi kökü, 

milli mənsubiyyətini, vətəninin tarixini bilməli və dərindən təhlil etməyi 

bacarmalıdır. Hər bir gənc, vətəndaş dərk etməlidir ki, hansı vətəni, milləti, milli 

xüsusiyyətləri təmsil edir. Eyni zamanda, hansı özünəməxsus və səciyyəvi spesifik 

xüsusiyyətlərə sahibdir. Bütün bunlar hansı əsaslara söykənir. Yuxarıda 

sadalananlar milli mənlik şüuruna aid olan faktorlardır. Milli mənlik şüurunu 

mənimsəmək üçün nə lazımdır? Sözügedən məfhum uşağın tərbiyəsində, xüsusən 

də gənclik dövründə çox mühüm şəkildə özünü biruzə verən məsələdir. O üzdən, 

sözügedən ideya gəncliyə aşılanmalıdır. Bu da təhsil müəssisələrindən tutmuş 

KİV-lərə qədər həyata keçirilməlidir. Çünki Azərbaycan əhalisinin böyük hissəsi 

gənclərdən ibarətdir. Hər keçən gün onların cəmiyyətdə fəallığı daha çox diqqəti 

cəlb edir. Yaş intervalına baxanda məlum olur ki, gənclər həm üstün, həm də 

dinamik bir təbəqə hesab olunur. Hər bir gənc mənsub olduğu kökə, millətə, vətənə 



yaxından bağlanmalıdır. Milli mənlik şüuru yeniyetməlik və gənclik dövründə 

xüsusilə formalaşan bir məfhumdur. Xüsusən də müasir informasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarının timsalında bu özünü daha qabarıq göstərir. Belə 

bir dövrdə Azərbaycanda da gənclərin düzgün tərbiyə olunması qarşıda duran 

mühüm vəzifələrdən biridir. Gənclərdə milli mənlik şüuru sağlam əsaslara 

söykənərək inkişaf edirsə, dövləti hansısa mümkün potensial təhlükələrdən 

qorunmaq imkanları da birə beş artır. Maraqlıdır, hazırkı gənclərimiz milli mənlik 

şüurunu nə səviyyədə dərk edir? Bu gün qloballaşan cəmiyyətimizdə ölkə 

gənclərinin milli özünüdərkində ciddi problemlər var: «Bəlkə də mən deyərdim ki, 

ciddi çatlar əmələ gəlib. Xüsusilə də gənclərin sürətlə Qərb dəyərlərinə 

inteqrasiyası, demoqrafik yerdəyişmələr, milli ailə, mentalitet institunun müasir 

gənclərlə «uyğunlaşmaması» önəmli yer tutur. Bu aspektlərdən gənclərimizin milli 

özünüdərki, milli tarixi-mədəni köklərə bağlılığı zəifləməkdədir. Bu sırada 

«günahkarlar» kimi birinci növbədə qarşısıalınmaz qloballaşma dayanırsa, digər 

tərəf zəif, tab gətirməyən kimi isə gənclərimizin özlərini və onların milli 

kimliklərini dərindən bilməmələridir. Təbii ki, bu prosesin tam aşılanmaması üçün 

ictimaiyyətin fəaliyyətinə böyük ehtiyac duyulur. Açığı burada ictimaiyyət 

dedikdə, KİV-in, QHT-in, ailə, ağsaqqal institutunun rolunu və onların apara 

biləcəyi ictimai təbliğat və maarifləndirici işlərin böyük əhəmiyyəti ola bilər». Bu 

gün gəncliyimizin özünüdərki heç də istənilən səviyyədə deyil: «Buna isə ilk 

növbədə sürətlə dəyişən dünyadakı qloballaşmanın təsirləri daha çox özünü 

göstərir. Doğrudur, dövlət bu sahədə bu kimi problemlərin qarşısını almaq üçün 

lazımi addımları atır. Millətin tarixi keçmişi, onun milli mənəvi dəyərləri ilə bağlı 

bu gün həddən ziyadə çox işlər gürülür. Həm musiqimiz, həm mədəniyyətimiz, 

həm tariximizin doğru-dürüst yazılması, həm ədəbiyyatımızla bağlı düzgün 

araşdırmaların təşkil olunması və başqa bu kimi addımlar buna bariz misallardır. 

Abidələrimizin qorunması və onların gələcək nəsillərə çatdırılması sahəsində atılan 



addımlar da məhz bu qəbildəndir. Anacq təəssüflər olsun ki, bu gün müasir 

cəmiyyətimizdə bu mövzuların dilə gətirilməsi, onunla bağlı hansısa bir işlərin 

görülməsi bir qədər çətin məsələlər statusu qazanıb. Özünüdərk dedikdə ilk 

növbədə cəmiyyətdə təbii olaraq milli kimlik, milli mənəvi dəyərlər, milli qürur 

kimi anlayışlar ortaya çıxmış olur. Bunu isə bu gün cəmiyyətimizdə, yaşadığımız 

regionda heç də istədiyimiz kimi qabarda bilmirik. Bizlər bir millətin milli 

kimliyinə hər zaman hörmətlə yanaşmışıq. Yenə də yanaşırıq. Bu gün Azərbaycan 

burada yaşayan hər bir insanın doğma vətənidir. Azərbaycan çoxmillətli bir 

ölkədir. Dövlətin yürütmüş olduğu siyasət nəticəsində təqdirəlayiq haldır ki,   

tolerantlıq təmin edilib. Millətlərə qarşı heç bir ayrı-seçkilik yoxdur və buna heç 

yol da verilmir. Bu sahədə dövlət tərəfindən nə kimi addımlar lazımdırsa, atılmağa 

ehtiyacı varsa, bunlar edilir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bu gün də bir sıra ara 

qarışdırıcılar, bəzi dövlətlər öz ambisiyaları uğrunda milli kimlikdən, milli 

özünüdərkdən sui istifadə edərək insanlar arası təfriqələr yaratmağa çalışırlar. Bu 

gün bu kimi problemlərin aradan qalxması üçün isə ziyalılarımızın və elə həm də 

gəncliyimizin üzərinə daha böyük yük düşür. Məktəblərdə, ali təhsil ocaqlarında 

bu gün bu problemlərə daha çox diqqət yetirilməlidir. Bir sıra problemlər olsa 

belə». Hər bir dövlətin və cəmiyyətin formalaşmasında, inkişafında ölkədə mövcud 

olan mədəni və milli-mənəvi dəyərlər sistemi, gənclərin milli özünüdərk səviyyəsi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir: «Bu dəyərlər sisteminin mövcudsuzluğu şəraitində 

cəmiyyətin və dövlətin inkişafı iddiasında olmaq əbəsdir. Araşdırmalar göstərir ki, 

ölkəmizdə son illərdə bu istiqamətdə əhəmiyyətli layihələr həyata keçirilir və 

keçirilməkdədir. Artıq inkişaf etmiş ölkəmizdə gənc nəslin milli mənlik şüuru tələb 

edir ki, özünü azərbaycanlı adlandıran şəxs Azərbaycan xalqının sevincinə 

sevinsin, kədərinə şərik olsun, xalqı ilə qaynayıb qarışsın. "Mən azərbaycanlıyam" 

demək azdır. Azərbaycana məxsus olduğunu işdə, davranışda isbat etmək lazım 

gəlir. İdeya-siyasi tərbiyənin əlamətlərindən, vəzifələrindən biri məhz milli mənlik 



şüurunun gənc nəsldə formalaşmasına xidmət etməkdən ibarətdir. Azərbaycanda 

sosial və iqtisadi, siyasi və mənəvi inkişafa əsaslı kömək edən ideyalardan biri 

milli mədəniyyətimizi sevməkdir. İdeya-siyasi tərbiyə vasitəsilə gənc nəsl 

çoxcəhətli Azərbaycan mədəniyyəti, onun ayrı-ayrı növləri barədə konkret 

təsəvvür əldə edir. Bəstəkarların, müğənnilərin, rəssamların, alimlərin, şair və 

yazıçıların, mədəniyyətin digər sahələrində dünya şöhrəti qazanmış elm və 

mədəniyyət xadimlərinin həyat və yaradıcılıq yolları gənc nəsl üçün çox gözəl 

fəaliyyət nümunəsidir. Bu sahələrdə Azərbaycana başucalığı gətirmiş şəxslərin 

tükənməz yaradıcılıq xəzinələri ilə uşaqları, yeniyetmələri və gəncləri tanış etmək 

ideya-siyasi tərbiyənin əlamətlərindən, vəzifələrindəndir. Azərbaycanda milli 

mənlik şüurunun formalaşdırılması milli mədəniyyətin öyrənilməsinə, tarixi 

yaddaşımızın qorunub saxlanılmasına və nəhayət, Vətən təəssübkeşliyinə qətiyyən 

Azərbaycanda ideya-siyasi tərbiyə bəşəri dəyərlərə laqeyd deyildir. İdeya-siyasi 

tərbiyənin istiqamətlərindən biri məhz bəşəri dəyərlərlə əlaqədardır. Bəşəri 

dəyərlərə, məsələn, demokratiyaya, sülhə, azadlığa, türkçülüyə, islamın mütərəqqi 

adət və ənənələrinə qovuşmaq indi bizim əsas götürdüyümüz ideyalardandır. 

Hazırda respublikamızda demokratik hüquqi dövlət quruculuğu davam edir, insan 

hüquqları qorunur, söz azadlığı, mətbuat azadlığı təmin olunur. Dini əqidəyə görə 

heç kəs təqib olunmur, məscidlər sərbəst fəaliyyət göstərir; Türk dünyası ilə 

əlaqələrimiz genişlənir, gediş-gəliş artır, qarşılıqlı yardım güclənir. Vicdan azadlığı 

ilə əlaqədar Konstitusiyada yazılır: Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil 

müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad 

etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ 

vardır.  

4. Pedaqoji prosesin tamlığı onun sahələri qarşısında vahid məqsədin 

durması və şəxsiyyətin bütövlüyü ilə təmin olunur.Tərbiyə, təhsil və təlim 



prosesləri özlərinə   məxsus spesifik xüsusiyyətlərə malik olsa da, hamısı ümumi 

bir məqsədə- şəxsiyyətin ahəngdar inkişafına xidmət edir. Həm tərbiyə, həm də 

təlim üç əsas funksiyanı-təhsilverici, tərbiyəedici və inkişafetdirici funksiyaları 

yerinə yetirir. Bu vəzifələri isə məktəbdə müəllim həyata keçirir. Bu zaman 

pedaqoji prosesin bütün sahələri qarşılıqlı vəhdətdə çıxış edir: təlim prosesi tərbiyə 

funksiyasını həyata keçirdiyi kimi, tərbiyə prosesi də təlim prosesinə təsir göstərir. 

Ümumi məqsəd baxımından pedaqoji prosesin hər bir sahəsi bu və ya digər 

funksiyanın yerinə yetirilməsində aparıcı (dominant) rol oynayır. Belə ki, təlim 

prosesi öyrədici (təhsilverici) və inkişafetdirici, tərbiyə prosesi isə tərbiyəedici 

funksiyanın həyata keçirilməsinə daha çox xidmət göstərir. Buna müvafiq olaraq 

pedaqoji prosesin hər bir sahəsi özünə məxsus vəzifələrə və məzmuna malikdir. 

Təlimin məzmununda elmi təsəvvürlərin, anlayış və qanunların, bacarıq və 

vərdişlərin aşılanması aparıcı yer tutur. Lakin təlimin məzmunu eyni zamanda 

tərbiyə və inkişaf vəzifələrinin həllinə, gənc nəslin ideyamənəvi tərbiyəsinə kömək 

göstərir.Tərbiyənin məzmununda şəxsiyyətin ideyamənəvi təsəvvürləri, inamı, 

əqidəsi, dünyagörüşü, müsbət davranış adətləri aşılamaq əsas yer tutur. Lakin 

tərbiyə prosesinin məzmunu şəxsiyyətin təhsil səviyyəsinə, biliklərin 

genişlənməsinə də güclü təsir göstərir, təlimdə şagirdlərin fəallıq və səyini 

stimullaşdıran amil kimi çıxış edir. Şəxsiyyətin çox müxtəlif keyfiyyətləri - zehni, 

əxlaqi, ideya-siyasi, əmək, fiziki, estetik və digər keyfiyyətləri qarşılıqlı vəhdətdə 

formalaşır və inkişaf edir; bu keyfiyyətlər biridigərini şərtləndirir, tamamlayır. 

Bununla da şəxsiyyətin bütövlüyü-ahəngdar inkişafı təmin olunur. Əgər pedaqoji 

prosesin müxtəlif sahələri bir-birindən ayrılıqda, əlaqəsiz həyata keçirilərsə, 

pedaqoji prosesin tamlığı pozular; bu da şəxsiyyətin inkişafına mənfi təsir 

göstərər.Göründüyü kimi, pedaqoji prosesin müxtəlif sahələri ümumi tərbiyə 

məqsədinin həyata keçirilməsində iştirak edir. Geniş mənada tərbiyənin məqsədi 

nədir? Biz necə insan yetişdirmək istəyirik? Ona hansı yollarla nail olmaq olar? Bu 



suallar pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan hər bir adamı ciddi maraqlandırır. 

Məqsəd-pedaqoji prosesin birinci ünsürüdür. O, fəaliyyətin digər ünsürlərini-

məzmun, vasitə və metodları müəyyən edir. Pedaqoji fəaliyyətin səmərəli nəticə 

verməsi üçün onun məqsədini bilmək vacibdir, çünki məqsədsiz fəaliyyət yoxdur. 

Məqsədsiz fəaliyyət kortəbii xarakter daşıyır. Bunu dəryada kompassız, mayaksız 

hərəkət edən gəminin işinə bənzətmək olar. K.D.Uşinski məqsədi bilmədən 

fəaliyyət göstərən müəllimi layihəsiz bina tikən bənnaya bənzədirdi. Tərbiyənin 

məqsədi dedikdə, pedaqoji fəaliyyətin son nəticəsi, yəni insan şəxsiyyətinin 

layihəsi başa düşülür. Bu məqsəd cəmiyyətin tələbatı ilə müəyyən olunur; 

cəmiyyət necə insan yetişdirmək lazım gəldiyini, bir növ, məktəb və ailəyə sifariş 

verir. Məktəb də bu sosial sifarişi yerinə yetirir. Müxtəlif cəmiyyətlərdə, eləcə də 

eyni cəmiyyətin müxtəlif inkişaf mərhələlərində tərbiyənin məqsədi dəyişə bilər. 

Məsələn, 70 illik kommunist rejimi dövründəki məqsədlərlə hazırda - müstəqil 

dövlət quruculuğu dövründəki tərbiyə məqsədlərində ciddi fərqlər vardır. 

Tərbiyənin başlıca məqsədi ahəngdar inkişaf etmiş şəxsiyyət yetişdirməkdir. Belə 

şəxsiyyət birtərəfli yox, bir çox cəhətdən (zehni, fiziki, mənəvi və s. cəhətdən) 

inkişaf etməlidir. Ahəngdar inkişaf etmiş şəxsiyyətin keyfiyyətləri çoxdur. Hər bir 

keyfiyyətin formalaşmasında tərbiyənin ayrı-ayrı   tərkib hissələri aparıcı 

(dominant) rol oynayır. Bunu cədvəl şəklində nəzərdən keçirək:  

 Ahəngdar inkişaf etmiş şəxsiyyətin əsas keyfiyyətləri: Tərbiyənin tərkib 

hissələri 1. İntellektual keyfiyyətlər Zehni (əqli) tərbiyə  

2. İdeya-mənəvi keyfiyyətlər İdeya-mənəvi tərbiyə  

3. Əxlaqi saflıq Əxlaq tərbiyəsi  

4. Əmək və peşə hazırlığı Əmək tərbiyəsi  

5. Estetik zövq Estetik tərbiyə 



 6. Fiziki sağlamlıq, gümrahlıq Fiziki tərbiyə  

7. İqtisadi, ekoloji və hüquq mədəniyyəti İqtisadi, ekoloji və hüquq tərbiyəsi 

Şəxsiyyətin ahəngdar inkişafı üçün göstərilən tərbiyə sahələri kompleks şəkildə 

həyata keçirilməlidir. Pedaqoji prosesə kompleks yanaşma o deməkdir ki, hər bir 

şagird tərbiyənin bütün sahələri ilə əhatə olunsun, yəni zehni, əxlaqi, əmək, estetik, 

fiziki və s. hazırlıq keçsin. Bunun üçün məktəbdə lazımi şərait maddi baza 

yaradılmalı, məktəb kompleksi təşkil edilməlidir.  Bütün bunlar yeniyetmə və 

gənclərin ahəngdar şəxsiyyət kimi yetişməsinə müsbət təsir göstərir.   

 

 

 


