
Mövzu: 7  ADTM elminin inkişaf qanunauyğunluqları 

Plan 

1. B.Əhmədovun “Azərbaycan dili təliminin qanunları,prinsipləri və metodları” kitabı barədə 

2. ADTM elminin inkişaf qanunauyğunluqları 

   İllər keçdikcə ADTM elmi də inkişaf edir və təkmilləşir. Bu elmin inkişafı müəyyən 

qanunauyğunluqlar əsasında baş verir. Bunlar Azərbaycan pedaqoji mətbuatında ilk 

dəfə prof. B.Əhmədovun “Azərbaycan dili təliminin qanunları, prinsipləri və 

metodları” kitabında şərh edilmişdir. (“Maarif”, Bakı, 1974) 

   Birinci qanunauyğunluq- qabaqcıl müəllimlərin  iş təcrübələrinin 

ümumiləşdirilməsidir. Prof.  B.Əhmədov  haqlı olaraq qeyd edir: “ Praktika 

metodikanın üzə çıxardığı qanunların mənbəyi, həm də onların  düzgünlüyünü sübut 

edən son həddir.”  

   Hər hansı məsələni dəqiqləşdirmək və üzə çıxarmaq istəyən tədqiqatçı-metodist ilk 

işini məktəbdə başlayır. Birinci növbədə  o, qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübələrini 

müəyyənləşdirir. Əgər təlimdə böyük müvəffəqiyyət  qazanmış müəllimin işi 

ümumiləşdirilirsə, birinci növbədə,  onun  müvəffəqiyyətinin səbəblərini araşdırmaq 

lazımdır. Qabaqcıl iş təcrübələrini toplamaq, müqayisə etmək, ümumiləşdirmək, 

çıxarılmış nəzəri nəticələri yenidən eksperiment  və sınaqlar vasitəsilə məktəbdə 

yoxlamaq, düzgün nəticələrə gəlmək üçün əsas şərtdir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, 

hər cür düzgün metodik mülahizənin ilk mənbəyi məktəb və qabaqcıl müəlimlərin iş 

təcrübələridir.Respublikamızda qabaqcıl məktəb  və müəllimlərin iş təcrübələrinin 

ümumiləşdirilmə  və yayılmasında  “Azərbaycan məktəbi” jurnalının,  dilin tədrisinə  

aid müxtəlif məcmuələrin, “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin, habelə ADETPİ və 

Maarif  Nazirliyi tərəfindən təşkil edilib keçirilmiş pedaqoji mühazirələrin böyük 

əhəmiyyəti olmuşdur. Bunlar ADTM elminin inkişafına kömək edən vasitə və 

tədbirlərdir.  

   İkinci qanunauyğunluq dil metodikası sahəsində əvvəllər əldə edilmiş fikirlərə 

düzgün əsaslanmaqdan və köhnəliklə yeniliyi düzgün əlaqələndirməkdən ibarətdir. 

Bildiyimiz kimi,  məktəb və təlim, o cümlədən Azərbaycan dili təlimi müəyyən tarixə 

malikdir. Məqsəd təlim keyfiyyətini yüksəltmək olmuşdur. Buna görə də hər dövrdə 

daha yararlı üsul, priyom və vasitələr axtarılmışdır. Məqbul və ya qeyri-məqbul 

sayılan üsul, priyom və vasitələr haqqında müxtəlif kitab və jurnal səhifələrində  ayrı-

ayrı müəlliflər mülahizələr söyləmiş, bir-birindən fərqli fikirlər şərh etmişlər. Həmin 

fikirlərin heç birinə biganə qalmaq olmaz. Ona görə ki, keçmiş irsi dərindən 

öyrənmədən, onun müddəalarına düzgün əsaslanmadan dil metodikası elmini inkişaf 

etdirmək olmaz. 

   Hazırda ADTM elmi yüksək inkişaf mərhələsinə daxil olmuşdur.Onun əsas gücü 

keçmiş elmi irsə düzgün, obyektiv elmi münasibətlə bağlıdır. Bəzən vaxtilə məktəb 

təcrübəsində özünü tam doğrultmuş  bir  yararlı fikir unudulur, yaxud hər hansı 

faydalı təklif heç bir dəyişiklik edilmədən,mühitə uyğunlaşdırılmadan eynilə məktəbə 

gətirilir ki, bu da təlim keyfiyyətinə mənfi təsir göstərməyə bilməz. 

   Lipetsk məktəblərinin iş təcrübəsinin geniş yayılmasından sonra məktəblərimizdə 

özünəlayiq  yer tutmuş evristik müsahibə və problemli təlim heç də pedaqoji aləmdə  

tam yeni məsələ deyildir. Hələ eramızdan əvvəl yaşamış Sokrat bu üsulun yaradıcısı 

olmuşdur. Onun məktəbində təlim, əsasən, bu üsulla getmişdir. Əlbəttə, bu metod tam 



unudulmamışdı. Qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsində qalmaqda idi. Lakin pedaqoji 

ədəbiyyatda təbliğ edilmirdi. İndi məktəblərimizdə evristik müsahibə və problemli 

təlim yaradıcılıqla tətbiq edilir.Deməli, köhnə metodik fikirlərə ehtiyatla yanaşmaq, 

onları müasirlik süzgəcindən düzgün keçirmək, saf-çürük etmək, müsbət hüceyrələrini 

düzgün üzə çıxarmaqla elmi daha çox inkişaf etdirmək olar.Yaxud bir əsr əvvəl 

görkəmli alim Buslayevin "dilin normalarını şagirdin nitq praktikası zəminində 

mənimsətmək", 20-30 il əvvəl "ikinci dili ana dili zəminində mənimsətmək" kimi 

fikirlərə etinasız yanaşmaq işə xeyli ziyan vurmuşdur. Ona görə də keçmiş irsə qayğı 

ilə yanaşmaq, əvvəlki müddəaları yeni fikirlərlə düzgün  əsaslarda qarşılaşdırmaq 

lazımdır. 

   Son zamanlar bəzi yeni tədqiqatçılar "ənənəvi" metodikaya qarşı çıxır, bir çox 

şeylərin köhnəldiyini bildirir və təlimdə yeni metod axtarıcılarına çevirilirlər.Əlbəttə, 

yeni metodlar,vasitələr axtarmaq,onlardan yaradıcılıqla istifadə yollarını 

müəyyənləşdirmək müsbət haldır. Lakin keçmiş irsə etinasız yanaşmaq işə çox böyük 

zərər gətirə bilər. Odur ki, uzun illər boyu təcrübədən çıxmış, mətbuat səhifələrində 

elmi cəhətdən bəyənilmiş metod və vasitələrə ehtiyatla yanaşmaq, onları yaradıcılıqla 

inkişaf etdirmək vacibdir. 

   Üçüncü qanunauyğunluq-elmi tənqid azadlığıdır. Bəzən hər hansı yeni 

təkmilləşdirilmiş metod və priyomlardan danışılarkən onlara hərtərəfli yanaşılmır. 

Bunların bütün müsbət və qüsurlu cəhətləri saf-çürük edilmir. Məktəbə  səhv 

istiqamətdə yollanır.  Belə müddəalar nə qədər tez tənqid olunmaqla islah edilərsə, 

metodikaya, məktəbə də bir o qədər çox xeyir verə bilər. Elmi tənqid azadlığının 

təmin edilməməsi nəticəsində Lipetsk məktəblərinin iş təcrübəsinin respublikamızda 

kor-koranə yayılması təlimə, metodika elmimizin inkişafına müsbət təsir göstərdiyi 

kimi, bir sıra qüsurların da uzun müddət məktəblərimizdə qalmasına səbəb olmuşdur. 

Məsələn, 2-3 ilədək müddətdə əksər məktəblərimizdə dil-ədəbiyyatdan bütün dərslər 

evristik müsahibə yolu ilə keçirilirdi.  Nə şagirdin, nə də müəllimin sistemli 

danışığına qulaq asmaq mümkün deyildi. Əlbəttə bu cür iş rabitəli nitq vərdişlərinin 

inkişafına mənfi təsir göstərirdi. Amma mətbuat səhifələrində bu üsulun nöqsan 

cəhətlərini qeyd etməyə cəsarət edilmirdi.  Hər bir müsbət fikrin içərisində çatışmazlıq 

da ola bilər. Mətbuat səhifələrində  danışmaq elmimizin inkişafına, metodlarımızın 

təkmilləşməsinə yaxşı təsir göstərə bilər.  

   Dördüncü qanunauyğunluq-ADTM elminin qohum elmlərlə əlaqədə inkişaf 

etməsidir. ADTM elmi xüsusilə dilçilik, pedaqogika, psixologiya, məntiq, ədəbiyyat 

tədrisi metodikası elmlərilə əlaqəli şəkildə inkişaf edir. Dilçilik və onun bütün 

şöbələri, habelə pedaqogika ADTM elminin nəzəri əsasıdır.Məktəbdə Azərbaycan 

dilindən şagirdlərə nəyi öyrətmək lazımdır? sualının cavabı, birinci növbədə dilçilik və 

onun şöbələri üzrə qazanılmış bilik əsasında müəyyənləşdirilə bilər.  Buna görə də 

dilçilik və onun şöbələri dil tədrisi metodikası elminin linqvistik əsaslarını təşkil edir. 

   Orta məktəbdə Azərbaycan dili fənninin məzmununu müəyyənləşdirmək üçün  təkcə 

dilçilik və onu şöbələri üzrə dərin biliyə malik olmaq kifayət deyildir. Bunun üçün bir 

sıra didaktik prinsiplərə, psixoloji amillərə istinad etmək tələb olunur. Elə buna görə 

də orta məktəbdə tədris edilən qrammatika, ali məktəb qrammatikasından fərqlənir. 

Əgər orta məktəbdə məqsəd dilin quruluşu, qayda-qanunları haqqında ilkin məlumat 

vermək, şagirdlərin nitqini inkişaf etdirməkdirsə, ali məktəbdə məqsəd dil kursunu 



sistem halında mənimsətməkdir. Orta məktəblərin dərslikləri mübahisəli məsələlərdən 

uzaq olmalıdır.  

   Pedaqoji və psixoloji biliklər nə üçün? və necə? suallarına cavab verməkdə gənc dil 

müəlliminə xüsusi yardım göstərir.Nə üçün filan şəraitdə filan üsul yaxşı nəticə verdi? 

və ya əksinə.Bu kimi suallara dərin psixoloji biliyə malik olan mütəxəssis cavab verə 

bilər.  

   Pedaqogika məktəb və təlim tərbiyə haqqında nəzəriyyədirsə,dil tədrisi metodikası bu 

vahidin bir hissəsidir. Didaktika pedaqogikanın əsas hissəsidir. Dil metodikasının 

əsaslandığı elmilik, şüurluluq, fəallılıq, müvafiqlik və b.  didaktikanın prinsipləridir. 

Bunları təkmilləşdirmək isə pedaqogikanın vəzifəsidir. Pedaqogikanın inkişafı 

metodikaların, o cümlədən ADTM-in inkişafına kömək edir. 

   Dil metodikası elmi psixologiya, xüsusilə məktəb və pedaqoji psixologiya ilə sıx 

əlaqədədir. Bunları bilməyən müəllim və ya metodist uşağın yaş xüsusiyyətlərini, 

diqqət, iradə xüsusiyyətlərini, özünəməxsus cəhətlərini bilmədiyi üçün təlimi yüksək 

səviyyədə qura bilməz, metodların elmi təhlilini verməkdə çətinlik çəkər. 

   Azərbaycan dili dil qanunlarından, məntiq isə təfəkkür qanunlarından bəhs edir. 

Buna görə də dil elmi ilə məntiq elmi arasında daxili əlaqə mövcuddur. Dil müəllimi 

məntiq elmini yaxşı bilirsə, o, bir sıra dil anlayışlarının açılmasında çətinlik 

çəkməyəcəkdir. 

   ADTM elmi digər fərdi metodikalarla, xüsusilə ədəbiyyatın tədrisi metodikası ilə 

sıx əlaqədədir. Bu iki metodika, hətta bəzi məsələləri şərikli tədqiq edir. İnşa 

yazılarının aparılması, ədəbi tələffüz üzrə görülən işlər bu qəbildəndir.  

   Proqramlaşdırılmış təlimdə fizika və riyaziyyat tədrisi metodikasının  ADTM 

elminə müəyyən faydası vardır.  
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