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1. Müəllim cəmiyyətdə aparıcı qüvvə kimi, həmişə yüksək nüfuza malik 

olmuşdur. Müəllim əməyinin müqəddəs olması haqqında bəşər tarixində müdriklər 

həmişə dəyərli fikirlər demişlər. Onları Günəşə bənzədən Nizami Gəncəvi, ruhani 

ata hesab edən Nəsirəddin Tusi, elin çırağı adlandıran Firudin bəy Köçərli, 

bəşəriyyətin müəllimsiz keçinə bilmədiyini deyən Soltan Məcid Qənizadə və bir 

çox mütəfəkkirlər daim bu adı uca tutmuşlar. Tarixi şəxsiyyət, ulu öndər Heydər 

Əliyev müəllim adına və bu sənəti şərəflə yerinə yetirən insanlara xüsusi 

məhəbbətini ifadə edərək demişdir: “Mən yer üzündə müəllimdən yüksək ad 

tanımıram”, “Məktəb maarif, təhsil işi ilə həmişə sıx bağlı olmuşam… Hesab 

edirəm ki, cəmiyyət haradan olursa-olsun, nədən olursa-olsun, kəsib təhsilə 

xərcləməli, gənc nəslin təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir. Bu mənim prinsipial 

mövqeyimdir”. Müəllim adına, onun əməyinə olan yüksək yanaşmalar ilk növbədə 

gənc nəslin bilik və tərbiyə səviyyəsi, ağlının və qəlbinin formalaşmasını təmin 

etmələrinə görədir. Pedaqoji fəaliyyəti düzgün qurmaq üçün müəllimlik işinin 

xüsusiyyətlərini (şərəfli, məsuliyyətli, çətin və yaradıcı) yüksək səviyyədə 

bilməklə təhsilin inkişafında müvəffəqiyyət qazanmaq mümkündür. Hər müəllimin 

özünəməxsus öyrənməni öyrətmək strategiyası vardır. Müəllim ziyalılarımızın   

gənc nəslin təlim-tərbiyəsi, maarif sahəsində vicdanla çalışan ən qabaqcıl 

nümayəndələrindən biridir. O, məktəbdə təlim-tərbiyə sahəsində çalışan əsas 

professional şəxsdir. Müəllim pedaqoji fəaliyyətin subyekti, yəni öyrədən, bilik 

verən, tərbiyə edəndir. Məhdud mənada müəllim dedikdə kiməsə, nəyisə öyrədən 

şəxs başa düşülür.  Kiməsə - şagirdə, tələbəyə, kursanta və s. nəyisə - riyaziyyatı, 

fizikanı, ədəbiyyatı, kimyanı və s. öyrədən adlanır. Geniş mənada müəllim dedikdə 

isə xüsusi təhsil görmüş, ümumtəhsil məktəblərinin birində uşaqları bilik, bacarıq 



və vərdişlərlə silahlandıran şəxs başa düşülür. Daha geniş mənada isə müəllimlik 

sənətinə bu cür tərif də vermək mümkündür: Müəllim gənc nəsli sistemləşdirilmiş 

milli və ümumbəşəri dəyərlərlə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil şəkildə 

silahlandırmaq yolu ilə nəsillər arasında mənəvi əlaqə yaradan, elmin, 

iqtisadiyyatın, mədəniyyət və incəsənətin sonrakı inkişafına güclü təkan verən 

pedaqoji təhsilli işçidir. Müəllim pedaqoqdur, tədris edəndir, təhrik edəndir və 

ustadır. Pedaqoji fəaliyyət tələbatdan yaranır və tələbatların ödənilməsi ilə təşəkkül 

tapır. Pedaqoji fəaliyyət prosesində müəllim şəxsiyyəti formalaşır, zənginləşir və 

inkişaf edir. Pedaqoji fəaliyyət dedikdə, gənc nəslin tərbiyə olunmasına yönələn 

fəaliyyət başa düşülür. Başqa sözlə desək, təlim, tərbiyə, inkişaf prosesinin həyata 

keçirilməsinə, o cümlədən şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına yönəldilən peşə 

fəallığı başa düşülür. Pedaqoji fəaliyyət mürəkkəb və çoxsahəlidir. Qarşıda duran 

vəzifələrdən asılı olaraq pedaqoji fəaliyyətin öyrətmə, tərbiyə vermə, təşkilatçılıq, 

özünütəhsil, özünütərbiyə, yenidəntərbiyə və s. növləri vardır. Bunlardan hər biri 

müəyyən quruluşa malikdir. Hər bir sənətin öz səciyyəvi xüsusiyyətləri olduğu 

kimi, müəllimlik sənətinin də öz spesifik xüsusisyyətləri var. Belə ki, müəllimlik 

sənəti olduqca nəcib, şərəfli, müqəddəs bir sənətdir. Cəmiyyətimiz üçün yararlı 

adamlar hazırlamaq, onların kamillik zirvəsinə qalxmasına, əxlaqca 

təkmilləşməsinə, mənəviyyatca zənginləşməsinə çalışmaq, əlbəttə ki, son dərəcə 

müqəddəs, nəcib və şərəfli bir işdir. Müəllimin şərəfli əməyi dahi şəxisyyətlər, 

dövlət xadimlər, sərkərdələr, görkəmli yazıçı və şairlər, sənətkarlar, siyasətçilər, 

alimlər hazırlamışdır. Elə buna görədir ki, elmin, həyatın hansı zirvəsində 

durmasından asılı olmayaraq müəllim əməyi həmişə uca tutulur. Müəllim isə öz 

növbəsində həyata hazırladığı hər bir şagirdinin yaxşı, ürəkaçan xəbərini eşidəndə 

mənəvi qida alır, ruhlanır. Müəllimin nəcib, şərəfli, müqəddəs sənəti ona həmişə və 

hər yerdə hörmət qazandırır. Şagirdləri müəllimlərindən nümunə götürür, onun ən 

yaxşı keyfiyyətlərini öz həyat və fəaliyyətlərində davam etdirir, onu özləri üçün 



ideal şəxsiyyət hesab edirlər. Məşhur yunan filosofu Sokrat hələ vaxtilə peşəkar 

pedaqoqları “əqlin törədiciləri” adlandırmışdır. Böyük çex pedaqoqu 

Y.A.Komenski sinifdə dərs deyən müəllimi şüa saçan günəşə bənzətmişdir. Günəş 

öz şüası ilə canlı aləmə həyat verdiyi kimi,  müəllim də öz saçdığı bilik şüası ilə 

gənc nəsli həyata hazırlayır. Məşhur rus pedaqoqu K.D.Uşinski müəllimi “gənc 

qəlblər üçün məhsuldar günəş şüalarına” bənzətmişdir. O göstərirdi ki, əgər biz 

həkimlərə öz sağlamlığımızı etibar ediriksə, pedaqoqlara uşaqlarımızın əxlaqını, 

ağlını, ruhunu və bütün bunlarla bərabər vətənimizin gələcəyini etibar edirik. 

Doğrudan da, vətənimiz və xalqımız ən qiymətli kapital saydıqları övladlarının 

təlim və tərbiyəsini məhz müəllimlərə etibar etməkdədir. Görkəmli maarifçimiz və 

yazıçımız S.M.Qənizadə isə müəllimliyi dünyanın ən gözəl peşələrindən biri hesab 

edərək onlara qarşı dərin bir sevgi ilə yazmışdır: “Bağ bağbansız yaşamadığı kimi, 

bəşəriyyət də müəllimsiz keçinə bilməz. Müəllimin barı-bəhrəsi onun yetirmələri, 

qazancı isə millətin hörmət və ehtiramıdır”. Tanınmış maarif xadimimiz və 

ədibimiz M.T.Sidqi müəllimlərə çox yüksək qiymət vermişdir: “Məktəb bir cismə 

bənzər ki, onun ruhu müəllimdir”. Müəllimlik sənətinin digər bir xüsusiyyəti də 

onun mürəkkəbliyindədir. Müəllim rəssam fırçası, zərgər gözü ilə şagird 

psixologiyası üzərində işləyir. Müəllimin hər hansı bir səhvindən, 

məsuliyyətsizliyindən uşaq dünyası yıxılmış olur. Bundan da bütün cəmiyyət, elə 

biz özümüz də əziyyət çəkməli oluruq. Böyük pedaqoq A.S.Makarenko pedaqoji 

fəaliyyəti həm də çətin, son dərəcə məsuliyyətli, lakin xöşbəxt iş hesab edirdi. O, 

qeyd edirdi ki, insan təbiəti ucsuz-bucaqsız, zəngin və incədir. Onunla rəftar etmək 

üçün xüsusi təcrübə, hazırlıq, bacarıq, düzgün təşkil olunmuş tədbirlər lazımdır. 

Yadda saxlamaq lazımdır ki, pedaqogikada xırda və birtərəfli hadisələr yoxdur, 

düzgün, bacarıqla verilən tərbiyə, ümumiyyətlə, təkmilləşməyə gətirib çıxarır. 

Makarenko deyirdi ki, mən elə bir təsadüf bilmirəm ki, düzgün tərbiyə pis nəticə 

versin. Məktəbdə əsas sima hesab edilən müəllimin özünün də bir sıra mühüm 



vəzifələri var. Müəllimin başlıca vəzifəsi təlim prosesini idarə etmək, təhsil 

vermək, tərbiyə etmək, şagirdləri inkişaf etdirmək və formalaşdırmaqdan ibarətdir. 

O, təkcə öyrətmir, tərbiyə etmir, həm də təlim prosesinə rəhbərlik edir, onu 

istiqamətləndirir. Müəllimin pedaqoji vəzifələrindən biri də tərbiyə prosesini 

həyata keçirməyə nail olmaqdan ibarətdir. Müəllimin pedaqoji prosesdə tərbiyəvi 

vəzifəsi təhsilin məzmununu, təlimin forma və metodlarının təşkilinin köməyilə 

həyata keçirilir. Təlim prosesində biliklərin inama çevrilməsi şəxsiyyətin 

formalaşmasında mərkəzi halqadır və bu da uşağın dünyagörüşünü, istiqamətini, 

davranışını müəyyənləşdirir. Biliyin inama çevrilməsi müəllimin biliklərin elmi 

mahiyyətini dərindən açdığı, onların gerçəkliyə, həyata uyğun olduğunu inandırıcı 

şəkildə göstərdikdə baş verir, bu da tərbiyəvi əhəmiyyət qazanır. Elmi biliklərin 

tərbiyəvi əhəmiyyəti bir də ondadır ki, onun köməyilə uşaqlara dünyanın obyektiv, 

estetik mənzərəsi, təbiət və cəmiyyətin həyatı açılır. Nəhayət, biliklərə yiyələnmək 

prosesinin tərbiyəvi əhəmiyyəti təfəkkürün, bütün psixi proseslərin inkişaf 

etməsindədir.  Qabaqcıl müəllimlər tədris prosesinin təşkilində təlimin forma və 

metodlarının tərbiyəvi imkanlarından müvəffəqiyyətlə istifadə edirlər. Dərs, 

ekskursiya, mühazirə, seminar, əmək, laboratoriya və fərdi dərslər və s. kimi 

müxtəlif formalar, yeni təlim texnologiyaları materialların mənimsənilməsi üçün 

daha əlverişli şərait yaradılmasına və mənimsəmə marağının inkişafına kömək 

edir. Bu formalar uşaqların bilik və vərdişlərə yiyələnməsini təmin etməklə yanaşı, 

onların əqli, mənəvi, əmək, estetik, fiziki tərbiyəsini həyata keçirməyə də imkan 

verir. Müəllimin başlıca vəzifəsi pedaqoji idarəetmədir. “Pedaqoji layihə” 

adlandırılan bu vəzifəyə dərs, sinif saatı, mövzunun və ya bölmənin öyrənilməsi, 

viktorinaların, olimpiadaların, məktəb şənliklərinin keçirilməsi və s. daxildir. 

Bütün bunlara müəllim rəhbərlik etməlidir. Burada müəllim diaqnozlaşdırma, 

proqnozlaşdırma, layihələşdirmə və planlaşdırma kimi pedaqoji vəzifələrini yerinə 

yetirir. Müəyyən olunmuş məqsədin həyata keçirilməsinin sonrakı mərhələsində 



müəllim məlumat vermə, təşkiletmə, qiymətləndirmə, nəzarətetmə və təshihetmə 

vəzifələrini yerinə yetirir. Nəhayət, hər hansı pedaqoji fəaliyyətin son mərhələsində 

müəllim başa çatdırılmış işlərin nəticələrini təhlil etmək vəzifəsini yerinə yetirir. 

Müəllimin yerinə yetirdiyi rəngarəng vəzifələr onun fəaliyyətinə aktyorluqdan 

rejissorluğa, menecerdən analitikə, tədqiqatçıya və seleksionerədək bir çox 

ixtisaslar mahiyyətini verir. Pedaqoq bilavasitə peşə vəzifələrindən başqa ictimai, 

vətəndaşlıq, ailə vəzifələrini də yerinə yetirir. Heç şübhəsiz ki, bütün bu vəzifələri 

icra etmək müəllimdən xeyli vaxt alır. Bu vaxtların vəzifələrin həlli xeyrinə 

səmərəli qurulması isə hər bir müəllimdən işə maraqla, inamla, məsuliyyət hissi 

ilə, yaradıcılıqla yanaşmasını tələb edir.  

2. Hər bir peşə sahibinə, o cümlədən də müəllimə onun fəaliyyət sahəsinə 

müvafiq olaraq müəyyən tələblər verilir. Peşələrin təsnifatında müəllimlik əmək 

cismi insan olan peşələr qrupuna daxildir.Çünki, müəllim cəmiyyətdə tutduğu 

mövqedən asılı olmayaraq həmişə insanın formalaşması prosesində iştirak 

etmişdir. Onun ictimai tərəqqidəki rolu, bu peşənin sosial və humanist mənası da 

məhz bundan ibarətdir. Digər fəaliyyət növlərindən fərqli olaraq müəllim əməyinin 

məhsulu insanın xaricində olan predmet deyil, məhz insanın özüdür. Müəllim 

fəaliyyətinin nəticələri onun şagirdlərinin, tələbələrinin şəxsiyyətində, 

mövqeyində, həyata və əməyə hazırlıq səviyyəsində ifadə olunur. 

 Pedaqoji fəaliyyətin müəllim şəxsiyyətinə verdiyi tələblər müəllimlik 

peşəsinin proffesioqramında aydın ifadə olunmuşdur. Bu professioqram müasir 

müəllimin təsviri modelidir. O, müəllim üçün zəruri olan keyfiyyət, qabiliyyət, 

bilik və bacarıqları özündə əks etdirməklə bir növ peşənin pasportu rolunu oynayır 

və bu pasportda müəllimin şəxsiyyətinə verilən ictimai-siyasi, psixoloji  pedaqoji 

və xüsusi metodik tələblər sistemi əks olunur. Bu baxımdan müəllimlik peşəsinin 

2000-ci ildə hazırlanmış və Respublika Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilərək 



qəbul edilmiş proffesioqramı üç qrup tələbi (ümumi, xüsusi və spesifik tələblər), 

yəni müəllimin şəxsiyyətinə, psixoloji-pedaqoji, ixtisas və metodik hazırlığına 

verilən tələbləri əhatə etməlidir. 1) Ümumi tələblər, yəni müəllimin şəxsiyyətinə 

veriən tələblər. Bu tələblər proffesioqramda aparıcı rol oynayır və özündə 

şəxsiyyətin ideya istiqamətini (dünyagörüşü və əqidəsi, ictimai-siyasi fəallığı, 

dövlətin qanunlarına hörməti, vətəndaşlıq məsuliyyəti, milli ləyaqət və 

vətənpərvərliyi, ictimai borca şüurlu münasibəti); peşə-pedaqoji istiqamətini 

(peşəsinə bağlılıq, kollektivdə işləmək bacarığı, uşaqlara məhəbbət, prinsipiallıq, 

pedaqoji mərifət, pedaqoji təxəyyül, yüksək estetik zövq, ədalətlilik, etik normaları 

gözləmək, möhkəm iradə, dözümlülük və səbrlilik, özünə və təhsil alanlara qarşı 

tələbkarlıq, səbatlılıq, emosional tarazlıq, məqsədyönlülük və təmkinlilik, sağlam 

həyat tərzi); idrak istiqamətini (zehni fəallıq, elmi funksiya, mənəvi maraq və 

tələbatlar, mənəvi mədəniyyət, pedaqoji özünütəhsilə hazırlıq) birləşdirir. 2) 

Xüsusi tələblərə, yəni müəllimin psixoloji-pedaqoji hazırlığına verilən tələblərə 

bilik və bacarıqlar daxildir. Müəllim öz yetirmələrinə verməli olduğu xüsusi (fənn 

üzrə), etik və həyatı bliklərin daşıyıcısıdır. Buna görə də bilik müəllimin kamil 

şəkildə yiyələnməli olduğu əmək alətidir, əsas silahıdır. Müəllim bütövlükdə 

aşağıdakıları bilməlidir: - ideoloji sahə üzrə: dövlətin təhsil sahəsindəki siyasətini, 

möhkəm əqidə və fəal həyat mövqeyi formalaşdırmağın vacibliyini; - sosioloji 

sahə üzrə: əmək tərbiyəsi və peşəyönümünün sosial əsaslarını, pedaqoji kollektiv 

və şəxsiyyət, pedaqoji əməkdaşlıq məsələlərini; - mənəvi sahə üzrə: gənc nəslin 

ideya-mənəvi keyfiyyətlərini, cəmiyyətin inkişafında mənəviyyatın rolunu, 

pedaqoji etika məsələlərini; - psixoloji sahə üzrə; ümumi psixologiya, yaş 

psixologiyası və pedaqoji psixologiyanın əsas müddəalarını, müxtəlif yaş 

dövrlərində uşaqların, yeniyetmə və gənclərin psixoloji xüsusiyyətlərini; - pedoqoji 

sahə üzrə: tərbiyə və təhsilin, fasiləsiz təhsil sisteminin əsaslarını, əmək tərbiyəsi 

və peşəyönümü nəzəriyyəsini, təlim-tərbiyə işinin metodikasını; - iqtisadi sahə 



üzrə: dövlətin iqtisadi siyasətini, iqtisadiyyatın quruluşunu və əsas sahələrini, 

şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsi və onun həyata keçirilməsi yollarını; - tibbi-fizioloji 

sahə üzrə: müasir işçiyə verilən xüsusi tibbifizioloji tələbləri, gigiyenanı, əmək 

tərbiyəsi və peşəyönümünün təşkilində texniki təhlükəsizlik qaydalarını, 

peşəyararlığı məsələlərini;  - ekoloji sahə üzrə: elmi-texniki tərəqqi və onun ekoloji 

nəticələrini, təbiət, onun tarazlığı və mühafizəsini, ətraf mühitin qorunmasını, 

şagirdlərin ekoloji tərbiyəsinin həyata keçirilməsi yollarını; - hüquqi sahə üzrə: 

konstitusiyanı, əmək qanunvericiliyini, əmək intizamı normalarını, şagirdlərin, 

tələbələrin hüquq tərbiyəsnin əsaslarını; - estetik sahə üzrə: insanların əmək 

fəaliyyətində estetikanın rolu və pedaqoji əməyin estetikasını, şagirdlərin estetik 

tərbiyəsinin həyata keçirilməsi yollarını, pedaqoji prosesin hər anında, o cümlədən 

sinif dərs məşğələlərində, sinifdənxaric işlərdə estetik - emosional vəziyyət 

yaratmağın imkanlarını, tətbiqi fəndləri əməli fəaliyyət prosesində daima diqqət 

mərkəzində saxlamalarını; - ümummədəni sahə üzrə: müəllimin ümumi və peşə 

mədəniyyəti, pedaqoji ustalığı, etikasıvə mərifəti ilə bağlı fikirləri; - məlumat 

(informasiya) sahəsi üzrə: biliklərin toplanması, mühafizə edilməsi və verilməsi, 

monoqrafik, dövri və sorğu ədəbiyyatı ilə işləməyin yollarını, məlumatların 

hazırlanması və kartoteka tətbiq edilməsini; - təşkilati sahə üzrə: fəaliyyətin təşkili 

və planlaşdırılması, əməyin elmi təşkili üzrə biliklərin tətbiqi yollarını. Pedaqoji 

fəaliyyətin düzgün qurulması həm də müəllimin pedaqoji bacarıq və vərdişlərə 

malik olmasından çox asılıdır. Belə ki, müəllim dərin biliyə, yaradıcılığa, geniş 

təfəkkürə malik olmaqla yanaşı, həm də biliyini şagirdlərin malı etməyi 

bacarmalıdır.  

3.Müəllim aşağıdakı qabiliyyət və bacarıqlara malik olmalıdır: 1) 

konstruktiv, 2) kommunikativ, 3) təşkilatçılıq, 4) qnostik, 5) didaktik, 6) 

diaqnostik, 7) kreativ, 8) ekspressiv, 9) yeni pedaqoji texnologiya və pedaqoji 



yaradıcılıq qabiliyyəti, 10) yüksək peşəkarlıq, 11) pedaqoji ünsiyyət, 12) pedaqoji 

müşahidəçilik, 13) diqqətin düzgün bölünməsi, 14) pedaqoji mərifət, 15) 

tələbkarlıq, 16) innovasiya üslublu elmi-pedaqoji təfəkkür. Bu bacarıqlar içərisində 

konstruktiv, kommunikativ, təşkilatçılıq və qnostik bacarıqlar aparıcı rol 

oynayırlar.Təlim-tərbiyə materialını düzgün seçmək və şagirdlərin imkanlarına, 

təlimin məzmununa, mərhələlərinə, təşkilat formalarına uyğunlaşdırmaq, 

şəxsiyyətin və kollektivin inkişafını layihələşdirə bilmək, yaranmış sosial-pedaqoji 

hadisəni təhlil edib qiymətləndirmək, onun yaranma səbəblərini aşkar etmək, 

şagirdlərin zehni əmək fəaliyyətinin və ona pedaqoji rəhbərliyin strukturunu 

planlaşdırmaq, göstərilən təsirin ehtimal olunan nəticələrini qabaqcadan görə 

bilmək, şagirdlərin çətinlik və səhvlərinin nəticələrini proqnozlaşdırmaq, 

bütünlükdə pedaqoji prosesin və ayrı-ayrı məşğələlərin, tədbirlərin təşkilati-

pedaqoji və məntiqi – psixoloji strukturunu yaradıcı və əsaslandırılmış şəkildə qura 

bilmək konstruktiv bacarıqlara aiddir. Xarici görünüşü və hərəkətlərinin 

dəyişməsinə görə şagirdin psixi vəziyyətindəki dəyişiklikləri təyin etməyi 

bacarmaq, onların qəlbinə yol tapmaq, hər hansı fəaliyyət prosesində vəzifə 

bölgüsü apararkən şagirdlər arasındakı qarşılıqlı münasibətləri nəzərə almaq, 

özünü fikrən şagirdin yerində qoymaq, onunla ümumi dil tapmaq, şagirdlər, onların 

valideynləri, müəllim həmkarları, ictimaiyyət nümayəndələri ilə səmimi, işgüzar, 

düzgün və pedaqoji cəhətdən səmərəli qarşılıqlı münasibətlər yarada bilmək 

(əməkdaşlıq pedaqogikası), müəyyən situasiyada daha güclü pedaqoji təsir 

vasitələri tapmaq, şagirdin davranışındakı ən kiçik dəyişikliyi belə dərhal duymaq, 

psixi proseslərin inkişafını görə bilmək kommunikativ bacarıqlara aiddir. 

Şagirdlərin tədris və sinifdənxaric fəaliyyətini planlaşdırmaq və ona rəhbərliyi 

bacarmaq, məktəblilərin əmək və peşə fəaliyyətinə mənəvi və praktik hazırlığının 

formalaşması üçün pedaqoji şəraiti təşkil etmək, şagird kollektivində işgüzar 

əhval-ruhiyyə yaratmaq, şagirdlər arasında düzgün vəzifə bölgüsü aparmaq, 



onların davranış və fəaliyyətini idarə etməyi bacarmaq, konkret həyati 

situasiyalarda necə hərəkət etməyi şagirdlərə başa salmaq, onları cəmiyyətin 

istehsal münasibətlərinə qoşmaq, ailə, əmək kollektivləri və ictimaiyyətlə birgə 

fəaliyyəti və işgüzar əlaqələri təşkil etmək, tələbləri mürəkkəbləşdirmək və 

şagirdlərin işini stimullaşdırmaq, cari təlimatlandırma və operativ nəzarət, 

yekunlaşdırma, əldə edilmiş nəticələri qiymətləndirmək və yeni pedaqoji vəzifələri 

müəyyənləşdirmək, bir sözlə, fəaliyyətin düzgün təşkili təşkilatçılıq 

bacarıqlarına aiddir. Yoldaşlarının təcrübəsini təhlil edib ümumiləşdirməyi, 

səmərəli metod və vasitələri öz təcrübəsində tətbiq etməyi bacarmaq, elmi 

yenilikləri müntəzəm izləmək, onlardan təlim məqsədilə istifadə etmək, metodik 

yaradıcılığa malik olmaq, öz qarşısında tədqiqatçılıq vəzifəsi qoymaq qnostik – 

idraki bacarıqlara aid edilir. Qnostik bacarıqlar dedikdə, şəxsiyyətin o keyfiyyəti 

nəzərdə tutulur ki, onlar bir tərəfdən predmet və hadisələrin dəqiq öyrənilməsini, 

digər tərəfdən isə gerçəkliyi əks etdirən obrazlardan – (işarə, simvol, anlayış, 

ideya, bədii əsər) müvəffəqiyyətlə istifadə olunmasını təmin edir. Diaqnostik və 

kreativ bacarıqlar da qnostik bacarıqlara daxildir. Diaqnostik bacarıqlar 

sayəsində məlum ümumi  qanunauyğunluqların vacib konkret əlamətlərini tez 

aşkar etmək və ayrı-ayrı aləmətlərə görə ümumi nəticə çıxarmaq, diaqnoz qoymaq 

mümkündür. Yunanca “diaqnostika” – öyrənməyə, müəyyən etməyə qabil 

deməkdir. Müəllim rəhbərlik etdiyi, ünsiyyətdə olduğu kollektivin əhval-

ruhiyyəsini müəyyənləşdirməyi bacarmalıdır. Bu və ya digər sahədə düzgün 

diaqnoz qoymağı bacarmaq – insanın, xüsusilə müəllimin qiymətli keyfiyyətidir. 

Kreativ bacarıqlar nə isə yeni, əvvəllər məlum olmayan bir iş forması fikirləşib 

tapmağa, əvvəl gördüyü hər hansı bir predmet və hadisəni yeni şəkildə təsəvvür 

etməyə imkan verir. Bütün müəllimlər üçün zəruri olan xüsusi bacarıqları nəzərdən 

keçirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, dərsin məqsədini müəyyənləşdirmək, 

qarşıya qoyulmuş məqsədin həyata keçirilməsini təmin edən tədris materialını 



seçmək, əsas biliklərin formalaşdırılması üçün zəruri olan başlıca əlamətləri ayıra 

bilmək bacarıqları ilə yanaşı, hər bir konkret fənn müəllimi məktəblilərin yaş və 

idrak imkanlarına müvafiq olaraq tədris materialının məzmununu metodik 

cəhətdən işləyib hazırlamaq bacarığına da malik olmalıdır. 1)Müəllimin ixtisasına 

və metodik hazırlığına verilən tələblər isə bunları əhatə edir: - tədris etdiyi fənni 

əsaslı surətdə bilmək; - müvafiq elm sahəsində yenilikləri sistematik olaraq 

öyrənmək; - fənnin tədrisi texnologiyasına yiyələnmək; - ixtisası üzrə qabaqcıl 

təcrübəni öyrənib yaradıcılıqla tətbiq etmək; - daim öz üzərində işləmək, metodik 

yaradıcılığa malik olmaq; - pedaqoji ustalığa sahib olmaq. Beləliklə, pedaqoji 

fəaliyyətin professioqramı müəllim şəxsiyyətinin əsas xüsusiyyətləri və 

xarakteristikasının, onun ictimaisiyasi, pedaqoji, xüsusi və metodik hazırlığının 

layihələşdirilməsi üçün etibarlı zəmin yaradır. 

 3. Uşaqları sevən müəllim onlara həssas olmağı, gözəlliyi sevməyi və 

duymağı, xeyirxahlığı öyrətməlidir. Özü də söhbət yalnız xeyirxahlığın və 

gözəlliyin nə olduğunu izah etməkdən getmir, məsələ şagirdin xeyirxahlığı, 

həyatda ən vacib xüsusiyyət olduğunu dərk etməsində və həqiqi insanlığın bunu 

həyatda tətbiq etməkdə olduğunu başa düşməsindədir. Özü də bu münasibətin ilk 

nümunəsi müəllim özü olmalıdır. Əlbəttə, əgər uşaq ailədə bu ruhda tərbiyə 

olunubsa, onda yəqin ki, tərbiyədə problemlər olmayacaq, ancaq çox vaxt əksinə 

olur, yəni müəllim bir fikri (bəzən bacarıqsız şəkildə, bəzən də özü də dediyinə 

inanmadan) təbliğ edir, şagird isə evdə başqa fikri (bəzən bunun tam əksini) eşidir 

və görür. Bu halda çox ciddi suallar meydana çıxır: müəllim nə etməlidir? Bu 

şagirdlərlə nə cür davranmalı, onlara xeyirxahlıq, həqiqi mənəvi sərvətlətə inam 

hissini uşaqları öz valideynlərinə qarşı qoymadan necə aşılamalı? Hər şeydən əvvəl 

müəllim öz dediyi həqiqətlərə özü ürəkdən inanmalıdır. Bununla   yanaşı, əgər 

şagird müəllimin həqiqi məhəbbətini və diqqətini hiss edərsə, onda müəllim gec-



tez müsbət nəticələr qazanacaq. Əlbəttə, həqiqi məhəbbət, diqqət pedaqoji 

fəaliyyətin əsas tələbi kimi müsbət əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırmağa 

yönəldilmiş peşə tələbkarlığı ilə birləşməlidir. Eyni zamanda hər cür tələb 

məqsədyönlü olmalıdır. Qeyd etmək istərdik ki, şagirdlər öz tələblərinin faydalı 

olduğunu sübut edə bilməyən “rəhmdil”lərə yox, prinsipial və tələbkar müəllimlərə 

daha çox hörmək edirlər. Amma bu cür tələbkarlıq öcəşkənliyə, yersiz iradbazlığa 

çevrilməməlidir. Buna görə də tələbkarlıq ədalətlilik və şagird şəxsiyyətinə hörmət 

əsasında olmalıdır. Şagird şəxsiyyətinə hörmət tələbkarlıq və prinsipiallıq kimi 

vacib əxlaqi tələbdir və əslində onlar ayrılmaz olmalıdır. Təəssüf ki, bir çox 

məktəblərdə müəllimlər bütün uşaqları tərbiyə etməyin vacib olduğunu unudarıq 

belə hesab edirlər ki, yalnız yaxşı oxuyan şagirdlər onların hörmətinə layiqdirlər; 

bununla da hər kəsdən artıq özlərinə zərər vurur, qalan şagirdlərlə əlaqələrini 

itirirlər. Halbuki, bir çox hallarda diqqət, ədalətli tələbkarlıq, şagird şəxsiyyətinə 

hörmət onlara məktəblinin təlim müvəffəqiyyətini yüksəltməkdə, ən başlıcası isə 

həqiqi şəxsiyyət tərbiyə etməkdə kömək göstərə bilər. Pedaqoji təcrübədə zəif 

oxuyan şagirdin bir sıra mənəvi normalara (məsələn, dəqiq, ədalətli, çalışqan və s.) 

əməl etdikdə nümunəvi olması halları az deyil. Müəllim bu keyfiyyəti mütləq 

nəzərə almalı, şagirdi yaxşı işlər görməyə həvəsləndirməlidir. Belə qiymətləndirmə 

şagirddə öz qüvvələrinə inam yaradır. Eyni zamanda o, deməkdir ki, müəllim 

işində nə vaxtsa səhvə yol verib. Çünki inkişaf etmiş mənəviyyata malik olan 

şagird təhsildə də müvəffəqiyyət qazana bilər. Amma şagird müəllimin ona yazığı 

gəldiyini hiss etməməlidir. Çünki bu onun ləyaqət hissini təhqir edər, daxili 

aləmini kiçildər və xoşagəlməz kəskin dəyişikliklər əmələ gətirər. Şagird bilməlidir 

ki, müəllim ona yaxşı oxuduğuna, valideynlərinə qulaq asdığına görə yox, öz daxili 

aləmi olan şəxsiyyət kimi hörmət bəsləyir. Yaxşı oxuduğuna görə şagirdi onsuz da 

həvəsləndirirlər, bəs zəif oxuduğuna görə onu hörmətdən məhrum etmək 

düzgündürmü? Əksinə, ona yaxşı oxumaqda nəyin mane olduğu ilə maraqlanmaq 



vacibdir. Sirr deyil ki, zəif oxuyan şagirdi müəllim bəzən təhqir edir.Unutmaq 

olmaz ki, müəllimin nəzakətsizliyi, ədalətsizliyi, bir qayda olaraq şagirdin 

münaqişəli vəziyyət nəticəsində məktəbdən uzaqlaşmasına səbəb olur və “çətin 

yeniyetmələr” meydana gəlir. Guya ki, “asan yeniyetmələr” də var? Bizcə, hər 

çətin tərbiyə olunan yeniyetmənin taleyinin arxasında məktəbdə, ailədə baş verən 

münaqişəli vəziyyət durur. Özü də bu hadisə məktəblə bağlıdırsa, deməli müəllim 

öz vəziyyətinə uyğun səviyyədə ola bilməmişdir. Ona görə də, müəllim himanizmi 

həmişə şagirdə qarşı tələbkarlıq və hörmətlə birləşməlidir. Əlavə edək ki, 

tələbkarlıq mütləq şagirdin qüvvəsini, ailə vəziyyətini, imkanlarını nəzərə 

almalıdır. Yalnız bu işə yaradıcı münasibət müəllimə həmin  tələbin səviyyəsini 

müəyyənləşdirməkdə kömək edə bilər. Qeyd edək ki, yüksəldilmiş tələblər bir 

qayda olaraq, şagirdə cavan orqanizmin tab gətirə bilmədiyi əsəb gərginliyi əmələ 

gətirir. Müəllim şagirdin böyüməkdə olan özünə qarşı xüsusi diqqət tələb edən 

orqanizmini nəzərdən qaçırmamalıdır. Yeniyetmə heç də həmişə özünü yaxşı, 

cəmiyyətə fayda verən işlər görməyə məcbur edə bilmir. Ona görə də, bu zaman 

onda olan yaxşı cəhətləri tapmaq, səhvləri üçün danlamaqdan daha vacibdir. Lakin 

elə hallar da olur ki, müəllim bu tələblərə əhəmiyyət vermədən, şagirdlə özü 

arasındakı fərqi aradan qaldıraraq, həqiqi hörməti açıq-saçıqlıq, onunla tay-tuş 

səviyyəsinə enməklə əvəz etməyə çalışır. Əlbəttə, bu ikiüzlülükdür, onun arxasında 

həqiqi mənəviyyat dayanmır. Uşaqlar isə saxtakarlığı həmişə çox həssaslıqla 

duyurlar və o saat da müəllimi öz həyatlarından “çıxarırlar”. Pedaqoji təcrübə 

göstərir ki, çox vaxt bir müəllimə hörmətsizlik bütün tərbiyəçilərə qarşı çevrilir. Bu 

halda qalanları yaranmış inamsızlığı aradan qaldırmalı olurlar. Özü də bunun üçün 

xüsusi, fitri istedad lazımdır. Eyni zamandan şagird uyğunlaşma, rəmdillik yox, 

həqiqi hörmət görəndə müəllim onun üçün əsl nüfuzlu adam olur. Şagird hətta 

onun səhvini də bağışlaya bilər. Bu isə çox vacibdir. Çünki hamı kimi müəllim də 

səhv edə bilər. Axı o da öz şəxsiyyətini müdafiə üçün rəhbərlik və başqaları ilə 



münaqişəyə qalxa bilər. Özü də bunu uşaqlardan gizlətmək mümkün olmur, onlar 

hər şeyi hiss edirlər. Buna görə də müəllim vəzifəsinin təbii nüfuzuna 

arxalanmayaraq, şəxsi nüfuz qazanmağa çalışmalıdır. Onu da qeyd edək ki, şagirdə 

hörmət və tələbkarlıq, özünü nəzarətdə saxlamaq son nəticədə müəllimin özünü 

tərbiyə edir. Onu müəllim-mütəxəssis və insan-şəxsiyyət kimi yaxşılaşdırır. 4. 

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 sevən usta 

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

situasiyalardan çıxmaqda, düzgün yol seçməkdə 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 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, qnostik-idraki.  

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.    

 

 

 

 


