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 1. Müəllim kimdir? "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. "Müəllim-özünün 

mənimsədiyi, yiyələndiyi bilikləri, bacarıqları, əldə etdiyi, qazandığı təcrübəni, 

həyatı dərk etməsi və ona münasibətini digərlərinə verən, ötürən şəxsdir". 

"Müəllim - sistemləşdirilmiş bilikləri, bacarıq və vərdişləri, habelə mənəvi 

keyfiyyətləri adamlara məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil aşılamaq yolu ilə 

cəmiyyətin sonrakı inkişafına güclü təkan verən pedaqoji təhsilli mütəxəssis"dir. 

“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, 

vətəndaşdır, 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". 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.  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...Yaxşı müəllim psixologiya və pedaqogika 

elmlərini bilən, tərbiyə haqqında elmləri bilmədən uşaqlarla işləməyin 

mümkünsüzlüyünü hiss və dərk edən insan olmalıdır. Yaxşı müəllim öz peşəsinin 

ustası olmalıdır". 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.   Müəllimlik peşəsinin şərəfli 

olduğu qədər də məsuliyyətli, çətin və mürəkkəb olması barədə dahi Ü.Hacıbəyov 

belə yazırdı: "Müəllimlik vəzifəsi çox çətin və ən məsuliyyətli bir vəzifədir. Hər 

adam onun öhdəsindən gələ bilməz və hər bir adama müəllim deyib, uşaqları ona 

tapşırmaq böyük xətadır. Yalnız bir təlimdən başqa uşağın tərbiyəsi dəxi müəllimin 

öhdəsindədir. Uşaq dəxi qabili-tərbiyə bir şey olduğuna görə, onu nə tövr tərbiyə 

etsən, o cür də adam çıxar. Tərbiyə işində cüzi bir səhlənkarlıq uşağın gələcəyini 

pozub, evini yıxar. Bu ağır sənətə qədəm qoyan müəllim əfəndi bunların hamısını 

əvvəlcə mülahizəyə almalıdır”  



 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 insanmütəxəssis 

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.  Çox təəssüf ki, ölkəmizin ümumtəhsil müəssisələrində işləyən 170 

mindən artıq müəllimin xeyli hissəsi bu tələblərə cavab vermir. Səriştəli, peşəkar 

müəllim olmaq üçün müntəzəm axtarışda olmaq, oxumaq, öyrənmək lazımdır. 

Müqəddəs kitabımız Qurani - Kərimin buyurduğu kimi, "insan beşikdən qəbir 

evinə qədər öyrənməlidir". Hər bir müəllim yadda saxlamalıdır ki, insana xas olan 

qüsurların ən pisi qeyri - peşəkarlıqdır. Müəllimlik sənəti yaradıcı işdir.  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. Təəssüf 

ki, bir sıra müəllimlərimiz tərəfindən bu etik tələblər gözlənilmədiyi üçün hər il 

şagirdlər və valideynlər tərəfindən Təhsil Nazirliyinə, digər dövlət orqanlarına, 

kütləvi informasiya vasitələrinə və s. minlərlə şikayət ərizəsi daxil olur. Bu 

ərizələrin araşdırılmasına xeyli əməkdaş cəlb edilir, külli miqdarda vaxt, enerji, 

əsəb itirilir, vəsait sərf olunur. Son nəticədə təhsilimizə həm maddi, həm də mənəvi 

zərbə vurulur. O şəxslər bilməlidirlər ki, "Heç bir millət əxlaq qaydalarına əməl 

etmədən yüksələ bilməz". (M.K.Atatürk). 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.   

  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. Dahilərdən biri 

deyib ki, böyük adamlar bəşəriyyətin xoşbəxtliyi yolunda özlərini yandıran 

meteorlardır. Şərəfli peşə olan müəllimlik həmişə cavanlığı, aktuallığı ilə seçildiyi 

kimi, daşıdığı məsuliyyətin dərinliyinə görə də fərqlənir. Bütün sənətlərin anası və 

buna görə də ən şərəfli peşə olan müəllimlik həmişə cavanlığı, aktuallığı ilə 

seçildiyi kimi, daşıdığı məsuliyyətin dərinliyinə görə də fərqlənir. Nə qədər 

savadlı, iş təcrübəsi nə qədər çox olsa da, hansı metoddan istifadə etsə də, müəllim 

hərəkət və sözünün yerini bilməzsə, nüfuzuna quyu qazmış olur. Gənc şəxsiyyətin 

mənəvi memarı olan müəllim peşəsinin sirlərinə o dərəcədə yiyələnməlidir ki, 



imicini qoruya bilsin. “Əsl müəllim öz uşaqlığını heç vaxt unutmamalıdır” 

pedaqoji deyimi bu gün də   əhəmiyyətini itirməyib. Növbəti dərsə hazırlaşarkən 

mövzunu anladacağı şagirdlərin həm ən güclüsünü, həm orta səviyyəlisini, həm də 

ən zəifini gözü önünə gətirə bilməyən müəllim çətin ki, öz məqsədinə nail ola 

bilsin. Şagirdə təsir göstərərək onu məqsədəuyğun şəkildə formalaşdırmaqdan 

ibarət olan tərbiyə prosesində müəllimin məsuliyyəti birə on artır. Şagird başa 

düşmədiyi bir şeyi sinif yoldaşından da soruşub öyrənə bilər, tərbiyəsində qırılmış 

vəhdətin bərpası isə ya çox çətin, ya da heç mümkün olmaya bilər. 

 Müəllim məsuliyyəti çoxcəhətlidir. O, nəinki sinifdə, ictimai yerlərdə, 

qonum-qonşu arasında, ailəsində belə adi insanlar kimi davrana, danışa bilmir. 

Yaradan dili biz insanlara ancaq gözəl şeylər və gözəl şeylərdən danışmaq, 

könüllərdə gözəl təəssüratlar yaratmaq üçün vermişdir.  Müəllim şəxsiyyətinin 

tamlığını ifadə edən hərəkətləri və sözləri elə incəliklə ölçür ki, əlavə heç bir şərhə 

ehtiyac olmur. Bu işdə daha çox nitq diqqət çəkir. Çünki müəllim öz iç dünyası 

haqqında nitqi, danışığı ilə müəyyən təəssürat yaradır.  Pedaqoji fəaliyyətdə elə 

məqamlar olur ki, onları digər mühitlərdə adi hesab olunan sözlərlə ifadə eləmək 

olmaz. Müəllimin sinifdə ehtiyat etdiyi ümümi hərəkətlərin bəzilərinə nəzər salaq: 

söyüş sözlər, şagirdlərə toxunmaq, sinifdə yemək yemək, saqqız çeynəmək, 

şagirdləri utandırmaq, onları əl ilə göstərmək, uzun müddət gözünü bir şagirddən 

ayırmamaq, şagirdə, xüsusilə qız uşağına çox yaxın məsafədə dayanmaq. İş 

bununla bitmir. Əgər sinifdə kök və ya uca boylu, qüsurlu şagird varsa, onlardan 

nümunə kimi istifadə etmək olmaz. Milli tərkibi müxtəlif olan siniflərdə ayrı-ayrı 

milli mədəniyyətlərə məxsus lətifələrdən, onlara aid eyhamlı ifadələrdən istifadə 

edərkən son dərəcə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Barmağı ilə qulağını, burnunu 

qurdalamaq, sərbəst şəkildə gəyirmək, asqırmaq, əli ilə ağzını örtmədən öskürmək, 

dırnaqlarını tutmaq, öz şəxsi qazancından, ailəsindən danışmaq, dini inam 

haqqında müzakirə etmək, kişi müəllimlər üçün əllərini şalvar cibində saxlamaq, 

necə gəldi qaşınmaq və s. ciddi hərəkətlərdir. Əsl müəllim şagirdidlərini öz   

övladlarından artıq sevməyi bacarmlıdır. Gələcəyinin qayğısı ilə yaşayan, 

qocalığının sevinci üçün narahat olan heç bir ata, ana öz övladına qarşı necə gəldi 

davranmaz, onun ruh dünyasına sonradan acı xatirə kimi düşəcək bircə qara nöqtə 

qonmasını rəva bilməz. Əsl müəllim şagirdinə nə fiziki, nə də mənəvi zərbə 

toxunmasını istəməz. Tapşırığını yazmayan şagirdə “Sən tənbəlin birisən, səndən 

heç nə olmayacaq”, - deyib, üstünə zəiflik etiketi yapışdırıb utandırmaqdansa, 



şiddətli bir zəlzələ kim onun ruh dünyasını sarsıdıb ümidsizlik bataqlığına 

itələməkdənsə, həmin şagirdin halına acımağı, dərdinə şərik olmağı, bir neçə əlavə 

məşğələ üçün vaxt taparaq fədakarlıq göstərməyi, ailəsinin, sinif yoldaşlarının 

imkanlarından istifadə edərək onu bərpa etməyi, həyata qaytarmağı bacarmaq əsl 

müəllimin gözəlliklərindəndir.  

Pedaqoji fəaliyyətin materialı şagirddir. Lakin o, çox sirli, möcüzəli bir 

varlıqdır. Yaşca müəllimdən kiçik olsa da, bütün insani xüsusiyyətləri - 

düçüncələri, duyğuları, sevinc və kədər hissləri və s. ilə müəllimin eynidir. Bircə 

fərq ondan ibarətdir ki, o, müəyyən məhdud vaxt çərçivəsində müəllimdən öyrənir, 

dünyaya onun gözləri ilə baxır, insani münasibətləri ondan öyrənir, ətrafinda baş 

verən hadisələri müəlliminin meyarları ilə dəyərləndirir. Bizlər də belə 

olmamışıqmı? Qarşısında ucsuz-bucaqsız xəyal dünyasına malik, sözün əsl 

mənsında böyük qəlb, maraq dolu gözlər sahibi “kiçik insanlar” əyləşən müəllim 

nə qədər xoşbəxtdir! Mərhəmət, sevgi, hörmət və qayğı ilə əhatə olunmalı şagirdlər 

müəlliminin dilindən dür, inci udumlamalı deyilmi? Böyük hərflərlə yazılan 

MÜƏLLİM olmaq istəyən hər kəs özünü yad bir insan kimi nəzərdən keçirməyi, 

şagirdlərinin gözü ilə görməyi bacarmalıdır. Bu işə şagirdləri öyrətməkdən əvvəl 

onları öyrənməkdən başlamaq lazımdır.  Bütün fənn müəllimləri hansı mövzu olur-

olsun, yazdıqları nümunə cümlələrini belə, çox ehtiyatla seçməlidirlər. Onların 

elmi yükü ilə yanaşı mənəvi dəyəri də diqqət mərkəzində olmalıdır. Hər şey şagirdi 

öyrətməyə, onun mənəvi dünyasını formalaşdırmağa xidmət etməlidir. Şagird 

öyrəndiyi elm sahələrinə dair ibtidai biliklərin çox hissəsini elə məktəbdəcə 

unudub getsə də, müəllimin istər onun ruhunu qanadlandıran, istərsə də 

heysiyyatına toxunub müəllim haqqında fikirlərini alt-üst edən hər hansı hərəkəti, 

illah da sözü uzun illər yaddaşında yaşayır. Çünki “insan ölər, söz qalar” deyib 

atalar. Müəllim elə danışmalıdır ki, dilim-dilim olasan, dilim! - deyib 

heyifsilənməyə ehtiyac duymasın. Müəllim şagird şəxsiyyətinin aynasıdır. O, gərək 

o qədər təmiz və şəffaf olsun ki, şagird üzündəki artıq nöqtəni belə görüb 

təmizləyə bilsin.   

2. Müəllimin fəaliyyət dairəsi mürəkkəb və çoxcəhətlidir. Məktəb islahatının 

müvəffəqiyyətli tətbiqinin müəllimin şəxsiyyətindən, onun fədakarlıq və 

humanizmindən çox asılı olduğu bir şəraitdə bu fəaliyyət daha da mürəkkəbləşir.    

Tərbiyə işi isə onların hərcəhətli, ətraflı öyrənilməsini tələb edir. Bu cür münasibət 

ümumtəhsil məktəblərinin qaydaları toplanmış sənədlərdə, onun Nizamnaməsində, 



müəllimin təlim-tərbiyəvi işinin əsas meyarlarında müəyyən edilir. Onlar isə 

şagirdə fərdi yanaşmanı, dünyabaxışı və əxlaqi-siyasi keyfiyyətlərin 

formalaşdırılmasını, müstəqilliyin inkişafını, vətəndaş yetkinliyi və s. təmin etmək 

üçün lazımdır. Pedaqoji fədakarlıq və humanizm elə təzahürlərdir ki, onlarsız nə 

həqiqi hami-müəllimlər, nə də böyüməkdə olan nəslin əxlaqi keyfiyyətlərinin əsl 

tərbiyəçiləri mövcuddur. A.S.Makarenko, V.A.Suxomlinski kimi böyük 

pedaqoqlar müəllimin fədakar əməyinə, humanizminə çoxlu gözəl səhifələr həsr 

etmişlər. Məsələn, V.A.Suxomlinski “Pavlış orta məktəbi”, “İnsana inanın”, 

“Vətəndaşın doğulması” kimi əsərlərində pedaqoji humanizmin xarakterik 

cizgilərini xüsusi qeyd edirdi. Bunlar, müsbət keyfiyyətlərin aşılanması, onlara 

qarşı məhəbbət və hörmət vasitəsilə şagirdlərdə yaxşı nə varsa hamısını üzə 

çıxarıb, inkişaf etdirmək və sairdir. Hər bir uşaqda şəxsiyyət görmək, onun 

ləyaqətini alçaltmadan təlim-tərbiyə işi aparmaq-humanist müəllimin əqidəsi belə 

olmalıdır. V.A.Suxomlinski özünün humanizm haqqında ideyalarından birini belə 

formalaşdırır: “Uşağa humanist münasibət-müəllim tərəfindən uşağın daxili, ruhi 

qüvvələrini səfərbər etmədən, onu yaxşılaşdırmaq arzusu olmadan məktəbin 

tərbiyənin tərbiyənin qeyri-mümkünlüyü kimi sadə, müdrik həqiqətin dərk 

edilməsi deməkdir. Müəllim əməyinin həqiqi ustası həm tələsdirir, həm vadar edir, 

həm məcbur edir, amma bütün bunları elə edir ki, uşaq qəlbindəki o qiymətli 

qığılcım yaxşı olmaq istəyi-heç vaxt sönmür... həqiqi usta hətta məzəmmət edəndə, 

uşaqdan narazılığını bildirəndə, qəzəbini ifadə edəndə (müəllim də hər bir 

emosional-mədəni, tərbiyəli insan kimi qəzəblənmək hüququna malikdir), hətta 

qəzəblənəndə də daim yadında saxlamalıdır. Təki uşaqda məqsədinə çatmaq arzusu 

boğulmasın”. Göstərmək lazımdır ki, etika elmi özünün digər spesifik 

vəzifələrindən başqa, bir də bu və ya digər əxlaqi normaların əsaslandırılması 

vəzifəsini yerinə yetirir. Onda tamamilə məntiqi bir sual meydana çıxır: nə üçün 

müəllimin əsas xüsusiyyətləri məhz fədakarlıq, insanpərvərlik, humanizm 

olmalıdır? Adi şüur üçün sadə olan bu sual pedaqoji əxlaq üçün əhəmiyyətlidir. 

Buna görə də, ilk növbədə fədakarlığın etik anlayış kimi mahiyyətini 

aydınlaşdırmaq lazımdır. Əvvəla, fədakarlığın özünü qurbanvermə, tərkidünyalıq 

kimi dərk edilməsi vətəndaşlıq əxlaqına aiddir. Bu anlayış ictimai mənafe naminə 

öz şəxsi mənafeindən imtina etməklə bağlı olsa da, mənəvi xüsusiyyət kimi 

müəyyən ideallara nail olmaq naminə bir sıra çətin öhtəliklərin könüllü surətdə 

qəbul edilməsi deməkdir. İkincisi, bununla əlaqədar belə bir sual meydana çıxa 

bilər: pedaqoji fəaliyyətlə bağlı fədakarlıq anlayışının işlədilməsi yerinə düşürmü? 

Axı fədakarlıq, onun vacibliyi haqqında adətən müstəsna hallarda xüsusən, böyük 

ictimai dəyişikliklər həll olunan zaman danışılır. Yəni bu anlayış insanların 

qəhrəmanlıq səylərinin vacibliyi ilə əlaqələndirilir. Müəllim fədakarlığından təkçə 

onun işinin peşə mürəkkəbliyini nəzərə alaraq yox, həm də bütün pedaqogika tarixi 

təcrübəsi ilə təsdiq olunmuş aşağıdakı vəhəti nəzərə alaraq danışmaq tamamilə 



düzgündür. Bu təcrübə isə onu sübut edir ki, müəllim öz yetirmələrinin mənafeyini 

qoruyaraq yaşayarsa, onların qəlbinə yol tapacaq, deməli, sənətdə müvəffəqiyyət 

qazanacaq. Amma bu vacibliyi qeyd etmək həqiqətdə şagirdlərin mənafeyi ilə 

yaşamaqdan onların düşüncə və problemlərini bilməkdən dəfələrlə asılıdır. 

Şagirdin mənəvi dünyasını dərk etmək məqsədilə onunla canlı münasibət öz şəxsi 

mənafelərinin sıxışdırılması, onlardan imtina edilməsi kimi, qurbanlar verilmədən 

mümkün deyil. Çünki şagird şəxsiyyətinin hərtərəfli öyrənilməsi geniş, 

dərsdənkənar iş tələb edir. Özü də burada təkcə mənəvi-mədəni tədbirlərdə, idman   

yarışlarında və s. kollektiv surətdə iştirak etməklə kifayətlənmək olmaz. Başlıcası, 

görünür, müəllimin eqoizmdən uzaq olması şəxsi, öz mənafelərinin 

məhdudlaşdırılmasının həqiqi mənasını dərk etməyə yaxınlaşmasından ibarətdir. 

Məsələn, şagirdlərdə özünə tənqidi yanaşmaq bacarığı yaratmaq, onlarda 

özünütərbiyə və özünütəkmilləşdirməyə can atmaq arzusu doğurmaq məhz 

pedaqoji fədakarlıq tələb edir. Özünə belə münasibət bəsləmək hamı üçün çətindir. 

Müstəqil həyata qədəm qoymamış, onun astanasında duran, çox həqiqətləri dərk 

etməmiş, bir çox hallarda öz qüvvələrini qiymətləndirə bilməyən insana münasibət 

aşılamaq xüsusilə çətin problemdir.  

3. Müəllim üçün ən vacib keyfiyyət humanizmdir. Bu yer üzərində ən 

yüksək dəyər olan insana münasibətdir. Humanist münasibətlər şagirdin 

şəxsiyyətinə maraqdan, onun vəziyyətinə şərik olmaqdan, fikrinə hörmət 

etməkdən, tədris fəaliyyətinə yüksək tələbkarlıqdan, şəxsiyyətinin inkişafına qayğı 

göstərməkdən və s. ibarətbir. Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda Təhsilin İnkişaf 

Strategiyasında aşağıdakılar xüsusi qeyd edilir: - ölkənin modernləşməsi üçün 

zəruri olan insan kapitalını inkişaf etdirmək və bununla Azərbaycan 

Respublikasının beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək; - məsuliyyətini dərk 

edən, demokratiya prinsiplərinə və xalqının milli ənənələrinə, insanın hüquq və 

azadlıqlarına hörmət edən, azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və 

yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək; - milli-mənəvi və ümumbəşəri 

dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik olan təşəbbüsləri 

və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən, 

müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli kadrlar hazırlamaq; - sistemləşdirilmiş 

bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini, təhsil alanları ictimai həyata və 

səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq. Bu vəzifələrin həyata keçirilməsi 

müəllimin hazırlıq səviyyəsindən, mədəniyyətindən, etik davranış qaydalarına 

riayət etməsindən asılıdır. Professor R.H.Məmmədzadə göstərir ki, müəllim 

pedaqoji münasibətlərdə əsassız münaqişə və mübahisələrə yol verməməlidir. 

Münaqişə yarandıqda isə onun konstruktiv həllinə çalışmalıdır. Rəhbərliklə 

münasibətlərində etik davranış qaydalarına riayət etməli, korrupsiyaya qarşı 

mübariz olmalıdır. Müəssisə rəhbərliyi kollektivin etik davranış qaydalarına əməl 



etməsinə məsuliyyət daşıyır. Müəllim valideynlər və cəmiyyət ilə əməkdaşlıq 

etməli və bu münasibətlərdə vətəndaşlıq borcuna sədaqətli olmalıdır. Nəhayət, 

müəllim içdiyi anda əməl etməlidir. Müəllim bu qaydaları pozarsa, rəhbərlik ona 

qarşı   aparmalı, vaxtında ölçü götürməlidir. Rəhbərlik özü də bu qaydalara riayət 

etməyi unutmamalıdır. Bu qaydalar pozulduqda mütləq müzakirə olunmalı və ölçü 

götürülməlidir. Belə hallar kollektivdə baş verirsə, ictimaiyyət 

məlumatlandırılmalıdır. Bu etik normalara əməl etmək heç də asan deyildir. Onları 

həyata keçirmək üçün müəllimlər pedaqoji etika elmini öyrənməli, etik normalara 

riayət etməlidirlər. Bu etik normalar isə bir sıra problemlərə münasibətlərin 

formalaşmasını tələb edir. Onlar uşaqları sevmək, ona kömək etmək, onlara 

nümunə olmaq, həyatda düz yaşamaq, qanunları pozmamaq, insanlara zərər 

gətirməmək, əməksevər olmaq və s. bacarıqlara sahib olmalıdırlar.Təhsil öz 

səviyyə və yönümündən asılı olaraq üç müxtəlif məqsədə xidmət edə bilər. 

Birincisi, bilik və təcrübə bu və ya digər fəaliyyət sahəsində istifadə olunmaq, 

praktikada tətbiq edilmək üçün əldə edilir. Həkimlərin, mühəndislərin, 

bəstəkarların və s. Tətbiqi fəaliyyəti (yaradıcılıq fəaliyyətindən fərqli olaraq hazır 

bilik və vərdişlərə əsaslanan fəaliyyət) bu qəbildəndir. İkincisi, bilik və təcrübə 

başqalarına öyrətmək üçün əldə edilir. Müəllimlik sənəti qarşısına heç bir başqa 

praktik məqsəd qoymadan, yalnız təhsil sisteminin kadrla təmin olunmasına, başqa 

sözlə, onun öz inkişafına xidmət edir. Fənn müəllimləri əslində fizik, riyaziyyatçı 

yox, məhz fizika müəllimi, riyaziyyat müəllimi olduğu icimi, müəllim-mühəndis, 

müəllim-həkim də peşəsinə görə məhz müəllimdir. Üçüncüsü, bilik və təcrübənin 

səviyyəsini yüksəltmək üçün, yeni biliklər əldə etmək üçün lazım olan fəaliyyət 

sahəsi-elmi iş də ilkin təhsil mərhələsini tələb edir. Yəni ancaq əvvəlki nəsillərdən 

miras qalan bilik və təcrübə öyrənildikdən sonra hər bir nəsl öz payını bura əlavə 

edə bilər. Yeni biliklərin alınması istiqamətində fəaliyyət nəzəri yaradıcılıq-

alimlik, yeni təcrübə əldə etmək sahəsində fəaliyyət isə əməli yaradıcılıq (yaradıcı 

həkim və ya alim-həkim, ixtiraçı-mühəndis və s.) adlanır. Birinci-bilik və 

təcrübənin tətbiqinə, ikinci-yayılmasına, üçüncü-artırılmasına xidmət edir. Lakin 

bu fərqlər təhsilin məqsədində və yüksək mərhələsində özünü göstərən fərqlərdir. 

İlkin mərhələdə isə hər üç istiqamət eyni geniş yoldan ayrılır, üst-üstə düşür. Yəni 

bütün hallarda əvvəlcə keçmiş nəsillərin əldə etdiklərini öyrənmək, mənimsəmək 

lazımdır. Bu isə sözün dar mənasında, məxsusi mənada təhsildir. Bu mərhələdə 

təhsil hələ başqa fəaliyyət sahələri ilə çarpazlaşmır və xalis təhsil sahəsi kimi 

mövcud olur. Bünövrədə və ilk mərtəbələrdə daxili bölgü, şaxələnmə yoxdur. 

Yalnız məqsədə (müxtəlif məqsədlərə) yaxınlaşdıqca ümumi təhsil prosesində 

şaxələnmə başlanır və getdikcə dərinləşir. Hansı sahə üçün kadr hazırlanmasından 

asılı olaraq təhsil bu və ya digər ictimai fəaliyyət sahəsi ilə sıx surətdə əlaqələnmiş 

olur. İnsanın bir fərd kimi mənəvi və intellektual inkişafı arasında sıx qarşılıqlı 

əlaqə vardır. Əxlaqi-mənəvi prinsiplər insanın dünyagörüşündən, müxtəlif 



sahələrdə bilik dərəcəsindən və ümumi humanitar mədəniyyətindən ayrı təsəvvür 

edilə bilməz. Hər bir insana adi məişət bilikləri, əməli bilik və vərdişlər lazımdır. 

Lakin bu bilik və vərdişlərin çoxu ailədə öyrədilir. Məktəb isə daha çox dərəcədə 

nəzəri biliklərin sahələr üzrə və sistemli şəkildə öyrədilməsinə üstünlük verir. 

Məktəbə gedənlərin heç də hamısı gələcəkdə alim olmur. Əksinə, özünü elmə həsr 

edənlərin nisbi sayı çox azdır. Bəs nəyə görə müasir məktəb nəzəri biliklərin 

öyrədilməsinə üstünlük verir? Müasir dövrdə bütün ixtisas sahələri xeyli dərəcədə 

diferensiallaşmışdır. Əməli fəaliyyət sahələrinin çoxunda müvafiq elmi-nəzəri 

biliklər tələb olunur. Yəni elm həyatın bütün sahələrinə nüfuz etmişdir. Görünür, 

təhsilin məzmununda elmi-nəzəri biliklərə üstünlük verilməsi də əsasən bununla 

bağlıdır. Bəs elmi biliyin əsaslarını öyrədən müəllimlər ümumiyyətlə elm 

haqqında, onun mahiyyəti və funksiyaları, praktik əhəmiyyəti haqqında nə bilir və 

tələbələrə bunu necə izah edirlər? Elm nədir və onun məqsədi nədən ibarətdir. 

İnsanın əqli, intellektual fəaliyyəti təbii ki, mənəvi həyatın dəyərləndirilməsində də 

iştirak edə bilər, dinşünaslıq, sənətşünaslıq, etika, estetika kimi sahələr elmin 

bölmələri olsalar da, onların predmeti maddi yox, mənəvi həyatdır. Lakin bununla 

belə, elmi biliklər mənəvi həyatın strukturuna bilavasitə daxil olmur və bir qayda 

olaraq onun fövqündə dayanır. Ulu Öndər Heydər Əliyev demişdir: Təhsil, elm 

sahəsində islahatlar çox ağıllı düşünülmüş şəkildə həyata keçirilməlidir: dəb 

naminə yox, yalnız əldə etdiyimiz səviyyədən daha yuxarı qalxmaq üçün, təhsilin 

səmərəliyini, elmin səmərəliyini artırmaq üçün aparılmalıdır. Yaşadığımız dövr elə 

bir dövrdür ki, hər bir nüansı müasir səviyyədə olmasını tələb edir. Əgər XXI əsrdə 

yaşayırıqsa, deməli zamanə ilə uzlaşmaq vacibdir. Hər sahədə yenilikləri tətbiq 

etmək digər insanlar üçün əlverişlidir. Bu sahələr sırasında müəllim sənəti də 

həmişə yeniliklər tələb  edən sənətdir. Şagird,tələbə, ümumilikdə hər bir öyrənci 

müəllimdən yeni metodika tələb edir. Bu bir çox müəllimlər var ki, hələ də sovet 

dövründə öyrəndiklərini tətbiq edirlər. Bu yazıda müasir müəllim necə olmalıdır?, 

Müəllimin vəzifəsi nədir? və s. kimi mövzular ətrafında danışacayıq. Müəllim 

kimdir? Müəllim xüsusi hazırlıq keçmiş və pedoqoji fəaliyyətlə peşəkarcasına 

məşğul olan insandır. Yalnız o, pedoqoji biliklərə müvafiq olaraq hərəkət etməyi 

bacarır,öz peşə borcunu keyfiyyətlə icra etmək üçün müəyyən olunmuş qaydada 

məsuliyyət daşıyır. Bəzən el arasında müəllimi ikinci valideyn adlandırırlar. 

Müəllim elə bir şəxsdir ki, uşaq altı yaşına kimi valideynin himayəsində, altı 

yaşdan sonra həm valideynin, həm də müəllimin himayəsində olur. Bu baxımdan 

da müəllimin uşaqla olan təmasına xüsusi fikir verməli, uşaqlarla necə davranmaq 

lazım olduğunu bilməlidir. Müəllim üçün bir sıra sahələr var ki,onları bilməsi 

vacibdir. Məsələn, müəllim psixologiya sənətini bilməli, pedogika sahəsində 

bilikləri olmalı, idarəedici və təşkilatçılıq bacarıqlarına malik olmalı və 

s.Psixologiya müəllimə hər zaman lazım olur, çünki müəllim öyrəncilərlə təmasda 

olduğu zaman psixoloji durumlarda necə hərəkət edəcəyini bilməlidir. Pedogika 



sahəsi müəllimin ən yaxın dostu olmalıdır. Bu sahəni bilməyən müəllim 

öyrəncilərə zəngin bilik vermək qabiliyyətində ola bilməz. İdarəedicilik və 

təşkilatçılıq bacarıqları müəllim üçün vacib olmasa da, amma zəruri şərtlərdən 

biridir. Çünki dərsdə sinfi idarə eləmək müəllimin üzərinə düşdüyündən bu sahədə 

biliyi olan müəllim sinfi rahatlıqla idarə edə bilir. Müəllim üçün ən vacib 

keyfiyyətlərdən biri humanizmdir. Humanist münasibətlər şagirdin şəxsiyyətinə 

maraqdan, onun vəziyyətinə şərik olmaqdan, fikrinə hörmət etməkdən, tədris 

fəaliyyətinə yüksək tələbkarlıqdan və s. ibarətdir. Müəllim stolu arxasında oturan 

insan hər şeyə cavabdehdir. O, çox şeyi bilir və bacarır. Hələ vaxtı ilə Sokrat 

peşəkar pedooqları “fikrin mamaçıları” adlandırmışdır. Müasir müəllim necə 

olmalıdır? Bu gün Azərbaycan məktəblərində müasir müəllimlərə böyük ehtiyac 

duyulur. Nə qədər ki, yaşlı nəsil hələ də məktəblərdə sovet təhsil sistemini tətbiq 

edirlər, ona kimi bizim gənc kadrlar da müasir ola bilməyəcəklər. Müəllimlərin 70-

80% hələ də köhnə kitablardan dərslər verirlər. Bu çox ağır vəziyyətdir. Bütün bu 

komplekslərdən çıxmaq lazımdır. İstənilən fənn üzrə müasir dərslər keçirilməlidir. 

Məsələn, müəllimlərimizin bir çoxu hələ də kompyuterdə işləmək bacarığına malik 

deyil. Bu yerdə M.Ə.Sabirin bir şeiri yadıma düşdü. Əcnəbilər göydə balonlarla 

gəzir, Biz hələ avtomobil minməyiriz. Əgər bir müəllim komyutüerlə işləməyi 

bilmirsə, yeni metodikaları tətbiq edə bilmirsə, bu şagirdə nə dərəcə də bilik verə 

bilər? Bundan başqa indi dünya üzrə yeni metodikaların bəzilər kompyuter 

vasitəsilə həyata keçirilir. Əgər dünyanın ən keyfiyyətli dərsləri nəzəriyyəyə 

nisbətən təcrübəyə üstünlük verirlər. Amma bizim dərslərdə tamamilə fərqlidir. 

Müəllim sadəcə və sadəcə nəzəriyyə tədris edir. Təbii ki, bu bütün müəllimlərə 

əhatə eləmir. Müasir müəllimlərimiz çoxdur. Sevindirici haldır, bəzən yaşlı nəsil 

elə bir müasir dərs tədris edir ki, insanı valeh edir. Savadlı müəllim şagirdə hazır 

bilikləri verməməli,onun beynində fikrin meydana gəlməsinə, yaranmasına kömək 

göstərməlidir. Ümumiyyətlə, artıq yeni nəslin ortaya çıxması ümid verir ki, 

gələcəkdə müəllimlərimiz müasir səviyyədə dərslər təşkil edəcəklər. 

4. Ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı gələcəyə istiqamətlənmiş təhsil 

sahəsinin möhkəm dayaqlar üzərində qurulmasına zəmin yaradır. Keçən əsrin 

sonlarından başlayaraq təhsildə aparılan məqsədyönlü islahatlar onun maddi-

texniki bazasının güclənməsinə, məzmununun milli və bəşəri dəyərlər əsasında 

zənginləşməsinə, təşkili forma və üsullarının müasir pedaqoji-psixoloji tələblərə 

uyğun yeniləşməsinə təkan vermişdir ki, bu da yetişməkdə olan nəslin hərətərəfli 

hazırlığına xidmət edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 2013- 

cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş "Azərbaycan Respublikasında təhsilin 

inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"nda bu genişmiqyaslı inkişafın dinamikası, 

məqsəd və hədəfləri 5 strateji xətt üzrə açıqlanmışdır. "Təhsilalanların fərdi 



xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə 

təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu 

təhsilverənin formalaşdırılması" kimi ifadə olunan ikinci strateji istiqamət təhsilin 

aparıcı qüvvəsi sayılan müəllim kadrların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə 

bağlı tədbirləri əhatə edir. Göstərilən tədbirlər sırasında maraq doğuran alt 

komponentlərdən biri "2.1.3. müəllimlərin təhsil müəssisəsi səviyyəsində, 

tədrisdən ayrılmadan peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üzrə özünü doğrultmuş 

innovativ modellərin tətbiqi" adlanır ki, dövrümüz üçün olduqca aktual olan bu 

məsələ üzərində ayrıca dayanmaq istərdik. Pedaqoji fikir tarixində təhsilalanların 

cəmiyyət üçün yararlı vətəndaş hazırlanmasında, hərtərəfli şəxsiyyət kimi 

formalaşmasında müəllimin müstəsna rolu yüksək dəyərləndirilmiş və bu peşə yer 

üzündə mövcud olanların ən alisi sayılmışdır. Çətin və mürəkkəb, şərəfli və 

məsuliyyətli olmaqla yanaşı, müəllimlik, hər şeydən öncə, yaradıcı bir peşə kimi 

səciyyələndirilir. Müəllim elə bir yaradıcıdır ki, o, hər bir şəxsi bilik və 

bacarıqlarla silahlandırmaqla intellektual düşüncə sahibi kimi, ən ülvi duyğuları 

aşılamaqla insan kimi yetişdirir. Bu məqamda ulu öndər Heydər Əliyevin müəllim 

haqqında söylədiyi belə bir aforistik fikri xatırlamaq yerinə düşərdi: "Mən dünyada 

müəllimdən yüksək ad tanımıram". Təbii ki, bu ucalığı qorumaq hər bir 

müəllimdən böyük fədakarlıq, gərgin əmək, öz peşəsinə böyük sevgi və qırılmaz 

bağlılıq tələb edir. Zamanın sürətlə dəyişən dəyərlər müstəvisində müəllimlik 

peşəsinin müasir pedaqoji meyarlara uyğunlaşması qaçılmazdır. Fəal, yaradıcı 

müəllim həyata keçirilməkdə olan təhsil konsepsiyasının mahiyyətini anlamalı, 

müasir dərsə verilən tələbləri, onun strukturunu dərindən mənimsəməli və təlim 

texnologiyalarına yüksək səviyyədə yiyələnməlidir. Bunun üçün isə o, daim öz   

üzərində işləməli, nəzəri-metodik hazırlığını təkmilləşdirməli və beləliklə, səriştəli 

mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərməlidir. Mövcud təcrübənin təhlili belə bir 

nəticəyə gəlməyə imkan yaradır ki, müəllimin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması 

iki formada: tədrisdən ayrılmaqla ixtisasartırma kursları vasitəsilə və tədrisdən 

ayrılmadan öz üzərində müstəqil işləməklə həyata keçirilə bilir. Əgər birinci forma 

planauyğun qaydada əsasən məcburi şəkildə tətbiq edilirsə, ikinci forma müəllimin 

mənəvi tələbat və ehtiyacına uyğun olaraq könüllü şəkildə yerinə yetirilir. 

Müəllimin tədrisdən ayrılmadan öz peşə ustalığını artırması müxtəlif yollarla 

həyata keçirilə bilər ki, bunlardan aşağıdakılar daha səmərəli hesab olunur: 1. 

Müstəqil mütaliə yolu ilə. Təhsilin yeni prinsiplər (nəticəyönümlü, şagirdyönümlü, 

tələbyönümlü, inteqrativ) əsasında qurulması təlimin məzmununda və təşkili 



formalarında köklü dəyişikliklər edilməsinə gətirib çıxardı. Məlum oldu ki, 

ümumtəhsil məktəblərində aparılan kurikulum islahatı daha çox akademik 

biliklərin aşılanmasına istiqamətlənmiş ənənəvi təlim modelinin həyati bacarıqların 

formalaşmasını bir məqsəd kimi önə çəkən yeni təlim modeli ilə əvəzlənməsinə 

xidmət edir. Əgər ənənəvi təlimdə müəlllim biliklərin bir mənbədən (dərslikdən) 

digər mənbəyə (şagird yaddaşına) ötürülməsini bir məqsəd kimi qarşıya qoyurdusa, 

hazırda müvafiq bilik və bacarıqların təlim materialları üzərində fikir mübadiləsi 

yolu ilə əldə olunması yollarını tətbiq etməyə çalışır. Odur ki, şagird təfəkkürünü 

daha intensiv işlətməyə hesablanmış yeni təlim modeli müəllimi daim öz üzərində 

çalışmağa, axtarıcılığa sövq edir. Müəllim gözlənilən təlim nəticələrini qabaqcadan 

müəyyənləşdirməklə ən optimal təlim üsullarını tətbiq etmək bacarığına 

yiyələnməlidir. Bu isə müəllimdən müasir elmi-metodik ədəbiyyatı gündəlik 

izləməyi, yeni ideyalarla potensial imkanlarını artırmağı tələb edir. Müəllim 

şagirdlərini fəallaşdırmaq, təlim prosesinə yaradıcı qoşmaq istəyirsə, ilk növbədə, 

özü yaradıcı olmalıdır. Yaradıcılıq isə daimi mütaliə, düşünmə üzərində qurulur. 

Müasir müəllim həm məktəb pedaqogikası və psixologiyası, həm də tədris etdiyi 

fənnin nəzəri və metodik əsasları ilə bağlı son dövrlərdə nəşr edilən elmi 

məqalələrlə, monoqrafiyalarla tanış olmalıdır ki, yeni söz deməyə, yeni iş üsulları 

tətbiq etməyə qadir olsun. Təəssüf ki, bu mənbələr kənara qalsın, hətta ixtisas 

fənlərinin tədrisi jurnalları ilə maraqlanmayan müəllimlərimiz də az deyil. Sözsüz 

ki, bu da müəllimlərin peşə hazırlığına mənfi təsir göstərməklə təlimin keyfiyyətini 

aşağı salır. Müəllimin özünə qarşı tələbkarlığı olmadan peşəsinin incəliklərinə 

lazımi səviyyədə yiyələnə bilməz. Nəzəri və praktik baxımdan hazırlıqlı olan 

müəllimin nüfuzu öz işinə məsuliyyətsiz yanaşan müəllimlərdən qat-qat yüksək 

olur. Peşəkarlıq istər müəllim, istərsə də şagird kollektivi arasında qazanılan 

hörmətin başlıca qaynağıdır ki, onun müəyyən hissəsi insaniyyətdən, səmimi 

ünsiyyətdən, müəyyən hissəsi isə elmi-metodik fəallıqdan, çalışqanlıq və 

fədakarlıqdan irəli gəlir. İnteraktiv təlim metodları ilə aparılan yeni təlim 

şagirdlərin tədqiqatçılığa cəlb olunması və bununla da sinifdə idraki fəallıq 

atmosferi yaradılması yolu ilə mümkündür. Həmçinin dərsin mərhələləri arasında 

məntiqi bağlılığı təmin etmək üçün müəllim özü tədqiqatçı olmalıdır. Deməli, 

özünütəkrardan qaçmaq, hər dəfə şagirdləri maraqlandıran yeni təlim üsulları 

tətbiq etmək müəllimin bir tədqiqatçı kimi yetişməsini tələb edir. Müasir müəllim   

təkcə şagirdlərinin bilik və bacarıqlarını deyil, həm də öz fəaliyyətini obyektiv 

qiymətləndirmək qabiliyyəti nümayiş etdirməlidir. O, uğurları kimi, nöqsanlarını 



da vaxtında görüb üzərində korreksiya aparmaq gücündə olmalıdır. Əsl yaradıcı 

müəllim qazandığı nailiyyətlərlə kifayətlənməməli, təlim prosesinə yeniliklər 

gətirmək həvəsi ilə çalışmalıdır. Buna görə də gündəlik mütaliə müəllim 

peşəkarlığının enerji mənbəyi kimi dəyərləndirilə bilər. 2. Qabaqcıl iş təcrübəsinin 

öyrənilməsi yolu ilə. Müəllimin peşə hazırlığının yüksəldilməsində nəzəri-metodik 

biliklərin artırılması ilə yanaşı, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi də mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Danılmaz həqiqətdir ki, Azərbaycan təhsilində aparılan 

islahatlar inkişaf etmiş dünya ölkələrinin və respublikamızın qabaqcıl 

məktəblərinın iş təcrübəsinə əsaslanmaqla, təlimin təşkili, idarə olunması, 

məzmununun müəyyənləşdirilməsi və digər mühüm məsələlərlə yanaşı, müəllim 

hazırlığı problemini də özündə əks etdirir. Müəllimin səriştəli bir mütəxəssis kimi 

yetişməsində ixtisasartırma kurslarının, treninqlərin, elmi-praktik konfrans və 

seminarların müstəsna rol oynadığı aydın məsələdir. Bununla yanaşı, müəllimin 

tədris prosesindən ayrılmadan qabaqcıl iş təcrübələri ilə tanışlığında digər iş 

formalarından da geniş istifadə olunur ki, onlardan aşağıdakıları qeyd etmək 

mümkündür: 1) Müəllimlərin məktəbdaxili fənn birləşmələrində iştirakını təmin 

etməklə. Müəllimlik elə bir peşədir ki, daim yeni keyfiyyətlərlə dolğunlaşır. Son 

dövrlər təlim strategiyalarının elmi-texniki tərəqqinin və müasir pedaqoji-psixoloji 

tələblərin təsiri ilə tamamilə dəyişməsi müəllimin fəaliyyət imkanlarının 

genişlənməsinə meydan açdı. Artıq informasiya-kommunikasiya vasitələrinə, 

kompüter texnologiyasına dərindən yiyələnmədən şagird maraqlarına cavab verən 

müasir məşğələ formalarını təşkil etmək çətin bir prosesə çevrilməkdədir. Məhz 

buna görə də məktəbdaxili fənn birləşmələrinin imkanlarından səmərəli istifadə 

olunmalıdır. Müəllim qabaqcıl həmkar yoldaşlarından iş təcrübəsini öyrənmək 

üçün onların dərslərində mütəmadi iştirak etməlidir ki, aydın olmayan məqamların 

müzakirə yolu ilə dərkinə nail olsun. Belə birləşmələrdə problem xarakterli 

məsələlər ətrafında fikir mübadiləsinin aparılması xüsusilə önəmlidir. Müşahidələr 

göstərir ki, qabaqcıl müəllimin "açıq dərs"ləri yalnız eyni fənni tədris edən 

müəllimlərin iştirakı ilə keçirilir. Bu onunla bağlıdır ki, çox zaman belə dərslərin 

təhlilində məzmun məsələləri qabardılır. Fikrimizcə, belə dərslərə ixtisasından asılı 

olmayaraq bütün müəllimlər, xüsusilə gənclər cəlb olunmalıdırlar. Təşkil olunan 

müzakirələrdə isə müəllimin şagirdlərlə ünsiyyət qurmaq, sinfi təşkil edib 

araşdırılacaq problemi təqdim etmək, dərsin mərhələləri arasında məntiqi əlaqə 

yaratmaq, təlim üsullarından məqsədyönlü istifadə etmək, bilik və bacarıqları 

düzgün qiymətləndirmək və s. məsələlər qabardılmalıdır. 2) Müəllimlərin rayon 



metodbirləşmələrinə daha fəal cəlb olunmasını təmin etməklə. Müəllimin qabaqcıl 

həmkarlarının iş təcrübəsindən bəhrələnərək peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltməsi 

üçün rayon təhsil şöbələrində fəaliyyət göstərən metodbirləşmələrdə iştirakı 

olduqca vacibdir. Bu yolla müəllim daha geniş bir   müstəvidə iş təcrübəsini 

müşahidə edib öyrənmək imkanı qazanmış olur. Həftənin müəyyən günlərində 

rayon müəllimlərinin bir auditoriyaya yığışıb həm təhsilin ümumi, həm tədris 

etdikləri fənnin konkret məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparmaları onların 

peşə fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir. Etiraf edək ki, 2007/2008-ci tədris ilindən 

başlayaraq tətbiq edilən kurikulum islahatı təlim prosesinin daha optimal 

qurulmasına təkan verdiyi kimi, bəzi problemlər də yaratmışdır. Belə ki, hələ də 

bəzi müəllimlər dərsin məqsədini müəyyənləşdirməkdə alt-standartlara istinad 

etmək, motivasiya mərhələsində yardımçı suallar əsasında keçilən mövzu ilə bağlı 

araşdırılacaq problemin mahiyyətini anlamağa yönəlmiş tədqiqat sualını və 

şagirdlərin təlim fəaliyyəti ilə bağlı qiymətləndirmə meyarlarını müəyyənləşdirmək 

məsələlərində çətinlik çəkirlər. Ona görə də bu vərdişlərə yiyələnmiş qabaqcıl 

müəllimlərin iş təcrübəsi ilə tanış olmaq üçün onların çıxışlarını dinləmək, yaxud 

keçdikləri dərslərin videosuna baxıb fikir mübadiləsi aparmaq səmərəli nəticələr 

verə bilir. Bundan əlavə, rayon səviyyəsində müəllimlərin peşə hazırlığını artırmaq 

məqsədilə mütəmadi qaydada praktik konfranslar, seminarlar təşkil olunmalı və 

qabaqcıl iş təcrübəsi müəyyənləşdirilərək təbliğ edilməlidir. Beləliklə, tədrisdən 

ayrılmadan müəllimlərin peşə hazırlığının yüksəldilməsinin üstün cəhəti ondadır 

ki, bu həm əlavə xərc tələb etmir, həm də məktəbin işinə maneçilik yaratmır. 

 

 

    


