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Giriş  

     I-II  siniflərdə  ətraf aləmlə  tanışlıq fənninin tədrisində  başlıca 
məqsəd uşaqların yaşadıqları mikro mühitlə  tanış etmək, onların 
müşahidəçilik qabiliyyətini, dünyagörüşünü inkişaf etdirmək, təd-
ricən III-IV  siniflərdə  təbiətşünaslıq fənnini mənimsəməyə  
hazırla-maqdır. 
     Ətraf aləmlə  bizi əhatə  edən cansız, canlı təbiət, əhatəsində  
oldu-ğumuz cəmiyyət, ictimai mühit aiddir. Uşaqların tə liminə , 
tərbiyə-sinə  ümumi inkişafına, bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına 
bunların hər biri mühüm təsir göstərir. Bütün bunları nəzərə  
almadan, həm də  onları vəhdətdə  götürmədən məqsədə  nail 
olmaq çətindir. 
     “Ətraf aləmlə  tanışlıq” fənni digər fənlərdən fərqli olaraq 
uşaqla-rın yaşadıqları doğma diyarla, mikro mühitlə  daha çox 
ə laqədar ol-duğundan özünəməxsus xüsusiyyətlərə  malikdir. Bu 
səbəbdən eyni mövzu, eyni material müxtə lif cür tədris oluna 
bilər. Başqa sözlə , müə llim tam müstəqillik imkanına malikdir. 
     Ətraf aləmlə  tanışlıq məsə lə ləri həmişə  sinif dərs şəraitində  
təşkil olunmamalı, əksər hallarda açıq havada (bağda, parkda, 
meşədə , müəssisədə , küçədə , şəhər, kənd ətrafında, tarixi 
abidənin yanında və  s.) keçilmə lidir. Bəzi məşğə lə lər prakrik işlə , 
bayram şənlikləri və  tarixi günlərin keçirilməsi ilə  
ə laqə ləndirilmə lidir. 
İbtidai siniflərdə  ətraf aləmlə  tanışlığın tədrisinin əsas məqsədi 
ətraf aləm haqqında sadə  anlayış verməklə  uşaqlarda 
ətrafdakılara xeyirxah münasibət bəsləmək, özünənəzarəti 
möhkəmlətmək, baş-qalarına qayğı və  məsuliyyətlə  yanaşmaq, 
insan əməyinə  qayğı gös-tərmək, evdə , məktəbdə , ictimai 
yerlərdə  özünü aparmaq qaydala-rına əmə l etmək, ən əsası isə  
ətraf aləm haqqında düzgün elmi bilik-lərə  silahlanmaqdır. Ona 
görə  də  məqsədə  uyğun olaraq və  kursun xüsusiyyətləri nəzərə  
alınaraq məşğə lə lərin təbiət qoynunda, icti-mai yerlərdə , 
istehsalat obyektlərində  və  s. aparılması zəruri sayılır. 
     I-II  sinif şagirdləri “Ətraf aləmlə  tanışlıq” kursunu öyrənməklə  
ev ünvanlarını, oxuduqları məktəbin ünvanını, yaşadığı ərazidə  
tarixi abidə ləri, tanınmış müəssisə ləri, yaxınlıqdakı ağacları, 



3 

 

onların xüsu-siyyətlərini bilirlər. Onlarda təbiətə  qayğı ilə  
yanaşmaq hissi forma-laşır. Odur ki, “Ətraf aləmlə  tanışlıq” 
fənninin tədrisi kiçik yaşlı mək-təblilərin tə lim-tərbiyəsində , 
ictimai həyatda öz mövqeyini müəy-yənləşdirməkdə  mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu kursun tədrisi ən əsası şagirdlərin elmi 
dünyagörüşünün formalaşmasına, yaxşı ilə  pi-si fərqləndirməyi 
bacarmasına, mütəqilliyinə , əməksevərliyinə , və-
tənpərvərliyinə , ekoloji, iqtisadi, etik, estetik tərbiyəsinin 
inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə  müsbət təsir göstərir. 
     Ətraf aləmlə  tanışlıq üzrə  aparılan işlərin səmərə liliyi 
müə llim-dən xüsusi hazırlıq tə ləb edir. Əlbəttə , bu sahədə  tə ləbə  
və  müə llim-lərə  metodiki kömək göstərilmə lidir. “Ətraf aləmlə  
tanışlığın tədrisi metodikası” kitabının yazılması və  çap edilməsi bu 
zərurətdən irə li gə lmişdir. 
     Dərslik ali məktəblərin eyni adlı proqramı əsasında işlənmişdir. 
Burada ən əvvə l Ətraf aləmlə  tanışlığın tədrisi metodikasının 
məz-munu verilmişdir. Fənnin mahiyyəti, əhəmiyyəti, digər 
fənlərlə  ə la-qəsi, tədrisinin məqsəd və  vəzifə ləri açıqlanmışdır. 
     Məzmunun açıqlanmasından sonra Ətraf aləmlə  tanışlığın 
tədrisi metodikasının inkişaf tarixi verilmişdir. Sonra təbii olaraq 
kursun tədrisi prinsipləri, metod və  priyomları, tə limin təşkil 
formaları ay-dınlaşdırılır. Ətraf aləmlə  tanışlıq üçün xarakterik olan 
əşya, müşa-hidə  və  ekskursiya dərslərinin aparılması metodikası 
da izah edil-mişdir.  Sonra sinifdənkənar işlərin təşkili barədə  
yazılmışdır. 
     Ətraf aləmlə  tanışlığın tədrisində  əsas məsə lə lərdən biri olan 
elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması ilə  tərbiyə  işinin həyata 
keçiril-məsidir. Ona görə  də  həmin materiallara 2-ci paraqraf həsr 
edilmiş-dir. Şagirdlərin əxlaq, estetik, vətənpərvərlik, iqtisadi, 
sanitar-gigi-yenik, ekoloji və  s. tərbiyə  formalarının həyata 
keçirilməsi aydınlaş-dırılmışdır. 
     Hər bir fənnin tədrisinin səviyyəsi onun maddi-texniki 
bazasının zənginliyi ilə  də  bağlı olur. Odur ki, dərslik ətraf aləmlə  
tanışlığın tədrisinin maddi-texniki bazası, kabinet və  canlı guşənin 
təşkili mövzuları ilə  yekunlaşdırılmışdır. Əvvə lvə , maddi-texniki 
bazanın, kabinet və  canlı guşenin tədris üçün əhəmiyyəti, sonra 
isə  onun təş-kili prinsipləri verilmişdir. 
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     Əminik ki, dərslik tə ləbə  və  ibtidai sinif müə llimləri üçün çox 
fay-dalı olacaqdır. 
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Mühazirə : 1 

 Ətraf aləmlə  tanışlığın tədrisi metodikasının 
məzmunu. 

     Neçə  illərdir ki, “Ətraf aləmlə  tanışlıq” kursunun tədrisinə  I 
sinif-də  64 saat, II sinifdə  68 saat verilmişdir. Fənnin məzmunu 6 
bölmə-də  əks olunmuşdu: “Bizim məktəb”, “Bizim ev”, “Bizim 
sağlam-lığımız”, “Bizim şəhər(kənd)”, “ Doğma respublika”, “Doğma 
təbiət”. Bütün il boyu bölmə lər bir neçə  də fə  təkrarlanır. Onun 
məzmunu və  məqsədi bir qədər dətişdirilir, mürəkkəbləşdirilir. 
II sinifdə  də  hə-min bölmə lər təkrarlanır, lakin material bir qədər 
artırılır, genişlən-dirilir. “Bizim şəhər (kənd)” bölməsi şagirdləri 
məktəbə  yaxın olan küçə  ilə  tanış edir, sonrakı dərslərdə  isə  
şəhər nəqliyyatı və  onda özünü aparmaq qaydaları ilə  tanış etməsi 
nəzərdə  tutulur. 
      I sinifdə  “Bizim məktəb” bölməsində  uşaqlar sinif otaqları, 
tədris kabinetləri, məktəb işçilərinin vəzifə ləri və  şagirdlərin 
məktəbdə  özlərini aparma qaydaları və  s. ilə  tanış olurlar. II 
sinifdə  həmin bölmə  üzrə  bilik dairəsi genişlənir, uşaqlar ümumi 
məktəb və  sinif ənənə ləri haqqında geniş biliyə  malik olurlar. 
      “Bizim ev” bölməsində  I sinif şagridləri öz adlarını, soyadlarını, 
ata-analarının ad və  soyadlarını düzgün ifadə  etməyi, ailə  
tərkibini, qohumluq ə laqə lərini, onlarla davranış, ünsiyyət 
məsə lə lərini, mə işət əşyaları və  cihazlarının quruluşunu 
öyrənirlər. II sinifdə  həmin bölmədə  uşaqlar artıq yaşadığı yerin 
xarici ilə  - həyat, bina, blok, mənzil, öz mənzillərinin ünvanının 
düzgün yazılması, binanın ətrafındakı obyektlər ilə  tanış olur, 
onlardan istifadə  edilməsi ilə  mə lumatlanırlar. Təbiətə  qayğılı 
münasibət, böyüklərə  hörmət, kiçiklərə  məhəbbət hissi və  bu 
işlərdə  iştirak etmək, əməyə  hazırlaşmaq istiqamətində  
şagirdlərlə  iş aparmaq mümkün olur.   
      I sinifdə  “Bizim sağlamlığımı” bölməsində  şagirdlər ərzaq məh-
sulları, gidalanma gigiyenası, mədəniyyəti, gün rejimi, şəxsi gigiye-
na qaydaları ilə  tanış olurlar. II sinifdə  isə  bu material bir qədər də  
genişləndirilir. Şagirdlərə  orqanizmi əmə lə  gətirən bir sıra 
orqanlar haqqında sadə  anlayışlar verilir, orqanizm, onun salamlığı, 
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sağlamlı-ğa təsir edən mənfi və  mübət amillər sadə  formada 
çatdırılır. Xəstə-lik, xəstə lik törədicilər, xəstə lik yayıcılar, yolxucu 
xəstə liklər, peyvəndlər və  s. məsə lə lər şagirdlərə  izah edilir. 
     “Bizim şəhər(kənd)” bölməsində  şagirdlər ekskursiya, yaxud 
məqsədli gəzinti prosesində  müxtə lif müəssisə lərdə , tikinti 
işlərilə , təsərrüfat sahə lərində  insan əməyi ilə , küçə  hərəkəti 
qaydaları, yol hərəkəti, yol işləri, işiqforun işi ilə  tanış olurlar. II 
sinifdə  isə  şagird-lər şəhərin (kəndin) adı, tarixi, məqliyyat 
növləri, nəqliyyatdan istifadə  və  orada özünü aparmaq, yeraltı 
keçidlər, onlardahərəkət etmək və  s. davranışla tanış edilir. Eyni 
zamanda şagird bu işləri praktik olaraq həyata keçirir. 
    I sinifdə  “Doğma respublikamız” bölməsini keçən müə llim 
müxtə-lif şəkil və  açıqcalardan, fotoalbomlardan, müxtə lif kino və  
audio va-sitə lərindən istifadə  etməklə  şagirdlərə  milli bayram və  
mərasimlə-ri, tarixi günlərin qeyd edilməsini, respublikanın adı, 
idarə  orqanları, bayrağı, himni, gerbi, pulu, çoxmillətli tərkibi ilə  
tanış edir. Respubli-kanın dünyada mövqeyini açıqlayır. II sinifdə  
isə  şagirdlər Azərbay-canın iri rayon və  şəhərləri (Gəncə , 
Sumqayıt, Mingəçevir, Naxçıvan, ƏliBayramlı və  b.), respublikanın 
yerütü və  yeraltı sərvətləri, iqtisa-diyyatı, xalqın adət-ənənə ləri, 
mədəniyyət və  incəsənəti ilə  yaxından tanış olmaq imkanına 
malik olurlar. Bu bölmədə  şagirdlər ə lamətdar hadisə  və  günərin 
qeyd edilməsi qaydalarını öyrənir və  belə  tədbir-lərin iştirakçısı 
olurlar.   
     Doğma təbiətin öyrənilməsinə  kursda daha çox vaxt ayrılır. 
Yerli fauna və  flora ilə  tanışlıq mövsümə  uyğun aparılır. Bundan 
başqa il boyu şagirdlər təbiəti müşahidə  edirlər. Havanın, vaxtın, 
müxtə lif vaxtlarda insan əməyi, bitki və  heyvanların həyatları və  s. 
şagirdlərə  öyrədilir. Bunun üçün ekskursiyalar, müşahidə  və  əşya 
dərsləri təş-kil olunur. Dərslərin çoxu təbiətin qoynunda keçirilir. 
Digər ölkə-lərin fauna və  florası haqqında materialı isə  müə llim 
əşya dərslərin-də  şəkillər, diafilmlər və  s. üzrə  verir. Ekskursiya 
və  gəzinti zamanı ə ldə  etdikləri materiallarışagirdlər bir daha 
müşahidə , müqayisə , təhlil edirlər. Onlardan praktik 
məşğə lə lərdə  herbari, kolleksiya düzə ltməyi öyrənir, canlı 
guşədə  bitki və  heyvanlara qulluq edirlər. 



7 

 

     II sinifdə  bu bölmə  ilə  bağlı şagirdlər ev heyvanları və  vəhşi 
heyvanları, mədəni və  yabanı bitkiləri fərqləndirməyi, tanımağı, 
fay-dalı və  zərərvericiləri müqayisə li öyrənməklə  təbiəti  
mühafizə  işlə -rində  iştirak etmək imkanı qazanırlar. Onlar bitki və  
heyvanlara qul-luq etməyi, yaralılara qayğı göstərməyi, yuva 
düzə ldərəkağaclardan asmağı və  s. öyrənirlər.  Təbiətdə  baş 
verən mövsümi hadisə ləri, on-ların xarakterik xüsusiyyətlərini, 
insanların fəsillər üzrə  əmək fəa-liyyətlərini öyrənir və  öz 
fəaliyyətlərini aldığı biliklər üzərində  qu-rurlar. 
1997-ci ildə  proqramda bir qədər dəyişiklik edilmişdir. Mövzular 
sistemlə  və  konkret verilmişdir(Bax.səh.13-ə). 
    2000-ci ildə  isə  proqram səh. 25-dəki kimi yenidən işlənmişdir. 
Burada fənnin sərbəst tədrisi sıxışdırılmış və  “ekskursiya, 
müşahidə , əşya dərsi və  praktik iş” adı altında “Əlifba”, “Oxu” 
dərslikləri içərisi-nə  daxil edilmişdir. 
    Ətraf aləmlə  tanışlıqdan ən yeni proqram 2002-ci il “ibtidai 
məktəb və  məktəbəqədər tərbiyə” metodik məcmuəsinin 3-4-
cü nömrə lərində  verilmişdir. Burada da “Əlifba”, “Ana dili”, “Oxu” 
dərslərinin içərisində  müvafiq mövzuların müşahidə  və  
ekskursiya dərsləriformasında keçilməsi planlaşdırılmışdır. 
     Proqramların hansı formada dəyişdirilməsi, 
təkmilləşdirilməsinə  baxmayaraq fənnin məqsəd və  vəzifə ləri 
eynidir. Yəni şagirdləri el-mi biliklərlə  silahlandırmaq, bu günün 
tə ləbə ləri baxımından əsil və-tənpərvər, bəşəri dəyərlərə  
malik, milli dəyərləri özündə  əks etdirən cəmiyyət qurucusu kimi 
yetişdirmək. 
     “Ətraf aləmlə  tanışlıq” dərslərində  şagirdlərin tə fəkkürü, nitqi, 
bi-lik və  bacarıqları inkişaf etdirilir. Ona görə  də  şagirdlərə  daha 
asan məsə lə ləri öyrətməkdən başlamaqla, onlarda sadə  
anlayışları for-malaşdırmalı və  tədricən mürəkkəb anlayışların 
öyrədilməsinə  ke-çilmə lidir. Bu dərslərdə  müə llim şagirdərin 
müstəqilliyinə  xüsusi diqqət yetirmə li olur. Müə llim ev 
tapşırıqlarını elə  seçmə lidir ki, şa-girdlər onu yerinə  yetirərkən 
biliklərini daha da genişləndirsin, hə-yata tətbiq etməyi bacarsın. 
Şagirdlərin müstəqilliyini və  müşahidə -çilik qabiliyyətlərinin 
inkişafında müşahidə  gündə liklərinin işlənmə-si çox böyük 
əhəmiyyətə  malikdir. Belə  dərslərdə  şagirdlər müə lli-min 
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köməyi ilə  ayrı-ayrı faktları dərk etməkdən onu ümumiləşdir-
məyə  keçirlər. 
     “Ətraf aləmlə  tanışlıq” kursunun tədrisində  bütün yuxarıda 
deyi-lənləri həyata keçirmək üçün müə llimin perspektiv iş planı 
olmalı-dır. Perspektiv plan əsasında müə llim il boyu keçəcəyi 
dərsi əvvə lcə -dən mövzular üzrə  planlaşdırır, istifadə  edəcəyi 
metodları, lazımı əyanilikləri göstərir, tarixləri qeyd eedir. 
Perspektiv iş planı dərs eli-nin əvvə lindən hazırlanmalıdır. 
Müə llim həmin plana uyğun öz işini qurur, dərsləri, müşahidə ləri, 
ekskursiyaları və  digər tədbirləri hə-yata keçirir. 
                                  
                                      Ekologiyanın məqsədi və  vəzifə ləri. 
  “Ekologiya” sözü yunan sözü olub (oykos-ev, logos-eim)  hərfi mənası “ev haqqında elm” deməkdir. 

“Ekologiya” terminini ilk dəfə 1858-ci ildə ingilis alimi Q.D.Toro işlətsə də, bu sözü bir elmi termin kimi 

alman  bioloqu E.Hekkel 1866-cı ildə geniş yaymışdır. Eiə həmin il işıq üzü görmüş “Orqanizmlərin ümumi 

morfologiyası” kitabında o, ekologiyanı “orqanizmlərin yaşadıqları mühitlə münasibətləri haqqında 

ümumi elm” adlandırmışdır. Ona görə yaşayış şəraiti iki yerə: qeyri üzvi və üzvi  yaşayış  şəraitinə 

bölünür. 1909-cu il “Dünyanın yaranmasının təbii tarixi” əsərində E.Hekkel ekologiya elminin daha 

mürəkkəb izahını vermişdir: “Ekologiya çox mürəkkəb və dolaşıq bir halda orqanizmlərin üzvi və qeyri 

üzvi həyat şəraitində ətraf mühitlə münasibətlərini və bir yerdə yaşayan  bütün  orqanizmlərin 

arasındakı qarşılıqlı münasibəti (təbiətin iqtisadiyyatını) öyrənir. Bu günə kimi ekologiya elminin bir 

mənalı, konkret tərifi yoxdur.Ekologiya elminə  olan bir neçə müxtəlif yanaşmalarla baxaq:  

1.1920-il amerika alimi F.Klements – cəmiyyət haqqında elm;  

2.1937-il ingilis alimi Ç.Elton –sosiologiya və heyvanların  iqtisadiyyatı ilə məşğul olan təbii elmi tarix;  

3.1959-il amerika alimi Y.Odum –təbiətin funksiya və strukturunu öyrənən elm;  

4.1977-il rus alimi S.Şvars –təbii yaşayış mühitində heyvanların və bitkilərin həyatını idarə edən qanunlar 

haqqında elm kimi baxmışlar. 

 Ekologiyanın qanunları  iki amili, ekoqress (biosferi və ya təbiətdə  maddə, enerji) və informasiya  

dövranları təsiri  ilə yaranmış maddə, enerji və informasiya axınlarının  sinxronluğunu, uyğunluğunu əks 

etdirməlidir.Yalnız bu qanunlara arxalanaraq,  cəmiyyət  ekoloji  və sosial-iqtisadi inkişafin qarşılıqlı  

əlaqələrini  öyrənə və həll edə bilər. 

Amerika alimi B.Kommoner bu məsələyə daha maraqlı yanaşmış və 1974-cü ildə biologiya və 

bəşəriyyətin təbiətdəyişdirici  təcrübəsini  müəyyən dərəcədə ümumiləşdirərək, sosial ekologiyanın dörd 

qanununu formalaşdırmağa cəhd etmişdir. 

Birinci qanun. Hər şey hər şeylə bağlıdır (əlaqəlidir). 

Bu qanun ekosferdə mürəkkəb qarşılıqlı təsir şəbəkəsinin olduğunu əks etdirir. 

İkinci qanun. Hər şey harasa  getməlidir (itməlidir). 
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Bu qanun materiyanın saxlanması kimi fundamental qanundan ortaya çıxır.O, maddi istehsalın 

tullantılarına yeni nöqteyi-nəzərdən baxmağa imkan verir. Xammal yeni maddələrə çevrilərək, “hər şey 

haradasa olmalıdır” faktı nəzərə alınmadan ətraf mühitə yayılıb. Nəticədə külli miqdarda maddələr 

orada olmaları məsləhət olmayan yerlərdə toplanır. 

Üçüncü qanun. Təbiət yaxşı bilir. İndi yaşayan canlı varlıqların  orqanizmlərinin strukturu və ya 

müasir təbii ekosistemin  təşkili o mənada yaxşıdır ki, onlar əlverişsiz  variantlar içərisindən  diqqətlə 

seçilmiş və istənilən yeni variant yəqin ki, indikindən pis olacaqdır.Təbiətin dəyişdirilməsinin  nəticələrini 

dəqiq bilmədən  təbiəti “yaxşılaşdırmaq”  kimi hərəkətlərə yol vermək  olmaz. 

Dördüncü qanun. Heç nə təmənnasız verilmir. 

B.Kommoner hesab edir ki, bu qanun əvvəlki üç qanunu özündə birləşdirir. Çünki, qlobal 

ekosistem vahid sistem olub , onun hüdudları daxilində  uduş və ya itki ola bilməz, belə ki,  insanın əməyi  

ilə ondan alınmış  hər bir şeyin əvəzi ödənilməlidir. 

Deyilənləri nəzərə alaraq, sosial ekologiyanın aşağıdakı prinsiplərini formalaşdırmaq mümkündür: 

            Bəşəriyyət istənilən populyasiya kimi ölçüsüz, sonsuz  inkişaf edə bilməz. 

 Cəmiyyət öz inkişafında biosfer təzahürlərinin imkanlarını nəzərə almalıdır . 

 Cəmiyyətin davamlı inkişafı alternativ ehtiyatlara və texnologiyalara  vaxtında keçməsindən 
asılıdır. 

 Cəmiyyətin istənilən dəyişdirici  fəaliyyəti ekoloji proqnoza əsaslanmalıdır. 
 Təbiətin mənimsənilməsi biosferin müxtəlifliyini  azaltmamalı və insanların həyat keyfiyyətini  

pisləşdirməməlidir. 
 Sivilizasiyanın davamlı inkişafı insanların əxlaqi keyfiyyətlərindən asılıdır. 

 Hər bir kəs öz hərəkətlərinə görə gələcək qarşısında məsuliyyət daşıyır. 
 Qlobal fikirləşib, lokal hərəkət etmək lazımdır. 
Təbiətin vəhdəti bəşəriyyəti əməkdaşlığa məcbur edir. 

Sosial ekologiya insan fəaliyyətinin uyğun normativini müəyyən edən cəmiyyət və təbiətin  

harmoniyasının şərtlərini açır. İqlimin ekoloji xəritəsinin dəyişməsi yeni əsrin ən prioritet istiqamətli 

qlobal problemidir. Qlobal istiləşmə və “parnik effekti” XX əsrdə texniki tərəqqinin atmosferdə yaratdığı 

ən faciəli, dəhşətli hadisəsi kimi dəyərləndirilməlidir. İstilik effekti əsasən CO2 – nin təsirindən əmələ 

gəlir, daş kömür, neft, qaz və s. yanacaqların yandırılması nəticəsində ildə atmosferə 20 milyard ton CO2 

qarışır. Hər il atmosferə qarışan CO2 – nin miqdarı 0,5%, metan – 0,9%, azot oksidləri – 0,25%, 

hallogenlərin karbon birləşmələri isə 4% artır. Bu isə atmosferdə “parnik effekti” yaradır. 

Təcrübələr göstərir ki, CO2 – nin 2 dəfədən çox artması 20–400C, Şimal Qütbündə isə 60–800C 

istiliyin yaratmasına səbəb ola bilər. Qlobal istiləşmə müxtəlif ekoloji böhranlara – Yer və Kosmos 

arasındakı istilik mübadiləsinin pozulmasına və yerin temperaturunun sürətlə artmasına səbəb ola bilər. 
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                                                   Mühazirə : 4 
 
         CƏMİYYƏT VƏ TƏBİƏTİN TƏSİRİNİN TARİXİ MƏRHƏLƏLƏRİ 

 Bəşəriyyətin tarixi müəyyən mənada insan və təbiətin qarşılıqlı 

təsirinin tarixidir. Müxtəlif dövrlər bir-birindən təbiətə münasibətinə 

və onu mənimsəmə xüsusiyyətinə görə fərqlənir. 

Cəmiyyətin təbiətlə qarşılıqlı təsirinin tarixində bir sıra xüsusi  

dövrləri  ayırmaq  mümkündür. Бirinci dövr-biogen dövr ibtidai icma 

həyat tərzinin mövcud olduğu  paleolit dövrünü əhatə edir. Щəmin 

mərhələdə insan bir növ təbiətin daxilində həll olduğuna görə və onun 

həyat fəaliyyətini toplama və ov təşkil  etdiyinə görə, onu biogen və ya 

adaptasiya dövrü adlandırırlar. Həmin dövrün başlanmasının dəqiq 

tarixini müəyyən etmək mümkün deyildir. Əslində o, insanın xüsusi növ 

kimi yaranması ilə üst-üstə düşür. Arxeologiyanın inkişafı ilə əlaqədar 

bu sərhəd əsrlərin dərinliyinə gedir. Hər halda belə bir fikir söyləmək 

mümkündür ki, paleolit 2 mln. ildən az vaxtı əhatə etmir və o, insan və 

təbiətin qarşılıqlı münasibətində ən uzun dövr olmuşdur. İnsanın 

təbiətə, biosferə təsiri artıq həmin dövrdən başlanmışdır. Bu özünü 

əsasən, bitki örtüyünün dəyişdirilməsində və ayrı-ayrı heyvan növlərinin 

məhv edilməsində göstərirdir.Müəyyən olmuşdur ki, paleolit dövründə 
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insanlar ayrı-ayrı iri otyeyən heyvanları (mamont, nəhəng maral, tüklü 

kərgədan və s.) məhv etmişlər. Bu dövrü açıq funksional sistem 

adlandırırlar. 

İkinci- aqrar dövrdə neolitin əvvəlindən, yəni insan tərəfindən 

torpaqdarn mədəni istifadəyə başlayaraq (e.ə. VIII – VII əsrlər), XVII 

əsrə kimi, yəni geniş sənaye istehsalına kimi olan dövr aid edilir. Sosial-

iqtisadi baxımdan bu dövrə quldarlıq və feodalizm cəmiyyətləri aid 

edilir. 

 Neolit dövründən başlayaraq, əkinçilik və heyvandarlığın inkişafı 

ilə əlaqədar cəmiyyət biosferə güclü təsir göstərmiş, nəticədə planetin 

yaşıl örtüyü xeyli azalmışdır. Meşələrin qırılması, çəmənliklərin 

şumlanması və ev heyvanlarının böyük ərazilərdə otarılması 

planetimizin müxtəlif regionlarının tədricən qumlu və daşlı səhralara 

çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Arxeoloji və paleobotanik tədqiqatların 

göstərdiyi kimi, bu gün cansız hesab edilən Qobу, Qaraqum, Qızılqum, 

Böyük səhrada nə vaxtsa qədim sivilizasiyalar çiçəklənirmiş.  

 Aqrar dövr tarixin texnogen dövrü адландырмышлар, yəni insan 

biosferi fəal şəkildə dəyişmiş, təbiətin qanunauyğunluqlarından öz 

məqsədi üçün istifadə etməyə çalışmışdır. Buna görə də təsədüfi 

deyildir ki, бу дюврдя torpaqbecərmənin və heyvandarlığın 

texnologiyasından ətraflı bəhs edilir. Aqrar dövrünün sonu gəmiçiliyin 

inkişafı, Yeni Dünyanın və Sakit okean adalarının kəşfi, avropalıların 

Hindistan, Çin, Afrika, Mərkəzi Asiya və Şərqi Sibirə daxil olması ilə 
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səciyyələnmişdir. Bütün bunlar Yerin təbiəti, onun meşə, su, yer, 

mineral ehtiyatları haqqında təsəvvürləri dəyişmiş, onlardan istifadənin 

yeni imkanlarını açmışdır.Lakin gəmiçiliyinin inkişafı dəniz tədarükünün, 

ilk növbədə balina və digər dəniz heyvanlarının ovunun artmasına 

səbəb olmuşdur. Nəticədə dəniz məməlilərinin sayı azalmışdır. Bununla 

yanaşı, bir iri yelkənli gəminin tikilməsi 400 ədəd yüzyaşlı palıd ağacının 

kəsilməsini tələb edirdi.“Məğlubedilməz armada”nın hazırlanması 

İspaniyaya yarım milyon seçmə ağaca başa gəlmiş, bu ağacların 

kəsilməsi nəticəsində dağ yamaclarında eroziya prosesləri sürətlənmiş 

və landşaftın əlverişsiz şəkildə dəyişməsinə səbəb olmuşdur . 

Üçüncü- sənaye dövrü təbiət-cəmiyyət münasibətlərinin tarixində 

texnogen əsrin kulminasiyası olmuşdur. Bu mərhələ XVII əsrdən 

başlayıb XX əsrin ortalarında qurtarır (yarım qapalı  funksional sistem). 

 Sənaye inkişaf etdikcə cəmiyyətin təbiətə təsiri tamamilə yeni 

məna kəsb etmişdir. Dağ-mədən və metallurgiya inkişaf edir. Yanar 

mineral ehtiyatların yandırılması hesabına enerji istehsalı dəfələrlə artır. 

Yeni maddələrin sintezi, zəhərli maddələrin böyük ərazilərə yayılması və 

kənd təsərrüfatının kimyalaşdırılması hesabına insanın biosferə kimyəvi 

təsiri keyfiyyətcə dəyişir. 

 İlk vaxtlar biosfer ekosistemləri, özünü tənzimləmənin təbii 

prosesləri hesabına bu təsirlərin öhdəsindən asanlıqla gəlirdi. Lakin 

istehsal fəaliyyətinin miqyası və tempi artdıqca ekosistemin özünübərpa 
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imkanları tükənirdi. Biosferin bioloji, kimyəvi və fiziki göstəricilərində 

nəzərə çarpacaq dəyişikliklər müşahidə edilirdi. 

 XX əsrin ortalarından etibarən istehsalın  təbiətə təsir dairəsinin 

qlobal xarakter alмaсы baş verir. Təbii mühitin tükənməsi sayəsində 

istehsalın sonrakı genişlənмəsinin qeyri-mümkünlüyü ilə bağlı vəziyyət 

yaranır(qapalı funksional sistem). 

 İndiki-informasion-ekoloji  dövrdə  cəmiyyət və təbiətin  qarşılıqlı 

əlaqəsində sənayeləşdirmədən informasionekoloji  dövrə (postsənaye) 

keçid baш verir. Bu dövr planetin  ehtiyatlarının və  biosferin çoxsaylı 

pozuntуları bərpа etmək imkanının məhdudluğunun  dərk  edilməsi ilə 

səciyyələnir. Bununla belə, elm və texnikanın yüksək səviyyəsi texnika 

və istehsal  texnologiyasını alternativ, biosfer üçün  ziyansız əsasda 

inkişaf etdirməyə  imkan verir.  

          Bütövlükdə bu dövrün  nəticələrindən bütün bəşəriyyətin gələcəyi 

asılıdır. Ümumilikdə cəmiyyətin təbiəti mənimsəmə üsulundan asılı 

olaraq tarixi aşağıdakı dövrlərə bölürlər: insan yarandığı gündən bütün  

paleoliti daxil etməklə biogen, neolit dövründə  yaranmış və maşınlı 

istehsala qədər davam  etmiş aqrar , XVII-XX əsrləri əhatə edən  sənaye 

və nəhayət , keçid dövrümüzdə müşahidə  edilən informasion –ekoloji 

(postsənaye) dövur.   Инсан щеч заман ятраф мцщитдян айрылыгда тяърид олунмуш шяраитдя 

йашайыб йарада билмяз. Артыг гейд ет-дийимиз кими о даим тябият щадисяляринин бурульанында ъяряйан едир, 

тябиятин бцтцн факторлары иля гаршы– гаршыйа дурараг онун бир сыра амиллярини юз ирадяси чярчивясиндя 

тянзимляйиб идаря етмяйя чалышыр. Бу ъящятдян сяс дя ятраф мцщитин мцяййян щялледиъи структурларындан 

биридир. Чцнки, инсан щеч вахт там сакитликдя йашайа билмяз. Беля шяраит онун синир системиня няинки 

йоруъу щятта мящведиъи тясир эюстярир. Диэяр тяряфдян йцксяк тонлуглу сяс инсан цчцн дящшятли язаб 
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демякдир. Нормал эцъя малик сяс юзцнцн мцяййян олунмуш тезликдя вя ясрарянэ-ликдя бцтцн 

ъямиййятляр цчцн ваъиб олса да ифрат дяряъядя йаранмыш сяс– кцй инсанын зювгцнц корламагла йана-шы 

щятта онун ешитмя органына беля зярярли тясир эюстярир. Данылмаз бир фактдыр ки, биз щамымыз мцхтялиф 

дяряъя-лярдя дя олса бундан чох бюйцк язиййят чякирик. Инсанын ешитмя органынын сяс дальаларыны гябул 

етмяси гейри– сабит бир щалдыр. Йаш хцсусиййятиля ялагядар олараг о, даим дяйишкянлийя мяруз галыр. Ушаг 

йашларында сясин гавранылмасы даща эцълц олур, бу габилиййят тядриъян зяифляйир. Бу ъящятдян дя ясасян 

йцксяк тезликли сяслярин гав-ранылмасы даща чятин олур. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, сясин 

гавранылмасында щяссаслыьын зяифлямяси нормал щалдыр. Лакин ешитмянин зяифлямяси бир сыра диэяр 

хошаэялмяз сябяблярдян дя баш веря биляр ки, бунун да нятиъя-си гисмян вя йа там карлыг ола биляр. Бу 

сябябляр ичярисиндя йцксяк сяскцй мцщцм рол ойнайыр. Ящямиййятли бир фактор кими сясин зийанлы тясирини 

ашкар едян, онун сявиййясини тяйин едян субйектив гиймят сясин гыъыгланды-рыъылыг амили кими тясир 

етмясидир. Елмдя сцбут олунмушдур ки, зещни ямякля мяшьул олан, йарадыъылыьа мейлли хцсуси габилиййятли 

адамлар сяс гыъыгларыны ади пешя сащибляриндян даща ити вя тез дуйуб гябул едирляр. Мящз бу бахымдан 

щай– кцйц йалныз арзуолунмаз вя наращатлыг тюрядян бир манея кими гябул етмяк олар.  Инсанын ешитмя 

габилиййяти мцхтялиф тезликли сяслярин гаврайышына гаршы мцхтялиф дяряъядя щяссаслыг эюстя-рир. Йяни, 

йцксяк тона гаршы дуйум ашаьы тона олдуьундан даща чох олур. Мцхтялиф эярэинликли сяс дальаларынын 

инсан организиминя тясири йалныз онун интенсивлийиндян дейил, щям дя сясин тезлийиндян асылыдыр. Шящяр 

мцщитинин сакини сяси даща эениш диапозонда ешидя биляр, йяни 20–дян 12000 к/щерся гядяр олан сясин 

санийя ярзиндя дальавари щядди нязяря чатдырмаг мцмкцндцр. Нязяриййяйя ясасян беля демяк олар ки, 

12000 щерсдян йухары тез-лийя малик олан ултрасяс дальаларына инсан цмумиййятля реаксийа вермямялидир. 

Амма мцшащидяляр сцбут едир ки, бу ъцр ешидилмяз ултратясир инсанда анлашылмаз щалсызлыьын вя баш 

эиъяллянмяляринин ясас сябяби ола биляр.  

Инфрасяс– цмуми тезлийи 20 щерсдян ашаьы олан сяс дальаларыдыр. Бу дальалар да ешидилмяз олдуьу 
щалда организм цчцн бюйцк эярэинлик йарадыр. Чцнкц инсан она гаршы гяти лагейд дейилдир. Франсыз 
алимляри бир сыра тяърц-бялярля исбата йетирмишляр ки, чох ашаьы тезликли ултрасясляр организмдя резонанс 
йарадараг инсанын бцтцн дахили органларына ящямиййятли дяряъядя сирайят едиб онларын нормал функсийасыны 
позараг бир сыра хястяликлярин мян-бяйиня чеврилир. Мящз бу ъящятдян алимляр инфрасяс дальаларыны– «юлцм 
шцасы» адландырмышлар. Щятта ян кичик сявиййядя беля инфрасясин йаратдыьы енержи сащяси бир чох ъидди 
хястяликлярин баш вермясиня сябяб олур. Експери-ментляр эюстярир ки, ясасян 7 щерс тезликли сясляр 
организмя даща эцълц тясир гцввясиня маликдир. Адятян тяййаря сярнишинляри арасында наращатлыьа даща 
чох раст эялинир. Онларын кечирдикляри хошаэялмяз щаллар вя эярэинлик мящз инфрасяслярин тясириля баьлыдыр.  

Инфрасясин узунмцддятли тясири организм цчцн даща тящлцкялидир. Шящяр сакинляринин яксяриййятиндя 
синир позьунлуглары иля мцшайият олунан бир чох хястяликлярин сябяби вя йарадыъысы ясасян инфрасяс 
дальаларыдыр. Ешидилмяз олан бу дальалар ян галын диварлары беля щеч бир манея олмадан чох асанлыгла йарыб 
щяйатымыза вя мяишя-тимизя дахил олурлар.  

Ири шящярлярдя сянайе обйектляри вя няглиййатын йаратдыьы сясляр о ъцмлядян мяишят ъищазлары, радио 
вя телевизийа инсан организми цчцн чох эцълц сяс щцъумлары йарадырлар. Сясин бир чиркляндириъи амил кими 
ятраф мцщитдя йаратдыьы тящлцкя щаванын вя суйун чирклянмяси гядяр чох горхулу вя ъидди проблемдир.  

Инсанда мцхтялиф стресс йарадан ща кцй онун саьламлыьынын вя ращат щяйат тярзинин гянимидир. Сяс 
йал-ныз карлыьын сябябкары дейил. О, ейни заманда организми бир чох физиоложи дяйишкянликляря эятириб 
чыхарыр. Даща дягиг десяк ган– дамар системинин мцхтялиф позулмаларынын, дахили секресийа вязляринин вя 
тяняффцс йолларынын хястяликляринин сябябкарына чеврилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн бу садаланан 
патоложи щаллар мящз сяс– кцйцн тясири алтында синир системиндя баш верян цмуми эярэинлийин нятиъясиндя 
мейдана чыхыр. Сцбут едилмишдир ки, щятта ана бятниндяки дюл беля сяс– кцйцн зярярли тясириндян хали 
дейилдир. Сарсыдыъы, эур сясляр ана бятниндя инкишафа тясир эюстяриб кюрпянин синирляринин эярэинлийиня сябяб 
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олур. Ябяс дейилдир ки, чох заман сясин организмя эюстярдийи юлдцрцъц тясири йцксяк радиасийа эцъц иля 
мцгайися едирляр.  

Сясин йаранма сябябляри вя мянбяяляри чох мцхтялиф, щям дя рянэарянэдир.Одур ки, онунла 
мцбаризя дя чохшахяли апарылмалыдыр. Чцнки сяскцй инсанын нормал истиращятиня мане олмагла йанашы 
онун мяняви вя физики эцъцнцн бярпасыны позур, йуху гядяр организм цчцн ваъиб олан просесин 
позулмасына сябяб олур. Мялумдур ки, щайкцй гулаьын сяс анализаторуна тязйиг эюстяряряк онун даим 
эярэин вязиййятдя олмасына шяраит йарадыр. Бу да баш бейин йарымкцряляринин габыг маддясиндя 
тормозланмайа сябяб олур ки, нятиъядя инсанын фяалиййятинин шярти рефлектор принсипи дяйишкянликляря 
мяруз галыр.  

                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                               Mühazirə :2 
 
         Məktəbəqədər müəssisədə tərbiyə və təlim proqramına  

                             verilən pedaqoji tələblər  

 

 

Proqram tərtib olunarkən aşağıdakı prinsiplərin əsas götürülməsi:  

1. Pedaqogikanın, tərbiyənin ideya istiqaməti, həyatla əla-qəsi, uşağın yaş və fərdi 

xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, tər-biyənin müxtəlif cəhətlərinin qarşılıqlı 

əlaqəsinə kompleks yana-şılması və s. prinsiplərinə ciddi əməl olunması.  

2. Proqram vəzifələrinin tədricən mürəkkəbləşməsi və ardıcıllığının təmin 

edilməsi.  

3. Uşaqların hərtərəfli inkişafının təmin olunmasına riayət olunması.  

4. Didaktik oyunlar ilk növbədə əqli tərbiyənin vasitəsi olsa da, uşaqlar arasında 

qarşılıqlı münasibətlərin tərbiyə olun-ması, onların təşəbbüskarlığının təşkilində 

özünüdərketmə və özünütərbiyələndirmə vasitəsi kimi də istifadə edilməsinin əhə-

miyyəti.  

5. Hər həftədə bir yüngülləşdirilmiş günün təşkil edilməsi (cümə günü) və həmin 

gün məşğələ keçirilməsi.  

6. Proqram hazırlanarkən coğrafi iqlim, iqtisadiyyat, milli-mədəni şəraitin də əsas 

götürülməsi.  

7. Proqramlarda tərbiyə-təlim vəzifələrinin müvəffəqiy-yətlə həyata keçirilməsi 

uşaq bağçası ilə ailənin vahid qarşılıqlı əlaqəsi əsasında ola bilməsi.  
“Məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə və təlim proqramı” tərtib edilərkən psixoloji 

yükün normal olması, onların müvafiq inkişaf imkanlarının əsas götürülməsi.  

Proqramda uşaq həyatının ilk altı ilində fiziki, əqli, mənəvi, əmək, estetik 

tərbiyəsinin həyata keçirilməsi imkanlarının şərh edilməsi.  
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Uşaqların məktəbə qəbulu 6 yaşdan başladığı üçün proqramda məktəbəqədər yaş 

dövrü psixi-fizioloji və metodoloji baxımından aşağıdakı qaydaların təsnif 

olunması:  

- anadan olduğu vaxtdan 1 yaşınadək;  

- körpəlik dövrünün birinci qrupu;  

- 2 yaşdan 3 yaşadək – körpəlik dövrünün böyük qrupu, eyni zamanda bağça 

dövrünün kiçik qrupu;  

- 3 yaşdan 4 yaşadək – bağça dövrünün orta qrupu;  

- 4 yaşdan 5 yaşadək – bağça dövrünün böyük qrupu;  

- 5 yaşdan 6 yaşadək – bağça dövrünün məktəbəhazırlıq qrupu.  

Proqramda hər bir qrupda tərbiyə-təlim işlərinin məz-mununu iki bölmədə 

verilməsi:  

I bölmə: Uşaq həyatının təşkili və tərbiyəsi  

II bölmə: Məktəbəqədər təlim  
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Proqramda qruplar üzrə uşaqların fəaliyyət prosesinin (oyun, məşğələ, əmək) 

tərbiyəsinin vəzifə və məzmununun aydın şərh olunması. Proqramın birinci 

bölməsində məktəbəqədər yaşlı uşaq-ların illər üzrə yaş xüsusiyyətləri (çəkisi, 

boyu, mərkəzi sinir sis-teminin fəaliyyəti, hərəkəti, ünsiyyət cəhəti, psixi inkişaf və 

s.) verilməsi. Proqramın ikinci bölməsində körpəlik dövründə, bağçanın kiçik, orta, 

məktəbəhazırlıq qurumlarında tərbiyənin vəzifələri, oyun rejimi, ona əməl 

olunması, uşaqlarda sağlamlığın və fiziki 20 inkişafın qayğısına qalmaq, mədəni 

davranış və mədəni gigiyena vərdişləri və s. məsələlərin əhatə olunması. 

 Təhsil sisteminin ölkəmizdə mövcud olan təlim-tərbiyə müəssisələrinin 

məcmusundan ibarət olması. Buraya dövlət və özəl statuslu məktəbəqədər tərbiyə 

müəssisələrinin (məktəblərin), peşə və ixtisas məktəblərinin, texnikum, kollec, 

gimnaziya, seminariya, lisey, ali ixtisas məktəbləri, universitetlər, institutlar, 

bakalavr, doktorantura, akademiya, məktəbdənkənar tərbiyə ocaqları, 

təbiətsevənlər və bacarıqlı əllər situasiyalarının daxil olması.  

Hər bir ölkənin iqtisadi və ictimai quruluşuna müvafiq şə-kildə təhsil sisteminin 

dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş prinsiplər əsasında qurulması.  

Təhsil sisteminin Azərbaycan Respublikasının Konstitusi-yası və Təhsil Qanunu 

əsasında idarə olunması.  

Qanunda deyilir: “Təhsil sistemi müxtəlif pilləli Təhsil proqramlarını ardıcıl həyata 

keçirən Təhsil müəssisələri şəbə-kəsindən, təhsilin idarəetmə orqanlarından, təlim-

tərbiyə prosesi ilə məşğul olan digər müəssisə və təşkilatlardan ibarətdir”.  

Təhsil sisteminin əsas prinsiplərinin dövlətimizin Konsti-tusiyasında və Təhsil 

Qanununda təsbit olunması.  

Təhsilin elmi xarakter daşıması və elm, texnika və mədə-niyyətin ən yeni 

nailiyyətləri əsasında təkmilləşdirilməsi.  

Təhsildə aşağıdakı formaların mövcud olması:  

1. Əyani təhsil  

2. Qiyabi təhsil  

3. Evdə təhsil  

4. Məsafədən təhsil (distant təhsil)  

Təhsil müəssisələrinin aşağıdakı tiplərinin mövcudluğu:  

1. Məktəbəqədər təhsil  

2. Ümumi təhsil (ibtidai, natamam orta, orta)  

3. İbtidai peşə ixtisas  

4. Orta peşə ixtisas  
5. Ali peşə ixtisas  

6. Əqli və ya fiziki inkişafı qüsurlu uşaqlar üçün xüsusi təhsil müəssisələri  

7. Əlavə təhsil (məktəbdənkənar təhsil, ixtisasartırma və yenidənhazırlanma) 

müəssisələri  

Məktəbəqədər təhsilin məqsədinin uşaqların erkən yaşların-dan fiziki, əqli, mənəvi 

və psixi inkişafını pedaqoji qanunlar əsa-sında ilkin bilik, bacarıq və vərdişlərin 

formalaşdırılması, özülün qoyulması və uşaqların gələcək normal inkişafını təmin 

etməkdən ibarət olması. 
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Məktəbəqədər təhsilin ailədə və məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində həyata 

keçirilməsi.  

Məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsinin tipləri, məktəbəqədər müəssisə ilə uşağın 

valideynləri (və ya onu əvəz edən şəxs) ara-sında müqavilə. Bu sənədin müəssisə 

ilə valideyn arasında tər-biyə, təlim, xidmət, sağlamlaşdırma sahəsindəki hüquqi 

münasi-bətləri müəyyən etməsi.  

 

                     Azərbaycanda ilk məktəbəqədər tərbiyə  müəssisələrinin                               

fəaliyyəti  

1907-ci ildə ilk dəfə olaraq Bayıl qəsəbəsində “Dəcəllər məktəbi adlanan uşaq 

bağçasının təşkil olunması. 1916-cı ildə Bakıda Qadın gimnaziyası yanında uşaq 

bağçasının açılması.  

N.Nərimanovun uşaq bağçalarının təchizinə böyük kömək-lik göstərməsi.  

1920-ci il iyun ayının 28-nə kimi Bakıda və onun sənaye rayonlarında 35, Gəncə 

qəzasında 8, Nuxa qəzasında 6, Şuşada 5, Qubada 1, Qazaxda və Göyçayda 3, 

Lənkəranda 2 və Şamaxıda 1 uşaq bağçasının açılması.  

1920-21-ci illərdə “Məktəbəqədər uşaqlar üçün nağıllar məcmuəsi”, “Tərbiyə 

prinsipləri”, Uşaq bağçalarını necə təşkil etməsi və onun işini aparmaq qaydaları” 

adlı kitabların nəşr olunması.  

1924-25-ci illərdə Respublikada fəaliyyət göstərən 19 uşaq bağçasında 1096 uşaq 

tərbiyə alırdısa, 1930-1931-ci dərs ilində 463 uşaq bağçasında 13549 uşağın 

tərbiyə alması. 1926-cı ildə Dövlət Elmi Şurası tərəfindən “Uşaq bağçaları üçün 

“Nizamnamə”nin təsdiq edilməsi. 
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Mühazirə : 5 

 Ətraf aləmlə  tanışlığın tədrisi 
Metodikasının inkişafı. 

 
     Ətraf aləmlə  tanışlıq fənni bioloji fənlərə  daxildir. Lakin bioloji 
fənlər orta məktəbdə  qədimdən keçilməyə  başlamış, ətraf 
aləmlə  tanışlıq fənninin tədrisinin tarixi yaxın vaxtlara təsadüf 
edir.  
     İlk də fə  1848-ci ildə  təbiət elmlərinin, o cümlədən 
təbiətşünaslı-ğın tədrisi nəzərdə  tutulmuş və  tədris planına daxil 
edilmişdir. O vaxtdakı tədris planına əsasən I sinifdə  təbiət 
haqqında ümumi mə-lumat verilməsi təsdiq edilmişdir. II və  III 
siniflərdə  Zoologiya, IV-V siniflərdə  botanika, VI sinifdə  
mikrobiologiya, VII sinifdə  İnsanın anatomiyasıvə  fiziologiyasının 
keçilməsi nəzərdə  tutulmuş və  tədris planına daxil edilmişdir. 
Həmin tədris planından uzun illər istifadə  edilmişdir. Əlbəttə , o 
dövrün tədris planları və  fənlərin tədrisi işləri-nin qüsurları var 
idi. İnqilaba qədər Rusiya gimnaziyalarında biolo-giya elmlərinin 
tədrisi qeyri standart formada həyata keçirilirdi. İn-qilab qalib 
gə ldikdən sonra orta ümumtəhsil məktəblərində  təbiət 
fənlərinin tədrisinə  xüsusi əhəmiyyət verilməyə  başlandı. Lakin 
tə-biət fənlərinin tədrisində  saatların miqdarı sabit olmamış 
müxtə lif dövrlərdə  artmış və  azalmışdır. 
Təbiətşünaslıq, eləcə  də  biologiya kurslarının tədris planı da sabit 
olmamışdır. 
     1968-ci ildə  orta məktəbin tədris planına görə  bioloji fənlər 
aşağı-dakı qaydada bölüşdürüldü: 

1. Təbiətşünaslıq II, III, Iv siniflərdə  
2. Botanika – V və  VI sinfin birinci rübündə  
3. Zoologiya – VI sinfin son rübü və  VII sinifdə  
4. İnsan anatomiyası və  fiziologiyası – VIII sinifdə  
5. Ümumi biologiya X sinifdə  keçirilirdi. 

    1986-cı ildə  orta ümumtəhsil məktəblərinin 11 illik olması ilə  
ə laqədar tədris planında bioloji fənlər aşağıdakı kimi 
planlaşdırıldı: 

1. Təbiətşünaslıq III və  IV siniflərdə  
2. Bitkilər VI-VII siniflərdə  
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3. Heyvanlar VII-VIII siniflərdə  
4. İnsan və  onun sağlamlığı IX sinifdə  
5. Ümumi biologiya X-XI siniflərdə  

Təbiət haqqında şagirdlərə  hərtərə fli bilik vermək, onların 
dünya-görüşünün aşağı siniflərdən artırılması və  üçüncü sinifdə  
təbiətşü-naslığın tədrisinə  hazırlamaq məqsədilə  1994-cü ildə  
tədris planına maraqlı bir fənn “Ətraf aləmlə  tanışlıq” fənni salındı 
və  I-II siniflərdə  keçilməsi təsdiq olundu. 
     Tədris olanına uyğun olaraq I-II siniflərdə  Ətraf aləmlə  tanışlıq 
fənninə  hə ftədə  I saat vaxt ayrılmış, proqram tərtib edilmişdir 
(İbti-dai siniflərin proqramları, Bakı, 1996-cı il). 
     Fənnin proqrammı M.Cabbarova və  L.Rzayeva tərə findən işlən-
mişdir. Onun olduğu kimi verməyi lazım bilirik. 

I sinif 
(Hə ftədə  1 saat hesabı ilə , cəmi 32 saat) 

I. Bizim məktəb (2saat). 
II. Bizim ev (2saat) 

III. Bizim sağlamlığımız (2saat). 
IV. Bizim şəhər(kənd) (3saat). 
V. Doğma respublikamız (5saat) 

VI. Doğma təbiət (18saat) 
                              Yay (2saat) 
                              Payız ( 6saat) 
                              Qış (6saat ) 
                              Yaz (6saat) 

II sinif 
(Hə ftədə  2 saat hesabı ilə , cəmi 34 saat) 

I. Bizim məktəb (2saat). 
II. Bizim ev (2saat) 

III. Bizim sağlamlığımız (2saat). 
IV. Bizim şəhər(kənd) (3saat). 
V. Doğma respublikamız (6saat) 

VI. Doğma təbiət (19saat) 
              Yay (2saat) 
                             Payız ( 6saat) 
                           Qış (6saat ) 
Yaz (6saat) 
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    Yekun. Yay tapşırıqları (1saat0. 
     1997-ci ildə  L.Rzayeva tərə findən I və  II sinifdə  ətraf aləmlə  
ta-nışlıq üzrə  iş planlaşdırılmış, hər iki sinifdə  ildə  32 saat tədris 
nə-zərdə  tutulmuşdr. Burada mövzular bir qədər konkret 
işlənmişdi. Bölgü mövzular bir qədər konkret işlənmişdi. Bölgü 
aşağıdakı kimi olmuşdur. 
İzahlı bölgü 
   (Hə ftədə  2 saat hesabı ilə  il Isinifdə  32 saat) 

1. “Ətraf aləmlə  tanışlıq” fənninin məqsədi və  vəzifə ləri 
haqqında sadə  mə lumatın verilməsi. Uşaqların yayın 
ə lamətləri ilə  tanış edilmə ləri. “Müşahidə  gündə liyi”ndən 
istifadə  ilə  tanışlıq. 

2. Məktəb binası. Orada davranış qaydaları ilə  tanışlıq. 
3. Yayda insanların əməyi və  uşaqların istirahəti ilə  tanışlıq. 
4. Məktəbin işçilərinin vəzifə ləri, onların əməyinə  hörmət, 

onlar-la ünsiyyət qaydaları, dərsdə  davranmaq intizamı ilə  
tanışlıq. 

5. Evin ünvanı, ailə  üzvlərinin adları, vəzifə ləri və  onların 
əməyi-nə  hörmət. Mənzil, onun avadanlığı, təchizatı, mə işət 
problem-ləri ilə  tanışlıq. 

6. Doğma ailə , ailədə  psixoloji mühit, ailə  üzvləri arasında 
vəzifə  bölgüsü, ailədə  qarşılıqlı münasibət, kömək, qayğı, 
ailə  ənənə -ləri. 

7. Payızın ə lamətləri, onun yaydan fərqi ilə  tanışlıq. 
8. İnsan orqanizmi, sağlamlığın əhəmiyyəti və  şərtləri ilə  

tanışlıq. Qidalanma mədəniyyəti. Şəxsi gigiyena qaydalarının 
gözlənmə -si ilə  tanışlıq. 

9. Bitki və  heyvanların həyatı. Insanların əməyi üzərində  
müşahi-də . 

10. Gün rejimi: gimnastika, tə lim əməyi, ailədə  əmək, 
istirahət və  əyləncə lərin növbə ləşdirilməsi və  düzgün 
yerinə  yetirilməsi ilə  tanışlıq. 

11. Təbiətə  (bağa, parka, çölə , meşəyə) ekskursiya. 
12. Şagirdlərin yaşadıqları yaşayış məntəqəsi, məktəb, 

onun ətrafındakı binalara, küçə  (yol), küçədə  (yolda) 
davranış qay-daları, küçə  (yol) hərəkət qaydaları, keçid, 
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sfetofor, yol işarə-ləri, küçəni (yolu) keçmək qaydaları ilə  
tanışlıq.  

13. Ağac yarpaqlarının müxtə lifliyi və  ya köçəri quşlara həsr 
olunmuş əşya dərsi. 

14. Nəqliyyatın növləri, ictimai nəqliyyatda davranış 
qaydala-rı. Küçə  və  yol qaydalarının təkrarı. 

15. Ekskursiya və  gəzinti zamanı toplanmış ağac yarpaqları 
və  həşəratlardan kolleksiya və  herbarilərin hazırlanması. 

16. Təbiətə  ekskursiya. 
17. Qışın ə lamətləri, qışın payızdan fərqi ilə  tanışlıq. 
18. Yaşayış məntəqəsində  ictimai binalar (mağaza, 

kinoteatr, uşaq baxçası, poçt, tibb məntəqəsi və  s. ) ilə  
tanışlıq. Tikintidə , başqa sahə lərdə  texnikadan istifadə , insan 
əməyini yüngülləş-dirən maşınlarla, müxtə lif peşə  sahibləri, 
onların əməyi, kəndin şəhərə  və  şəhərin kəndə  köməyi ilə  
tanışlıq. 

19. Qışda şəhərdə  (kənddə) insanların həyat qayğıları, 
əməyi, uşaqların əyləncə ləri. 

20. Azərbaycan, onun təbiəti, gözə llikləri, sərvətləri, iri 
şəhər-ləri və  s. ilə  tanışlıq. 

21. Bitkilər, quşlar və  heyvanların həyatı, insanların əməyi 
üzərində  müşahidə . “Həmişəyaşıl bitkilər” mövzusunda 
kollek-siya düzə ltmək. 

22. Müstəqil, demokratik respublikamız, respublikamızın 
dövlət rəmzləri ilə  tanışlıq. 

23. Təbiətin qış mənzərəsi və  insanların əməyi ilə  tanışlıq 
məqsədilə  ekskursiya. “Qışlayan quşlar” mövzusunda 
albomun tərtibi. 

24. Respublikamızın paytaxtı Bakı şəhəri ilə  tanışlıq. 
25. Yazın ilkin ə lamətləri ilə  tanışlıq məqsədilə  müşahidə . 
26. Azərbaycanda yaşayan xaqlar, onların dilləri, adət və  
ənə-nə ləri, vahid ailədə  birləşmə ləri ilə  tanışlıq. 

27. Yazda insanların həyat qayğıları, əməyi ilə  tanışlıq. 
28. Təbiətin donunu necə  dəyişməsi ilə  tanışlıq məqsədilə  

ekskursiya. 
29. “Tezçiçəkləyən ağaclar” mövzusunda kolleksiya 

toplamaq, yaxud “Faydalı həşəratlar” mövzusunda əşya dərsi. 
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30. “Köçəri quşlar” mövzusunda albom düzə ltmək. 
31. Azərbaycanın milli bayramları, tarixi günləri ilə  tanışlıq. 
32. Canlı guşədə  görülən işlərə , praktik məşğə lə lərə  

yekun. Yay tapşırığı. 
 

 

 

 

 

                                                            Mühazirə: 3 

                                 Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək, estetik və ekoloji tərbiyəsi  

 
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək tərbiyəsi  
Uşaq tərbiyəsində əmək tərbiyəsinin məqsədi.  

Əməyin nəticəsi  

Əmək və oyun  

Uşaqların yaşlıların əməyi ilə tanış edilməsi.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaq əməyinin növləri. Uşaq əməyinin tərbiyə-təlim məşğələlərinə xidmət 

etməsi. Uşaq bağçasında əmək tərbiyəsinin vəzifə və vasitəsi.  

Növbətçiliyin növləri, növbətçilərinin vəzifələrinin mürək-kəbləşdirilməsi. Hər bir yaş qrupunda 

kollektiv əməyin məzmunu və yeri. Kollektiv əməyin təşkili və ona rəhbərlik metodikası.  

Uşaqlara əmək, bacarıq və vərdişlərinin üsulları və yolları barədə məlumatın verilməsi. Əmək 

nəticələrinin oyun və məşğələlərdə tətbiq edilməsi. Əmək tərbiyəsinin şərtləri. Əmək tərbiyəsi üzrə 

ailə ilə aparılan işlər. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək növlərinin özünəməxsus müxtəlifliyə malik 

olması. Bu müxtəlifliyin onların əmək fəaliyyətinin növlərində əks olunması.  

Özünəxidmət əməyi, təsərrüfat-məişət əməyi, təbiətdə əmək, əl əməyi.  

6 yaşlı uşaqların təsərrüfat-məişət əməyinin metodikasının iki istiqamətdə aparılması:  
1. İctimai əhəmiyyətli kollektiv əmək fəaliyyəti  

2. Tapşırıqların, növbətçilik vəzifələrinin, ətrafdakılara olan fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi ilə 
bağlı işlərin yerinə yetiril-məsi.  

 

Beləliklə, bütün yaş qruplarında uşaqların fəaliyyətində tərbiyəçinin nəyi necə yerinə yetirməsi 

haqqında göstəriş verməsi işin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb 

etməsi.   
Məktəbəqədər yaşlı uşaq əməyinin növləri  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək növlərinin özünə-məxsus müxtəlifliyə malik olması. Bu 

müxtəlifliyin onların əmək fəaliyyətinin növlərində əks olunması: Özünə xidmət əməyi, təsərrüfat-

məişət əməyi, təbiətdə əmək, əl əməyi.  

Ətraf mühitdə fəallıq, cisim və hadisələrə şüurun münasibət məktəbəqədər yaşlı uşaqların daxili 

aləmindən irəli gəlməsi. Çox vaxt uşağın özünə, ətraf mühitə, əşyalara münasibətinin qeyri-ixtiyari 

olması və onun da öz fəaliyyətini tənzimləməyə dair müvafiq bilik, bacarıq və vərdişlərin olmaması 

səbəbindən baş verməsi. Uşağın əlindəki əşyanı yerə çırpıb sındırması, atılıb-düşməsi, paltarlarını 

hara gəldi atması, ev əşyalarını korlaması, gülləri qırması, ev heyvanlarını incitməsi və s. Bu kimi 

qüsurları aradan qaldırmaq üçün tərbiyəçidən öz işinə yüksək peşəkarlıqla yanaşa bilmək 

qabiliyyətinin olması. Yəni tərbiyəçinin hər bir uşaqda özünə, ətraf mühitə, cisim və hadisələrə 

şüurlu münasibət bəsləmək qabiliyyətini tərbiyə etməyə nail ola bilməsi.  

Kiçik qrupda uşaqlar yaşlıların məişət əməyi üzrə işinin dayənin qab-qacaq yumasını, aşpazın yemək 

hazırlamasını, ana-nın paltar yumasını və ütüləməsini, xadimənin cığırları süpür-məsini diqqətlə 

müşahidə etməsi. Tədricən onların belə əmək növlərinə cəlb olunması. Bütün bunların uşaqlarla 

məişət əməyi üzrə bacarıqları formalaşdırması, onları gələcəkdə daha mürək-kəb əmək fəaliyyətinə 

hazırlaması.  
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Orta qrupda təsərrüfat məişət əməyinin özünəməxsus əhə-miyyət kesb etməsi. Bu yaşlı uşaqların ilin 

axırına yaxın qayda-qanuna müstəqil riayət etmələri, otağın, iş yerinin yığışdırıl-masında iştirak 

etmələri.  

Böyük qrupda uşaqların təsərrüfat-məişət əməyinin daha da genişlənməsi. Belə ki, uşaqların nahar 

vaxtı üçüncü yeməyi pay-laması, nahardan sonra stolun üstünün yığışdırılmasında dayəyə kömək 

etməsi, məşğələnin sonunda material və vasitələri yerinə qoyması, yapışdırma və rəsm zamanı 

istifadə olunan fırça, stəkan  
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və əskiləri yuması işdən sonra stolları silməsi, hər həftə qrup otağının yığışdırılmasında iştirak 

etməsi.  

Məktəbə hazırlıq qrupunda əməyin məzmunca mürəkkəb xarakter daşıması. Məsələn, süfrənin 

düzəldilməsi, stolun güllərlə bəzədilməsi, ikinci və üçüncü yeməyin paylanması kimi proses-lərin də 

daxil edilməsi. 6 yaşlılarda tədricən cəld, məharətlə, səliqəli, bacarıqla işləmək, əşyalarla düzgün 

davranmaq kimi keyfiyyətlərin tədricən formalaşması.  

Müxtəlif yaş dövründə uşaq əməyinin təşkili formaları və tərbiyəedici xarakterini əsaslandırmaqla 

bağlı bir sıra metodik əsərlərin, tərbiyə və təlim proqramlarının istiqamətləndirici rolun-dan hər bir 

bağça tərbiyəçisinin öz gündəlik işində nəzərə alın-masının böyük müsbət əhəmiyyətə malik olması.  

                           Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik tərbiyəsi 
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik tərbiyəsinin imkanları. Estetik tərbiyənin məzmunu və 

metodları.  

Uşaq bağçasında estetik tərbiyənin təşkili. Estetik tərbi-yənin vasitələri. Estetikanın gözəllik 

haqqında elm olması. ( “Estetika” yunan sözü olub hiss vasitəsi ilə “dərk etmək” de-məkdir).  

Estetikanın mahiyyətinin estetik tərbiyə, estetik inkişaf , estetik şüur, estetik ideal və s. məfhumlarla 

sıx bağlılığı.  

 



26 

 

Estetik keyfiyyətin uşaqda kiçik yaşdan özünü göstərməsi, tərbiyə və təlim prosesində tədricən 

formalaşması. Uşağın yaşa dolduqca tədricən estetik mədəniyyətə yiyələnməsi, onda estetik 

qavrayışın, marağın, meyl, bədii yaradıcılığın inkişaf etməsi. Kiçik məktəbəqədər yaş dövründə 

uşağın estetik inkişafında müəyyən dəyişikliklərin yaranması. Bədii əsəri dərk etmə qabiliyyətinin 

nisbətən yüksəlməsi, musiqinin ritmini, əşyaların rəngini fərqləndirə bilmələri, onlara özünəməxsus 

münasibət  göstərə bilmələri. Xoşuna gələn tanış əşyaları gördükdə sevin-mələri, onu əldə etməyə 

çalışmaları, musiqinin ritminə uyğun rəqs etmələri, karandaş və qələmdən məqsədə uyğun istifadə 

edə bilmələri. Bunun bədii təxəyyülün təzahür formalarından hesab olunması.  

Orta qrup uşaqlarda qavrayışın xeyli inkişaf etməsi, bunun onlarla öz dəqiqlik və diferensiallığı ilə 

fərqlənməsi.  

Estetik qavrayışın şəxsi təcrübə və maraqlarla əlaqədar olması. Bu yaşlı uşaqların bədii obrazları, yaş 

və anlaq qabiliy-yətlərinə müvafiq musiqini, rəsmləri elementar qaydada olsa da, qiymətləndirmək 

qabiliyyətinə malik ola bilmələri. Məsələn, hekayəni şerdən, beşik mahnılarını xalq mahnılarından 

ayırmağa cəhd etmələri.  

Beləliklə, məktəbəqədər dövrdə estetik inkişafın özülünün qoyulması, tərbiyəçinin təsiri ilə inkişaf 

etməsi və nisbətən tək-milləşdirilməsində ailədə aparılan işlər. Məişətdə estetika, bədii uşaq 

ədəbiyyatı, rəssamlıq, heykəltəraşlıq əsərləri, xalq tətbiqi incəsənəti, musiqi və vokal incəsənəti, 

bayramlar və əyləncələr. Uşaqlarda təbiətə sevgi və ona estetik münasibət bəsləməyi tər-biyə etmək.  

 

                                               Məktəbyaşlı uşaqların ekoloji tərbiyəsi  
 

Ekoloji tərbiyənin mahiyyəti  

Ekoloji tərbiyənin vəzifələri  

Təlim prosesində ekoloji tərbiyənin inkişafı.  

Ekologiya anlayışının məzmunu. Ekoloji tərbiyə anlayışı. Ekoloji tərbiyənin erkən yaşda əhəmiyyəti. 

Təbiətin insan həya-tında rolu. Təbiətlə insanın münasibəti. Təbiətlə tanışlıq meto-dikası fənninin 

məktəbəqədər yaşlı uşaqların ekoloji tərbiyəsində rolu. Ekoloji tərbiyənin yolları və vasitələri. 

Ekoloji bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması.  
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Uşaqların estetik tərbiyəsinin vəzifələrinin onların hərtərəfli inkişaf tələblərindən irəli gəlməsi. 

Onların da dörd istiqamətdə istiqamətləndirməyin mümkünlüyü.  

1. Estetik qavramanın inkişaf etdirilməsi (Estetik emosiyanın, hisslərin, Münasibətin və marağın 
formalaşdırılması)  

2. Elementar estetik şüurun formalaşdırılması  

3. Estetik fəaliyyətin dərk edilməsi  

4. Estetik və bədii yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafı.  

 

Estetik tərbiyənin məzmunu ilə estetik biliyin, bacarığın, vərdişin, hissin, maraq və zövqün daxil 

olması.  

Uşaqların gözəllik haqqındakı anlayışlarının ətraf mühiti estetik cəhətdən dərketmə prosesində 

yaranması. Təsviri fəaliyyət vərdişlərinin yaranmasında, bədii zövqün və yaradıcı qabiliy-yətinin 

inkişafında tərbiyəçilərin xüsusi rolu.  

Tərbiyəçinin estetik hazırlığının uşaqların estetik tərbiyə-sinin əsasını təşkil etməsi.  

İnsan həyatında ekologiyanın əhəmiyyəti. Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların ekoloji tərbiyəsinin 

məzmunu və vəzi-fələri. Uşaq bağçasında ekoloji tərbiyənin təşkili metodikası. Uşaqların ekoloji 

tərbiyəsində təbiətlə tanışlıq metodikasının rolu.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 39-cu maddə-sində deyilir:  

“1. Hər kəsin ətraf mühitdə yaşamaq hüququ vardır.  

2. Hər kəsin ətraf mühitin əsl vəziyyəti haqqında məlumat toplamaq və ekoloji hüquqpozma ilə 

əlaqədar onun sağlamlığına və əmlakına vurulmuş zərərin əvəzini almaq hüququ vardır”. (Bax: 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı, 1995, səh.14).  

   

Uşaq bağçasında ekoloji tərbiyənin bir sıra konkret vəzifə-lərin həllinə xidmət etməsi. Bu vəzifələrin 

aşağıdakılardan ibarət olması:  

 1.Ekoloji tərbiyə uşaqlarda təbiətə, ətraf mühitə məhəbbət və rəğbət hissi yaratmalı, onların yaş və 

anlaq səviyyəsinə uyğun onun mühafizəsində durmağa hazırlamalıdır.  

2.Ekoloji tərbiyə uşaqlarda ekoloji baxışların və mühaki-mənin yaradılmasına kömək etməlidir.  

3.Ekoloji tərbiyə bağça yaşlı uşaqları ekologiyanın müxtəlif sahələri üzrə müvafiq bilik, bacarıq və 

vərdişlərlə silahlandırır 
 

                                            Ekoloji tərbiyənin prinsipləri  
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ekoloji tərbiyəsini lazımi səviyyədə qurmaq üçün bir sıra mühüm 

tələblərə - prinsiplərə əməl edilməsi:  

1. Ekoloji tərbiyəyə uşaq şəxsiyyətinin hərtərəfli inki-şafının tərkib hissəsi kimi baxılması  

2. Ekoloji tərbiyədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması  

3. Ekoloji tərbiyə işində sistematiklik və ardıcıllığın gözlənilməsi  

4. Ekoloji tərbiyənin hərtərəfli aparılması. Bunun uşağın əxlaqına və vətənpərvərlik hissinə təsir 

göstərməsi.  

Ekoloji biliklərə yiyələnməyin tədricən ekoloji şüurun formalaşdırılmasını təmin etməsi və nəticədə 

şəxsiyyətdə ətraf mühitə məsuliyyətlə yanaşmaq kimi ən mühüm keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsi.  

Gecə-gündüz havanın dəyişməsini, küləyin əsməsini, yağışın, qarın yağmasını, günəşli və dumanlı 

havanın dəyişməsini uşaqlara öyrətməyin ekoloji tərbiyə ilə sıx bağlılığı.  

Təbiət mövzusunda yazılan şeir və hekayələrdən istifadənin də güclü təsir qüvvəsinə malik olması. 

Məsələn, N.Gəncəvinin «İlin fəsilləri», D.Dəmirlinin «Ayının dərdi», Ə.Hacızadənin «Lovğa 

dovşan», M.Ə.Sabirin «Ağacların bəhsi» kimi əsərlərinin uşaqların ətraf aləmlə tanışlığı və təbiətə 

münasibətinə müsbət təsir göstərməsi.  
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Uşaqların təbiətin qoynunda istirahəti, müşahidəsi və ya əməyi, bəzi ziyanverici həşəratlara qarşı 

mübarizəsi, ac quşların yedizdirilməsi, onların xidmətində durması ekoloji tərbiyə baxımından çox 

əhəmiyyətli olması.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ekoloji tərbiyəsində təbiətdə əməyin də müstəsna əhəmiyyət kəsb 

etməsi. Bağça yaşlı uşaqla-rın əmək fəaliyyəti haqqında da tərbiyəçinin uşaqlara ekoloji tərbiyə ilə 

bağlı bəzi elementar elmi məlumatları verməsi. Bu elmi anlayışların əyani göstəricilərdə daha 

səmərəli olması və uşaqları dərindən maraqlandırması. Habelə məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsində 

uşaqların ekoloji tərbiyəsində ailə ilə əlaqəyə də ciddi əhəmiyyət verilməsinin tərbiyəçinin diqqət 

mərkəzində durması.  

Uşaqların təbiət, təbii sərvətlər, onlardan istifadə, insan və təbiət, onların qarşılıqlı əlaqəsi barədə 

ekoloji biliklərin sistem şəklində mənimsəmələrində valideynlər, məktəb müəllimləri və uşaq bağçası 

tərbiyəçilərinin müəyyən işlər görmələrinin vacib-liyi. Valideynlərdə ekoloji biliklərin daha da 

artırılmasına ciddi fikir verməyin zəruriliyi.  

Ekoloji tərbiyənin çox mühüm əxlaqi keyfiyyət olmaq eti-barilə uşaq bağçasında valideynlərlə 

qarşılıqlı əlaqə şəklində həyata keçirilməsinə nail olmaq.  
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Mühazirə : 6 
Biosfer,quruluşu və  tərkib hissə ləri 

 
Planetimizdə yer qabığı, okeanlar və atmosfer geokimyəvi nöqteyi-nəzərdən öz aralarında bir-birilə və 
kosmosla əlaqəlidir. Belə ki, kosmosdan Yerə fasiləsiz olaraq günəş enerjisi və maddələri (az miqdarda  
kosmiki toz – 5·106 t/il qədər) daxil olur. Eyni zamanda bu enerji və maddə Yer tərəfindən ətraf kosmiki 
aləmə səpələnir. Bu düz və əks əlaqə həyatın, ən başlıcası isə Yer üzərində bitkilərin yaranması ilə həm 
güclənmiş, həm də olduqca mürəkkəbləşmişdir. Bu isə çox komponentli açıq bir sistemin – biosferin 
mövcudluğu ilə nəticələnmişdir.  

“Biosfer” ifadəsi ilk dəfə 1875-cü ildə avstraliyalı geoloq E.Zyuss tərəfindən işlənib. Yer - canlı 

orqanizmlərinin yaşadıqları (mövcud olduqları) sahəsidir. Müasir elmi təcrübədə bu ifadə Yer üzərində 

olan bütün canlı nə varsa – bilavasitə əhatəsi və ehtiyyatları ilə birgə “ekosfer” termini ilə əvəzlənir. 

Yerin bütün müasir ekosistemini birləşdirən ən başlıca geniş miqyaslı sistemə ekosistem kimi baxılır. 

1926-cı ildə rus akademiki V.İ.Vernadskinin “Biosfer” adlı kitabı çap olunmuşdur. Onun fikrincə, Yer 

kürəsinin həyat mövcud olan hissəsi biosfer adlanır. Biosferin qalınlığı  təqribən 40-50 km-ə bərabərdir. 

Bunun 25-30 km-ə qədəri atmosferin (ozon layına qədər), 3 km-ə  qədəri yerin üst  qatının, qalan hissəsi 

isə hidrosferin payına düşür. Vernadskiyə görə biosferin yer qabığında və atmosferdə ümumiləşdirilmiş 

sxemi aşağıdakı  kimi  (şəkil 3.1.)  göstərm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.1. V.İ.Bernadskiyə görə biosferin yer qabığında və atmosferdə ümumiləşdirilmiş sxemi 

 

Biosfer bütün canlı və cansız aləm daxil olmaqla mürəkkəb, çox komponentli sistemdir. O, 

atmosferin bir hissəsini (25-30 km-dək, ozon layınadək), hidrosferi (11 km-dək) və yerin üst hissəsi olan 

litosferi (8-10 m), bəzi hallarda 3 km – suyun neft qatınadək) əhatə edir. Biosfer əsas dörd  

komponentdən ibarətdir – canlı maddə, biogen maddə, vulkanik dağ suxurları və çökmə tipli suxurlar 

(torpaq, lillər). Canlı maddəyə 3 min növə yaxın canlı orqanizmlər (bitki, heyvan və mikroorqanizmlər 

aləmi) aiddir. Qurunun biokütləsi təqribən 6,5∙1012  tona bərabərdir. Bundan 98-99%-i bitkilərin, 1-2%-i  

heyvanların payına düşür. Biokütlənin illik artımı məhsul adlanır və qurunun illik məhsulu təqribən 1,5-

5,5∙1010 t/il-ə bərabərdir. Okeanın biokütləsi təqribən 3,0 ∙1010 tondur, ondan 3%-i bitkilərin, 97%-i isə 

heyvanların, əsasən planktonun payına düşür. Okeanın biokütləsi qurunun biokütləsindən təqribən 200 
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dəfə azdır, lakin onların məhsulları praktiki bərabərdir. Qurunun biokütləsi orta hesabla 15 ilə, okeanın 

biokütləsi isə (əsasən plankton)  bir neçə günə bərpa olur.Biogen maddəyə faydalı qazıntılar (daş kömür,  

neft , torf və s.) aiddir. Biogen maddənin mikroorqanizmlərin iştirakı ilə üzvi və  mineral maddələrdən əmələ 

gəldiyi güman olunur.Biosferin ən mühüm xüsusiyyəti onda canlı maddənin  olmasıdır, canlı maddə 

biosferdə ən  nəhəng qüvvədir. Biosferdə baş verən  maddələr və enerji mübadiləsi  proseslərini  

biosferin tərkibinə daxil olan canlı maddə müəyyənləşdirir. Biosferin komponentləri arasındakı qarşılıqlı 

əlaqələr də onun canlı maddəsinə əsaslanır. Canlı maddə içərisində isə ən mühüm , ən məsuliyyətli rol 

insana məxsusdur. İnsan bir tərəfdən biosferin materiyasına daxildir, digər tərəfdən isə biosferdə gedən 

proseslərin proqramlaşdırıcısıdır. Biosferin vəziyyətinin vacib xüsusiyyətləri canlı orqanizmlər tərəfindən 

yaradılan bütün üzvi maddələrin kütləsi ilə müəyyənləşir. Akademik V.İ.Vernadski sübut etmişdir ki, canlı 

orqanizmlər nəinki Yer səthini, atmosfer, hidrosfer və biosferi formalaşdırır, həm də ətraf mühit 

şəraitinə uyğunlaşaraq onları olduqca fəallıqla dəyişdirir. Belə ki, daş kömür, kalium karbonat, dəmir, 

mis, manqan biogen mənşəllidir, molibden, kobalt, nikel atmosferə nisbətən su mühiti ilə 

qatılaşır.Biosferdə əlaqələr sistemi olduqca çox mürəkkəbdir, buna baxmayaraq əsas idarəetmə bloku – 

Günəş enerjisi, Yerin daxili istiliyi və radioaktiv parçalanmadan ibarətdir.  

Biosfer üç tərkib hissədən ibarətdir: atmosfer, hidrosfer və litosfer.   

                                        3.2. Litosferin ekoloji problemləri və mühafizəsi 

Litosferin bərk təbəqəsi olan Yer qabığının müxtəlif tərkibli yumşaq təbəqəsi-torpaq qatı – pedosfer 

(edafosfer) adlanır. Geofiziki üsullarla müəyyən olunub ki, materiklərin 100 – 150 km və okeanların 50 

km dərinliyində astenosfer (yunancadan tərcüməsi zəif şar) adlanan xüsusi plastik və yumşaq təbəqə 

yerləşir. Bu təbəqə 1914 – cü ildə alman geofiziki B. Qutenberq tərəfindən müəyyən olunub və qatı – 

maye halında kütlədən ibarətdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3.2. Litosferin quruluşu və onun Yerin mantiya qatına nisbətən vəziyyəti 

1.Çöküntü təbəqəsi; 2. Qranit təbəqəsi; 

3. Bazalt əbəqəsi;   4.Yuxarı mantiya 
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Astenosferdə silisium və maqneziumun miqdarı üstünlük təşkil etdiyinə görə bu qat həm də “SiMa” 

təbəqəsi adlanır və Yerin ən çox hərəkətdə olan hissəsi hesab edilir. Bu təbəqə Yer qabığı ilə birlikdə 

tektonik hərəkətlərin ocağı çox dərinlərdə yerləşən zəlzələlərin və vulkanların əsas mənbəyi sayılır. 

Astenosferdən yuxarı isə mantiyanın bərk təbəqəsi yerləşməklə Yer qabığı ilə birlikdə əmələ 

gətirir. Beleliklə, litosfer 40–200 km məsafəni, o cümlədən kontinentlərdə yer qabığının 75 km, okeanın 

isə 10 km dərinliyini əhatə edir. Astenosferdən aşağıda isə nisbətən bərk olan Qollitsin qatı yerləşir. Yer 

qabığının yuxarı hissəsi hava, iqlim amillərinin, bitkilərin və heyvanların mexaniki və kimyəvi təsiri 

nəticəsində külək qabığı adlanan xüsüsi qatla örtülür.Litosfer öz təkamülü zamanı bir neçə böyük hissələrə- 

qalınlığı 60–100 km olan litosfer tavalarına parçalanmışdır. Litosfer tavalarını ilk dəfə alman alimi Alferd 

Veqner öyrənmişdir. Litosfer tavaları astenosfer üzərində yerləşməklə yuxarı mantiyada maddələrin 

yerdəyişmə nəticəsində yaranan qüvvənin təsirindən sürüşür və yuxarıya doğru qalxan çox güclü maqma 

onları hərəkətə gətirir, nəticədə yer qabığı parçalanaraq qırılmaların dərin tektonik çatları yaranır, vulkanizm 

prosesi zamanı çatlar lava ilə dolur.Təkrarən dartılma zamanı yaranan yeni çatlar litosfer tavalarını ildə 1–12 

sm sürətlə dəyişirlər, müxtəlif istiqamətli hərəkətə səbəb olur və Yer qabığının formalaşmasına zəmin yaranır. 

Yer səthində yaranan cəmi 13 tava litosferi təşkil edir. Onların əsas nümayəndəsi Cənubi və Şimali Amerika, 

Afrika, Avrasiya, Sakit okean, Antraktida, Naska, Hindistan – Avstraliya litosfer tavalarıdır. Əsas tavalardan 

başqa Yer səthində digər tavalar da – Ərəbistan, Karib, Kokos, Filippin – mövcuddur. Litosfer tavaları arasında 

ən böyüyü illik hərəkəti 12 sm olan və bütün okeanı əhatə edən sakit okean tavasıdır. Okean tipli iki litosfer 

tavasının bir – birindən uzaqlaşması nəticəsində yaranan dərin çatlar boyu çox güclü vulkan püskürmələri baş 

verir və beləliklə də orta okean silsilələri baş verir. Son zamanlar Yerin biosfer təbəqəsi və onun ümumi 

strukturu haqqında olduqca ətraflı məlumatlar formalaşmışdır (şəkil 3.2.a). Bütün canlılar torpaqdan qidalanır, 

çoxalır, inkişaf və hərəkət edir. Bunun üçün isə külli miqdarda biri digərinə çevrilən enerji ehtiyyatı tələb 

olunur. 

 

 

 

                      Şəkil 3.2 a. Yerin biosfer təbəqəsinin ümumi strukturu 
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Yer planetinin quruluşu haqqında ətraflı məlumat almaq üçün geosfer anlayışı ilə tanış olmaq 

lazımdır. Geosfer Yer planetinin müxtəlif bərk və kimyəvi tərkibə malik olan konsentrik təbəqəsidir. Yerin 

periferiyasından mərkəzi istiqamətə doğru getdikcə maqnitosfer, atmosfer, Yer qabığının mantiyası və 

Yerin nüvəsi ayırd edilir. 

Torpağın bərk hissəsi mineral və üzvi maddələrdən ibarətdir. Yer qabığı üç mindən çox mürəkkəb 

quruluşlu və tərkibi müxtəlif olan minerallardan təşkil olunmuşdur, bunlardan əllidən çoxu isə süxur 

əmələ gətirən minerallardır. 

Yerin dərin qatından qalxan qaynar maqma axını – lava astenosferin üzərindəki pilitələrin bir – birinə 

nisbətən sürüşməsinə səbəb olur. 

Maqma axını pilitələri çox güclü təsirlə yanlara itələyərək çatlardan sürətlə çıxaraq dağəmələgəlmə 

prosesinə zəmin yaradır. Yer qabığı pilitələrin sürüşməsi nəticəsində Avropa və Afrika qitələri hər il 

Amerikadan 3 – 4 sm uzaqlaşır. Avropa və Asiya isə əksinə olduqca yaxınlaşdığından onların sarhəddi 

artıq pozulmaq üzrədir. 

Yer qabağının əmələ gəlməsində əsasən süxürəmələgətirən minerallar (çöl şpatı – 55%, digər 

silikatlar – 15%, kvars – 12%, silyudalar – 3%, gematid – 3% ) iştirak edir. Süxurların tərkibində 50 – dən 

artıq mineral birləşmələr vardır. 

Eyni təsir xassələrinə malik olan mineralların birləşməsindən süxurlar əmələ gəlir. Süxurlar 

minerallardan əsasən kimyəvi tərkibinə, xüsusi çəkisinə, rənginə, ərimə temperaturuna, bərkliyinə və 

əmələ gəlmə mexanizminə görə fərqlənməklə üç əsas qrupa bölünür: 

1. Maqmatik (“maqma” – yunanca “qatı maz”) süxurlar yer qabığının dərin çatları əmələ gəldikdə 

səthə çıxan ərimiş mantiya maddəsindən ibarət olmaqla vulkan püskürmələri zamanı ərimiş maddələrin 

soyuması və kristallaşması nəticəsində yaranır. 

2. Effüziv süxurlar, bazalt – Yer səthində lavanın çox sürətlə soyuması zamanı yaranan kiçik ölçülü 

kristallardan ibarət olan möhkəm sıx və ağır süxürlardır. 

3. Çökmə (çöküntü süxurları) Yer qabığında olan maqmatik və metamorfik süxurların 

parçalanmasından, canlı orqanizmlərinin qalıqlarının və suda həll olmuş kimyəvi maddələrin 

çökməsindən  

Yerin səthində, dənizin, gölün, çayın, bataqlıqlıqların dibində yaranır və yerdəki süxurların 9,4%  - 

ni təşkil edir. Nüvə-Yer kütləsinin əsas hissəsini təşkil etməklə onun mərkəzində yerləşən daha dərin 

mərkəzi geosferidir, radiusu     3500km - ə yaxındır, çox yüksək temperatura (3800 0C artıq) və 1 – 3 

milyon atmosfer təzyiqə malikdir. Tərkibində dəmir (85 – 95%), nikel və başqa ağır metallar olmaqla, 

xarici və qalınlığı 1250 km olan daxili qatı vardır. Nüvə xarici və daxili təbəqələrə bölünür. Onun xarici 

təbəqəsi ərimiş halda olan maye dəmirdən ibarətdir. Xarici nüvənin hərəkətinin yerin fırlanma 

sürətindən olduqca zəif olması yerin ətrafında maqnit sahəsinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Yerin yaşı 

orta hesabla beş milyard, bəzi alimlərə görə isə beş – yeddi milyard ilə yaxındır. 

Mantiya latınca “örtük” qalınlığı 2900 km olmaqla Yerin nüvəsini örtür. O, ərimiş və kirəcləşmiş 

kütlədən ibarətdir. Bu təbəqənin Yerin qabığına nisbətən yaxın olan hissəsindəki maddələri bəzən maye 

halına çevrilməklə vulkan ocağını əmələ gətirir. Mantiyanın tərkibində su, silisium oksidi, xlor, dəmir, 

maqnezium və oksigen üstünlük təşkil edir. Yerin 100 km dərinliyində üst mantiya qatı yerləşir. 



33 

 

                                   Atmosferin ekoloji problemləri və mühafizəsi 

Ekoloji cəhətdən atmosfer havası təkcə planetin qaz təbəqəsi deyil, həm də torpağın qaz komponentləri, 

təbii suların və canlı orqanizmlərin toxumalarının həll olmuş qazları kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Hava digər ekoloji amillər kimi Yer qabığına fiziki və kimyəvi təsir göstərməklə planetin səthində baş 

verən bütün əsas ekoloji proseslərin getməsində mühüm rol oynayır. Müxtəlif ekoloji amillərin 

təsirindən hava qısa müddətdə çox kəskin tərzdə dəyişə bilir. Yer atmosferində hava kütləsinin 

formalaşmasının dörd əsas zonası – arktik, antraktik, tropik və ekvatorial zonalar mövcuddur. Bu 

zonalarda havanın dəyişməsinin əsas səbəbi troposferdə hava kütləsinin mütəmadi olaraq hərəkət 

etməsidir. 

Havanın əsas göstəriciləri və vəziyyəti metereoloji stansiyalarda sutkada 4 dəfə təyin edilir. Dünya 

okeanında və çox soyuq yerlərdə havanın vəziyyətini öyrənmək üçün xüsusi avtomatik radio– 

metereoloji stansiyalardan, atmosferin yuxarı təbəqələrində (30–40 km) havanın hərəkətinin 

öyrənilməsi üçün radio – ozonlardan, metereoloji raketlərdən (120 km -ə qədər), raketlərdən (500 km), 

Yerin süni peyklərindən və kosmik gəmilərdən istifadə olunur. Bu zaman alınan bütün məlumatlar bir 

sutka üçün nəzərdə tutulan sinoptik xəritələrdə qeyd edilir və onların əsasında proqnoz çıxarılır. Proqnoz 

qısamüddətli (sutkalıq) və uzunmüddətli (on günlük və ya bir aylıq) olur. 

Dünya üzrə havanın göstəricilərini öyrənmək məqsədi ilə Ümümdünya Hava Xidməti Bürosu 

yaradılmışdır. Ən dəqiq metereoloji stansiyalar Vaşinqton, Melbrun və Moskva şəhərlərində yerləşir. 

Atmosfer Yeri xaricdən əhatə edən sərhəd təbəqəsi olduğundan o, planetimizi kosmosdan daxil 

olan mütləq soyuğun təsirindən qoruyur, Günəşdən gələn şüalanmaları zəiflədir, biosferdə 

temperaturun kəskin dəyişməsinin qarşısını alır və onu tənzimləyir. O, həm də, mikroorqanizmlərin, bitki 

toxumalarının və meyvələrin yayılmasında xüsusi rol oynayır, çoxlu həşəratların, quşların və məməlilərin 

yaşayış mühiti sayılır. 

Atmosfer Yer kürəsində həyatın mövcud olması üçün əsas şərtdir. Əgər atmosfer havası olmasaydı 

planetimizin ümumi temperaturu indikindən 380C aşağı düşərək bütün canlıların məhvinə səbəb olardı. 

Real faktdır ki, insan qidasız beş həftə, susuz beş gün, havasız isə beş dəqiqə yaşaya bilir. Insan hər gün 

12 – 15 kq, hər dəqiqə isə 5 – 100 l hava qəbul edir. Hava sıxlıqdan ibarətdir. Orta hesabla hər insana 1 

gün ərzində 11000 l-ə qədər hava lazımdır. Bu da öz növbəsində insanın sutkalıq ərzağa və suya 

tələbatından çoxdur. 

Atmosfer Yer səthindən işığın paylanmasında müstəsna əhəmiyyətə malik olmaqla, Günəş 

şüalarını milyonlarla kiçik şüalara parçalayır, onları səpələyir və normal işıqlanma və mavi səma yaradır. 

Səmanın mavi olmasının əsas səbəbi atmosferdəki əsas elementlərin molekullarının və müxtəlif 

hissəciklərinin qısa dalğalı (bənövşəyi, göy və mavi) şüaların səpələnməsidir. Hava çirkləndikdə səmanın 

rəngi tutqunlaşaraq tünd göy, strosferdə isə qara – bənövşəyi rəng alır. 

Havadan azot, oksigen, karbon qazı alınıb sənayedə istifadə edilir. Məsələn, 1 ton metalın istehsalı 

üçün 16000 m3, mis üçün 57000 m3 hava sərf olunur. 

                                                              3.10. Atmosferin quruluşu 

Yerin atmosferinin ümumi kütləsi 5,31015, bəzi mənbələrə görə isə 5,15-5,91015 ton olmaqla onun 

90% - i Yer səthindən 16km məsafədə cəmləşir. Qalınlığı isə yer kürəsinin radiusunun 13 – i (1500 - 

3000) qədərdir. 
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Günəş sisteminin başqa planetlərinin atmosferi Yer atmosferindən tamamilə fərqlənir. Venera və 

Marsda karbondioksidi, qiqant planetlərdə - helium, hidrogen, metan və amonyak üstünlük təşkil edir. 

Ayda və Merkuridə isə atmosfer praktiki olaraq yoxdur. Müasir elmi təsəvvürlərə görə, atmosfer 2000 

km yüksəkliyə qədər yayılmışdır. Bütün atmosferin 50% - i dəniz səviyyəsindən 5,5 km, qalan hissəsi isə 

40 km məsafəni əhatə edir. Atmosferin quruluşu iki hissədən: daxili(troposfer, stratosfer, mezosfer, 

ionosfer) və xarici (maqnitosfer və ya ekzosfer) ibarətdir. Hər bir qat pauza adlanan xüsusi keçid 

təbəqəsilə ayrılır (cədvəl 3.10.). 

Xüsusi keçid təbəqəsi 

Cədvəl 3.10. 

 

Təbəqələr Hündürlüyü (km) Aralıq təbəqələr 

Troposfer 0-8-17 Tropopauza 

Stratosfer 18-50-55 Stratopauza 

Mezosfer 55-80 Mezopauza 

Termosfer(İonosfer) 90-800-1000 Termopauza(İonopauza) 

Ekzosfer (maqnitosfer) 1000-2000-3000 Ekzopauza(Maqnitopauza) 

 

Troposfer - ən aşağı və Yer səthinə yaxın qat olmaqla atmosferin kütləsinin 76% - ni təşkil edir. 

Onun qalınlığı ekvatorda 16–18 km (orta hesabla 17 km), mülayim qurşaqda (en dairədə) 10–13 km, 

qütblərdə isə 8–10 km - ə bərabərdir. Atmosfer havasının 80% -i, su buxarlarının isə 90%-i məhz bu 

təbəqənin payına düşür. 

Troposferdən yuxarıda 1km hündürlüyə malik olan tropopauza adlanan aralıq qatı yerləşir. 

Stratosfer(stratum – latınca - qat deməkdir) troposferin üstündə yerləşməklə burada hava çox 

seyrək olur, atmosfer havasının yerdə qalan 20%-i, su buxarlarının isə 10%-i bu təbəqənin payına düşür. 

Stratosferin aşağı qatında 40–450C olur. Bu qatın qalınlığı 17 km-dən başlayır və 50–55 km-ə qədər 

davam edir. Həmin qatın yuxarı sərhəddində temperatur 50–800C-yə çatır.  

Stratosfer izotermik təbəqədən (12–40 km), ozon qatından (25–40 km), isti təbəqədən və 

strotopauzadan ibarətdir. 

Mezosfer – 3-cü qat olmaqla ozon qatının üstündə (60–100 km) yerləşir. Atmosferin 

stratopauzadan sonrakı təbəqəsi olmaqla, onun   80–90 km hündürlüyündə aralıq qatı olan mezopauza 

yerləşir. Mezosferin yuxarı hissəsində və mezopauzada nazik bulud laylarından və seyrək buz 

kristallarından ibarət, bəzən gecələr gümüşü – göy rəngdə görünən buludlar əmələ gəlir. 

İonosfer(termosfer) – adlanan 4-cü qat atmosferin 0,5%-ni təşkil edir. Bu qat da kəskin 

artmaqla 150 km hündürlükdə 2400C,300 km-də 10000C, 600 km-də 15000C olur. İonosferdə müəyyən 

qədər elektromaqnit dalğalarını əks etdirən ionlaşmış hissəciklər olur və onlardan radio dalğalar kimi istifadə 

olunur. Bu təbəqədəki ionlar yer səthini Günəşin rentgen şüalarından qoruyur. İonosfer şərti olaraq 3 
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sahəyə bölünür. D -50 km, E-100-150 km, F-150-200 km. D sahəsi mezosferi əhatə etməklə burada 

temperatur çox tərəddüd edir (-70-dən +1000Cqədər) E sahəsində isə temperatur çox yüksək +6000C olur. 

Ekzosfer – maqnitosfer sahəsidir. Yerin maqnit sahəsi ionosferin üstündə yerləşir. Onun 

hündürlüyü 1000 – 3000 km-ə çatır. Bu qatda helium və hidrogen zərrəcikləri çoxlu miqdarda olmaqla 

yerin cazibə qüvvəsini dəf edir. Akademik Vernadski bu qatı Yerin “Helium tacı” adlandırmışdır. 

Atmosferdə hava mühitinin fiziki göstəriciləri ilə bərabər yerüstü və su canlılarının həyat fəaliyyəti 

üçün, həm də onun tərkibindəki kimyəvi komponentlərin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Atmosfer 

havasının tərkibindəki qazların udulması və ixrac olunması həmişə ekvivalent miqdarda olduğundan, Yer 

kürəsinin ərazisində təmiz quru havanın kimyəvi tərkibi praktiki olaraq eyni olmaqla, həcm vahidi faiz 

etibarilə aşağıdakı kimidir: 

Azot – 78,0%                                 Arqon – 0,93% 

Oksigen – 20,95%                         Karbon – 0,04% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunlardan əlavə, havada həmçinin az miqdarda canlıların həyatı üçün vacib olan bəzi xeyirli qazlar 

(neon, helium, kripton, ksenon) eləcə də, higrogen, ozon, kükürdioksidi, karbonoksidi, ammonyak, 

miqdarı temperaturdan asılı olaraq dəyişilən su buxarı, efir yağları və s. vardır. Ümumiyyətlə, dəniz 

səviyyəsindən yuxarı qalxdıqca atmosfer havasının qaz tərkibi və atmosfer təzyiqi kəskin surətdə dəyişilir. 

Havanın tərkibi Yerin təkamülü nəticəsində yaranan təbii qazların qarışığından ibarət olub, yerüstü 

yaşayış mühitinin ən başlıca abiotik faktoru hesab edilir. Hava yuxarı qalxdıqca soyuyur, ağırlaşır və 300 

şimal və cənub en dairələrində onun axını aşağı enməklə tropiklərdə yüksək – müsbət atmosfer sahəsi 

əmələ gəlir. 

Maqnitosfer 

(Ekzosfer) 

İonsfer (termosfer) 

Mezosfer 

Stratosfer 

Troposfer 

Kosmosa 

hidrogenin 

daxil olması 

Elekrto maqnit 

şüalanması 
Günəş küləyi 

(plazma) 
Kosmik toz 

Maqnitopuza 

(ekopauekopauza) 

İonopauza 

Mezopauza 

Strotopauza 

Tropopauza 

Şəkil 3.10. Atmosferin quruluşu 
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                                                      Mühazirə : 6 
Ekoloji təbliğat, etika və  psixologiya 

                                                

                                           Ekoloji təbliğat 

 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra qarşılaşdığı ən mühüm məsələlərdən biri 

də ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı problemlərə ictimaiyyətin cəlb edilməsi olmuşdur. Keçmiş SSRİ 

dövründə təsərrüfatsızlıq, qanunlara riayət olunmaması, bir sözlə, təbiətə olan ögey münasibət ölkəmizi 

ciddi ekoloji problemlərlə qarşı-qarşıya qoymuşdur. Belə olan təqdirdə  

cəmiyyətdə yeni ekoloji düşüncə və təfəkkürün, mədəniyyətin formalaşması günün ən öndə 

vəzifələrindən biri kimi qarşıda dururdu. İnsanların təbiətə dərk edilməmiş münasibəti iqtisadi 

böhrandan çıxmağa və iqtisadiyyatda sürətli inkişafa nail olmağa imkan vermirdi. Respublikada ətraf 

mühitin mühafizəsi tədbirlərinin yüksəldilməsi üçün uşaqlar, məktəblilər, tələbələr və iqtisadi 

kompleksdə çalışan mütəxəssislər arasında əlaqələndirilmiş kütləvi maarif sisteminin yaradılmasına, 

onlarda təbiətdən səmərəli istifadə olunması vərdişlərinin aşılanması üçün fasiləsiz təhsil sisteminin 

qurulmasına ciddi ehtiyac duyulurdu. 2002-cü ildə Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müvafiq fərmanı 

ilə əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul 

edildi və həmin qanunun  müddəalarından irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər 

həyata keçirilməyə başlandı. Azərbaycan Respublikasında əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsini 

təmin etmək məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində Ekoloji Təbliğat şöbəsi yaradılmışdır. 

Təbliğat sektoru Nazirliyin təbliğat siyasətinin formalaşmasında iştirak etmək və ətraf mühitin 

mühafizəsi və təbii mühitlə əlaqədar tərbiyə, təbliğat işlərinin aparılması yolları haqqında təkliflər 

vermək, əhali arasında ekoloji maarifçiliyin, ekoloji təhsilin və təbiətə humanist münasibətin 

təbliğini təşkil etmək, ətraf mühitin mühafizəsinə həsr edilmiş plakat və bukletlərin hazırlanması 

üçün təkliflər vermək, ekologiya və təbii sərvətlər sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri hökumət 

təşkilatları ilə informasiya mübadiləsinin aparılmasını təşkil etmək məqsədilə təsis edilmişdir. Sektor 

tərəfindən ictimaiyyət arasında ekoloji cəhətdən maarifləndirmə işlərinin aparılmasında iştirak 

təmin edilir, Ərazi Ekologiya və təbii sərvətlər şöbələrində ekoloji təbliğat işinin və guşələrinin təşkil 

edilməsi sahəsində şöbələrə lazımi köməkliklər göstərilir. Nazirliyin fəaliyyəti barəsində 

məlumatların müəyyən olunmuş qaydada geniş ictimaiyyətə çatdırılması məqsədi ilə müntəzəm 

olaraq görüşlər, mətbuat konfranslarının keçirilməsi təşkil edilir. Abşeron yarımadasının ekoloji 

durumunun sağlamlaşdırılması məqsədi ilə çirklənmiş və sıradan çıxmış torpaqların bərpası ilə əlaqədar 

ETSN tərəfindən Abşeron yarımadasının ekoloji vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması üçün zəruri tədbirlər 

Proqramı və Bibiheybət zonasının ekoloji təbliğatı və onun yaxşılaşdırılması üçün zəruri tədbirlərin 

proqramı hazırlanmışdır və nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər görülür. 

 

                                                              Ekoloji təhsil 

Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Ümummilli 

Liderimiz Heydər Əliyev  tərəfindən 10 dekabr 2002-ci ildə verilmişdir. 
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Bu qanun əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi ilə bağlı dövlət siyasətinin hüquqi, iqtisadi 

və təşkilati əsaslarını müəyyən edir, bu sahədə münasibətləri tənzimləyir. 

I fəsil.  

Ümumi müddəalar 

Maddə 1. Əsas anlayışlar  

1.0. Bu qanunda istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

1.0.1. Ekoloji təhsil - ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan istifadə üzrə normaların, 

xüsusi biliklərin, təcrübənin tədrisi və öyrənilməsi prosesi; 

1.0.2. Ekoloji biliklər - ətraf mühitə, ekologiyaya, insan və təbiət arasında qarşılıqlı əlaqələrə dair 

məlumatlar; 

1.0.3. Ekoloji maarifləndirmə-ekoloji mədəniyyətin formalaşmasına yönəldilmiş ekoloji bilik və 

təcrübənin yayılması; 

1.0.4. Ekoloji mədəniyyət - əhalinin və ölkənin ekoloji təhlükəsizliyinə, insanın ətraf mühitlə 

qarşılıqlı əlaqəsinə dair bilik və təcrübənin məcmusu.  

Maddə 2. Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında qanunvericilik  

Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasından, bu qanundan, təhsil və ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı qanunlardan, Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq  

müqavilələrdən və digər müvafiq normativ hüquqi aktlardan ibarətdir. 

Maddə 3. Qanunun təsir dairəsi  

3.1. Bu qanunun təsir dairəsinə ekoloji təhsil prinsiplərini özündə əks etdirən və dövlət təhsil 

standartlarına uyğun fasiləsiz ekoloji təhsil və maarifləndirmə sistemi, həmçinin təhsil müəssisələrində 

ekoloji təhsilə aid informasiya məkanı daxildir. 

3.2. Bu qanun ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində idarəetməni həyata keçirən dövlət 

hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, təhsil müəssisələrinə, əhalinin maarifləndirilməsi ilə 

məşğul olan, həmçinin digər aidiyyəti hüquqi və fiziki şəxslərə şamil edilir. 

Maddə 4. Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri  

4.1. Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi sahəsində dövlət siyasəti ətraf mühitin mühafizəsi 

və təhsil haqqında qanunvericiliyin tələblərinə, müvafiq dövlət proqramlarına, habelə bunlara dair 

ölkədə və beynəlxalq təcrübədə mövcud olan prinsiplərə uyğun həyata keçirilir. 

         4.2. Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi sahəsində dövlət siyasətinin prinsiplərinə 

aşağıdakılar aiddir: 

4.2.1. Ümumi ekoloji biliklərə yiyələnməsi üçün hər kəsə bərabər şəraitin yaradılması; 
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4.2.2. Orta təhsil sistemində ekoloji biliklərin tədrisinin icbariliyi; 

4.2.3. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə prosesinin fasiləsizliyi; 

4.2.4. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində aşkarlığın təmin olunması; 

4.2.5. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində əhalinin 

və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakına şərait yaradılması. 

Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi sahəsində idarəetmə 

 Maddə 5. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində dövlət hakimiyyəti orqanlarının hüquqları və 

vəzifələri  

5.1. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində dövlət hakimiyyəti orqanlarının hüquqları və 

vəzifələri aşağıdakılardır: 

5.1.1. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərinin müəyyən 

edilməsi və onların həyata keçirilməsi; 

5.1.2. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sisteminin təşkil edilməsi; 

5.1.3. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sisteminin informasiya və elmi-metodik təminatı;  

5.1.4. Sahə qanunvericiliyinin digər normativ hüquqi aktlara uyğunluğunun təmin edilməsi; 

5.1.5. Təhsil və ekoloji təhsil proqramlarının uyğunluğunu təmin etmək üçün dövlət ekspertizasının 

aparılması; 

5.1.6. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, 

qeyri-hökumət təşkilatlarının,  

müvafiq hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və istiqamətləndirilməsi; 

5.1.7. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində dövlət ekoloji proqramların hazırlanması, təsdiqi 

və həyata keçirilməsi; 

5.1.8. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sistemi üçün mütəxəssis-ekoloqların, elmi, pedaqoji və digər 

kadrların hazırlanması və ixtisaslarının artırılması; 

5.1.9. Ekoloji təhsil sahəsində beynəlxalq müqavilələrin və proqramların, dövlətlərarası sazişlərin 

hazırlanması və yerinə yetirilməsi; 

5.1.10. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslərin, o 

cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətlərinin stimullaşdırılması. 

                 5.1.11. Ekoloji təhsilin və maarifləndirmənin təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə, ətraf mühitin 

mühafizəsi və onun bərpa edilməsi üzrə fəaliyyətin təmin edilməsi; 

5.1.12. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə məsələlərinin müvafiq dövlət proqramlarına daxil 

edilməsi; 
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5.2. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə üzrə dövlət proqramları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən müəyyən edilən qaydada hazırlanır, qəbul edilir və dərc olunur. 

Maddə 6. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində yerli özünüidarəetmə orqanlarının hüquqları 

və vəzifələri  

6.0. Yerli özünüidarəetmə orqanlarının bu qanuna uyğun olaraq öz səlahiyyətləri daxilində ekoloji 

təhsili və maarifləndirmə sahəsində aşağıdakı hüquqları və vəzifələri vardır: 

6.0.1. Ərazi hüdudları daxilində ekoloji təhsilin idarə edilməsi üzrə strukturların yaradılmasında 

iştirak etmək; 

6.0.2. Qanunvericiliyə uyğun olaraq ekoloji təhsil və maarifləndirməni təşkil etmək, bu sahədə 

tədris fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslər yaratmaq, dövlət və bələdiyyə təhsil müəssisələrindən, 

məlumat-tədris bazasından istifadə etmək; 

6.0.3. Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi üzrə dövlət və regional proqramların işlənməsi 

və təkmilləşdirilməsi  

baxımından təkliflər irəli sürmək, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada bu proqramların həyata 

keçirilməsində iştirak etmək, ekoloji təhsilin inkişafına kömək etmək. 

         Maddə 7. Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi sahəsində fiziki şəxslərin, qeyri-hökumət 

təşkilatlarının və digər hüquqi şəxslərin hüquqları və vəzifələri  

7.1. Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi sahəsində fiziki şəxslərin, qeyri-hökumət 

təşkilatlarının və digər hüquqi şəxslərin hüquqları və vəzifələri; 

7.1.1. Dövlət siyasətinə dair təklif və layihələrin, dövlət proqramlarının hazırlanmasında, ekoloji 

təhsilin keyfiyyəti üzrə aparılan monitorinqdə, sahə üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq proqramlarının 

işlənməsində və həyata keçirilməsində iştirak etmək; 

7.1.2. Təhsil prosesini təmin etmək məqsədilə tələb olunan ekoloji məlumatlara dair sorğu 

göndərmək və onu əldə etmək; 

7.1.3. Məlumat-tədris və ekoloji təhsil bazasını yaratmaq və ondan istifadə etmək; 

7.1.4. Ekoloji biliklərə yiyələnmək; 

7.1.5. Ekoloji təhsili qanunvericiliyə müvafiq olaraq dövlət təhsil standartlarına uyğun həyata 

keçirmək; 

7.1.6. Hər kəsi təbiətə qayğı və məsuliyyətli münasibət bəsləmək ruhunda tərbiyə etmək. 

7.2. Ekoloji təhsil ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər bu sahə üzrə müvafiq sənədə malik 

olmalıdırlar. 

 Maddə 8. Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi sahəsində fəaliyyətin əlaqələndirilməsi  

8.1. Dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları əhalinin 

ekoloji təhsili və maarifləndirilmənin təşkili, onun həyata keçirilməsi sahəsində öz fəaliyyətlərini 

əlaqələndirirlər. 
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8.2. Bu fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

sahələrarası komissiya yaradılır.  

         Bu komissiyanın fəaliyyəti həmin orqanın təsdiq etdiyi əsasnamə ilə tənzimlənir. 

8.3. Sahələrarası komissiyanın tərkibinə ətraf mühitin mühafizəsi, qanunvericilik, elm, təhsil, 

mədəniyyət, kütləvi  

informasiya vasitələri, iqtisadiyyat, səhiyyə, hüquq- mühafizə və digər dövlət orqanlarının, habelə 

bələdiyyələrin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri daxil ola bilərlər. 

Maddə 9. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə üzrə məsləhət şuralarının yaradılması . 

9.1. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində hüquqi və fiziki şəxslərin ekoloji təhsili, ətraf 

mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan istifadə məsələləri üzrə məlumatlandırılması, onlara elmi-

metodik məsləhətlərin verilməsi məqsədilə məsləhət şuraları yaradılır. 

9.2. Məsləhət şuraları ekoloji təhsilin və maarifləndirmənin təşkili və icrası ilə məşğul olan müvafiq 

hüquqi şəxslərin, icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının nəzdində yaradılır. 

9.3. Məsləhət şuralarının fəaliyyəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi əsasnamə ilə 

tənzimlənir. 

III fəsil.  

Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində standartlar və iqtisadi tənzimlənmə  

Maddə 10. Ekoloji təhsil sahəsində dövlət təhsil standartları  

10.1. Ekoloji təhsil üzrə dövlət təhsil standartları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

əlaqədar dövlət orqanlarının iştirakı ilə hazırlanır və təsdiq edilir. 

10.2. Ekoloji təhsil sahəsində təhsil müəssisələrinin tipləri, təhsilalma formaları və mərhələləri 

üçün nəzərdə tutulan icbari ekoloji təhsil proqramlarının məzmunu müvafiq dövlət təhsil standartlarına 

uyğun müəyyənləşdirilir. 

10.3. Ekoloji təhsil üzrə dövlətin təhsil standartları ekoloji təhsilin keyfiyyətinin yüksədilməsi, bu 

sahədə mütəxəssislərin bilik  

səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə aparılan attestasiya sənədlərində əsas götürülür. 

Maddə 11. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində iqtisadi tənzimlənmə  

11.1. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə ilə bağlı fəaliyyətin maliyyə mənbələri aşağıdakılardır: 

11.1.1. Dövlət və yerli büdcələrdən ayırmalar; 

11.1.2. Dövlət ekoloji fondların vəsaitləri; 

11.1.3.Qrantlar, ianələr və qanuna zidd olmayan digər daxilolmalar. 

11.2. Maliyyə vəsaitləri aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunur: 
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          11.2.1. Ətraf mühitin mühafizəsi, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə ilə bağlı dövlət, regional və 

digər proqramlar üzrə ekoloji təhsilin və maarifləndirmənin maliyyələşdirilməsinə; 

11.2.2. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində dövlət siyasətini yerinə yetirən hüquqi və fiziki 

şəxslər üçün maddi və mənəvi stimullaşdırma sisteminin təşkilinə. 

IV fəsil.  

Əhalinin ekoloji təhsil və maarifləndirilməsi sahəsində qanunvericiliyin tələblərinin yerinə 

yetirilməsinə nəzarət 

Maddə 12. Qanunun yerinə yetirilməsinə nəzarət  

12.1. Bu qanunun yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarətini müvafiq icra hakimiyyəti orqanları həyata 

keçirirlər. 

12.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları hər il əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsinə dair 

hesabat hazırlayır və onu dərc edir. 

12.3. Qeyri-hökumət təşkilatları bu qanunun icrası ilə bağlı ictimai nəzarətin həyata keçirilməsində 

iştirak edə, həmçinin sahələrarası komissiyaya və məsləhət şuralarına bu sahəyə aid təkliflər verə 

bilərlər. 

 Maddə 13. Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət  

13.1. Bu qanunun pozulmasına görə məsuliyyət müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilir. 

          13.2. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində mübahisələrə qanunvericiliklə müəyyən edilən 

qaydada baxılır. 

 V fəsil.  

Beynəlxalq əməkdaşlıq 

         Maddə 14. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq  

14.1. Ekoloji təhsilin və maarifləndirmənin səmərəli təşkil edilməsi məqsədi ilə dünya təcrübəsindən 

istifadə, ölkənin ümumdünya ekoloji təhsil və maarifləndirmə, informasiya məkanına 

daxil edilməsi məsələləri ekoloji təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanır. 

14.2. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi, beynəlxalq müqavilələr və sazişlər əsasında həyata keçirilir. 

14.3. Beynəlxalq əməkdaşlıq dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən bağlanan müqavilələrə, 

sazişlərə, konvensiyalara, habelə Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin hüquqi və fiziki şəxsləri 

arasında razılaşmalara uyğun həyata keçirilir. 

Əhalinin “Ekoloji təhsili və maarifləndirilməsı” haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunundan və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin 

yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında 

28 sentyabr 2006-cı il tarixli, 1697 nömrəli Sərəncamından irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmək və 
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məktəblilər arasında ekoloji maarifləndirmə işlərini genişləndirmək və Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti tərəfindən elan edilən “Ekologiya ili”ndə görülən işləri qiymətləndirmək məqsədilə əmrlər 

vermişdir. Bu səbəbdən də “Yaşıl Paket” layihəsi keçirilir və bu layihə Azərbaycan məktəblərində ekoloji 

təhsilin inkişafına imkan yaradır. Bu gün BP şirkəti BTC və Cənubi Qafqaz Boru kəməri (CQBK) 

layihələrindəki tərəfdaşlarından Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) ilə birlikdə “Yaşıl 

Paket” layihəsinin rəsmi təqdimatını keçirmişdir. Bu birgə təşəbbüs özündə uşaqların ekoloji 

məlumatlandırılmasına və ümumilikdə Azərbaycan təhsilinə yönəlmiş misilsiz töhvə əks etdirir. Bu layihə 

məktəb müəllimlərinin və 1-11-ci sinif şagirdlərinin ekoloji biliklərinin artırılması üçün nəzərdə tutulmuş 

tədris xarakterli interaktiv multimedia vasitəsidir. Layihə 2004-cü ildə başlanmışdır və Bakı, Gəncə, 

Sumqayıt, Lənkəran, Yevlax, Kürdəmir şəhərlərinin, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

məktəblərinə paylamaq üçün 1000 ədəd “Yaşıl Paket”in hazırlanması üçün 3 il ərzində bütün tərəflərin 

gərgin əməyi tələb olunmuşdur.  Britaniyada yaranıb və hal-hazırda həmin layihə Polşa, Macarıstan, 

Bolqarıstan, Böyük Britaniya, Çex Respublikası, Sloveniya, Rusiya, Albaniya, Belorus və Makedoniya 

məktəblərinin tədris proqramı çərçivəsində istifadə olunur. Sözügedən layihə indi Azərbaycanın ekoloji 

kontekstinə uyğunlaşdırılıb və Azərbaycan dilində nəşr olunub. Azərbaycan dilində “Yaşıl Paket” dəsti 

ətraf mühit sahəsində aparıcı milli qeyri-hökumət təşkilatları, akademik müəssisələr və idarəedici 

orqanlardan ibarət böyük bir qrup ilə əməkdaşlığı və həmin qrupun köməyini tələb edən ümumi səy 

nəticəsində işlənib hazırlanmışdır. Layihənin məzmununu Azərbaycan  Təhsil Nazirliyi ilə Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş, bundan sonra isə rəsmi surətdə milli məktəblərin 

tədris proqramına daxil edilmişdir. Bundan əlavə, layihə çərçivəsində rayon təhsil idarəsinin müəllim və 

metodistlərinə “Yaşıl Paket” materiallarının şagirdlərə effektiv surətdə çatdırılması üsullarına aid geniş 

təlim keçirilmişdir. BP şirkəti və onun BTC və CQBK layihələrindəki tərəfdaşları, habelə ATƏT-in Bakı ofisi 

tərəfindən maliyyələşdirilən layihə Macarıstanda yerləşən Mərkəzi və Şərqi Avropa üzrə Regional Ekoloji 

Mərkəz (REM) və Azərbaycanın milli  qeyri-hökumət təşkilatı olan “Davamlı İnkişaf Uğrunda Cəmiyyət” 

(DİUC) tərəfindən birgə şəkildə həyata keçirilir. Layihənin ümumi dəyəri 400.000 ABŞ dollarıdır. Bu 

məbləğin 300.000 dollarını BP şirkəti və onun tərəfdaşları, 100.000 dolları isə ATƏT-in Bakı ofisi 

vermişdir. Bu layihə gənc nəslin ətraf mühit ehtiyyatlarının səmərəli istifadə edilməsinin əhəmiyyəti 

barədə məlumatlılığının artırılması ölkənin bu sahədəki gələcəyinə qoyulan birbaşa sərmayədir. 

                                               Ekoloji mədəniyyət, etika və psixologiya  

 

Təbiətə humanist münasibət tarixən formalaşmışdır. İctimai mənafelər təhrif edilmiş formada 

özünü büruzə verərsə o zaman hətta ən əxlaqlı şəxsiyyət də təbiətin məhv edilməsi prsesinə qoşular. 

Lakin, şəxsiyyət ictimai mənafelərin dərk edilməsində müəyyən müstəqilliyə malikdir. Buna gorə də o, 

düzgün başa düşülməmiş ictimai mənafe əleyhinə çıxış edə bilər. Təbiətin mühafizəsi hamı üçün hər 

şeydən əvvəl əxlaqi borcdur.Təbiət və bəşəriyyətin harmonik inkişafı yalnız bəşəri və əxlaqi prinsiplər 

əsasında mümkündür və bu utopiya deyildir. O, 200 il bundan əvvəl irəli sürülmüşdür.  

A.A. Skvarsov insanin təbiətlə münasibətinin 4 növünü göstərmişdir. 

 I – Ədəbsiz,acıqlı münasibət (meşələri, düzləri yandirmaq)   

  II –İndiki zamanda geniş yayılmış utilitar münasibət. 

(Mənfətpərəst, ancaq fayda mənbəyi kimi) 
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  III – Təbiətə  münasibət:  nəzəri,  elmi,  utilitar  münasibətin  tam  əksi.  Müasir  alimin  əsas  

məqsədi  təbiətin  obyektiv  qanunlarını  axtramaqdır, bu da humanist  münasibətdir. 

   IV – Estetik  münasibət. 

   1. Təbiət  təkmilləşmişdir  və  insandan  yüksəkdə  durur.  Buna  görə  də  insan  qeyri- 

mükəmməl  varlıq  kimi  təbiətə  tabe  olmalı  və  onun  ardınca  getməlidir.  Bu  mövqe  qədim  Şərq  və  

antik  nəsihətlərdə  “təbiətə  uyğun   yaşa”,  “ondan  ibrət  götür”  və  s.  kimi  öz  əksini  tapmışdır.  

(Təbiətə  qeyri-insani  münasibətlər  olmalıdır).    

2. İnsan  “yaradılanın  tacı”,  təbiətin  ən  mükəmməl  varlığı  olduğuna  görə  o,  təbiət  üzərində  ağalıq  

etməlidir.  Təbiət  insana  xidmət  etməli,  onun  tələbatını  ödəməlidir.  Bu  mövqenin  qısa  

xarakteristikasını  R.Dekart  belə  vermişdir:  “Təbiət  öz-özlüyündə  sərvət  deyildir.  O,  yalnız  insan  

üçün  sərvətdir.” (utilitar  münasibət). 

  3.  Təbiət  və  cəmiyyət  bərabərdirlər,  eyni  dəyərə  malikdirlər.  Buna  görə  də  onların  

münasibətləri  bərabərçiliyə əsaslanmalıdır;  insan  nə  təbiətə  tabe   olmalıdır,  nə  də  onu  ram  

etməlidir.  (nəzəri,  elmi,  utilitar  münasibətə  əks  münasibət). 

         2.Nəhayət,  hər  cür  kəskinliyi  rədd  edən  və  müsbət  cəhətləri  sintez  edən  dialektik,  konkret  
tarixi  yanaşma. (estetik  münasibət). 

   Əvvəlki  3  mövqeyə  müasir  Qərb  ekoloji  etika  nəzəriyyələrində  rast  gəlinir.  4-cü  mövqe  təbiət  

və  cəmiyyət  arasında  qarşılıqlı  münasibətə  dair  ümumbəşəri konsepsiyanın  əsasını  təşkil  edir.  

Mədəniyyət insanların həyat tərzinin təşkili və adaptasiyası kimi onların bir-birinə və təbii mühitə 

münasibətinin vacib göstəricisidir. Məzmunundan və istiqamətindən asılı olaraq o, xalqları bir-birinə 

yaxınlaşdıra və ya ayıra bilər. Hər bir fərdin formalaşmasında  milli  mədəniyyət ilə yanaşı, dünya 

mədəniyyəti də mühüm rol oynayır. Müasir dövrdə təkcə mədəni ənənələr deyil, yeni ekoloji 

mədəniyyətin məqsədyönlü  inkişafı da  zəruridir. 

Ekoloji mədəniyyət -insanın  təbiəti dərindən dərk etməklə onunla birləşməsi və barışmasıdır. 

Ekoloji mədəniyyətin ən vacib əlaməti istənilən problemin həllində sosial-iqtisadi amillərə deyil, təbii 

amillərə  üstünlük verməsidir.  

Ekoloji etika-ekoloji mədəniyyətin ölçüsüdür. Ekoloji etikaya əxlaq münasibətləri sferasında 

“insan-insan”, “insan-cəmiyyət” ənənəvi münasibətlərlə yanaşı “insan –təbiət”  münasibətlərinin bir sıra 

cəhətləri daxildir. Ekoloji etikanı onun  

ənənəvi istiqamətlərindən fərqləndirən cəhəti onun üzünü gələcəyə çevirməklə, indinin qayğısına 

qalmasıdır. 

          Ekoloji psixologiya- müasir elmdə yeni istiqamət olaraq, keçən əsrin 60-cı illərində iki elm 

sahəsinin ekologiya və psixologiya elmlərinin qovuşmasından yaranmış, onunla paralel olaraq davranış 

coğrafiyası inkişaf etməyə başlamışdır. Bu iki  fənn ümumi oxşar  xarakterə malikdirlər. Əvvəla, onlar 

bilavasitə insan tərəfindən təyin edilən və idarə olunan  ətraf mühitlə  bir başa əlaqədardırlar. İkincisi, bu 

iki elmin inkişafı dünya ictimaiyyətində baş verən sosial problemlərin kəskinliyindən irəli gəlir. Üçüncüsü,  

onları  elmlərarası statusları və tədqiqetmə metodlarının uyğunluğu  birləşdirir. 
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Ekoloji psixologiya  psixologiya elmi ilə  bilavasitə qarşılıqlı əlaqəsi olması ilə fərqlənir. İş 

burasındadır ki, psixologiya elmi real həyatda insan davranışının özünəməxsusluğunu öyrənməyə və  

sərhədlərini genişləndirməyə çalışır.  

Ekoloji psixologiyanın  psixologiya elminin başqa sahələrindən fərqli cəhəti onun  ənənəvi olmayan 

tədqiqat sahəsinin olmasıdır, belə ki, bu tədqiqatları laboratoriya şəraitində  aparmaq və öyrənmək 

olmaz. 

 
Mühazirə  : 8 

II sinifdə  ə traf aləmlə  tanışlıq üzrə  proqram 
materiallarının planlaşdırılması 

 
1. Məktəbdə  davranış qaydaları, yaşıdları, yaşlılar və  

müə llimlərlə  ünsiyyət normaları ilə  tanışlıq. Məktəbdə  ictimai-
faydalı işlərdə  gücləri çatan əməyi ilə  iştirak etməyə  hazır 
olmaq. 

2. Məktəbdə  keçirilən kütləvi tədbirlərlə , ənənə lərlə  tanışlıq və  
işti-rak etməyə  hazır olmaq. 

3. Cansız təbiətdə  payız hadisə ləri ilə  tanışlıq. 
4. Ev, mənzil, onun təchizatı, rahatlığı, gigiyenası, onların təmin 

olunmasında insanların əməyi ilə  tanışlıq. 
5. Ailədə  münasibətlər, iş bölgüsü, ailə  əməyi və  ənənə ləri ilə  

ta-nışlıq. 
6. Hava  təqviminin hazırlanması. “Hava təqvimi”ndə  və  

“Müşahidə  gündə liyi”ndə  qeydlərin aparılma qaydası ilə  
tanışlıq. 

7. Şəxsi gigiyena, yeməyin gigiyenası ilə  tanışlıq. 
8. Payızda cansız təbiətdə , bitki və  heyvanlar aləmində  baş verən 

dəyişikliklər, insanların məşğuliyyəti üzərində  müşahidə . 
9. Orqanizmin möhkəmlənməsi və  sağlamlığın qorunması üzrə  

tədbirlərlə  tanışlıq. 
10. Təbiətdə  baş verən dəyişikliklər, insanların əməyi ilə  tanış 

ol-maq məqsədilə  ekskursiya. 
11. Şagirdlərin yaşadıqları şəhər (kənd), onun tarixi, sərvətləri, 

lə-yaqətli adamları, onların əməyi ilə  tanın olmaları. 
12. “Yerli bitkilər” mövzusunda əşya dərsi. 
13. Nəqliyyat vasitə ləri, onların növləri, tənzim olunması, küçə  

hə-rəkəti qaydaları, ictimai nəqliyyatda davranış qaydaları. 
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14. Yerli quşlar və  bitkilər haqqında albomun hazıranması. 
15. Şagirdlərin yaşayış yerində  yerli hakimiyyət orqanlarının fəa-

liyyəti ilə  tanış olmaları. 
16. Cansız təbiətdə  qış haqqında mə lumat. Qışın payızdan fərqi 

ilə  tanışlıq. 
17. Azərbaycan respublikasının bölgə ləri. Respublikanın iri 

rayon-ları. 
18. Mövsümü dəyişikliklər. Günəşin vəziyyəti, bitkilər, 

heyvanlar, insanların həyatı üzərində  müşahidə . 
19. Respublikamızın yeraltı və  yerüstü sərvətləri. 
20. Ağaclar, quşlar və  bəzi heyvanların həyatı ilə  tanış olmaq 

məq-sədilə  təbiətə  ekskursiya. 
21. Azərbaycanda yaşayan xaqların həyatı, dili, dini, 

mədəniyyəti, ənənə ləri. 
22. “Qışlayan quşlar” mövzusunda əşya dərsi. 
23. Xalqımızın adət və  ənənə ləri ilə  tanışlıq. 
24. Qar və  buzun xassə lərinin öyrənilməsi üzrə  praktik iş. 
25. Cansız təbiətdə  yaz dəyişiklikləri, ilk baharın ə lamətləri ilə  

tanışlıq. 
26.  Bitkilərin, quşların, həşəratların, heyvanların həyatında baş 

verən dəyişikliklər, insanların əməyi üzərində  müşahidə . 
27. Təbiətdə  baş verən dəyişikliklərlə  tanış olmaq məqsədilə  

eks-kursiya. 
28. Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti ilə  tanışlıq. 
29. “Tezçiçəkləyən bitkilər” mövzusunda əşya dərsi. 
30. “Həşəratlar” mövzusunda kolleksiyanın hazırlanması. 
31. Azərbaycanda bayram və  ə lamətdar günlər. 
32. Havanın temperaturu üzərində  müşahidə lər və  “Müşahidə  

gün-də liyi”ndə  qeydiyyatın aparılması. 
33. Təbiətə  ekskursiya. 
34. Yekun. Yay tapşırığı. 
2000-ci ildə  İbtidai sinif müə llimlərinin stolüstü kitabı nəşr olun-
muş və  orada birinci və  ikinci siniflər üçün Ətraf aləmlə  
tanışlıqdan proqram verilir. Həmin proqram aşağıdakı kimi 
planlaşdırılmışdır. 
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     Mövzular “Ətraf aləmlə  tanışlıq” başlığı altında deyil, 
“Ekskursiya, müşahidə , əşya dərsi və  praktik iş” kimi adlandırılır. I 
sinif – 32 saat. 
     Müşahidə . Yaşadığı ərazidə  ilin müxtə lif fəsillərində  havanın 
vəziyyəti (Günəşli, buludlu, küləkli, yağıntılı və  s.) mövsüm 
dəyişmə ləri, ağacların, həşəratların, quşların, ev heyvanlarının və  
vəhşi heyvanların həyatı üzərində  müşahidə . 
     Ekskursiya.  
1. Payızda yarpaqların rənginin dəyişməsi, xəzan, heyvanlar və  

quş-ların həyatı, insanların əməyi, təbiətin mühafizəsi ilə  tanış 
olmaq məqsədilə  meşəyə  (çölə , bağa, parka) ekskursiya. 

2. Qışda təbiətin dəyişməsi, heyvanlar və  quşların həyatı, 
insanların əməyi, təbiətin mühafizəsi ilə  tanış olmaq 
məqsədilə  meşəyə  (çö-lə , bağa, parka) ekskursiya. 

3. İlk baharda və  yazda ağacların oyanması, tumurcuqlarının şişib, 
böyüməsi, çiçək açması, yarpaqlanması, həşərat, quş və  
heyvanla-rın həyatı, insanların əməyi, təbiətin mühafizəsi ilə  
tanış olmaq məqsədilə  (meşəyə , çölə , parka, bağa) ekskursiya. 

4. Məktəbin yerləşdiyi yaşayış məntəqəsi ilə  tanışlıq məqsədilə  
eks-kursiya. 

5. Yerli idarə  orqanlarının fəailiyyəti ilə  tanışlıq məqsədilə  
ekskur-siya. 

6. Nəqliyyat vasitə ləri, küçə  və  yol hərəkəti qaydaları ilə  tanışlıq 
məqsədi ilə  küçəyə , yola ekskursiya. 

Əşya dərsləri. 
1. Meyvə  və  tərəvəz, 
2. Ev quşları, 
3. Çöl quşları, 
4. Qar və  buz, 
5. Qum və  gil, 
6. Tezçiçəkləyən ağaclar. 

     Şagirdlərin bilik və  bacarıqlarına verilən əsas tə ləblər. “Ətraf 
aləmlə  tanışlıq” kursu üzrə  aşağıdakılardan ibarətdir: 

Şagirdlər bilmə lidirlər: 
 Evlərin ünvanını, 
 Sadə  şəxsi gigiyena qaydalarını, 
 Sadə  küçə  hərəkəti qaydalarını, 
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 Əsas ünsiyyət formalarını, 
Şagirdlər bacarmalıdırlar: 

 Sadə  gigiyena qaydalarını yerinə  yetirməyi. 
 Küçədə , yolda hərəkət etməyi (səki, yolun kənarı ilə  getməyi), 
 Keçiddən böyüklərlə  kecməyi, 
 Məktəbdə  əsas davranış qaydalarını yerinə  yetirməyi, 
 Nitq etiketlərini (salam verməyi, xahiş və  təşəkkür etməyi və  

s.), 
 İctimai yerlərdə  ədəblə  hərəkət etməyi. 
     “Ətraf aləmlə  tanışlıq” dərsləri hər hə ftinin IY günü 
müəyyənləşdirmişdir. 
     Əlifba tə liminə  hazırlıq dövründə  demək olar ki, hər gün şəkil 
üzrə  müşahidə , ekskursiya və  s. 
    5-ci gün. Müşahidə . Müşahidənin aparılması və  qeydə  alınması 
ilə  tanışlıq. 
    10-ci gün. Müşahidə . “Ev heyvanları” şəkil üzrə  iş. (s.14.) 
    11-ci gün. Ekskursiya. ətraf aləmin təbiəti ilə  tanış olmaq 
məqsədilə  (bağa, gölə , meşəyə  və  s.). 
    12-ci gün. Müşahidə . “Ev quşları” şəkil üzrə  müşahidə . (s.15) 
    13-cü gün. Müşahidə . “Pambıq tarlası” şəkli (s.16) 
14-cü gün. Müşahidə . “Fabrik”, “Tikiş sexi” şəkli (s.17) 
15-ci gün. Müşahidə . “Neft” şəkli (s.18) 
16-cı gün. Müşahidə .  “Metro” şəkli üzrə  (s.19) 
17-ci gün. Əşya dərsi. “Meyvə  və  tərəvəz bitkiləri” 
18-ci gün. Müşahidə . “Meşə” , “Vəhşi heyvanlar” şəkli (s.20) 

19-cu gün. Müşahidə . “Taxıl zəmisi” şəkli (s.21) 
20-ci gün. Müşahidə . “Dirrik və  bostan məhsulları”. (s.22-23) 
21-ci gün. Müşahidə . “Meyvə  bağı”, “Meyvə lər” şəkli(s.24-25) 
22-ci gün. Müşahidə . “Fiziki mədəniyyət” şəkli (s.26) 
23-cü gün. Ekskursiya. “Küçə  hərəkəti qaydaları ilə  tanış olmaq” 
(s.28) 
24-cü gün. Müşahidə . “Nəqliyyat vasitə ləri” şəkli (s.27) 
25-ci gün. Müşahidə . ”Tikinti”şəkli (s.29) 
26-cı gün. Müşahidə . “Şəhər”şəkli (s.30) 
27-ci gün. Müşahidə . “Kənd”şəkli (s.31) 

 

                                        8.1. Əlifba tə limi dövrü 
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    29-cu gün. Müşahidə . Köçəri quşların həyatı üzərində  müşahidə . 
    35-ci gün. Ekskursiya. Tərəvəz bitkiləri ilə  tanış olmaq üçün 
dirriy. 
    46-cıgün. Müşahidə . Payızda insanın həyatı və  əməyi. 
    52-ci gün. Ekskursiya. Ağaclarla tanış olmaq məqsədilə  meşəyə , 
bağa və  s. 
    53-cü gün. Müşahidə . Meşədə , bağda müşahidə . 
    58-ci gün. Əşya dərsi. “Ev quşları və  çöl quşları” 
    63-cü gün. Ekskursiya. Ətraf aləmin təbiəti ilə  tanış olmaq (bağa, 
parka, gölə  və  s.) 
    69-cu gün. Ekskursiya. Yerli idarə  orqanlarının fəakiyyəti ilə  
tanış olmaq. 
    75-ci gün. Müşahidə . Qışda insanların əməyi üzərində  
müşahidə .  
    81-ci gün. Müşahidə . Dövlət idarə  orqanlarının gördükləri işlər 
üzrə  müşahidə . 
    87-ci gün. Müşahidə . Təbiətdə  baş verən dəyişikliklər. 
    93-cü gün. Ekskursiya. İstehsalatda (fabrik, zavod və  s.) 
    101-ci gün. Müşahidə . Qışda təbiətdə  baş verən dəyişikliklər. 
    107-ci gün. Müşahidə . Qışda ev heyvanlarının yaşayışını 
müşahidə  etmək. 
113-cü gün. Ətraf aləmlə  tanışlıq üzrə  ümumiləşdirici dərs. 

 
Oxu dərsləri 

     Qış  
    4-cü gün. Müşahidə . Təbiət üzərində  müşahidənin aparılma 
qaydasının öyrədilməsi. (dərslikdəki eyni adlı mətnə  əsasən) 
Ailə  
10-cu gün. Əşya dərsi. “Qar və  buz”. 
Yaxşı işlər görək. 
     16-cı gün. Ekskursiya. Qışda təbiətdə  baş verən hadisə lərlə  
tanış olmaq üçün (gölə , bağa və  s.) 
     22-ci gün. Müşahidə . Yazın ilk ə lamətlərini öyrənmək.söyüd və  
başqa suya qoyulmuş budaqlar üzərində  müşahidə . 
     27-ci gün. Müşahidə . Bölməsdəki “Gözə l yaz” mövzusuna dair 
suallara cavab . 
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     35-ci gün. Əşya dərsi. Tezçiçəkləyən ağaclar. Canlı təbiət. 
 

Kosmos 
 

41–ci gün. Müşahidə . Həşəratların yazda oyanması. 
                           Vəhşi heyvanlar. 
     45-ci gün. Əşya dərsi. “Ev heyanları”. 
     51-ci gün. Müşahidə . Quşçuluq ferması. Ev quşları üzərində  
müşahidə . 
 

Vətən 
 

     57-ci gün. Əşya dərsi. “Ev quşları və  çöl dərsi” 
     63-cü gün. Müşahidə . Nəqliyyat vasitə lərinin hərəkəti 
üzərində  müşahidə . 
     69-cu gün. Ekskursiya. Təbiətin qorunması, ekologiya ilə  tanış-
lıq üzrə  ekskursiya. 

II sinifdə  “Ətraf aləmlə  tanışlıq”  
kursunun tədrisinə  34 saat vaxt verilir 

      Hə ftənin 4-cü günləri nəzərdə  tutulur. 
      Müşahidə . 

1. Müşahidə . üçün təqvimin tərtibi. “Təbiət və  əmək 
təqvimi”n-də  hər gün qeydlərin aparılması. 

2. Günəşin çıxıb-batması, günlərin uzunluğu, havanın 
dəyişməsi, bitki, hevan və  quşların həyatında fəsil 
dəyişiklikləri, bundan asılı olaraq insanların əməyində  baş 
verən dəyişikliklər üzə-rində  müşahidə . 

3.  Hə ftənin, ayın, ilin axırında müşahidə lərin 
ümumiləşdirilməsi. 

     Ekskursiyalar. 
1. Fəsil dəyişikliklərindən asılıolaraq meşə  ağacları və  

kolları, həşərat, quş və  heyvanların həyatında baş verən 
dəyişikliklə-rə  tanış olmaq məqsədilə  ilin bütün 
fəsillərində  meşəyə , çölə , bağa, parka ekskursiya. 

2. Bağ, dirrik, bostan bitkiləri, onların becərilməsi və  
yığılması ilə  tanışlıq məqsədilə  payızda həmin obyektlərə  
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ekskursiya. Ekskurisya zamanı şagirdlərin gücləri çatan 
əməkdə  iştirak etməsi. 

3. Müxtə lif növ sərnişin minik vasitə ləri və  yük nəqliyyatı ilə  
ta-nışlıq məqsədilə  avtovağzala (metroya, dəmiryol 
stansiyası-na, avtobus parkına, avtobazaya, qaraja və  s.) 
ekskursiya. 

4. Uşaqlarda poçt rabitəsi haqqında təsəvvür yaratmaq, onları 
rabitə  işçilərinin xidməti ilə  tanış etmək məqsədilə  poçta 
ekskursiyası. 

5. Yaşayış məntəqəsindəki tikintilərin kimlər tərə findən nə  
məqsədlə  aparılması, tikintidə  istifadə  olunan material, 
alət və  texnika ilə  tanışlıq məqsədilə  tikintiyə  ekskursiya. 

6. Mədəniyyəy və  incəsənətin sahə ləri, onları insanlara 
necə  xidmət etməsi ilə  tanışlıq məqsədilə  mədəniyyət 
evinə , kluba, kitabxanaya, muzeye, sərgiyə , tarixi və  
mədəniyyət abidə lərinə  ekskursiya. 

Əşya dərsi. 
1) Palıd və  çinar, 
2) Dərman bitkiləri, 
3) Tarlaya (çölə , bağa, dirriyə , bostana, meşəyə) zərər 

verən həşəratlar. 
4) Tarlaya (bağa, bostana, meşəyə  və  s.) xeyir verən 

canlılar, 
5) Taxıl bitkiləri, 
6) Meşə  ağacları və  kolları 

Şagirdlər bilmə lidirlər: 
 Təbiətin nə  olmasını, 
 Hər bir fəslin xarakter ə lamətlərini, 
 Hər bir fəsildə  insanın əməyini, 
 Bitkilərin hissə lərini, ot, çiçək, kol, ağac, otaq bitkilərinin 

bir neçəsinin adını, 
 4-5 ev heyvanı və  bir o qədər də  vəhşi heyvanın adını, 

onların faydası və  zərərini, 
 Köçəri və  qışlayan quşların həyatını, xüsusiyyətlərini, 

bir neçəsinin adını, 

 Küçədə  davranış qaydalarını, küçəni keçmək qaydalarını. 
Şagirdlər bacarmalıdırlar 
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 Təbiətdə  müşahidə  aparmağı və  onu qeyd etməyi, 
 ətraf aləmdəki bitkilər və  canlıları qorumağı, 
 otaq bitkiləri, bəzək bitkiləri əkib, onlara qulluq etməyi, 
 yaşlılara nəzakətlə  müraciət etməyi, nəzakətli 

danışmağı, 
 dövlət rəmzlərinin mənasını izah etməyi, 
 hüquq və  vəzifə lərini. 

“Oxu” dərsliyi II sinif üçün 
“Al bizi qoynuna, ey ana məktəb” 

     3-cü dərs. Ekskursiya. “Biz harada yaşayırıq”. 
     9-cu dərs. Müşahidə   
     15-ci dərs. Müşahidə  (hava, canlıların həyatı üzərində). 

 
“Yayı xatırlayaq” 

     21-ci dərs. Ekskursiya. (ətraf aləm). 
“Yaxşı nədir, pis nədir” 

     27-ci dərs. Ekskursiya. (Payız ə lamətləri). 
     33-cü dərs. Müşahidə . (hava və  canlıların yaşayış üzərində). 
     39-cu dərs. Müşahidə . (bağlarda, bağçalarda, insanların əmə -yi 
üzərində). 

 
“Göylərə  bir payız havası gə ldi” 

 
     44-cü dərs. Əşya dərsi (köçəri və  quşlayan quşlar). 
     50-ci dərs. Müşahidə . (hava və  ağaclar üzərində). 
     56-cı dərs. Əşya dərsi. ( müşə  ağacları və  kolları). 

 
“Ağac meyvəsi ilə , insan əməyi ilə” 

     61-ci dərs. Əşya dərsi. (faydalı və  zərərli həşəratlar). 
     67-ci dərs. Ekskursiya. (tarixi abidə lər). 
     73-cü dərs. Ekskursiya. (təbiət və  insanların həyatı ilə  
tanışlıq). 
     79-cu dərs. Müşahidə . (ev heyvanları və  bəzi vəhşi 
heyvanlar). 
     85-ci dərs. Müşahidə . (hava bəzi həşəratlar). 
     91-ci dərs. Müşahidə . (hava və  təbiət üzərində). 
     99-cu dərs. Ekskursiya. (qışda təbiətlə  tanış olmaq). 
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“Haqqı nahaqdan seçmək” 

     105-ci dərs. Əşya dərsi (Yırtıcı heyvanlar). 
     111-ci dərs. Müşahidə  (təbiət üzərində). 
     117-ci dərs. Ekskursiya (insanların məşğuliyyəti0. 
 

“El bilir ki, sən mənimsən” 
     123-cü dərs. Ekskursiya (şəhər, kənd, qəsəbə  üzrə). 
     129-cu dərs. Əşya dərsi (neftlə  ə laqədar). 
     135-ci dərs. Əşya dərsi (taxıl bitkiləri). 
     141-ci dərs. Əşya dərsi (canlıların insanlara xeyri və  zərəri). 
     147-ci dərs. Müşahidə  )təbiətdə  fəsli dəyişmə lər). 
 

“Gə l-gə l a yaz günləri” 
     153-cü dərs. Müşahidə  (ilk  bahar ə lamətləri). 
     159-cu dərs. Əşya dərsi (canlılarla ə laqədar). 
 

“El bilir ki, sən mənimsən” 
     165-ci dərs. Ekskursiya (poçt xidmətləri ilə  tanışlıq). 
     171-ci dərs. Ekskursiya (nəqliyyat vasitə ləri ilə  tanışlıq). 
     177-ci dərs. Ekskursiya (tarixi abidə lərə). 
     183-cü dərs. Ekskursiya (şəhidlər xiyabanına, abidə lərinə). 
     Proqramda müəyyən düzə ldilməsi mümkün olan nöqsanlar da 
vardır. Həmin nöqsanlardan biri bitkini canlı hesab etməməsi, 
hə-şərat, quşları heyvan saymaması və  s-dir. Bölgüdə  bir sıra 
nöqsan-lar da olur ki, bölmənin mövzusu ilə  ekskursiya, 
müşahidə  və  əşya dərslərinin mövzuları bir – birinə  bəzi 
yerlərdə  uyğun gə lmir. Eks-kursiyaların obyektləri konkret və  
dəqiq deyildir. Müşahidə  və  əş-ya dərslərində  veriləcək 
mətnlər hazır deyildir, müə llim onu hara-dansa tapmalıdır. Bu da 
hər müə llimin mətninin fərqli olmasına gətirib çıxara bilər. 
Odur ki, ətraf aləmlə  tanışlıq proqramına yeni-dən baxıldı və  
müvafiq mətnlər hazırlandı. 
     Hər bir proqramda Ətraf aləmlə  tanışlıqdan dərslər əşya, 
müşa-hidə  və  ekskursiya dərsləri kimi adlandırılmış və  2002-ci 
ildə  bu dərslər artıq “Oxu” və  “Ana dili” fənlərinin proqramları 
içərisində  planlaşdırılmışdır (“İbtidai məktəb və  
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məktəbəqədər tərbiyə” məcmuəsi. 2002-ci il, №3,4). Lakin 
bunlar şagirdlərin bilik səviy-yəsinin yüksə ldilməsində , onların 
elmi dünyagörüşlərinə  yiyə lən-mə lərində  müəyyən çətinliklər 
törədir. Çünki proqramların hazır-lanmasına baxmayaraq  
müə llimlər üçün heç bir vəsait, dərslik, metodiki kömək 
hazırlanmamışdır. Bu da işi bir qədər çətinləşdir-mişdir.  Odur 
ki, ətraf aləmlə  tanışlıq dərslərində  müə llimlər Əlif-ba, Oxu 
dərsliklərindəki mətnlərdən istifadə  etmə li olmuşlar. Hət-ta 
axırıncı proqramda mövzular Əlifba, Oxu dərslərinin tərkibinə  
daxil edilmiş və  hər hə ftənin IV günü fənnin tədrisi nəzərdə  
tutul-muşdur. 
     Bu da şagirdlərin ətraf mühitlə  düzgün təmasının, ətrafda baş 
verən hadisə lərin elmi əsaslarla anlamasının, hadisə  və  əşyaları 
düzgün tanıması və  istifadə  etməsinin səviyyəsini yüksə ltmədi, 
əksinə  bir qədər də  pisləşdirdi. Şagirdlər indi müxtə lif 
mənbə lər-dən informasiyalar alırlar. Həmin informasiyaları 
müə llimlə  mü-zakirə  etməyə  daha düzgün, real olanını qəbul 
etməyə  çalışırlar. Bu işdə  yalnız onlara sinif ümə llimi kömək 
edə  bilər. Bu baxımdan ali məktəblərin pedaqoji fakültə lərində  
də  “Ətraf aləmlə  tanışlıq” və  “Ətraf aləmlə  tanışlığın tədrisi 
metodikası” fənlərini tədris pla-nına daxil etdilər. Ali 
məktəblərdə  fənni yüksək səviyyədə  tədris edəcək kadrların 
hazırlanması işinə  başlandı. Orta məktəbdə  Ətraf aləmlə  
tanışlığın tədrisində  nə ləri və  hansı həcmdə  keçilməsi mü-
əyyənləşdirildi. Odur ki, orta məktəb proqramlarını müzakirə  
et-mək, təhlilini vermək tə ləbə lərin fənni daha yaxşı 
öyrənmə lərinə  və  gə ləcəkdə  tədris etmə lərinə  imkan verir. 
Lakin orta məktəb-lərdə  əşya, müşahidə  və  ekskursiya 
dərslərinin keçilməsinə  dair dərs vəsaiti, dərsliklərin olmaması 
işi bir qədər çətinə  salırdı. Odur ki, ali məktəblər üçün Ətraf 
aləmlə  tanışlıq proqram və  dərs-liyi işləndi, Ətraf aləmlə  
tanışlığın tədrisi metodikası kursunun proqram və  dərsliyi 
hazırlandı. Bütün bunlar orta məktəb proq-ramına əsasən I və  II 
siniflər üçün dərsliklərin, müşahidə  gündə-liklərinin 
işlənilməsinin də  vaxtının çatdığını göstərir. 
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                                   Mühazirə : 9 
             Ətraf aləmlə  tanışlığın tədrisində  tə limin 
prinsipləri. 

 
     Didaktika yunan sözü olub, öyrədirəm deməkdir. Bu termini ilk 
də fə  alman pedaqoqu V.Ratke (1571-1635), çex pedaqoqu Y.A.Ko-
menski (1592-1670) işlətmişdir. Ratkeyə  görə  didaktika elmləri, 
dil-ləri, incəsənəti öyrətmək məharəti, Komenskiyə  görə  isə  hər 
şeyi ha-mıya öyrətmək sənətidir. 
     Didaktikanın tədqiqat obyekti təhsil prosesidir, predmeti 
didaktik münasibətlərdən, onların abstrakt səviyyədə  
modelləşdirilməsindən ibarətdir. 
Didaktika tə lim prosesinin mahiyyətini, məzmununu, prinsipləri-
ni, metodlarını və  təşkili formalarını öyrənən elmdir. Didaktika 
tə li-min ümumi qanunauyğunluqlarını tədqiq edir, xüsusi 
metodikalar isə  tə limin spesifik xüsusiyyətlərini öyrənir. Bu 
baxımdan didaktika və  xüsusi metodikalar vəhdətdə  götürülür. 
Didaktikanın metodoloji əsasını məşhur inikas nəzəriyyəsi təşkil 
edir ki, onun da banisi alman filosofu hegeldir. İdrak nəzəriyyəsinə  
görə  “Canlı seyrdən abstrakt tə fəkkürə  və  buradan praktikaya – 
hə-qiqəti dərk etməyin, obyektiv reallığı dərk etməyin dialektik 
yolu belədir”. Burada birinci mərhə lə  canlı seyr – müşahidədir. 
İkinci mərhə lə  abstrakt tə fəkkürdür, bu mərhə lədə  müşahidə  
olunmuş ha-disə  və  proseslər təhlil edilir, qanun, 
qanunauyğunluqlar müəyyən-ləşdirilir, nəzəriyyə lər, fərziyyə lər 
irə li sürülür. 
     Üçüncü mərhə ləsi isə  praktikadır. Praktika həqiqətin 
meyarıdır. Tə fəkkür tərə findən müəyyən edilmiş qanunlar, 
qaydalar yoxlanılır, düzgünlüyünə  hökm verilir. 
     Tə limin üç mühüm funksiyası ayırd edilir: 

1) Təhsilverici, 2) Tərbiyəedici, 3) İnkişafetdirici vəzifə . 
     Tə limin əsas vəzifə lərindən tə limin prinsipləri meydana çıxır. 
Tə lim prinsipləri tədris prosesində  səmərə li və  keyfiyyətli 
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fəaliyyət təmin edən vacib tə ləblər sistemidir. O, tə limin 
metodlarına istina-dən onun yardımı ilə  məqsədə  yiyə lənməyin 
fəaliyyət üsuludur. 
     Tə limin prinsipləri bir çox pedaqoq – alimlər tərə findən 
öyrənil-miş, aydınlaşdırılmış və  təsnif edilmişdir. Müxtə lif təsnifat 
variantla-rı ümumiləşdirilmiş və  aşağıdakı təsnifatı vermişlər: 

1. Tə limin tərbiyəedici və  inkişafetdirici prinsipi. 
2. Tə limin həyatla, inkişafla ə laqə ləndirilməsi prinsipi. 
3. Tə limin elmiliyi prinsipi. 
4. Tə limdə  sistemlilik və  ardıcıllıq prinsipi. 
5. Tə limdə  şüurluluq və  fəallıq prinsipi. 
6. Tə limin əyanilik prinsipi. 

1. Tə limin tərbiyəedici və  inkişafetdirici prinsipi. 
Belə  ki, hər bir  mövzunun tərbiyəedicilik və  inkişafedicilik 
xüsusiy-yətləri vardır. Ətraf aləmlə  tanışlıq fənninin tədrisində  
mövzuları se-çərkən müə llim hər birinin tərbiyəedicilik, 
inkişafetdiricilik xüsusiy-yətlərinə  diqqət yetirmə li olur. İlk 
gündən, birinci sinif şagirdlərinə  davranış qaydaları öyrədilir, 
şagirdlərə  məktəb haqqında biliklər ve-rərkən müə llim 
məktəbin işçiləri və  onların vəzifə lərni qeyd edir, şagirdlərin də  
məktəbdə  vəzifə lərini açıqlayır. Müə llim məktəbin in-tizam 
qaydaları ilə  şagirdləri tanış edir. Bu da şagirdlərin tərbiyəsi-nə , 
şəxsiyyət kimi formalaşmasına kömək edir. Ətraf aləmlə  tanışlıq 
kursunun mövzularında şagirdlərə  vətənpərvərlik, etik, estetik, 
iqti-sadi, əməksevərlik, ekoloji. əxlaq və  s.  tərbiyə  məsə lə ləri 
adlanır. Bunlar da şagirlərin həyatda tərbiyə li, inkişaf etmiş 
şəxsiyyət kimi yetişmə lərinə  imkan yaradır. 

2. Tə limin həyatla, inkişafla ə laqə ləndirilməsi prinsipi. 
Müə llim yaddan çıxarmamalıdır ki, bu günkü birinci və  ikinci sinif 
şagirdləri gə ləcəyin mütəxəssisi, fəal cəmiyyət qurucuları 
olacaqlar. Bundan başqa bu gün də  şagirdlər cəmiyyətdən, 
iqtisdiyyat, mədə-niyyət, incəsənət, respublikanın ictimai 
həyatından kənarda deyillər.Onlar da bizimlə  ictimai həyatın 
bütün sahə ləri ilə  ə laqə lidirlər. Bu baxımdan şagirdlərə  ictimai 
həyatda gedən proses və  hadisə lər mövzularla ə laqə li şəkildə  
öyrənmə lidir. Şagirlərin maraqlı sualları cavablandırılmalıdır. Belə  
olarsa şagirdin biliyi daha tam, bütöv, an-laşıqlı olar. Eyni zamanda 
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fənlərarası ə laqə  həyata keçirilmə lidir. Ət-raf aləmlətanışlıq 
kursunun mövzuları riyaziyyat, oxu və  digər şa-girdlərin keçdikləri 
fənləri ilə , hətta gə ləcəkdə  keçəcəkləri təbiətşü-naslıq, 
botanika, zoologiya, insan və  onun sağlamlığı, fizika, kimya, tarix 
kimi fənlərin mövzuları ilə  ə laqə ləndirilə  bilər. Bu isə  şagird-
lərə  gə ləcəkdə  keçəcəkləri fənlərin öyrənilməsinə  maraqlarını 
artı-rar, həm də  proses və  hadisəni real öyrənmək imkanları 
yaradar. 

3. Tə limin elmiliyi prinsipi. Elmlilik prinsipinə  bir sıra tə ləblər  
verilir:a) Elmin həcmi ilə  tədris müddəti arasındakı uyğunluq. 
Yəni ətraf aləmlə  tanışlıq fənninin il ərzində  keçilən vaxtla orada 
verilə-cək biliklərin həcminin uyğunluğu. b) Elmin inkişafı ilə  
şagirdlərin tə fəkkür imkanlarının uyğunlaşdırılması, yəni verilən 
bilik yaşa uy-ğun olmalıdır. Məsə lən, ətraf aləmlə  tanışlıq üzrə  
birinci və  ikinci si-nif mövzuları seçılərkən hər iki sinif 
şagirdlərinin yaş və  bilik səviy-yəsi nəzərə  alınır. v) Şagirdlərə  
elmi biliklərin verilməsi, onlara bu bilikləri mümkün dairəsində  
yoxlamalarına nail olması, tətbiqetmə  bacarığının aşılanması. Ətraf 
aləmlə  tanışlıq dərslərində  şagirdlər müxtə lif yollarla elmi 
biliklərə  yiyə lənir, onları müşahidə , müqayisə  etməklə  biliklərin 
düzgünlüyünə  əmin olmaq üçün təcrübə lərin apa-rılması, 
biliklərin tətbiq edilməsi və  s.  məsə lə lər həyata keçirilir. q) 
şagirdlər bilik, bacarıq və  vərdişləri tətbiq etdikdə  yalnız biliyinə  
ar-xayınlaşmamalı, həm də  yaradıcı tə fəkkür fəaliyyətinə  
yiyə lən-mə lidirlər. Fantaziya (təxəyyül) qabiliyyəti lazımdır. 
Bunların inki-şafı üçün isə  müə llim şagirdlərə  lazımi müstəqillik 
vermə li, onların müstəqil düşünərək fikir söyləmə lərinə  
çalışmalıdır. 
     Elmilik prinsipinin qarşısında duran məsə lədən asılı olaraq 
onun məzmununa bir sıra amillər daxildir: 

 şagirdlərin tə fəkkür fəaliyyətinin onların idrak mütəqilliyi 
ilə  

həyata keçirilməsi, onların müstəqil düşüncə  fəaliyyəti 
zəminində  biliklərin məntiqi tə fəkkürdə  formalaşdırılmasıdır. 
Ətraf aləmlə  ta-nışlıq dərslərində  şagirdlər ilk sadə  anlayışları 
öyrənir, sonra daha mürəkkəb anlayışlara keçirlər. Belə liklə , 
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sadə ləri öyrənməklə , mü-rəkkəb anlayışların öyrənilməsinə  
zəmin yaradılır.  

 obyektiv gerçəkliyin faktlar və  anlayışlarla dərk olunması. Şa - 
girdlər gerçəkliyin əhatəsində  yaşayır və  oxuyurlar, bilik alırlar. 
Onlara elmin əsasları real. Həyatda olduğu kimi çatdırılmalıdır. 

4. Tə limdə  sistemlilik və  ardıcıllıq prinsipi.Hər bir fənnin 
tədri- 

sində  bu prinsip öz əksini mövzuların düzülüşündə  keçilməsi ardı-
cıllığında tapır. Demə li, biliklər sistematik, ardıcıl olmalı, pərakən-
də lik törətməmə lidir. Əgər bu dərsliklərdə  verilmiyibsə , 
müə llim onun ardıcıllıq və  sistematikliyini həyata keçirmə lidir. 
Müə llim yeri gə ldikcə  mövzular üzrə  sistemləşdirmə , 
ümumiləşdirmə  aparmaqla şagirdlərin biliklərini sistemə  salmali, 
ardıcıllığı təmin etmə lidir. 

5. Tə limdə  şüurluluq və  fəallıq prinsipi.Dərs prosesində  
şagird- 

lərin elmlərə  şüurlu olaraq yiyə lənməsinə  çalışmaq vacib 
məsə lə lər-dəndir. Şagirdlərin idrak fəaliyyəti və  müstəqilliyi 
artırılır, onlar bi-liyi mexaniki qavramalı, əzbərçi olmamalı, hadisə  
və  prosesləri, predmetləri dərk edərək öyrənilmə lidirlər. Bunun 
üçün müə llim ət-raf aləmlə  tanışlıqdan mövzuları şagirdlərə  
aydın, sadə  dillə  onların başa düşəcəyi şəkildə  başa salmalıdır. 
Tədrisdə  məntiqi ardıcıllıq gözlənilərək biliklərin müstəqil ə ldə  
edilməsi, yeri gə ldikcə  tətbiq edilməsi məsə lə ləri diqqət 
mərkəzində  olmalıdır. 

6. Tə limin əyanilik prinsipi.Şagirdlərə  öyrədilən biliklər əyani 
- 

liklə  təchiz olunmalıdır. Belə  ki, ətraf aləmlə  tanışlıq fənnində  
müə l-lim mövzular üzrə  əyaniliy-tablo, avadanlıq, cihazlar, lazım 
olan va-sitə ləri əvvə lcədə  ə ldə  edir.Onun üzərində  işləməyi 
şagirdlərə  öyrə-dir. Çoxlu əyanilikləri yığıb hərəsindən bir az 
danışmaqla əyanilik-dən istifadə  düzgün olmaz. Bunun üçün 
əyaniliyə  verilən pedaqoji tə ləbləri bilmək lazımdır. İlk növbədə  
əyanilik təmiz, sə liqə li, təhlü-kəsiz olmalıdır.  
     Əyaniliklər müxtə lif formalarda olur. Tablo, şəkil, jurnal, atlas, 
xə-ritə , cihazlar, aparatlar, bitki, heyvan, digər canlı obyektlər və  s. 
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     Ətraf aləmlə  tanışlıq dərslərində  ən çox tablo və  şəkillərdən 
istifa-də  edilir. Tabloya verilən əsas pedaqoji tə ləblərdən biri 
onun sə liqə li işlənməsi, obyektin olduğu kimi təsvir olunmasıdır. 
Obyektin həyat-da olduğu kimi təsvir edilməsi, şagirdlərin 
hamısının görə  biləcəyi ölçüdə  işlənməsi və  təbii ölçülərinin 
aydın yazılması, rənglərin təbii olması vacib şərtlərdəndir.  
     Tə limin göstərilən prinsipləri bir-biri ilə  qarşılıqlı ə laqədə  
birlik-də  həyata keçirilmə lidir. Dərs prosesində  hər bir prinsip 
gözlənilmə -lidir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühazirə :10 
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Tə lim metodlarının yaranması tarixi. 

    Tə lim çox geniş anlayışdır. Ən ümumi mənada tə lim yaşlı 
nəsillə-rin təcrübəsini gənc nəslə  ötürmək deməkdir. Burada 
təcrübə  anla-yışına elm, texnika, iqtisadiyyat, siyasət, hüquq, 
fə lsə fə , maarif, mə-dəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət, ailə , nigah, 
adət-ənənə lər, ümumiy-yətlə  bütün mənəvi zənginliklər, əmək, 
bacarıq və  vərdişləri insanla-rın fəaliyyət növləri daxildir. 
    Tə lim anlayışında dərin məzmun və  bu məzmunun ötürülmə  
for-ma və  vasitə ləri, metod və  priyomları cəmləşmişdir. 
Məzmunun zən-ginliyi onun ötürülmə  yollarının müxtə lifliyi tə lim 
sistemini yarat-mışdır. Tə limin məqsəd və  vəzifə ləri, məzmun və  
prinsipləri, forma və  metodları sabit deyil, daim dəyişir, 
təkmilləşir, yeniləşir. Tə limin məqsədi və  prinsipləri kimi onun 
metodları da ictimai tə ləbatla bağ-lıdır və  bu tə ləbatı maksimum 
ödəməyə  xidmət edir. 
   F.Bekon metodu yolçunun yolunu işıqlandıran məşə lə  
oxşatmışdır. 
   Tə lim metodları hə lə  bu gün də  tam tədqiq edilməmişdir. 
Onların təkmilləşdirilməsi sahəsində  hə lə  çox iş görülmə lidir. 
L.Tolstoyun dediyi ilə  də  razılaşırıq ki, “Tədris işi incəsənətdir. 
Onun sonu və  ta-mamlanması mümkün deyil. İnkişafı və  
təkmilləşdirilməsi isə  son-suzdur”. 
    Metod didaktikanın əsas anlayışıdır. Tarixən alim və  pedaqoqlar 
onun tərifini, izahını, təsnifatını verməyə  çalışmışlar. Bu sahədə  
çex alimi Y.A.Komenski ilk fəaliyyət göstərmişdir. Dahi pedaqoq 
tə limdə  müə llimin şərhinə , sual-cavabına, təkrara, terminlərə , 
əyaniliyə  və  s. yüksək qiymət vermişdir. 
    Rus alimi K.D.Uşinski iki əsaslı metodu: sintetik və  analitik 
metod-ları göstərmiş, əhəmiyyətini əsaslandırmışdır. 
V.P.Vaxterov tə limin formalizm, doqmatizm, mexaniki əzbərləmə  
üsullarına qarşı çıxaraq qed edirdi ki, dərsdə  hərəkət, əmək, 
təmrin, oyun aparıcı olmalı, dərsi idarə  etmə lidir. 
     Alman alimi F.Paulsen də  tə lim metodlarının təkmilləşdirilməsi-
nin əhəmiyyətini göstərmişdir. O, tə limdə  müvə ffəqiyyətin iki 
şərtini əsaslandırmışdı: a) şagird müəyyən təsəvvür və  
anlayışlara malik olmalıdır; b) şagirddə  olan anlayış və  
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təsəvvürlər yeni təsəvvürlərin təsiri altında hərəkətə  gə lmə li, 
diqqəti oyatmalıdır. 
    Bir çox pedaqoqlar metodları fəal və  passiv olmaqla iki qrupa 
ayırmışlar. Onlar qeyd edirdilər ki, tədqiqatçılıq metodu şagirdləri 
müstəqilliyə , müşahidəçiliyə , nəticə lər çıxarıb 
ümumiləşdirilmə lər aparmağa təhrik etmə lidir. 
    Sonralar xarici ölkə  alimlərindən A.P.Pinkeviç, B.P.Yesipov, 
P.N.Şimberyev, Y.Y.Qolant, M.N.Skatkin, M.A.Danilov, İ.Y.Lerner, 
M.T.Sipro, V.Korobov və  b. metod haqqında maraqlı fikirlər irə li 
sür-müşlər. 
Azərbaycanda tə lim metodlarının yaranması. Ölkəmizdə  də  bir 
çox görkəmli şəxsiyyətlər, pedaqoqlar tə lim-tərbiyəyə  dair fikir-
lər söyləmişlər. Azərbaycanda XIII-XIV əsrlər tədris 
müəssisə lərinin təşəkkülü və  inkişafı dövrü kimi xarakterizə  
edilir. Lakin həmin döv-rə  qədər xarici ölkə lərdə  və  fərdi təhsil 
alan şəxsiyyətlərimiz xalqın azadlığı və  maariflənməsi uğrunda 
mübarizə  aparmış, öz əsərlə-rində  tə lim-tərbiyəyə  geniş yer 
vermişlər. Tə lim metodlarının ya-ranma tarixindən danışarkən 
onların əsərlərinə  müraciət etməmək haqsızlıq olardı. Belə  ki, 
Xətib Təbrizi, Bəhmənyar, N.Gəncəvi, Ə.Xa-qani, M.Gəncəvi kimi 
mütə fəkkirlər necə  öyrətmək və  öyrənmək haqqında çox faydalı 
fikirlərin müə llifləridirlər. 
     Azərbaycanda XIII-XVI əsrlərdə  qazan xan “Tədris və  
tərbiyəyə  dair fərman” imzalanmışdır. 
     Pedaqoji ədəbiyyatlarda Y.A.Komenskinin, Y.Slavinetskinin, 
M.t.Sidqinin “Ədəb qaydaları”na əsasən onun ilk də fə  Qərbi 
Avropa-da yarandığı qeyd edilir. Halbuki adını çəkdiyimiz fərman 
ilk də fə  Azərbaycanda yaranmış, ərəb, fars, Qərbi Avropa 
dillərinə  tərcümə  edilmiş, sonra digər şəxsiyyətlər 
tərə findən”Ədəb qaydaları” adı ilə  çap edilmişdir. Həmin 
fərmanda tə ləbə  və  şagirdlərə  elmin necə  öy-rədilməsi, yəni 
tə limin metodları ilə  bağlı (metodun adı çəkilməsə  də) fikirlərə  
də  rast gə lirik. 
     Bir çox dərsliklərin müə llifi olan Nəsirəddin Tusi (1201-1274) 
“Tə limül-mütə llim” və  “Adabul-mütə llim” kimi əsərlərində  tə lim 
və  onun metodlarından yazmışdı. O, tə limdə  ümumi və  xüsusi qism 
de-yə  iki mənanı şərh etmişdir. Ümumi qisimdə , bütün elmlər 
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üçün zə-ruri olan üsulları, tərzləri, təsyir və  təstir (seyrçilik, 
yazma) şəkil və  surəti; xüsusidə  isə  hər bir elmə  aid tə lim 
üsullarından bəhs edirdi. N.Tusi tə limdə  təhlil, tərkib, sual-cavab 
aparmağı tə limin təmə li, özü sayırdı. 
     Həmin dövrdə  yaşayıb yaradan şəxsiyyətlərdən biri də  
Əhvədəd-din-Əhvədi Marağayi (1274-1338) idi. Onun tə lim-
tərbiyəyə  dair “Cami-Cəm” pedaqoji əsərindən təkcə  öz 
dövrünün deyil, XV-XVI əsrlərin alimləri də  bəhrə lənmişlər. 
Orta əsr pedaqoji fikir tarixinin görkəmli nümayəndə lərində  biri 
kimi Məhəmməd Naxçıvanini (1289-1366) göstərməmək düzgün 
olmazdı. O, tə lim və  tərbiyəni birlikdə  götürür, metodlarına da 
birlikdə  baxmağı düzgün sayırdı. 
     Azərbaycanın pedaqoji fikir sə lnaməsinin ən görkəmli 
korifeylə-rindən biri İmaməddin Nəsimi Şirvanidir (1370-1417). 
Azərbaycan dilinə  üstünlük verərək bu dildə  yazıb yaradan bu 
sahədə  ilk ciddi addım atan Nəzimi tə limdə  “Əbcəd” üsuluna, 
gündə lik əzbərləmə -lərə , yeknəsək təkrarlamalara qarşı çıxmış 
yeni, insanların dərk edə  biləcəyi üsullara istinad etməyi 
məsləhət görmüşdü. Nəsiminin pe-daqoji ideyaları Şah İsmayıl 
Xətai, Həbibi, Məhəmməd füzuli tərə fin-dən daha da inkişaf 
etdirilmişdir. 
     Adlarını çəkdiyimiz dahilərin əsərlərinin təsiri sonrakı 
pedaqoq-ların, görkəmli şəxsiyyətlərin yaradıcılığına müsbət təsir 
göstərmiş-dir. Odur ki, A.A.Bakıxanov tə lim və  tərbiyəni birlikdə  
götürür, onun kiçik yaşlardan başlanmasını irə li sürmüşdür. Qeyd 
etmişdir ki, uş-aqlara verilən tə lim, iti alətlə  daş üzərində  salınmış 
nəqş kimi möh-kəm olur. O, elmi elm xatirinə  öyrənməyin 
ə leyhinə  idi. İnsanların elmi müstəqil öyrənməsini və  tətbiq 
etməsini məsləhət görürdü. 
Adları çəkilən mütə fəkkirlərin əsərlərindən dərs almış Mirzə  
Fə-tə li Axundov (1812-1878) yaradıcılığında da tə lim – tərbiyə  
məsə lə -ləri ön plana çəkilmişdi. Axundova görə  tə lim-tərbiyə  
yeni cəmiyyət-də  uyğun şəxsiyyət yetişdirmək üçün mühüm 
vasitə  olmalıdır. 
     Köhnə  məktəb, köhnə  tə lim-tərbiyə  üsullarının ə leyhinə  çıxan 
Axundov onların yeniləşməsinə , müasirləşməsinə  çalışmışdır. O, 
sə-lə f və  müasirlərindən daha irə li gedərək “elmi harada, kimdən 
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və  hansı dildə  öyrənək və  öyrədək kimi metodlarla bağlı 
fikirlərini açıqlamışdır. 
     M.F.Axundovun tərə fdarlarından biri olan Seyid Əzim Şirvani 
(1835-1888) də  tə lim metodlarına dair mütərəqqi fikirlər 
söyləmiş, özünün Şamaxıda açdığı məktəbdə  tətbiq etmişdi. O, 
mexaniki  əz-bərləmə  metoduna qarşı çıxaraq müstəqil düşünmək 
və  çalışmaq bacarığı verən tə lim üsullarını irə li sürmüşdür. 
    Təbiət elminin alovlu təbliğatçısı, alim-pedaqoq, alovlu 
vətənpər-vər Həsən bəy Zərdabi (1837-1907) sə lə flərinin 
metodlara yenidən baxılması məsə ləsini praktiki olaraq həyata 
keçirilmişdir. 
    Dövrünün ən yaxşı ana dilində  dərsliklərini yazmış 
N.Nərimanov (1870-1925) müasirləri M.F.Axundov və  
H.B.Zərdabinin yeni me-todların həyata keçirilməsi kimi 
prinsipləri yazdığı dərsliklərində  yüksək səviyyədə  nəzərə  
almışdır. 
Xalqımızın sevimli şairi M.Ə.Sabir (1862-1911) həm də  görkəmli 
pedaqoq idi. O, bir tərə fdən köhnə  məktəblərin məzmun və  
üsulları-nı tənqid edir, digər tərə fdən isə  yeni məktəb və  yeni 
tədris üsulları uğrunda mübarizə  aparır. Tə limin asan həyata 
keçirilməsi üçün yeni yollar, üsullar və  vasitə lər axtarmış, 
əyaniliyə  böyük əhəmiyyət ver-mişdir.  
     M.Ə.Sabirin müasir tərəqqipərvər ictimai xadim 
C.Məmmədqulu-zadə  də  xalqının maariflənməsinə  çalışmışdır. O, 
tədrisdə  əyaniliyə , əyani metodlara üstünlük vermişdir. Su al-
cavab, təhlil, ümumiləş-dirmə  kimi üsulların səmərə liliyini 
əsaslandırmışdır. Cə lil Məmməd-quluzadə  (1866-1932) 
mütərəqqi tədris üsulları və  didaktik qayda-lara əsaslanan yeni 
məzmunlu xalq məktəbləri uğrunda çalışmışdı. 
     Sosializm cəmiyyəti qurulduqdan sonra digər sahə lərdə  olduğu 
kimi, təhsildə  də  işin təkmilləşdirilməsi prosesi başlandı. O zaman 
Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə  daxil oldu və  SSRİ adlı ittifaq 
yaran-dı. Tə lim metodlarının təkmilləşdirilməsi işini sovet 
pedaqoqların-dan B.P.Yesipov, M.A.Danilov, Y.K.Babansi, 
M.İ.Maxmutov, M.N.Skat-kin, İ.Y.Lerner və  b.  həyata keçirmişdilər.  
      Sovet hakimiyyətinin ilk illərindən bu günə  kimi mövcud olan 
tə lim metodlarını tarixilik üzrə  aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 
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      1920-ci illərdə : izahat, praktik, əmək, evristik, tədqiqatçılıq, 
laboratoriya metodları; 
       1930-cu illərdə : nağıl, müsahibə , göstərmək, nümayiş, məktəb 
mühazirəsi, kitabla iş, ekskursiya, laborator iş metodları; 
       1950-ci illərdə : danışıq şifahi metodlar – nağıl, mühazirə , 
müsahibə , kitab oxunuşu, izahat və  s., əyani metodlar şəkil, sxem, 
cədvə l, model, qurğu, kinofilm və  təbii obyektlərin nümayişi, 
praktik metodlar – çalışmalar, laboratoriya işləri, təcrübəçilik 
işləri və  başqa praktik işlər. 
     1920-1955-ci illərdə  metodlar yalnız müə llim və  şagird 
qrupunun ə lbir fəaliyyəti əsasında təsnif olunurdu. Ona görə  də  
informasiyala-rın verilmə  formaları və  priyomları, eyni zamanda 
fəaliyyət özü tə-lim metodları hesab edilmişdi. 
      SSRİ PEA-nın həqiqi üzvü D.O.Lordkipanidzenin təklifi ilə  tə lim 
metodları ilk də fə  (1955) olaraq məktəblərin bilikləri ə ldə  etmə  
mənbə lərinə  görə  təsnif edildi. Ənənəvi metodlar adlandırılan 
hə-min metodlar empirik sistem (danışıq şifahi metodlar, əyani 
metod-lar, praktik metodlar) 70-ci illərin əvvə llərinə  qədər ən 
mütəşəkkil sistem hesab edildi. 
      60-70-ci illərdə  xalq maarifi qarşısına qoyulan yeni tə ləblər 
daha mükəmmə l tə lim metodları yaratmaq vəzifəsini irə li sürdü. 
Həmin dövrdə  üç metod sistemi təklif olundu: 
I. Ümumi metodlar sistemi. 

1) izahlı-illüstrativ (və  ya mə lumat-reproduktiv) metod; 
2) reproduktiv metod; 
3) qismən-axtarıcılıq (və  ya evristik) metodu; 
4) tədqiqatçılıq metodu. 

II. Binar (ikili) metodlar sistemi. 
1) mə lumat-reproduktiv; 
2) mə lumat-evristik metod; 
3) problemi şərh metodu; 
4) qismən axtarıcılıq metodu; 
5) axtarıcılıq metodu; 
6) öyrənmə  metodları (dinləmək, dərsliyin oxunması, çalışma 

və  s.). 
III. Problemi tə lim metodları sistemi. 

1) informasiya (ifaedici) metodu; 
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2) izahedici (reproduktiv) metod; 
3) instruktiv-praktik (produktiv-praktik) metod; 
4) izahedici-oyadıcı (qismən axtarıcılıq) metod; 
5) oyadıcı (axtarıcılıq) metod. 

      Göründüyü kimi, üçüncü sistem ümumi və  binar metodları özün-
də  birləşdirir. O dövrdə  tə lim metodlarının mahiyyəti, təsnifi, 
məq-səd və  vəzifə ləri ilə  ə laqədar hamı tərə findən qəbul 
edilmiş vahid öl-çü yox idi. Tə lim metodu deyildikdə , müə llim və  
şagirdlərin birgə  fəaliyyətini, məktəblərin bilik, bacarıq və  
vərdişlərə  yiyə lənmə lərini, dünyagörüşünün formalaşmasını, 
yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafı-nı, təbiət və  cəmiyyət 
qanunauyğunluqlarını müstəqil dərk etmək imkanlarının 
genişləndirilməsini, həyata hazırlanmalarını təmin edən yollar 
nəzərdə  tutulurdu. 
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                                          Mühazirə: 11                                
Azərbaycan təhsilində  akademik M.M Mehdizadənin verdiyi      
təsnifat 
 
 Tə lim metodu tədris prosesindən ayrılıqda mövcud ola bilməz. 
Tə lim metodlarının mahiyyəti nəyi, kimə , harada və  nə  üçün, 
nə lərin köməyi ilə , nəhayət, necə  öyrətmək məsə lə ləri ilə  
ə laqədardır. 
        Azərbaycan təhsili qarşısında bu sualları cavablandırmaq 
məsu-liyyəti akademik M.M.Mehdizadə  və  onun müasirlərinin 
üzərinə  düşdü. Respublikamızda məktəb quruculuğu, xalq 
maarifinin təşkili, təhsilin məzmunu və  tə lim metodlarının 
təkmilləşdirilməsi, tərbi-yəvi işlərin səmərə liliyinin  artırılması, 
xalq maarifinin idarə  edilmə-sinin yüksə ldilməsi sahəsində  çox 
geniş və  faydalı iş qapmış M.M.Mehdizadə  (1903-1984) dövrünün 
qabaqcıl müə llimlərinin iş təcrü-bəsini öyrənib ümumiləşdirilmiş 
və  respublikada yayılmasına nail olmuşdur. Akademik tə lim 
metoduna belə  tərif vermişdir: “Tə lim metodu müə llim və  
şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyət sistemi olan, müx-tə lif vasitə lərdən 
istifadə  etməklə  tə lim prosesində  didaktik vəzifə-lərin hə llinə  
xidmət edən yolların, üsulların məcmusudur”. 
      Akademik M.Medizadə  tə lim metodlarını təsnif etmiş, onların 
mahiyyətini açmış, nümunə lər göstərmişdir. Onun verdiyi təsnifat 
aşağıdakı kimidir: 

I. Mə lumatvermə  metodları. 1) Öyrətmə  metodları-şərh 
etmə ,  
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izah etmə , nağıl, müsahibə , mühazirə , mətn oxumaq. 2) Öyrənmə  
metodları – dinləmə , dərslik üzərində  iş (mətni öyrənmək) birliyi 
dərk etmək, yadda saxlamaq, öyrəndiyini təkrar etmək. 

II. Əyani metodlar. 1) Öyrətmə  metodları - əyani vəsait 
göstər –  

mə , təcrübə  nümayişi, texniki tə lim vasitə lərinin tətbiqi. 2) 
Öyrənmə  metodları – müşahidə  etmək, şəkil çəkmək, paylama 
materialı üzrə  iş. 

III. Reproduktiv metodlar. Çalışmalar üçün nümunə  təşkil et – 
mək, mətn oxumaq, laboratoriya məşğə lə ləri keçirmək. 

IV. Axtarış metodları. 
1) Evristik müsahibə  və  ya qismən axtarış metodu; 
2) Problemli şərh metodu; 
3) Tədqiqat metodu; 
4) Seminar metodu; 
5) Mühazirə  metodu; 
6) Referat metodu; 
7) Disput metodu. 

     Akademik  M.M.Mehdizadənin tə lim-tərbiyə  sahəsindəki 
pedaqoji elmlərə  verdiyi tohfə  onun müasirləri Əziz Əfəndizadə , 
Əyyub İma-mə liyev, Mirə li Axundov, Əbduləzim Salahov, Firudin 
Əliyev kimi neçə-neçə  pedaqoq-metodistlərin yaradıcılığına öz 
təsirini göstər-mişdir. Zahid Qaralov, Yəhya Kərimov, Bəşir 
Əhmədov, Yusif Talı-bov, Hüseyn Əhmədov, Əjdər Ağayev, 
Şəmistan Mikayılov, Ramazan Babayev, Əli Hüseynov kimi 
pedaqoqlar və  metodistlər onun peda-qoji məktəbindən 
qidalanaraq yeni-yeni uğurlar qazanır, yaradıcılıq axtarışları 
aparırlar. 
     Öz yaradıcılığı ilə  pedaqoji elmlərin inkişafında xüsusi mövqeyə  
malik alim-pedaqoq, Milli Məclisin üzvü, xalq deputatı Z.qaralov fizi-
kanın tədrisində  tətbiq olunan metodları ardıcıl olaraq aşağıdakı 
kimi vermişdir: 

1.  Müə llimin şərhi (izahat, nağıl, məktəb mühazirəsi, tə limat, 
müşahidə); 

2. Şagirdlərin müstəqil işləri – kitab, jurnal, qəzetlər üzərində  
iş, çalışmalar, laboratoriya işləri, praktikumlar, qurğu və  
aparat-ların sökülməsi, quraşdırılması, işə  salınması; 
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3. Nümayiş – təcrübə lər, sxem çertyojlar, plakat və  diaqramlar, 
təbii hadisə lərin təkrarı və  s.; 

4. Fərdiləşdirmə  və  differensialaşdırma; 
5. Alqoritmləşdirmə  və  proqramlaşdırma; 
6. Müşahidə lər – hadisə  və  ya prosesin, təbiətdə  

qanunauyğun-luqların, kəmiyyətin dəyişmə  xarakterinin və  
s. müşahidəsi; 

7. Problemli tə lim (problem situasiya, qismən axtarıcılıq, 
tədqiqatçılıq); 

8. Riyazi təhlil; 
9. Mücərrədləşdirmə , ideallaşdırma, ümumiləşdirmə , 

anlayışlar qrupunun ən ümumi, təkrarlanan və  sabit 
ə laqə lərini aşkara çıxarmaq; 

10. İnduksiya və  deduksiya – xüsusi hallardan ümumi hala 
və  ya əksinə  keçid, bu halların qarşılıqlı tətbiqi; 

11. Məruzə , referat, texniki avadanlıq hazırlatmaq. Məsə lə  
tərtib etdirmək; 

12. Şagirdlərin bilik, bacarıq və  vərdişlərini yoxlamaq və  
qiymətləndirmək; 

13. Fəndaxili, fənlərarası, istehsalat prosesi və  elmin ən 
yeni nailiyyətləri ilə  ə laqə . 

    1960-1975-ci illər arasında tə lim metodlarına birtərə fli 
yanaşmaq meyli gücləndi. Həmin illərdə  pedaqoji tədqiqatlar 
əsasında yeni tə-lim metodları yaradılmış, dünyanın başqa 
ölkə lərinin məktəblərində  tətbiq olunan mütərəqqi tə lim 
metodları sovet məktəblərinə  gətiril-miş, mövcud metodların 
imkanları aşkara çıxarılmışdır. Lakin tə lim metodları arasındakı 
dialektik vəhdət araşdırılmış, metodlarla məz-mun və  vasitə lərin 
qarşılıqlı təsiri əsaslı surətdə  öyrənilməmişdir. “Yeni tə lim 
metodları” və  “Ənənəvi tə lim metodları” kimi anlayışları meydana 
gə lmiş, bunlardan eyni zamanda istifadə  etməyin yolları 
işlənməmişdir. 
      Bu illərdə  (1950-ci illər) tə lim metodlarının tətbiqində  
müə llimin fəaliyyəti ön plana çəkilir, şagirdlərin müstəqil işləri 
isə  kölgədə  qa-lırdı. Məktəblərin politexnik təhsilə  keçməsi, 
məktəbin istehslatdan ayrı düşməsinin qarşısının alınması 
şagirdlərin fəallığını təmin edən tədris metodlarının axtarılması  
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və  mövcud metodların təkmilləşdi-rilməsini tə ləb etdi. Az 
keçmədən metodların sayı artdı, onları təsnif etmək zərurzəti 
meydana çıxdı. Metodların təsnifi üçün aşağıdakılar əsas götürüldü: 
1. Tə lim prosesinin didaktik məqsədlərinə   yeni bilik verən, bilik 

və  bacarıqları möhkəmləndirən və  hesaba alan dərslərə  görə  
tə lim metodları (Cədvə l 1); 

2.  Şagirdlərin bilikləri ə ldə  etmə  mənbə ləri – müə llimin şifahi 
şərhi, təcrübə lər, kitab üzərində  iş və  s. üzrə  tə lim mütodları 
(Cədvə l2 ); 

3. Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin müxtə lif növlərinə  görə  tə lim 
metodları və  onların təsnifi (Cədvə l 3). 

 
 

 
 

     Cədvə l 1. 
Didaktik məqsədlərə görə metodlarının təsnifi 

Yeni bilik və  bacarıqların 
verilməsində  tətbiq 

edilən metodlar 

Bilik və  bacarıqların 
möhkəmləndirilməsində  

tətbiq edilən metodlar 

Bilik və  bacarıqla-rın 
yoxlanmasında tətbiq 

edilən metodlar 
Şifahi 
şərh 

 

Hərəkə-
tin əya-
niliyi–
şagird 
eksperi-
menti 
nəzərdə 
tutulur 
 

Əyanilik: 
əşya və 
proseslərin 
təsviri,əya-
ni vəsaitin 
nümayişi, 
paylama 
materialla-
rı üzərində 
iş 
 

Labo-
ratori-
ya işi 

Praktik 
məşğə
-lə  

Əyanilik
: kino da 
daxil 
edilir 

Əyanilik
: əyani 
vəsaitlə
-rin 
nümayi-
şi, 
paylama 
material
-ları ilə  
iş 

Yoxla-
ma ya-
zı işi 

Məsə
-lə  
hə lli 

            

Biliklərin mənbə lərinə  görə  tə lim metodlarının təsnifatı 
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№ Müə llimin fəaliyyəti Şagirdlərin fəaliyyəti 

1 Şifahi şərh Laboratoriya işi 
2 Müşahidə  Dərslik üzərində  iş 
3 Müsahibə  Praktik məşğə lə  
4 Ekskursiya Məsə lə , çalışma hə lli 
5 Hekayə   
6 Nümayiş   

 
 
 

                              İdrak fəaliyyətinin növlərinə  görə  tə lim 
 metodlarının təsnifatı 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Sovet hakimiyyəti dövründə  yaşayıb yaradan pedaqoqlardan bə-
ziləri metodları tə lim üsulları kimi adlandırmışlar. 1982-ci ildə  
SSRİ PEA-nın müxbir üzvü Q.İ.Şukinanın redaksiyası ilə  bir çox 
müə lliflə-rin yazdığı “Məktəb pedaqogikası” adlı dərs vəsaitində  
də  tə lim me-todları üsul kimi xarakterizə  edilmişdir. Orada deyilir 
ki, tə lim üsul-ları – tə lim vəzifə lərini yerinə  yetirmək üçün 
müə llimlə  şagirdin bir-likdə  göstərdikləri fəaliyyətin yollarıdır. 
Hər bir üsul ayrı – ayrı ün-sürlərdən ibarətdir ki, bunlara tərzlər 
deyilir. Kitabdaüsulların təs-nifatı da verilmişdir. Təsnifat bilik 
mənbə lərinə  görə  aydınlaşdırılır. Təsnifata görə  tə lim üsulları 
əyani, sözlü və  təcrübi üsullara ayrıl-mışdır. 
     Professorlardan B.Ə.Əhmədov və  A.Q.Rzayevain yazdığı “Pedaqo-
gikadan mühazirə  konspektləri” adlı pedaqoji vəsaitdə  (Bakı, 
1983) tə lim metodları belə  xarakterizə  edilir. Tə lim prosesində  
istifadə  olunan bütün vasitə ləri iki qrupa bölə  bilərik: söz və  
əyani şeylər (o cümlədən fəaliyyət). Bunların ə laqəsi isə  üç 

İzahlı illüst-

rativ (repro-

duktiv) 

Problemli 

şərh 

Tədqiqatçı-

lıq 

Qismən 

axtarış 
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formada təzahür edir: birinci siqnal sistemi (əyani şeylər) üstünlük 
təşkil edir, ikinci siqnal sistemi (söz) tabe mövqe tutur; söz 
üstünlük təşkil edir, əyani şeylər tabe mövqe tutur; hər iki siqnal 
sistemi bərabər hüquqda çıxış edir. Buna tam uyğun olaraq 
metodlar üç qrupa bölünür: əyani metodlar, lisani metodlar və  
praktik metodlar. 
     Birinci qrupa şərh (nağıl, izah), müsahibə ; ikinciyə  illüstrasiya 
və  demonstrasiya (müşahidə ); üçüncüyə  isə  şagirdlərin 
fəaliyyətinin təşkili (çalışmalar üzərində  iş) daxildir. 
    Müə lliflər metoda belə  tərif verirlər. Qarşıya qoyulmuş didaktik 
məqsədin tə ləbi zəminində  seçilmiş məzmunun müə llim və  
şagird fəaliyyətinin qarşılıqlı ə laqəsi prosesində  mənimsənilməsi 
və  mə -nimsənilmiş biliklərin bacarıqlara, vərdişlərə  çevrilməsi 
üçün vasi-tə lərdən düzgün istifadə  edilməsinə  tə lim metodu 
deyilir. 
     Müstəqillik illərimizdə  pedaqogikadan yazılmış dərs vəsaitində  
(müə lliflər: Y.R.Talıbov, Ə.A.Ağayev, İ.N.İsayev, A.İ.Eminov. Bakı, 
1993) metod anlayışı aydınlaşdırılmışdır. Metod yunan sözü olub, 
idraki və  praktik fəaliyyəti dərk etməyin yolu mənasında başa 
düşü-lür.Metodlar isə  aşağıdakı kimi təsnif edilmi, üç qrupa 
bölünmüş-dür: 
     Birinci şifahi qrupdur. Buraya əyani və  praktik metodlar qrupa 
daxildir. Nağıl, mühazirə , izahlı-reproduktiv metod, evristik müsahi-
bə , nümayiş, problemli situasiya (şərh), illüstrativ metod, laborator 
və  praktik işlər metodu və  s. daxildir.  
     İkincisi mə lum metodlardır: nümunə , inandırma, əxlaqi 
söhbətlər, alışdırma, rəğbətləndirmə  və  cəzalandırma, disput və  
s. 
     Üçüncüsü, konkret elmlərin tədqiqi metodlarıdır: empirik və  nə-
zəri metodlar, fiziki amillərin təsiri metodları, statistik metod və  s. 
     Göründüyü kimi tə lim metodları ilə  elmi-tədqiqat metodları 
burada birlikdə  verilmişdir. 
      1996-cı ildə  yazılmış “Pedaqogika” dərsliyində  (müə lliflər: 
N.Kazımov, Ə.Həşimov) tə lim metodları üsul kimi xarakterizə  
edilir. Kitabda ən əvvə l tə lim üsuluna (metoda) verilən təriflər 
təhlil edilir. Onların heç biri ilə  razılaşmayan pedaqoqlar tə lim 
üsuluna belə  tərif verirlər: Tə lim mərhə lə lərinə  uyğun olaraq 
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müə llimin rəhbərliyi al-tında şagirdlərin müəyyən biliklərə , 
bacarıq və  vərdişlərə  yiyə lən-məsi, tərbiyə  olunması və  inkişaf 
etməsi yollarına tə lim üsulları de-yilir. 
      Tə lim üsullarının qruplaşdırılması da kitabda təhlil olunur. Ayrı 
– ayrı pedaqoqların təsnifatı əsaslı hesab edilmir. Müə lliflər tə lim 
üsullarını tə lim mərhə lə lərinə  görə  qruplaşdırmağın 
əhəmiyyətini əsaslandırırlar. Qeyd edirlər ki, tə lim üsulları tə lim 
mərhə lə lərinə  görə  qruplaşdırıldıqda, əvvə la bütün tə lim 
üsulları əhatə  edilir, ikin-cisi, başlıca didaktik vəzifə lərin həyata 
keçirilməsi nəzərdə  tutulur, nəhayət tam mənimsəməni təmin 
edən üsullar sistemi yaranır. Belə-liklə , onlar btə lim üsullarını 
tədrisin mərhə lə lərinə  görə  dörd qrupa ayırırlar.  

1)  Yeni tədris materialıının əsasən qavranmasına xidmət edən  
üsular. Şərh, mühazirə , müsahibə , dərslik üzərində  iş, müşahidə  
aiddir. 

2) Biliklərin bacarıq və  vərdişlərin əsasən formalaşmasına 
xidmət 

edən üsullar. Problemli vəziyyət, izah, laboratoriya işi. Tədqiqat 
üsulu, təkrar və  çalışmaıar aiddir. 

3) Biliklərin, bacarıq və  vərdişlərin əsasən tətbiqinə  xidmət 
edən 

üsullar. Məsə lə  və  misal hə lli, texniki vasitə lərdən istifadə , 
avadanlıq və  cihazlardan istifadə , ölçmə  vasitə lərinin tətbiqi, 
əyani vasitə lərin hazırlanması, təbii şəraitdə  görülən iş. Nitq və  
tə fəkkür üzrə  iş aid-dir.  

4) Tə limdə  müvə ffəqiyyətə  nəzarət üsulları. 
     Tə lim üsullarını dörd qrupa bölən müə lliflər onların ayrı-
ayrılıq-da təhlilinə  keçərək nədənsə , bölgüdə  verdikləri 
dördüncü qrupu təhlildə  unudurlar. 
     Təbiidir ki, hər bir pedaqoq-alim özünün metod haqqındakı 
tərifi və  onların təsnifinin daha düzgün olduğunu əsaslandırmağa 
çalışır. 
     Bu gün tətbiqinə  çalışdığımız metodlar fəal tə lim metodlarıdır. 
     Son illər metod anlayışının izahına və  onların təsnif edilməsinə  
metodistləri, hətta qabaqcıl müə llimləri cə lb etmişlər. 
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Mühazirə : 12 
Ətraf aləmlə  tanışlığın tədrisinin  

metodları və  priyomları. 
 
Hər bir fənnin məzmunundan asılı olaraq tətbiq edilən metodlar 
fərqləndirilir. Tə lim metodu tə limin məqsədi, məzmunu ilə  sıx 
bağ-lıdır. Bu baxımdan pedaqoqların, didakntların verdiyi tə lim 
metod-larından ayrı-ayrı fənlərin tədrisi üçün seçilməsi, istifadə  
edilməsi metodistlərin üzərinə  düşür. Metodislərimiz ayrı-ayrı 
fənlər üzrə  tə-lim metodlarını seçmiş və  izahını vermişlər. Belə  ki, 
Z.Qaralov fizika, riyaziyyat, R.Babayev kimya, Ə.Əfəndizadə  
Azərbaycan dili, Ə.Hüsey-nov biologiya fənləri üzrə  metodları 
işləmişlər. 
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     Ətraf aləmlə  tanışlıq fənni I-II siniflərdə  tədris edildiyi üçün 
ibti-dai sinif şagirdlərinin xüsusiyyətlərinin nəzərə  alınması əsas 
şərt-ləndəndir. Buna görə  də  görkəmli pedaqoq-metodist, 
professor Y.Kərimovun işlədiyi ibtidai siniflər üçün metodlaırn 
seçilməsi prin-siplərinə  əsaslanmalıyıq. Belə  ki, ibtidai siniflərlə iş 
aparakən, me-todlar seçilərkən şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri 
mütləq nəzərə  alın-mışdır.  
      Bioloji elmlərin tədrisində  istifadə  edilən tə lim metodları ətraf 
aləmlə  tanışlığın tədrisi üçün də  faydalıdır. Ətraf aləmlə  tanışlıq 
fən-ni də  bioloji elmlərə , təbiət elmlərinə  daxil olduğundan 
görkəmli metodist Ə.Hüseynovun tə lim metodlarına daha çox 
istinad etmişik.O, biologiyadan tə lim metodlarını aşağıdakı kimi 
təsnif etmişdir: 

I. Mə lumatvermə  (şifahi) metodlar: müsahibə , şərhetmə , izah, 
nağıl, təsvir, mühazirə , mətn oxumaq. 

II. Əyani metodlar: müşahidə  nümayiş-təcrübə  və  əyani 
vasitə-lərin nümayişi, ekskursiya, tə limin texniki 
vasitə lərinin tət-biqi. 

III. Axtarış metodları: evristik müsahibə , problemli şərh, tədqi-
qatçılıq metodu, seminar metodu, referat metodu, disput me-
todu. 

IV. Praktik metodlar: meşahidə , eksperiment, obyektin 
müəyyənləşdirilməsi və  təyini, çalışma və  məsə lə lərin 
hə lli, laboratoriya və  praktik işlərin təşkili. 

Bu metodlardan ibtidai sinif şagirdlərinin yaş xüsusiyyətlərinə  uy-
ğun necə  istifadə  edilməsi məsə lə lərini öyrənərkən ətraf aləmlə  
ta-nışlıq dərslərində  hansından və  necə  istifadə  edilməsini 
aydınlaşdır-mışıq. 
Şifahi metodlar.  Şərh metodu bir sıra didaktik məsə lə ləri hə ll 
edir: müə llim şagirdlərə  mə lumat verir, eyni zamanda şagirdlərin 
dərketmə  fəaliyyətini idarə  edir, şagirdlərə  öyrədəcək materialı 
se-çir, onlarda meterialı qavramağa həvəs yaradır. Bu metod çox 
çevik və  mütəhərrikdir. Şərh metodunun köməyi ilə  müə llim az 
vaxtda planauyğun, məqsədyönlü hərəkət etməklə , məkan və  
zamanca şa-girdlərdən uzaq və  yaxın olan hadisə , proseslər 
haqqında onlara maksimum bilik vermək imkanına malik olur. O, 
tə limin öyrədici, in-kişafetdirici və  tərbiyəedici funksiyalarının 
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yerinə  yetirilməsi baxı-mından çox ə lverişli bir metoddur. Şifahi 
şərh metodunda şagirdlər zahirən passiv görünə  bilər. Lakin bu 
heç də  belə  deyildir. Şagird qavradığı yeni materialı mövcud biliyi 
ilə  özünün keçmiş təcrübəsi ilə  ə laqə ləndirir, müqayisə  edir, ona 
öz münasibətini bildirir. Müə lli-min şərhini dinləyən şagird öz 
mimikası ilə  materialı necə  mənimsə-diyini, şübhəsini, materiala 
öz münasibətini əks etdirir. Müə llim isə  hadisə  və  prosesləri şərh 
edə-edə  şagirdlərin hisslərini, həyəcanları-nı, şübhə  və  
çətinliklərini hiss edir, çətinlikləri, şübhəhə ləri aradan qaldırır. 
     Şərh zamanı müə llim mövzunun ardıcıllığını, başlıca cəhətlərini 
diqqətə  çatdırır, hadisə lərin, əşyaların əsas ə lamətlərini 
aydınlaşdı-rır. Tə fəkkür fəaliyyətini idarə  etməyin mühüm 
vasitəsi şərhdən qa-baq müə llim tərə findən məsə lənin 
qoyuluşudur. Şifahi şərh meto-dunda şagirdlərin fəaliyyətini idarə  
edecək priyomlardan: ritorik suallar, pauza, intonasiyanı dəyişmək, 
emosional vəziyyət almaq, mimikanı dəyişdirmək və  s. istifadə  
edilməsi yaxşı nəticə  verir. 
     Şifahi şərh zamanı materialın təşkili təsvir-nağıl və  problem xa-
rakterindən ola bilər. Şifahi şərhin çatışmayan cəhətlərindən biri 
id-rak fəaliyyəti prosesini çətinləşdirməsidir. Şagirdlər diqqəti 
şərh olunan məsə lə lər ətafında cəmləşdirməkdə  çətinlik 
çəkirlər. Eyni zamanda materialı fərdi mənimsəyirlər. Demə li, 
şərh zamanı idarə-etmə , əks-ə laqə  yaratma prosesi çətinləşir. 
Həmin qüsurlar müsahi-bə  metodu ilə  aradan qaldırıla bilər.  
Müsahibə . Bu metod müə llimin şagirdlərlə  dialoq şəklində  apar-
dığı işdir. Məktəblilərin dərketmə  gücü hə lə  bərkimədiyi aşağı 
sinif-lərdə  müsahibə  metodu xüsusi əhəmiyyətə  malikdir. O, 
şagirdi fakt-ların təhlilinə , oxşar və  fərqli xüsusiyyətlərin 
tapılmasına, təhlil işi-nə , şagirdlərin nəticə  çıxarmaq, 
ümumiləşdirmə  aparmaq işinə  kö-mək edir. Şagird fikirlərini 
söyləyə  bilir, səhvlərini dərk edir, düzə l-dir.  Metod müə llimə  
şagirdlərin tə fəkkürünü inkişafetdirməyə , tər-biyə ləndirməyə  
imkan verir. Bu metod şagirdlərin müstəqilliyinə , müstəqil fikir 
söyləmək bacarığına şərait yaradır.  
      Müsahibədə  əsas alət sualdır. Sual aydın, məntiqli, dürüst, 
sadə , anlaşılan və  qısa olmalıdır. Şagirdlərin təsadüfən “hə” və  ya 
“yox” cavablandırılan suallardan çəkinmək lazımdır. Sual adətən 
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sinfə  ve-rilir. Lakin bir şagirddən cavab alınır. Birinci şagird cavab 
verə  bil-mədikdə  və  ya çətinlik çəkdikdə  ikinci, üçüncü şagirdin 
ona kömək etməsi təşkil edilir. Bəzən müə llim köməkçi suallarla 
şagirdin düz-gün cavabı tapmasına şərait yaradır. 
     Müsahibə  metodunu tətbiq etməzdən qabaq müə llim sualları 
ha-zırlamalı, onların ardıcıllığını gözləmə lidir. Asandan çətinə , 
xüsusi-dən ümumiyə  prinsipinə  əmə l olunmalıdır. Müsahibənin 
müvə fəqiy-yəti müə llimin verdiyi sualların məzmun və  
xarakterindən çox asılı olur. 
     Müxtə lif məqsədlərə  xidmət edən suallar ayırd edilir: 

a) faktları müəyyən edən suallar; 
b) anlayışların formalaşmasına, faktlar, hadisə lər, proseslər ara-

sında yeni ə laqə lərin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə  
verilən suallar; 

c) öyrənilən anlayışların mühüm ə lamətlərinin ayrılmasına, 
xüsu-siliyin və  ümumiliyin müəyyən edilməsinə  aid suallar; 

d) səbəb-nəticə  ə laqə lərinin tapılması məqsədilə  verilən 
suallar;  

e) faktların, anlayışların dürüstləşdirilməsi məqsədinə  xidmət 
edən suallar; 

f) biliyin tətbiqinə  yönə lən suallar. 
Müə llim sual-cavabdan sonra müsahibəyə  yekun vurur, nəticə  çı-
xarır, məzmunu sistemə  salır. 
Kitab üzərində  iş. Bu metoddan ibtidai siniflərdə  daha çox istifa-
də  edilir. Belə  ki, müə llim şagirdlərin kitab üzərində  işləmək 
qayda-larını öyrədir. Şagirdlərəkitabdan mətnin oxunmasını, plan, 
sxem, cədvə l və  s. şəkildə  ifadə  edilməsini tapşırır. Kitab 
üzərində  şagirdin müstəqil işindən sonra oxunmuş materiala dair 
müsahibə  aparır. Şa-girdin kitabdakı mətni sərbəst öyrənə  bilib-
bilmədiyini müəyyənləş-dirir. Yenidən tapşırıq verməklə  
müə llim şagirdlərin nöqsanlarını aradan qaldırmağa səy edir. 
Şagirdlərə  kitab üzərində  iş kollektiv və  ya fərdi tapşırıq kimi 
verilə  bilər. Eyni zamanda hissə-hissə , bütöv və  ya müəyyən vacib 
bir parçanı, yaxud şeri əzbərləməyi tapşırır. Bu zaman kitab 
üzərində  necə  iş aparmağı şagirdlərə  izah edir. 
     Əyani metodlar.Müə llim tə limi təkcə  şifahi metodlarla 
məhdud-laşdıra bilməz. Şagirdlərin bilik keyfiyyətini yüksə ltmək, 
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tə limin sə-viyyəsini artırmaq üçün əyani metodlardan daha geniş 
istifadə  edil-mə lidir. Əyani metodlardan ibtidai siniflərdə  tətbiqi 
zəruri sayılanı əşya və  hadisə lərin nümayişi və  müşahidəsidir. Bu 
metodlar bir qay-da olaraq intellektual təsəvvürlərin 
formalaşdılmasına xidmət edir. Müə llim mövzu ilə  bağlı əyaniliyi 
ayırır, onları şagirdlərin müşahidə  etməsinə  imkan yaradır. 
Tədrisdə  əyaniliyin əsasən iki növü tətbiq olunur: təbii əyanilik 
(cisim və  hadisə lərin özlərinin nümayişi və  on-ların müşahidə  
obyektinə  çevrilməsi); simvolik əyanilik (fotolar, şə-killər, 
müqəvvalar, sxemlər, maketlər, kino, diafilm, diapozitiv mate-
riallar, xəritə lər, maqnitafon yazıları, kasetlər və  s.) sayılır. 
Əyanili-yin göstərilməsi şagirdlərin müəyyən təsəvvür ə ldə  
etməsinə , zahiri ə lamətlər və  cəhətlər haqqında mə lumat 
almasına kömək edir. 
Şübhəsiz ki, əyaniliyin nümayişi müə llimin sözü ilə  çox ə laqə lidir. 
Bu ə laqənin növlərini A.V.Zankov müəyyənləşdirmiş və  pedaqoji 
ədəbiyyatda göstərmişdir. 

1. Müə llim şagirdlərin müşahidəsini sözlə  idarə  edir, şagirdlər 
isə  müşahidə  etdikləri obyektlərin ə lamətlərini qavrayırlar. 

2. Obyektlərin ə lamətləri barədə  mə lumatları şagirdlər 
müə llimin şərhindən alırlar, əyani vasitə lər isə  bu 
mə lumatları konkretləş-dirir və  təsdiq edir. 

3. Bilik və  təcrübə lərinə  əsasən şagirdlərin diqqəti obyektdə  
bila-vasitə  qavraya bilmədikləri ə laqə  münasibətlərinə  
yönə ldilir və  müvafiq nəticə lərin çıxarılmasına nail olunur. 

     Mövzunun xüsusiyyətlərindən, müə llimin bacarığından, 
məktəbin imkanından asılı olaraq bir sıra tə ləblərə  diqqət 
yetirilmə lidir: 

1. Nümayiş etdirilən əyani vasitəni sinifdəki bütün şagirdlər 
gör-mə lidir. 

2. Əyani vasitədə  mövzu ilə  bağlı olan cəhət qabarıq şəkildə  şa-
girdlərin nəzərinə  çatdırılmalıdır. 

3. Əyanilik üzrə  izahatın nümayişdən əvvə l və  ya sonra 
veriləcəyi müəyyənləşdirilmə lidir. 

4. Əyani vəsaitin köməkliyi ilə  qavranılan mə lumatlar sistemə  
sa-lınmalı və  ümumiləşdirilmə lidir. 
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5. Əyanilikdəki mə lumatların üzə  çıxarılmasında şagirdlərin 
fəal-lığı artırılmalıdır. 

Göründüyü kimi, ibtidai siniflərdə  nümayiş və  müşahidə  metodla-
rına daha geniş yer verilmə lidir. Ümumityyətlə  götürdükdə  ətraf 
aləmlə  tanışlıq dərslərində  nümayiş və  müşahidə  metodları daha 
çox tətbiq edilir. Birinci, ikinci sinif şagirdləri daha çox şey öyrən-
mək istəyir. Hər şeylə  maraqlanırlar. Onlara müə llimin sözü, şifahi 
şərhi o qədər də  maraqlı görünmür. Həm də  ibtidai sinif 
şagirdləri-nin fəal diqqəti uzun müddətli olmur. Odur ki, ətraf 
aləmlə  tanışlıq dərslərində  müə llim nümayiş metoduna üstünlük 
vermə li olur. Mü-ə llim müşahidəni çox zaman təbiət qoynunda, 
mövzudan asılı olaraq obyektin özündə  təşkil etmə li olur.  Bəzən 
şagirdlərin təşəbbüsləri ilə  də  müşahidənin aparılması təşkil 
olunur. Belə  müşahidə ləri müə llim müdafiə  etmə li, şagirdləri 
həvəsləndirmə lidir.Təbiət və  cəmiyyət hadisə ləri üzərində  
şagirdlərin müşahidəsi qı-sa müddətli və  ya uzunmüddətli ola 
bilər. Bitki və  heyvanların həyat tərzinin öyrənilməsi, insanaların 
təsərrüfat fəaliyyətlərini, mövsü-mü dəyişikliklərin müşahidəsi 
uzun müddətli olur. Müəyyən hadisə  və  proseslərin müşahidəsi 
isə  qısa müddətli başa çatır. Təbiət və  cə-miyyət hadisə ləri ilə  
şagirdlərin bilavasitə  təmasda olmaları mövzu-nun daha şüurlu və  
daha möhkəm qavranılmasına imkan verir. 
Tə lim metodu kimi müşahidənin aparılması bir sıra tə ləblərə  
cavab vermə lidir: 

1. Müşahidə  obyekti və  orada nəyin müşahidə  ediləcəyi 
şagirdlər üçün aydın olmalıdır. 

2. Müşahidənin məqsədi əvvə lcədən şagirdlərə  deyilmə li və  
onlar müşahidə  ləvazimatlarını hazırlamalıdırlar. 

3. Müşahidə  zamanı hansı ə lamətlərə  daha diqqətlə  
yanaşılmasını müə llim şagirdlərə  çatdırmalı, ardıcıllığın 
gözlənilməsinə  fikir vermə lidir. 

4. Müşahidə  edilən ə lamət və  cəhətlər qeydə  alınmalıdır. 
5. Şagirdlərin hamısı müşahidəyə  qoşulmalıdır. 
6. Müşahidə  yekunlaşdırılmalı, şagirdlərin müşahidə  fəaliyyəti 

qiymətləndirilmə li, ə ldə  etdikləri nəticə lərdən dərslərdə  
istifa-də  edilmə lidir. 

Ətraf aləmlə  tanışlıq dərslərində  havanın, mövsümü hadisə lərinin 
müşahidəsinə  dair gündə liklərin işlənilməsinin əhəmiyyəti böyük-dür. 
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Müşahidə  gündə liklərində  şagirdlər müşahidə  etdikləri hadisə  və  
prosesləri qeyd edir, ayın axırında, yaxud mövsümün sonunda həmin 
müşahidə  materiallarını, qeydlərinə  əsasən yekunlaşdırırlar. Nəticə lərdən 
mövsümlə , iqlimlə  bağlı mövzuların tədrisində  istifadə  edirlər. 
Təsvir – hadisəni şagirdin təsəvvüründə  canlandırmağa xidmə t edir. Təsvir 
müə llimin şifahi sözü ilə  hadisənin təsviri, dərslikdə  mü-əyyən əşya və  
hadisə lərin təsviri ola bilər. Təsvir yazılı və  ya şifahi verilə  bilər. Məqsəd 
isə  zahiri ə lamətləri şagirdlərin təsəvvüründə  canlandırmaqdan ibarətdir.  
     
 
 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Mühazirə : 13 
 

Axtarış metodları. Tə lim metodlarının qarşılıqlı ə laqəsi, 
 metodik priyomlar 

 
                                 13.1.  Axtarış metodları. 



79 

 

 
Evristik müsahibə .Bu metodda müə llim şagirdlərin mövcud bi-
liklərinə  istinad edərək onlar qarşısına düşündürücü suallar qoyur, 
şagirdlər suallara cavab verməklə  tədricən yeni mövzunu 
mənimsə-məyə  doğru irə liləyirlər. Evristik müsahibənin 
mahiyyəti də  məhz bundan ibarətdir. Şagirdləri müə llim 
düşünməyə  vadar edir, zehni axtarışlara qoşur, yeni biliyi müstəqil 
yolla mənimsəmə lərinə  şərait yaradır. Bu metodda həm müə llim, 
həm də  şagird fəal olur. Sual-ca-vab məqsəd və  məzmundan asılı 
olaraq müxtə lif növlərə : bərpa-edici, evristik və  təkrarlama 
müsahibəsinə  bölünür. Bərpaedici mü-sahibədən müə llim keçmiş 
materialı şagirdlərin yadına salmaq və  onları yeni mövzunu 
mənimsəməyə  hazırlamaq məqsədi ilə  tətbiq olunur. Təkrarlama 
müsahibəsində  isə  müəyyən bölmə , bəhs keçil-dikdən sona 
biliklər təkrarlanır. Evristik müsahibə  isə  yeni bilik ve-rilməsinə  
xidmət edir və  şagirdlərin yeni biliyi müstəqil ə ldə  etmə lə-rinə  
zəmin yaradır. Bu metod qədim olub Sokratın adı ilə  bağlıdır. 
Sokrat öz yetirmə lərinə  biliyi hazır şəkildə  verməmiş, onları 
düşün-dürücü sualların köməyi ilə  həqiqəti dərk etməyə  doğru 
istiqamət-ləndirmişdir. Şagird suala səhv cavab verəndə  Sokrat 
onu düzə lt-mirmiş, ə lavə , köməkçi suallarla cavabın səhv 
olduğunu başa salmış, şagirdi düzgün cavaba yaxınlaşdırmışdır. 
Evristik müsahibə  zamanı biliyin yoxlanılmasına xüsusi vaxt sərf 
etmək lazım gə lmir. Gündə lik tə lim prosesində  əks-ə laqə  güclü 
olur və  şagirdlərin biliyi müə llimə  tam aydın olur. 
 
 
 
                                    13.2.Praktik metodlar.  
Buraya  başlıca olaraq şagirdlərin müxtə lif tip-li çalışma və  
misallar, məsə lə lər üzərində  fəaliyyətinin təşkili, ekspe-riment 
keçirmək, təcrübə  aparmaq aiddir. Praktik metodların tətbi-qində  
hiss və  əməklə  bağlı orqanlar birlikdə  fəaliyyətdə  olurlar. Təd-
ris-təcrübə  sahəsində , kabinetdə  təcrübə lərin qoyulması, 
müşahidə-lərin həyata keçirilməsi praktik metodlara aiddir. 
Praktik metodlar vasitəsilə  müə llim şagirdlərin biliklərinin tətbiq 
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edilməsinin təşkil etmiş olur. Aşağı siniflərdə  çox sadə  təcrübə lər 
qoyulur və  şagirdlə-rin müşahidəsi təşkil edilir. 
Laboratoriya işləri frontal və  ya praktikumlar şəklində  təşkil olu-
na bilər. Frontal təşkil zamanı şagirdlərin hamısına eyni iş 
tapşırılır, pratikum isə  hər bir şagirdin ayrı tapşırığı yerinə  
yetirməsidir. Tə-lim çalışmaları da praktik metodlara daxildir. 
Buraya şifahi çalışma-lar, yazı işləri, qrafik işlər və  digər 
tapşırıqların yerinə  yetirilməsi aiddir. Çalışmaların düzgün təşkili 
şagirdlərdə  müxtə lə lif sahə lər üz-rə  bacarıq və  vərdişlər 
formalaşdırmağa xidmət edir.  
 Tə lim prosesində  metodları ayrı-ayrılıqda təsəvvür etmək düz-
gün olmazdı. Tədris prosesində  metodlar qarşılıqlı ə laqəyə  girir. 
Me-todlardan yerində , düzgün, ə laqə li şəkildə  istifadə  etdikdə  
yüksək müvə ffəqiyyətə  nail olmaq mümkün olur. 
 

13.3.Tə lim metodlarının qarşılıqlı ə laqəsi, 
 metodik priyomlar 

 
Tədris metodlarının həyata keçirilməsibilavasitə  metodik pri-
yomlarla bağlıdır. Metodik priyom tədris prosesində  müə llim və  ya 
şagirdlərin fəaliyyətini ayrılıqda ifadə  edən metodun müəyyən bir 
hissəsi və  ya elementidir. Metodik priyomlar da metodlar kimi 
müx-tə lifdir. Onları da sistemləşdirmək lazım gə lir. Metodik 
priyomları məntiqi, təşkilati və  texniki olmaqla üç qrupa ayırırlar. 
Metodik pri-yomlar tədrisdə  metodun tərkibinə  daxil edilir. Bütün 
metodlarda eyni məntiqi priyomlardan istifadə  olunur. Obyektdə  
ə lamətin aşkar edilməsi, obyektin oxşarlıq və  ya fərqli 
cəhətlərinin ayrılması, müqa-yisə  etmək, nəticə  çıxarmaq, 
ümumiləşdirmə , sistemləşdirmə  və  s.  hər bir metodda eynidir. Bu 
da təbiidir, çünki bütün metodlar şa-girdlərin tə fəkkürünün 
inkişafına, onların müstəqil çalışmalarına xidmət etmə lidir. 
Təşkilati priyomda şagirdlər materialı dərk etdikdə  görüləcək işə  
diqqət yetirirlər. Plan tərtibi, plan üzrə  cavablar, şagirdlərin 
diqqəti-nin təşkili, müə llimin stolundan obyektin göstərilməsi, 
plan üzrə  müşahidə , tapşırığın verilməsi və  s. təşkilati priyomlara 
aiddir. 
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Texniki priyomda şagirdlərə  öyrədiləcək materiala uyğun ləvazi-
matlar, vasitə lər, avadanlıqlar və  s.  hazırlanması, dərsə  
gətirilməsi nəzərdə  tutulur. Metodlara uyğun gə lən priyomlardan 
düzgün və  ye-rində  istifadə  etmək müə llimin bacarığından asılı 
olur. Mövzuda, materialdan, dərsin növündən asılı olaraq metodlar 
seçildiyi kimi priyomlar da seçilir. Bütün priyomlar konkret 
məqsəd daşımalı və  məqsədyönlü olmalıdır. 
Tə lim prosesində  heç bir metodu və  priyomu təklikdə , başqala-
rından təcrid olunmuş şəkildə  tətbiq etmək mümkün deyildir. 
Müə l-lim metodlardan təklikdə  istifadə  edərsə , yüksək nailiyyətə  
nail ola bilməz. Dərsdə  metodlar qarşılıqlı ə laqəyə  girir. Bu zaman 
metodlar-dan bir daha mühüm yer tutur, çox vaxt istifadə  edilir, 
metod xüsu-siyyətini mühafizə  edir, digəri bir qədər zə ifləyir, 
yardımçı mövqe-dən çıxış edir, müvəqqəti olaraq priyomlara 
çevrilir. Demə li, meto-dun müvəqqəti də  olsa  priyom kimi çıxış 
etməsi onların bir-biri ilə  sıx qarşılıqlı ə laqəsini sübut edir. 
Müə llim ətraf aləmlə  tanışlıq dərslərini aprarkən metod, priyom 
və  vasitə lərdən düzgün, onların qarşılıqlı ə laqəsini həyata 
keçirmək-lə  tətbiq etməyi bacarmalıdır. Bu zaman mövzunun 
məzmunu, dər-sin forması, mərhə ləsi, şagirdlərin yaş və  bilim 
səviyyə ləri əsas gö-türülmə lidir.  
Müə llim illik iş planında hər bir mövzunun hansı metoddan,pri-
yomdan, əyani vasitə lərdən istifadə  edəcəyi haqqında təxmini də  
olsa qeydlərini aparır. Lakin mövcud şəraitlə  bağlı müəyyən 
metodu digəri ilə  dəyişmə li, vasitə lərin daha faydalısını seçmə li 
olur. Bunu isə  müə llim dərsə  hazırlaşarkən müəyyənləşdirir. 
Hazırlıq işlərini qabaqcadan görür. 
Müə llimlərdə  metod, priyom, vasitə lərdən düzgün istifadə  etmək 
və  seçim bacarıqları, onlarla işləmək vərdişləri olmalıdır. Dərsdə  
baş verə  biləcək hər cür çətinliyi aradan qaldırmaq onu yoluna 
qoymaq, tezliklə  bir metoddan, digərinə  keçmək, priyomları, 
vasitə ləri müəyyənləşdirmək qabiliyyətlərinə  malik olmalıdırlar. 
Belə  olarsa, o müasir dərsə  verilən tə ləblərə  əmə l etmiş olar, 
tədrisin məqsəd və  vəzifəsini yüksək səviyyədə  həyata keçirə  
bilər. 

 
Mühazirə : 14 
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 Tə limin təşkili formaları 
 
Tədris forması – şagirdin tədris-idrak fəaliyyətinin müxtə lif şəra-
itə  uyğun olaraq sinifdə , təbiətdə , təsərrüfatda, canlı guşədə , 
mək-təbyanı sahədə  və  başqa obyektlərdə  müə llim tərə findən 
məqsədə-uyğun təşkilidir. Tədris formalarının əsası və  başlıcası 
dərsdir. Buna baxmayaraq tədrisin digər formalarından da 
ekskursiyalardan, ev işlərindən, dərsdənkənar məcburi işlərdən, 
sinifdənkənar məşğə lə -lərdən istifadə  olunur. Tə limdə  elə  
proses və  hadisə lər vardır ki, onu dərs prosesində  müşahidə , 
müqayisə  etmək, nəticə  çıxarmaq müm-kün deyildir. Onu təbii 
obyektin özündə  öyrənmək lazım gə lir. Odur ki, tə limin digər 
formalarından istifadə  etmək zəruriliyi yaranır. Elə  hadisə lər 
vardır ki, onu təbiətin özündə  öyrənmək lazım gə lir. Dərs-
ekskursiyalardan bu məqsədlə  istifadə  edilir. Tədrisin bu 
formasın-da şagirdlər canlı və  cansız təbiət, insanları, onların 
əmək məşğuliy-yətlərini müşahidə  edir və  yaxından öyrənməyə  
nail olurlar. Ekskur-siyaların təşkilində  əsas məqsəd təbii 
şəraitdə  baş verən proses və  hadisə lər haqqında şagirdlərdə  tam 
təsəvvürlər formalaşdırmaq, dərs prosesində  öyrəndiklərini təbii 
şəraitdə  görmək və  təsdiqlə-məkdir. Məzmununa görə  
ekskursiyalar iki formada olur: 1) giriş ekskursiyaları, 2) 
ümumiləşdirici ekskursiyalar. Giriş ekskursiyala-rında şagirdlər 
mövzu ilə  bağlı proses və  hadisə ləri müşahidə  edir, ə ldə  edilən 
nəticə ləri dərsə  gətirir. Ümumiləşdirici ekskursiyalarda hər hansı 
bəhsin ümumiləşdirilməsi məqsədi güdülür. Burada şa-girdlər 
dərslərdən keçilənləri möhkəmləndirir və  təsdiqləyirlər. 
Ev işləri dərslə  sıx ə laqədə  təşkil edilmə lidir. Bu sistematik aparı-
lır. Mövzuya uyğun şagirdlər evdə  sadə  təcrübə  və  müşahidə lər 
aparmalıdır. Təcrübə  və  müşahidə lərin nəticə ləri sinfə  gətirilir. 
Ev işləri iki formada təşkil olunur: 1) dərsdən əvvə l təşkil olunan 
ev iş-ləri; 2) keçilmiş mövzunu sübut etmək üçün verilmiş ev işləri. 
Dərsdənkənar işlər şagirdlərin bilik və  bacarıqlarının inkişafında 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Dərsdənkənar işlərə : a) canlı təbiət 
gu-şəsində  görüləcək işlər; b) tədris-təcrübə  sahəsində  həyata 
keçirilə-cək işlər; v) yay tapşırığında təbiətdə  yerinə  yetirə ləcək 
işlər daxil-dir. Bu işlər müə llimin tə limatı və  nəzarəti ilə  qrup 
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yaxud fərdi halda aparıla bilər. Bütün şagirdlərin bu işlərdə  
iştirakı məcburidir. Çünki dərsdə  öyrədilməsi mümkün olmayan 
məsə lə lər dərsdən sonra öy-rədilir. Bunlar dərsin davamı olub, 
proqram çərçivəsində  aparılır.  
Sinifdənkənar işlər isə  şagirdlər üçün məcburi xarakter daşımır. 
Buraya fənnə  daha çox maraq və  həvəs göstərən şagirdlər cə lb 
edi-lir. Bu işlər qrup, kütləvi, hətta fərdi təşkil oluna bilər. 
Şagirdlərin arzusuna müvafiq olaraq boş vaxtlarda təşkil olunur. 
Şagirdlərin tə-biət, xüsusilə  canlılar haqqında bilikləri 
genişləndirilir, praktik baca-rıqları formalaşır. 
Tə limin təşkili formaları arasında qarşılıqlı ə laqə  yaradıldıqda on-
ların faydası daha da artmış olur. 
 

Dərs-tədrisin əsas təşkil formasıdır 
“Dərs elə  qurulmalıdır ki, sinif- 

də  başında fikir, ə lində  məşğuliyyət 
olmayan bir şagird belə  oturmasın”. 

Anatol Frans 
 

Tə limin əsas təşkil forması dərsdir. Dərs-tə lim prosesinin müəy-
yən vaxtla məhdudlaşdırılan bitkin bir hissəsidir. Orta ümumtəhsil 
məktəblərində  bu vaxt 45 dəqiqə  kimi müəyyənləşdirilmişdir. 
Dər-sin gedişi prosesində  müəyyən tə lim-tərbiyə  vəzifə ləri 
yerinə  yetiri-lir. Hər bir dərs cədvə lə  daxil edilir, o həm vaxt,həm 
də  tədris mate-rialının həcmi sarıdan daim tənzimlənir. Digər 
təşkil formalarından fərqli olaraq dərs tə limin daimi forması olub, 
şagirdlərin müntəzəm surətdə  biliklərə , bacarıq və  vərdişlərə  
yiyə lənməsini təmin edir. Dərsdə  iştirak etmək bütün şagirdlər 
üçün məcburi olub, biliklər sis-teminə  yiyə lənməsi vacibdir. 
Dərs tə limin çevik formasıdır. Orada müxtə lif tə lim metodları, üsul 
və  tərzlərindən istifadə  olunur. Dərsdə  tə lim işinin frontal, qrup, 
kollektiv və  fərdi formaları təşkil edilir. 
Dərs müə llimlə  şagirdlərin birgə  fəaliyyəti olub, möhkəm uşaq 
kollektivinin yaranmasına və  ünsiyyət tapmasına kömək edir. 
Dərs həmçinin şəxsiyyətin qiymətli dərketmə  xassə lərini fəallıq, 
müstəqillik, biliklərə  maraq kimi sifətlərini formalaşdırır. Dərs 
eyni zamanda uşaqların zehni inkişafına xidmət edir. 
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Belə liklə , tə limin təşkili forması olmaq etibarı ilə  dərs başqa 
təşkil formaları içərisində  haqlı olaraq mərkəzi yer tutur. O, tədris 
vahidi olub, tə limin vəzifə , məzmun və  üsullarını öz tərə fində  
toplayıb birləşdirir. Tədris prosesini qanunauyğunluqları, 
ziddiyyətləri və  hərəkətverici qüvvə ləri öz təzahürünü dərsin 
daxilində  tapır. 
Demə li, dərs-müə llimin rəhbərliyi altında, məktəbdə  eyni yaşlı 
şagird kollektivi ilə , dövlət proqramına uyğun, sabit cədvə l 
əsasında keçirilən kollektiv məşğə lədir. 
Müasir dərs müəyyən inkişaf yolu keçərək bu günkü inkişafına 
çatmışdır. Məktəb yaranandan uşaqlar qrup halında tə limə  cə lb 
olunmuşlar. Lakin qruplarda uşaqların sayı az, yaşları müxtə lif ol-
muşdur. Müə llimlər uşaqlarla fərdi məşğul olmağa məcbur 
olmuşlar. Təhsilin dəqiq müddəti və  sabit dərs cədvə li yox idi. 
Müasir dərsin ilk ə lamətləri XVI əsrdə  Ukraynada qardaşlıq mək-
təblərində  yaranmışdır. Bu məktəbdə  eyni yaşlı uşaqlar qruplarda 
birləşmiş, məşğə lə lər siniflərdə  cədvə l üzrə  aparılmışdır. Hər 
bir məşğə ləni isə  dərs adlandırmışlar. Tə limin ilk sinif-dərs 
sistemi əmə li olaraq belə  yaranmışdır. 
Bir qədər sonra XVII əsrdə  böyük slavyan pedaqoqu Yan Amos 
Kamenski sinif-dərs sisteminin üstünlüklərini “Böyük didaktika” 
əsərində  əsaslandırmışdır. 
XVIII XIX əsrin əvvə llərində  İngiltərədə  keşiş A.Bell və  müə llim 
D.Lankaster Y.A.Kamenskinin fikrini əsas tutaraq qarşılıqlı tə lim 
sis-temi yaratmağa nail oldular. Bu sistemdə  müvə ffəqiyyətlə  
oxuyan yaşlı şagirdlər müə llimin göstərişinə  əsasən kiçik yaşlılara 
dərs öy-rətmə li idilər. Lakin şagirdlərin əksəriyyəti müə llimlə  
təmasda ol-murdular. Sistemi Bell-Lankaster sistemi adlandırırlar. 
Bir qədər sonra Amerikada müə llim Yelena Parkherst tərə findən 
Dalton şəhər məktəblərində  Dalton-plan sistemini yaratdı. 
Sistemə  görə  hər fənn üzrə  müə llim hə ftə lik və  ya aylıq fərdi 
tapşırıqlar ve-rir. Şagirdlər isə  tapşırıqları yerinə  yetirdikcə  
müə llimə  hesabat ve-rirdilər. 
XIX əsrin 20-30-cu illərində  rus pedaqoqları Dalton-plan siste-
mindəki fərdi iş sistemini kollektiv fəaliyyətlə   birləşdirərək 
Briqa-da-laboratoriya formasını yaratdılar. Bu formada tapşırıq bir 
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şagir-də  deyil, qrup və  yaxud briqadaya verilir, onlar sərbəst 
işləyirlər, müəyyənləşdirilmiş vaxtda işi təhvil verirlər. 
Həmin dövrdə  ABŞ-da və  keçmiş SSRİ-də  tə limin layihə lər forma-
si geniş yayılmışdı. Bu formada şagirdlər həyat üçün lazımlı 
məsə lə -ləri müə llimin köməyi və  nəzarəti ilə  öyrənirlər. Burada 
mövzuları şagirdlər özləri seçir, müvafiq bilik və  bacarıqları ə ldə  
edirlər. Lakin həmin formada biliklər sistemsiz, ə laqəsiz olurdu. 
Tə limin təşkili formalarının hər birinin müəyyən qüsurları oldu-
ğundan onların heç birinin ömrü uzunmüddətli olmadı. Tə limin 
əsas təşkili forması dərs bir sıra üstünlüklərinə  görə  inkişaf 
edərək bu gün də  öz əhəmiyyətini itirməmişdir. O, tə limin əsas 
təşkil forması olaraq qalmış və  daha da təkmilləşdirilir. 
Dərsin əsas üstün cəhətləri aşağıdakılardır: 

1. Dərs eyni yaşlı siniflə  fəaliyyətə  əsaslanır. 
2. Dərsdə  tədris planı və  proqramına uyğun müəyyən mövzu 

öy-rədilir. 
3. O, təsdiq olunmuş cədvə l üzrə  təşkil olunur. 
4. Dərsdə  vaxta ciddi əmə l edilir, zənglə  başlayır və  zənglə  də  

qurtarır, 45 dəqiqə  davam edir. 
     Buradan belə  bir nəticə  çıxır ki, dərs müvafiq sinifdə  cədvə l 
üzrə  müəyyən vaxt ərzində  tədris proqramına uyğun təşkil 
edilən məşğə-lədir. 
Dərsləri məqsəd və  vəzifəsinə , tətbiq olunan metodlara, 
şagirdlə-rin idrak fəaliyyətinə  görə  bir sıra tiplərə  ayırırlar. 

1. Yeni tədris materiallarının qavranılmasını təmin edən 
dərslər. 

2. Bilik və  bacarıqların formalaşmasına xidmət edən dərslər. 
3. Bacarıq və  vərdişlərin tətbiqini həyata keçirən dərslər. 
4. Bilik və  bacarıqların yoxlanılması və  qiymətləndirilməsinə  

xidmət edən dərslər. 
5. Birləşmiş dərslər. Bu dərslərdə  şagirdlər həm yeni bilik və  

ba-carıqlar ə ldə  edirlər, həm də  onların bilik və  bacarıqları 
yoxla-nılır, qiymətləndirilir. Bir neçə  didaktik vəzifənin 
yerinə  yetiril-diyi  belə  dərslər birləşmiş dərslər adlanır və  
müasir məktəb təcrübəsində  daha çox istifadə  edilir. 

Müasir təcrübədə  ümumiləşdirici dərslər də  mövcuddur ki, bəh-
sin, rübün, ilin sonunda geniş istifadə  edilir. Adından bə lli olduğu 
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ki-mi dərsdə  öyrədilmiş biliklər ümumiləşdirilir, sistemə  salınır 
və  sonra keçiləcək mövzuların öyrənilməsinə  təkan verir. 
Ətraf aləmlə  tanışlıq dərslərində  ən çox əşya, müşahidə  və  eks-
kursiya dərslərindən istifadə  olunur. Bu da onun məzmunu və  
möv-zuların xarakteri ilə  bağlıdır.  
Didaktikada dərsə  bir çox tə ləblər verilir. Həmin tə ləbəri ümumi-
ləşdirib aşağıdakıb kimi vermək olar: 

1. Dərsdə  əsas didaktik vəzifənin müəyyənliyi. Dərsdə  hə ll 
edil-mə li başlıca vəzifə  müə llim və  şagirdlərə  aydın 
olmalıdır. Belə  ki, ətraf aləmlə  tanışlıq dərsinin tipi, əşya, 
müşahidə , ekskur-siya, yaxud ümumiləşdirici dərs olduğu 
aydınlaşdırılır müə llim və  şagirdlərin fəaliyyəti pərakəndə  
deyil, sistemlə  həyata keçi-rilir, məqsədə  nail olunur və  
dərsin səmərəsi yüksə lir. 

2. Dərsin quruluşunun aydınlığı. Tə ləb dərsin tipi ilə  yanaşı ola-
raq onun quruluşunun əvvə lcədən aydınlığı şagird və  müə lli-
min fəaliyyət tərzlərindən səmərə li istifadə  edilməsinə  
şərait yaradır. Belə  olduqda dərsdə  vaxt itkisi olmur. Ətraf 
aləmlə  ta-nışlıq dərslərini qabaqcadan əşya dərsi, müşahidə  
dərsi, eks-kursiya və  ya ümumiləşdirici dərs olması ilə  
yanaşı, müə llim şagirdlərin hansı fəaliyyət göstərəcəklərini 
müəyyənləşdirir. Şagirdlər də  öz vəzifə lərini bilir və  ona 
hazır olurlar. Belə  ol-duqda vaxt itkisi az olur.  

3. Tə limin təhsilverici, tərbiyəedici və  inkişafetdirici 
vəzifə lərinin vəhdətdə  həyata keçirilməsi də  əsas 
tə ləblərdəndir. Tipindən, quruluşundan asılı olmayaraq ətraf 
aləmlə  tanışlıqdan hər bir dərs faydalı biliklər, tədris 
bacarıqları ilə  yanaşı, tərbiyəvi xa-rakter də  daşımalıdır. 
Mövzunun tədrisi, məzmunu, üsul və  va-sitə lər, metodlar, 
priyomlar, ümumi əhval-ruhiyyə  şagirdlərin tərbiyəsinə  
xidmət etmə lidir. Ətraf aləmlə  tanışlıqdan mövzu-ların 
məzmunu şagirdlərin tərbiyəsinə , ictimai həyatda davra-nış 
qaydalarını öyrənməyə  şərait yaradır. 

4. Dərsdə  əks ə laqənin ardıcıl təmin edilməsi. Dərsdə  
müə llim və  şagirdlər arasında düzünə  və  əks ə laqə  
yaradılmalıdır. Ətraf aləmlə  tanışlıq dərslərində  müə llim 
şagirdlərin yaş xüsusiy-yətlərini nəzərə  alaraq hər birinin 
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müvə ffəqiyyətini qeyd et-mə li, qiymətləndirmə lidir. Belə  
olarsa, kiçik yaşlıların məktəbə , dərsə  marağı, meyli, 
öyrənməyə  həvəsi daha da artar. 

5. Dərsdə  şagird fəallığının və  şüurluluğunun təmin edilməsi. 
Dərsdə  müə llim və  şagirdlərin fəallığı artırılmalıdır. Daim 
mü-ə llim fəallıq göstərmə li, hər şeyi şagirdlərə  hazır 
şəkildə  ver-məmə li, şagirdlərin də  müstəqil 
düşünmə lərinə , təcrübə  və  müşahidə lər aparmasında, təhlil 
etməsinə , məntiqi nəticə lər çı-xarmasına, bir sözlə , 
şagirdlərə  öyrənməyi öyrətməyə  borclu-dur. Ətraf aləmlə  
tanışlıq dərslərində  şagird fəallığının və  şüurluluğunun daha 
da artırılmasına imkan genişdir. Hər bir mövzunun tədrisində  
şagirdlərin fəallığı nəzərə  alınmalıdır.  

6. Anlayışların formalaşmasına əyani və  texniki vəsaitlərin xid-
mət etməsi. Hər bir dərsdə  tipindən və  quruluşundan asılı 
ola-raq əyani və  texniki vasitə lərdən istifadə  edilmə lidir. 
Ətraf aləmlə  tanışlıq dərslərində  xüsusilə  əşya dərslərində  
mütləq əyani və  texniki və  vasitə lərdən istifadə  edilərək 
anlayışlar ya-radılmalı, formalaşdırılmalıdır. Müşahidə  
dərslərinin isə  əyani-lik və  texniki vasitə lərsiz keçilməsi 
mümkünsüz bir işdir. Hər hansı obyekt, əyani vasitə  nümayiş 
etdirilir, şagirdlərə  obyekti müşahidə , ayrı-ayrı elementlərin 
müqayisə  edilməsi tapşırılır. Ekskursia dərslərində  isə  
şagirdlər özləri əyani vasitə lər olan obyektə  gə lir və  
əyaniliyi təbii halda müşahidə  edib, öyrənə  bi-lirlər. 

7. Dərsdə  insanpərvərliyin hökm sürməsi. Şagird-müə llim 
müna-sibətinin dərsin keyfiyyətinə  mühüm təsir gösterir. 
Müə llimin şagirdlərə  humanist, qayğıkeş münasibəti 
şagirdlərin elmə , elm öyrənməyə  həvəslərini daha da artırır, 
dərsin səviyyəsini yüksə ldir. Ətraf aləmlə  tanışlıq fənninin 
aşağı siniflərdə  tədris edilməsi bu münasibətin daha düzgün, 
real qurulmasını tə ləb edir. Müə llimin burada şagirdlərə  
qayğıkeş, valideyn müna-sibəti şagirdlərin də  insanpərvərlik 
ruhunda tərbiyəsinə  böyük təsir göstərir. Axı, müə llim ən 
böyük nümunə  olmalıdır. Şa-girdlərə  də  xeyirxah hissləri 
aşılanmalıdır. Onları dərslərini da-ha dərindən öyrənməklə  
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yanaşı, müsbət keyfiyyətlərə  malik şəxsiyyət kimi 
formalaşmadırmalıdır. 

8. Dərsdə  fərdi və  kollektiv işin uzlaşdırılması. Müə llim dərsdə  
bütün şagirdlərlə  eyni dərəcədə  işləməyi bacarmalıdır. 
Şagird-lərin müəyyən hissəsi müə llim nəzarətindən, 
diqqətindən kə-narda qalarsa, həmin şagirdlərin dərsə  
marağı get-gedə  sönə  bilər, fəaliyyətləri azala bilər. Bəzi 
müə llimlər əsasən orta səviyyə li şagirdlərə  işləyir, yaxşı 
oxuyanların onsuz da öyrən-diklərini zənn edir, zə iflərlə  də  
işləməyi bacarmır. Bu zaman si-nifdə  bir qrup şagirdlər fəal 
olur. Digərləri yaddan çıxır, fəal-lıqları azalır və  zə if şagirdlər 
siyahısına düşürlər. Bu çox zərərli haldır. Ona görə  də  
müə llim hər bir şagirdlə  işləməyi bacarma-lıdır. Güclü 
şagirdləri daha da ruhlandırmalı, orta səviyyə li şa-girdləri 
yaxşı oxuyanlar sırasına çatdırmalı, zə if oxuyanlarla da fərdi 
məşğul olmalıdır. Ətraf aləmlə  tanışlıq aşağı siniflərdə  
keçildiyindən belə  şagirdlərin fəallığının azalması çox zərərli 
ola bilər. Ona görə  də  müə llim ətraf aləmlə  tanışlıq fənninin 
tədrisində  şagirdlərin fəallığına daha çox fikir vermə li, bunu 
həyata keçirmək üçün əyləncə li oyunlardan, drammatik səh-
nəciklərdən geniş istifadə  etmə lidir. Qrup tə liminin həyata 
ke-çirilməsi də  müə llimin bütün şagirdlərlə  işlənməsinə  
imkan ve-rir. 

9. Dərsdə  xə lqilik ruhunun aşılanması. Dərsin müasir 
tə ləblərin-dən ən əsası xalqın həyatı, istək və  arzuları, 
fəaliyyəti ilə  ə la-qə ləndirilməsidir. Bu baxımdan ə traf 
aləmlə  tanışlıq dərsləri çox geniş imkanlıdır. Demək olar ki, 
fənnin hər bir mövzusu xalqın həyatı ilə  həmahəng səslənir. 
Mövzuların tədrisi xalqın həyatı, ölkənin tarixi keçmişi, bu 
günü, gə ləcəyi ilə  ə laqə ləndir-mək həm də  gənc nəslin fəal 
cəmiyyət qurucusu kimi yetiş-dirilməsi üçün vacibdir. Fənnin 
tədrisində  xalqımızın həyatı mə işəti, mədəniyyəti, 
məşğuliyyəti, adət-ənənə ləri, iqtisadiyya-tı, bayram və  
mərasimləri, soyqırımı, dini, tarixi, incəsənəti və  arzu-
istəkləri əksini tapmışdır. Odur ki, hər bir mövzu xə lqilik 
ruhunda şagirdlərə  öyrədilmə lidir. Xalqın ruhu hopmayan 
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dər-si dərs hesab etmək olmaz, mükəmmə l, müasir dərs 
sayılmaz. 

10. Dərs vaxtından səmərə li istifadə  edilməsi. Dərs vaxtından 
sə-mərə li istifadə  edilməsi mənimsəmənin səviyyəsini 
yüksə ldir. Dərsin mərhə lə ləri üzrə  vaxtın düzgün 
bölüşdürülməsi keyfiy-yətin yüksə lməsi deməkdir. Əşya, 
müşahidə  və  ekskursiya dərsləri ilə  tədris edilən ətraf 
aləmlə  tanışlıq dərslərində  vax-tın düzgün bölüşdürülməsi 
daha zəruridir. Belə  ki, müə llim ça-lışmalıdır ki, yəni mövzu  
dərsdə  şagirdlər tərə findən tam mə-nimsənilsin,yəni 
şagirdlər mövzunu elə  dərsdə  öyrənə  bilsinlər. Evdə  isə  
biliklərini tətbiq edə  biləcək çalışma və  tap-şırıqları yerinə  
yetirsinlər. Davamiyyətin yoxlanılmasına, digər mövzuya aid 
olmayan söhbətlərə , keçilmiş mövzunun təkrarı-na, ev 
tapşırıqlarının yoxlanılmasına, biliklərin qiymətləndiril-
məsinə  çox az vaxt itirilmə lidir. Dərsin əsas hissəsi yeni 
möv-zunun izahında, şagirdlərin müstəqil mövzunu dərk 
etmə ləri-nə  verilmə lidir. Belə  olduqda dərs daha çox faydalı 
olar. Çalış-maq lazımdır ki, şagirdlər az vaxtda daha çox şey 
öyrənə  bilsin-lər. Vaxtdan səmərə li, qənaətlə  istifadə  
edilməsi, mövzunu də-rindən dərk etməklə  yanaşı, 
şagirdlərin vaxtdan səmərə li isti-fadə  etməsinə  qənaətçilik 
tərbiyəsinə  mübət təsir göstərir. 

11. Müə llimin və  şagirdlərin dərsə  hazırlaşması. Müə llimin hər 
bir dərsə  hazırlığı fənnin tədrisinə  hazırlığın ayrə-ayrı 
hissəsidir. Ümumiyyətlə  müə llim fənnin tədrisinə  daim 
hazırlaşmalıdır. Müə llim fənn üzrə  tematik planlaşdırmanı 
aparmalı, orada mözvuları ardıcıllıq üzrə  vermə li və  
tarixlərini qeyd etmə lidir. Burada mövzuya dair əyaniliyi, 
istifadə  ediləcək vasitə ləri, me-tod və  priyomları 
müəyyənləşdirir. Dərsə  hazırlaşarkən müə l-lim mövzuya 
dair müasir tə ləbləri bir daha yada salır, bütün tə-ləblərə  
əmə l etməyə  çalışır, dərsin tippini, quruluşunu, mərhə-
lə lərini, ardıcıllığını müəyyənləşdirir. Dərsə  hazırlaşarkən 
mövzunun təhsilverici, tərbiyəedici və  inkişafetdirici 
funksiya-ları nəzərə  alınır. Bu məqsədlə  müə llim ə traf 
aləmlə  tanışlıq dərslərinə  hazırlaşarkən üç istiqaməti əsas 
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götürür: birincisi, şagirdlərə  öyrədəcəyi anlayışları, bilikləri 
dəqiqləşdirir, aşıla-yacağı tədris və  ya idrak bacarıqlarını 
müəyyənləşdirir, ikinci-si, dərsdə  hansı əxlaqi, mənəvi, 
ekoloji, iqtisadi, estetik, vətən-pərvərlik, xeyirxahlıq və  s. 
keyfiyyətlərinin formalaşdırılması-na fikir verir, üçüncüsü, 
hansı psixoloji funksiyaları: diqqət, tə-fəkkür, təxəyyül, iradə  
və  s. inkişaf etdirəcəyini konkretləşdirir. Müə llim dərsə  
hazırlaşarkən özünün və  şagirdlərin dərsin mərhə lə ləri 
üzrə  nə  iş görəcəyini qabaqcadan aydınlaşdırır. Dərsin 
səmərə liliyi, mənimsəmənin dərinliyi çox hallarda müə llim 
və  şagirdlərin dərsə  hazırlığından asılı olur.  

     Dərsə  verilən müasir tə ləblərə  hər bir müə llim tərə findən 
əmə l edilmə lidir. Bu tə ləblər gözlənilərsə , dərsdə  yüksək 
müvə ffəqiyyətə  nail olmaq olar. 
     Dərsin tipi mövzunun quruluşundan və  onun didaktik 
məqsədin-dən asılıdır. Fənnin tədrisində  ən çox yeni bilik verən 
dərslərə  üs-tünlük verilir. Ümumiləşdirici və  yoxlama dərslərinə  
proqram və  dərslikdə  daha az yer verilmişdir. Digər fənlərdən 
fərqli olaraq bu-rada əşya dərslərinə  üstünlük verilmişdir. 
     Dərsin tipinin seçilməsi müə llimin bacarığından, mövzunun 
məz-munu, məqsədi, metodu, priyomu və  şagirdlərin hazırlıq 
səviyyəsin-dən asılıdır. 
     Biologiyadan hər bir kursun, eləcə  də  ətraf aləmlə  tanışlığın 
baş-lanğıcında giriş dərsləri aparılır. Giriş dərsində  şagirdlərə  
yeni keçi-lən kurs haqqında mə lumat verilir. Onun nədən bəhs 
edəcəyini, han-sı fənlərlə  ə laqəsi olduğunu, bölündüyü sahə lərin 
izahı verilir. Hə-min kursun tədrisinin məqsəd və  vəzifə ləri 
aydınlaşdırılır. Giriş dər-si müə llim üçün çox məsuliyyət tə ləb 
edir. Şagirdlərdə  fənnə  maraq yaratmaq elə  ilk giriş dərsindən 
başlayır. Buna görə  də  müə llim bu dərsə  elə  hazırlaşmalıdır ki, 
şagirdlərdə  fənn haqqında düzgün tə-səvvürlər yaratsın, fənnə  
maraq oyatsın. 
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Mühazirə : 15 
Ətraf aləmlə  tanışlıq dərsinin vəzifə ləri və  quruluşu 

 
     Dərslərin aşağıdakı tə lim vəzifə ləri var: 

1. Öyrədici vəzifə . Şagirdlərin ətraf aləmlə  tanışlıqdan bilik, 
baca-rıq və  vərdişləri sistemləşdirilir. Müə llim konkret 
anlayışları, prosesləri öyrətməklə  dərsdən-dərsə  
şagirdlərin biliklərini ümumi və  xüsusi qabiliyyətlərini 
inkişaf etdirir. Qabiliyyətlərin inkişafı iki formada həyata 
keçirilir: 
a) Ümumitəhsil bacarıq və  vərdişləri (dərsliklə , də ftərlə  iş, 

löv-hədə  və  də ftərdə  sxem çəkmək və  s.). 
b) Xüsusi bacarıq və  vərdişlər; təbiətdə , məktəbyanı 

sahədə , evdə  fenoloji müşahidə  aparmaq, kolleksiya 
toplamaq. Her-bari düzə ltmək, sadə  alət və  cihazlardan 
istifadə  etmək və  s. 
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2. Tərbiyəedici vəzifə . Ətraf aləmlə  tanışlığın tədrisinin əsas 
vəzi-fə lərindən biri də  onun tərbiyəediciliyidir. Belə  ki, 
ətraf aləmlə  tanışlıq dərslərində  şagirdlərdə  elmi 
dünyagörüşü formalaşdır-maqla yanaşı. Vətənğərvərlik, 
estetik, ekoloji, iqtisadi, əmək tərbiyəsi aşılanır. 

3. İnkişafetdirici vəzifə . Ətraf aləmlə  tanışlığın tədrisində  
şagirdlərin əqli və  idrak qabiliyyətləri inkişaf etdirilir və  bir 
şəxsiyyət kimi formalaşırlar. Eyni zamanda daim yeni dərsdə  
şagirdlərin bilikləri, bacarıqları və  vərdişləri inkişaf etdirilir. 

4. Həvəsləndirici vəzifə . Ətraf aləmlə  tanışlıq dərslərində  
müə llim həmişə  təbiət, bitki və  heyvanlar, insan orqanizmi 
haqqında bi-lik verməklə  onun öyrədilməsinin əhəmiyyə tini 
izah etmə lidir. Şagirdlərdə  fənnə  maraq oyatmalı, həyatın 
bütün sahə ləri üzrə  peşə lərin öyrənilməsinə  çalışmalıdır. 

     Ətraf aləmlə  tanışlıq dərslərinin əsas səciyyəvi 
xüsusiyyətlərin-dən biri də  odur ki, bir çox hadisə ləri, prosesləri 
şagirdlərə  şifahi metodlarla öyrətmək mümkün deyildir. Belə  ki, 
həmin mövzular mütləq təcrübə  qoyulmaqla, eksperiment 
aparılmaqla, laboratoriya işi təşkil edilməklə  öyrədilir. 
 

 
 

Ətraf aləmlə  tanışlıq dərslərinin quruluşu 
 

     Dərsin quruluşu (strukturu) onun məqsədindən, 
məzmunundan və  metodlarından asılıdır. Dərsin quruluşu dərsi 
tamamlayan hissə-lərdən və  bu hissə lərin qarşılıqlı ə laqəsindən 
ibarətdir. Hər bir dərs plan əsasında keçirilmə lidir. Dərs 
müəyyən plan əsasında keçirilir, mərhə lə lərə  bölünür. Mövzunun 
ilk əvvə l məqsədi, vəzifəsi, metod-ları, maddi təchizatı və  s. 
müəyyənləşdirilir. Sonra isə  mərhə lə lərlə  mövzu tədris edilir. 
     Hazırda dərslər ümumi qəbul olunmuş metodikaya əsasən 
aşağı-dakı ardıcıllıqla keçirilir: 

1. Sinfin təşkil edilməsi, dərsə  hazırlaşdırılması, keçilmiş 
mövzu-nun şagirdlərdən soruşulmasına hazırlıq 
mərhə ləsidir. 
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2. Keçilmiş mövzunun soruşulması. Bu müxtə lif yollarla ola 
bilər: frontal və  ya fərdi sorğu ilə , test üsulu ilə , müstəqil iş 
verməklə , çalışma və  ya məsə lə  hə lli ilə  müə llim keçilmiş 
mövzunu soru-şur. Ev tapşırıqlarını yoxlayır. 

3. Keçilmiş mövzu ilə  yeni mövzu arasında ə laqənin yaratması. 
Müə llim hər bir mövzunu keçməzdən qabaq keçilmiş mövzu 
ilə  ə laqə  yaratmağı bacarmalıdır. Bunu yenə  də  sorğu, sual-
cavab və  s. ilə  həyata keçirə  bilər. 

4. Yeni materialın öyrədilməsi. Müə llim yeni mövzunu da onun 
xarakterinə  uyğun olaraq müxtə lif metodlarla, şifahi, əyani və  
yaxud prakiti metodlarla həyata keçirə  bilər. Əksəriyyət 
möv-zular əyanilik üzrə  şifahi şərhlə  həyata keçirilir.  

5. Yeni mövzunun möhkəmləndirilməsi. Bunun üçün müə llim 
sorğu sual aparır. Şagirdlərin mövzunu necə  mənimsədiyini 
ay-dınlaşdırır, hansı hissə  şagirdlər tərə findən aydın başa 
dü-şülməmişsə , yenidən izah edir. 

6. Biliklərin qiymətləndirilməsi. Bir çox müə llimlər şagirdlərin 
bi-liyini elə  keçilmiş mövzunun izahından sonra 
qiymətləndirir. Biliklərin qiymətləndirilməsi yeni mövzunun 
öyrədilməsindən sonra həyata keçirildikdə  daha böyük effekt 
verir. 

7. Ev tapşırıqlarının verilməsi. Bu zaman müə llim şagirdlərin 
müstəqilliyinin artırılmasına və  düşündürücü tapşırıqların 
verilməsinə  daha çox diqqət yetirmə lidir. 

 
a) Əşya dərslərinin təşkili və  aparılması 

 
     Ətraf aləmlə  tanışlıq fənninin özü kimi onun tədrisi də  çox 
rəng-bərəng, müxtə lif və  maraqlı tə lim formalarının tətbiqi ilə  
həyata ke-çirilir. Tə limin təşkili formalarından ən əsası dərdir. 
Fənnin tədrisin-də  əsas yer əşya dərslərinə  verilir.  
Birinci sinifdə  “Meyvə  və  tərəvəz bitkiləri”, “Ev quşları və  çöl quş-
ları”, “Qar və  buz”, “Tezçiçəkləyən ağaclar”, “Ev heyvanları”, “Qum 
və  gil” kimi mövzular əşya dərslərinin mövzularıdır. 
     İkinci sinifdə  isə  “Palıd və  çinar”, “Dərman bitkiləri”, “Bitkilərə  
zə-rər verən həşaratlar”, “Taxıl bitkiləri”, “Meşə  ağacları və  
kolları”, “Bitkilərə  xeyir verən canlılar” kimi mövzular əşya dərsi 
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formasında keçilməsi proqram mövzularının bölgüsündə  öz əksini 
tapmışdır. 
     Əşya dərsləri mahiyyətcə  kombinəolunmuş dərslər tipinə  çox 
ya-xındır. Bu dərsdə  məqsəd mövzu ilə  bağlı obyekti bilavasitə  
şagird-lərlə  təmasda öyrədilməsidir. Müə llimin rəhbərliyi ilə  
sinfə  gətiril-miş təbii və  yaxud düzə ldilmiş obyektlər şagirdlər 
tərə findən müşa-hidə  edilir, müqayiə  aparılır, məntiqi nəticə lər 
çıxarılır. Şagirdlər ob-yekti tam şəkildə  öyrənməyə  can atırlar. Bu 
da onların biliyi dərin-dən mənimsəmə lərinə  kömək edir. 
Müə llim qabaqcadan dərsə  ha-zırlaşkən lazımı əyanilikləri 
hazırlayır, sinfə  gətirir, mə lumat və  tap-şırıqları şagirdlərə  
ardıcıllıqla çatdırır. Bu dərsdə  şagirdlərə  daha dəqiq, konkret 
biliklər vermək və  onlara tərbiyəvi təsir etmək müm-kün olur. 
Şagirdlər əşyalarla təmasda olur, praktik olaraq onlarla işləyirlər, 
bu zaman obyekt haqqında biliklərini yada salır və  daha da 
dəqiqləşdirmək imkanı tapırlar. Adətən əşya dərsləri müşahidə  
və  ekskursiya dərslərindən sonra təşkil edilir, orada 
öyrəndiklərini bir daha təsdiqləyir. Əşyalar şagirdlərə  qrup və  
frontal yolla öyrədi-lə  bilər.  Müə llim sinfə  gətirdiyi əşyaları 
diqqətlə  izləmə li,hamının onu yaxşı görməsinə . Ona şagirdlərin 
toxunmasına imkan yaratma-lıdır. Sonra isə  lazımi tapşırıqları 
vermə li və  tapşırığın yerinə  yetiril-məsinə  nəzarət etmə lidir. 
Yaxşı olar ki, əyanilik, əşyalar hər bir şa-girdə  paylansın, əgər 
mümkün olmazsa, heç olmasa, hər partaya əş-ya paylansın. Belə  
olduqda şagirdlər əşyanı yaxından görür və  müşa-hidə  edir, ona 
toxunur, onu tam öyrənməyə  səy edirlər. Bu da bilik-lərin real və  
uzunmüddət yadda qalmasına şərait yaradır. Şagirdlər əşyanın 
ölçüsü, forması, rəngi, hərəkəti, yerləşmə  vəziyyəti və  s. ba-radə  
tam təsəvvür ə ldə  edirlər. Əşyaları müqayisə  edərək tə fəkkürü-
nü inkişaf etdirir, ümumləşdirmə  aparmaq, nəticə  çıxarmaq 
qabiliy-yətləri onlarda inkişaf edir. 
     Əşya dərsləri axtarıcılıq xarakterdə  olmalıdır. Odur ki, müə llim 
şagirlərə  verdiyi tapşırıqların ardıcıllığına, sistemliyinə  fikir 
vermə li, alınacaq nəticə lərin, baş verəcək hadisə  və  prosesləri 
şagirdlərə  açıqlamalı, onlarda hər hansı müşahidə , təcrübə , 
müqayisə  apar-mağa maraq, meyl oyatmalıdır. Şagirdlər alınacaq 
maraqlı nəticə lərə  inanmalıdırlar. Bu inam isə  onlarda elmi 
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öyrənməyə , daha da dərinə  getməyə  həvəsi artırar. Elə  
mövzular, təcrübə lər vardır ki, onun nə -ticə lərini qabaqcadan 
açıqlanması şagirdlərin fəaliyyətini azaldır. Təcrübə  və  ya 
müşahidə  aparmaqla nəticə  çıxarmağa həvəsləri qal-mır. Müə llim 
dərsə  hazırlaşarkən dərsin gedişini müəyyənləşdirmə-li, vaxt 
bölgüsünü düzgün aparmalı, şagirdlərin sadədən mürəkkəbə , 
asandan çətinə  doğru fəaliyyət göstərərək, nəticəyə  
yaxınlaşmaq, düzgün cavab tapmaq işini yerinə  yetirmə lidir. 
     Əşya dərslərində  şagirdlərin bilikləri qiymətləndirilir. Müə llim 
dərsi şagirdlərin müstəqil fəaliyyəti ilə  öyrədir, daha da 
möhkəm-ləndirir. Mövzunu möhkəmləndirərkən də  şagirdlərin 
obyekti tam izləməsinə , təmas etməsinə  şərait yaradılmalıdır. Baş 
çıxarmayan şagirdlər üçün müə llim ə lavə  tapşırıqlar və  köməkçi 
vasitə lərindən istifadə  etmə lidir. Sonda müə llim şagirdlərə  sxem, 
cədvə l, qrafik iş-ləməklə  ümumiləşdirmə lər aparmasına şərait 
yaratmalıdır. 
     Məsə lən, şagirdlər meyvə lərin adlarını göstərən sxem və  ya 
cəd-və l işləyə  bilər. Yaxud tərəvəz bitkilərinin adlarına uyğun 
müxtə lif oyunlardan istifadə  etməklə  cədvə lin işlənməsi də  
maraqlı olardı. İkinci sinifdə  isə  dərman bitkilərinin, təbiətə  
zərər vuran və  xeyir verən həşəratların sxemini, müqayisə  və  
oxşarlıq cədvə llərini işlə-mək mümkündür. 
     Əşya dərslərinin xüsusi quruluşu vardır: 1) keçilmiş mövzulara 
dair bilikləri xatırlamaq; 2) şagirdlərin müstəqil işi yeni mövzunun 
izahı; 3) yeni mövzunun möhkəmləndirilməsi; 4) ev tapşırıqlarının 
verilməsi. 
     Şagirdlərin müstəqil işi ardıcıllıqla, ə lavə  tapşırıqlara yol 
verilmə-dən aparılmalıdır. İlk növbədə  əşya şagirdlərə  paylanılır, 
tapşırıq ve-rilir, şagirdlərin işinin məqsədinin aydınlaşdırılması, 
onların sərbəst təcrübə  aparması, əşyaların, obyekt və  
hadisə lərin, yaxud nəticə lə-rin müqayisə  edilməsi, 
ümumiləşdirilməsi, müə llimin alınan bilikləri möhkəmləndirməsi 
və  elmi surətdə  əsaslandırması, ə lavə lərin edil-məsi kimi 
mərhə lə lərlə  aparılır. 
     Ətraf aləmlə  tanışlıqda “Tərəvəz bitkiləri” mövzusu əşya dərsi 
formasında təşkil edilir və  aparılır. Dərsin əsas məqsədi 
şagirdlərə  gündə lik istifadə  etdikləri tərəvəz bitkilərini tanıtmaq, 
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onun fay-dasını öyrətməkdir. Öyrədici vəzifəyə  gə ldikdə  
şagirdlərə  tərəvəz bitkilərinin bioloji və  iqtisadi xüsusiyyətlərini 
öyrətmək, onların tə-rəvəz bitkiləri haqqında biliklərini 
dəqiqləşdirmək, sistemləşdir-məkdir. İnkişafetdirici vəzifəyə  
uyğun olaraq şagirdlərin tərəvəz bit-kilərinə  dair biliklərini, 
qulluq etmək bacarıqlarını inkişaf etdirmək-dir. Tərbiyəedici 
vəzifəsi tərəvəz bitkilərini tanımaq, onlardan yerin-də  istifadə  
etmək və  onları saxlamaq, bacarıqlarını inkişaf etdirmək-dir. Dərsi 
təşkil etmək üçün ən çox işlənən tərəvəz bitkilərinin təbii 
formada, şəkilləri, modelləri və  s. gətirilir, şagirdlərə  paylanılır. 
Aşa-ğıda tapşırıqlar verilir: hər kəsə  hansı tərəvəz bitkisi 
düşmüşsə , onun rəngini, formasını, dadını, əhəmiyyətini söyləsin. 
Şagirdlər tap-şırığı yerinə  yetirirlər. Sonra müə llim meyvə ləri 
şagirdlərin dəyiş-məsini tapşırır. Şagirdlər tərəvəzlərini 
dəyişirlər. Yenidən xarak-terizə  edirlər. Sonra müə llim 
şagirdlərin tərəvəz bitkiləri üzrə  bilik-lərini cədvə l şəklində  
ümumiləşdirir. Cədvə ldə  ayrı-ayrı tərəvəz bit-kilərinin adlarını 
yazır, onların xarakterik xüsusiyyətlərini göstərir. Cədvə l 
aşağıdakı kimi tərtib edilə  bilər:  

Cədvə l 1 
Geniş yayılmış tərəvəz bitkilərinin 

 xarakterik xüsusiyyətləri 
 

Tərəvəzin 
adı 

Dadı Ölçüsü Rəngi Forması Çəkisi 

Kə ləm      
Pomidor       
Xiyar       
Badımcan       
İstiot      
Turp      
Kök       
Çuğundur       
Noxud      
Lobya       
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     Müə llim cədvə lin doldurulmasından sonra hər bir tərəvəzin 
bitki quruluşunu, gövdəsinin, yarpaqlarının, tumurcuqlarının, 
çiçəyinin necə  olduğunu şagirdlərdən soruşur. Şagirdlər keçmiş 
biliklərinə  və  bitkilərin şəkillərinə  əsasən sualları 
cavablandırırlar. Müə llim yenə  də  şagirdlərin biliklərini 
ümumiləşdirir. Yenidən cədvə l çəkir və  xa-naların şagirdlər 
tərə findən doldurulmasını tapşırır. Cədvə l aşağıda-kı kimi 
işlənilir. 

Cədvə l 2 
Tərəvəz bitkilərinin morfoloji  

xüsusiyyətləri 
 
 
 
 

Kə ləm       
Pomidor      
Xiyar      
Badımcan      
İstiot      
Trup      
Kök      
Çuğundur      
Noxud      
Lobya      
 
     Cədvə lin xanaları şagirdlər tərə findən doldurulur. Düzgün 
cavab-lar tamamlanır, dəqiqləşdirilir. Şagirdlər hər bir tərəvəz 
bitkisinin formasını, quruluşunu, rəngini, dadını, hansı orqandan 
ərzaq kimi istifadə  edildiyini öyrənirlər. Sonra müə llim şagirdlərə  
tərəvəz bitki-lərinin əhəmiyyətini izah edir. Hər birinin insan 
üçün xüsusilə  uşaq-ların böyüməsi, inkişafı üçün əhəmiyyətini 
qeyd edir. Şagirdlərdən tərəvəzdən hansı şəkildə  istifadə  
edildiyini soruşur. Şagirdlər tərə-vəzlərdən çiy və  bişmiş halda 
istifadə  edildiyini aydınlaşdırırlar.  Onlara aydın olur ki, bütün 
tərəvəz bitkiləri insan orqanizminin sağ-lam olması üçün 
zəruridir.  Hər birinin yeyilməsinin əhəmiyyətli ol-duğunu başa 

 

Tərəvə-

zin adı 

Bitkinin orqanlarının qurluşu 

Gövdəsi-

nin 

Çiçəyinin Toxumu-

nun 

Meyvəsi-

nin 

Yarpağı-

nın  
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düşürlər. Bitkiləri yaxından tanıyırlar, onların zəhmət-lə  əkilib 
becərildiyini dərk edir, saxlanması, bişirilməsi, müxtə lif sa-latların 
hazırlanması qaydalarını öyrənirlər.  
     Müə llim evə  tapşırıq verir ki, tərəvəz bitkilərinə  dair atalar 
sözü və  şeirlər hazırlasınlar. Tərəvəz bitkilərinə  dair daha nəyi 
öyrənmək istədiklərini fikirləşib aydınlaşdırsınlar. Hər kəs daha 
çox xoşladığı tərəvəz bitkisinin şəklini çəksin. Sonrakı dərsdə  
müə llim ev tapşırıq-larını yoxlayır. Şagirdlərin ən çox sevdikləri 
bitkini bilir və  onun məhz nə  üçün xoşladığını soruşur. Şagrdlər 
sualları cavablandırırla-rı. Bu dərsdə  müə llim tərəvəz bitkiləri ilə  
əyləncə li oyunlar və  dram-matik səhnəciklər də  təşkil edə  bilər. 
Bütün bunlar şagirdlərin tərə-vəz bitkilərini dərindən 
öyrənmə lərinə  imkan yaradır. Həm də  bu dərsdə  müə llim ondan 
əvvə lki müşahidə  və  tərəvəz sahə lərində  ke-çilən ekskursiya 
dərslərində  öyrəndiklərinə  də  yekun vurmuş olur-lar. 
     Dərslərin bu cür canlı keçməsi şagirdlərin dərsə , mövzuya, 
tərə-vəz bitkilərini, o cümlədən digər bitkilərin becərilməsinə , 
təbiət qo-rumağa həvəslərini qat-qat artırır. Onlarda bitkilərə  
qarşı müsbət emosiyalar, xeyirxahlıq, qulluq etmək hisslərini 
aşılamış olur. 
     Ətraf aləmlə  tanışlıqdan digər əşya dərslərinin də  göstərilən 
me-todikaya uyğun keçilməsi yaxşı səmərə  verir. Bunun üçün isə  
müə l-lim qabaqcadan dərsə  hazırlaşmalı, əyanilikləri, mövzuya 
dair əylən-cə li məsə lə  və  çalışmaları, səhnəcikləri hazırlamalı, 
dərsə  hazır gə-tirmə lidir. Belə  etdikdə  müə llim yüksək 
müvə ffəqiyyətə  malik ola bilir.  
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                                       Mühazirə : 16  
                           Müşahidə  dərslərinin aparılması və   

müşahidə lərin qeydə  alınması 
 

Ətraf aləmlə  tanışlıqdan geniş yer verilən dərs firmalarından biri 
müşahidə  dərsləridir. 
     Müşahidə  - təbii şəraitdə  əşya və  hadisə lər üzərində  
bilavasitə  və  məqsədəuyğun aparılan hissi qavrayışdır. Əyani 
metodda aparılan müşahidəyə  əsaslanan dərsi müşahidə  dərsləri 
adlandırırlar. 
     Öyrənməyin canlı seyrdən, müşahidədən başlanğıcını hər kəs 
təs-diq edə  bilər. Odur ki, tə limdə  müşahidənin təşkili mühüm 
əhəmiy-yətə  malikdir. 
Görkəmli pedaqoqumuz N.Kazımov qeyd edirdi ki, müşahidənin 
həyata keçirilməsi tə limin idrak nəzəriyyəsi əsasında, 
qurulduğunu sübut etməklə , mənimsəməni yüksə ldir, tədris 
materialının tez və  asan qavranılmasına kömək edir. Demə li, 
müşahidə  hadisə  və  pro-sesləri asan qavramağa, öyrənməyə , 
təsəvvürə  malik olmağa imkan yaradır. Müşahidənin səmərə liliyi 
isə  onun düşünülmüş plan əsasın-da aparılmasından asılıdır. Bu 
zaman proqramın tə ləbləri nəzərə  alınmaqla konkret məqsəd 
gözlənilmə li, illik planda yeri müəyyən-ləşdirilmə lidir. Bütün 
bioloji fənlər, o cümlədən ətraf aləmlə  tanışlıq fənninin 
tədrisində  hər bir mövzunun öyrədilməsi məhz müşahidə-dən 
başlanmalıdır. Buna isə  fənnin proqramında geniş imkanlar var-dır. 
Belə  ki, birinci sinifdə  ətraf aləmlə  tanışlıqdan müşahidə  dərslə-
rinin mövzuları belədir: “Müşahidənin aparılması və  qeydə  
alınması ilə  tanışlıq”, “Ev quşları” şəkli üzrə  müşahidə , “Köçəri 
quşların həya-tı üzərində  müşahidə”, “Payızda insanların həyatı 
və  əməyi”, “Meşə-də , bağda”, “Qışda insanların həyatı”, “Dövlət 
idarə  orqanlarının işi”, “Təbiətdə  baş verən dəyişikliklər”, “Qışda 
ev heyvanlarının həyatı”, “Təbiətdə  müşahidənin aparılması və  
qeydə  alınması”, “Yazın ilk ə la-mətləri”, “Həşəratların yazda 
oyanması”, “Nəqliyyat vasitə ləri” və  s.  mövzular üzrə  
müşahidə lərin təşkili nəzərdə  tutulur. 
     İkinci sinifdə  isə  “Hava, canlıların həyatı”, “İnsanın əməyi”, 
“Ağac-lar üzərində  müşahidə”, “Ev heyvanları”,  “Meşə  heyvanları”, 
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“Həşə -ratlar”, “Təbiət”, “Fəsil dəyişmə ləri”, “İlk bahar 
ə lamətləri”, “Hava və  onun dəyişmə ləri” mövzuları üzrə  
müşahidə  dərsləri təşkil edilir. 
     Müşahidə  elmi təsəvvürlərin formalaşmasına xidmət edir. 
Şagird-lər müşahidənin köməyi ilə  əşyanın, hadisə lərin xarici 
ə lamətlərini öyrənirlər ki, bu da gə ləcəkdə  obyektin daxili 
ə laqə lərini, mahiyyəti-ni dərk etmə lərinə  kömək edir. Müşahidə  
məktəblilərdə  duyğu, qav-rayış, təsəvvü kimi psixi-prosesləri 
inkişaf etdirir, formalaşdırır. Mü-şahidə lər ətraf aləmlə  tanışlıq 
dərslərində  müxtə lif obyektlər üzə-rində  təşkil edilir. O, həm 
cisim və  hadisə lər üzərində , həm də  müx-tə lif incəsənət 
əsərləri üzərində , mətn, şəkil üzrə  də  aparıla bilər. Bu isə  
mövzunun məzmunu və  xarakterindən asılı olur. Müşahidə  
müə llimin nəzarəti və  tapşırıqları əsasında aparılmalıdır. Müə llim 
müşahidəni ardıcıl, sistemlə  aparır. O, əvvə lcə  cisim və  ya 
hadisənin ən yaxından görünən və  asan müşahidə  edilə  bilən 
ə lamətlərinə  yö-nə ldir, sonra getdikcə , daha çətin, mürəkkəb 
ə lamətlərə  diqqəti cə lb edir. Nəhayət ə lamətlər arasındakı 
asılılığı şagirdlərin müşahidə  et-məsini tapşırır. Müə llim 
müşahidəyə  istiqamət verir, sual-cavabla müşahidənin əsas 
ə lamətlərinə  diqqəti yönə ldir, ümumiləşdirmə lər aparılmasına. 
Nəticə lər çıxarılmasına şərait yaradır. 
     Müşahidə  aparılarkən bir sıra şərtlər gözlənilmə lidir: 
müşahidə-nin konkret məqsədi olmalıdır. Müşahidə  üçün zəruri 
material seçil-mə lidir, müşahidənin nəticə ləri müzakirə  
olunmalıdır. Müşahidə  za-manı şagirdlər müəyyən ə lamətləri 
qeyd etmə li və  yadda saxlamalı-dırlar. Müşahidə lərin təşkilinin 
konkret yeri olmalıdır: sinifdə , canlı guşədə , tədris-təcrübə  
sahəsində , təbiətdə  və  digər sənaye obyektlə-rində  aparıla bilər. 
Müddətinə  görə  də  müşahidə lər qısa müddətli və  ya uzun 
müddətli ola bilər. Təbiəti, canlıları, insanların fəaliyyətini 
dərindən öyrənməkdə  ətraf aləmlə  tanışlıqdan müşahidə  
dərsləri-nin əhəmiyyəti böyükdür. Müşahidə lər bitkilər, 
heyvanlar, təbiət, in-sanlar və  onların fəaliyyəti, adət-ənənə lər, 
bayram və  mərasimlər, müxtə lif sənaye və  kənd təsərrüfatı 
sahə lərində , dövlət rəmzləri və  idarə  orqanları üzərində  aparıla 
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bilər. Müşahidə lər materialın şa-girdlər tərə findən 
mənimsənilməsini xeyli asanlaşdırır. 
     Ətraf aləmlə  tanışlığın tədrisində  aparılan müşahidə lər qısa 
müd-dətli və  uzun müddətli ola bilər. Qısa müddətli müşahidə lər 
sinifdə  şəkil, təsviri vasitə lər, texniki vasitə lər, müxtə lif 
obyektlər üzərində , oxşarlıq və  fərqli ə lamətlərin 
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə  apa-rılır. Uzun müddətli 
müşahidə lərə  isə  hər hansı obyektdə  olan dəyi-şikliklər, 
təbiətdə  havanın dəyişilməsi üzərində  aparılan müşahidə-lər və  
s. aiddir. Fenoloji müşahidə lər də  uzunmüddətli olur. Canlı ob-
yektlər üzərində  fenoloji müşahidə lər də  təşkil olunur və  qeydlər 
aparılır. Ətraf aləmlə  tanışlıqda uzunmüddətli müşahidə lər 
bitkinin çoxalması ilə  bağlı olub, toxumun cücərməsi, tumucuğun, 
çiçəyin açılması, kökün əmə lə  gə lməsi, quşların yuva qurması, 
yumurta ve-rib bala çıxarması, həşəratların uçması, qarışqaların 
yem toplaması, fəsillərin dəyişməsi və  s. üzərində  təşkil edilir və  
qeyd aparılır, şəkil-lər, sxemlər işlənilir. 
Zehni fəaliyyətin və  praktik bacarıqların inkişafında müşahidə lə-
rin aparılmasının əhəmiyyəti böyükdür. Ona görə  də  şagirdləri 
kiçik yaşlarından müşahidə lər aparmağa, ə lamətləri bir-birindən 
ayır-mağa, oxşar və  fərqli cəhətləri tapmağa, ümumi nəticə  
çıxarmağa alışdırmaq zərurzi pedaqoji proseslərdəndir. Müşahidə  
etməklə  şa-girdlər canlı ilə  cansızı, uşaqla böyüyü, valideynlə  
digər qohumları, müxtə lif bitkiləri, heyvanları, nəqliyyat 
vasitə lərini bir-birindən fərqləndirməyi bacarır, onlarla rə ftarı 
normaya salır. Eyni zamanda alət və  cihazları tanıyır, onların iş 
prinsipini öyrənir, onlarla işlədik-də  təhlükəsizliyini qorumağa 
nail olur. Şagirdlər müşahidə  nəticə-sində  obyektləri tanıyır, 
yaşadığı ərazinin xüsusiyyətlərini digər böl-gə lərlə  ə laqə lərini, 
ölkəsinin üstünlüklərini, zənginliklərini dərk et-məyə  başlayırlar. 
Bir sözlə , onlar yaxşını pisdən seçməyi, qiymətlən-dirməyi, 
yaxşıları qorumağı, qayğısını çəkməyi, pisliklərdən uzaq ol-mağı, 
öz sağlamlıqlarına fikir verməyi bacarırlar. Bütün bunlar hə-yatda 
onlara düzgün mövqe tutmağa, heç nədən qorxmamağa, mü-bariz 
olmağa, bir sözlə  həyatı olduğu kimi, real şəkildə  qavramağa 
kömək edir. Hər bir aparılan müşahidə  tə lim-tərbiyə  xarakaterli 
ol-malı, gənc nəslin həyata hazırlanmasına kömək etmə lidir. 
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Birinci və  ikinci sinif şagirdləri ilə  müşahidə lərini hava üzərində  
aparmağa başlayırlar. Bunun üçün müə llim onlara havanın nə  oldu-
ğunu başa salmalı, onun ə lamətlərini şagirdlərin başa düşəcəyi 
şə-kildə  izah etmə lidir. Sonra isə  havanın durumu, havanın 
işarə ləri ilə  şagirdləri tanış etmə lidir. Şagirdlərə  aylıq hava 
haqqında cədvə li çə-kir, hər gün cədvə lin xanalarını doldurmağı 
tapşırır. Şagirdlər səhər tezdən, günorta və  axşam havanın 
dəyişikliyini, temperaturunu qeyd edirlər. Ayın axırında isə  
müə llim onların qeydlərini ümumi-ləşdirməyi öyrədir. 
Temperatur və  digər ə lamətlərin sayını öyrən-məyi, onları təhlil 
etməyi. Ayın hansı günləri və  günün hansı vaxtları eyni 
temperaturun olmasını. Oxşarlıq və  müxtə liflikləri axtarıb tap-
mağa və  ümumi bir nəticə  çıxarmağıöyrədir. Əvvə lllər ümumiləş-
dirməni müə llimin köməyi ilə  aparan şagirdlər get-gedə  təhlil 
etmə-yi və  nəticə  çıxarmağı sərbəst yerinə  yetirməyə  
çalışmalıdırlar. Aşa-ğı siniflərdə  öyrədilən bu cür müşahidə lərin 
aparılması və  təhlili on-ların yuxarı siniflərdə  mütəqil olaraq 
müşahidə  aparmaq, təhlil et-mək və  nəticə  çıxarmaq bacarıqlarını 
inkişaf etdirir. 
Hava üzərində  müşahidə lərlə  yanaşı şagirdlər fəsil dəyişiklikləri 
üzərində  də  müşahidə  aparmış olurlar. Belə  ki, hər fəslin 
özünəməx-sus ə lamətləri: istiliyi, küləyi, yağıntısı və  s. olur. 
Bunları qeyd et-məklə  fəslin axırında təhlil edən şagird artıq 
sərbəst olaraq hər bir fəslin axırında təhlil edən şagird artıq 
sərbəst olaraq hər bir fəslin ə lamətlərini öyrənmiş olur. Fəsil 
dəyişmə ləri üzərində  müşahidə lə-rini aparan və  qeyd edən 
şagird hər fəslin öz ə lamətləri ilə  yanaşı hər bir fəsildə  təbiətin 
dəyişikliklərini, bitki və  heyvanların həyatın-da baş verən 
dəyişiklikləri, yeni ə lamətləri öyrənmək imkanı qaza-nır. O, soyuq 
və  isti fəsillərdə  bitkilər, heyvanlar üçün hansı qayğıları 
göstərməyin lazım gə ldiyini dərk edir və  bu işdə  öz vəzifəsinə  
uyğun hərəkət edir. Bu da şagirdin tərbiyəsinə  müsbət təsir 
göstərməyə  bilməz. Eyni zamanda fəsillər üzrə  şagirdlər 
insanların fəaliyyəti, məşğuliyyətini müşahidə  edir, fəsillər üzrə  
bayram və  mərasimlərin olduğunu qeyd edir, hadisə lərin fəsillər, 
illər, aylar üzrə  tarixini yad-da saxlamaqda çətinlik çəkmirlər. 
Məsə lən, Novruz bayramının ba-harın ilk günlərində , Konstitusiya 
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gününün payızda, 20 yanvar və  Xocalı hadisəsinin qış fəslində  
olduğunu heç vaxt unutmurlar. Eyni zamanda bayram və  
mərasimlərin keçirilmə  qaydalarını da yaxşı xa-tırlayır. Bütün 
bunlar şagirdin müşahidəçilik qabiliyyətlərinin inki-şafı 
nəticəsində  həyata keçirilir. Ona görə  də  hə lə  birinci sinifdən şa-
girdlərə  müşahidəçilik, müşahidə lərini təhlil etmək, onları 
sistem-ləşdirmək, ümumiləşdirmək qabiliyyətlərini inkişaf 
etdirmək ən zə-ruri pedaqoji tə ləblərdəndir. Müşahidə  
nəticəsində  kiçik yaşlı uşaq-lar iqtisadiyyatın müxtə lif sahə ləri, 
kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı, yol və  nəqliyyat vasitə ləri, 
onlarda davranış qaydaları və  s. ilə  ya-xındantanış olmaq imkanı 
qazanırlar. Şagirdlərin müşahidə  mate-riallarından yeri gə ldikcə  
dərslərdə  istifadə  olunması müə llimin işini bir qədər 
asanlaşdırırsa, şagirdin elmə , bilik almağa, müşahidə  etməyə  
həvəsini daha da artırır. Müşahidəçilik tapşırıqları şagird-lərə   
dərsdənkənar vaxtlar, hətta yay tətili günləri üçün də  verilə  bi-
lər. Bu zaman şagirdlər daha sərbəst müşahidə  aparır, onların 
müs-təqilliyi artır, işə  məsuliyyətləri, cavabdehlik, sə liqə lilik, 
təbiətə  qay-ğı hissi formalaşır, inkişaf edir. 
     Şagirdlərin müşahidəçilik qabiliyyətlərinin inkişafında və  
dərsin səmərililiyinin artırılmasında müəyyən təcrübə lərin 
aparılmasının-da əhəmiyyəti böyükdür. Bir sıra sadə  təcrübə lər 
aparılması şagird-ləri gə ləcəkdə  digər fənlərin tədrisində  
təcrübə lərin aparılmasına, nəticə lərin çıxarılmasına, cavabların 
təhlil edilməsinə , ümumiləşdir-mə  işlərinin həyata keçirilməsinə  
hazırlayır. Belə liklə  şagirdlər təd-ricən tədqiqatçılıq 
qabiliyyətlərinə  yiyə lənirlər. 
Şagirdlər müşahidə lər, təcrübə lər aparmaqla bir çox alətlərlə , ci-
hazlarla işləmək qaydalarını da öyrənirlər, onlar düzgün 
işləmədik-də  təhlükə li halların baş verəcəyini hiss edirlər və  
təhlükədən qo-runmağa çalışırlar. Cihazı, aləti dügün tutmağı, 
onunla işləməyi öy-rənir. Təkcə  müşahidə  etməklə  bir çox alət 
və  cihazlarla işləmə  yol-larını öyrənmək mümkün olmur. Ona 
görə  dəcihazların, alətlərin köməyi ilə  təcrübə lərin aparılması, 
bir sıra bitkilərə , heyvanlara qul-luq işlərinin həyata keçirilməsi 
çox yaxşı nəticə  verir. 
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     Müşahidə  və  təcrübə lərin aparılması şagirdlərin elmi 
dünyagörü-şünün artmasına, formalaşmasına zəmin yaradır, 
onlarda təbiətə  və  təbiət elmlərinə  məhəbbət hissini artırır. Bu 
da tə limin keyfiyyətini yüksə ldir. Müşahidə  və  təcrübə lərin 
müşahidə  gündə liklərinin təşkil edilməsinə  böyük ehtiyac vardır. 
Hazır gündə liklərin olması birinci və  ikinci sinif şagirdləri üçün çox 
zəruridir. Çünki şagirdlər bir çox fiqur, cədvə l, işarə lər çəkməyi, 
yazmağı, sürətli oxumağı bacarmır-lar. Ona görə  də  onlar üçün 
şəkillər, sxem və  diaqramlar, cədvə llər çəkilmiş hazır ətraf 
aləmlə  tanışlıq gündə liklərinin olması şagirdlə-rin materialı 
mənimsəməsini asanlaşdırır. 
Gündə lik əsasən dörd bölmədən ibarət olmalı, hər bir bölmə  mü-
əyyən fəslə  uyğun gə lmə lidir. Orada hər ayın hava, iqlim cədvə li 
ol-malıdır. Şagirdə  müə llim həmin gündə likdəki şəkillər üzrə , 
sxem və  diaqramlar, cədvə llər üzrə  müşahidə  tapşırıqları verir, 
boş xanaların doldurulmasını, şəkillərin rənglənməsini tapşırır. 
Şəkilllər, cədvə llər üzrə  müqayisə lərin aparılması işini həyata 
keçirir. Bunlar isə  şagird-ləri müşahidə  qeydlərinin düzgün 
aparılmasına imkan verir. Ayın, rübün, ilin axırında şagird özünün 
apardığı qeydləri təhlil edir, mü-vafiq nəticə  çıxarmaq imkanı 
qazanır. Buna görə  də  müşahidə  gün-də liklərinin işlənməsi 
zəruri olur.   Ümumiyyətlə , şagird müşahidə  gündə liklərində  ən 
əvvə l yaşadığı ərazi haqqında qeydlərini aparır, sonra oxuduğu 
məktəbin qurulu-şuna dair məsə lə ləri yazır. O, yaşadığı bölgə , 
nəhayət, respublikanın ərazisi, əhalisi, millətin məşğulliyəti, 
Azərbaycanın rəmzləri, himni, idarəetmə  orqanları haqqında 
biliklərini qeyd edir. Yeri gə ldikcə  on-ların şəkil və  ya sxemlərini 
işləyir.Şagird gündə likdə  orqanizmi haq-qında sadə  biliklərini 
qeyd edir, bir çox uşaq xəstə likləri haqqında məsə lə ləri yazır, 
sağlamlığın nə  olduğunu aydınlaşdırır, sağlamlığa təsir edən 
mübət və  mənfi amilləri öyrənir və  də ftərə  köçürür.Müşahidə  
gündə liyinin əsas hissə lərindən biri təbiətin öyrənilmə-si ilə  
bağlı olan hissədir. Belə  ki, şagird həmin hissədə  respublikanın 
flora və  faunası haqqında materialları qeyd edir. Onların şəkillərini 
çəkir, faydasını öyrənir. Həmin hissədə  havanın dəyişmə ləri, 
tempe-raturun, fəsil dəyişmə lərinin ə lamətləri də  göstərilir. 
Müşahidə  gün-də liyində  şagird müntəzəm olaraq havanın 
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dəyişiklərini qeyd edir, ayın sonunda isə  təhlilini aparır. Belə liklə , 
onda təbiətdə  baş verən dəyişikliklərin səbəblərini öyrənmək 
marağı, meyli inkişaf edir. 
     Hər bir ibtidai sinif müə llimi müşahidə  gündə liklərindən 
istifadə  etməklə  onun düzgün aparılmasını izləməklə  dərslərinin 
səviyyəsini daha da yüksə ltmə lidir.   Müşahidə lərin daha 
səmərə li aparılması ona hazırlıq işlərinin qa-baqcadan 
görülməsini tə ləb edir. Müşahidə  obyekti müəyyənləşdi-rilmə li, 
məqsəd aydınlaşdırılmalı, işin planı tutulmalı, gündə lik tər-tib 
olunmalı, müşahidənin vaxtı dəqiqləşdirilmə lidir. Bütün bu işlər-
dən sonra müşahidəyə  başlamaq olar. Müşahidə  zamanı da 
müə llim şagirdlərin işinə  nəzarət edir, çətinlik çəkənlərə  
köməklik göstərir. Müşahidə  və  təcrübə lərin aparılması qrup və  
ya fərdi ola bilər.Bu zaman şagirdlər arasında iş bölgüsü aparılır. 
Hər kəs öz vəzi-fəsini icra edir. Yaxud müşahidə  asan və  qısa 
müddətlidirsə , şagird-lərin hər biri müşahidə  və  ya təcrübəni 
yerinə  yetirir. Müə llim şa-girdlərə  fərdi tapşırıqlar da verə  bilər. 
Bu zaman sinifdə  iş elə  get-mə lidir ki,heç kim digərinə  mane 
olmasın. Hər kəs sərbəst tapşırığı yerinə  yetirmək üçün fəaliyyət 
göstərsin. Müşahidə  dərslərinin pe-daqoji tə ləblərə  uyğun təşkili 
dərsdə  müvə ffəqiyyət qazanılması zəmin yaradır 

 
                                                    Mühazirə :17 

 Ekskursiya dərslərinin aparılması 
 
     Ekskursiya tə lim-tərbiyə  işinin əsas formalarından biridir. O, 
məktəb proqramına uyğun olaraq təşkil olunur. Ekskursiya qrup 
və  ya bütün sinif halında həyata keçirilir. Ətraf aləmlə  tanışlıqdan 
eks-kursiyalar təbiət qoynuna, təsərrüfatlara, muzeylərə , 
zooparka, park və  bağlara təşkil oluna bilər. Obyekt mövzuya 
uyğun olaraq seçilir. Ola bilər proqramda qabaqcadan seçilsin və  
yaxud müə llim özü müəyyənləşdirsin. Ekskursiyanın əsas iki 
forması var: 
 

1) Dərs-ekskursiya. Bu hər hansı mövzunun təbii mühitdə , 
müəy-yən obyektdə  keçmək məqsədilə  həyata keçirilir. 
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2) Təbiətdə  hadisə lərini olduğu kimi öyrənmək, canlı və  cansız 
tə-biətlə  tanışlıq məqsədilə  aparılan ekskursiya. 

     Ekskursiya keçilən və  ya gə ləcəkdə  keçiləcək mövzuların möh-
kəmlənməsinə , şagirdlərin şüurlu intizamının inkişafında, onların 
fi-ziki sağlamlığına, elmi dünyagörüşünün formalaşmasına xidmət 
edir. Eyni zamanda şagirdlərdə  əməyə , təbiətə  məhəbbət 
tərbiyə  edir, onların estetik tərbiyəsini inkişaf etdirir. 
    Ekskursiyanı keçirmək üçün aşağıdakı tə ləblərə  əmə l 
olunmalıdır: 

1) İlin əvvə lində  müə llim ekskursiyaların obyektlərini 
müəyyən-ləşdirib perspektiv iş planına daxil edir, məktəbin 
pedaqoji şu-rasında təsdiq etdirir. 

2) Ekskursiya təsadüfi xarakterli olmayıb, proqram və  mövzuya 
uyğun təşkil edilmə lidir. 

3) Ekskursiyanın mövzusu, məqsədi şagirdlərə  əvvə lcədən 
mə lum olmalıdır. Müə llim zahat verməklə  şagirdləri 
tə limatlandırmalıdır. 

4) Ekskursiya obyekti müə llim tərə findən əvvə lcədən 
hərtərə fli öyrənilmə lidir. 

5)  Ekskursiyanın məzmununu, onun yolunu, vəziyyə tini 
müə llim dəqiqləşdirmə lidir. 

6) Şagirdlər üçün təhlükə li hesab olunan obyektlərə  ekskursiya 
təşkil olunmamalıdır. 

7) Ekskursiya obyekti şagirdlərin qət edə  biləcəyi məsafədə  
olma-lı və  ya nəqliyyatdan istifadə  edilməsi mümkün olan 
yerlər se-çilmə lidir. 

8) Ekskursiya obyekti şagird və  müə llimin səhhətinə  zərər 
yetirməmə lidir. 

9) Ekskursiyanın təşkilindən hec bir şəxsi mənafe 
güdülməmə li-dir. 

10) Ekskursiyanın təşkili günü, müddəti məktəb rəhbərliyinə  
bildi-rilmə lidir.  

     Ekskursiyanın təşkil edəcək müə llim aşağıdakıları nəzərə  
almağa borcludur: 

1. Ekskursiya gəzinti deyil, tə limin əsas formasıdır. 
2. Ekskursiyanın mövzusu başqa o qədər də  faydalı olmayan 

məsə lə lərlə  əvəz olunmamalıdır. 
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3. Ekskursiyada elə  məzmunda söhbət aparılmalıdır ki, söhbəti 
gedən hadisəni və  ya əşyanı şagirdlər real şəkildə  görə  
bilsinlər. 

4. Ekskurisya zamanı uzun-uzadı, şagirdləri yoracaq söhbətlərə  
yol verilməmə lidir. 

5. Şagirdlər fəal iştirakçı kimi çıxış etmə lidirlər.  
6. Verilən informasiyalar yığcam, aydın olmalı, şagirdləri 

yormamalıdır.  
7. Mövzu ilə  bağlı hadisə  və  əşyalar şagirdlər tərə findən tam, 

aydın görünmə lidir. 
8. Toplanmış materialı şagirdlər özləri toplamalı, işləmə li və  

əyani vəsait hazırlamaqda iştirak etmə lidirlər. 
Bir sözlə , ekskurisyalar şagirdlərin biliklərinin genişlənməsinə , 
dərinləşməsinə  xidmət etmə lidir. Ətraf aləmlə  tanışlıq 
ekskurisyala-rı şagirdlərdə  ətraf aləm haqqında düzgün təsəvvür 
yaratmalı, şa-girdlərin ictimai yerlərdə  davranışlarının yüksək 
səviyyədə  olması-na şəraiti genişləndirmə li, onların estetik 
tərbiyəsini formalaşdır-malıdır. Şagirdlər ekskursiyalarda 
oriyentasiya etməyi, müşahidə , müqayisə  aparmağı öyrənirlər, 
praktik bacarıqlar ə ldə  edirlər. 
     Ekskursiya üç mərhə lədə  keçirilir: 

1. Ekskursiyaya hazırlıq mərhə ləsi. 
     Bu mərhə lədə  müə llim ciddi iş görür. Belə  ki, obyekti 
müəyyən-ləşdirir. Obyektlə  yaxından tanış olur. Vaxtı, mövzunu, 
məqsədi müəyyənləşdirir. Şagirdlərə  ekskursiya haqqında 
mə lumat verir. Onların nə  iş görəcəklərini aydınlaşdırır. Necə  
gedəcəklərini, hansı paltar geyəcəklərini, hansı alətlər 
götürəcəklərini aşakarlayır. Müə l-lim əsasən təhlükəsizlik 
texnikası ilə  şagirdləri tanış edir.  

2. Ekskursiyanın təşkili. 
     Ümumipedaqoji tə ləblər nəzərə  alınmaqla şagirdlər müə llimin 
rəhbərliyi ilə  ekskursiya ərazisinə  gə lirlər. Müə llim və  ya 
istehsalat işçisi tərə findən ekskursiya ilə  bağlı söhbətlər aparır. 
Şagirdləri ma-raqlandıran suallara cavab verirlər. Şagirdlər 
qeydiyyat də ftə lərində  qeydlər edirlər, tam təhlükəsizlik 
şəraitində  ekskursiyanı başa çat-dırırlar. Yığılacaq vəsaitləri 
toplayır, lazımı qaydada yerləşdirir, məktəbə  gətirirlər. Müşahidə  
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qeydləri, müqayisə , sintez, analiz apa-rılır. Biliklər ümumiləşdirilir. 
Mövzu ilə  bağlı dərsdə  keçilənlər yada salınır, ümumiləşdirilir, 
yekunlaşdırılır. Belə liklə , ekskursiya başa çatdırılır. Ekskurisyadan 
sonra şagirdləri sağ-salamat evlərinə  və  yaxud məktəbə  
çatdırılması vacib məsə lə lərdəndir. Çünki ətraf aləmlə  tanışlıq 
üzrə  ekskursiya kiçik yaşlı məktəblilərlə  aparılır. Ona görə  də  
müə llim çox məsuliyyətli olmalıdır. 

3. Ekskursiyanın yekun mərhə ləsi. 
     Ola bilər ekskursiya obyektdə  və  ya məktəbdə  yekunlaşdırılsın. 
Hər birində  şagirdlərin gördükləri işlərə  yekun vurulur. 
Ekskursiya-nın əhəmiyyəti aydınlaşdırılır. Yekunda şagirdlər nəyi 
öyrəndikləri-ni bir daha yada salır. Biliklərini yekunlaşdırır. 
Yekunlaşdırma sxemlərin, cədvə llərin tərtibi, kolleksiya və  ya 
herbarilərin hazırlan-ması, sistemə  salınması ilə  başa çatdırıla 
bilər. Ekskursiyanın möv-zusuna uyğun olaraq şagirdlərin hekayə  
düzə ltməsi ilə  ekskursiya-nın yekunlaşdırılması daha faydalıdır. 
 

 

                        Mühazirə : 18 
       Sinifdənkənar işlərin təşkili 

 
Şagirdlərlə  sinifdənkənar işlər tə lim-tərbiyə  prosesinin zəruri 
hissəsidir. Bu işlər gənc nəslin hərtərə fli inkişafına və  elmi 
dünya-görüşlərinin formalaşmasına, biliklərə  dərindən 
yiyə lənməsinə  xid-mət edir. 
     Sinifdənkənar işin başlıca vəzifəsi məktəblilərin maraqlarının, 
meyllərinin, bacarıqlarının hərtərə fli inkişafından və  onların 
asudə  vaxtlarının səmərə li təşkilindən ibarətdir. Sinifdənkənar 
işlər mək-təblə  həyat arasında bağlayıcı bir hə lqə  hesab edilir. 
Onlar dərsdə  keçilənlərin. Öyrəni-lən biliklərin başa 
düşülməsində  mühüm əhə -miyyət kəsb edir. 
     Sinifdənkənar işlərin könüllü xarakteri məktəblilərin orada 
istə-dikləri işdə  iştirak etmə lərinə , maraqlarına, istəklərinə  
uyğun hərə-kət etmə lərinə  şərait yaradır. Bu isə  sinifdənkənar 
işləri həyata keçi-rənlərin qarşısına böyük məsuliyyət hissi qoyur. 
     Şagirdləri sinifdən kənar işlərə  cə lb edərkən çox vaxt yaş və  
ha-zırlıq səviyyə ləri deyil, işə  maraq, meyli əsas götürülür. 
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     Sinifdənkənar işlərə  bir sıra tə ləblər baxımından 
yanaşılmalıdır: 

1. Sinifdənkənar işlər şagirdlərin ideya-mənəvi tərbiyəsinə  
xidmət etmə lidir. 

2. Şagirdlərin görüş dairəsini genişləndirmə li, biliklərini inkişaf 
etdirmə li, zehni və  fiziki qabiliyyətlərini təkmilləşdirmə lidir. 
Ona görə  də  şagirdlərin maraq dairəsinə  uyğun tədbirlər 
seçilmə lidir. 

3. Sinifdənkənar işlər dərslərdə  keçilənlərlə , proqram 
materialla-rı ilə  sıx ə laqə ləndirilmə lidir. 

4. Bu işlər həyatda daha zəruri məsə lə lərə  həsr edilmə lidir. 
     Belə  olarsa sinifdənkənar işlər tədrislə  ə laqə li həyata 
keçirilər, şa-girdlərin əqli və  mənəvi inkişafına, bilik keyfiyyətinin 
yüksə lməsinə , nəticədə  isə  hərtərə fli şəxsiyyətin 
formalaşmasına kömək etmiş olar. 
Sinifdənkənar işlər əsasən üç formada aparılır; 

1) Kütləvi şəkildə ,  2) Qrup şəklində , 3) Fərdi şəkildə . 
     Qrup şəklində  sinifdənkənar işlərə  “Gənc təbiətçilər” dərnəyi, 
di-gər dərnəklər, fakültətivlər və  s. aiddir. 
Kütləvi sinifdənkənar işlərə  kinofilmlərə  baxış, ekskursiya 
gəzinti, səhnəciklər, sərgilər, meşəsalma hə ftəsi, quş günləri, 
yaşıllışdırma aylığı,çiçək bayramı və  s.göstərmək olar. 
Fərdi məşğə lə lərə  isə  canlı guşədə ,tədris-təcrübə  
sahəsində ,tə -biət qoynunda aparılan məşğə lə lər,sinifdənkənar 
qiraət və  digərləri aid edi-lir. 
Ətraf aləmlə  tanışlıqdan «Gənc təbiətçilərə»,«Yaşıl 
patrullar»dərnəyi yaratmaq olar.Oraya bütün siniflərdən 
şagirdləri cə lb et-mək mümkündür.Yaxudda paralel siniflərdən 
təbiət elmlərinə  hə-vəs göstərən şagirdlərin seçilməsi yaxşı 
nəticə  verir. 
Sinifdənkənar işlərlə  yanaşı məktəbdənkənar  işlər də  həyata 
ke-çirilir.Sinifdənkənar işlər o işlərdir ki,bunlara bilavasitə  
məktəb rəhbərləri və  fənn müə llimləri rəhbərlik edirlər. 
Məktəbdə  sinifdənkənar işlərdən gənc təbiətçilər dərnəyi 
mühüm yer tutur.Məktəblərdə  belə  bir dərnək təşkil olunur və  
məşğə lə lər keçirilir.Dərs məşğə lə lərində  öyrədilməsi çətinlik 
törədən,lakin hə-yatda zəruri olan məsə lə lərin dərnək 
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məşğə lə lərində  öyrədilməsi mümkün olur.Dərnək 
məşğə lə lərində  öyrədilən biliklərə  əsasən gənc nəsil onları 
əhatə  edən təbiət,təbiətdə  baş verən hadisə lər,onun qanun və  
qanunauyğunluqlarını dərindən mənimsəyirlər.Həm də  şagirdlər 
aldıqları nəzəri biliklərini həyata tətbiq etməyi,yüksək nəticə lər 
qazanmağın yol-larını öyrənirlər. 
Dərnək üzvləri başlıca olaraq mədəni və  yabanı bitkiləri,onların 
quruluşunu,məktəbin yerləşdiyi ərazidə  bitən,geniş yayılan bitki 
nümunə ləri üzərində  müşahidə lərini təşkil etməklə  bitkilər 
haqında biliklərə  yiyə lənirlər.Eyni zamanda ərazidə ,xüsusilə  
Azərbaycanda bitən dərman bitkiləri,onların əhəmiyyətli 
işlədilmə  qaydaları və  s.ilə  də  tanış olurlar.Gənc təbiətçilər canlı 
guşədə ,tədris–təcrübə  sa-həsində  bir sıra təcrübə  və  
müşahidə lər təşkil edirlər. 
Dərnək üzvlərinin müşahidə ləri aşağıdakı istiqamətdə  aparıla bi-
lər. 

1. Bitkilərin həyat şəraiti və  quruluşunu öyrənmək 
2. Bitkilərin əhəmiyyətinin öyrənilməsi. 
3. Heyvanların quruluşu,həyat tərzinin tanış edilməsi. 
4. Heyvanların iqtisadi faydasını öyrənilməsi və  s.  

«Gənc təbiətçilər »dərnəyində  heyvanlar üzərində  də  təxminən 
eyni məzmunda müşahidə  və  təcrübə lər aparıla bilər.Təcrübə  və  
müşahidə lər əsasında heyvanların 
quruluşu,çoxalması,qidalanması,məhsuldarlığı və  s.məsə lə lər 
öyrənilir.Yerli fauna və  heyvanların faydasının öyrənilməsi 
məsə ləsinə  xüsusilə  barama qurdu,bal arısı,heyvandarlıq 
təsərrüfatlarında əməkçilərin fəaliyyəti ilə  tanışlığa daha çox fikir 
verilmə lidir. 
  Dərnəklərə  üzv yazılması dərs ilinin əvvə lində  könüllü olaraq 
apa-rılır.Təxminən dərnəyə  20 nə fər şagird yazıla bilər.Ən əvvə l 
dərnə-yin illik iş planı tərtib edilir.Orada iş bölgüsü 
aparılır.Dərnək üzvlə-rinin görəcəyi işlər müəyyən edilir.Onlara 
görəcəkləri işlərə  həsr olunmuş maraqlı ədəbiyyat,şəkilli 
jurnallar verilir.Dərnək məşğə lə-lərində  görülən işlər hər ayın 
axırında yekunlaşdırılır,qiymətlən-dirilir.Nəticə lər əsasən ilin 
sonunda sərgi ilə  yekunlaşdırıla bilər.Çalışmaq lazımdır ki,dərnək 
üzvlərinin sərgisi maraqlı,məzmunlu,zəngin olsun.Daha qiymətli 
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eksponatlar rayon,şəhər,respublika miqyaslı sərgilərə  
göndərilsin.Bu da şagirdlərin təbiət fənlərinə  və  onların 
öyrənilməsinə  marağını artırar,tə limdə  yüksək müvə ffəqiy-
yətlərə  nail olarlar. 
Kütləvi ictimai-faydalı işlər və  tədbirlər əsasən şagirdlərin bilik 
və  bacarıqlarının möhkəmləndirilməsinə  şərait yaradır.Gənc 
nəsil fermer təsərrüfatları ilə  ə laqə  saxlayır,onların işi ilə  tanış 
olurlar,peşə ləri öyrənirlər,heyvanlara qulluq işləri ilə  
maraqlanırlar.Hey-van və  bitkiərin məhsullarının 
toplanmasında,hesaba alınmasında,qiymətəndirilməsində  iştirak 
edə  bilirlər. 
Məktəbdə  qış günü,təbiət hə ftəsi,təbiəti mühafizə  günü,yaşıllıq 
ayı və  s. keçirilməsinin də  böyük tə lim-tərbiyəvi əhəmiyyəti  
vardır.Bu tədbirlərin keçirilməsi nə inki şagirdlərin 
bitki,heyvan,ümumi-likdə  təbiət haqqında biliklərin artırır,həm də  
onların təbiəti sev-məsinə ,təbiətə , bitki,heyvan və  insanlara 
qayğı ilə  yanaşmaq vər-dişlərinə  yiyə lənirlər.Tədbirlə  bağlı iş 
bölgüsü aparılır,ə lavə  ədə-biyyatlardan istifadə  olunur.Təbiətdə  
bitki və  heyvanların qayğılı münasibətə  əsaslanan 
işlər,quşlar,üçün yuva düzə ltmək,onları 
yemləmək,bəsləmək,qulluq etmək tədbirləri həyata keçirilir. 
Kütləvi tədbirlər çox zaman bayram,səhərcik,sərgi və  s.təşkili ilə  
yekunlaşdırlır.Tədbirinssenarisi qabaqcadan hazırlanır,ssenari 
əsasında iş aparılır.Hərkəs tapşırılan işə  müvafiq hazırlaşır.Öz bilik 
və  bacarığını nümayiş etdirir.Şagirdlər 
təbiətlə ,cəmiyyətlə ,bayram və  mərasimlərlə  bağlı çoxlu 
şeir,mahnı,səhnəcik,yarışlar hazırlayır,öz qabiliyyətlərini nümayiş 
etdirirlər. 
Müxtə lif tarixi günlərə ,bayramlara həsr edilmiş tədbirlərin,sər-
gilərin də  tə lim –tərbiyədə  əhəmiyyəti böyükdür. 
 
 

                                    Mühazirə : 19 
 Şagirdlərdə  elmi dünyagörüşünün 

formalaşdırılması 
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     Dünyagörüşü – insanın, ictimai qrupun, cəmiyyətin fəaliyyət 
isti-qamətini və  real aləmə  münasibətini müəyyən edən baxışlar 
sis-temidir. İctimai şüurun bütün formaları (elm, fə lsə fə , əxlaq, 
incəsə-nət, estetika, din və  s.) bu sistemdə  öz əksini tapır. Demə li, 
dünyagö-rüşü dünyaya, varlığa elmi, fə lsə fi, əxlaqi, estetik, siyasi, 
hüquqi, dini bilik, ideya və  əqidə lərin ümumiləşmiş sistemidir. 
Həyat, təbiət və  cəmiyyət haqqında ə ldə  edilən bilik və  ideyalar 
təcrübədə  şüurlu surətdə  dönə-dönə  istifadə  olunub, sınaqdan 
çıxa-rılıb insanın bu sahədə  hissi və  düşüncəsini birləşdirə-
birləşdirə  for-malaşır, əqidəyə  çevrilir. Əqidə  isə  möhkəm 
təşəkkül etmiş, inama çevrilmiş, formalaşmış baxışlardır, etiqaddır. 
Dünyagörüşünün mənşəyi cəmiyyətin maddi həyat şəraitində , 
varlıqdadır. Maddi həyat hadisə lərinə  baxış elmi və  ya qeyri-elmi 
ola bilər. 
Elmi dünyagörüşü reallıqlara, düzgün biliklərə , zəkaya, elmin nai-
liyyətlərinə  əsaslanır, ümumbəşəri və  milli dəyərləri özündə  
ifadə  edir. Elmi dünyagörüşünə  yiyə lənmiş adam ilk növbədə  
əqlinin qüd-rətinə  arxalanır, həyata, gə ləcəyə , qurub yaratmağa 
səy edir, öz əqi-dəsi uğrunda mübarizə  aparır. Müxtə lif 
vəziyətlərdən çıxış yolunu tapır və  ziddiyyətləri dərk edərək 
aradan qaldıra bilir. Bütün bu xü-susiyyətlər elmi dünyagörüşün 
əsas ə lamətlərindəndir. 
     Elmi dünyagörüşünün bütün bu müsbət keyfiyyətlərini nəzərə  
alaraq pedaqoji kollektivlər gənc nəslin elmi dünyagörüşünün for-
malaşması qeydinə  qalmalıdırlar. 
     Elmi dünyagörüşü tərbiyənin tərkib hissə lərində  biri 
mövhumat, xurafat ə leyhinə  mübarizədir. Yüksək səviyyə li elmin-
texnikanın in-kişaf etdiyi indiki dövrdə  də  mövhumata inanan 
insanlar vardır. On-lar savadsız, avam valideynlərin övladlarıdır. 
     Mövhumat – müxtə lif əşya və  hadisə lərin fövqə ltəbii qabiliyyət 
və  mahiyyətə  malik olması haqqında təsəvvürlə  bağlı yaranmış 
etiqad-dır. Bu heç də  “ateizm” deyildir. Çünki ateizm ALLAHı, dini 
inkar edir. Mövhumat isə  əslində  olmayıb fikrə  gətirilən şeylərdir. 
Sağlam zəkaya uymayan xəyalatdır ki, bunlar da tədricən 
yaranmışdır. Kim-lərinsə  mənafeyinə  xidmət edən ağlasığmayan 
etiqadlardır. 
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     İbtidai insanlar tədricən mürəccəd tə fəkkürə  yiyə lənməyə  və  
ras-tlaşdığı hadisə lərin, təbiət və  cəmiyyətin müdhiş 
qüvvə lərinin ma-hiyyətini, səbəblərini dərk etməyə  çalışmalar. 
Cəmiyyətin iqtisadi vəziyyəti, təcrübənin və  biliyin azlığından 
onları düşündürən sual-lara cavab tapa bilməmişlər. Qeyri-adi 
görünən qüvvə lərin mahiy-yətini dərk etmədiklərindən onlardan 
qorxmağa, fövqə ladə  qüvvə  kimi onlara sitayiş etməyə  
başlamışlar. Odur ki, mövhumat ibtidai cəmiyyətdə  əcdadlarımızın 
dünya, təbiət və  cəmiyyət haqqında yan-lış təsəvvürləri ilə  
ə laqədar yaranmışdır. Belə  təsəvvürlər bu gün də  bir çox 
adamların elmi dünyagörüşünün formalaşmasına mane olur. Ona 
görə  də  məktəblərdə  belə  təsəvvürlərin açıqlanmasına, onların 
heç bir elmi əsası olmadığını faktlarla sübut edilməsinə , 
şagirdlərdə  elmi dünyagörüşünün formalaşdırılmasına ehtiyac 
günü-gün artır. 
     Düzdür, uzun illər təhsil sistemimizdə  əhalinin, gənc nəslin 
elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması işi aparılmış və  indi də  
aparılır. Lakin əvvə llər bu sahədəki iş mövhumata və  xurafata 
qarşı deyil, səhv olaraq bütünlüklə  dinə  qarşı olmuşdur.  Yəni 
ateizm düynagö-rüşü yaradılmasına səy edilmişdi. Bu da bir çox dini 
və  onun müsbət keyfiyyətlərini bilən, əmə l edənlər arasında çaş-
başlıq yaratmış, bu sahədəki iş qənaətbəxş olmamışdır. Bir sözlə , 
sovet dövrünün sərt rejimində  həqiqət təhrif olunur, doğru söz 
söylənilmirdi, həqiqətdə  isə  din sosial reallıq, dünyagörüşüdür, 
ictimai şüur formalarından biridir. Din ulu babalarımızın, ağbirçək 
nənə lərimizin həyat tərzidir, onların davranış qaydalarıdır, 
müdrikliyidir. 
     Din tarixi hadisə  olub, tarixən cəmiyyətin yarandığı ilk illərdə  
onun haqqında heç bir təsəvvür olmamışdır. Sonralar, din bir sıra 
öl-kə lərdə  müxtə lif vaxtlarda yaranmışdır. Bütün dinlərdə  Allah 
xeyir-xahlıq rəmzi, eyibsiz, adamları şər qüvvə lərdən qoruyan, 
insanları düzlüyə , ədalətə , halal zəhmətə , qarşılıqlı hörmətə , 
elmə  yiyə lənmə-yə  çağıran kamil mövcudat kimi qəbul 
olunmuşdur. Bu inam insan-ların, xalqın mənəviyyatının 
saflaşmasında, elmi biliklərə  yiyə lən-məsində  qüvvətli rol 
oynamışdır. 



114 

 

     Tarixə  nəzər salsaq mə lum olar ki, miladdan xeyli əvvə l 
Azərbay-can ərazisində  sinifli cəmiyyətin meydana gə lməsi ilə  
ə laqədar yeni etiqadlar yaranmağa başladı. Eramızdan qabaq 
Cənubi Azərbaycan-da Zərdüşt dini meydana çıxır. Dinin ehkamları 
“Avesta”da şərh edildi. Onun əsas əxlaqi şüarı xeyirli fikir, xeyirli 
söz, xeyirli iş hesab olunurdu. Yalana, şərə  nifrət, xeyrə , sülhə  
məhəbbət, elmə , əməyə  çağırış ideyaları, humanist görüşlər 
orada mühüm yer tutur və  ümumbəşəri əhəmiyyətini saxlamaqda 
davam edir. 
     Zərdüştlükdən sonra tarixi şəraitlə  ə laqədar olaraq 
Azərbaycanın ayrı ayrı ərazilərində  xristian və  bütpərəstlik 
dinləri yayılır. 
VII əsrdə  Ərəbistanda meydana çıxan və  ərəblərin islam dini zər-
düşt, xristian və  bütpərəstliyi sıxışdırdı və  geniş yayılmışdı. 
Ərəblər Azərbaycanı işğal edərkən həmin dinin təbliğinə  şərait 
tapdılar və  belə liklə  Azərbaycanda islam dini möhkəmlənməyə  
başladı. 
     İslam dini müsə lman mədəniyyətinin formalaşmasında, eləcə  
də  elmə , elm adamlarına məhəbbət, bilikləri öyrənməyin rolu, 
etik qay-dalar, tibbi məsə lə lər, şəxsiyyətlərarası münasibətlər və  
digər həyati problemlər haqqında bu gündə  əhəmiyyətli fikirlərin 
meydana gə l-məsində  və  yayılmasında mübət rol oynadı. Qurani 
Kərimdə , eləcə  də  İncildə , Zəburda, Tövratda, Süfuhda çox 
qiymətli fə lsə fi fikirlər is-tənilən qədərdir.Məsə lən, “İnsanın dini 
onun ağlıdır, ağlı olmayanın dini də  yoxdur”, “Ən yaxşı adamlar 
bilikli adamlardır, onların da ən yaxşıları mərhəmətli olanlarıdır”, 
“Mərhəmətli alim – nuru aləmlə  işıq saçan ulduza bənzər”, 
“Böyüklü – pislikdən çəkinməkdə , ucalıq – könül xoşluğunda, 
zənginlik və  düzlükdə , inamdadır” və  s. 
     Dinin mahiyyətindən danışarkən məktəblilərə  bu cür faydalı 
fikir-lər çatdırılmalıdır. Lakin qeyd edilmə lidir ki, dinin tərkib 
hissə lərin-də  həqiqətə  uyğun olmayan müddəalar da yox deyildir. 
     Dindarların hakimiyyəti saxlamaq üçün uydurduqları fanatik fi-
kirlərlə  tarixən neçə-neçə  elm adamlarını əzab-əziyyə tə  düçar 
etmiş, məhvinə  fitva vermişlər. 
     Orada insanı mübarizədən çəkindirən, qismət, taleyi ilə  razılaş-
maq hər şeyi ALLAHdan arzulamaq, hazırın naziri olmaq kimi fikir-
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lər də  vardır. Hər şeyin səbəbini ulu yaradanda görən, bütün 
dərd-lərin çarəsini fə ləkdən uman insanlar çıxılmaz vəziyyətə  
düşdükdə  ALLAHa yalvarmaqdan başqa çıxış yolu tapa bilmir, 
fəaliyyət göstərmir və  daha pis vəziyyətə  düşürlər. Sonrakı 
peşimançılıq da fayda vermir. 
     Bir tərə fdən də , mövhumatın, fanatizmin təbliği ilə  ağıllı, 
mömin adamlarla yanaşı, kəmsavad, saqqalı uzun, ağlı qısa mollalar, 
varlan-maq məqsədilə  çalışan fırıldaqçılar, axund, qazi, seyid və  
dərvişlər də  məşğul olmuşlar. İndi də  dinin təbliğində  belə ləri 
çıxış edirlər. Artıq onların fanatizminə , mövhumat və  xurafatına 
inananlar azal-mışdır. Bu da xalqın təhsilə  sahib olmaları ilə  
ə laqədardır. 
     Baxmayaraq ki, din fırıldaqçılarına xalq nifrət edir, lakin az da ol-
sa, onlara inanan avam adamlarımız tapılır. Ona görə  də  belə lərinə  
elmi dünyagörüşünün aşılanmasının böyük əhəmiyyəti vardır. 
     Dinə  və  onun həqiqi xadimlərinin nüfuzuna xə lə l gə tirənləri 
daim ifşa etməklə  şagirdləri başa salmaq, gerçəkliyi olduğu kimi 
izah et-mək bu gün müə llimlərin ümdə  vəzifəsi olmalıdır. 
     Dini yerlər, ziyarəygahlar, pirlərdə  zəhmətsiz gə lirlə  yaşayan 
tü-feylilər və  dini abidə lərdən gə lir mənbəyi kimi istifadə  
edilənlər də  ifşa olunmalı, onların saxta adət-ənənə ləri 
şagirdlərə  izah edilərək, gözünün açılmasına və  elmi 
dünyagörüşünün yaradılmasına kömək etmə lidir. 
     Müə llim yeri gə ldikcə  dini bayramların “Oruc”, “Ramazan”, “Qur-
ban” bayramlarını, mövlüd günləri və  sairənin mahiyyətini, yaran-
ması səbəblərini, həyata keçirilməsinin əhəmiyyətini şagirdlərə  
izah etmə lidir. O, imkan verməmə lidir ki, şagirdlər savadsız 
mollalardan təhrif olunmuş şəkildəə  dini bayram, adət və  
ənənə ləri eşitsin və  on-ların mənafeyinə  xidmət edəcək 
formalara əmə l etsinlər. 
    Dindən və  dini ayinlərdən öz mənafeyi üçün istifadə  edənlər 
öz-ləri də  hiss etmədən dini təbliğ etmə llərinə  baxmayaraq 
insanları daha da dindən, məscid və  din ocaqlarından çəkindirir, 
onlara qarşı nifrət yaratmış olurlar. Bütün bunları müə llim nəzərə  
almalı, şagird-lərə  əsil dini görüşləri başa salmalı dinin azad 
olmasını izah etmə li-dir. 
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     Sağlam, gümrah, elmi cəmiyyət qurucuları yetişdirmək indi 
təhsi-limizin qarşısında duran əsas vəzifə lərdəndir. Şagirdlərdə  
düngün elmi dünyagörüşü formalaşdırmadan bu vəzifəsini həyata 
keçirmək mümkünsüz olar. Buna görə  də  hər bir müə llim elmi 
dünyagörüşü-nün aşılanması işinə  diqqəti artırmalıdır. 
     Şagirdlərin, gənclərin elmi dünyagörüşünü formalaşdırmağın 
əhəmiyyəti də  məhz bundan irə li gə lir. Belə  ki, elmi 
dünyagörüşünə  yiyə lənmiş şəxs: 

1) Dialektik qanun və  qanunauyğunluqları yaxşı bilir və  öz 
fəaliyyətində  onlara istinad edir. 

2) Dünyada baş verən hadisə ləri izləyir və  onlardan baş çıxarır, 
düzgün təhlil edir, məntiqi nəticə  çıxarmağa bacarır. 

3) Cəmiyyət xeyrinə  işləməyi özünə  borc bilir, kimsəsizlərə , 
kö-məksizlərə  arxa durur, xeyriyyəçi olur. 

4) Vətəni, vətən övladlarını, xalqını sevir, onlar uğrunda mübari-
zəyə  hazır olur. 

5) Öz üzərində  müntəzəm işləyir, mənəvi zənginliyi, əxlaqi 
saflığı və  fiziki kamilliyi özündə  birləşdirmək üçün var 
qüvvəsi ilə  ça-lışır. 

      “Elmi dünyagörüşü” anlayışının tərkib hissə lərinə  başlıca 
olaraq aşağıdakılar daxildir: 

1. Şagirdlərin yaş və  bilik səviyyə ləri nəzərə  alınmaqla 
dialektik və  tarixi materializmin müddəalarının öyrədilməsi. 

2. Şagirdlərin yaşadığı dövrün ictimai-iqtisadi vəziyyəti ilə  tanış 
olması, bu haqda təsəvvürlərin ə ldə  edilməsi. 

3. Cəmiyyətin gə ləcəyinə , daha da inkişafına inam yaradılması. 
4. Şüurda olar fanatizmin, xurafat və  mövhumat meyllərinin kə-

narlaşdırılması, əvəzinə  elmi ideyaların öyrədilməsi. 
5. Məktəblilərə  elmin əsaslarını real şəkildə  öyrətməklə , 

həyata düzgün baxış formalaşdırılması. 
     Mə lumdur ki, elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması məktəb 
və  onun kollektivinin başlıca vəzifə lərindəndir. O, bütün tə lim-
tərbiyə  işinin mərkəzində  durmalıdır. Pərakəndə  halda deyil, 
sistem üzrə  aparılmalıdır. 
     İndi demokratiya, müstəqillik, azadlıq pərdəsi altında müxtə lif 
pərdə lənmiş dini ünsürlər, fırıldaqçılar peyda olmuşlar. Belə ləri 
gəncləri öz təsiri altına salmaq üçün hər vasitədən, hətta xalqın 
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maddi cəhətdən aşağı səviyyəsindən istifadə  edəərk öz 
qruplarına qoşmağa can atırlar. Gənclər başa düşmədən bəzən bir 
sıra natəmiz, çirkin əmə llərlə  məşğul olan cəmiyyətlərin, 
qrupların təsiri altına düşürlər. Zərərli adətlərə  qurşanmağa 
meylli olurlar. Bütün bu pis-liklərdən şagirdləri, gə ləcəyimizi xilas 
etmək yenə  də  pedaqoji kol-lektivlərin üzərinə  düşür. Bu da elmi 
dünyagörüşü formalaşdırma-dan mümkün olan bir şey deyildir. Bu 
baxımdan da təhsildə  elmi dünyagörüşünün formalaşdırlması 
məsə ləsi ön planda olmalıdır. 
     Ona görə  də  məktəbin iş planına bu barədə  ayrıca bölmə  
salınma-lıdır. Proqram və  dərsliklər hazırlanarkən elmi 
dünyagörüşünün aşı-lanması və  formalaşdırılması məsə ləsinə  
kömək edən mövzulardan istifadə  olunmalıdır. Çünki şagirdlərin 
elmi dünyagörüşü əsasən tə-lim prosesində , ayrı-ayrı fənlərin 
tədrisi zamanı, eləcə  də  sinifdən-xaric  və  məktəbdənkənar 
tədbirlərin həyata keçirilməsində  forma-laşdırılır. Bu işdə  ailə  və  
ictimai mühitin də  rolu az deyildir. 
     Dünyagörüşünün yaradılması və  inkişafı uzunmüddətli, mürək-
kəb bir prosesdir. uşaqlar məktəbə  ilk addım atarkən onlarda 
müəy-yən qədər dünya və  ictimai varlıqlar barədə  təsəvvürlər 
yaranmış olur. Lakin bunlar hə lə  tam həyata baxışlar, əqidə lər 
sistemi deyil-dir. Bu cür sistem isə  fənlərin tədrisi prosesində  
tədricən yaranır. Tə lim fənlərinin hamısı elmi dünyagörüşünün 
formalaşdırılması, inkişaf etdirilməsi imkanlarına malikdir. Bu 
imkanlar: birincisi, bü-tün fənlər dialektik materializm 
metodologiyası əsasında yazılmış-dır, ikincisi, hər bir fənnin 
tədrisi şagirdlərin müstəqilliyini, təşəb-büskarlığını, fəallığını ön 
plana çəkir, üçüncüsü, fənlərin tədrisində  şagirdlərin tə fəkkürü 
inkişaf etdirilir, onlar cəmiyyət və  təbiət hadi-sə lərinin elmi 
səbəblərini öyrənir, elmlərin əsaslarına yiyə lənirlər. 
     Dünyagörüşü nöqteyi-nəzərindən ən mühüm anlayışlar 
materiya, şüur, hərəkət, zaman, məkan, şərait, səbiyyət, qanun, 
maddilik, qar-şılıqlı ə laqə  bir qayda olaraq fənlərin proqram və  
dərsliklərində  öz əksini tapır. 
     Dünyagörüşü formalaşdırılması işi hə lə  birinci sinifdən 
müə llimin diqqət mərkəzində  olmalıdır. İbtidai sinif şagirdləri 
“Oxu” dərsliyin-dəki materialların izahlı oxusu zamanı keçmişlə , bu 
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günlə , gə ləcəklə  elementar şəkildə  tanış olur, ətraf aləmllə  
tanışlıq dərslərində  həya-tın, xüsusilə  təbiətin bir çox sirlərini, 
hadisə lərini öyrənir. Bu təsəv-vürlər get-gedə  genişləndirilir və  
dərinləşdirilir. 
     Təbiət fənləri şagirdlərə : canlı və  cansız təbiəti, təbiət 
hadisə ləri-ni, onlar arasındakı ə laqə ləri, hərəkətŞ zaman, məkan 
anlayışlarını real şəkildə  öyrədirsə , humanitar fənlər, cəmiyyət, 
onun tərkib his-sə ləri, onda baş verən hadisə lər və  onların 
səbəblərini aydınlaşdırır. Demə li, fənlərin tədrisi özü də  bilikləri 
tamamlayır, bütövləşdirir. Belə liklə , şagirdlər təbiət və  
cəmiyyətin inkişafı və  bu inkişafın qa-nunauyğunluqları haqqında 
biliklər sisteminə  yiyə lənirlər. 
     Tədris prosesində  elmi dünyagörüşünün formalaşdırılmasının 
əsas vasitə lərindən biri fənlərarası ə laqənin həyata 
keçirilməsidir. 
     Biliyə  yiyə lənmək hə lə  elmi dünyagörüşünün formalaşması de-
mək deyildir. Biliyin əqidəyə  çevrilməsi üçün bir sıra şərtlərə  
əmə l olunmalıdır: 

1) Şagirdlərin mənimsədiyi biliklərə , hadisə  və  proseslərin 
səbəb və  nəticə lərinə  inanması, həmin inam uğrunda 
mübarizəyə  qo-şulması. Həmin ideyalar ruhuna uyğun 
hərəkət etməsi. 

2) Əqidəyə  qorxu, zor  gücünə  deyil, daxili inam əsasında 
yiyə lən-məsi, öyrəndiklərini həyat üçün mühüm komponent 
kimi qəbul etməsi. 

3) Şagirdlərin ə ldə  etdikləri biliklərin həyatda tətbiq etmək 
baca-rığına malik olması. 

4) Şagirdlərin aldığı bilik və  bacarıqları onların emosiyanal 
aləmi-nə , ağıl və  hissslərinə  müsbət təsir etməsi və  onun 
inkişafını tə-min etməsi və  s. 

5) Elmi bilikləri şagirdlərin elmi dünyagörüşünü inkişaf etdir-
məklə , onun ictimai fəallığında özünü büruzə  verməsi və  s. 

     Müə llimlər yuxarıda qeyd edilən şərtləri ə ldə  əsas götürməklə  
şa-girdlərə  hər bir mövzu ilə  bağlı elmi dünyagörüşü aşılamalı və  
inki-şafını həyata keçirmə lidirlər. Bu iş daim və  tədricən yerinə  
yetirilir. 
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     Elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması üçün fənlərin proqram 
və  dərsliklərində  imkanlar yeterincədir. Lakin təbiət fənlərinin 
təd-risində  bu imkanlar daha genişliyi ilə  özünü göstərir. Hər bir 
elm ob-yektiv varlığın müəyyən bir sahəsindəki hadisə lərin 
qanunauyğun-luqlarını öyrənir və  buna uyğun olaraq hər bir fənn 
şagirdlərin dün-yagörüşü xarakterli baxışların formalaşmasına 
imkan verir. 
     Məktəb fənlərindən təbiyyət elmləri təbiətin hadisə  və  
prosesləri, onların qanun və  qanunauyğunluqları haqqında mə lum 
anlayışlar sistemini yaradır. Məktəblilərdə  təbiətə  düzgün 
münasibət forma-laşdırır. Şagirdlər təbiət elmlərini öyrənməklə  
tədricən dünyagörü-şü baxışlarını mənimsəyirləe. Materiyanın 
hər şeyin mənbəyi və  il-kin səbəbi olduğunu dərk edirlər. 
Kainatın necə  yarandığı və  möv-cudluğunu öyrənirlər. Bütün 
bunların hamısını ən kiçik qum dənə-sindən nəhəng səma 
cisimlərinə  qədər, birhüceyrə lilərdən insan da daxil olmaqla ən 
mürəkkəb canlı orqanizmlərə  qədər materiyanın inkişafı ilə  
əmə lə  gə ldiyini mənimsəyirlər. Bu biliklər şagirdlərə  or-
qanizmlərin həyat fəaliyyətində  və  inkişafında səbəb-nəticə  
ə laqə-lərini, asılılığını müəyyən etməyi öyrədir.      
     Fənlərin məzmununda şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinin də  
nəzə-rə  alınması öz əksini tapır. Uşaqlar kiçik yaşlarından onları 
əhatə  edən aləmin əşya və  hadisə lərini müşahidə  edirlər, oxşar, 
fərqli cə-hətlərini tapmağa çalışşırlar. Baş verən hadisəni, onun 
ə lamətlərini müəyyən edir, müstəqil müqayisə  və  
ümumiləşdirmə lər etməyə  ha-zırlanırlar. Lakin şagirdlər, xüsusilə  
yuxarı siniflərdə  digər mənbə -lərdən də  mə lumatlar alır, bəzən 
hansı anlayışın və  ya səbəbin düz-gün olduğunu dərk edə  bilmir, 
iki fikir arasında qalır və  belə  şagird-lər müəyyən neqativ təsirlər 
altına tez düşür. Ona görə  də  müə llim hər şagirdi dərindən 
öyrənmə lidir, onun ailəsini, dostlarını, hansı fənni, oyunu, 
məşğulliyəti sevdiyini aydınlaşdırılmalıdır. Bütün bun-lar nəzərə  
alınaraq şagirddə  elmi dünyagörüşü yaratmağa nail ol-maq 
mümkündür. 
     Təbiət elmlərinin o cümlədən ətraf aləmlə  tanışlığın 
tədrisində  tədricən elmi dünyagörüşünü formalaşdırmaq 
imkanları vardır. Şa-girdlər I-II siniflərdə  “Ətraf aləmlə  tanışlıq” 
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dərslərində  ətraf mü-hitdə  onları əhatə  edən əşya, avadanlıq, 
hadisə lərlə  tanış olur. On-lardakı oxşar, fərqli ə lamətləri 
müşahidə  edir, səbəblərini dərk et-məyə  maraq göstərir, hər bir 
şeylə  maraqlanır. Fənnin tədrisi prose-sində  müə llim ətraf 
aləmlə  baş verən zaman və  məkan anlayışlarını şagirdlərə  izah 
edir. Onlara öyrədilir ki, ətraf mühitin amilləri orqa-nizmin 
inkişafına müxtə lif cür təsir göstərir. Elə  amillər vardır ki, or-
qanizm üçün təhlükə lidir, orqanizmi xəstə ləndirir, zədə ləyir, elə  
amillər də  vardır ki, onlar orqanizmə  müsbət təsir edir və  onu ya-
şadır. Mühit amillərini öyrənən şagird müsbət və  mənfi amilləri 
ayı-raraq daha çox faydalılara meyl edirlər. Dərk edirlər ki, 
böyüklər hə-mişə  mənfi amillərdən uzaqlaşdırmaq üçün onlara 
qadağalar qo-yurlar. Onlar həmin qadağaları dərk etdikdə  əmə l 
etmək o qədər də  çətin olmur. Lakin bəzi müə llimlər, valideynlər 
şagirdlərə  səbəbini izah etmədən qadağalar qoyur, şablon 
şəklində  nəsihətlər, əmrlər verirlər. Belə  olduqda gəncləri pis 
əmə llərdən çəkindirmək o qədər də  asan olmur.Ona görə  də  
şagirdə  deyilən hər hansı hadisə , amil mütləq ona izah edilmə lidir. 
Şagird şüurlu olaraq mənfi və  mübət amilləri dərk etmə lidir. 
Bütün bunlar gənclərdə  elmi dünyagörüşü-nün formalaşmasına 
imkan verər, müə llim bu işdə  nailiyyətlər ə ldə  edə  bilər. 
     Dünyagörüşünün formalaşdırılmsı və  inkişafı iki istiqamətdə  
aparıla bilər: 

1) Elmin əsaslarını nəzəri və  praktik cəhətdən öyrətmək və  
şa-girdlərin idrak qabiliyyətini inkişaf etdirməklə ; 

2) Təbiət qanunlarından cəmiyətin mənafeyinə  uyğun olaraq 
isti-fadə  etməklə , təbii sərvətlərin qorunmasına dair 
baxışların for-malaşdırmaqla. 

     Təbiət elmlərinin tədrisində  dünyagörüşünün üç istiqaməti: 
dün-yanın maddiliyi, vahidliyi, dialektika qanunlarının ümumi 
xarakter daşıması əsas götürülmə lidir. 
     Bütün deyilənlərdən aydın olur ki, dünyagörüşü tə lim-
tərbiyənin tərkib hissə lərindəndir. O, şəxsiyyətin formalaşmasına 
xidmət edir. Şəxsiyyətin formalaşması isə  irsiyyət, mühit və  
tərbiyənin kompleks halda götürülməsi ilə  bağlıdır. Təbiət 
fənlərinin tədrisində  olan elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması 
imkanlarına da dialektik baxım-dan yanaşmaq daha düzgün olardı. 
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Mühazirə : 20 
 Tərbiyə  işlərinin metodikası 

 
Tərbiyə  insan cəmiyyətinin yarandığı ilk dövrlərdən meydana 
gə lmiş, şəxsiyyətin formalaşması prosesi olmuşdur. Tərbiyə  sözü-
nün lüğəti mənası da bəsləyib yetişdirmə , qidalandırma, böyütmə , 
alışdırma, vərdişetmə  kimi tərcümə  olunur. 
     Tərbiyə  - tərbiyəçi ilə  uşaq arasında yaradıcılıq əməkdaşlığı 
şə-raitində  həyata keçirilən elə  ikitərə fli qarşılıqlı fəaliyət 
prosesidir ki, burada bir tərə fdən uşaq tarix boyu qazanılmış 
təcrübə  və  bilik sər-vətləri ilə  silahlanır, inkişaf edir, həyat 
yolunu müəyyənləşdirir, zeh-ni əxlaqi, tibbi-gigiyenik, iqtisadi, 
siyasi, hüquqi, ekoloji, bədii. Fiziki, etik, estetik tərbiyəyə  faydalı 
adətlərə  və  davranış qaydalarına yiyə-lənir, digər tərə fdən 
tərbiyəçi özü kamilləşir, inkişaf edir. Demə li, tərbiyə  şəxsiyyətin 
məqsədyönlü formalaşması və  inkişafı prosesi-dir. Məhz 
tərbiyənin mahiyyəti budur. 
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     Təhsil sistemində  ayrıca tə lim və  tərbiyə  həyata keçirilmir. 
Tərbi-yə  tə lim prosesində  həyata keçirilir. Şagirdlər bilik ala-ala 
tərbi-yə lənirlər. Tə limin əsas vəzifə lərindən biri onun 
tərbiyəedici vəzifə-si həyata keçirilmə lidir. 
     Şagirdi əsil ölkə  vətəndaşı kimi formalaşdırmaq üçün ona 
ümum-bəşəri, müasir cəmiyyətin çoxcəhətli inkişafını, idrak, 
ictimai, siyasi və  mənəvi təcrübəsini aşılamaq vacibdir. 
     Müasir şəraitdə  tərbiyənin real məqsədi şagirdin fərdi 
qabiliyyəti və  istedadı əsasında hərtərə fli inkişaf etdirilçəsidir. 
Tərbiyə  fasiləsiz proses olub, insanı doğulduğu gündən 
məzaradək müşayiət edir. 
 Ətraf aləmlə  tanışlıqda tərbiyənin ən səmərə li üsullarını 
müəyyən-ləşdirmək üçün tərbiyənin prinsiplərini rəhbər tutmaq 
lazımdır. Tərbiyənin prinsipləri dedikdə  tərbiyə  prosesində  əsas 
pedaqoji tə-ləblər və  başlıca müddəalar nəzərdə  tutulur. 
Tərbiyənin prinsipləri müxtə lif pedaqoqlar və  metodistlər 
tərə findən təsnif edilir. 
     Tərbiyə  praktikasında daha çox istinad olunan prinsiplər 
aşağıdakılardır: 

1. Tərbiyədə  məqsədyönlülük. 
2. Tərbiyənin həyatla, əməklə , quruculuq işləri ilə  ə laqəsi. 
3. Tərbiyədə  yaşauyğunluluq. 
4. Fərdi və  cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə  alınması. 
5. Tərbiyədə  nikbinlik. 
6. Uşağa hörmət və  tə ləbkarlıq prinsipi. 
7. Uşağa verilən tə ləblərdə  vahidlik prinsipi. 
8. Tərbiyədə  sözlə  əmə lin birliyi. 
9. Tərbiyədə  aşkarlıq. 

10. Uşağa hərtərə fli təsir göstərmək. 
11. Tərbiyədə  sistemlilik və  ardıcıllıq. 
12. Kollektiv vasitəsilə  tərbiyə  prinsipi. 
13. Tərbiyədə  əməkdaşlıq prinsipi. 

     Şagirdlərin tərbiyəsində  əsas götürülmə li prinsiplərə  ayrılsa 
da, əslində  onlar tərbiyədə  bir-biri ilə  sıx ə laqədə  və  
vəhdətdədir. Müə l-lim onların vəhdətindən müəyyən dövr üçün 
optimal bir variantı seçmə li və  istifadə  etmə lidir. 
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     Tərbiyə  prosesinin əsas kompanentlərindən bir də  onun üsulla-
rıdır. Tərbiyə  üsulları şəxsiyyəti formalaşdırmaq üçün istifadə  olu-
nan metodlardır. Tərbiyənin metodları onun mahiyyətindən, məq-
sədindən, məzmunundan, prinsiplərindən, vəzifə lərindən, irə li 
gə lir. Tərbiyə  metodlarının köməyi ilə  müə llim-tərbiyəçi 
qarşılıqlı ünsiyyət prosesində  şagirdlərin şüuruna, hissi aləminə , 
davranış və  hərəkətlərinə  məqsədyönlü təsir göstərərək onları 
faydalı işə  sövq edir, uşaqlara yüksək insani keyfiyyətlər aşılayır. 
     Pedaqoq-alimlərin əksərriyyətinin qəbul etdiyi tərbiyə  metod-
larının təsnifatı belədir: 

1. Əsasən şüurun və  əqidənin formalaşdırılmasına xidmət edən 
metodlar (İnandırma metodları). 

2. Əsasən fəaliyyətin təşkilinə  və  davranış təcrübəsinin 
formalaş-dırılmasına yönə lən metodlar (alışdırma metodları). 

3. Fəaliyyət və  davranışı stimullaşdıran metodlar 
(rəğbətləndir-mə  və  cəzalandırma metodları).  

4. Tərbiyədə  nəzarət, özünəzarət, özünəqiymət metodları. 
5. Tərbiyədə  nümunə  metodu. 

     Hər bir fənnin tədrisində  göstərilən prinsipləri gözləməklə  
müva-fiq metodların seçilməsi tərbiyə  işlərinin həyata keçirilməsi 
imkan-ları vardır. Müə llimin dərsə  hazırlaşarkən  onun 
tərbiyəedici funksi-yalarını nəzərə  almalı, hansı metodların 
köməyi ilə  şagirdlərdə  han-sı hissləri aşılayacağını qabaqcadan 
bilməsi çox faydalı nəticə lər ve-rir. 
Ətraf aləmlə  tanışlıq fənni böyük tə lim-tərbiyə  əhəmiyyəti olan 
fənlərdəndir. Burada ən kiçik yaşlı məktəblilər tə lim verməklə  
yana-şı davranış qaydaları, xeyirxahlıq, insan-pərvərlik, 
vətənpərvərlik hissləri aşılanır. Fənn birinci və  ikinci sinifdə  
keçildiyindən tərbiyə  məsə lə lərində  onların yaş xüsusiyyətləri 
nəzərə  alınır. Odur ki, inan-dırma, alışdırma, 
rəğbətləndirmə ,nümunə  metodlarına üstünlük ve-rilir. 
     Ətraf aləmlə  tanışlıqdan cansız aləmlə  tanışlıq prosesində  
şagird-lərə  su, hava, torpaq, faydalı qazıntılar haqqında biliklər 
verilir. Bu zaman sudan düzgün istifadə , onun boş yerə  axmaması, 
çirkli sular-dan istifadə  etməmək, suyun təmizləyici 
xüsusiyyətlərindən həyat-da, mə işətdə  istifadə  edilən sular, çay 
suları,dəniz suları, müalicəvi sular, onlardan istifadə  qaydaları 
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öyrədilir. Bu zaman şagirdlərə  tə-mizliyin su ilə  həyata 
keçirilməsi ilə  bağlı sanitar-gigeyenik tərbiyə , suya qarşı 
qənaətçilik tərbiyəsi, dərin su mənbə lərindən çəkinmək, suda 
boğulma hallarının baş verməməsi, çirkli sulardan xəstə liklərin 
yayılması ilə  bağlı sulardan düzgün istifadə  qaydaları öyrənilmə li-
dir. 
Torpaq haqqında bilik verərkən torpaqdan insanların istifadəsi, 
torpağın bitki, heyvan və  insanlar üçün əhəmiyyətini öyrənməklə  
şagirdlərə  torpağı da yerli yersiz çirkləndirilmənin mənfi hallarını 
başa salmaq lazım gə lir. Torpaqda da müxtə lif xəstə lik 
törədiciləri-nin olmasını uşaqlara başa salmaqla onların torpaq 
üzərindəyıxıl-ması, uzanması, torpaqda işlədikdən sonra təmiz 
yuyunmaq, paltar-larını dəyişilməsi kimi elementlər çatdırmalıdır. 
Uşaqlara bitkinin dibinə  çirkli, sabunlu suların tökülməsinin bitki 
və  torpaq üçün zə-rərli olduğunu demək lazımdır. Dibçək 
güllərinə  qulluq ederkən də  bitkilərə  təbii suların, yəni 
qaynadılmamış suyun verilməsinin əhə-miyyəti izah edilmə lidir. 
     Hava haqqında şagirdlərə  bilik verərkən də  havanın bitki, 
heyvan və  insanlar üçün əhəmiyyətini, insanın həyatında rolu izah 
edilir, bu zaman şagirdlərə  havanın temperaturu haqqında 
mə lumat verilir. Havanın dəyişməsini fəsillərlə  ə laqə ləndirən 
müə llim şagirdlərə  hər bir mvsümdə  geyim və  davranış 
qaydalarını izah edir, soyuq havada tez-tez xəstə lənmənin 
səbəblərini deyir. Şagirdlərin soyuqdan qo-runması qaydalarını 
öyrətməklə  tibb-gigiyenik tərbiyə  məsə lə lərini aşılayır. 
     Canlı təbiət ətraf alməmlə  tanışlıq dərslərində  ardıcıllıqla 
öyrədil-mə lidir. Beləki, ilk öncə  gözlə  görünməyən canlılar 
haqqında biliklər verilir. Bu zaman şagirdlərə  gözlə  görünməyən 
canlıların-mikrob-ların fəaliyyəti, bəzilərinin xəstə lik törətmə ləri 
aydınlaşdırılır. Hə-min mövzularda şagirdlərə  sanitar-gigiyenik, 
əqli tərbiyə  element-ləri aşılanır, onlara mikroblarla rə ftar 
qaydaları öyrədilir. 
     Mikroorqanizmlər haqqında mə lumatdan sonra şagirdlərə  bitki-
lər haqqında bilik verən müə llim onlara ekoloji, estetik, əxlaqi, tə-
biəti mühafizə  tərbiyəsi aşılayır. O, şagirdlərə  bitkilərin 
əhəmiyyəti, onlardan qida, dərman, geyim, tikinti və  digər mə işət 
əşyalarının alındığı qeyd edilir. Ona görə  də  bitkilərin 
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qorunmasının daha da artırılmasının əhəmiyyətini göstərir. 
Bitkilərin havanın təmizlənmə-sində  faydasını izah edən müə llim 
onların artırılması qaydalarını və  qulluğu öyrədir. Belə liklə , 
şagirdlərdə  ekoloji və  bitkilərə  qayğıkeş münasibə  tərbiyə  edir. 
     Sonra müə llim heyvanlara aid bölməni tədris edir. Heyvanların 
bədən quruluşunu, iqtisadi əhəmiyyətini, qida kimi istifadə  
olunma-sını, uaqların böyüməsində , sağlamlığında onların 
məhsullarının: süd, xama, pendir, qaymaq, qatıq, süzmə , kəsmik və  
s. hazırlanması qaydalarını, ətinin orqanizm üçün faydasını öyrədir. 
Bu zaman şagirdlərə  heyvanlara qarşı qayğıkeş münasibətlərini 
onların qorun-ması tərbiyəsini, ekoloji, iqtisadi, estetik tərbiyə  
elementlərini həya-ta keçirir. 
     İnsan və  onun quruluşunu, sağlamlığını öyrədən müə llim 
sağlam-lığın əsas şərtlərini, sağlamlığı möhkəmlədən amillərlə  
şagirdləri ta-nış edir, onlarla etik, estetik, sanitar-gigiyenik, əxlaqi, 
iqtisadi, tərbi-yə  işləri aparır.  
     İnsanların məşğuliyyətini şagirdlərə  öyrədən müə llim əmək 
tər-biyəsi ilə  şagirdləri tanış etmək, onları əməyə  alışdırmaq 
imkanı qa-zanır. Əməyin müxtə lif aspektlərini, insan üçün böyük 
əhəmiyyətini izah edir. Şagirdləri canlı guşədə  və  kabinetdə  
yaşlarına uyğun əmək işlərinə  qoşur. Əməyin sağlamlaşdırıcı 
xüsusiyyətlərini diqqətə  çat-dırır. 
     Dövlət haqqında bilikləri tədris edərkən dövlət, onun gerbi, 
him-ni, bayrağı, Konstitusiyası haqqında şagirdlərin yaşına uyğun 
bilik-lər verir, bayrağımızın rəngləri, simvolları haqqında 
anlayışlar çatdı-rır. Bu mövzuda da şagirdlərə  vətənpərvərlik, 
hüquqi, iqtisadi tərbi-yə  eləməntləri aşılanır. 
     Ailə  məsə lə lərini öyrədən müə llim şagirdlərə  qohumluq 
ə laqə lə-rini çatdırır, onlara valideynlərə  hörmət, kiçik bacı-
qardaşa qayğı, qocaları sevmək kimi hisslər aşılayır. Qeyd edir ki, 
insanlara xeyr-xahlıq, qayğıkeşlik, böyüklərə  hörmət, vaideynlərə  
qayğı, bütün in-sanlara yaxşılıq, sevgi, məhəbbət, ailə  üzvlərinə  
mehribanlıq və  di-gər gözə l hissləri bəxş edir. Bu da şagirdlərin 
həyatda düzgün möv-qe tutmalarına kömək edir. Belə liklə , 
şagirdlərinə  etik, əxlaqi, əmək, insanpərvərlik, vətənpərvərlik, 
iqtisadi, fiziki tərbiyə  aşılamaqla, on-ları layiqli cəmiyyət qurucusu 
kimi yetişdirmək olar. 
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     Cəmiyyət haqqında şagirdlərə  lazımi mə lumat verən müə llim 
tə-biətlə  cəmiyyət arasındakı ə laqə ləri yaşa uyğun olaraq 
şagirdlərə  çatdırır, ictimai yerlərdə  şagirdlərin özünü necə  
aparması haqqında əxlaqi, milli, tərbiyə  elementlərini çatdırır, 
uyğun tərbiyə  metodları-nı seçir və  şagirdlərinin tə lim-
tərbiyəsini yüksək səviyyəyə  qaldırır. 
     Hər bir dərsin tə limin vəzifə lərinə , xüsusilə  tərbiyəedici 
vəzifə lə -rinə  uyğun quran müə llim şagirdlərin həm yüksək bilik 
ə ldə  etmə lə-rinə , həm də  onların fəal cəmiyyət qurucusu kimi 
yetişmə lərinə  nail olur. Bütün bunları həyata keçirən müə llim 
eyni zamanda şagirdlə-rini digər fənlərin, xüsusilə  
təbiətşünaslığın və  biologiyanın tədrisi-nə  hazırlamış olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mühazirə : 21 
Ətraf aləmin tanışlığının tədrisinin  

maddi texniki bazası 
 

     Ətraf aləmlə  tanışlıq kursunun tədrisində  material bazanın zən-
ginliyi tədrisin yüksək keyfiyyətinə  zəmin yaradır. Hazırlanmış 
ma-terial baza kabinetdə , biologiya laboratoriyasında, canlı guşədə , 
təd-ris-təcrübə  sahəsində  yerləşdirilə  bilər. Ətraf aləmlə  
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tanışlıqdan ma-terial bazanın yaradılması müə llimlərin 
təşəbbüskarlığı, yaradıcı iş-ləməsi və  işinə  can yandırmasından 
çox asılıdır.  
     İşə  başladığı gündən sinif müə llimi ətraf aləmlə  tanışlıq üzrə  
maddi material bazanın təşkilinə  diqqət etmə lidir. Proqram və  
dərs-liklərin məzmununa uyğun çatışmayan əyanilikləri 
müəyyənləşdirir, təcrübə lər üçün lazımlı avadanlıqları seçir. 
Ekskursiyada istifadə  edəcəyi avadanlıqları, tədris-təcrübə  
sahəsində  işlədəcəyi alətləri qeyd edir. Kino dərslərinin 
keçirilməsi üçün lazımi apparaturanı, tədris üçün texniki vasitə ləri 
müəyyənləşdirir, ə ldə   edilməsini plan-laşdırır. Planlaşdırmada 
bir neçə  prinsip gözlənilmə lidir. Hər bir kursun tədrisində  lazım 
olan ümumi material bazanı aydınlaşdırır. Məsə lən, elə  tablo, 
avadanlıq, texniki vasitə lər vardır ki, hər bir dərsdə  ona müraciət 
edilir. Bunlar əsas avadanlıq, əyani vəsait kimi ayrılır. Eyni vasitə  
digər təbiət fənlərinin tədrisi üçün də  lazımlı olur. Bunları da 
müə llim qabaqcadan müəyyənləşdirir. 
     Elə  əyaniliklər vardır ki, onlar bir və  ya bir neçə  mövzunun 
tədrisi və  ya bir laboratoriya məşğə ləsi üçün lazım gə lir. Belə  
əyaniliklər keçiləcək mövzuya yaxın vaxtlarda da hazırlana, ə ldə  
edilə  bilər. La-kin tez-tez lazım olan əyaniliklər ilin əvvə lində  
hazırlanmalı, il boyu təkmilləşdirilmə lidir. 
     İlin əvvə lindən müə llim əyanilikləri bölmə lər: cansız aləm, 
bitki-lər, heyvanlar, insan, cəmiyyət, adət-ənənə lər üzrə  
planlaşdırır və  yerləşdirir. Sonra isə  məktəbdə  mövcud olan 
əyanilik və  avadan-lıqları müəyyənləşdirir. Çatışmayan 
əyaniliklərin və  avadanlıqların, aparatların siyahısını çıxarır. Onları 
şagirdlərin və  valideynlərin kö-məyi ilə  ə ldə  etməyə  çalışır.Bu 
işdə  ona məktəb şagirdləri və  vali-deynlər kömək edirlər. 
     Lazımi materialları ə ldə  etdikdən sonra müə llim onların 
yerlərini dəqiqləşdirir. Kabinetdə , biologiya laboratoriyasında, 
canlı guşədə , tədristəcrübə , sahəsində  yerləşdirəcəyi 
əyanilikləri, avadanlıqları, alətləri bö-lüşdürür. 
     Adətən ibtidai siniflər birinci mərtəbədə  yerləşdirilir. Odur ki, 
ka-binet, canlı guşə , tədris-təcrübə  sahəsinin yardımçı otaqları da 
bi-rinci mərtəbə  də , sahəyə  çıxışı olan otaqlarda yerləşdirilir. 
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Kabinet yaxşı işıqlanan otaq olmalıdır. Orada otaq bitkilərinin 
yerləşdirilmə-si üçün pəncərə lər və  ya yerlər olmalıdır. 
     Kabinetdə  və  ya laboratoriyada su, qaz təchizi nəzərə  
alınmalıdır. Otaqlar yaxşı işıqlanan, günəş şüası düşən tərə fdə  
seçilmə lidir. Otaqlardan canlı guşəyə  keçidin olması müsbət haldır. 
Yaxşı olar ki, kabinetdən və  ya laboratoriyadan canlı guşəyə  və  ya 
tədris-təcrübə  sahəsinə  ayrıca yol olsun. Tədris–təcrübə  
sahəsində  işlədilən alət-lərin saxlanması, məhsulun toplanıb 
emalı üçün xüsusi otaq, anbarın olması da lazımdır. 
     Kabinet üçün nəzərdə  tutulmuş otaqda yerləşdiriləcək 
əyanilik-lər, avadanlıqlar, alətlər planlaşdırılır. Texniki vasitə lərin 
işlənməsi-ni yoxlayır, nasaz olanları təmir etdirir müvafiq yerdə  
yerləşdirir. Onların işlən-məsinə  şərait yardılır, pəncərə lərə  
qara pərdə , ekran-lövhə  təşkil edir. Texniki vasitə lərdə  
işlədiləcək kinolentlərin, diap-royektorların, diapozitivlərin 
olmasını müəyyənləşdirir, xüsusi işıq düşməyən şkaflara yığır. 
Həmin vasitə ləri proqram materiallarının ardıcıllığı ilə  
yerləşdirilməsi tə ləb olunur. Bundan sonra müə llim 
əyaniliklərdən ən əsaslarını – alimlərin portretlərini, təbiət 
lövhə lə-rini bitki və  ya heyvan xəritə lərini, ətraf aləm üçün daha 
xarakterik mə lumatları, faktları əks etdirən tabloları, təbiət 
elmlərinə , bitki və  heyvanlara, insana, onun sağlamlığına həsr 
olunmuş hikmətli və  ata-lar sözlərini kabinetdə  öndə , arxa və  yan 
divarlarda yerləşdirir. 
     Digər tabloları isə  bölmə lər üzrə  ayırıb yerləşdirir. Əyaniliklər 
elə  yerləşdirilmə lidir ki, onları hər də fə  lazım gə ləndə  asanlıqla 
götür-mək və  geri yerləşdirmək mümkün olsun. 
     Kasetlər, mikropreparatlar, yaş və  quru preparatlar, herbarilər 
xüsusi şkaflarda ayrı-ayrılıqda yerləşdirilmə lidir. Hər bir əyani və-
saitin yerləşdirildiyi yerə  etiket asılır, onların asanlıqla tapılmasına 
imkan yaradılır. Biologiyadan laboratoriya otağı imkan verirsə , təc-
rübə  məşğə lə lərinin orada keçirilməsi məqsədəuyğundur. 
Təcrübə-lərin aparılmasında şagirdlərin bacarığından könüllü 
olaraq istifadə  olunmalıdır. Məşğə lə  başa çatdıqdan sonra 
alətlərin, avadanlıqların yuyulub yerinə  yığılması təmin 
edilmə lidir. 
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     Kabinetdən asılacaq hər bir əyanilik yüksək səviyyədə  işlən-
mə lidir. Belə  ki, alimlərin portretləri sə liqə li çərçivəyə  salınması, 
onun haqqında lazımi mə lumatların olması, nə fis işlənməsi zəruri 
şərtlərdəndir. Alimlər içərisində  rus və  digər xarici ölkə  
alimlərini seçmək və  portretlərini təşkil etmək müə llimin 
yaradıcılıq və  təşəb-büskarlığından asılı olur. Alimləri seçərkən 
onların fəaliyyət sahə-sinin orta məktəb dərsliyindəki mövzularla 
uzlaşmasına fikir veril-mə lidir. Şagirdə  tanıdılarkən alimin əsas 
orta məktəb proqramına düşən mövzular ətrafındakı fəaliyyəti 
əsas götürülmə lidir. 
     Kabinetdə  divara vurulan hər bir tablo, əyanilik də  zövqlə , nə fis 
işlənmə lidir. Divara yapışdırılarkən o düzgün, simmetriya gözlənil-
məklə  yerləşdirilmə lidir. Bütün bunlar sinfin gözə lliyini daha da 
ar-tırar, şagirdlərin fənnə  və  fənni öyrənməyə  həvəsini 
yüksə ldər.  
 

 Məktəbdə  canlı guşənin təşkili 
 

     Məktəbdə  canlı guşəni təşkil edərkən adətən iki otaq 
götürülmə-lidir. Otağın birində  məşğə lə lər aparılmalı, digərində  
isə  bitki və  heyvanlar saxlanmalıdır. Canlı guşəni birinci 
mərtəbədə  yerləş-dirmək məsləhətdir. Həm nisbətən isti olur, 
həm də  oranın həyətə  və  ya tədris-təcrübə  sahə-sinə  çıxışı 
olması nəzərə  alınmalıdır. 
     Otaqlar işıqlı və  günəş tutan istiqamətində  pəncərə li olması 
zəru-ridir. Canlı guşədə  bitki və  heyvanların biologiyası ilə  bağlı 
şəkil-lər,yazılar, qrafik və  sxemlər, qeydiyyat cədvə lləri və  s. 
olmalıdır. Bundan başqa saxlanılan bitki və  heyvan saxlanan 
qə fəsin, terrariu-mun, akvariumun yanında asılmalıdır. 
     Kabinetdə  tez böyüyən və  suya az tə ləbkar olan bitkilər saxla-
nılmalıdır. Belə  bitkilərdən elodeyanı göstərə  bilərik. Canlı 
guşədə  əsasən bəzək (dekorativ) bitkiləri becərilir. Onlar 
kabinetin günəş düşən hissəsində  yerləşdirilmə lidir. Yarusluluq 
qanununa əmə l edil-mə lidir. Bundan başqa canlı guşədə  
respublikada becərilən tərəvəz, bostan, dərman, taxıl bitkiləri və  
s. də  dibçəkdə  əkilərək üzərində  təcrübə lər aparıla bilər. 
Burada buğda, arpa, qarğıdalı, noxud, pomi-dor, kartof, soğan, turp, 
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lobya və  b. bitkilər əkilməsi məqsədəuyğun-dur. Bu cür bitkilərin 
toxumları da canlı guşədə  olmalıdır. Canlı gu-şədə  bitkilər bioloji 
xüsusiyyətlərinə  uyğun yerləşdirilmə lidir. 
     Canlı guşədə  heyvanlar da saxlanılır. Onlar akvariumda, terrari-
umda, volyer və  qə fəslərdə  yerləşdirilir. Orada balıqlar, 
sürünənlər, quşlar, dovşan, pişik və  başqa heyvanlar saxlamaq 
məsləhətdir. Ak-variumda müxtə lif biosenozlar yaradılır, balıqlar 
saxlanılır. Terrari-umda kərtənkə lə , qurbağa, tısbağa saxlanılır, 
üzərində  maraqlı mü-şahidə lər aparılır, biotoplar yaradılır. 
Terrariumun bir küncündə  hə-mişə  su qoyulmalı, bəzi bitkilər 
(mamırlar) əkilmə lidir. Qə fəsdə  müxtə lif bəzək quşları 
bəslənilir. Onlar üçün də  lazımi şərait yaradıl-malıdır. 
     Canlı guşədə  bitki və  heyvan müqəvvaları, herbarilər, 
kolleksiya-lar və  s. də  olması məsləhətdir. Müxtə lif meyvə  və  
toxum, çiçək nü-munə ləri, onların mulyajları, model və  sxemləri, 
məhsulları və  s. də  olması zəruridir. 
     Canlı guşədə  alətlərdən termometr, psixometr, kompas, saat, 
qum saatı, kiçik bel, toxa, bıçaq, qayçı, xətkeş, su qabları, müxtə lif 
ölçü cihazları, tərəzi, qızdırıcı cihazlar və  s. olmalıdır. Onlardan 
istifadə  qaydaları şagirdlərə  öyrədilmə lidir. 
     Akvariumda gözə llik və  suyun oksigenini artırmaq məqsədilə  
bit-kilərdən istifadə  edilir. Ən sərfə lisi elodeyadır. 
     Bitkilər akvariumda maddə lər dövranınad mühüm rol 
oynayırlar. Oksigenin ayrılması ilə  bərabər karbon qazının 
mənimsənilməsi yal-nız bitkilərə  xasdır. Suda olan üzvi və  qeyri-
üzvi maddə ləri mənim-səməklə  bərabər, bitkilər suyu zəhərli 
və  lazımsız maddə lərdən tə-mizləyir. Akvariumda yosunlar 
çoxaldıqda oraya subirəsi və  su ilbizi buraxmaq lazımdır. Bitkilər 
balıqların gizlənilməsi, kürülərinin di-gər heyvanlardan qoruması, 
kürü tökməsi üçün yaxşı mühit hazır-layırlar. Akvariumda bitki 
əkdikdə  bir-birinə  uyğun gə lən bitkilər seçilmə lidir. 
     Elodeya ikievli bitki olub, dünyanın hər yerində  yayılmışdır. Çox 
sürətlə  inkişaf edir. 
     Sugülü lövhəyəbənzər olub, suyun üstündə  olur. Üzən bitkilərə  
aid edilir. Vegeratativ yollarla çoxalır, nadir hallarda çiçək açır. 



131 

 

     Suboyarı, vallisneriya, suqovuqcası, salviniya, sumamırı, sukahısı, 
marsiliya, su ayıdöşəyi, suzanbağı, laləyarpaq, buynuzyarpaq, qo-
yunboğan, xara və  başqalarından geniş istifadə  edilir. 
     Akvariumda bir çox onurğasız heyvanlar saxlanıla bilər. Belə  ki, 
müxtə lif ilbizlər, soxulcan, hidra, su birəsi, siklop, yengəc, çay xər-
çəngi, su böcəyi və  s. saxlanıla bilər. 
     Akvarium balıqlarından istifadə  edildikdə  onların bioloji xüsu-
siyyətlərinə  uyğun şərait yaradılmalıdır. Balıqların düzgün inkişafı 
üçün akvariumda suyun temperaturu 18-25C olmalıdır. Balıqlar ok-
sigen qazına çox tə ləbkardırlar. Akvariumda oksigeni bitkilər 
zənginləşdirir. Onlar sudakı karbon qazını karbon və  oksigenə  par-
çalayır. Karbon bitkilər tərə findən mənimsənilir, oksigen isə  suda 
hə ll olaraq heyvanların və  bitkilərin tənə ffüsünə  sərf olunur. Bəzi 
balıqlar üçün suda xörək duzu olmalıdır. İordannella, siprinodon, 
fundulus, belə  balıqlardandır. Balis, xanı, elotris, lorikar kimi 
balıqla-rın akvariumda suyun səviyyəsinə  də  fikir verilmə lidir. 
Belə  ki, adə-tən suyun səviyyəsi 30sm olur, çoxalma dövründə  
səviyyə  10-20sm-ə  endirilmə lidir. Akvariuma işığın düşməsi də  
vacibdir. İşıq balıqla-rın rənginə  və  davranışına təsir göstərir. 
Heofaqus, makropad, göy xanı balıqları işıqsevən, afiozemion 
balıqları kölgə  sevəndirlər. Xo-ruzcuq və  pelmatoxromis balıqları 
gün ərzində  rəngini bir neçə  də fə  dəyişə  bilir. Bəzi balıqlar 
akvarium şəraitinə  tez uyğunlaşır, digər-ləri isə  çox narahatlıq 
keçirirlər. Müxtə lif növ balıqları bir yerdə  sax-lamaq məsləhət 
deyildir. Akvarium balıqlarının ömrü 2-3 il, sixlid, naxacıq, karp 
balıqlarının isə  10 ildən çox olur. Balıqların sağlamlığı və  uzun 
ömürlülüyü ona yaxşı qulluq edilməsindən çox asılıdır. 
     Azərbaycanda yaşayan balıqlar üç qrupa: keçici, yarımkeçici və  
təmiz su balıqlarına bölünürlər. 
     Üst üzən balıqlar əsasən suyun səthində  yaşayırlar. Asanlıqla 
ak-variumdan kənara sıçraya bildiyindən akvariumun üstü şüşə  ilə  
ötü-rülmə lidir. Qumlaqca da akvariumda saxlanılır. 
     Lil balığının pulcuqları çox xırdadır. Lili durğun sularda yaşadı-
ğından belə  adlanır. Durna balığı da akvariumdan asanca tullana bi-
lir. O, hərəkətdə  olan qidanı xoşlayır. Çılpaqca balığı isə  dib balığı 
olub, oksigenə  çox tə ləbkardır. Xanı balığının rəngi çox gözə l olur, 
özü isə  yırtıcı balıqdır, ona görə  də  digər balıqlarla birlikdə  saxla-
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maq olmaz. O, təmiz və  oksigenlə  zəngin suları sevir. Gümüşcə  
balı-ğının rəngi gümüş rəngində  olub, suda seçilmir. Onun da 
akvariu-munu torla örtmək məsləhətdir. Külmə  balıqları keçici 
balıqlar olub, vətəgə  əhəmiyyətinə  malikdir.  
     Çapaq da vətəgə  əhəmiyyətli balıq olub, dənizin çaylara yaxın 
yer-lərində  yaşayır. Qambuziya akvarium şəraitinə  asanlıqla 
uyğunlaşan balıqlardan-dır. Bunlardan ağcaqanad sürfə lərinə  qarşı 
mübarizədə  istifadə  edilir. 
     Ekzotik balıq növlərinə  də  nəzər salsaq. 
     Huppi diri bala doğan akvarium balığıdır. Rəngləri çox qəşəng 
xal-lı olurlar. Bütün il boyu, hər 3-6 hə ftədən bir bala verir. 
     Tetrafonrio balığının rəngi parlaq və  qəşəng olur, kürü ilə  
çoxalır. Qrimi balığı da ona daha çox oxşayır. 
     Serpasın şəraitindən asılı olaraq rəngi dəyişir. Özü isə  çox gözə l 
olur. Buna oxşayan minor da akvarium balıqlarındandır. Pulxri pinis 
də  qəşəng balıqlardandır. Qırmızı neon da qəşəng balıqlardandır. 
Hetrorabdus balığı da gözə ldir, dişi ilə  erkəyi bir-birindən ayırmaq 
çətin olur. 
     Qara ornatus isti sulu mühitə  uyğunlaşmışdır. Akvariumda onun 
gizlənilməsi üçün bitkilər olmalıdır. 
     Kostelo, fənərcik, ə jdaha balığı, kor balıq, zolaqlı pesilobrikon, 
na-netiops, sumarta puntusu, qızılbalıqlar (tülküquyruq, kameta, te-
leskop), kürlü balığı, yelpikquyraq, xamelyon balığı, mirvari quram, 
qılıncquyruq və  başqa yaraşıqlı bir-birindən gözə l balıqlar 
akvarium balıqlarıdır. 
     Canlı guşədə  suda-quruda yaşayanlardan qurbağa, triton və  
başqa heyvanlar saxlanıla bilər. Belə  ki, onların bioloji 
xüsusiyyətlərinə  uy-ğun akvarium və  ya terrarium hazırlanmalıdır. 
     Sürünənlərdən tısbağa, kərtənkə lə , koramal və  başqa 
heyvanları saxlamaq olar. Onların həyat tərzinə  uyğun biotop 
yaradılır və  qi-dası hazırlanır.  Uşaqların ən çox sevdiyi 
heyvanlardan dovşan, pişik, kirpi kimi heyvanları da canlı guşədə  
saxlamaq məsləhətdir. 
     Quşlardan tutuquşu, ssarqa, tetra quşu, bülbül və  başqalarına 
uşaqlar həvəslə  qulluq edirlər. Belə  heyvanların da canlı guşədə  
sax-lanması onların davranışlarının, hərəkətlərinin şagirdlər 
tərə findən müşahidə  edilməsi qeyd aparılması üçün zəruridir. 
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     Canlı guşənin yaradılması, bitki və  heyvanlara qulluq edilməsi 
uşaqların çox xoşuna gə lən bir işdir. Ona görə  də  bitki və  
heyvanlara qulluq edilməsi ilə  şagirdlərdə  təbiətə , onun 
sərəvtlərinə , xüsusilə  canlı təbiətə  marağını, sevgisini artırır, 
onlarda təbiəti qorumaq, hörmətlə  yanaşmaq hissini artırır, inkişaf 
etdirir. 
 
                                              Mühazirə :22  

 

 

Организм- мцщит мцнасибятляриндя  
еколожи амиллярин ролу  

 
Организм– маддяляр мцбадилясинин башланьыъ, ясас ващиддир. Планетар мигйасда маддялярин 

биоэен дюв-раны она эюря мцмкцндцр ки, щяр бир организм ятраф мцщитля маддяляр мцбадилясиндя олур. 
Ъанлы материйадакы гаршылыглы мцнасибятляр зянъири организмдян башлайыр вя щеч бир сявиййядя бу зянъири 
гырмаг олмаз.  

Чцнки организмля ятраф мцщит арасында дярин бир ялагя вардыр. «Организм»– франсыз сюзц олуб, 
«дцзэцн эюркям верирям» демякдир. Бу сюз системли гурулуша малик ъанлы фярди ифадя етмяк цчцн 
ишлядилир. Тябиятдяки бцтцн амилляр организмля бирэя тясир эюстярир, ейниля организм дя онларын бирэя 
тясирини вящдят шяклиндя гябул едир. Йалныз тядгигатын ращатлыьы наминя инсан онлары айры– айры амилляря 
бюлцр. Организм сярбяст систем кими маддяляр мцбадилясинин реал ващидидир. Организмин мцщитля 
ялагяляри она мцхтялиф тябиятли амиллярин тясириндя юзцнц эюстярир: абиоэен, биотик вя антропоэен. 

«Организмин инкишафына минимум мигдарда олан маддя иля идаря олунур» (Либих гануну– 1840). 
Бу гануну даща габарыг формада ачыгласаг беля демяк мцмкцндцр ки, мювъуд яразидя щяр бир 
организмин йашамасы вя йа инкишафы комплекс еколожи амиллярдян асылыдыр. Бу амиллярин щяр бириня гаршы 
организмдя мцяййян дюзцмлцлцк диапазону вардыр. Щяр бир амиля гаршы дайаныглыг диапазону онун 
минимал вя максимал гиймятляри иля мящдудлашмышдыр. Организм йалныз бу щядляр дахилиндя мювъуд ола 
биляр (нювцн еколожи стандарты, Шелфорд гайдасы– 1917).  

Истянилян еколожи амил мящдудлашдырыъы ола биляр, лакин температур, су, гида торпагда биоэен 
елементлярин олмасы ян чох ящямиййят кясб едир. Либихин эюстярдийи кими мящдудлашдырыъы амил йалныз 
чатышмазлыг дейил, щям дя изафилик ола биляр.  

Организмин йашамасы вя инкишафы цчцн мцяййян шяртляр топлусу тяляб олунур. бу шяртлярин бириндян 
башга бцтцн галанлар ялверишлидирся, онда щямин ялверишсиз шярт йарарлы щесаб олунур. Организмин мювъуд 
шяраитдя саь галмасы, йашамасы, йахуд мящв олмасы цчцн мящдудлашдырыъы амил щялледиъи ящямиййят кясб 
едир. Бу заман щяр щансы фярдин вя йа нювцн дюзцмлцлцк щцдуду тязащцр едир.  

1. Организмлярин щяйат шяраити ятраф мцщитля цмуми шца ахыны иля мцяййян едилир. Йерин сятщиндя 
вя йа онун йахынлыьында йашайан организмляр Эцняш шцаларындан вя йахын ъисимлярин узундальалы истилик 
шцаларындан ибарят енержи ахыныны гябул едир. Бу ики амил мцщитин иглим шяраитини– температуру, 
бухарланманын сцрятини, щава вя суйун щярякятини мцяййян едир. Биосфердя щяйатын ян ваъиб просеси олан 
фотосинтез эюрцнян Эцняш ишыьынын иштиракы иля эедир. Фотосинтезин интенсивлийи екосистемлярин 
мящсулдарлыьына да тясир эюстярир. Организмин ишыьын суткалыг ритминя, йяни сутканын ишыглы вя гаранлыг 
дюврляринин нисбятиня реаксийа– фотопериодизм, йяни нювбяляш-мя адланыр. Фотопериодизми битэиляр 
йарпаглары васитясиля гябул едир, бу амилин тясириндян битэилярдя щормонлар йараныр. Фотопериодизм 
щадисяси щейванларда да мцшащидя едилир. Фотопериодизм– температур вя нямликля йанашы диапаузанын да 
сябябляриндян биридир. Бу амил щям битэиляр, щям дя щейванлар алями цчцн сяъиййявидир. Диа-пауза 
фярдин мцщитин мювсцм шяраитиня уйьун олараг щяйат сиклинин синхронлашмасына кюмяк едир, онун еколожи 
пластиклийини артырыр. Ишыг ваъиб еколожи амилдир, онун интенсивлийи илин фясилляри вя сутка ярзиндя дяйишир.  

2. Температур да ваъиб еколожи амил олуб щям Эцняш,щям дя истилик шцаланмасы нятиъясиндя 
мцяййян еди-лир. Температур чох мцщцм бир амил кими организмин щяйат фяалиййятини, йашама йерини, 
фяаллыг дяряъясини, ил ярзиндя нясиллярин сайыны вя инкишаф дюврцнц мцяййян едир.  

3. Суйун физики хассяляри– сыхлыьы, хцсуси истилик тутуму, онда щялл олмуш газ вя дузлар, туршулуг 
эюстяриъи-си, ейни заманда щярякяти– су мцщитинин ъанлылары цчцн онларын мцхтялиф уйьунлашмаларынын вя 
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сахланмасыны мцяййян едян еколожи амиллярдир. Суйун туршулуьу су щювзясинин мящсулдарлыьына тясир 
едир. Яэяр РН– 5– дян ашаьыдырса, ширин суларын мящсулдарлыьы кяскин шякилдя ашаьы дцшцр.  

4. Ионлашдырыъы шцалар ъанлы варлыгларын уйьунлашдыьы тябии фону йарадыр. Ионлашмыш фонун эцълянмяси 
орга-низм вя ейни заманда бцтцн екосистем цчцн чох тящлцкялидир. Чцнки бу щалда организм юзцнцн 
нясилтюрятмя габилиййятини итирир, екосистемин нюв мцхтялифлийи касыблашыр, биосенозларын дяйишмяси, явяз 
олунма просеси сцрят-лянир.  

«Щяйат Йерин ъансыз кимйяви сятщини ябяди, фасилясиз позан бюйцк гцввядир» (В.И.Вернадски). 

Дащи тя-биятшцнас алимин бу сюзляриндя бюйцк щягигят вардыр. Доьрудан да организмляр мцщитя няинки 
уйьунлашырлар, ейни заманда екосистемдя бирэя фяалиййятляри иля онлар эеокимйяви мцщити дяйиширляр. 
Беляликля, организмлярин бирлийи вя онларын йашайыш мцщити бир вящдят щалында инкишаф едир. Мцщитдя баш 
верян кяскин дяйишикликляр фярдля-рин вя бцтювлцкдя нювцн талейини дяйишир.  

5. Битэилярин вя щейванларын щяйат формалары мцхтялиф нювляря аид едилян вя ейни йашама шяраитли 
мцщитдя йашайан ъанлы варлыгларын уйьунлашмаларыдыр. Охшар щяйат тярзи йцксяк охшарлыьы да мцяййян едир 
вя бунунла да «адаптасийа» термини щяр щансы яламятя ону йарадан мцщитля гаршылыглы ялагядя 
бахылмасыны тяляб едир. Ъанлы варлыгларын адаптасийасы онларын мцяййян шяраитдя саь галмасыны тямин едир. 
Щяйат формасыъанлы варлыгларын тяй-ин едиля билян комплекс щяйат шяраитляриня адаптасийаларындан биридир. 
Организмляр онлар цчцн сяъиййяви олан.  

мцщитдя саь галмайа вя чохалмайа уйьунлашмышлар. Адаптасийа– уйьунлашма чохлу юлчцляря 
маликдир, чцнки яксяр организмляр йашайыш йеринин ейни вахтда чохлу мцхтялиф хассяляриня, эюстяриъиляриня 
уйьун эялмялидир. Адаптасийа организмин мцщитя уйьунлашма дяряъясиня, юлчцсцнц эюстярир. Бергман 
вя Аллен гайдалары, йыртыъы вя ятйейянлярин дишляринин гурулушу, щейванларын давраныш вя интеллекти 
адаптасийайа мисал ола биляр. Адаптив ъя-щятдян мцкяммял организм вя идеал адаптасийа мювъуд 
дейилдир. Адаптасийа нисби характер дашыйыр.  

6. Антропоэен амил кими инсанын ятраф мцщитя тясири мцщитин тябии дяйишэянлийиндян (тясадцфи, сабит, 
гейри– сабит, узун мцддятли) хроники олмасы иля сечилир ки, бунун да сонракы нятиъялярини сюйлямяк чох 
чятиндир. Бу за-ман тякамцл просеси нятиъясиндя тяшяккцл тапмыш адаптасийа яламятляри ъанлы варлыглары 
хилас едя билмир. Мцасир сянайе истещсалы, електрик стансийалары вя няглиййат ятраф мцщитин физики вя 
кимйяви чирклянмясинин ясас мянбяля-ридир. Зящярляйиъи маддялярин айры– айры организмляр вя 
бцтювлцкдя екосистем цчцн тящлцкяси щям билаваситя, щям дя долайы йолла ола биляр. Бу маддяляр бцтцн 
мцасир сивилизасийамыз цчцн мящдудлашдырыъы амил статусу ал-мышдыр.  

Екосистемин елементляри олан организмляр арасында сых гаршылыглы ялагянин олмасы еколоэийанын 
чыхардыьы ян бюйцк нятиъядир. Истянилян организмин мювъуд олмасы, саь галмасы, йердя щяйатын давам 
етдирилмясиндя ишти-ракы онун йашадыьы мцщитин шяраитиндян асылыдыр. Либихин «минимум гануну», Либих– 
Шелфордун мящдудлашдырыъы амилляр консепсийасы мцяййян едир ки, сабит шяраитдя мящдудлашдырыъы о, щяйат 
ящямиййятли маддя олаъаг ки, онун мцмкцн мигдары тяляб олунан минимума даща йахын мювге тутур. 
Организмин дюзцмлцлцйц онун ням-лийя, истилийя, ишыьа, минерал маддяляря, ионлашдырыъы радиасийа вя 
диэяр еколожи тялябляр зянъириндя зяиф щалга иля мцяййян едилир.36 

Организм онун мцяййян шяраитдя йашамасыны тямин едян морфоложи, физиоложи вя давраныш 
адаптасийалары системиня маликдир. Щяйат формалары, диапаузалар, фотопериодизм, Бергман вя Аллен 
гайдалары ъанлы варлыгларын уйьунлашма хцсусиййятлярини цзя чыхарыр. Щямин варлыгларын ян бюйцк нюв 
мцхтялифлийи беля бир инам йарадыр ки, инсан онларын йени еколоэийа ганунларыны щяля дя кяшф едяъякдир. 
Хроники даими давам едян позунтулар орга-низмляр вя бирликлярин щяйатында аьыр нятиъяляр тюрядя биляр.37  

Бу бахымдан, яввялляр тябиятдя мцшащидя едилмямиш кимйяви чирклянмяляр даща тящлцкялидир. 
Яэяр бя-шяриййят бу туллантылары мящдудлашдырмаьы, азалтмаьы вя йа ъанлы варлыгларын йашадыьы ятраф 
мцщитдян тяърид ет-мяйи юйрянмяся кимйяви туллантылар планетимизин щяйатында ясас мящдудлашдырыъы 
амил ола биляр. Организмин еколоэийасы иля танышлыг тясдиг едир ки, щазырда тябии щадисяляр бир– бириндян 
асылы вя ялагядя дейилдирся, онда тяърид едилмиш тядгигат бящря веря биляр. Бу дцнйаны сийащыйа алмаьа, 
наилиййятляри системляшдирмяйя кюмяк етдийиндян эяляъяк мцвяффягиййятлярин илкин шярти щесаб едилир.  
Мцасир дюврдя инсан саьламлыьыны глобал– еколожи проблемляр контекстиндя юйряняркян кянд тясяррцфатын-
да мящсулдарлыьы артыран игтисади цсулларын саьламлыьа тясири мясяляляриня ъидди фикир верилир. Мцасир 
дцнйада яща-линин саьламлыьынын горунмасы дювлятлярин ясас проблемляриндян бириня чеврилмишдир. Гядим 
дюврцн щякимлярин-дян Гален саьламлыьы аьры чякмядийимиз вя щяйат фяалиййятимизин мящдудлашмадыьы 
вязиййят адландырырды. В.П.Казначайевин фикринъя саьламлыг шяхсин максимум юмрц ярзиндя биоложи, 
физиоложи, психи кейфиййятлярин горунуб инкишаф етдирилмяси шяртиля оптимал ямяк фяалиййяти эюрцнян 
динамик вязиййятдир.38 Фярдин саьламлыьы онун био– психоложи хцсцсиййятляринин оптимал иш габилиййятинин 
ачылдыьы динамик просесдир. Саьламлыг инсана эенетик верилмиш, бцтцн юмрц бойу динамиклийини сахлайараг 
чох бюйцк дяйишиклийя уьрайан биососиал кейфиййятдир. Алимляр бу эцня кими инсан саьламлыьынын 
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щцдудларыны дягиг мцяййянляшдиря билмяйибляр. Онларын фикринъя ин-санлар гцввятли эенетик хцсусиййятляр, 
ращат мянзил– мяишят, саьлам еко– психоложи мцщитдя йашасалар щятта йцз йашында беля ямяк вя психи 
кейфиййятлярини горуйуб сахлайа билярляр. Йер цзцндя йашлы инсан чох олса да ноосфер ерасына кечид 
дюврцндя инсанлар ясасян 60– 80 ил йашайырлар. Саьламлыьы горумаг ъящди инсанын тябиятиндян эялиб гыъыьа 
ъаваб реаксийасына, юзцнцмцдафия инстинктиня уйьундур. Шяхсин, миллятин саьламлыьы еколожи, биоложи, 
антропоэенетик, синир– психи, демографик, сосиал– сийаси просеслярин тясири алтында олур.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mühazirə:  23 
 Антропоэен фяалиййятин нятиъяси  

кими йаранмыш еколожи эярнэинлик вя  
эенефондун мящви тящлцкяси  

 
 
 
 
 
Тябият вя ъямиййят щяйатындакы игтисади, сосиал– сийаси просеслярин кясилмязлийини тямин етмяк 

цчцн йени нясиллярин саьлам бюйцмяси чох ваъибдир. Эянълярин саьлам бюйцмяси, рекреасийа 
мясяляляринин йцксяк ся-виййяли тяшкили ъямиййятин уьурлу сабащынын тямяли демякдир. Биз ябядиййятя 
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гядяр йашайа биляъяк дювлят гурмалыйыг. Бунунчцн ъямиййяти тяшкил едян бцтцн фярд вя системлярин 
щармоник мювъудлуьуна наил олмаг лазым-дыр.39 Еколожи бющран шяраитиндя инсанын варлыьынын горунуб 
сахланмасы мясяляси олдугъа ъидди вя чятин мясялядир. Бяшяр инкишафынын мцасир мярщялясиндя эенетик 
проблемляр диггят мяркязиня чыхмышдыр. Бу проблем ятраф мцщитин инсанын эенофондуна, саьламлыьына 
тясири мясялясидир. Даим диалектик ялагядя олан шяхсиййят вя тябият айрылыгда мювъуд олмадыьындан бир–
бирини тамамлайыр вя бир–бириня гаршылыглы тясир эюстярир. Шяхсиййятин форма-лашмасы вя тякмилляшмяси 
просеси билаваситя ъямиййятин вя тябиятин тясириля баш верир. Елм вя техниканын мцасир инкишафы вя дцнйа 
ящалисинин сцрятля артдыьы шяраитдя тябиятля ъямиййятин гаршылыглы мцнасибяти цмумбяшяри про-блемя 
чеврилмишдир. Бцтцн ъанлы организмлярин, еляъя дя ъямиййятин щяйаты тябиятсиз, ятраф мцщитсиз тясяввцр 
едиля билмяз. Бяшяриййятин ян шцурлу али материйасы олан инсан биоложи фярд кими ятраф мцщитля даими 
маддяляр мцбадилясиндя иштирак едир. Инсанлар бир ъанлы вцъуд кими екосистем вя екосферин ганунларына 
табедир. Екосистемин инкишафы, тябии мцщитин юзцнямяхсус физики вя биоложи амилляриля мцяййян олунур. 
Инсанын тябиятя мцнасибяти вя тясири сосиал– игтисади шяраитдян, интеллектуал сявиййясиндян асылы олараг 
дяйишир. Инсанларын тябиятя тясири ня-тиъясиндя баш верян антропоэен дяйишикликляр узун мцддят биосфердя 
бяргярар олмуш гаршылыглы еколожи инкишафы вя ялагяляри позур. Инсанла тябият арасындакы диалектик вящдятин 
мцряккяблийи ондадыр ки, тябият инсанларын биоложи ясасларыны айры–айры фярдляр кими, инсанлар ися тябиятя 
анъаг истещсал просесиндя бирэя ъямиййят кими тясир эюстя-рир.  

Инсан ана бятниндя рцшейм дюврц кечирмяйя башладыьы илк эцнлярдян юмрцнцн сонуна гядяр 
билаваситя хариъи мцщитин тясири алтында олур. Ятраф мцщитдя эедян дяйишиклик илк нювбядя ушагларын вя 
щамиля гадынларын щяйа-тында тящлцкя йарадыр. «Мцщит хястяликляри саьламлыьы зяифлядир, организмин 
мцгавимятини вя адаптасийа габилиййятини итирир. Инсанларын саьламлыьынын итмяси бир тяряфдян сосиал–
игтисади формасийанын эерилямя характери алмасына бариз сцбутдур. Диэяр тяряфдян ящалинин сосиал–игтисади 
вя ямяк фяаллыьынын азалан стимулу иътимаи ямяйин мящсулдарлыьынын енмяси вя иътимаи истещсалатын 
тяняззцля уьрамасы факторудур.  XX ясрдя ЕТТ– нин мцхтялиф наилиййятляриндян истифадя едян дювлятлярин 
чох зярярли игтисади цсуллары дярин елми, еколожи прогнозлашдырмалары тятбиг етмяляри йер цзцндя инсан– 
тябият мцнасибятлярини кяскинляшдирмишдир. Дцнйанын бцтцн гитяляриндя мешя-ляр гырылмыш, ири чайларын 
габаьы кясиляряк милйон щектарларла мцнбит торпаглар, мешя золаглары су алтында батырыл-мыш, ичмяли су 
мянбяляри ири шящярлярин сянайе мцяссисяляринин туллантылары иля чирклянмишдир. Яэяр гядим дюврлярдя 
тябият инсанын цзяриндя щаким идися ЕТТ– нин инкишафы иля ялагядар ХХ ясрдя инсанлар тябият цзяриндя 
щаким олмаьа ъящд едирляр. Бу щакимиййят ися онлара чох баща баша эялир. Сон илляр шикяст ушагларын 
доьулмасы, хястяликлярин артмасы инсанларда хошаэялмяз психи яламятляр вя с. мясялялярля ялагядар 
олараг эеносид, мутасийа кими ифадяляр ишлядилир. Цзви алямин тякамцлцня диггят йетирдикдя эюрярик ки, 
щяйатын илк мяншяйи щцъейрядян (еукариот) башлайыр. Ващид щцъейрядян мцряккяб гурулушлу ъанлы 
организм йараныр. Бцтцн щяйати просесляр– гидаланма, тяняффус, ифразат, бюйцмя, чохалма, инкишаф, 
гыъыгланма щцъейрядя баш верир. Инэилис алими Ч.Дарвин сцбут етмишдир ки, тябиятдя бцтцн ъанлылара 
дяйишкянлик хасдыр. Организмин юз тябияти иля мцщит тясирляри арасында реаксийа баш верир. Дяйишкянлик дя 
ики ъцр олур: мцяййян вя йа модификасийа вя гейри– мцяййян, йяни мутасийа. Мцяййян ирсян кечмир, 
гейри– мцяййян ися ирсян кечир. Ирсиййят юз яламятлярини вя хассялярини нясля вермяк габилиййятидир. Эен 
(йунанъа тюрямя) щцъейрядя олан хромосомларын айры– айры кичик щиссяляри олуб ирси яламят дашыйан 
маддядир. Организмин хариъи яламятляринин мяъмуйу фенотипи, эенлярин ъями ися эенотипи ямяля эятирир. 
Мцхтялиф сябяблярдян ирсян кечян вя организмин эенляринин дяйишмясиня сябяб олан яламят мутасийа 
адланыр. Мутасийа организмин морфоложи, физиоложи хассяляриня тохунур вя дяйишкянлийя сябяб олур. Эенляр 
дя хариъи вя дахили амиллярин тясири нятиъясиндя дяйишя билир.Ъинси щцъейрядя баш верян дяйишкянлик нясля 
кечир. Щцъейрядя мутасийа йарадан амилляр мутаэенляр вя йа мутантлар адланыр. Мцщитдя баш верян бир 
чох негатив щаллар– кимйяви маддяляр, шцаланма вя с. организмин ирсиййят яламятини дашыйан эенляря 
тясир едир. Бу тясирин щям файдасы, щям дя зийаны ола биляр. Сющбят организмин ирсиййятиня мцщит 
амилляринин мянфи тясириндян эедир. Беля ки, мцщитин чирклянмяси няинки мцхтялиф характерли хястяликляр, 
щятта организмин ирсиййятиня, онун эенляриня тясир едир, хромосомларын, эенлярин зядялянмясиня сябяб 
олур. Беля щалда ана бятниндя рцшеймин инкишафы нормал эетмир, анормал– шикяст ушаглар доьулур вя бу щал 
йени нясиллярдя тязащцр етмякдя давам едир вя йа нясил артымы тамам дайаныр. Бурадан да, эеносид сюзц 
(сид– йейилмя, мящволма) мейдана эялир. Эеносидляря сябяб хариъи мцщитин щяддиндян артыг 
чирклянмясини йарадан амиллярдир. Рентэен шцалары, зящярли кимйяви маддяляр, тябабятдя вя кянд 
тясяррцфатында ишлядилян мцхтялиф кимйяви маддяляр (пестисидляр вя с.) щятта антибиотикляр беля, спиртли ички-
ляр, наркотикляр вя и.х. бу ъцр амилляр групуна аид едиля биляр. ХХ ясрин икинъи йарысы мцщитин щяддян артыг 
чирк-лянмяси, кянд тясяррцфатынын кимйалашмасы иля сяъиййялянир. Зящярли кимйяви маддялярин торпаьа, 
суйа вя ща-вайа дахил олмасы ъанлыларын гида зянъириня гошулур. Бу да юз нювбясиндя бцтцн ъанлыларын, о 
ъцмлядян, инсанын эенляриня тясир едир. Беля мутантлар артыг бцтцн ъанлыларын организминя дахил олмушдур. 
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Битки вя щейван мяншяли гида мящсулларынын тяркибиндя зящярли кимйяви маддялярин олмасынын артыг 
сцбута щеч бир ещтийаъы йохдур. Цмумиййятля, организмдя эцн ярзиндя йцзлярля хярчянэ щцъейряси 
ямяля эялир, амма иммун системи ону мящв едир, пис еколожи шяраитдя ися бу щцъейряляр инкишаф едиб 
бядхассяли шишя чеврилир. Гида расионундан кей-фиййятли гуш ятинин чыхарылмасы, пестисидлярин ясасян ушаг 
организминя тясири, щамиля гадынларын физики йцклянмяси, сяс– кцйцн стресс йаратмасы реалдыр. Бу 
эцнцмцзцн данылмаз щягигятляри вя онун ясас проблемляри кими мцщит хястяликляринин мянбяйи щесаб 
едиля биляр. Республикада дяйишян радиасийа вя електромагнит фону инсанларын саьламлыьына мянфи тясир 
едян, ясасян ъинси щцъейряляри мящв едян, еколожи вязиййяти аьырлашдыран щярби обйект- 20  

ляр вардыр. Бунлардан бири Совет Иттифагы дюврцндя Гябяля районунда тикилмиш Хцсуси Тяйинатлы 
Радиолокасийа Мяркязидир (ХТРЛМ). Електромагнит шцаланмасы (ЕМШ) ъанлылара мянфи тясир едир. Бу 
тясир шцаланма гцввяси, тясир мцддяти, дальа тезлийи вя узунлуьундан асылыдыр. Бу вахт синир, цряк, ган– 
дамар, ендокрин системляри вя ган зядялянир. ЕМШ инсанын иммун системиня эцълц тясир етдийиндян 
цмуми хястялянмя щалларынын чохалмасына, организмин ялверишсиз мцщит амилляринин тясириня 
щяссаслыьынын артмасына, икинъиси иммун чатышмазлыьынын йаран-масына сябяб олур. Гцсурлу ушагларын 
доьулмасы, инкишафда ясяб– психики эюстяриъилярин йцксялмяси кими саьламлыьа зидд эюстяриъиляр мейдана 
чыхыр. Тибби еколожи дурум ъямиййятин мювъуд игтисади, сосиал– сийаси, мядяни– еколожи вязиййятиндя 
ящалинин саьламлыьынын горунмасы, профилактика вя рекреасийанын тяшкили сявиййясини эюстярян 
эеоеволйусион просесдир. Еколожи бющран тябиятин она надан йыртыъы мцнасибятя гаршы интигамыдыр. Мцасир 
дюврцн глобал екососиоложи проблемляри инсанын мяркязи синир системиня мцхтялиф шякилдя тясир едир. Яксяр 
мцасир истещсал сащяляриндя зящярли кимйяви вя радиоактив маддялярля ишляйян инсанлар тясяррцфат 
механизминин вя тящ-лцкясизлик техникасынын йарытмазлыьы, игтисади– сийаси системин гейри– мцяййянлийи, 
аиля– мяишят гайьылары вя с. цзцндян бир иш эцнц ярзиндя бир нечя дяфя стресс вязиййятиня дцшцрляр. 
Инсанын нейрощуморал системи бу гыъыгла-ра кяскин реаксийа верир. Организмляр юз эенетик типляриня уйьун 
мцшащидя габилиййятляриля хариъи гыъыгларла мцбаризяйя гошулур вя санки бу мцдафия просесиндя юзцнц 
«коррексийа» едир. Амма инсан организми узун илляр давам едян механики, токсики, радиактив вя с. 
тясирляря таб эятиря билмир. Гыъыглар мцхтялиф хястяликлярин етиопа-тоэенетик факторуна чевриляряк мцхтялиф 
хроники хястяликлярин кяскинляшмясиня вя йа йени аьыр хястяликлярин йа-ранмасына сябяб олур. Мцхтялиф 
хош вя йаман хассяли шишляр, психи хястяликляр вя с. тязащцр едир. Буна эюря дя инсанын саьламлыьынын елми 
принсипляр ясасында системли шякилдя эцндялик горунмасы ваъиблийи ортайа чыхыр. Иътимаи мцщит инсанларын 
эенетик верилян хасиййятляриндя бюйцк дяйишикликляря сябяб олуб онлары ганунлара уйьун йашамаьа 
мяъбур етмялидир. Инсанын сосиал щяйаты йашамаг щцгугу тямин олунмуш ъямиййятдя ягли вя диэяр биоложи 
имканларынын ачылмасына йюнялмиш мягсядйюнлц фяалиййятдир. Биоложи варлыг кими доьулан ъанлы, 
ъямиййятдя ин-кишаф едиб шцурлу инсана чеврилир. Инсан юмрц– биоложи варлыгдан шцурлу инсана чеврилмя 
просесидир. Сосиал– тибби– еколожи проблемляр бу эцн милйон илляр тякамцл йолу кечмиш биоложи нюв инсанын 
(homo sapens) мюъудлуьуну тящлцкя алтына алмышдыр. Мящз бу бахымдан щяйат тярзиндя инсанын 
саьламлыьына зярярли олан адятляри арадан гал-дырмаг, емосионал– психоложи йцкц азалтмаг, инсани 
мцнасибяти таразламаг, алкоголизм вя наркоманийа иля мцбаризя апармаг йолу иля тякмилляшдирмя 
мясяляляриня ъидди йанашмаг лазымдыр.  

Саьламлыьын психоэиэийеник ъящятдян горунмасы, организмин физиоложи гоъалмасыны арадан 
галдырмаг им-канлары, узунюмцрлцлцк вя бир чох диэяр мясяляляря диггят йетирилмяси ваъибдир. 
Саьламлыьын инкишафы ящалинин саьламлыг потенсиалынын горунмасы вя мющкямляндирилмясиндян, щяр бир 
инсанын психосоматик габилиййятинин щяртяряфли инкишафына йюнялдилмиш сосиал сийасятин конкрет 
вязифяляринин щялли иля биляваситя сых ялагядя олмасын-дан асылыдыр. Щяр бир фярдин вя бцтювлцкдя 
ъямиййятин саьламлыьынын мцсбят характеринин формалашмасы стратеэий-асы цчцн саьламлыьы позан вя бу вя 
йа диэяр хястяликляри йарадан «мцщит хястяликляринин» мювъудлуьу нязяря алынмалыдыр. Саьламлыьы 
горумаг вя мющкямляндирмяк цчцн тибби– сосиал вя игтисади тядбирляр юн плана кечмя-лидир. Саьламлыг 
биоложи вя сосиал амиллярин гаршылыглы вящдятинин тясириля мцяййян едилир.41 

Артыг сон иллярдя инсан вя тябият арасында олан гаршылыглы тясирин эцълянмяси глобал бир вязиййят 
алдыьындан онун ейни заманда щятта бейнялхалг характерля мцшаийят олунмасы диггяти ъялб едир. Тябият 
щеч бир дювлят сярщядди иля бюлцнмяйя табе олмур, онун юзцнямяхсус ганунауйьунлуглары олдуьундан 
о, йалныз юз ащянэи иля юзц– юзцнц идаря едир. Мящз буна эюря дя тябият щадисяляри иля мцбаризя 
апармаг, глобал вя ярази проблемляри-ня мцгавимят эюстярмяк цчцн бцтцн дцнйа юлкяляринин бирэя сяйи 
олмалыдыр.  

Щяля чох гядим заманлардан иглимин инсан саьламлыьына чохъящятли тясири щаггында фикирляр 
мювъуд ол-дуьундан Гядим дцнйанын танынмыш щякими олан Щиппократ юз зяманясиндя беля бир фикрин 
мцяллифи иди ки, инсан организми щаванын вя иглимин дяйишилмясиня гаршы гятиййян лагейд вя биэаня 
дейилдир. Юз «афоризм»ляриндя о, эюстярирди ки, инсанларын организми илин фясилляриня гаршы хцсусиля мцхтялиф 
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тярздя йанашырлар. Онларын бир гисми йай фяслиня, диэярляри ися гыша гаршы даща чох мейллидирляр. Ейни 
заманда хястяликляря гаршы да щамы ейни ъцр йанаша билмядийиндян бу истигамятдя дя сюзсцз ки, 
мцнасибятляр там фярглидир. Илин мцхтялиф фясилляриндя, мцхтялиф юлкя-лярдя щаванын мцхтялиф шяраитдя 
олмасына бахмайараг бцтцнлцкля щамы йаьмурсуз щаваларда даща саьлам олур, рцтубятли шяраит ися 
хястялик ъящятдян даща тящлцкяли вя йолухдуруъудур. Хястялик бцтцн фясиллярдя баш галдырыб чятин 
вязиййятля мцшайият олуна биляр. Лакин еля хястяликляр вар ки, щяр щансы бир мювсцмдя даща тез– тез раст 
эялинир вя организм цчцн эярэинлик йарадыр.42 

Щиппократ дюврцндян бу эцня кими инсан организми дя тарихля бярабяр узун тякамцл йолу кечяряк 
мцхтялиф дяйишикликляря мяруз галмышдыр. Мящз бу хцсусиййят инсан саьламлыьыны щаванын 
дяйишкянликляриня гаршы асылы-лыгдан азад едя билярди. Щиппократ дюврцндян бу эцня кими иглим дюня– 
дюня дяфялярля дяйишилмишдир. Лакин буна бахмайараг сон 300 ил ярзиндя бу мювсцми дяйишикликлярин еля 
бир ясаслы тясир гцввяси олмамышдыр.  

Мялумдур ки, иглимя актив вулкан пцскцрмяляри вя эцняш шцаланмасы иля йанашы инсанын чохъящятли 
фяа-лиййяти дя даим тясир эюстярмиш вя инди дя бу просес давам етмякдядир.   
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Бу фяалиййят систем шяклиндя, йяни торпагшцнаслыг, щейвандарлыг, сцни су щювзяляринин йарадылмасы вя ян 
нящайят сянайе просесляринин щяйата кечирилмяси цчцн истилик енержисинин алынмасы вя с. шякилдя юзцнц 
эюстярир.  
Дцнйа иглиминин дяйишмя ещтималы инсанын енержи ещтийатынын йцксялмясинин нятиъяси кими изащ олуна 
биляр. Мящз бу ъящят ятраф мцщитин горунмасынын ян ваъиб вя зярури проблемляриндян биридир. Сон иллярдя 
алимляр гар-шыдакы 50– 140 ил ярзиндя баш веря биляъяк иглим дяйишкянлийи щагда мцлащизяляр вермяйя 
чалышырлар. Тяърцбя-лярдян эюрцндцйц кими артыг сон дюврлярдя кичик яразилярдя баш верян иглим 
дяйишкянликляри инсан фяалиййяти иля баьлыдыр. Бир чох алимляр беля бир фярзиййя иля чыхыш едирляр ки, артыг 
дцнйаны йени бузлашма дюврц эюзляйир, лакин йеэаня олараг бу щадисянин ня заман вя щансы тярздя баш 
веряъяйи щагда цмуми фикир разылыьына эяля билмирляр, онун нятиъяляри щагда йекдил ряй сюйлямякдя 
аъиздирляр. Бязи алимляр, даща дягиг десяк, аьаъларын, вулкан то-зунун, Эцняш шцаланмасынын 
радиасийасынын вя диэяр факторларын юйрянилмяси иля мяшьул олан климатологлар беля бир нятиъяйя эялмишляр 
ки, 10 мин илдян сонра Йер кцрясиндя мювъуд олан мцлайим исти иглим кяскин сойугла явяз олуна биляр. 
Яэяр бу алимлярин фярзиййяляри дцзэцн оларса, онда Канада, Инэилтяря, Йени Зеландийа вя Непал кими 
юлкяляр галын буз гатлары алтында галаъагдыр. Франса ися иглим шяраитиня эюря Шимали Исвечи хатырладаъа-гдыр. 
Алимляр тяряфиндян тясдиглянир ки, ютцб кечян ясрлярдя иглим дяйишиклийи вулкан пцскцрмяляри фяаллыьы иля 
изащ олуна биляр  

Анъаг 1930– ъу илдян сонра баш верян дяйишилмяляр сянайе мцяссисяляринин топладыьы тоз вя 
тцстцнцн, кянд тясяррцфатында дцзэцн апарылмайан агротехники гайдаларын нятиъясидир. Мящз бу амилляр 
Йер сят-щиня дцшян Эцняш шцаларынын азалмасына сябяб олмушдур.  

Бузлашма нязяриййясини гябул етмяйян диэяр груп климатологлар ися беля бир фикрин мцяллифидирляр 
ки, бцтцн ХХI яср ярзиндя Авропанын бюйцк бир сащясиндя температур орта эюстяриъидян хейли йцксяк 
олаъагдыр. Ши-мал йарымкцрясинин гар учгунлары сон иллярдя нязяря чарпаъаг дяряъядя азалаъагдыр. Беля 
бир оптимист рущда чыхыш едян алимляр эцман едирляр ки, бузлашма дюврцнц бир нечя минилликдян тез 
эюзлямяк олмаз.  

Иглим бир сыра метереоложи факторларын мцяййян гайдада уйьунлашмасы иля характеризя олунур. Буна 
Эцняш шцаланмасынын интенсивлийини, атмосферин електрик щалыны, кцляйин истигамятини вя эцъцнц, 
йаьынтыларын мювъуд-луьуну аид етмяк олар.43 

Елмдя иглим анлайышындан башга микроиглим мювщуму да мювъуддур. Микроиглим ады алтында ашаьы 
щава тябягясинин физики щалынын хцсусиййятляринин мящдуд яразидя вя йа гапалы отаг шяраитиндя олмасы 
нязярдя тутулур. Микроиглимин формалашмасында янэинликляри тяшкил едян тябягянин йерли хцсусиййятляри 
бюйцк ящямиййят кясб едир: физики релйефин характери, торпаг юртцйц, су мянбяляринин олмасы бу 
гябилдяндир. Микроиглим ейни заманда инсан организминя дя чох бюйцк тясир эюстяря биляр. Онун 
фяалиййяти битки вя щейванат аляминин инкишафы иля сых ялагядардыр.  

Мцяййян бир яразинин метереоложи, ъоьрафи вя ландшафт шяртляринин мяъмуйу кими иглим инсан 
организминя бирбаша тясир эюстярир. Ян цмдя бир шярт кими о, инсан организми иля ятраф мцщит арасындакы 
истилик тянзиминдя, дяринин ган тяъщизаты иля тямин олунмасында юзцнц эюстярир. Ейни заманда тяняффцс 
органларынын, ган– дамар вя тяр ифразы системинин ишиня тясир эюстярир. Инсан щяр заман истядийи кими яла бир 
шяраитдя ола билмяз. Бунун бир сыра сябябляри мювъуддур. Иглимин физиоложи дяйишкянликляри юз ади 
чярчивясиндян чыхмайыб сабит галдыьы щалда беля инсан мювъуд микроиглимя уйьунлашмаьа мяъбури шяртля 
дя олса гадир олур. Лакин бязи щалларда температур щяддинин кяскин йцксялмяси организми бюйцк вя чятин 
бир ишин ющдясиндян эялмяйя мяъбур едир, бу йени шяраитя уйьунлашмаьын зярурятиндян иряли эялир. Бу 
заман инсан баъардыгъа аз щярякят едир, аз йейир, онун иш габилиййяти юз интенсивлийини азалдыр, онун ращат 
шяраитдя йашайаркян мювъуд олан бир сыра физиоложи реаксийалары итир. Буна бюйрякцстц вязилярин габыьынын 
фяалиййятинин йцклянмясини мисал эюстярмяк олар. Мящз беля щалда, йяни органын кяскин истисмары 
нятиъясиндя язяля тонусунун зяифлямяси, язэинлик вя щиподинамизм щаллары баш верир. Инсан сюзсцз ки, 
йцксяк температура алышыр, лакин бу просес чох йаваш вя мянфи нязяря чарпыр. Тядгигатчыларын фикринъя 
ятраф мцщит амилляриня адаптасийа олунма просеси инсанда 2 айдан 2 иля гядяр давам едя биляр. Лакин 
гейд етмяк лазымдыр ки, бу просес ушаглар вя йашлы адамлар тяряфиндян даща чятин гаршыланыр. Инсанлары 
тягиб едян ян бюйцк тящлцкялярдян бири кими температурун кяскин йцксялмяси, мядя ширяси секресийасынын 
позулмасына, онун мцдафия хцсусиййятинин азалмасына сябяб олур ки, бунун сон нятиъяси мядя– баьырсаг 
хястяликляринин кяскин артмасыдыр. Ушаглар бу тящлцкяйя гаршы даща щяссасдырлар.  

Метереоложи щалларла инсан организминин щяйат фяалиййяти арасында еля бир сых баьлылыг мювъуддур ки, 
щятта бир груп инсанлары щяссаслыг бахымындан «ъанлы барометр»ляр адландырырлар. Бундан ялавя бу да 
мялумдур ки, щятта ади метереоложи амилляр организмин мцхтялиф органларынын мцбадиля просесляриня тясир 
эюстярмяк габилиййятиня маликдир. Мясялян, щаванын температурунун йцксялмясиля мцшайият олунан 
атмосфер тязйигинин енмяси, цряк язялясиндя калиум дузунун мигдарынын азалмасы иля нятиъялянир. Бу щал 
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ися мцяййян миокард вя таъ дамарларын зядялянмяси кими нятиъя етибариля юлцм щалларына эятириб чыхарыр. 
Мящз буна эюря дя чох заман мете-реологларын щаванын исти кечяъяйи вя атмосфер тязйигинин енмяси 
щагда габагъадан вердикляри хябярляр цряк ча-тышмамазлыьындан язиййят чякян бир чох хястялярин 
эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя щяйатыны хилас етмяйя имкан верир.  

Щава шяраитинин организмя тясир гцввяси дяниз сащилиндян узаг йерляшян яразилярдя даща эцълцдцр. 
Беля шяраитдя организмин мцгавимят габилиййяти нязяря чарпаъаг сявиййядя зяиф олур. Ейни заманда 
арашдырылмышдыр   
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ки, сащил шящярляриндя мювсцми эюстяриъилярля баьлы олараг астма хястялийинин мцхтялиф фясадлары 
температурун дяйишилмясиля сых ялагядардыр. Габаглар беля щаллар адятян щаванын чирклянмясинин нятиъяси 
кими гябул едилирди. Артыг сон заманлар мялум олмушдур ки, еритроситлярин чюкмя реаксийасынын сцряти 
мювсцми иглимля баьлы эцндялик тяряддцд етмяси щаванын температурунун дяйишилмясиля ялагядардыр.  

Инсанын кяскин иглими дяйишкянликлярля гаршылашмасы, йяни истидян сойуьа вя яксиня йерляшдирилмяси 
ганда антителлярин чюкмяси вя мигдарынын дяйишилмяси кими фактларла диггяти чох кяскин сурятдя ъялб едир. 
Беля ки, щятта ян саьлам адамлар да бу ъцр шяраитдя сойугдяймяляря мяруз галыр, грипп вя ларинэит кими 
хястяликлярля гаршыла-шырлар.  

Мялумдур ки, бир гайда олараг тябии амилляр организмя айры– айрылыгда, бир– бириндян тяърид 
олунмуш вя-зиййятдя дейил, там вящдят шяклиндя сирайят едиб тясир эюстярирляр. Бу заман ясас тясир 
гцввяси кими ади дяйишик-ликляр дейил, ясасян эюзлянилмядян баш верян иглим амилляри даща тясирли вя 
эцълц олур.  
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Щяр щансы бир ъанлы организм цчцн мцвафиг щяйат фяалиййяти ритми мцяййян олунмушдур. Мясялян 
инсанда бу ритм мцвафиг нябз вя тяняффцс шяклиндя формалашмышдыр. Организмин бир сыра функсийалары цчцн 
илин мювсцми дяйишикликляри чох сяъиййявидир. Мясялян йай айлары мцддятиндя ганын бцтцн дяри юртцйц 
бойунъа пайланмасы баш верир. Мящз буна эюря дя йайда артериал ган тязйиги гышда олдуьундан нисбятян 
сабит вя ашаьы олур. Саьлам организм ади шяраитдя ятраф мцщитдяки тядриъян баш верян дяйишикликлярин 
эюстяриъиляриня гаршы тамамиля аьрысыз ъаваб верир. Лакин мцщитин кяскин дяйишмяляри мцвазинятин ъидди 
позьунлуглары иля нятиъяляня биляр, бу да бир сыра хястяликлярин баш вермясинин сябябидир. Хястяликлярин 
характериня вя щансы дяряъяйя чатмасына адятян игли-мин мювсцми дяйишикликляри сябяб олур. Мисал цчцн 
мцхтялиф сойугдяймяляр вя грип пайыз– гыш айлары, истилик вя эцнвурмалар ися йай мювсцмцня даща 
уйьундур.  

Мцяййян мювсцмлярдя щятта бир сыра хроники хястяликлярин кяскинляшмяси щалы да мцшащидя олунур. 
Беля ки, мядя хорасы вя оникибармаг баьырсаьын йарасы олан хястяликлярдя кяскинляшмя адятян феврал 
апрел айларына тясадцф едир. Илин сойуг дюврляриндя ган– дамар системи цчцн характер олан хястяликляр, 
йяни щипортенийа, ише-мийа вя стенокардийа кими аьыр щаллар даща эцълц тязад едир. Кичик йашлы ушагларын 
яксяриййятиндя пневмонийа хястялийи дя бир чох щалларда ясасян йанвар– апрел айларында гейд едилир.  

Цмумиййятля, бцтцнлцкля иглим вя щава шяраитинин тясири инсанын цмуми рифащ щалына истилик 
шяраитиндя даща кяскин тязйиг эюстярир. Беля ки, Эцняш активлийи иля бир сыра хястяликляр арасында мцяййян 
олунмуш ялагяни тясдиг едян мцшащидяляр мювъуддур. Щятта беля щесабламалар да апармаг мцмкцн 
олмушдур ки, Эцняш активлийинин йцксялмяси заманы миокард инфарктынын артмасы Эцняшин сакит 
вязиййятиля мцгайисядя щисс олунаъаг дяряъядя йцксякдир, йяни бу заман инфаркт щалы ящали арасында 
36%, инсултун сайы 8%, щипортоник кяскинляшмяляр ися 10% артыр.  

Бунунла да фикирляримизи йекунлашдырараг беля нятиъяйя эялмяк олар ки, инсан организми ятраф 
мцщитин амилляриня гаршы дярин щяссаслыг, аьласыьмаз дуйум вя чох ящатяли уйьунлашмалар нцмайиш 
етдирмяк габилиййя-тиня маликдир. Биз щамымыз Йер кцрясинин сакинляри олуб бу торпагда йашайырыг. 
Мцасир няслин вя цмумиййятля бцтцн инсанлыьын мцгяддяс боръу– йашадыьымыз бу эюзял планетин тябии 
сярвятляриндян гайьы вя гянаятчилликля истифадя етмякдир. Йалныз беля шяраитдя Каинатын бизя бяхш етдийи 
ана тябиятин эюзялликляриня сащиб олмаг олар. Якс щалда нормал инсан щяйаты щятта аьла беля сыьмаздыр вя 
мцмкцн дейилдир. Бяшяриййятин ону явяз едян ня-силляри, ондан естафети гябул едянляри бу вязиййяти 
нязяря алмамаьа, онун щаггында дцшцнмямяйя гятиййян щаггы йохдур. Онлар бу боръ гаршысында 
мясулиййятля чыхыш етмяли, аьылла фяалиййят эюстярмялидир.  

Цзви алямин ян али варлыьы олан инсаны агилляр Йер цзцнцн ЯШРЯФИ адландырмышлар. Инсан цзви 
алямин бцтцн компонентляриня тясир етмякля йанашы юзц дя биоложи амил кими Йер цзцнцн бир щиссясидир. 
Чцнки о бу алямдя доьулур, бюйцйцр вя йашайыр. Тябиятин зярури дювранына дахил олараг онун бцтцн 
тякрарсыз ганунларына итаят едир вя табе олур.  

Инсан щеч заман ятраф мцщитдян айрылыгда тяърид олунмуш шяраитдя йашайыб йарада билмяз. 
Артыг гейд ет-дийимиз кими о даим тябият щадисяляринин бурульанында ъяряйан едир, тябиятин бцтцн 
факторлары иля гаршы– гаршыйа дурараг онун бир сыра амиллярини юз ирадяси чярчивясиндя тянзимляйиб 
идаря етмяйя чалышыр. Бу ъящятдян сяс дя ятраф мцщитин мцяййян щялледиъи структурларындан 
биридир. Чцнки, инсан щеч вахт там сакитликдя йашайа билмяз. Беля шяраит онун синир системиня 
няинки йоруъу щятта мящведиъи тясир эюстярир. Диэяр тяряфдян йцксяк тонлуглу сяс инсан цчцн 
дящшятли язаб демякдир. Нормал эцъя малик сяс юзцнцн мцяййян олунмуш тезликдя вя 
ясрарянэ-ликдя бцтцн ъямиййятляр цчцн ваъиб олса да ифрат дяряъядя йаранмыш сяс– кцй инсанын 
зювгцнц корламагла йана-шы щятта онун ешитмя органына беля зярярли тясир эюстярир. Данылмаз бир 
фактдыр ки, биз щамымыз мцхтялиф дяряъя-лярдя дя олса бундан чох бюйцк язиййят чякирик. Инсанын 
ешитмя органынын сяс дальаларыны гябул етмяси гейри– сабит бир щалдыр. Йаш хцсусиййятиля ялагядар 
олараг о, даим дяйишкянлийя мяруз галыр. Ушаг йашларында сясин гавранылмасы даща эцълц олур, бу 
габилиййят тядриъян зяифляйир. Бу ъящятдян дя ясасян йцксяк тезликли сяслярин гав-ранылмасы даща 
чятин олур. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, сясин гавранылмасында щяссаслыьын зяифлямяси нормал щалдыр. 
Лакин ешитмянин зяифлямяси бир сыра диэяр хошаэялмяз сябяблярдян дя баш веря биляр ки, бунун да нятиъя-
си гисмян вя йа там карлыг ола биляр. Бу сябябляр ичярисиндя йцксяк сяскцй мцщцм рол ойнайыр. 
Ящямиййятли бир фактор кими сясин зийанлы тясирини ашкар едян, онун сявиййясини тяйин едян субйектив 
гиймят сясин гыъыгланды-рыъылыг амили кими тясир етмясидир.  

Елмдя сцбут олунмушдур ки, зещни ямякля мяшьул олан, йарадыъылыьа мейлли хцсуси габилиййятли 
адамлар сяс гыъыгларыны ади пешя сащибляриндян даща ити вя тез дуйуб гябул едирляр. Мящз бу бахымдан 
щай– кцйц йалныз арзуолунмаз вя наращатлыг тюрядян бир манея кими гябул етмяк олар.44  
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Инсанын ешитмя габилиййяти мцхтялиф тезликли сяслярин гаврайышына гаршы мцхтялиф дяряъядя щяссаслыг 
эюстя-рир. Йяни, йцксяк тона гаршы дуйум ашаьы тона олдуьундан даща чох олур. Мцхтялиф эярэинликли сяс 
дальаларынын инсан организиминя тясири йалныз онун интенсивлийиндян дейил, щям дя сясин тезлийиндян 
асылыдыр. Шящяр мцщитинин сакини сяси даща эениш диапозонда ешидя биляр, йяни 20–дян 12000 к/щерся гядяр 
олан сясин санийя ярзиндя дальавари щядди нязяря чатдырмаг мцмкцндцр. Нязяриййяйя ясасян беля 
демяк олар ки, 12000 щерсдян йухары тез-лийя малик олан ултрасяс дальаларына инсан цмумиййятля реаксийа 
вермямялидир. Амма мцшащидяляр сцбут едир ки, бу ъцр ешидилмяз ултратясир инсанда анлашылмаз 
щалсызлыьын вя баш эиъяллянмяляринин ясас сябяби ола биляр.  

Инфрасяс– цмуми тезлийи 20 щерсдян ашаьы олан сяс дальаларыдыр. Бу дальалар да ешидилмяз олдуьу 
щалда организм цчцн бюйцк эярэинлик йарадыр. Чцнкц инсан она гаршы гяти лагейд дейилдир. Франсыз 
алимляри бир сыра тяърц-бялярля исбата йетирмишляр ки, чох ашаьы тезликли ултрасясляр организмдя резонанс 
йарадараг инсанын бцтцн дахили органларына ящямиййятли дяряъядя сирайят едиб онларын нормал функсийасыны 
позараг бир сыра хястяликлярин мян-бяйиня чеврилир. Мящз бу ъящятдян алимляр инфрасяс дальаларыны– «юлцм 
шцасы» адландырмышлар. Щятта ян кичик сявиййядя беля инфрасясин йаратдыьы енержи сащяси бир чох ъидди 
хястяликлярин баш вермясиня сябяб олур. Експери-ментляр эюстярир ки, ясасян 7 щерс тезликли сясляр 
организмя даща эцълц тясир гцввясиня маликдир. Адятян тяййаря сярнишинляри арасында наращатлыьа даща 
чох раст эялинир. Онларын кечирдикляри хошаэялмяз щаллар вя эярэинлик мящз инфрасяслярин тясириля баьлыдыр.  

Инфрасясин узунмцддятли тясири организм цчцн даща тящлцкялидир. Шящяр сакинляринин яксяриййятиндя 
синир позьунлуглары иля мцшайият олунан бир чох хястяликлярин сябяби вя йарадыъысы ясасян инфрасяс 
дальаларыдыр. Ешидилмяз олан бу дальалар ян галын диварлары беля щеч бир манея олмадан чох асанлыгла йарыб 
щяйатымыза вя мяишя-тимизя дахил олурлар.  

Ири шящярлярдя сянайе обйектляри вя няглиййатын йаратдыьы сясляр о ъцмлядян мяишят ъищазлары, радио 
вя телевизийа инсан организми цчцн чох эцълц сяс щцъумлары йарадырлар. Сясин бир чиркляндириъи амил кими 
ятраф мцщитдя йаратдыьы тящлцкя щаванын вя суйун чирклянмяси гядяр чох горхулу вя ъидди проблемдир.  

Инсанда мцхтялиф стресс йарадан ща кцй онун саьламлыьынын вя ращат щяйат тярзинин гянимидир. Сяс 
йал-ныз карлыьын сябябкары дейил. О, ейни заманда организми бир чох физиоложи дяйишкянликляря эятириб 
чыхарыр. Даща дягиг десяк ган– дамар системинин мцхтялиф позулмаларынын, дахили секресийа вязляринин вя 
тяняффцс йолларынын хястяликляринин сябябкарына чеврилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн бу садаланан 
патоложи щаллар мящз сяс– кцйцн тясири алтында синир системиндя баш верян цмуми эярэинлийин нятиъясиндя 
мейдана чыхыр. Сцбут едилмишдир ки, щятта ана бятниндяки дюл беля сяс– кцйцн зярярли тясириндян хали 
дейилдир. Сарсыдыъы, эур сясляр ана бятниндя инкишафа тясир эюстяриб кюрпянин синирляринин эярэинлийиня сябяб 
олур. Ябяс дейилдир ки, чох заман сясин организмя эюстярдийи юлдцрцъц тясири йцксяк радиасийа эцъц иля 
мцгайися едирляр.  

Сясин йаранма сябябляри вя мянбяяляри чох мцхтялиф, щям дя рянэарянэдир.Одур ки, онунла 
мцбаризя дя чохшахяли апарылмалыдыр. Чцнки сяскцй инсанын нормал истиращятиня мане олмагла йанашы 
онун мяняви вя физики эцъцнцн бярпасыны позур, йуху гядяр организм цчцн ваъиб олан просесин 
позулмасына сябяб олур. Мялумдур ки, щайкцй гулаьын сяс анализаторуна тязйиг эюстяряряк онун даим 
эярэин вязиййятдя олмасына шяраит йарадыр. Бу да баш бейин йарымкцряляринин габыг маддясиндя 
тормозланмайа сябяб олур ки, нятиъядя инсанын фяалиййятинин шярти рефлектор принсипи дяйишкянликляря 
мяруз галыр.  

Зещни эярэинлик заманы инсанын хцсусян диггяти вя иш габилиййяти кяскин азалыр. Сяскцй мядянин 
фун-ксийасынын позулмасына эятириб чыхарыр ки, бу да мядядя мцхтялиф йараларын вя гастритлярин йаранмасы 
иля нятиъя-ляня биляр.  

Лакин бцтцн бу дейилянлярдян беля гянаятя дя эялмяк олмаз ки, там сяссиз бир мцщит инсан цчцн 
нормал щал сайылыр. Яксиня беля шяраитин юзц дя чох бюйцк эярэинлик йарадыр. Инсанын иш эцнц ярзиндя 
газандыьы йорьун-луьу азалтмаг явязиня она даща бюйцк язэинлик эятирир вя бу щал хроники йорьунлуг 
вязиййятини алыр. Мящз беля дурумда инсан бир чох хястяликлярин, йяни щипертонийа вя мяркязи синир 
системинин позьунлуьу кими чох тящлцкя-ли хястяликляря мяруз галыр, бизим дцшцндцйцмцздян дя тез вя 
асанлыгла бу бяла эирдабына дцчар олур.  

Инсан организми санки зярэяр дягиглийи гядяр юлчцлмцш вя ъилаланмышдыр. Мящз буна эюря дя о, 
ятраф мцщитдян бцтцн импулслары юз гядяриндя вя нормасында гябул етмяйя габилдир. Одур ки, 
эюзлянилмядян йаранан сяс щцъумларына гаршы чох щяссаслыгла ъаваб верир  

Чцнки бу сяслярин тясири нятиъясиндя веэетатив синир системинин идаря етдийи ган дамарларынын 
тянзимлянмяси кими ваъиб бир функсийа позулур вя сырадан чыхыр. Сяс интенсивлийинин артмасы иля ган 
дамарларынын даралма дяряъяси бир хятт цзря пропорсионал шякилдя уйьун эялир. Интервалдан асылы олмайараг 
баш верян сяс дальалары бцтцнлцкля щяр щансы гыъыгландырыъы шяраитдя дамарларын периферик даралмасына 
сябяб олур. Хошаэялмяз эур сяс цряк дюйцнмяляри ямяля эятирир, ган тязйигини йцксялдир. Бу просес 
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хцсусиля щяссас адамларда даща тез баш верир. Щипертонийайа мяруз галан хястялярин вя инфаркт кечирмиш 
адамларын периферик ган дамарларында сяс нятиъясиндя адреналинин вя норадреналинин мигдары чох йцксялир. 
«Сяс чиркляндириъи»ляри бюйцк шящярлярдя инсан   
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юмрцнц орта щесабла 8– 12 ил азалдыр.Хатырламаг йериня дцшярди ки, сясин стресс габилиййятиндян истифадя 
едяряк бир заманлар гядим Чиндя «сяс гятлляри» дцшцнцлмцш вя бу тяяъъцблц дя олса эениш шякилдя тятбиг 
олунурду.  

Сясин инсан организминя зярярли тясири чох ящатялидир. Чцнки организмимиз вя давранышымыз бу 
фясаддан сюзцн щягиги мянасында чох язиййят чякир. Арашдырмалар эюстярир ки, чох тез– тез сясли– кцйлц 
сащялярдя олан эянълярдя нясли давам етдирмя габилиййяти беля кяскин сурятдя азалыр. Алимляр тясдиг 
едирляр ки, беля шяраит ъинси щяйат фяаллыьынын зяифлямясиня чох эцълц тясир эюстяря биляр. Ядябиййатдан 
беля бир факт мялумдур:узун мцддят щярби аеродром йахынлыьында йашайан 35 йашлы эянъ киши эеъя– 
эцндцз сусмаг билмяйян реактив гырыъы тяййаряля-рин сясиндян язиййят чякдийини щисс едяряк тибби кюмяк 
мягсядиля щякимя мцраъият етдикдя щяким яввялляр там саьлам олан бу эянъдя миокард инфаркты иля 
йанашы ъинси гейри– фяаллыг вя эцъсцзлцк дя ашкар етмишдир.  

«Сяс чиркляндириъи»ляринин зярярли тясири гаршысында инсан там аъиздир. Мясялян эур ишыг сели инсаны 
инстинкт олараг эюзцнц йуммаьа мяъбур едир вя йа йанмаг тящлцкяси щисс етдикдя о дягигя рефлектор 
олараг юзцмцзц бу щалдан горумаьа ъящд едирик. Амма сясин тясир гцввясиня гаршы организмимиздя 
горуйуъу реаксийалар тама-миля йох дяряъясиндядир. Ялбяття бир сыра щалларда ешитмя органында йцксяк 
тезликли вя эур сясляри гябул етмяйя санки уйьунлашма тязащцр едир, еля бил ки, организм мцяййян 
мянада сяся алышыр вя юйряшир. Лакин унутмаг ол-маз ки, бу ъцр бир нюв мяъбури вярдишляр инсана онун 
саьламлыьы бащасына баша эялир. Яэяр гулагларымыз бир мцдафия органы кими сяс гыъыгларыны гябул едиб онун 
зярбяляриня дюзяряк горунмаьа чалышырса да, бу заман щюкмян илк нювбядя синир системимиз 
позунтуларла гаршылашыр. Башга сюзля десяк, гулагларымызы йцкляндирдийимиз сяс дальалары щюкмян 
саьламлыьымызда няися мцяййян бир из гойуб эедир, бизим мцхтялиф стресс щалларына мяруз галмаг 
ещтмалымызы щяйата кечириб ону реаллашдырыр. Мясялян, ешитмя габилиййятини итирмяк тящлцкяси чох эеъ баш 
верся дя организм ондан габаг синир системинин бцтцн функсийаларынын позулмасы кими саьалмасы чох 
мцшкцл олан бир вязиййятля цз– цзя дайаныр.  

Бязи щалларда ешитмя органы мцтямади олараг тякрарланан сясляря юйряшир., бир нюв организмдя 
тякрарланан сяс дальаларына гаршы адаптасийа баш верир. Лакин щеч бир адаптасийа– уйьунлашма организми 
патоложи просесдян, йяни хястялик щалындан хилас едиб горуйа билмяз, о йалныз мцвяггяти олараг бу 
просесин мцддятини мцяййян вахта гядяр узада биляр.  

Бизим гулагларымыз чох зяриф вя щядсиз дяряъядя щяссас бир орган олдуьундан онунла чох инъя 
давран-маьы тяляб едир. Чцнки ону горумагла бярабяр биз бцтцн синирляримизи о ъцмлядян саьламлыьымызы 
мцдафия етмиш олуруг.  

«Сяс чиркляндириъи»ляри иля мцбаризя бу эцнцмцзцн ян актуал вя глобал еколожи проблемляриндян 
биридир. Бу бахымдан ялдя олунан фактлары вя эюстяриъиляри арашдырыб мцвафиг мцбаризя тядбирляри 
щазырламаг реаллыьа там уйьундур. Бу фяалиййят юзц дя еколоэийа сащясиндя, ятраф мцщитин горунмасы вя 
саьламлыг проблемляринин щяллиндя щяр щансы бир уьурунун вя наилиййятин тямяли сайыла биляр.  

Инсан бир биоложи варлыг кими организмляр силсилясинин тябии щялгясидир. Мцасир типли инсан биоложи 
тякамцлдян сосиал тякамцл мярщялясиня кечяряк юзцня гядяр олан бир чох зиддиййятли ъящятляри дяф 
етмиш, мцасир типли сивили-засийанын йаранмасына наил олмушдур. Инсан популасийасында тябии сечмя сосиал 
мцнасибятляри мейдана чыхарараг юз йерини онлара вермишдир.  

Инсан популйасийалары диэяр ъанлыларын популасийасындан фяргли олараг шцурлу сосиал мцнасибятлярля 
характе-ризя олунур. Инсан популйасийалары тякамцл просесиндя нювдахили рягабяти зяифлятмяйя наил олмуш 
вя бу кей-фиййят башга параметрлярля явяз олунмушдур.  

Фярдлярарасы рягабят явязиня популйасийалар арасы рягабят эцълянмиш нятиъядя адят вя янянясиня, 
биоложи вя еколожи хцсусиййятляриня эюря фярглянян иргляр, миллятляр, халглар вя с. кими популйасийалар вя 
даща сонра мцхтялиф сосиал гурулушу олан дювлятляр йаранмышдыр. Антропоэенетикада популйасийа цмуми 
вя азад евляня би-лян инсан групларына дейилир. Сон йцз илликдя елм вя техниканын ъошгун инкишафы 
нятиъясиндя инсан фяалиййятинин биосфер просесляриня тясири тябии амиллярля мцгайися олунаъаг дяряъядя 
артмышдыр. Щазырда академик В.И.Вернадскинин ноосфер консепсийасы гцввяйя минмишдир. О йазырды ки, 
инсанлыг эцълц эеоложи гцввяйя чеври-лир. Инсан юз зящмяти вя ягли иля юз щяйат сявиййясини дяйишя биляр 
вя дяйишмялидир. Тяяссцф ки, Вернадскинин инсан шцуру щаггында мцлащизяляри юзцнц гисмян доьрулдур. 
Доьрудан да шцурун инкишафы инсана елми, техники вя техноложи наилиййятляр формасында еля бир гцввя 
вермишдир ки, бу биосфер просеслярини дяйишмяйя вя онун ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяйя кифайят 
едир. Амма онун шцуру о дяряъяйя чатмайыб ки, щямин ещтийат-лардан биосферин тябии 
ганунауйьунлугларыны позмадан истифадя етсин. Нятиъядя бяшяриййят бюйцк имканлара малик олмасына 
бахмайараг бундан юз марагларынын яксиня истифадя едир, биосферин дайаныглыьыны мцщафизя едян вя 
милйон илляр ярзиндя тякамцл просесляриндя йаранмыш мцнасибятляри позур.  
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Инсанын ятраф мцщитя тясиринин харак-тери вя мигйасы онун биосфердя тутдуьу икили вязиййятля 

мцяййян олунур. Бир тяряфдян инсан биоложи варлыг кими цмуми биоложи дювран системиня дахилдир вя 
мцщитля зярури трофик, енерэетик вя адаптасийа системляриля баьлыдыр. Бу ъцр ялагяляр системиндя инсан бир 
нюв кими аероб мцбадиля типли (йалныз сярбяст О2 олан мцщитдя йашайа билир) щетеротроф– конситент– полифаг 
щцъейрясини тутур. Диэяр тяряфдян инсанлыг йцксяк инкишафлы сосиал системдян иба-рятдир ки, мцщитя техники, 
мяишят вя мядяни ещтийаълары иля ялагядар чох эениш гейри– биоложи тялябляр иряли сцрцр. Нятиъядя тябии 
ещтийатлардан истифадянин мигйасы инсанын тямиз биоложи ещтийаъларындан дяфялярля чох йцксялир. Бунунла 
ялагядар олараг, биоложи ещтийатлар щяддиндян артыг истисмар олунур. Тябии– трофик ялагяляр позулур вя 
дюврана гайытмайан цзви маддялярин мигдары артыр. Тякамцл просесиндя тянзимлянмиш биоложи дювран 
позулур,  

бющран вязиййяти башлайыр вя мцщитин кейфиййяти писляшир. Чыхыш йолу ондадыр ки, инсанлар юз 
тяфяккцрцндян (биликляр топлусундан вя техноложи наилиййятлярдян) йалныз тябии сярвятляри истисмар етмяк 
цчцн дейил, онлары горумаг вя артырмаг цчцн дя истифадя етмялидирляр. Бу вязифяни йериня йетирмяк цчцн 
мцхтялиф дяряъяли биоложи системлярин тябии формалашма вя фяалиййят ганунларыны дяриндян юйрянмяк 
лазымдыр. Бу проблемлярин щяллиня 2 нюгтейи– ня-зярдян йанашылыр; биринъиси антропоэен фяалиййятин биоложи 
системляря тясир етмя механизмляринин юйрянилмясиля ялагядардыр. Бу биоложи системлярин мцщит вя 
антропоэен амилляриня дайаныглыьы проблемидир. Икинъиси ондан иба-рятдир ки, инсан тябии системляря бирбаша 
тясир етмяся дя юз эцндялик фяалиййяти иля онларын йашайыш шяраитлярини дяйишир. Бир чох нювлярин гясдян 
олмаса да тябии ареалларындан кянара апарылмасы вя бир чох диэяр тясирдян екоси-стемлярин тяркибинин вя 
структурунун дяйишмясиня сябяб олур. Шящярляр вя сянайе районлары– агросенозлар вя йени биткиляр 
техноложи ясасында йарадылмыш, лакин биоложи ганунларла йашайан йени еколожи системлярдир. Инсанларын 
гаршысында бу сащядя дуран ясас мясяля мящсулдарлыьы артырмаг мягсядиля еколожи системляри, аьылла идаря 
ет-мяк, антропоэен ландшафтлар шяраитиндя дайаныглы вя мягсядйюнлц екосистемляр гурмагдан ибарятдир. 
Сон иллярин елми тяфяккцрцнцн мящсулу кими мейдана чыхан еколоэийанын антроположи аспектляри проблеми 
мящз дюврцн тя-лябляриндян доьараг еколожи структурларын эярэинлийиндян иряли эялир.  

XX йцзиллийин II йарысындан башлайан эярэин еколожи мцбащися вя дисскусийалар юз реал вя мцсбят 
щяллиня наил олмадыьы цчцн щал– щазырда да арды– арасы кясилмядян даща кяскин шякилдя формалашараг 
давам етмякдядир. Елми арашдырмалар беля бир фикри гятиййятля демяйя ясас верир ки, ятраф мцщит там 
мянада тябият демякдир. Бу бахымдан Б.Г.Розанов юз ясяриндя ятраф мцщитин структуруну даща дольун 
вя мцкяммял шякилдя эюстярмиш-дир. Онун фикринъя инсаны ящатя едян ня варса щамысы ятраф мцщитя 
дахилдир. Инсан ону ящатя едян тябии мцщитля биоложи щяйат сащяси вя истещсал сащяси формасында гаршылыглы 
тясиря эирир. Ятраф мцщит юзцнцн ресурс вя еколожи потенсиалы иля инсана хидмят едир.  

Ятраф мцщит анлайышы чох эениш мявщумдур. Бу бахымдан инсан тяряфиндян онун юйрянилмяси бир 
сыра силсиля елмлярля йанашы ясасян биолоэийа вя инсан еколоэийасы иля сых сурятдя баьлыдыр.  

Биолоэийа елми (биос– щяйат демякдир) ъанлыларын щяйаты вя онун ганунауйьунлуглары щаггында 
елмдир. Бу термин 1802– ъи илдя Ж.Б.Ламарк вя Г.Р.Тревиранс тяряфиндян бир– бириндян асылы олмадан иряли 
сцрцлмцшдцр. Биолоэийа, тябият елмляри арасында хцсуси рол ойнайыр. Тясадцфи дейилдир ки, XX ясрин сону 
биолоэийа ясри адландырылмышдыр. Биолоэийа ъанлы тябияти, организмлярля ъансыз тябият арасында мювъуд олан 
гаршылыглы ялагяни юйрянир. Бцтцн ъанлы организмляр бир– бириндян фярди хцсусиййятляриня эюря фярглянир. 
Лакин онлары бирляшдирян йеэаня хасся щяйатдыр. Бюйцмя вя инкишаф ъанлыларын бцтцн щяйаты бойу давам 
едир. Чох мцряккяб анлайыш олан щяйат– материйанын биоложи щярякят формасыдыр. Бир чох виталист алимляр 
щяйатын щечдян йарандыьы иддиасында олсалар да, материйанын мювъудлуьуну инкар етсяляр дя 
организмлярля мцщитин гаршылыглы ялагясини комплекс шякилдя юйрянян биолоэийа елми бу тясяввцрляри 
дяйишмяйя наил олду. Лакин мцщцм ящямиййят кясб едян бу елм щеч дя бирдян биря йаранмамышдыр. 
Щяля чох гядим дюврлярдя (б.е.я. 384– 322) йунан алими Аристотел тябияти ъанлы (биткиляр, щейванлар, 
инсанлар) вя ъансыз тябиятя бюлдц. Даща сонра Италийа щякими Гален (б.е.я. 131– 200) инсан организминин 
анатомик вя физиоложи тясвирини верди. У.Щарвей (1578– 1637) ися инсанда бюйцк вя кичик ган дювранынын 
олдуьуну кяшф етди. XVII ясрдя Г.Галилей микроскопу ихтира етдикдян сонра ъанлы орга-низмлярин 
гурулушу щаггында тясяввцрляр эенишлянди. Инкишафда олан елмя А.Левенщук бирщцъейряли организмляри 
ашкар етмякля даща бир йенилик эятирди.46 

XVIII ясрдя биолоэийа елминдя даща бир сыра уьурлу наилиййятляр газанылмаьа башланды. Елмин 
тарихиндя К.Линней илкин олараг битки вя щейванларын тяснифатыны верди. XIX ясрин яввялляриндя 
Ж.Б.Ламарк «Зоолоэийанын фялсяфяси» ясяриндя цзви алямин тякамцлц щаггында илк ъясарятли фикир сюйляди. 

Инэилис алими Чарлз Дарвин XIX ясрдя цзви алямин тарихи инкишаф ганунауйьунлугларыны 
мцяййянляшдирдий-индян тябият щадисяляриня гаршы олан сящв идеалист тясяввцрляр инкар олунмаьа башлады. 
Чцнки цзви алям, щяйат щеч заман дяйишмяз галмыр. О, даим щярякятдя вя инкишафдадыр. Цзви алямин бу 
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хцсусиййятлярини юйрянмяк биолоэийа елминин ясас вязифяляриндян бири олдуьундан бу елм Йер цзяриндя 
щяйатын чохшякиллийини, онун тяшкили-нин мцхтялиф сявиййялярини: щцъейря, тохума, организм, популйасийа, 
нюв, биоэеосеноз вя биосфери юйрянир. Тякамцл тялими биолоэийа елминин эяляъяк инкишафына тякан верди. 
Нятиъядя, Ч.Дарвин тякамцлцн ясас щярякятве-риъи гцввялярини формалашдырды. 

1838– 1839– ъу иллярдя алман алимляри Маттиас Шлейден вя Теодор Шванн тяряфиндян йарадылан 
щцъейря нязяриййяси бир гядяр сонра Рудолф Вирхов тяряфиндян даща да тякмилляшдирилди. 1859– ъу илдя 
чех алими Грегор Мендел тяряфиндян дащийаня ирсиййят ганунауйьунлуглары кяшф олунду. 

Азярбайъанда Дарвин тялиминин вя цмумиликдя биолоэийанын инкишафына вя йайылмасына Щясян бяй 
Зярда-би бюйцк хидмят эюстярмишдир.  

XX йцзиллийин ян популйар елми олан биолоэийанын щазырда да бир сыра йени сащяляри йараныр, диэяр 
елмлярля ялагяли бюлмяляри формалашыр. XX ясрдя инсанын космосу фятщ етмясиля ялагядар бюйцк эяляъяйи 
олан космик биолоэийа елми йаранмышдыр.  

Организмлярин щяйат фяалиййяти хариъи мцщитля сых ялагядардыр; чцнки мцщитля организмляр арасында 
даим маддяляр вя енержи мцбадиляси баш верир. Бу бахымдан организмля мцщит арасында эедян гаршылыглы 
ялагянин юй-рянилмяси биолоэийанын ясас тядгигат сащяляриндян бири олан организм– мцщит 
мцнасибятляринин арашдырыъысы кими еколоэийа елминин йаранмасына сябяб олду. Ъанлы организмлярин Йер 
кцрясиндя йашадыьы сфер олан биосфер термини илк дяфя Ж.Б.Ламарк вя Е.Зйусе тяряфиндян ишлянмишдир. 
Биосфердя сярбяст оксиэен йарандыгдан сонра мцасир битки вя щейванларын йашамасы мцмкцн олмушдур. 
Она эюря дя биолоэийа елми организмляри бцтцн сявиййяляр-дян башлайараг биосфер сявиййясинядяк 
юйрянир.  

Биосфердя ъанлы организмлярин юйрянилмяси биоложи ганунауйьунлуглара ясасланыр вя тябии мцщитя 
уйьун апарылыр. Организми ящатя едян мцщит писляшярся, онун щяйат фяалиййяти тядриъян зяифляйиб мящв 
олар. Мцщит инсан ъямиййятиня дя ейни тярздя тясир едир. Она эюря дя бяшяриййят ъанлы организмлярин 
горунмасы проблеминя эениш йер верир, тябиятя гайьы эюстярир. Тябиятин мцщафизяси бцтцн тябии варлыгларын 
вя ресурсларын горунмасы де-мякдир. Тябиятин мцщафизяси дцнйада ян актуал проблем олдуьундан 100– 
дян чох дювлятин дахил олдуьу Тябия-тин Мцщафизясинин Бейнялхалг Иттифагы кими (Т.М.Б.И.) нящянэ бир 
гурум йарадылмышдыр. Тябиятин мцщафизяси проблеми мцщцм дювлят вя бяшяри ящямиййят кясб етдийи цчцн 
ону горумаг бир зяруриййят кими щамынын боръу-дур.  

Бяшяриййят йарандыьы вахтдан индийя кими ону ящатя едян тябиятя тясир эюстярир. Щяля илк ибтидаи 
йашайыш дюврцндян инсанлар ятраф мцщитля щесаблашмаьа мяъбур олмушлар. Чцнки мцвафиг, ялверишли 
сыьынаъаг йери сечмяк, ярзаг ялдя етмяк цчцн ятраф мцщитин хцсусиййятлярини, биткилярин веэетасийа, 
щейванларын артыб чохалмасы, миграсийа принсиплярини вя с. юйрянмяк лазым эялмишдир.Й.Одум (1975) 
эюстярир ки, бу эцн щяр биримизин зибил сябяти цчцн истифадя етдийимиз кичик сащя сабащкы адам цчцн щяйат 
яразиси щесаб олуна биляр. 

Билдийимиз кими еколоэийа дедикдя ъанлы тябият вя онун айры– айры цнсцрляри иля хариъи алямин 
гаршылыглы мцнасибятлярини юйрянян елм нязярдя тутулур. Щиппократ вя Аристотелин ясярляриндя башга елм 
сащяляри кими, еколоэийа елми барясиндя дя анлайыш верилмишдир. Лакин йунанлар «еколоэийа» терминини 
ишлятмямишляр. Бу сюз йунан мяншяли олса да ону илк дяфя алман биологу Ернест Щеккел ишлятмишдир. 

Инкишаф нюгтейи нязяринъя ясасян XX ясрин яввялляриня тясадцф едян бу елмин тяблиьинин ясас 
мягсяди, ясл мянада, «йцз дяфя юлчмяк, бир дяфя бичмяк»дир. Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, бир сыра Гярб 
юлкяляриндя еколоэийа елми сярбяст фянн кими университетлярдя, институтларда, коллеълярдя тядрис олунур. 
Буна мисал олараг Франсаны эюстярмяк олар ки, орада 1970– ъи илдян бяри агрономийа, кимйа, 
технолоэийа, тибб вя башга али ихтисас мяктябляриндя еколоэийа елми сярбяст фянн кими дярс програмына 
дахил едилмишдир. 

Ейни заманда еколоэийа елми сащясиндя газанылан уьур вя нятиъялярин тяблиь едилмяси чапдан 
чыхан яйани вяситялярдян дя чох асылыдыр. Бу ваъиб мясяля цчцн дярс вясаитляринин, елми– кцтляви 
китабларын чап олунуб эениш мигйасда йайылмасынын чох бюйцк ящямиййяти вардыр. Шцурлу сакини 
олдуьумуз Ана тябиятин инъялийини дярк едиб онун милйон илляр ярзиндя формалашмыш 
ганунауйьунлугларыны горумаьын ваъиблийини билмяк щамы цчцн зяруридир.  

Еколоэийа елминин ясас мцддяалары ъанлы вя ъансыз алямин щансы ганунлара ясасян формалашмасыны 
вя мювъудлуьуну шярщ едир. Бу фикри айдынлашдырмаьын илк зяруряти биосфер анлайышынын изащыны тяляб едир. 
Биосфер анлайышы илк дяфя Ламарк тяряфиндян тяклиф олунса да, бу терминин мцяййян гядяр 
дягигляшдирилмяси вя мцасир елми дялиллярля айдынлашдырылмасы дащи рус алими В.Н.Вернадскинин ады иля 
баьлыдыр. Биосфер термининин мцддяаларыны системляшдириб она елми истигамят вердийиня эюря мцтярягги 
иътимаиййят В.Н.Вернадскини еколоэийа елминин баниси щесаб едир.  Беляликля, биосфер дедикдя планетдя 
ъанлы алямин мювъудлуьу мцмкцн олан гуру, щава вя су мцщити нязярдя тутулур. Демяли, еколоэийа елми 
биоложи груплар вя онларын функсийаларынын гуруда, суда вя щавада эедиши просеслярини шярщ едир. Бу 



149 

 

бахымдан инсанлар тябиятин бир щиссяси кими юйрянилир. Буна эюря дя Уй-ебстер еколоэийанын ясас 
мащиййятини ъанлы алямля мцщит арасындакы гаршылыглы ялагялярин юйрянилмяси щесаб едир. 

Тябият елмляринин мцасир инкишаф сявиййясини нязяря алараг щяр бир елм сащясини мцъярряд шякилдя 
эю-стярмяк о гядяр дя асан дейилдир. Чцнки тябиятин юзцндян ямяля эялян елмляр дя онун ганунлары кими 
бир– бири иля гырылмаз теллярля баьлыдыр. Буна бахмайараг даща айдын дярк етмяк вя онун мцддяаларыны 
эцндялик щяйаты-мызда тятбиг етмяк цчцн елмин щяр бир сащяси айрыъа мцкяммял шякилдя юйрянилмялидир. 
Бу бахымдан еколоэийа елмини даща йыьъам, мцмкцн гядяр садя тясяввцр етмяк цчцн ону «ятраф 
мцщитин биолоэийасы» адландыра биля-рик.   

Биолоэийа елминдя еколоэийаны да бир нечя голабюлмяк мяслящят эюрцлцр. Чцнки бу принсип 
ясасында ъанлы алямин вя онлары ящатя едян мцщитин айры– айрылыгда юйрянилмяси истяр елми, истярся дя 
практики ъящятдян даща сямяряли вя лайиглидир.  

Инди щяр бир адам «тябият» дедикдя ону ящятя едян хариъи алямиучан, сцрцнян, гачан, суда цзян 
йцз минлярля щейван– щяшярат нювлярини, илк бахышда щеч бир ъанлынын йашадыьы эцман едилмяйян мцхтялиф 
мцщит шя-раитиня уйьунлашыб йашайан даща дягиг ифадя етсяк, «щяр бир ъанлы варлыьын гырылмаз теллярля 
баьлы» юз евини ня-зярдя тутур. Илк бахышда еля эюрцнцр ки, эуйа йцксяк даь зирвяляриндя, сящралар вя 
ъянэялликлярдя, гцтб бузлагла-рында йашайан щейванлар арасында ня уйьунлуг, ня дя ялагя мювъуддур. 
Яслиндя ися планетин щяр йериндя ъанлы алям ейни еколожи гануна табедир. Чцнки тябиятин ъанлы алями щям 
бир– бири иля цзви сурятдя баьлыдыр вя щям дя мцщитин абиотик факторларындан кянарда инкишаф етмир. Бу ъцр 
гаршылыглы ялагяляря щяр аддымда раст эялмяк мцмкцндцр. Мясяля бурасындадыр ки, тябият юзц бу 
гаршылыглы ялагяни щейрятамиз шякилдя тяшкил етдийи кими ону тянзимлямяйи дя баъарыр. Йяни торпагдакы 
минерал маддяляри мянимсяйиб инкишаф едян битки вя щейванат алями юз щяйатыны баша вурандан сонра 
йеня дя торпагда чцрцйцр, мцщитин тякрар щяйат цчцн эяряклийини тямин едир. Атмосфер щавасынын да 
мцасир тяркибдя сабит галмасы, йеня дя щейванат алямиля биткилярин гаршылыглы мцнасибяти-нин бирэя 
иърасынын тязащцр формасыдыр. Дцнйада цзви варлыьын ясасы щидроэенля карбон газынын фасилясиз олараг 
бярпа олунмасындан асылыдыр. Тябии йолла карбон газыны атмосферя гайтаран щейванат алями, оксиэени ися 
бярпа едян биткилярдир. Демяли, бу данылмаз фактдыр ки, битки вя щейванларын Йер кцрясинин щяр йериндя 
гаршылыглы сурятля инкишафы там мянада щяйатын мювъудлуьунун ясасыны тяшкил едир.  

Щейван вя биткилярин Йер кцрясиндя йайылмасы узун мцддятли тякамцл дюврц кечмишдир. Ъанлы 
алямин гитя-ляр, зоналар цзря ъямлянмяси принсипинин ганунауйьунлуьу, ъоьрафи кяшфляр ясри сайылан XV 
ясрдян башлайараг юйрянилир. Щейванларын ъоьрафи яразилярдя йайылмасы фактларыны илк дяфя 1858– ъи илдя 
инэилис тябиятшцнасы Филип Латли Склетер системляшдирмишдир. Сонрадан бу систем Алфред Уеллес тяряфиндян 
даща мцкяммял формада тякмилляшдирилмишдир.5 О, ъанлы алямин Йер кцрясиндя йайылмасынын алты ъоьрафи 
яразийя бюлцнмяси принсипини иряли сцрмцшдцр. А.Уеллесин йаратдыьы ъоьрафи вилайятляр иглим шяраитиня вя 
топографик хцсусиййятляря ясасланыр. Биосферин тяркиб щиссяляриня Йерин биомлары да дейилир. Биосферин 
тяркиб етибариля асимметрик эюрцнмясиня бахмайараг онун щяр бир сащясиндя ъанлы алям мцяййян 
гануна ясасян ъямлянмишдир. Ясасян екосистемин йерляшмяси, пайланмасынын ъоьрафийасы ири сащяли 
яразиляр цзря тядгиг едилир, йяни ъанлы алямин хцсусиййятляри континентал мигйасда тящлил олунур. «Биом» 
термининин мянасыщяр щансы ъоьрафи яразидя ъанлы организмлярин щямряйлийи демякдир. Щал– щазырда Йер 
цзяриндя алты биом олдуьу тясдиг едилмишдир.  

Дцнйада еля бир ъанлы йохдур ки, о хариъи тясирляря мяруз галмасын вя йашадыьы ятраф мцщитя тясир 
эюстяр-мясин. Она эюря дя сон вахтлар айдын олур ки, тябиятдя мювъуд олан ъанлы алямин йаратдыьы 
зооъоьрафи еколожи тор инсанлары да ящатя едир. Мяшщур инэилис екологу Марстон «Мешя вя дяниз» 
китабында йазыр ки, мян щеч ъцр тясяввцрцмя эятиря билмирям ки, тябияти корлайыб, ъылыз худбин вя сцни 
мцщитля ящатя олунан инсан юзцнц ня дя-ряъядя азад вя тящлцкясиз щисс едяъяк. Инсан зякасы, онун 
имканы щцдудсуздур. Тябиятин айрылмаз щиссяси– инсанлар саь галмаг цчцн бцтцн ъанлы алями горумалыдыр 
ки, юзляри дя мящв олмасынлар. 

Тябиятля ъанлы организмлярин бирэя, йанашы йашамаг ганунауйьунлуглары узун илляр бойу 
формалашмышдыр. Бирэя йашамаг принсипляри няинки щейванлар вя биткиляр арасында тянзимлянир, щятта битки 
иля щейванларын бир–бириндян асылылыьы да бу тябии ганунауйьунлуьа ясасланыр.  

Ъанлы алямин йанашы йашамасы, мцщитя уйьунлашмасы щейрятамиз дяряъядя чохъящятли вя инъядир. 
Мцщитя уйьунлашан ъанлы организмлярин давранышы, бир– бириня мцнасибяти ня гядяр мцряккяб олса да, 
йашамаг принсипи-нин ясасы бир груп ъанлынын ямяля эятирдийи енержидян диэяр групун биринъийя зийан 
вурмадан истифадя етмясидир. Йяни щяр бир ъанлынын варлыьы цчцн ваъиб олан енержи ахымы бириндян о бириня 
кечир. Енержи ахымыны тябиятин юзц тянзимляйир вя консументля продусентин бирэя йашамасы еля 
йарадылмышдыр ки, щяр икисинин популйасийасы вя би-окцтляси дцз мцтанасиб вязиййятдя инкишаф едир. Яэяр 
консумент организмлярин щяр щансы мцяййян «тязйиги» продусентин мигдарынын азалмасы иля 
нятиъялянярся, бу заман мцвафиг чатышмамазлыглар цзцндян онларын юзляри дя мящв ола билярляр.  
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Тябиятля йан– йана йашамаг, щямин яразидя ямяля эялян ъанлы алямин бир– бириня мцнасибятинин 
тябии йолла низамланмасына, тянзимлянмясиня ясасланыр. Ъанлылар арасында гаршылыглы мцнасибятляр еля 
гурулмушдур ки, щяр щансы сябябдян сычрайышла инкишаф едян бир нюв, сонракы мярщялядя кяскин дяряъядя 
азалыр (тябии факторлар, хястяликляр вя с.) вя нятиъядя зярури олан сабитлик вя мцвазинят дяряъяси йенидян 
бярпа олунур.  

Ъанлы алямин мювъудлуьу цчцн енержи ахымынын бир ъанлыдан диэяриня ютцрцлмяси ваъиб шяртдир. 
Щяр щансы мцщитдя бирэя щяйат тярзи кечирян организмляр арасында енержи йыьымы мцхтялиф 
каналларла дювр едир. Буна гида силсиляси вя йа гида зянъири ады верилмишдир. Бу анлайыш шяраит вя 
мцщитдян асылы олараг чох вя аз пиллялидир. Онун бясит шякилдя изащы эюстярир ки, ъанлы алямин 
ялагяси цчцн ясас мянбя гида зянъириндян ибарятдир; бунун ися ясасян 3 формасы вардыр: 1. 
Йыртыъылыг зянъири; 2 Паразитлик зянъири вя 3. Сапровитизм зянъири. Цмумиййятля гида силси-лясинин 
тяшкили принсипи еля гурулмушдур ки, мянимсянилян щейванларын цмуми сайы вя биокцтляси 
мянимсяйян щейванлардан чох олур вя ейни заманда биринъилярин артым сцряти икинъилярдян 
йцксякдир. Тябиятдя вящши щейванларын беля бирэя, йанашы йашамаг хцсусиййятляри о гядяр инъя 
вя зяриф шякилдя тянзимляниб ки, бязян тябии шяраитин кяскин дяйишмяси заманы да кямиййят 
сабитлийи инстиктив шякилдя мцщафизя олунур (Фишер. 1976). 

Узун илляр бойу инсанлар, щятта биологларын яксяриййяти «хейирли» вя «зийанлы»– дейя щейванлары ики 
гисмя айырмышдылар. Лакин сон вахтлар сцбута йетирилмишдир ки, еколоэийанын сабит сахланмасы цчцн гида 
силсиляси принсипи-ня ясасян ъанлы алямин бцтцн цзвляринин горунмасынын чох бюйцк ящямиййяти вардыр. 
Бурадан беля нятиъя щасил етмяк олар ки, ейни шяраитдя «зийанлы сайылан организм башга шяраитдя «хейирли» 
щесаб олуна биляр. Лакин буна бахмайараг инсанлар фасилясиз олараг зийанвериъилярля мцбаризя мягсядиля 
йцзлярля зящярли маддянин тябиятя тятбигиня наил олмушлар. Унутмаг олмаз ки, щяр нюв зийанвериъийя 
гаршы зящярли маддя ишлядян заман онларын тябии дцшмянляриндян башга щятта юзцмцз цчцн дя файдалы 
сайылан бир чох «эцнащсыз» ъанлылары мящв едирик. Зя-щярли кимйяви маддялярин щяр щансы конкрет 
мягсядля тятбигинин ящатя даиряси эениш тящлил олунмалыдыр. Бу маддяляр еля сечилмялидир ки, онларын 
мянфи тясири йалныз нязярдя тутулан зийанвериъийя гаршы йюнялдилсин. Щямин маддялярин фярди тясир 
хцсусиййяти ясас мейар олмалыдыр.  

Мцяййян яразидя йашайан щейванлар групунун щяр бир нювц юз араларында йаратдыглары гаршылыглы 
мцнаси-бятля онлара ваъиб олан мухтариййяти йарада билмишляр. Йяни, мцхтялиф сябябдян щяр нюв щейван 
цчцн эярэин ан йаранарса, о заман тящлцкя гаршысында галан щейванлар юз вязиййятлярини йахшылашдырмаг 
цчцн ятраф мцщитин «ещ-тийат» мянбяляриндян истифадя етмяйя чалышырлар. Планетимиздя мювъуд олан бир 
милйондан артыг щейван вя битки нювляри илляр бойу тябиятин рянэарянэ тязадларына давам эятирмишляр. Бу 
принсипя эюря ъанлы груплар ичярисиндя узун иллярдян бяри юмцр сцрян щяр щансы нюв щейванын кюкцнцн 
кясилмяси (тябии йолла) надир щадися щесаб едилир. Лакин инсанларын биосферя тясири нятиъясиндя планетин щяр 
йериндя йцзлярля щейван вя биткинин кюкцнцн кясилмяси тящлцкяси йаранмышдыр.  

Еколожи яразидя ъямляшян щейван вя биткилярин щяр нювц цчцн ян мцщцм проблемлярдян бири 
онларын нор-мал инкишафыны тямин едян ярази сащясиня малик олмасыдыр. Биосенозун формалашмасы узун 
вахт тяляб едир вя бу инкишаф чох мярщялялидир. Бу вязиййят биосенозун бцтцн цзвляри иля ятраф мцщит 
арасында гаршылыглы мцнасибят йаранана гядяр давам едир. Буна эюря дя щяр бир биосенозун ятраф мцщитля 
таразлашмасы он мин, щятта бязян йцз мин иля баша чатыр. Ейни заманда узун мцддят вахт тяляб едян тябии 
мцвазинят даим дяйишкян олур. Чцнки Йер габыьында, ятраф мцщитдя ямяля эялян щяр щансы дяйишиклик 
биосенозун мцщитля мцнасибятиндя йаранан та-разлыьы позур. Бу дяйишиклик шяраитля баьлы олараг тядриъян 
баш верир вя йахуд тябии фялакятляр нятиъясиндя даща да кяскинляшир. Биосенозун бир вя йа бир нечя 
цзвцнцн арадан чыхмасы биосферин йаваш– йаваш дяйишилмяси (иглим, щава, су) сайясиндя йарана биляр. 
Лакин тсикл пцскцрмяляри, эцълц зярзяляляр, йаньынлар, торпаг сцрцшмяляри кими тябии фялакятляр гыса 
мцддятли олсалар да биосенозун кяскин дяряъядя дяйишмясиня вя бязи щалларда щятта онун тамамиля 
мящвиня эятириб чыхарыр.  
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                                                                    Mühazirə: 23 
                                                  Təbii sosial mühitdə insan davranışı 
 
Ади щалларда инсан олмайан йерлярдя (бязян дя онун фяал мцдахилясиня бахмайараг) бцтцн 

щейванлар вя биткиляр чох инъя теллярля бир– бириля ялагядар олса да узун тарихи инкишаф дюврцндя юзляринин 
нюв сабитликлярини сах-ламышлар. Бир нювцн о бириня нисбятян тяърид олунмуш вязиййятдя инкишаф етмяси 
цчцн мцхтялиф биоложи механизм-ляр вардыр. Яэяр беля олмасайды онда нювляр чохдан гарышарды, щяр нювцн 
юзцнцгорума механизми щямин нювцн эенетик фондунун ясасыны тяшкил едир. Мяшщур еколог Чарлз Елтон 
«Тябиятя гаршы юз ямялляримизля бизим сящв етмяйя щаггымыз йохдур» демякля, бир даща инсанлары 
тябиятля мцнасибятдя ещтийатлы вя йеня дя ещтийатлы ол-маьа чаьырыр.59 

Вахтиля шаир Френсис Томпсон йазмышдыр: «Сян чичяйя тохунмагла улдузу да наращат едирсян...». Бу 
сюзлярин мянасы илк бахышда романтик эюрцнся дя, ясл щягигятдя ися доьрудан да сяма ъисмляринин 
щярякяти иля Йерин ъанлы мяхлугу арасында ялагя мювъуддур.  

Ъанлы алям тякъя Эцняшин ишыьы вя истисини мянимсямякля кифайятлянмир. Онларда Эцняш 
вязиййятини, Айын фязаларыны, Йерин щярякятини дянизлярин габарма ритмини, космик шцаларын интенсивлийини 
вя с. дягиг мцяййянляшдирмяк габилиййяти вардыр. Сяъиййявидир ки, битки вя щейванларын асанлыгла щисс 
етдикляри силсиля дяйи-шикликлярин чохуну биз инсанлар ня дуйур, ня дя дярк едирик. Анъаг мараглыдыр ки, 
инсанлар тяряфиндян йетишдирилян биткиляр вя щейванлар йцз мин илляр кечся дя йеня дя Йерин Эцняш 
ятрафына фырланмасы нятиъясиндя баш верян фя-силлярин, эеъя эцндцзцн бир– бирини явяз етмяси ритминя 
уйьун шякилдя доьуб тюряйирляр. Каинатда ъанлы мяхлу-гун тябии ритмя уйьун олараг инкишафынын олдугъа 
бюйцк биоложи ящямиййяти вардыр.  

Тябиятдя ъанлылар арасында тякамцл бойу формалашан ялагяляр о гядяр мцряккябдир ки, онлары 
гаршылыглы йардым, йахуд да дишлярин, ъайнагларын ганлы мцбаризяси кими бир– бириндян фярглянян 
мцнасибятлярдян айырмаг чох вахт чятин олур. Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, инэилис алими А.Й.Шилли щяр бир 
гушу учан зоопарк адландырмышдыр.  

Бир чох тядгигатчылар, о ъцмлядян бир сыра биологлар паразитляря лазымсыз, ян ийрянъ мяхлуг кими 
бахырлар. Яслиндя ися паразитизм тябиятдя лабцд сайылан хцсуси щяйат– йашайыш формасыдыр. Тяяъъцблц 
эюрцнся дя инсан чох зяриф мяхлугдур. Тарих бойу о бир чох йыртыъыларын гурбаны олмушдур. Ибтидаи 
мяхлугун– паразитлярин инсан орга-   

низминя тясир эюстярмяси заманы тюрянян тязадлары «хястялик» вя бу дяйишикликляри йарадан 
варлыглары ися «пара-зитляр» адландырырлар. Артыг сцбут едилмишдир ки, бир чох хястяликлярин, ясасян дя грипин 
эениш йайылмасынын башлыъа сябябляриндян бири еколожи мцщитин дяйишилмясидир. Суйун, щаванын вя торпаьын 
чирклянмяси инсан организминя бюйцк зийан вурур, онун тябии мцгавимят габилиййятини (резистенсийаны) 
зяифлядир. Башга ъанлылара нисбятян инса-нын йени мцщитя уйьунлашмасы– йяни адаптасийасы даща лянэ 
эедир. Бундан ялавя мцасир няглиййат васитялярин-дян хидмяти истифадя дя юзлцйцндя йолухуъу 
хястяликлярин асанлыгла йайылмасыны тезляшдирир вя она зямин йарадыр. Популйасийанын сыхлыьы онларын 
ялагяси иля дцз мцтянасибдир вя бу да кечириъилярин тез йайылмасына сябяб олур. Инди буна эюря дя 
инсанлары тягиб едян хястяликляри «сивилизасийа хястяликляри» адландырырдылар.  

Истяр инсанларын, истярся дя щейванларын вя биткилярин кечиъи хястяликляри ъанлы алямин бцтцн 
нцмайяндяляри арасында юзэянин щесабына йашамаг мейлинин эениш йайылмасы нятиъясиндя мейдана чыхыр.  

Тябиятдя мювъуд олан ъанлылар– йыртыъылардан вя паразитлярдян тяшкил едилян, сону эюрцнмяйян 
мцряккяб зянъиря бянзяйирляр.  

Ъанлы алямдя давам едян арды– арасы кясилмяйян мцбаризялярин мащиййяти алимляр арасында даим 
гызьын мцбащисяляря ясас йаратмышдыр. Чарлз Дарвинин вя Алфред Уоллесин щейванлар арасында мювъуд 
тябии мцбаризя принсипляриня ясасланын Томас Щанксли эюстярир: «щейванат аляминдя фасилясиз давам едян 
мцбаризя гладиаторла-рын юлцм– дирим мцбаризясини хатырладыр. Милйон илляр бойу эеъя– эцндцз давам 
едян ганлы гаршылашмаларда йал-ныз эцълцляр, чевикляр вя аьыллылар галиб эялирляр» 

Ъанлы алямдя йаранан паразитизмин вя башга гаршылыглы ялагялярин даща ятрафлы юйрянилмяси 
нятиъясиндя мялум олмушдур ки, тякамцл просесиндя организмляр арасында бир– бириня гаршы «лагейдлик» 
мцнасибяти дя йара-ныр. Бу бахымдан щяр ики фярд арасында йаранан мцштяряк файдалылыг, йяни мутуализм 
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мцнасибяти паразитизм ща-дисясинин там яксидир. Инсанларла биткиляр арасында да мцяййян мянада 
мутуалистик мцнасибятляря раст эялмяк мцмкцндцр. Гейд етмяк лазымдыр ки,мцштяряк щяйат тярзиня 
алышан ъанлылар бир– бириня гаршы ещтийатлы, мяъази мянада дейился мещрибан олмадыгда, щямин ялагяляр 
асанлыгла паразитизмя чеврилир. Там паразитизм щадисясинин якси сайылан мцнасибятлярдян бири дя нисби 
паразитликдир. Партнйорлардан биринин хейир эюрмяси о биринин щяйаты цчцн тящлцкя йаратмырса, бу ъцр 
мцнасибятляр комменсализм адланыр.  

Ян нящайят гейд олунан гыса фактлар эюстярир ки, тябиятдя мювъуд олан ъанлылар арасында гаршылыглы 
мцнаси-бятляр, щяйат тярзляри мцряккяб вя чохъящятлидир. Тябиидир ки, беля мцнасибятляр аляминдя 
щейванларын мцхтялиф щяйат тярзи сечмяляриндя тябият мцдриклик етмишдир. Яэяр беля олмасайды, бу юлцм– 
дирим мцбаризясиндя ъанлы алям милйон илляр бойу саь– саламат эялиб мцасир дювря чата билмязди. 

Тябии мцбаризянин ясас мащиййяти ондан ибарятдир ки, щяр щансы биотопда мцхтялиф нюв щейванлара 
раст эя-линир вя онлар еколожи тахчалар цзря пайландыьындан бош йер галмыр, нятиъядя торпаьын, яразинин, 
цмуми енержи ба-лансында иштиракы тямин едилир. Тябиятин ян башлыъа вязифяси вя функсийасы да мящз бундан 
ибарятдир. Гейд олун-дуьу кими тябиятдя мювъуд олан ъанлылар ичярисиндя инсан ян надир мяхлугдур. Инсан 
йеэаня ъанлыдыр ки, тябиятин бир чох щадисяляриня гаршы ихтисаслашмышдыр. Ону башга ъанлылардан 
фяргляндирян мцщцм ъящятлярдян бири дя одур ки, о даща чох еколожи тахча тутмаг габилиййяти 
газанмышдыр. Бу сябябдян дя инсан щяр йердя– Арктикадан тутмуш тропикя гядяр йерляшян яразидя 
йашайыр. Йашайыш тярзиня уйьун олараг башга ъанлылардан фярглянир вя мцхтя-лиф нювляря парчаланмыр вя 
айры– айры еколожи тахчайа ещтийаъы йохдур.  

Тябии сечмя вя узун тякамцл дюврц кечирян адаптасийа просеслярини гябул етмяк вя она 
йийялянмяк явя-зиня, инсан юз зякасы вя ямяйи иля од, палтар, алятсилащ вя с. кими эярякли васитяляря 
йийялянмишдир. Бцтцн бу кейфиййятляр инсана башга ъанлылара нясиб олмайан эцъ, гцввя вя баъарыг 
вермишдир. Инсанларда тякамцл ганунла-рына уйьун инкишаф едян ян али шцур, тяфяккцр еля бир эцъя, 
гцввяйя маликдир ки, онларын кюмяйиля инсан милйард иллярин бящряси сайылан еколожи ялагяляри, ъанлы 
алямин йашама, инкишаф ганунларыны, цзви варлыьын бир чох ганунауйьунлугларыны идаря едяр бцтцн тябиятин 
даща да чичяклянмясиня, ъанлы варлыьын артыб чохалмасына вя с. тярягги-нин даща да йцксялмясиня эениш 
имкан вя зямин йарада биляр!  

Ракетляр, космик эямиляр вя нцвя ясри сайылан мцасир дюврцмцздя инсанын Йер кцрясиня 
мцнасибяти хейли дяйишмишдир. Лакин етираф етмялийик ки, бу дяйишиклик щеч дя щяр йердя тябиятин хейриня 
йюнялдилмямишдир.  

Бцтцн ъанлы алямин бешийи олан планетимиз щягигятдя чох да бюйцк дейилдир. Тябиятин мцщафизяси 
анлайышы тарих бойу инсанлары щеч дя индики кими дцшцндцрмямишдир. Узун илляр бойу йер кцрясинин Инсанлар 
тяряфиндян фятщ олунмасы сон дяряъя плансыз вя гайьысыз апарылмышдыр. Тябияти рам едян инсан юз 
ямялинин агибятиня фикир вермямишдир. Тябиятин бир– бириля гырылмаз ялагялярля баьлы дахили инкишаф 
ганунларынын юйрянилмясиня, онларын мцщафизя вя иърасына мане олмамаьа сяй эюстярилмямишдир. 
Биосферин чирклянмяси (мцасир сявиййядя олмаса да) тарих бойу давам етдийиндян ерамыздан яввялдя дя 
вя сонралар да дащи мцтяффяккирлярин (мяс. Аристотел) даим диггятини ъялб етмишдир вя онлар да юз 
нювбясиндя тябиятя гаршы гайьыкешлийи тяблиь етмишляр.64 Лакин инса-нын тябиятя мцдахиляси XX ясрдя 
яфсаняви характер алмышдыр. Она эюря дя сонунъу йцзиллийин ян дящшятли бялаларындан бири инсанын юз яли иля 
йаратдыьы еколожи бющрандыр. Суйун, торпаьын вя щаванын глобал мигйасда чирклянмяси инди щеч кимдя 
шцбщя йаратмыр. Бейнялхалг Екологлар Ъямиййятинин 1983– ъц ил гятнамясиндя 30  

эюстярилмишдир ки, бу эцн нцвяни рам едян инсан щеч дя ибтидаи дюврдя йашайан инсан гаршысында 
гурурланмамалыдыр. Доьрудан да ибтидаи инсанлар мцасир инсанларла мцгайисядя тябиятя гаршы мцнасибятдя 
амансыз олмамыш, еколожи ганунлары мцасир инсандан даща мцкяммял горумушлар. Ъясарятля демяк олар 
ки, кечмиш инсан юзцнц тябиятин бир щиссяси, ятраф мцщитя баьлы саймышдыр. Сцбут олунмушдур ки, ибтидаи 
инсан ов заманы щеч вахт бцтцн сцрцнц гырмамышдыр. Гядим инсан тябии сечмя принсипиня уйьун шякилдя 
ов етмишдир. Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, бцтцн ибтидаи инсанларын мядяниййятиня хас ян парлаг яламят 
тотемизмдир, йяни бир груп инсанын щяр щансы бир яшйа вя йа щейванла гощумлуьу демякдир. Щяр щансы бир 
щейваны юзцня тотем сечян инсанлар, ялбяття ки, онун мцщафизяси гайьысына галмышлар. Щазырда примитив 
сайылан бир чох халглар бюйцк еколожи щиссиййата маликдирляр. Мисал цчцн Ъянуби Американын тропик 
мешяляриндя йашайан щиндулар ятраф мцщити чох эюзял дярк едирляр. Тябиятя гайьы бахымындан буддизм дя 
чох мараглыдыр. Буддизмя эюря щейванлар мцщафизя едилмялидирляр. Чцнки Будда щяйатын бцтцн тязащцр 
формаларыны горумаьа чаьырыр вя бцтцн гяддарлыг цнсцрлярини рядд едир. Ябяс йеря дейилдир ки, Асийа 
гитясиндя буддизм йайылан яразиляри тябии горуг сайырлар. Бу тарихи дялиллярдян беля бир мянтиги суал 
мейдана чыхыр ки, бяс эюрясян инсан щансы замандан етибарян тябиятя гаршы амансыз мювге тутмушдур. Бу 
суала дягиг чаваб арашдыраркян мцхтялиф фярзиййялярля гаршылашмаг олур. Лакин археологларын, 
палеонтологларын фикриня эюря щямин просес Кичик Асийада неолит дюврцндя башламышдыр. Франсыз екологу 
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Питер Фарба эюря тябиятля инсанын мцнагишясинин 10 мин ил тарихи вардыр. Она эюря дя алим щесаб едир ки, 
Йени Даш ясрини инсанларын тябиятя мцдахилясинин башланьыъы щесаб етмяк лазымдыр. Гыса тарихи мялуматлар 
бир даща сцбут едир ки, ъанлы алям цзяриндя юз эцъсцзлцйцнц, мяьлубедилмязлийини инсанлар щяля неолит 
дюврцндя дярк етмишляр.  

Инсанын узун ясрлярдян бяри тябиятдя тутдуьу мювге инди еля бир сявиййяйя чатмышдыр ки, Йер 
кцрясинин щяр йериндя еколожи ганунауйьунлуг юз сабитлийини итирмишдир. Еля буна эюря дя бу эцн планетдя 
йашайан 5 милйард адам санки тябиятдян «араланмышдыр».  

Ъанлы варлыгла еколожи мцщит арасында милйон илляр ярзиндя бяргярар олан гаршылыглы асылылыг принсипиня 
риайят едилмядийи цчцн бош сящралар, балыгсыз дянизляр, ъансыз чайлар, эюлляр, биткисиз торпаглар ямяля 
эялмишдир. Инсан цчцн йаранан тящлцкя щеч дя уйдурма дейилдир. Сон илляр ярзиндя бу барядя дцнйанын 
мяшщур алимляринин щяйаъан сяси кими гиймятляндирилян йцзлярля санбаллы, инкаредилмяз сцбутларла зянэин 
китаблары вардыр. Йаранмыш тящлцкяни айдын баша дцшмяк цчцн Коммонерин «Саь галмаьын ялаъы», 
Дорстын «Мящв олан дцнйа», Дйувино-нун «Бизим талан олунан планетимиз», Тангын «Ъоьрафи аълыг» вя 
с. мцяллифлярин ясярляри диггятдян йайына билмяз. 

Гейд етдийимиз кими диэяр ъанлылар тяки инсан да ону ящатя едян мцщитя щяр йердя вя щямишя юз 
тясирини эюстярмишдир. Беляликля, еколожи системя мцасир инсанын фяал мцдахиляси о гядяр дя садя дейилдир. 
Дцнйа еколог-лары планетимизи тянязцлдян хилас етмяк цчцн айры– айрылыгла тябии ганунлара уйьун 
фяалиййят эюстярмяйи даща мягсядяуйьун сайырлар. Дцнйаны аълыг, сусузлуг тящлцкясиндян, чиркаб 
дянизиндя боьулмагдан горумаг цчцн тябии мцбаризи цсулларындан, мящсулдар, даща давамлы щейван, 
битки нювляринин кяшф олунмасындан, биосферин маддяляр дювранынын сабит сахланмасы ганунларына 
тохунмамаьа риайят етмякдян савайы мцасир инсанын айры ялаъы вя чыхыш йолу йохдур. Тясадцфи дейилдир 
ки, инсанын тябиятля мцнагишяси беля бир вязиййят йаратмышдыр ки, инди о, тябияти юзцндян асылы вязиййятдя 
сахламаьы тящлцкяли сайыр. Буна эюря дя тябии ганунлара уйьун фяалиййят эюстярмяк мейли хейли тяряфдар 
газанмышдыр.  

Инсанын тябиятя мцнасибятиндян данышан заман демографик ганунлара нязяр салмамаг мцмкцн 
дейил. Ин-санларын чохалмасы сянайенин инкишафы иля бирэя биосферин деградасийасы цчцн ясас амиллярдян бири 
сайылыр. Бир чох мцасир еколог вя сосиолаглар демографик тякамцлцн индики инкишафында Малтусун 
нязяриййясинин тязащцретмя иддиасыны иряли сцрцрляр. О, 1798– ъи илдя йазырды ки, «щяндяси йолла артан 
адамлары дцз хятт гануну ясасына эюря имканы олан Йер кцряси гида иля тямин едя билмяйяъякдир». 
Малтусун утопик нязяриййясиня эюря, «наданлыг вя гцсур чиркабында боьулан ашаьы синфя мянсуб 
инсанларын кцбар ъямиййятинин адамлары кими сцрятля артмасына их-тийар верилмялидир...» «Капиталы 
олмайанын чохалмаьа ихтийары йохдур»... Малтус вя Ерлих кими идеалистлярин утопик вя пессимист 
фикирляринин ясассыз олмасы айдын шярщ едиляряк гядяринъя тянгид олунмушдур.67 

Йер кцрясиндя цзви алямин йарадылмасы вя сярф едилмяси йоллары Бейнялхалг биоложи програм 
тяшкилатында фяалиййят эюстярян дювлятлярин алимляри тяряфиндян тядгиг едилмишдир.  

Цмумиййятля, данылмаз бир фактдыр ки, инсанлар арасында зцлал аълыьы щюкм сцрцр, мцхтялиф ряйляр 
сюйлянил-ся дя зцлал чатышмамазлыьынын лабцдлцйц мцбащися йаратмыр. Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, 
Ф.Енэелс 120-130 ил бундан юнъя демишдир ки, «...тябият цзяриндя газандыьымыз гялябялярля чох да 
юйцнмямялийик. Бязян щяр мцвяффягиййят цчцн тябият биздян гисас алыр, чцнки чох вахт биз 
ямялляримизин узаг эяляъяк агибятини яввялъя-дян эюрмцр, мцяййян едя билмирик». 

Артыг хейли мцддятдир ки, дцнйа мигйасында ярзаг чатышмамазлыьы иля йанашы бяшяриййятин 
гаршысында дуран ян актуал проблемлярдян бири дя зцлал аълыьыдыр. Инсанларын зцлала олан тялябатыны юдямяк 
цчцн бюйцк имканлар   

мювъуддур вя йени ясримиз йени типли гида истещсал етмяйин зярурятини анламалы вя юз фяалиййятини 
йубанмадан щяйата кечирмялидир.  

Техники тяряггинин инкишафы сон иллярдя еля бир сявиййяйя чатмышдыр ки, онун мцхтялиф типли истещсал 
сащяля-ринин мцряккяб тяркибли туллантылары биосферин сабитлийиня тясир эюстярмякдядир. Тябии сярвятлярдян 
щяртяряфли исти-фадя етмяк (мадди немят ялдя етмякля йанашы) бизи ящатя едян мцщитдя мигйасы чятин 
юлчцлян сащялярин глобал дяйишмясиня эятириб чыхармышдыр. Торпаьын, суйун, щаванын дцнйанын щяр 
йериндя зядялянмяси, корланмасы вя бир чох реэионларда йарарсыз вязиййятя салынмасы инди бцтцн планетдя 
тяшвиш доьурараг щяйаъан тябилинин сясини уъалтмагдадыр. Щазырда еколожи бющранын ян биринъи эцнащкары 
кимйа елми сайылыр. Йапон алими профессор Сабуро Нагакура гейд едир ки, «...физика, рийазиййат, биолоэийа 
вя с. елмлярин ялдя етдикляри наилиййятлярин яксяриййяти кимйанын яли иля истещсалата тятбиг едилир».69 

Биосферя бейнялхалг нязарят щаглы олараг цмумбяшяри ящямиййят кясб едир. Бир чох тядгигатчылар 
мутаэ-ен хассяли маддялярин атмосфердя артмасыны бяшяриййят цчцн эенетик тящлцкя адландырмышлар. 
Атмосфердя сцни йолла артыб чохалан азот, фосфор вя диэяр биоэен хассяли маддяляр нятиъя етибариля 
биосферин цчцнъц тяркиб щиссяси олан щидросферя бюйцк зийан вурур. Йер кцрясиндя су щювзяляринин 
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чирклянмяси проблеми, су чатышмамазлыьы мя-сяляляри мцасир сивилизасийанын агибяти кими гиймятляндирилир. 
Биосферин тяркиб щиссяляриндян атмосфер вя торпаьын чирклянмяси инсан цчцн потенсиал тящлцкя сайылырса, су 
щювзяляринин горунмасы эцндялик проблемляря аид едилир. Чцнки торпаг вя щавадан фяргли олараг су мцщити 
щомоэен хассялидир, даща доьрусу су универсал щялледиъидир. Она эюря дя суйа гарышан маддялярин 
яксяриййяти асанлыгла ярийир вя мцщитдяки ъанлы алями кцтляви сурятдя зя-щярляйир. Щидросфердя ъанлы 
алямин нормал инкишаф тярзиня тясир эюстярян амиллярдян бири дя «истилик чирклянмяси» ады иля елмдя йени 
ямяля эялян антропоэен амилдир.  

Узун мцддят зийансыз сайылан истилик чирклянмяси щал– щазырда еля бир еколожи вязиййят йаратмышдыр 
ки, биосе-нозун кюкцндян дяйишилмяси просесляриндя ону башлыъа сябяб щесаб едирляр. Щидросфердя баш 
верян дяйишикликлярин бир гисми дя радиоактив маддялярля чирклянмя иля ялагядардыр. Она эюря дя еколожи 
бющраны йарадан амилляр ичяри-синдя радиоактив маддялярин мцхтялиф изотоплары биосфер цчцн тящлцкяли 
тулланты сайылыр. Истещсал просесляринин щяр бириндян сонра «лазымсыз» кцтля ямяля эялир. Бу ъцр туллантылары 
тябият цчцн там зярярсизляшдирмяк еколожи дурумун ян зярури вя мцщцм мясяляляриндян бири олараг щяля 
дя юз щяллини йетяринъя тапмадыьындан наращатлыг доьурма-гда давам едир.  

Мцасир инсан еколожи амил кими гцдрятли гцввяйя чеврилмишдир. О, Йер кцрясинин иглиминя тясир 
эюстярмяк-ля, биосфер цчцн тящлцкя йаратмышдыр. Бяшяриййят щяля индийя гядяр тябиятля индики кими 
цзбяцз дайанмамышды. Йаранан бу мцнагишядя, сюзсцз ки, эцнащкар тябият дейилдир. Сон йцзилликдя тябии 
сярвятлярин амансыз истисмары щесабына юзцнцн щярякятетмя сцрятини 10 милйон дяфя, силащ эцъцнц ися 
милйон дяфя артыран инсан хариъи алямя вурдуьу зийанын мадди вя мяняви мейарына эюря онун ясил 
дцшмяниня чеврилмишдир. Ярзаг, су вя с. тябии немят-ляр гытлыьы кими бир сыра фаъия характерли щадисяляр 
мящз инсан ямялинин агибятидир. Тяяссцфля гейд етмялийик ки, биосфердя йаранан критик вязиййят сон 
вахтлара гядяр тяшвиш доьурмамыш, инсанын юз– юзцнц горумасы наминя даща ещтийатлы олмасыны щеч кяс 
щеч кимдян тяляб етмямишдир. Щяля вахтиля академик В.Вернадски демишдир: «щеч бир ъанлы организм юз 
туллантыларындан йаратдыьы мцщитдя йашайа билмяз»70 Бу мцдрик вя елми дялилляря ясасланан сюзляри там 
сурятдя мцасир дюврцмцзя шамил етмяк мцбалиьясиз мцмкцндцр.  

Тяряггипярвяр елми иътимаиййят дцнйанын щяр йериндя– дини, сийаси, милли мянсубиййятини нязяря 
алмадан бцтцн инсанлара еколожи натаразлыьын сябяблярини изащ едир, бяшяриййяти йахын эяляъякдя ону 
эюзляйян тящлцкядян гуртулмаьа чаьырыр. Ня гядяр ки, эеъ дейил инсанлар юз мцнасибятлярини тябиятин 
тялябляриня уйьун гурмалыдырлар. Биосферин сабитлийини позмамаг цчцн илк нювбядя сосиал гурулуш 
дяйишилмяли– антогонист, шяхси мянфяят наминя тябии сярвятляри мящв едян игтисади формасийалар ляьв 
едилмялидир. К.Марксын тябиринъя десяк, инсанла тябият ара-сында шцурлу ялагя йаратмаг йолу иля биосфери 
горумаг вахты артыг чохдан эялиб чатмышдыр вя там щаглы олараг юз щяллини эюзляйир. 

Техники тяряггини йарадан инсанын юзцдцр. Еля бир вязиййят йаранмышдыр ки, Йер кцрясиндя йашайан 
бцтцн халглар бир эяминин сярнишинлярини хатырладырлар. Биосфер океанында гязайа уьрамамаг цчцн щямин 
эями тялатцм-дян гуртармаг наминя дцзэцн, йеэаня хилас йолу тапыб саь– саламат юз мяканына 
чатмалыдыр.  

Мягсядя наил олмагдан ютрц сцрятля силащланма явязиня бцтцн сяйляри бирляшдириб чыхыш йоллары 
ахтармаг сон дяряъя зярури вя ваъибдир. Бунун цчцн Йер кцрясинин щяр бир шцурлу вя саьлам дцшцнъяли 
сакини щяр заман, щяр йердя, щяр аддымбашы юз ямялинин агибятини эюрмяли, онун нятиъясини анламаг 
габилиййятиня малик олмалыдыр вя ъямиййятдя бу гаврайышларын тяблиьиня вя формалашмасына йорулмадан 
сяй эюстярмялидир.  

Р.Браунинг демишдир: «Инсанлар! Ювлады олдуьумуз ана тябияти корламайын, мурдарламайын, 
юзцнцзя гуйу газмайын!». 

Щягигятян, эялин щамылыгла бу мцдрик вя сямими кяламы динляйяк вя юзцмцзц щяйатын дящшятляриндян 
щифз едяк!!! 


