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THE EFFECT OF PROJECT-BASED EDUCATION ON 
STUDENTS’ ENGLISH LEARNING SUCCESS

(primary and secondary school example)
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Abstract. From the perspective of all stakeholders, it is seen that there has 
been an increase in project writing, implementation and professional de-
velopment with stakeholders, especially in public institutions since 2000. 
After 2010, project-based education has been widely used in our country. 
In this study, experimental studies conducted in Turkey between 2010 
and 2022, comparing project-based learning with traditional method and 
project-based learning, were combined with meta-analysis method. When 
the effect of the project-based learning approach on the academic devel-
opment of English reading and speaking is examined, it is seen that the 
majority of the studies have a positive effect in favor of the experimental 
group. For this reason, it is thought that learning English will make a pos-
itive contribution to the process by implementing an interactive project 
after theoretical knowledge in order to reinforce academic knowledge, 
understand what you read in English and speak what you understand.
Keywords: Project-based learning, constructivist education, speaking 
skills, learning achievement, meta-synthesis
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LAYİHƏ ƏSASLI TƏHSİLİN ŞAGİRDLƏRİN İNGİLİS 
DİLİNİ ÖYRƏNMƏSİNƏ TƏSİRİ  

(ibtidai və orta məktəb nümunəsi) 

Uğurcan Toqay
Yeditepe Universitetinin doktorantı,

ingilis dili və təhsil elmləri üzrə mütəxəsis
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ingilis dili, kurikulum üzrə təlimçi-mütəxəssis, dosent
E-mail: ddemirbulak@hotmail.com
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Annotasiya. Məqalədə layihə əsaslı təhsilin şagirdlərin ingilis dilini öy-
rənməsinə təsirindən söhbət gedir. Qeyd olunur ki, bütün maraqlı tərəf-
lərin nöqteyi-nəzərindən, 2000-ci ildən başlayaraq, xüsusilə dövlət qu-
rumlarında layihənin yazılması, həyata keçirilməsi və maraqlı tərəflər 
arasında peşəkar inkişafın artdığı görünür. 2010-cu ildən sonra ölkəmiz-
də layihə əsaslı təhsildən geniş istifadə olunur. Məktəblərdə layihə əsaslı 
təhsil konstruktiv tədris yanaşması ilə həyata keçirilir. Bu araşdırmada 
2010–2022-ci illər arasında Türkiyədə layihə əsaslı öyrənmə ilə ənənə-
vi təlimi müqayisə edən eksperimental tədqiqatlar meta-analiz metodu 
ilə müqayisə edilir. Layihə əsaslı öyrənmənin ingilis dilində oxuma və 
danışmanın inkişafına təsiri araşdırıldıqda, tədqiqatların əksəriyyətinin 
eksperimental qrupun xeyrinə, yəni müsbət təsir göstərdiyi aydın olur. 
Bu səbəbdən şagirdlərin akademik biliklərini möhkəmləndirmək, ingilis 
dilində oxuduqlarını başa düşmək və anladıqlarını danışmaq üçün nəzəri 
biliklərin öyrənilməsindən sonra bu interaktiv layihənin həyata keçirilmə-
sinin ingilis dilini öyrənmə prosesinə müsbət təsir göstərəcəyi düşünülür.
Açar sözlər: layihə əsaslı öyrənmə, konstruktiv təlim, danışma bacarıqla-
rı, öyrənmə nailiyyətləri, meta-sintez metodu.

Məqaləyə istinad: Togay U., Demirbilek D. (2022). Layihə əsaslı təh-
silin şagirdlərin ingilis dilini öyrənməsinə təsiri (ibtidai və orta məktəb 
nümunəsi). «Məktəbəqədər və ibtidai təhsil», № 3 (240), səh. 9-26.
Məqalə tarixçəsi: göndərilib – 01.07.2022; qəbul edilib – 12.08.2022.
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1.INTRODUCTION

The learning situation begins with the birth of the individual and continues 
until the end of life. The change that we encounter in every moment of life also 
emerges in the constantly acquired knowledge and learning methods. It is ob-
served that learning is not just a tool for behavioral change or newly acquired 
knowledge to be associated with previous ones and kept in memory as a ware-
house. It is seen that the behavioral changes that occur in the learning process are 
as effective as the individual differences of the person, the learning of learning, 
the use of the learned information in life, as well as the power of communication. 
According to the behavioral approach, it does not seem possible for the individual 
to develop his/her language and acquire communication skills unless he/she can 
transfer the knowledge he/she has to life. In the globalizing world, it is a fact that 
students who are researching, questioning, and have the ability to realize products 
based on a collaborative learning approach will improve their language skills 
more quickly, try to use the information they have gathered on the international 
platform, work in cooperation and take responsibility, which will contribute to 
the realization of English teaching. Learning English, which is an international 
communication tool, is gaining great importance. Since the century we live in is 
the century of communication, effective communication seems to be one of the 
most important competencies that people should have. The most important tool 
that provides communication between people is speaking skill. A successful and 
effective speech is to come to success both socially and individually in people’s 
lives. When we look at it globally, the way to speak and provide successful com-
munication is to use a foreign language effectively. As a way of improving the 
foreign language, the importance of speaking English comes to the forefront with 
project work in our schools and learning English as the project language.

1.1. Problem Status
Today, the number of scientific studies is increasing rapidly. Independent 

studies on a particular subject can yield different results. Even if the studies have 
expressed comprehensive generalizations on their own, the applied designs are 
also related to the population, sample, duration, number of applied subjects, etc. 
they do not provide very comprehensive disclosures, with their limitations. Stud-
ies are usually carried out as independent applications from each other and it can 
be concluded that more research should be done on the subject studied.

In the education system carried out in our country, the main purpose should 
be to teach students how to access information and the skills they will acquire on 
the way to reaching information, rather than storing information or transferring 

Ugurcan Togay, Dilara Demirbulak. The effect of project-based education on 
students' english learning success (primary and secondary school example)
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information to them while they are passive. Learners should move from passive 
buyers to active producers. Because teaching processes require constant renewal.

In today’s technology age, learners prefer to access information quickly and 
constantly ask themselves “Which channel has more information and how can I 
reach it quickly, how can I produce new things by learning new information?” 
Bruner placed great emphasis on students’ own activities. Because, according to 
Bruner, learning can only take place as a result of the student’s own invention 
[Korkmaz, 2002, p. 15]. Ausubell, on the other hand, drew attention to the effect 
of systematically linking the information to be taught to the previous ones on 
learning.

1.2.Purpose
The aim of this study is to bring together the findings of experimental stud-

ies examining the effect of Project Based Learning method on students’ English 
learning success and speaking attitudes when compared to the traditional teach-
er-centered teaching method, with the meta-synthesis method. Within the scope 
of the research, the findings of 20 thesis studies comparing the project-based 
learning method and the traditional teaching method in terms of students’ English 
learning success in terms of students’ perspectives on the English lesson were 
brought together and the answers to the following questions were sought.

1. Does the project-based learning method have a positive effect on stu-
dents’ English learning, speaking and academic success?

1.2.1. Sub-Purposes
1. Does the project-based learning method have a positive effect on students’ 

English learning success?
2. In English lessons where project-based learning method is applied, is there 

a difference in the effect of the students’ learning success in terms of the grade 
levels in which the studies are carried out?

3. Is there a difference in the effect of the project-based learning method on 
the students’ English learning and speaking success in terms of the education 
level (primary school and secondary school) to which it is applied?

4. Is there a difference in the effect of the project-based learning method on 
the students’ English learning success and speaking skills in terms of application 
time?

1.3. Research Significance
With this research, the effect of the Project-Based Learning Approach used 

in English teaching has been tried to be revealed. It is of great importance in 
terms of English teaching, as it will affect the use and way of using the find-
ings obtained as a result of the meta-analysis method of examining the results of 
the study on the Project-Based Learning Approach, which is applied in different 

http://ppe-journal.edu.az

MƏKTƏBƏQƏDƏR və İBTİDAİ TƏHSİL, 2022, №3
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ways. In addition, it is thought that this research will fill an important academic 
gap in the related literature and contribute to the related literature. However, the 
fact that few studies have been conducted on this research subject in our country 
or that no study has been conducted on the same subject increases the importance 
of the research even more.

4. Definitions
Project: It is the work that students do individually or collectively to solve a 

problem [Saracaloğlu, Özyılmaz Akamca & Yeşildere, 2006].
Project-Based Teaching Approach: Project-Based Learning Approach al-

lows students to; It is a student-centered teaching approach that provides solu-
tions to problems by allowing students to imagine, plan and develop designs [Er-
dem, 2002; Kalaycı, 2008].

Academic Achievement: It is the level of proficiency demonstrated by the 
student towards the program goals as a result of a certain program [Demirel, 
2003]. In the studies included in the meta-analysis in this research, the post-test 
results of the experimental and control groups will be considered as academic 
achievement.

 Meta-Synthesis: It is a literature review method that allows us to obtain 
more information about the subject by combining the results of multiple studies 
on a particular subject with statistical methods [Hunter & Schmidt, 1990].

Effect Size: It is a standard measure value used to determine the strength and 
direction of the relationship in a study.

2. THEORETICAL FRAMEWORK

Learning a foreign language and being successful in that language is possible 
only by speaking that language. Therefore, if students do not acquire the profi-
ciency of speaking in a foreign language and develop their communication skills, 
or if students are not given a chance to improve communication in a foreign lan-
guage, it does not seem likely that they will achieve an advanced level of success 
in a foreign language. In a classroom enriched with appropriate activities at the 
right time, speaking skills will be more comfortable, and the learning environ-
ment will be more fun and dynamic. In this context, the intensification of English 
teaching at primary and secondary school levels and the application of different 
teaching programs to students gain importance in their development. Therefore, it 
is seen that project-based teaching gains importance in English teaching because 
it is suitable for the cooperation of primary and secondary school students and the 
constructivist model. Encouraging research on real subjects, in particular, pro-
vides students with the opportunity to develop a meaningful and communicative 
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international language. First of all, the problems used in the project-based learn-
ing application contribute to the motivation of the learner. A work of art design, 
a graphic design or a web environment design related to professional skills or 
interest is utilized by interacting with stakeholders. As a second-line approach, a 
task is assigned. This task should be interesting, challenging and achievable. As 
the third approach, data sources are accessed. These are scientific researches, ob-
servations, experiences, etc. it could be. High-level thinking (analysis, synthesis 
and evaluation of information) activities are required in the method or method 
approach, which is the last approach.

2.1. The Importance of Project-Based English Teaching
Effectively carried out technology education and English teaching have an 

important role in the upbringing of individuals. Because technology education 
students; It is a process that allows one to wonder, research, question, access 
information from different sources, and structure the information by establishing 
a link between the information obtained. In this context, one of the functions of 
technology education is contributing to the development of students as scien-
tifically literate individuals, and it is observed that it also makes an important 
contribution to accessing scientific resources in English and improving the level 
of English learning. However, the difficulties in accessing resources while learn-
ing English, the high cost of resources in terms of economics, have revealed the 
options of teaching students with low cost and sponsor support.

Going beyond the resource and economic difficulties in our schools, it has 
highlighted project-based teaching as one of the alternative ways to learn English 
and improve speaking. In this approach, in which the student is at the center of 
project-based learning, the learning process is more important than the product. 
Because the designs that are considered in the projects and the constructs that are 
tried to be implemented emerge as thought structures that are open to change, and 
the most important output in this approach is to reveal the continuous organiza-
tion of the student’s mental skills. Project Based Learning Approach; It provides 
opportunities for students to take responsibility, make choices and use initiative 
[Wolk, 1994; Filippatou & Kaldi, 2010; Korkmaz & Kaptan, 2001] and enable 
students to reach information on their own, use information, transfer information 
to related fields, conduct research, scientific process It is an approach that enables 
them to use their skills, to gather and present the information they have obtained, 
and to express themselves [Krajcik, Blumenfeld, Marx & Soloway, 1994; Tortop, 
2010].

In this context, project-based teaching emphasizes thinking while researching 
and applying while thinking, enabling students to overcome the communication 
and language difficulties they face while constructing their own learning in to-
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day’s changing life conditions, contributing to the development of their creativity, 
and learning by living by doing studies that will advance their English language 
skills and speaking capacity, It emerges as a learning approach where the living 
standards in which it is located create an important research area in develop-
ing language skills and by bringing life skills to the classroom, interacting with 
friends and all stakeholders actively participate in the learning process, just like in 
a family environment, and the whole learning approach is carried out by the stu-
dents themselves. Therefore, students increase their English language proficiency 
and speaking skills through the English resources they are exposed to while they 
are doing projects or researching projects, and through foreign stakeholders. The 
chosen project topic should be one of the activities that is interesting, exciting, 
enthusiasm and class participation for the students. The fact that the topics are 
intertwined with real life, providing a fun and enjoyable environment will allow 
students to get rid of their worries, feel as comfortable as possible and gain more 
comfortable communication skills in English.

2.1.1. Differences Between Project Based Learning and Traditional 
Learning Approach

There are great differences between the Project-Based Learning Approach 
and traditional learning approaches, from the roles of teachers and students to the 
content, from the implementation of the course to the evaluation. In particular, 
it can be said that Project-based learning has a richer content than the traditional 
learning approach. It is observed that the Internet and access to information en-
able them to improve their English skills, enrich their speaking proficiency and 
self-confidence. Because project-based learning offers students the opportunities 
they may encounter in real life, how and where they can access foreign resources 
to access information. In order to solve the communication problem, students 
have to reach different sources such as verbal information, that is, speech chan-
nels, without depending on a single written material. In addition, in the Project 
Based Learning process, technological tools have superiority and students are 
encouraged to use these tools. In this case, students will have to stay alone with 
English and improve their speaking skills. The suitability of the topics in the 
research title to the student’s interest, desire and life is another activity that fa-
cilitates the student’s speech. If the subjects that are close to life and reflect the 
English language culture to be learned are given in the subject in accordance with 
the level of the students, it can be easier to reach communicative goals that will 
improve their speaking skills. In addition, a content that aims to appeal to the 
five senses (seeing, hearing, touching, etc.), supporting the subject with teaching 
materials and dramatization when the groups come together creates a more cre-
ative and productive student mass. It also provides permanence in learning. In 

Ugurcan Togay, Dilara Demirbulak. The effect of project-based education on 
students' english learning success (primary and secondary school example)



16

this case, learning conditions will allow students to develop their social, person-
al and collaborative skills. As a result, project-based learning contributes to the 
development of students’ high-level thinking skills, English communication and 
speaking skills, and problem-solving strategies in reaching the source [Kadıoğlu, 
2007; Yurtluk, 2003].

Differences Between Traditional Learning and Project Based Learning

Educational 
Features

Traditional Learning 
Approach

Project Based Learning 
Approach

Programme Scope-centric
Knowledge of the facts
Learning with structured 
blocks

Depth of understanding
Understanding of principles and 
concepts
Developing complex 
problem-solving skills

How to 
implement the 
program and the 
ways to follow

Watch the program
Progress from block to 
block, unit to unit
Narrow, disciplined

Monitoring students’ interest
Large units of complex 
problems and topics
A broad, interdisciplinary 
approach

Implementation 
of the lesson

Individual study
Competition to fulfill the 
course requirements
Getting information from the 
teacher

Working in a group
Collaborate to meet course 
requirements
Constructing knowledge and 
contributing to the formation of 
knowledge

The teacher’s 
role in the lesson

Expert
Explain the topic

Directory
Providing resources, participating 
in learning activities

The student’s role 
in the lesson

Apply what is taught
Repetition and 
memorization of facts
Don’t speak only when 
promised

Self-directed learning
Implementing activities personally, 
offering exploratory and 
combining thoughts
Completing own tasks, working 
independently most of the tim

Evaluations Test scores
Comparing scores with other 
scores
Reproduction of knowledge

Focus on tangible achievements
Performance evaluation
Display and application of knowl-
edge
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Teaching 
materials

Textbooks
Presentations
Course transfers

Direct original sources
Written materials, documents, 
source persons
Information and materials struc-
tured by students

Technology 
usage level

Supporting teacher 
presentation
Use by the teacher only
Use of superficial 
technology

Developing students’ ability to 
support their presentations and use 
technology
Use by students

In Project Based Learning Approach; It provides opportunities for students 
to take responsibility, make their own choices for their own acquisition, and use 
initiative [Wolk, 1994; Filippatou & Kaldi, 2010; Korkmaz & Kaptan, 2001]. It is 
an approach that enables them to transfer knowledge to their own research/learn-
ing field in the areas of improving their skills, to develop their language skills by 
doing research, to use their scientific language skills, to use the information they 
have obtained in accordance with the spoken language, and to express themselves 
by improving their speaking skills [Krajcik, Blumenfeld, Marx & Soloway., 
1994; Tortop, 2010]. Project-based learning, student; leaving a passive receiver 
position in the learning-teaching process; It is a learning model that researches, 
examines, accesses information and aims to improve knowledge, solve commu-
nication problems and improve speaking skills with the information obtained. 
For this reason, project-based education has an important place in contemporary 
education approaches, in achieving the desired goals, improving language skills, 
and creating a student society that learns by being language literate [Çakallıoğlu., 
2008].

2.1.2. Benefits of Project-Based Learning Approach
Although the Project Based Learning Approach has many benefits for the 

student, the most important ones are as follows;
– Improves students' problem-solving skills and problem-based learning 

abilities.
– It enables students to work collaboratively and improves their teamwork 

skills.
It improves students’ ability to make decisions, plan and hold meetings by 

developing their critical thinking skills.
– Develops students in effective time management.
It builds student self-confidence and respect.
It makes the student an integral part of the school.
– Students combine real-life products and performances.
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It provides lifelong learning.
It gives students the opportunity to reflect their knowledge.
– Gives meaningful feedback to the teacher, family and school administra-

tion about student performance.
It gives students the opportunity to apply the knowledge and skills they have 

gained through the project in different subjects.
It allows the use of different dimensions of intelligence.
– Students’ ability to use technology develops.
– Students who are allowed to study what; they are self-motivated, put 

more effort and enjoy working.
– Contributes to the success of the student by enabling him to use his intel-

ligence.
It provides learning with an interdisciplinary understanding in a natural en-

vironment.
2.2. STUDENT ROLES IN PROJECT-BASED LEARNING
The main goal of project-based learning is for students to work based on 

learning groups. Student groups determine their projects and content, and while 
the groups determine their own study strategy, it encourages the advisors to take 
full responsibility for the students’ learning, engaging the students in the process, 
ensuring that the group members are constantly engaged in the study to con-
tribute to the development of their project development, language development 
and speaking skills with foreign partners. It is this participatory work that makes 
project-based learning constructivist. Students work together to achieve specific 
goals.

When students use technology as a tool to communicate with others, they take 
an active role as opposed to the passive role of transmitting knowledge through 
a teacher, book, or publication. The student is constantly making choices about 
how to obtain, display, or manipulate information. Technology enables students 
to think actively about the choices they make and implement. Each student has 
the opportunity to participate individually or as a group. Along with using tech-
nology, sharing vocabulary that will improve students’ communication skills, sci-
entific knowledge based on grammar and practice sharing that will increase their 
speaking skills strengthens them to work more interactively and efficiently.

The role of the consultant in Project Based Learning is that of a facilitator. 
They do not give up control of the classroom or student learning, but instead foster 
an atmosphere of shared responsibility. The advisor structures the proposed ques-
tion/topic in a way that directs the student’s learning to content-based materials. 
The counselor organizes student achievement with spaced, transitional goals to 
ensure student projects remain focused and students have a deep understanding of 
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the concepts being explored. Students are held accountable to these goals through 
ongoing student feedback and assessments. Ongoing assessment and feedback is 
essential to ensure that the student stays within the scope of the guiding question 
and the core standards the project is trying to establish. According to Andrew 
Miller of the Buck Institute for Education, “To be transparent to parents and stu-
dents, you must be able to track and monitor the ongoing formative assessments 
that demonstrate work towards this standard.” The counselor uses these assess-
ments to guide the inquiry process and ensure that students have learned the nec-
essary content. When the project is finished, the consultant evaluates the finished 
product and the learning it has demonstrated. However, with the participation of 
foreign stakeholders, the language development skills of the students have also 
come to an advanced level, it has been revealed when the project is presented on 
national and international platforms, and it is confirmed that the students have 
more than one interaction based on constructivist education, and they have made 
an extra contribution to both the school, the group and themselves.

The student’s role is to ask questions, build knowledge, and identify a re-
al-world solution to the issue/question presented. Students should collaborate by 
expanding their active listening skills and requiring them to engage in intelli-
gent, focused communication, thus allowing them to think rationally about how 
to solve problems. Project-based learning forces students to take ownership of 
their achievements, as they take an active role in the study and do the work and 
operations together in the whole process.

3.METHOD

3.1. Research Model
In this research, the effects of project-based learning method and traditional 

method on students’ language learning success were investigated. Accordingly, 
it was tried to determine whether project-based teaching and traditional language 
teaching, which are independent variables, affect student success, which is the de-
pendent variable. Therefore, the research is a research in the experimental model. 
In accordance with the experimental research model, an experiment and a control 
group were formed.

• Experimental Group: Students studying according to the project-based 
learning method in English class (Individual learning)

• Control Group: Traditional teacher-centered method (Group learning)
In this direction, the meta-synthesis method was used to determine the effec-

tiveness of the Project Based Teaching approach. In the research, meta-synthesis 
method was used in order to determine the effect of teaching techniques on learn-
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ing success. Meta-synthesis is the conversion of the results of similar studies on a 
subject into an effect size, which is a standard measurement unit, and the analysis 
of them by combining them [Cohen, Manion, & Morrison, 2007; Ergene, 1999; 
Hedges & Olkin, 1985; Hunter & Schmidt, 1990]. 

3.2 Collecting of Data
The studies to be included in the research consist of master’s and doctor-

al theses and articles published in scientific journals, which have the necessary 
statistical data and the research problem related to the “Project-Based Learning 
Approach” in Turkey between the years 2010-2022.

The scanning of postgraduate theses made in Turkey, both in Turkish and 
English, was carried out on the website of YÖK National Thesis Center between 
01.03.2022 and 31.05.2022. In the search, theses with the words “project-based 
learning”, “project-based learning” or “project-based learning”, “project ap-
proach” as keywords are listed. As a result of the listing, 50 thesis titles within the 
scope of the research were reached. As a result of the examinations, theses suit-
able for the research problem and inclusion criteria were included in the study. 
The analyzes were made in the form of examining the full texts. 30 dissertations 
were found outside the field of English Language Teaching. During the review, 
30 theses, which are suitable for our subject, were reached on the effect of the 
Project Based Learning approach on the academic learning success of students in 
English lessons. These theses were included in the meta-analysis study. In order 
to reach the articles published in Turkey, the literature search was carried out 
between March 2022 and May 2022 in the ULAKBİM database, where scientific 
journals in Turkey are generally indexed. Since master’s and doctoral theses are 
also published as articles in Turkey, the articles and theses were scanned mutual-
ly. As a result of the scans, 10 articles from the articles on the effect of the PBL 
approach on the academic learning success of students in English lessons were 
included in the study.

3.2.1. Inclusion Criteria
The criteria used for the studies included in the research are as follows:
1) The fact that the study was conducted in Turkey between the years 2010 

– 2022.
2) The study must be a master’s thesis, doctoral thesis written in Turkish or 

English, or an article published in scientific journals.
3) Experimental studies.
4) Project-based learning approach to the experimental group and traditional 

teaching approach to the control group.
5) There are studies that examine the effect on students’ academic achieve-

ment.
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6) Giving the sample size of the studied groups
7) It has been done in the field of English teaching
3.2.2. Collection of Related Studies
After determining the study criteria to be included in this study within the 

scope of meta-analysis, a literature review was made and the studies to be includ-
ed in the study were collected. Literature search started from domestic sources. 
First of all, faculty journals and congresses were examined together with Ulak-
bim and YÖK databases. In the examination, 35 studies were found when ‘Proj-
ect-based learning’ was written in the keyword section of Ulakbim database, and 
30 studies were found when ‘Project-based learning’ was written. When “proj-
ect-based teaching” is written in the keyword section to be searched in the YÖK 
database, 15 scientific theses were found, 12 scientific theses were found when 
“project-based learning method” was written, and 50 scientific theses were writ-
ten when “project-based learning” was written. In order to reach foreign sources, 
EBSCO, ERIC and Proquest databases were searched on the internet and the 
number of studies to be included in the meta-analysis was tried to be increased. 
In this context, the relevant databases were scanned under the keyword ‘Proj-
ect-based learning’.

As a result of the researches, 1000 studies were found in the Proquest data-
base and 400 studies in the ERIC database. These studies, which were reached as 
a result of the literature review, were examined one by one and their compliance 
with the study criteria was checked. In this process, studies on English educa-
tion with a pretest-posttest experimental design with a control group, measuring 
academic achievement and speaking skills, and having standard deviation and 
arithmetic mean were included in the meta-analysis. Studies that did not meet the 
inclusion criteria were excluded from the meta-analysis.

3.2.3.Determination of Operating Characteristics
The reached full-text studies were examined one by one by the researcher and 

the study characteristics were determined. Study characteristics are expressed as 
independent variables in the meta-analysis study, which are thought to have an 
impact on the study and used to determine this effect size. The characteristic fea-
tures to be used by the researcher in this study can be listed as follows;

• Publication status of the study
• Publication type of the study
• The subject area of the study
• Education levels of the students participating in the study
• Publication year of the study
• Technique used in the study
• Sample size of the study
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4. CONCLUSIONS and RECOMMENDATIONS

4.1. Results
According to the pretest-posttest results, learning takes place in both the 

experimental and control groups. However, this result is inconsistent with the 
literature findings. The literature findings suggest that project-based learning is 
more effective than traditional teaching. More importantly than learning scientific 
knowledge, students need to learn to work in a community and therefore take on 
social responsibilities. The most important contributions of project-based learn-
ing are in schools with poor economic conditions in poverty-stricken regions; 
When students take responsibility for or own up to their learning, their self-es-
teem increases. It also helps create better study habits and attitudes towards 
learning. Schools that fail in standardized lessons can improve their language 
development, communication skills, and sharing with foreign partners by apply-
ing Project-based learning. Students become more independent in group work as 
they receive little instruction from the teacher. With Project Based Learning, stu-
dents also learn the skills required in higher education. Students learn more than 
just finding answers, Project-based learning allows them to broaden their minds 
and think beyond what they would normally do. Students must find answers to 
questions and combine them using critical thinking skills to find answers.

Project-based learning is important for examining misconceptions; Examples 
of these are local concepts and childhood intuitions that are difficult to replace 
with traditional classroom lessons. In project-based learning, the scientific com-
munity culture in the project; student groups solve their understanding of phe-
nomena with their own knowledge structures. Technology allows them to search 
in more convenient ways as well as get faster results.

Opponents of Project-Based Learning argue and warn against negative con-
sequences in projects that are primarily focused and tangential, and that under-
developed lessons can waste valuable lesson time. No teaching method has been 
proven to be more effective than the other. Opponents argue that the narrative 
and presentation of anecdotal evidence in lecture-style teaching can convey the 
same information in less lesson time. Class time wasted by an unfocused course 
poses a particular problem, given that disadvantaged students often have fewer 
opportunities to learn academic content outside of school. After all, it is cognitive 
activity that determines the success of a course. If students do not remain active in 
the project and content-oriented, the student will not be successful in learning the 
material and the lesson will be ineffective. A source of challenge for teachers may 
also include details such as: “Keeping complex projects active while meeting 
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students’ individual learning needs requires brain-powered project management 
knowledge as well as artistic teaching.” Like any approach, Project Based Learn-
ing can only be beneficial when applied successfully.

Project-based learning is a pedagogical approach similar to problem-based 
learning in that it solves students’ language development problems, because 
problem-based approaches can also be used as a constructivist project approach 
by asking students to solve specific (open-ended) problems rather than relying on 
students to solve their own problems in the completion process. is characterized. 
Another similar approach is quest-based learning; Like project-based learning, in 
research the project is determined by what students find particularly interesting 
(with mentoring as necessary), rather than primarily the teacher being responsible 
for formulating the key question and task.

It is seen that a meta-analysis model conducted in a study conducted by stu-
dents in the presence of a good mentor, when implemented well, can increase the 
long-term retention of materials and repeatable skills in Project-based learning 
and improve teachers and students’ attitudes towards learning.

Experimental studies with control groups including pre-test and post-test 
were used in this study. A quality-oriented analysis could be made using quality 
scales with high validity and reliability. The research consists of studies conduct-
ed in Turkey. It is thought that such studies will be more useful in suggestions 
for country education strategies. It seems possible that the results obtained with 
the findings obtained in the studies can only be generalized to Turkey. Another 
limitation is that analogue ANOVA, which can be affected by various variables, 
was used in subgroup analyzes. The low number of primary numbers in some 
subgroups in the moderator analysis may also have affected the results.

Research question “Does the project-based learning approach have a positive 
effect on students’ English learning, speaking and academic success?” is in the 
form. A total of 22 studies on the effect of PBL approach on students’ learning, 
speaking and academic success in English lessons were examined. The total num-
ber of samples in the studies (the sum of the sample numbers of the experimental 
group and the control group) was 556 people. According to Cohen et al.’s (2007) 
effect size classification, it has a moderate effect. In the meta-analysis study con-
ducted by Kaşarcı (2013) to determine the effect of the PBL approach on success, 
the effect size value was found to be ES=1.018 in the confidence interval between 
0.763 and 1.273, which seems to be in line with this research. As a result of the 
meta-analysis study conducted to determine the effect of the PBL approach on the 
students’ learning, speaking and academic success in the English lesson, it was 
determined that the PBL approach had a positive effect on the students’ learning, 
speaking and academic success in English compared to traditional learning meth-
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ods. It is seen that this effect is very close to the strong percentage level (1.00). In 
other words, according to the experimental studies on the PBL approach applied 
to a total of 556 people, the PBL approach is more effective in increasing the 
academic success of students in English lessons compared to traditional teaching 
methods. All 22 studies were positive. It can be said that the analysis results ob-
tained by looking at the excess number of studies are reliable.

4.2. Suggestions
The permanence of learning English, the classical teacher role as a source 

of information, one-way communication (Teacher to student) etc. In terms of 
many limitations, it is necessary to increase the number of project-based teaching 
practices that apply and adopt subject-centered approaches and place the 
traditional foreign language learning method in the center of the learner, research, 
question, open to sharing. Based on the results obtained in the research and the 
experiences gained during the study process, the following suggestions can be 
made for practitioners, program development experts and researchers.

Recommendations for Practitioners
1) As a result of the meta-analysis study conducted to determine the effect of 

the PBL approach on the academic success of the students in English lessons; It 
has been determined that the PBL approach has a very advanced positive effect 
on the learning, speaking and academic success of students in English lessons 
compared to traditional learning methods. English teachers can use the PBL 
approach for effective learning.

2) When the effect sizes of the PBL approach are examined according to the 
education levels of the students, it has been determined that the highest effect size 
on academic achievement is at the secondary school level. According to this; The 
PBL approach can be used especially at the secondary school level to increase the 
academic success of students in English lessons.

Recommendations for Program Developers
1) Due to the positive effect of PBL approach on students’ academic success 

in English lessons, PBL approach can be given more place in English teaching 
programs. Because of the high effect size of the studies in the field of speaking 
and communication, the PBL approach can be included more in the speaking 
lesson curriculum.

2) It has been determined that the PBL approach increases the academic suc-
cess of students in English lessons, especially at the secondary school level. For 
this reason, PBL approach can be included more in secondary school education 
programs.
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3) More studies on the PBL approach in primary schools and reanalysis of the 
effect sizes may be beneficial in terms of yielding more reliable results.

4) It is seen that the studies on the PBL approach included in the meta-syn-
thesis are generally carried out at secondary and high school levels. Considering 
the 4+4+4 education system, studies can also be carried out at the primary school 
level.
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Annotasiya. Məqalədə ümumtəhsil məktəblərində inklüziv təhsilin təşkili 
problemləri tədqiq olunur. Sağlamlıq imkanları məhdud  olan uşaqların 
təhsil alması onların uğurlu sosiallaşmasının, cəmiyyətdə tam hüquqlu 
iştirakının təmin edilməsinin, müxtəlif peşə və sosial fəaliyyətlərdə 
səmərəli özünüreallaşdırmalarının əsas və ayrılmaz şərtlərin dən biridir.  
Belə uşaqların təhsil hüququnun həyata keçirilməsi dövlət siyasətinin ən 
vacib vəzifələrindən biri hesab olunur. Ümumiyyətlə, inklüziya sağlamlıq 
imkanları məhdud şəxslərin həyata, cəmiyyətə daxil edilməsi, inklüziv 
təhsil isə inklüziya prosesinin təhsil vasitəsi ilə həyata keçirilməsi 
deməkdir. Məqalədə bu barədə ətraflı danışılır və inklüziv təhsilin 
təşkilinə dair metodik tövsiyələr verilir.

Açar sözlər: inklüziv təhsil, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar, 
inklüziya və inteqrasiya, xüsusi təhsil ehtiyacları olan uşaqlar, tyutor.
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Резюме. Воспитание детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) является одним из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различной профессиональной и со-
циальной деятельности. С этой точки зрения реализация права таких 
детей на образование является одной из важнейших задач государ-
ственной политики. В целом инклюзия означает включение людей 
с инвалидностью в общество, а инклюзивное образование означает 
реализацию процесса инклюзии через образование. В данной статье 
даются методические рекомендации по организации инклюзивного 
образования в общеобразовательной школе.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия и интегра-
ция, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с особы-
ми образовательными потребностями, тьютор.
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Введение / Giriş / Introduction

Инклюзия, как социальная концепция, воплощает в себе гуманизацию 
общественных отношений и признание права детей с ограниченными воз-
можностями здоровья на получение качественного образования вместе с 
обычными детьми. Инклюзия в образовании – это и путь к инклюзивному 
обществу, и одна из гуманистических идей такого общества. «Инклюзивное 
образование – это, если можно так сказать, целая философия взглядов и 
уместить её в одно выступление невозможно. Но мы, современные педа-
гоги, должны об этом знать, иметь об этом представление и своё мнение. 
Инклюзия (от inclusion – включение) – 

– процесс, при котором что-либо включается, то есть вовлекается, ох-
ватывается, или входит в состав, как часть целого. (Новый универсальный 
словарь Вебстера).

– процесс увеличения степени участия всех граждан в социу-
ме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии»                      
[Timofeyeva E.A., 2010].

Инклюзия должна ориентироваться на адаптацию школьной и социаль-
ной среды к возможностям каждого ребенка, а не на исправление и измене-
ние отдельного ребенка. Инклюзивное образование должно стать частью 
общего образования, и вместе они должны функционировать как единая 
образовательная система. В международных документах инклюзия опи-
сывается как «ценность, обеспечивающая участие всех детей в жизни об-
щества, вне зависимости от их психофизических возможностей» [Materiali 
mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (20–22 июня, 2011].

Как мы видим, здесь не используется термин «дети с ограниченными 
возможностями», а инклюзивное образование не преподносится как новая 
методика, или форма обучения. Потому что, согласно совершенным зако-
нам, инклюзивное образование – это не форма образования, а имеющее 
свою философию образование свободного выбора и возможностей. Хотя 
положительные и отрицательные споры вокруг инклюзивного образования 
иногда приводят к недопониманию, в целом они способствуют развитию 
этого процесса и наполнению содержания и смысла концепции инклюзив-
ного образования, изучению инноваций в этой области.

Следует отметить, что закрытие без разбора всех специальных школ не 
означает, что все без исключения дети с ОВЗ принимаются в общеобразова-
тельные школы по месту жительства. Речь идет о создании реальных, а не 
декларативных условий для обеспечения того, чтобы родители имели право 
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выбора между общим образованием, специальным образованием, домаш-
ним обучением, или любой другой формой образования и учреждения в со-
ответствии с индивидуальными потребностями ребенка.

Основная часть / Əsas hissə / Main part

В 2016/2017-ом учебном году в Азербайджанской Республике в качестве 
пилотных учреждений для инклюзивного проекта были определены четыре 
общеобразовательные школы г. Баку − средняя школа № 202 (Нариманов-
ский район), школа-лицей № 220 (Низаминский район),  средняя школа № 
138 (Хатаинский район), школа-лицей № 252 (Сабунчинский район). Мо-
дель инклюзивного образования на уровне начальной школы была разрабо-
тана и реализована в 16-ти классах этих 4-ex пилотных школ. В пилотном 
проекте 46 детей с ограниченными интеллектуальными возможностями (60 
детей по последним данным) были вовлечены в стандартный образователь-
ный процесс в инклюзивной школьной среде. Это можно рассматривать как 
пример возможности инклюзивного образования. Отзывы учителей, роди-
телей и школ о проекте были положительными и обнадеживающими.

Как заявил президент Союза организаций инвалидов (СОИ) Давуд Ра-
гимли, в Азербайджане дела с развитием инклюзивного образования об-
стоят довольно плохо: “Инклюзивное образование – это такой процесс 
обучения и воспитания, при котором все дети, в не зависимости от их фи-
зических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включе-
ны в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе 
со своими сверстниками без инвалидности, в одних и тех же общеобра-
зовательных школах, которые учитывают их особые образовательные по-
требности и оказывают необходимую специальную поддержку” – говорит 
эксперт [Aliyeva S., 2017].

В настоящее время расширена география и увеличено количество 
инклюзивных школ. Так, в целях обеспечения реализации «Государствен-
ной программы развития инклюзивного образования для лиц с ограничен-
ными возможностями в Азербайджанской Республике на 2018–2024 годы» 
и руководствуясь пунктом 13.5 «Положения о Министерстве Образования 
Республики Азербайджан», по приказу министра образования в 2021/2022-
ом учебном году инклюзивные классы были организованы в школах-лицеях 
№ 246 г. Баку и № 2 г. Губа, в общеобразовательных школах № 39 г. Гянджи,  
№ 4 и № 21 в Сумгаите, № 10 в Ширване, № 2 в Газахе и № 12 в Шеки. 

Важным этапом формирования инклюзивного подхода к образованию 
является включение учащихся с особыми образовательными потребностя-

Эльмира  Керимова.  Организация  инклюзивного  образования в 
общеобразовательных  школах



32

ми в систему общего образования. Для этого есть два пути, или модели – 
интеграция обучения (интегративное обучение) и социальная интеграция 
(инклюзивное образование). Сравнивая эти две модели школьного образо-
вания, мы видим, что интеграция предполагает адаптацию ребенка с особы-
ми образовательными потребностями к неизменной системе образования, 
тогда как инклюзивный подход предполагает изменение системы образо-
вания и адаптацию к особенностям и возможностям учащихся с особыми 
образовательными потребностями. 

Основным аспектом интеграции является отсутствие каких-либо изме-
нений в программах, технологиях, стратегиях обучения системы общего об-
разования. Отсутствие таких организационных изменений является серьез-
ным препятствием для включения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательную среду. Переосмысление этого процесса 
привело к изменению понятия «особые образовательные потребности» и 
появлению нового термина – «инклюзия».

Согласно инклюзивному подходу, барьеры и трудности в обучении, с 
которыми сталкиваются учащиеся с особыми образовательными потребно-
стями в общеобразовательных школах, обусловлены не только существую-
щей организацией и практикой образовательного процесса, но и устарев-
шими методами обучения. Согласно инклюзивному подходу, необходимо не 
учащихся с определенными трудностями в обучении адаптировать к суще-
ствующим типовым требованиям школы, а проводить в школах реформы, 
полностью учитывающие их особые образовательные потребности, искать 
и применять новые педагогические технологии.

ЮНЕСКО рассматривает инклюзию как «динамически развивающийся 
подход, который использует позитивный подход к разнообразию учащихся 
и рассматривает их индивидуальные особенности не как проблему, а как 
возможность обогатить процесс обучения» [Volkova M.B., Dudnikova E.B., 
2021].

Следует отметить, что все дети, независимо от их психофизических, 
социальных и интеллектуальных особенностей, должны быть включены в 
систему образования и воспитываться совместно со сверстниками.

Принципы инклюзивного образования. Существует 8 принципов 
инклюзивного образования, направленных против нарушения прав как здо-
ровых детей, так и детей с ограниченными возможностями здоровья. Отме-
тим их.

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услы-
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шанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе  своих ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека [Guseva T.N., 

2010]. 
При инклюзии дети с ОВЗ больше заняты в мероприятиях общеобразо-

вательного процесса, общаются со сверстниками, обмениваются навыками 
взаимодействия в естественной среде и участвуют в групповой учебной де-
ятельности. В то же время дети без ограничений в развитии в инклюзивных 
классах имеют более развитые коммуникативные навыки и активное пове-
дение, у них больше знаний о том, что означают «ограниченные возможно-
сти». 

Нормативно-правовая база инклюзивного образования. Концепту-
альные рамки инклюзивного образования в Азербайджане определяются 
международными и национальными документами, предопределяющими 
новые подходы к образованию, направленные на трансформацию специаль-
ного образования в глобальном контексте и развитие инклюзивных подхо-
дов. Это следующие документы:

• Всеобщая декларация прав человека (ООН, 1948 г.);
• Декларация прав ребенка (ООН, 1959 г.);
• Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 

(ЮНЕСКО, 1960 г.);
• Конвенция о правах инвалидов (ООН, 1971 г.);
• Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989 г.) – Азербайджан ратифи-

цировал в 1992 г.;
• Всеобщая декларация об образовании (удовлетворяющая базовые 

образовательные потребности), (Джомтьен, 1990 г.);
• Политика, принципы и соответствующие мероприятия в области 

образования для людей с особыми потребностями (Саламанка, 1994 г.);
• Всемирный форум по образованию (Дакар, 2000 г.);
• Конвенция о правах инвалидов (ООН, 2006 г.) – Азербайджан рати-

фицировал в 2009 г.;
• Закон об образовании лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (специальное образование) (2001 г.);
• Закон об образовании (2009 г.);

Эльмира  Керимова.  Организация  инклюзивного  образования в 
общеобразовательных  школах



34

• Государственная стратегия развития образования в Азербайджан-
ской Республике, (2013 г.);

• План действий, вытекающий из «Государственной стратегии разви-
тия образования в Азербайджанской Республике» (2015 г.);

• Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республи-
ки об инклюзивном образовании. 

Всеобщая декларация об образовании (об удовлетворении базовых  по-
требностей в образовании), принятая в Джомтьене в 1990 г., призывает все 
страны создать обновленную национальную систему образования, ориен-
тированную на гармоничное развитие ребенка и не ущемляющее их инди-
видуальность.

Саламанкская декларация [Salamanka., 1994 g] предлагает организовать 
инклюзивное образование в рамках системы общего образования для людей 
с особыми образовательными потребностями. 

Всемирный форум по образованию [Dakar., 2000 g] предлагает в рамках 
системы общего образования доступ к образованию для всех детей. Чтобы 
удовлетворить образовательные потребности типичных и атипичных детей 
и обеспечить их качественным образованием, необходимо постоянно и по-
следовательно изменять систему общего образования.

Организация инклюзивного образования. Изменить практику об-
разования в соответствии с принципами инклюзии и реализовать идею 
инклюзии является трудной задачей. Инклюзия требует от нас не только 
«включения», но и «вмешательства» в процесс взаимодействия с другими, 
быть открытыми для общения и принимать особенности и отличия других 
людей. Конечно, дети учатся вместе и общаются друг с другом, потому что 
общение невозможно заменить чем-либо другим. Наличие в классе хотя бы 
одного ребенка с ограниченными возможностями здоровья меняет работу 
учителя, так как в классе необходимо организовать несколько типов учеб-
ных ситуаций. Это:

– индивидуальная работа учащихся по усвоению определенной ча-
сти материала с использованием различных дидактических и технических 
средств;

– учебная деятельность учащихся в группах и парах;
– самостоятельная работа детей с ограниченными возможностями 

здоровья.
Главный воспитательный момент для детей с ограниченными возможно-

стями  здоровья – находиться в той же социальной среде, что и их здоровые 
сверстники и иметь возможность получить широкий спектр социального 
опыта, взаимодействовать с разными людьми, в том числе со сверстниками, 
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испытывать принятие и неприятие в коллективе, словом – находиться в от-
личной от узких рамок семьи среде.

В начальной школе дети с ограниченными возможностями взаимодей-
ствуют друг с другом через взрослых, т.е. учителей. Норма обращения с ати-
пичными детьми, включенными в образовательный процесс, в первую оче-
редь, определяется педагогом. Отношения должны строиться, во-первых, 
на правде, во-вторых, на идее, что, несмотря на то, что ученики находят-
ся в одном классе, «каждый в своей деятельности должен двигаться с той 
скоростью, которую может осилить». Поэтому в какие-то моменты кто-то 
будет отставать, кто-то опережать других. Таким образом, на первый план 
выходит ценность движения каждого по своей индивидуальной траектории. 
Ошибки и трудности начинают восприниматься как неизбежные аспекты 
нормального образовательного процесса. В этом мы видим большой вос-
питательный потенциал: дети начинают обращать внимание на себя, а не 
сравнивать себя с другими. Главное, не выиграть соревнование с соседом 
по парте и самоутвердиться, унижая других, а приобрести себя, преодолеть 
трудности в учебе, ликвидировать пробелы, преследовать свои интересы и 
т.д. Такой психологический климат лучше и здоровее для всех без исключе-
ния участников образовательного процесса.

Обеспечение движения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья по индивидуальным образовательным маршрутам позволит им освоить 
стандарт начального образования, поможет им социализироваться и реали-
зовать свои индивидуальные способности. При организации инклюзивного 
образования в начальной школе также необходимо обеспечить нижеследу-
ющее:

• определение индивидуального образовательного маршрута для каж-
дого ребенка с проблемами здоровья;

• оценивание без оценок в начальной школе;
• сочетание зоны будущего (ближайшего) и актуального развития ре-

бенка;
• взаимодействие сред в образовательном пространстве (обучение, 

социализация).
В свою очередь, инклюзивное образование предоставляет всем участ-

никам:
• новый социальный подход к инвалидности в целом;
• приветствует разнообразие;
• принимает разницу между людьми как ресурс, а не как проблему;
• личное развитие и социальные навыки;
• развитие независимости и самоопределения;
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• развивает равные права и возможности вместо дискриминации.
Отметим также три основных аспекта инклюзивного образования.
Ценностный аспект предполагает изменение отношения к детям с огра-

ниченными возможностями здоровья – это признание ценности каждого 
ребенка, независимо от его знаний и других достижений; это изменения на 
уровне мировоззрения людей, особенно взрослых.

Организационный аспект предполагает последовательное управление 
процессом организации действительно комплексного пространства воспи-
тания и обучения детей в одном образовательном учреждении  – детском 
саду, школе, группе центра и т.д.

В большинстве случаев за основу берется содержательный аспект про-
цесса инклюзивного воспитания и обучения детей. Для его реализации не-
обходима не только разработка технологий психолого-педагогического со-
провождения, но и адаптация образовательных программ и материалов к 
возможностям существенно разных категорий атипичных детей.

Роль педагогических кадров в инклюзивном образовании. Учителя 
школ являются одним из ключевых факторов в организации и качественной 
реализации инклюзивного образования. Качественная реализация инклю-
зивного образования требует изучения и анализа компетенций педагогов, 
вовлеченных в этот процесс, потому что, кроме заявления об инклюзии, 
учитель несет ответственность и за оценку этого процесса. 

При организации урока в инклюзивном классе учителю необходимо со-
блюдать следующие правила:

1. Постановка коррекционной цели при планировании урока. Отра-
жение траектории движения ребенка с особыми образовательными потреб-
ностями во время урока.

2. Четкая организация урока. Дети с особыми образовательными 
потребностями, пожалуй, больше других нуждаются в четкой и подробной 
организации повседневной жизни в школе, на уроках, на каникулах. Такая 
организация позволяет им правильно структурировать свое поведение.

3. Индивидуализация скорости. Дайте каждому ребенку возможность 
работать с той скоростью, которую он выберет. Индивидуализация скорости 
– необходимое условие психологического комфорта ребенка в школе. Если, 
например, дети выполняют задание, но работа останавливается вне зависи-
мости от степени выполнения, то у учащихся вырабатывается навык начать 
и закончить работу одновременно.

4. Индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка 
должны учитываться с момента его нахождения в школе. Например, 
для ребенка с церебральным параличом необходимо учитывать следующие 
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условия: ребенок должен сидеть в ряду и за столом, который позволяет ему 
или ей свободно двигаться. Ему нужно дать больше времени для выполне-
ния письменной работы, а отвечать он должен из положения, в котором ему 
удобнее. При оценке результатов письменной работы и выявлении ошибок, 
таких, как например, пропущенные элементы или некомплектность букв, 
нарушение размера букв, смешение однотипных букв, строчных интервалов 
и т. д., баллы не должны быть снижены.

5. Исползование наглядно-дидактических материалов и индивиду-
альных карточек. Использование справочных схем при объяснении нового 
материала. Например, для детей с ДЦП карточки должны быть крупнее и 
красочнее; количество слов в письменных работах и   при списывании долж-
но быть уменьшено.

6. Чередование форм деятельности (познавательной, словесной, игро-
вой и практической) на уроке − это позволяет детям снизить напряженность 
и повысить внимание.

7. На каждом занятии и в трудной ситуации оказывать индивидуаль-
ную помощь «особым» детям.

8. Создать на уроке атмосферу доброжелательного отношения, состра-
дания, поддержки, похвалы и т.д. − это развивает и повышает уверенность 
ребенка в себе  и позволяет исключить негативное влияние на здоровье 
детей. Важно использовать гимнастику на занятиях (для развития мелкой 
моторики, для тренировки зрительного анализатора). Очень важны также 
вентиляция классных комнат, правильное их освещение и т.д. 

9. Использование игровых технологий. Использование игровых тех-
нологий позволяет осуществлять индивидуальный подход к учащимся – 
каждый учащийся вовлекается в работу с учетом интересов, склонностей, 
уровня подготовки. Игровая деятельность обогащает учащихся новыми 
впечатлениями, помогает им развиваться и снимает усталость. Игры могут 
быть разными в зависимости от цели, содержания, организации и спосо-
бов проведения. С помощью игр можно решить любую задачу (счет, раз-
вить грамматические навыки и т. д.) или ряд задач, развить речевые навыки, 
улучшить внимание и т. д. 

Одним из основных вопросов, стоящих перед педагогом при организа-
ции инклюзивного образования, является налаживание позитивного обще-
ния и взаимодействия между всеми участниками образовательного процес-
са (педагогами, детьми, родителями и др.). 

Самостоятельное мышление и позиция родителей, право выбрать для 
ребенка с особыми образовательными потребностями формы обучения, их 
партнерство со школой играют важную роль в достижении удовлетвори-
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тельных результатов в инклюзивном образовании. Умение наладить продук-
тивный диалог с родителями, привлечь их к сотрудничеству и совместному 
обсуждению условий обучения ребенка является важной задачей школьного 
сообщества и прежде всего педагогов.

Практические рекомендации по организации
инклюзивного образования в школах

В какой форме организовать инклюзивное обучение? Инклюзивное 
образование для детей с ограниченными возможностями здоровья может 
осуществляться в двух формах: открытие специальных классов для уча-
щихся с ограниченными возможностями в общеобразовательной школе 
(частичная инклюзия) или организация обучения типичных и атипичных 
детей в одном классе (полная инклюзия). Опыт показывает, что в условиях 
полной инклюзии адаптация детей с ограниченными возможностями здо-
ровья к школе и последующая социализация проходят более удовлетвори-
тельно. Чем больше дети с ограниченными возможностями взаимодейству-
ют с типично развиваюшимися детьми, тем быстрее они адаптируются к 
среде обучения и показывают лучшие результаты. Следует отметить, что 
решение о форме обучения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья должны принимать их родители.

Обеспечение доступной школьной среды. Для того, чтобы дети с огра-
ниченными возможностями могли посещать школу, важно адаптировать 
школьную территорию, здания и оборудование к потребностям таких детей. 
Для каждого ребенка должны быть созданы условия, чтобы образователь-
ный процесс был физически доступным. Например, детям с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата необходим пандус, направляющие перила 
в коридорах, специально оборудованные сантехнические помещения. Для 
слабовидящих детей верхняя и нижняя ступени лестницы должны быть вы-
делены контрастным цветом (желтым или белым), на ручках должны быть 
размещены рельефные насечки, а на дверях наклеены цветные (желтые) 
кружки или квадраты.

Какие специалисты должны обеспечить инклюзивное образование 
в школе? Для организации инклюзивного образования важно наличие в 
школе следующих специалистов: педагогов общего образования, коррекци-
онных педагогов, логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 
реабилитологов, тьюторов, координаторов инклюзии и т.д.

В таблице ниже показано соотношение специалистов и детей с ОВЗ в 
инклюзивной школе.
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Специалисты На какое 
количество детей с 
ОВЗ в школе?

коррекционный педагог (олигофренопедагог, 
сурдопедагог, тифлопедагог – по категориям детей, 
вовлеченных в инклюзивную образованию);

6–12

логопед; 6–12
педагог-психолог; 20
тьютор, или помощник учителя 1–6

      Для координации деятельности всех участников процесса инклюзивного 
образования в школе – родителей, учителей, учащихся, руководства и др., 
необходимо наличие координатора инклюзивного образования.

Девид Бланкет пишет об образовании детей с особыми потребностями: 
«Образование детей с особыми потребностями является одной из основ-
ных задач для страны. Это необходимое условие создания действительно 
инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и 
востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность каждому 
ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полно-
стью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать пол-
ноценным его членом» [Zhernokleyeva A.V., 2015].

Успешная инклюзия – многогранный и многоуровневый процесс. При-
менение идей инклюзивного образования в практике общеобразовательной 
школы требует введения дополнительных подразделений (тьюторов, про-
шедших курс специальной психологии и специальной педагогики, асси-
стентов учителя и т. д.). Одним из важнейших условий организации инклю-
зивного образования является создание системы поддержки, помогающей 
детям с ОВЗ. С этой точки зрения тьютор – это специалист, который выяв-
ляет и развивает учебные мотивы и интересы учащегося с ОВЗ в школьной 
среде, оказывает ему действенную и гибкую индивидуальную помощь и, 
таким образом, осуществляет своеобразную педагогическую деятельность.

Одним из важных вопросов является принятие адаптированных обра-
зовательных программ. Эти программы должны быть разработаны в со-
ответствии с принятыми в республике Образовательными стандартами и 
общеобразовательными учебными планами с учетом психофизических осо-
бенностей и особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также рекомендаций психолого-медико-педаго-
гического совета.
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Важно, чтобы весь педагогический персонал, задействованный в инклю-
зии, был ознакомлен с передовыми методами обучения специальной психо-
логии, специальной педагогики, а также технологиям инклюзивного обра-
зования. Учителя также должны проходить регулярные курсы повышения 
квалификации для работы с особыми детьми. Это важно как для организа-
ции учебного процесса, так и, самое главное, для правильного общения с 
детьми с ОВЗ. В противном случае, учителя не будут знать, как обращаться 
с детьми с особыми образовательными потребностями, что может приве-
сти к нежелательным последствиям у детей (негативизм, стресс, ухудшение 
психофизического состояния и т.д.).

Вывод / Nəticə / Conclusion

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, 
который подразумевает доступность образования для всех, в плане при-
способления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 
образованию для детей с особыми потребностями.

Конституция Азербайджанской Республики гарантирует одинаковые 
права на образование всем детям без исключения. Но в случае с детьми с 
ментальными нарушениями (аутизм, дефекты речи, ДЦП, эпилепсия, ум-
ственная отсталость и т.п.), на практике реализация этого права не всегда 
складывается просто. Нередко в интернатах и школах к таким детям лепят 
ярлык «необучаемых» и не делают попыток объяснить им хотя бы основы 
арифметики, чтения и письма. В итоге во взрослую жизнь выходят люди 
не только без предметных знаний, но и часто без элементарных навыков 
самообслуживания.

Инклюзивное образование – это шаг на пути достижения конечной цели, 
создание инклюзивного общества, которое позволит всем детям и взрос-
лым, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, способ-
ностей, наличия или отсутствия нарушений развития, участвовать в жизни 
общества и вносить в нее свой вклад.

Сегодня реализация инклюзивного образования в стране требует из-
менения методологии применения интеграционных инноваций в системе 
образования. Системный подход к инклюзивному образованию требует 
координации и согласования направлений на государственном, социаль-
ном, нормативно-правовом, экономическом и др. уровнях. В наше время 
инклюзивное образование – это прогрессивный путь обучения с большими 
перспективами. Он обеспечивает всем детям без исключения принятие уча-
стия в жизни общества и дает каждому ребенку уверенность в реализации 
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своего потенциала и получении качественного образования. Современное 
состояние инклюзивного образования показывает, что этот инновационный 
процесс оказывает сильное влияние на развитие образования в целом, спо-
собствуя гуманизации образования и формированию педагогического сооб-
щества нового типа.

Актуальность проблемы. Внедрение системы инклюзивного образова-
ния требует перестройки всего учебного процесса, готовности педагогов к 
работе в инклюзивной среде и т.д. Средняя школа традиционно ориентиро-
вана на результаты (количество успешно сдавших тесты, процент абитури-
ентов и т. д.) и соревновательность. Это противоречит идее инклюзивного 
образования. Сейчас мы находимся в начале пути к внедрению действи-
тельно инклюзивного образования во всех школах. Этот путь означает си-
стемное решение проблем в образовании.

Научная новизна проблемы. Бремя решения проблемы инклюзивно-
го образования ложится, в основном, на систему государственных школ. В 
статье отмечается, что ведущей силой, работающей в условиях инклюзив-
ного образования, являются учителя общеобразовательных и специальных 
школ, психологи, воспитатели и организаторы и др. Организация курсов 
повышения квалификации и переподготовки кадров поможет решить стра-
тегические вопросы модернизации образования и внедрения инклюзивного 
образования.

Практическая значимость проблемы. Высказанные в статье предло-
жения могут помочь в инклюзивной организации воспитательно-коррек-
ционной работы с детьми с ОВЗ. Воспитатели, учителя и исследователи, 
работающие в области инклюзивного образования могут использовать эту 
статью. 
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Abstract. The article deals with the issue of determining the expert at-
titude of parents of primary school students to Russian language lessons 
and new primary school textbooks. The survey was carried out using the 
sociological method, an example of this survey is given. In the question-
naire, the questions are displayed in the order of arrangement in the text. 
The purpose of conducting a survey among parents is to determine the 
level of satisfaction of parents with the professionalism of Russian lan-
guage teachers working with elementary school students, as well as their 
attitude to the textbooks used in elementary schools. Parents’ answers 
will help to determine the indicators related to the level of professional-
ism of the teachers, as well as the conditions of the quality of the organi-
zation of the teaching process in the Russian language and the indicators 
related to the use of primary school textbooks.
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Annotasiya. Məqalədə ibtidai sinif şagirdləri valideynlərinin rus dili 
dərslərinə və yeni ibtidai sinif dərsliklərinə ekspert münasibətinin müəy-
yən edilməsi məsələsindən bəhs edilir. Anket sorğusu sosioloji metod-
dan istifadə etməklə həyata keçirilir, bu anketin nümunəsi verilir. Sorğu 
vərəqində mətndə düzülüş ardıcıllığı ilə fərqlənən suallar göstərilir. Va-
lideynlər arasında sorğu anketinin keçirilməsində məqsəd valideynlərin 
ibtidai sinif şagirdləri ilə işləyən rus dili müəllimlərinin peşəkarlığından 
məmnunluq səviyyəsini, habelə onların ibtidai siniflərdə istifadə olu-
nan dərsliklərə münasibətini müəyyən etməkdir. Valideynlərin cavabları 
müəllimlərin peşəkarlıq səviyyələri ilə bağlı göstəriciləri, habelə rus di-
lində tədris prosesinin təşkili keyfiyyətinin şərtləri və ibtidai sinif dərslik-
lərindən istifadə ilə bağlı göstəriciləri müəyyən etməyə kömək edəcəkdir.

Açar sözlər: sorğu anketi, ibtidai məktəb şagirdlərinin valideynləri, 
ümumtəhsil məktəbləri, müəllim peşəkarlığı, rus dili dərslikləri, ekspert 
düşüncəsi.

MƏKTƏBƏQƏDƏR və İBTİDAİ TƏHSİL, 2022, №3

Məqaləyə istinad: Muradova N. (2022). İbtidai sinif şagirdlərinin va-
lideynlərinin sorğu anketi əsasında rus dili dərsləri və yeni dərsliklər 
haqqında ekspert düşüncələri. «Məktəbəqədər və ibtidai təhsil», 
№ 3 (240), səh. 43-59.
Məqalə tarixçəsi: göndərilib – 18.07.2022; qəbul edilib – 14.09.2022.



45

ЭКСПЕРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ ОБ УРО-
КАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И НОВЫХ УЧЕБНИКАХ 

НА ОСНОВЕ АНКЕТИРОВАНИЯ

Нигяр Мурадова

доктор философических наук по педагогике, доцент, ведущий
научный сотрудник Отдела Теории и Истории Образования Института 

Образования Азербайджанской Республики. 
E-mail: rita-nigar@mail.ru

https://orcid.org/0000-0003-1742-7847

Аннотация. В статЬе рассматривается вопрос выражения эксперт-
ного отношения родителей младших школьников к урокам русского 
языка и новым учебникам. Данный вопрос реализуется при помощи 
социологического метода анкетного опроса. Дается образец данно-
го анкетного опроса. Данный анкетный опрос отображает вопросы, 
которые отличаются формулировкой и последовательностью их рас-
положения. Цель анкетного опроса родителей  состоит в том, что 
нужно выявить уровень удовлетворенности родителей учащихся 
начальных классов по поводу профессионализма учителей русского 
языка, работающих с их детьми, а также отношения к учебникам, 
применяемым в начальных классах общеобразовательных школ. Ре-
зультаты ответов родителей помогут обусловить показатели, каса-
ющиеся уровней профессионализма учителей, а также показатели, 
относящиеся к условиям качества организации учебного процесса 
по русскому языку и применения учебников начальной школы.
Ключевые слова: анкета для опроса, родители младших школь-
ников, общеобразовательные школы, профессионализм учителей, 
учебники русского языка, экспертное мышление. 
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Введение / Giriş / Introduction

Одним из показателей качества образования начальной школы являет-
ся удовлетворенность родителей организацией урочной и внеурочной дея-
тельности учащихся младших классов в области предмета русского языка 
– второго иностранного языка. Удовлетворенность родителей состоянием 
процесса обучения своих детей также считается одним из показателей, ха-
рактеризующих конечные результаты процесса в этом аспекте. Родители 
обучающихся имеют право и обязаны знакомиться с содержанием образо-
вания, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 
технологиями, естественно, с оценками успеваемости своих детей.

Отметим, что в последнее время родители не раз затрагивают вопрос о 
необходимости их присутствия на уроках учителей русского языка. Такое 
желание у родителей может возникнуть, если:

– родители считают, что учитель относится к их ребенку (ученику) 
предвзято, необъективно оценивает его знания;

– у родителей возникают сомнения в компетентности учителя русского 
языка, который обучает их ребенка, так как они судят о его профессиональ-
ных данных по рассказам ребенка;

– родители хотели бы максимально понять, что такое образовательный 
процесс, побольше узнать о школьной жизни ребенка непосредственно в 
образовательной среде: им интересно, как ребенок ведет себя в школе, на 
уроке, как отвечает на вопросы учителя, как часто поднимает руку, с кем 
общается на переменах и т. д.

Безусловно, если родители считают, что уровень предметных знаний 
их ребенка снижается в школе, то они имеют право непосредственно оз-
накомиться с ходом образовательного процесса. Этот вопрос целесообраз-
но реализовывать при помощи метода анкетного опроса с родителями для 
определения уровня их удовлетворенности и проблем: Каков уровень удов-
летворенности родителей развитием профессионализма учителей началь-
ных классов? Как организовать процесс повышения профессионализма 
учителей? Какие сложности возникают в этом процессе? Какие еще шаги 
нужно предпринять для усовершенствования профессионализма учителей? 
Ответы на эти и другие вопросы подготавливают предложения и рекоменда-
ции в этом направлении соответственно нижеследующим критериям: 

– педагогическое мастерство (достижения знаний по учебным предме-
там младших школьников, которых учит учитель; личные качества учителя; 
уровень владения учителем современными технологиями обучения своего 
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предмета);
– мнения и предложения на основе запросов родителей учащихся млад-

ших классов;
– методологические основы анкетирования (использование метода ан-

кетного опроса).
Отметим, что в современной социально-психолого-педагогической ли-

тературе имеется достаточно большое количество работ, посвященных ис-
следованию метода анкетного опроса (способы его организации в школьной 
практике). Российские авторы, в основном, подчеркивают, что «социологи-
ческая анкета — это разновидность вопросника, используемого для сбора 
данных при письменном опросе. Анкета представляет собой тиражирован-
ный документ, содержащий совокупность вопросов, сформулированных и 
связанных между собой по определенным правилам» [Osipov G.V. Moskva, 
1998]. Обобщая анализ социально-психолого-педагогической литературы, 
следует, что анкетный опрос как основной метод сбора социально-педаго-
гической информации является целесообразным и целенаправленным в вы-
явлении уровня удовлетворенности родителей учащихся начальных классов 
по поводу профессионализма учителей русского языка, работающих с их 
детьми, а также отношения к учебникам, применяемым в начальных клас-
сах общеобразовательных школ.

Основная часть / Əsas hissə / Main part

Родители, чьи дети обучаются в начальных классах, заинтересованы но-
выми требованиями к профессионализму учителей и их методике препо-
давания русского языка в инновационных условиях общеобразовательных 
школ, а также качеством содержания учебников данного предмета. В соот-
ветствии с этим будет целесообразно проведение анкетирования родителей 
младших школьников, содержание которого будут составлять целенаправ-
ленные вопросы на этом аспекте. Итак, чтобы выявить экспертное мнение 
родителей младших школьников об уроках русского языка и новых учебни-
ках, организуем опрос среди них и для этого используем анкетирование как 
средство получения независимой оценки качества процесса изучения пред-
мета русского языка младшими школьниками. Безусловно, полученные ре-
зультаты как показатели степени удовлетворенности родителей процессом 
обучения их детей русскому языку и других вопросов, касающихся его, до-
водятся до учителей, работающих с их детьми. Учителя, в первую очередь, 
будут обсуждать и анализировать, корректировать и планировать с целью 
улучшения работы в этом направлении. 

Нигяр Мурадова. Экспертное мышление родителей школьников младших 
классов об уроках русского языка и новых учебниках на основе анкетирования
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В нашем случае используем анкету «Уровень профессионализма учите-
лей русского языка, работающих в начальных классах и учебники русского 
языка». Данная анкета содержит заранее сформулированные и готовые во-
просы, ключом которых будет опрос по определению уровня удовлетворен-
ности и проблем родителей младших школьников по отношению к профес-
сионализму учителей русского языка, работающих с их ребенком, а также 
опрос по выявлению отношений родителей к учебникам, применяемым в 
начальных классах общеобразовательных школ (таблица 1).

Таблица 1. Образец анкеты для опроса родителей. Данный образец, вы-
работан на основе социологического метода анкетного опроса. Все вопросы 
в анкете-опроснике отличаются формулировкой и последовательностью их 
расположения, целью которых является определение уровня удовлетворен-
ности родителей учащихся начальных классов по поводу профессионализ-
ма учителей русского языка, работающих с их детьми, а также отношения 
родителей к учебникам, применяемым в начальных классах общеобразова-
тельных школ.

Анкета для опроса родителей младших школьников
 общеобразовательных школ «уровень профессионализма 

учителей Образец русского языка, работающих в начальных 
классах и учебники русского языка»

Здравствуйте, уважаемые родители! Научный Совет Института Обра-
зования Азербайджанской Республики проводит опрос среди родителей 
обучающихся начальной школы. Цель опроса - определить вашу удовлет-
воренность и проблемы по отношению к уровню профессионализма учи-
телей русского языка, работающих в начальных классах, также – выявить 
ваше отношение к школьным учебникам русского языка в I-IV классах об-
щеобразовательных школ. Пожалуйста, уделите несколько минут своего 
времени на заполнение данной анкеты. Будем благодарны вам за участие 
в этом опросе и откровенные ответы на вопросы анкеты.

1. Ф.И.О. родителей: ________________________________________

2. Ваш пол (подчеркните): 
•	 мужской; 
•	 женский. 
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3. Ваш возраст (подчеркните): 
•	 25-35;
•	 более 36.

4. Ваше образование (подчеркните):
●    среднее;
•	 среднее - специальное;
•	 неполное высшее;
•	 высшее.

5. Ваше место работы: ______________________________________

6. В каком классе учится ваш ребенок? (возьмите в кружок).
1 2 3 4

7. Что вы подразумеваете под понятием «профессионализм 
учителя русского языка»? (подчеркните): 

•	 Педагогическое мастерство учителя: в формировании у 
обучающихся положительной мотивации и потребности в знаниях русского 
языка; в создании условий для познавательной самостоятельности, 
активности и инициативы учащихся.

•	 Личностные-профессиональные качества учителя: по 
использованию авторитета учителя на положительном примере его 
поступков и действий.

•	 Компетентностные знания современного учителя в выборе 
программ обучения русского языка, учебного пособия, технологии, 
методов и приемов развивающего обучения, дидактических игр.

•	 Самообразование учителя русского языка (изучение передового 
отечественно-зарубежного опыта и достижений педагогики, знакомство 
с новыми педагогическими технологиями, изучение литературы и 
лингвистического характера.

8. Как бы вы оценили уровень профессионализма учителя русско-
го языка, работающих с вашим ребенком (подчеркните выбранный от-
вет и поясните его): 

•	 высокий;                                       
•	 довольно низкий;
•	 довольно высокий;                     
•	 низкий;
•	 на среднем уровне; 
•	 затрудняюсь ответить.
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9. Каков уровень профессионализма учителя русского языка ва-
шего ребенка? (подчеркните выбранный ответ и поясните его):

•	 высокий;
•	 средний;
•	 низкий.

10. Довольны ли вы качеством методики преподавания учителя 
русского языка вашего ребенка? (подчеркните): 

•	 да;
•	 не совсем;
•	 скорее нет, чем да;
•	 и да, и нет;
•	 скорее нет, чем да;
•	 нет;
•	 затрудняюсь ответить.

11. По вашему мнению, как хорошо преподаватель знает свой 
предмет? (подчеркните ваш ответ и поясните его):

•	 отлично;
•	 очень плохо.

12. Готовы ли вы рекомендовать учителя русского языка вашего 
ребенка другим родителям? (подчеркните): 

•	 да;
•	 нет;
•	 затрудняюсь ответить.

13. Если вы обнаружили, что ваш ребенок испытывает трудности 
по предмету русского языка, то что вы предпримете? (подчеркните):

● Обращусь за помощью к учителю.
● Найму репетитора.
● Помогу ребенку сам (а).
● Другое (укажите).

14. Имеет ли ваш ребенок репетитора по предмету русского языка? 
(подчеркните): 

•	 Да.
•	 Нет. 
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15. Согласны ли вы с тем, что уроки русского языка проводятся 
в хорошо оборудованных кабинетах (школьная мебель, технические 
средства обучения и т.д.)

•	 Полностью согласен(а). 
•	 В основном не согласен(а). 
•	 В основном согласен(а). 
•	 Полностью не согласен(а). 
•	 Частично согласен(а). 
•	 Затрудняюсь ответить.
16. На ваш взгляд, как организован процесс обучения русскому 

языку у учителя вашего ребенка? (подчеркните выбранный вами ответ 
и поясните его)

•	 хорошо;
•	 недостаточно хорошо;
•	 слабо.
17. По вашему мнению, как хорошо преподаватель знает свой 

предмет? (подчеркните ваш ответ и поясните его): 
•	 Отлично.
•	 Очень плохо.
18. На ваш взгляд, достаточно ли знаний получает ваш ребенок на 

уроке русского языка? (подчеркните ваш ответ и поясните его): 
•	 Да, достаточно.
•	 Не совсем.
•	 Нет, недостаточно.
19. Какие проблемы, связанные с обучением русского языка у ва-

шего ребенка, вы замечаете? (Подчеркните выбранный вами ответ, если 
он есть):

•	 непонимание объяснений учителя, а также требований, выдвигае-
мых им и задач, которые он ставит перед ребенком;

•	 систематичные получения ребенком замечаний учителя в процессе 
обучения.

•	 другое (укажите). ________________________________________

20. Методы обучения, применяемые учителем русского языка 
по отношению к вашему ребенку, приводят к положительному 
результату (подчеркните): 

•	 Да, конечно.
•	 Скорее нет, чем да.
•	 Затрудняюсь ответить. 
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21. Устраивает ли вас организация внеурочной деятельности 
(работа кружков, секций) преподавателя русского языка (подчеркните 
ваш ответ и поясните его): 

•	 Да.
•	 Скорее да, чем нет.
•	 И да, и нет. 
•	 Скорее нет, 
•	 Нет.
•	 Затрудняюсь ответить.
22. Какие учебники русского языка как дополнительный матери-

ал являются эффективными для вас и используются при выполне-
нии домашнего задания дома с вашем участием? (Подчеркните):

•	 учебники, где задания хорошо проработаны и их можно выпол-
нять прямо в пособии.

•	 никакие;
•	 учебники с учётом национальных особенностей;
•	 учебники с диалогами;
•	 затрудняюсь ответить.

23. Какие личностные качества учителя русского языка вашего 
ребенка осложняют процесс общения вашего с ней? (подчеркните): 

•	 неуравновешенность;
•	 равнодушие; 
•	 грубость;
•	 излишняя требовательность (подчинение); 
•	 жесткий контроль;  
•	 бесконтрольность; 
•	 Никаких сложностей, наоборот, проявляет согласие, забота, 

чуткость, доброта, уважение. 
24. Участвуете ли вы на уроках русского языка вашего ребенка и 

какова ваша роль на этих уроках? (подчеркните): 
•	 Да, участвую в качестве зрителя.
•	 Не принимаю участия.
•	 Принимаю участие в качестве организатора различных образова-

тельных мероприятий, проводимых на уроке русского языка.
•	 Практически не участвую, лишь посещаю родительские собрания.
•	 Другое (укажите). ________________________________________
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25. Согласны ли вы с тем, что в школе, где учится ваш ребенок, 
созданы условия для обеспечения родителей необходимой информа-
цией? (подчеркните ваш ответ и поясните его): 

•	 Полностью согласен(а). 
•	 В основном согласен(а).
•	 Частично согласен(а).
•	 В основном не согласен(а). 
•	 Полностью не согласен(а).
•	 Затрудняюсь ответить(а). 
26. Из каких источников вы узнаете, как проходит процесс обуче-

ния вашего ребенка на уроке русского языка? (подчеркните): 
•	 Рассказывает ребенок.
•	 Рассказывает учитель.
•	 со слов других родителей;
•	 с сайта школы;
•	 из группы в Контакте;
•	 из Инстаграм;
•	 другой (укажите). _______________________________________

27. Что вас больше всего беспокоит, когда ваш ребенок находится 
на уроке русского языка? (подчеркните): 

•	 Причин для беспокойства нет.
•	 состояние его физического здоровья; 
•	 состояние его психического здоровья (у ребенка тревога, волне-

ние, страх);
•	 перегрузки; 
•	 проблемы в отношении со сверстниками;
•	 проблемы в отношении с учителем;
•	 безопасность ребенка;
•	 другой (укажите).
28. Имеете ли вы возможность вносить предложения, 

направленные на улучшения работы учителя русского языка вашего 
ребенка? (подчеркните): 

•	 Да, имею.
•	 на родительском собрании; 
•	 через классного руководителя в личной беседе;
•	 Нет, не имею.
•	 Никогда не вношу предложений.
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29. Какую помощь вы можете оказать учителю русского языка 
вашего ребенка? (подчеркните): 

● организационную помощь при проведении ролевых игр на уроке;
● другое (укажите). _______________________________________

30. Что вы подразумеваете под понятием «школьный учебник рус-
ского языка»? (подчеркните): 

•	 пособие для работы с текстами на уроках русского языка; 
•	 путеводитель для ребенка в предметном пространстве русского 

языка;
•	 другое (укажите).

31. Какова, на ваш взгляд, обеспеченность учебной и дополни-
тельной литературой по русскому языку в школе, где учится ваш ре-
бенок? (Подчеркните ваш ответ и поясните его):

•	 отличная; 
•	 недопустимая; 
•	 хорошая;
•	 удовлетворительная;
•	 неудовлетворительная;
•	 затрудняюсь ответить.

32. Раньше учебники содержали информацию, которую ребенок 
должен был просто усвоить, поднять руку и воспроизвести. Как 
вы думаете, как и чему должен учить сегодня школьный учебник? 
(подчеркните):

•	 учить задавать вопросы по предмету;
•	 учить отвечать на задаваемые вопросы по предмету;
•	 не повторять контрольные и домашние задания по предмету; 
•	 обучать диалоговому взаимодействию в предметном пространстве;
•	 учить делать собственные выводы; 
•	 прививать интерес к учебному предмету и развивать его;
•	 творчески подходить к выполнению домашнего задания;
•	 Введите свое предложение.________________________________
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33. Сейчас составление школьных учебников в республике осу-
ществляется на основе тендера. Издаваемые сегодня учебники обсуж-
даются. Выявленные в учебниках ошибки и недостатки анализиру-
ются. Принимаете ли вы в этом участие? (подчеркните):

•	 Да.
•	 Хотелось бы.
•	 Нет.
•	 Меня слушать не будут. 

34. С учетом периодического обновления школьных учебников у 
вас есть свои соответствующие корректировки в написании школьно-
го учебника? (подчеркните):

•	 Нет, однако за этим процессом активно слежу.
•	 Да (укажите).

35. Как вы думаете, что мешает составителям новых школьных 
учебников учитывать мнение общественности? (подчеркните, если 
согласны).

•	 написание школьных учебников за короткие сроки;
•	 Введите свое предложение _________________________________

36. Ваше мнение по поводу качества написания новых школьных 
учебников, вы довольны? (отметьте только один ответ и поясните его):

•	 Да (укажите учебник, класс, автора).
•	 Нет, не довольна.

37. Как вы думаете, каким должно быть содержание учебника рус-
ского языка, его художественное оформление?

•	 содержание простое и доступное, соответственно требованиям 
учебного пособия;

•	 учитывать возраст и психофизические особенности учащихся;
•	 бумага белая, плотная;
•	 шрифт не мелкий.
•	 другое (укажите).
38. Как вы думаете, какую главную задачу должны учитывать ав-

торы при написании школьных учебников? (подчеркните):
•	 воспитание национально-высоконравственной личности;
•	 формирование и развитие потенциала; 
•	 мотивирование интереса к учебному предмету;
•	 приобретение знаний, умений и навыков учебного предмета;
•	 другое (укажите) _________________________________________
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39. Как вы думаете, что основном должна отображать структуру 
школьных учебников? (подчеркните): 

•	 отдельные страницы хронологии об истории развития республи-
ки; 

•	 основные, дополнительные, пояснительные тексты полностью в 
сокращении с учетом выделения основного в тексте; 

•	 общие и индивидуальные практические вопросы по уровню слож-
ности.; 

•	 тематические индивидуальные задания по уровню сложности 
творческого характера;

•	 комментарии, примечания, библиография и терминологический 
словарь, надлежащие учебному предмету; 

•	 указатель источников для самостоятельного изучения учебного 
предмета;   

•	 иллюстративный материал к изучающей теме учебного предмета;
•	 дополнительная информация (приложение) на электронных носи-

телях (CD-ROM) к изучающей теме по предмету;
•	 другое (укажите) ________________________________________

40. Как вы думаете, что должно преобладать в методическом аппа-
рате новых школьных учебников русского языка? (подчеркните):

•	 вопросы на поиск нужной информации в главе книги изучающего 
нового учебного предмета;

•	 задания проблемного и творческого характера;
•	 упражнения, помогающие подготовиться к экзаменам;
•	 другое (укажите)  _______________________________________

41. В Азербайджане действует электронный портал новых школь-
ных учебников, который представляет всю школьную программу от 
I  до XI классов в электронном формате. Как вы считаете, на сколько 
будет удобно использовать новые школьные электронные учебники 
русского языка? (подчеркните):

•	 Очень удобно, если есть смартфон, планшет или компьютер с вы-
ходом в интернет.

•	 Удобно, потому что можно скачать любую книгу.  
•	 Удобно, если в классе установлены электронные доски. 
•	 другое (укажите) ________________________________________

MƏKTƏBƏQƏDƏR və İBTİDAİ TƏHSİL, 2022, №3

http://ppe-journal.edu.az



57

42. Сегодня на портале пользуются наибольшей популярностью но-
вые школьные учебники. Какие еще, школьные учебники хотели бы вы 
видеть на портале? 

•	 Укажите_:______________________________________________
•	 Введите свое предложение:_________________________________

Таким образом, таблица (1) показывает, что каждый индивидуальный 
ответ родителей на вопросы из вышеуказанной анкеты в совокупности фор-
мируют отдельные экспертные суждения. Суммируя отдельные экспертные 
суждения родителей, можно сформулировать  их   обобщенное  экспертное 
мнение, по которому можно составить очередной вывод о том, что эксперт-
ное мнение родителей по отношению к профессионализму учителей рус-
ского языка, работающих с их ребенком, а также по выявлению их отноше-
ний к учебникам, применяемым в начальных классах общеобразовательных 
школ. Отметим, что экспертное мнение родителей, как комплексная харак-
теристика в этом контексте выражается в их объективных показателях и 
субъективных оценках, в которых отображены показатели относящихся к 
условиям организации структуры  проведения урока русского языка, его 
технологии и методики; качество содержания предметных учебников с учё-
том национальных особенностей; профессиональное мастерство учителей 
русского языка, преподающих в начальных классах общеобразовательных 
школ. Следовательно, следует, что экспертное мнение родителей, их экс-
пертные суждения в отдельности по отношению к профессионализму учи-
телей русского языка, работающих с их ребенком, а также по выявлению их 
отношений к учебникам, применяемым в начальных классах общеобразова-
тельных школ является одним из показателей, характеризующих конечные 
результаты деятельности образовательного учреждения в этом контексте.

Вывод / Nəticə / Conclusion

Исходя из всего вышесказанного в данной статье, можно сделать вывод 
о том, что характерность применения метода анкетного опроса в школьной 
практике среди родителей младших школьников отражается в том, что пе-
дагогические процессы, происходящие в области предмета русского языка, 
отражаются также через мнения родителей обучающихся, их экспертные 
суждения о том, что они наблюдают. Результаты анкетного опроса родите-
лей служат своеобразным увеличительным стеклом, которым можно обна-
ружить, как достигнутые успехи, так и имеющиеся недостатки по отноше-
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нию в сфере как профессионализма учителей русского языка, работающих 
с их ребенком, так и предметных учебников, применяемым в начальных 
классах общеобразовательных школ.

На современном этапе отечественной педагогической науки вопрос 
профессионализма учителей русского языка, а также вопрос об учебниках, 
применяемых в начальных классах рассматривается как предмет научно-
го познания, целью которого является формирование исследовательского 
взгляда на выявление экспертного мнения родителей о профессионализме 
учителей русского языка, работающих с их ребенком, а также по выявлению 
их отношений к учебникам, применяемым в начальных классах общеобра-
зовательных школ. В соответствии реализации данного вопроса целесоо-
бразно использование социологического метода анкетного опроса, вопросы 
которого отличаются формулировкой и последовательностью их располо-
жения. Каждый вопрос в отдельности непроизвольно направляет родителей 
на рассуждения с позиции экспертной логики и тем самым выявляет уро-
вень их удовлетворенности в сфере профессионализма учителей русского 
языка, работающих с их детьми и предметных учебниках, применяемых в 
начальных классах. Экспертные рассуждения родителей целенаправленно 
сконцентрируют научно-педагогическое внимание учителей на поиске ра-
циональных путей обучения русского языка младших школьников посред-
ством использования школьных и целесообразных внешкольных учебников 
в этом направлении. 
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Annotasiya. Məqalədə müəllim peşəkarlığının artırılması istiqamətində 
pedaqoji yanaşmalar öz əksini tapmışdır. Eləcə də TALIS (Tədris və Öy-
rənmə üzrə Beynəlxalq Sorğu), BERA-RSA – (Britaniya Təhsil Araşdır-
maları Assosiasiyası və Kral Cəmiyyətində İncəsənət Təşviqi) kimi bey-
nəlxalq təhsil şirkətləri tərəfindən aparılan  anket sorğularının nəticələri 
əsasında müəllim kadrlarının hazırlığında meydana çıxan boşluqlar, kadr 
hazırlığına verilən tələblər və müəllimlik peşəsinin tələbatları qeyd olun-
muşdur. Həmçinin “Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil 
və müəllim hazırlığının Konsepsiya və Strategiyası” sənədində verilən 
tələblər, pedaqogika elminin müəllim hazırlığında rolu və təkmilləşdiril-
məsi istiqamətində təkliflər də məqalədə öz əksini tapmışdır. 
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Giriş / Introduction

Ümummilli lider Heydər Əliyev аli məktəb işçilərinin rеspublikа müşаvirə-
sindəki nitqində dеmişdir: “…Biz istəyirik ki, hər bir аli məktəb müəllimi öz 
sаhəsində səriştəli оlsun, gеniş ümumi məlumаtа, yахşı pеdаqоji vərdişlərə, mü-
hаzirə охumаq, dərs dеmək, öyrətmək, tərbiyə еtmək üçün bütün bаşqа zəruri 
kеyfiyyətlərə mаlik оlsun. Bunun üçün gərək hər bir аli məktəb müəllimi еlmi 
biliklərdən əlаvə, düzgün nitq, dil qаbiliyyətinə, nаtiqlik məhаrətinə, bütün bаşqа 
pеdаqоji kеyfiyyətlərə və vərdişlərə yiyələnsin ki, bütün bunlаr üst-üstə оnа 
həqiqətən yахşı tərbiyəçi оlmаq imkаnı vеrsin” [Əliyev H., 1980 ].

Müəllimlik peşəsi bütün dövrlərdə yüksək qiymətləndirilmişdir. Şahlar, sul-
tanlar belə müəllimlərə xüsusi hörmət göstərmiş və onlar xalq arasında hər zaman 
sevilmişlər. Bu gün də təhsil və tərbiyə prоsesində müəllimin pedaqoji fəaliyyəti 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir və onun  peşə hazırlığı, savadı, mənəviyyatı yüksək 
dəyərləndirilir.

Müəllim, yeri gəldikdə həkim, yeri gəldikdə ədalətli hakim, psixoloq, siyasət-
çi və s. kimi ixtisasların vəhdətini yaradır. O, 45 dəqiqəlik zaman çərçivəsində si-
nif kollektivini idarə edir, şagirdlərin bilik və bacarıqlarını  möhkəmləndirir, yeni 
biliklərin ötürülməsini, fənlərarası və fəndaxili inteqrasiyanı təmin edir, nəzəri 
biliklərlə həyati bacarıqlar arasında vəhdət yaradır. Bütün bunlar olduqca mə-
suliyyətli bir vəzifədir. Bir çox peşələrdə zaman məhdudiyyəti yoxdur, məsələn, 
yanğınsöndürənə demək olmaz ki, bu yanğının söndürülməsinə ayrılan vaxt 45 
dəqiqədir, yaxud həkimə demək olmaz ki, hər hansı bir əməliyyatı 45 dəqiqə 
ərzində yerinə yetirməlisən və s. Hər bir şagirdin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə 
almaqla onların ailə və sosial qayğılarına diqqət ayırmaq müəllimlik peşəsinin 
mürəkkəbliyini, çətinliyini və özəlliyini bir daha vurğulamağa əsas verir.

Belə məsuliyyətli və şərəfli peşəyə yiyələnmək, doğrudan da, yüksək hazırlıq 
tələb edir. Ona görə də bu sahədə işləyən mütəxəssislər peşə məsuliyyətini tam 
anlamı ilə dərk etməli və çətinliklərin öhdəsindən gələ biləcəklərinə əmin olma-
lıdırlar. Kadr hazırlığı prosesində də təhsilalan və təhsilverənlər arasında bu kimi 
amillər nəzərə alınmalıdır. Müəllimlərin kadr hazırlığında peşə bacarıqları əsaslı 
şəkildə formalaşmalıdır. Tələbələr müəllimlik fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl bu 
peşənin məsuliyyətini tam şəkildə mənimsəməli, psixoloji cəhətdən buna hazır 
olmalıdırlar. Müəllimin fərdi xüsusiyyətləri arasında onun müşahidəçilik qabi-
liyyəti, etik-ünsiyyət və davranış bacarıqları olduqca önəmli faktorlardan biridir. 
Müşahidəçilik qabiliyyəti təlim-tərbiyə prosesinin səmərəliliyini, etik-ünsiyyət 
və davranış bacarıqları isə valideyn, pedaqoji kollektiv, təhsil menecerləri və icti-
maiyyətlə əlaqələrin qurulması mexanizmlərinin təminatçısıdır. 

      Könül Mikayılova, Tavat Muradlı. Müəllim hazırlığında rasionallıq
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Əsas hissə / Main part

Müəllimin fəaliyyətinə verilən tələblər. 
Təkmilləşən və iqtisadi cəhətdən rəqabətədavamlı təhsil beynəlxalq məkanda 

inkişaf etdikcə, təhsilə olan milli və beynəlxalq tələblər də çoxalır. Artıq təhsil 
müəssisələrindən yüksək səviyyəli təhsil nəticələri tələb olunur. Davamlı və in-
kişafyönümlü təhsil islahatları müəllim fəaliyyətini, müəllim peşəkarlığının rasi-
onallığını daim diqqət mərkəzində saxlamağı, yeni yanaşmaların tətbiqini tələb 
edir. Təhsil tarixinə nəzər saldıqda qeyd etmək olar ki, bütün dövrlərdə müəllim-
lərin rasional inkişafının təkmilləşdirilməsi istiqamətində müxtəlif fəlsəfi, sosio-
loji və psixoloji tədqiqatlar aparılmışdır. 

Qeyd edək ki, Tədris və Öyrənmə üzrə Beynəlxalq Sorğu (TALIS) təhsil 
şirkəti hər beş ildən bir müəllimlik peşəsinin göstəricilərini təqdim edir. “2018-ci 
ildə 48 ölkədə, 15 000 məktəbdə təxminən 260 000 müəllimi əhatə edən TALIS-ın 
keçirdiyi sorğunun məqsədi müəllimləri və məktəbləri innovasiyalara ilhamlan-
dırmaq, ən yaxşı təcrübələri müəyyənləşdirib paylaşmaq və yüksək idarəetməni 
təmin etməkdir” [Professionalnıye kompetentsii uchiteley nachalnıx shkol v kon-
tekste yevropeyskix inteqratsionnıx protsessov]. TALIS təhsil şirkətinin apardığı 
anket sorğusu müəllimlərin peşə fəaliyyətinə dair aşağıdakı məlumatları təhlil 
etmişdir: 

• kurslar/seminarlar; 
• təhsil konfransları; 
• ixtisas proqramları (məsələn, dərəcə proqramı);
• digər məktəblərə müşahidə səfərləri;
• peşəkar inkişaf üçün xüsusi olaraq yaradılmış müəllimlər birliyində işti-

rak;
• peşəkar maraq doğuran mövzular üzrə fərdi və ya kollektiv formada apa-

rılan tədqiqatlar; 
• mentorluq və kouçinq (rəhbərlik).
Tədqiqat və müəllimlərin təhsili: “BERA–RSA-nın keçirdiyi sorğu bey-

nəlxalq miqyasda müəllimlərin statusundakı qeyri-müəyyənliyi və ziddiyyəti, 
müəllim peşəkarlığının yüksəldilməsi mexanizmlərini işləyib hazırlayır” [İsa-
yev E., 2019]. BERA–RSA tərəfindən keçirilən sorğu əsasında müəllim peşə-
karlığına töhfələr verən dörd tədqiqat forması təqdim olunmuşdur:
– Müəllim təhsil proqramlarının məzmunu haqqında məlumatlandırılmalı, aka-

demik fənlərə dair bilik və bacarıqlar tədqiqat prosesində əldə edilməlidir. 
– Tədqiqat mövzuları təhsil proqramlarının strukturuna əsasən müəyyənləşdi-

rilməlidir.
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– Pedaqoji heyət təcrübəyönümlü tədqiqatlara istiqamətləndirilməlidir. 
– Pedaqoji heyətin apardığı tədqiqatlar mövzuya  olan maraqlar çərçivəsində 

olmalıdır. Aparılan tədqiqatlarda məqsəd müəllim peşəsinin güclü tərəfləri 
haqqında müsbət istiqamət formalaşdırmaqdır. Gündəlik peşə fəaliyyətini 
yerinə yetirən müəllim yüksək keyfiyyətli tədris prosesini təmin etməklə şa-
girdlərdə bilik və bacarıqların vəhdətini formalaşdırmalı və şagird məmnun-
luğunu təmin etməlidir. Bunun üçün pedaqoji yönümlü təhsil müəssisələrin-
də ilkin peşə səriştəliliyi formalaşdırılmalıdır ki, sonradan təhsil prosesində 
onlar peşə səriştəliliyinin inkişaf dinamikası ilə uyğunlaşa bilsinlər. Təhsil 
haqqında müvafiq normativ-hüquqi sənədlərdə müəllimlərin kadr hazırlığın-
da peşə ixtisaslarının artırılması və müxtəlif səriştələrə yiyələnmələri, eləcə 
də ömür boyu təhsilin köməyi ilə biliklərin yenilənməsi, nəzəriyyə ilə təhsil 
təcrübəsi arasında uyğunluğun yaradılması öz əksini tapmışdır.
“Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlı-

ğının Konsepsiya və Strategiyası”nda  altı strateji fəaliyyət istiqaməti müəyyən 
edilmişdir:
– müəllim hazırlığı proqramlarının keyfiyyəti;
– müəllimlərin hazırlığı və təhsil sisteminin müəllimlərlə təmin edilməsi;
– fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı müəssisələrinin təşkilati struk-

turu və funksiyaları;
– fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığında monitorinq və keyfiyyətin 

təmin olunması;
– müəllimlərin hazırlanmasının və təkmilləşdirilməsinin həyata keçirilməsi 

modelləri;
– fasiləsiz pedaqoji təhsil, müəllim hazırlığı sisteminin idarə olunması və            

meneсer hazırlığı [Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və 
müəllim hazırlığının Konsepsiya və Strategiyası].
Qeyd olunan konsepsiya və strategiya sənədinə pedaqoji fəaliyyətin özünüi-

darə, özünüqiymətləndirmə, emosionallıq, kommunikativ, didaktik qabiliyyətlər 
və s.; intellektual fəaliyyət (düşünсə, yaddaş, qavrama, təsvir, diqqət), davranış, 
ünsiyyət, pedaqoji mədəniyyət və s.; inteqrasiya proseslərinə isə dünya təhsil mə-
kanının inkişaf tendensiyası daxil edilmişdir.

Müəllim kadrlarının hazırlığı üzrə məzmun xəttinin təkmilləşdirilməsi. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda, digər fəaliyyət sahələrində olduğu kimi, təh-
sil sahəsində də peşədaxili diferensiallaşma mövcuddur. Bu, təbii əmək bölgüsü 
prosesidir ki, burada səmərəlilik və mükəmməl fəaliyyət nəzərdə tutulur. Sosi-
al-iqtisadi şəraitdə və elmi-texnoloji tərəqqinin inkişafı ilə bağlı baş verən yeni-
liklər müəllimlik fəaliyyətinin bir sıra elmlərlə sıx əlaqədə, yaxud vəhdət halında 
inkişaf etməli olduğunu tələb edir. Burada:
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– digər elmi anlayışlar, ideyalar, kateqoriyalar tədqiqat predmeti olaraq tədqiq 
edilməli; 

– digər elmlərin də tədqiqat metodlarından istifadə edilməli;
– digər elmlərin inkişaf tendensiyasında paralellik yaradılmalı, pedaqoji tə-

dqiqatların, pedaqoji biliklərin diferensiallaşdırılması prosesi təmin edilmə-
lidir.
Buradan belə qənaətə gəlirik ki, pedaqoji kadr hazırlığında səriştəli müəllim 

yetişdirmək üçün müasir cəmiyyətin tələblərinə cavab verə bilən məzmun xətti 
təqdim edilməlidir. Həmin məzmun xətti zəngin ixtisas bilikləri və metodik sə-
riştəsi ilə özünü təqdim edə bilən, şəxsiyyətlərarası münasibətlər və ətraf aləm 
haqqında inteqrasiya olunmuş biliklər sisteminə malik, səriştəli, peşəkar pedaqoji 
kadrların hazırlığını əhatə edir. Hansı ki, bu kadr səriştəlilik, biliklər, dəyərlər və 
xüsusi bacarıqlar əsasında özünü təqdim etsin, peşə fəaliyyətinin məna və məqsə-
dini tam mənası ilə qəbul etmiş olsun. Burada xüsusi bacarıqlar dedikdə, şəx-
siyyətlərarası münasibətlər və ətraf aləm haqqında inteqrasiya olunmuş biliklər 
sistemi nəzərdə tutulur. Bu baxımdan müəllim kadrlarının hazırlığında pedaqogi-
ka elminin məzmun xətti müasir dövrün tələbləri daxilində bir qədər təkmilləşdi-
rilməlidir. Pedaqogika, bir elm sahəsi kimi, müəllimlərin peşəkar dünyagörüşü-
nün, dəyərlər sisteminin, özünəhörmət hissinin formalaşmasında bir vasitədir və 
müəllimin peşəkarlaşması və təkmilləşdirilməsi istiqamətində əsaslı rol oynayır.

Pedaqogika elmi müəllimlərin aşağıdakı bilik və bacarıqlara yiyələnmələrini 
təmin edir:
– pedaqogika elminin tədqiqat obyektləri və pedaqoji sistemdə müəllimin rolu;
– müəllim peşəsinin obyektiv və subyektiv cəhətləri;
– müəllim-şagird münasibətlərində mövcud olan  problemlərin təhlili; 
– peşəkar inkişaf və özünüinkişaf yolları; 
– planlaşdırma bacarığı;
– praktik problemləri təhlil etmək bacarığı;
– müəllimin özünüqiymətləndirmə bacarığı; 
– müəllimlərdə şagirdlər haqqında ilkin təsəvvürlərin formalaşması.

Pedaqogika fənni təhsilalanlara, nəzəri biliklərlə yanaşı, pedaqoji fəaliyyətin 
səmərəliliyini artıran praktik biliklərin verilməsini də daha geniş şəkildə təmin 
etməlidir. Pedaqoji fəaliyyətin səmərəliliyini artıran biliklər bazası aşağıdakı cəd-
vəldə öz əksini tapmışdır (cədvəl 1). 
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Cədvəl 1

№ Pedaqoji fəaliyyətin səmərəliliyini artıran biliklər bazası
1 Müəllimlik peşəsi və ya missiyası (beynəlxalq standartlar əsasında 

yenilənməli)
2 Pedaqoji fəaliyyətin trayektoriyası:

şəxsiyyət yanaşması (xüsusiyyətləri);
funksional yanaşma (iş fəaliyyəti).

3 Müəllimlərin peşə funksiyalarının çevikliyi (müasir tələblər əsasında)
4 Peşəkar fəaliyyətdə qeyri-müəyyənlik
5 Müəllim–şagird əməkdaşlığı (multikultural əsaslarda)
6 Müəllim əməyinin səmərəliliyi (beynəlxalq standartlar əsasında)
7 Nəzəriyyənin şəxsi təcrübə ilə vəhdəti
8 Praqmatik kvalifikasiyalar
9 Müəllim şəxsiyyəti və onun peşəkar inkişaf dinamikası
10 Tədqiqatçılıq və əqli mülkiyyət mədəniyyətinin aşılanması
11 Müasir dərsliklərlə və metodik vəsaitlərlə işləmə bacarıqlarının 

formalaşdırılması
12 Məktəbdə idarəçilik modelləri haqqında ilkin təsəvvürlər
13 Təhsil platformalarına dair geniş məlumatlar
14 Pedaqoji–texnoloji biliklər bazası

Bu biliklər sistemi beynəlxalq şəbəkədə müəllimlik fəaliyyətinə verilən aşa-
ğıdakı bacarıq və tələblər, eləcə də TALIS və BERA–RSA sorğu nəticələri əsa-
sında müəyyənləşdirilmişdir.

“Nümunəvi müəllim belə olmalıdır:
•	 şagirdləri ruhlandıran, həvəsləndirən və onları məqsədlərə yönləndirən;
•	 şagirdlər üçün qarşılıqlı hörmətə əsaslanan təhlükəsiz və stimullaşdırıcı mü-

hit yaradan;
•	 qabiliyyətli və qabiliyyətə meyilli şagirdlərin imkanlarını genişləndirən 

məqsədlər qoyan;
•	 şagirdlərdən gözlənilən müsbət münasibətləri, dəyərləri və davranışları ardı-

cıl şəkildə nümayiş etdirən;
•	 şagirdləri tərəqqiyə və müsbət nəticələrə təşviq edən;
•	 şagirdlərin nailiyyətləri, irəliləyişləri və nəticələri üçün cavabdeh olan;
•	 şagirdlərin imkanlarından, əvvəlki bilik səviyyələrindən xəbərdar olan, onla-

rın əldə etdikləri irəliləyişlərin və yaranan problemlərin  üzərində düşünərək 
tədrisi planlaşdıran;

      Könül Mikayılova, Tavat Muradlı. Müəllim hazırlığında rasionallıq



68

•	 şagirdlərin necə öyrəndikləri və bunun tədrisə necə təsir etdiyi barədə bilik və 
anlayış nümayiş etdirən;

•	 şagirdləri təhsilə məsuliyyətlə və vicdanla yanaşmağa həvəsləndirən;
•	 fənn və kurikulum biliklərini nümayiş etdirən;
•	 müvafiq fənlər və kurikulum sahələri üzrə hərtərəfli biliyə sahib olan;
•	 şagirdlərin mövzuya marağını gücləndirən,  möhkəmləndirən və anlaşılmaz-

lıqları aradan qaldıran;
•	 fənn və kurikulum sahələrində inkişaf anlayışını nümayiş etdirən;
•	 ixtisas fənnindən asılı olmayaraq, yüksək savadlılıq, ifadəlilik və standartlar 

üzrə  məsuliyyət daşıyan;
•	 oxumağı öyrədərkən sistematiklik və ardıcıllığı nəzərə alan” [Əsədova İ., 

2021].
Qeyd olunan məsələlər müəllimlərin kadr hazırlığı üzrə məzmun xəttinin ye-

niləşdirilməsi istiqamətində aparılacaq işlərdə öz əksini tapır.

Nəticə / Conclusion

TALIS, BERA–RSA beynəlxalq təhsil şirkətlərinin keçirdiyi sorgunun nəti-
cələri və aparılan tədqiqatlara əsaslanaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, pedaqo-
ji kadr hazırlığı problemlərinin istiqamətlərindən biri də müəllim hazırlığı üzrə 
məzmun xəttinin təkmilləşdirilməsidir. Müəllimlərin peşəkar səriştəliliyinin ar-
tırılması, müasir təhsilin tələbləri istiqamətində praktik biliklərin verilməsinin 
təmin olunması məqsədilə müəllim hazırlığının məzmun xəttinin modernləşdiril-
məsi, günün tələblərinə uyğunlaşdırılması təklif olunur. Müəllimlər pedaqoji fəa-
liyyətə ixtisas bilikləri ilə yanaşı, həm də beynəlxalq və ölkə  miqyaslı, qabaqcıl 
təcrübələrə yiyələnərək başlamalıdırlar. Bu baxımdan, kadr hazırlığı prosesində 
pedaqoji fəaliyyətin səmərəliliyini artıran biliklər bazası formalaşdırılmalıdır ki, 
bu da pedaqogika fənninin məzmun xəttində edilən yeniliklər nəticəsində forma-
laşacaq. Yeni biliklər sistemi təhsilalanlara özünütəhsil və özünüinkişaf prosesi-
nin imkan və yollarını aşılamalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə qeyd olunur ki, pedaqoji kadr hazırlığında 
beynəlxalq standartların və tələblərin müasir dövrün tələblərindən irəli gələrək 
əsaslandırılması məsələsi bu gün aktual problemdir.  Müasir texnologiyaların 
köməyi ilə təhsilalanlar pedaqoji fəaliyyət prosesində peşəkar inkişafı təmin 
etməli, yaradıcı fəaliyyət imkanlarının sirlərinə yiyələnməlidirlər. Onlar bey-
nəlxalq standartlar çərçivəsində yeniliklərə açıq olmalı və inkişaf tendensiyaları-
nı izləməyi bacarmalıdırlar.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə beynəlxalq standartlar əsasında müəllim 
kadrlarının hazırlanmasında pedaqoji fəaliyyətin səmərəliliyini artıran biliklər 
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sistemi təklif olunur. Həmçinin məqalədə müəllimlərin kadr hazırlığı üzrə məz-
mun xəttinin yeniləşdirilməsi istiqamətində aparılacaq işlər öz əksini tapmışdır. 
Pedaqoji kadrların təkmilləşdirilməsi istiqamətində, müəllim hazırlığı prosesində 
müəllimin şəxsiyyəti, istedadı, nüfuzu, peşə etikası, peşə bacarıqlarının forma-
laşması və müəllimin sosial funksiyasına dair araşdırmalar aparılmalı və müəllim 
hazırlığının təkmilləşdirilməsi istiqamətində müəyyən addımlar atılmalıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, burada pedaqoji fəaliy-
yətin səmərəliliyini artıran biliklər sistemindən söhbət gedir. Pedaqoji sistem-
də müəllimin rolu, peşənin obyektiv və subyektiv cəhətləri, peşəkar inkişaf və 
özünüinkişaf yolları, planlaşdırma bacarığı, praktik problemləri həlli, özünüqiy-
mətləndirmə bacarığı və s. məsələlər müəllim kadrlarının hazırlığında əsas amil  
kimi məqalədə öz əksini tapmışdır. Bu biliklər sistemi  təhsil sahəsində çalışan 
mütəxəssislər üçün baza rolunu oynayacaq. 
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Abstract. The article discusses the cooperation of educators-teach-
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Annotasiya. Məqalədə uşaqların sosial tərbiyəsində məktəbəqədər təh-
sil müəssisələrində çalışan tərbiyəçi-müəllimlərin qarşılıqlı əməkdaşlığı, 
sosial inkişaf problemləri, onun formalaşmasına mane olan cəhətlərdən 
bəhs olunur. Şəxsiyyətin hərtərəfli və sosial inkişafı üçün tövsiyələr 
şəklində həll yolları təqdim olunur. Məqalədə uşaq şəxsiyyətinin for-
malaşması, onların böyüklər və yaşıdları ilə birgə fəaliyyət göstərmək, 
ünsiyyətə girə bilmək, münasibətlər sisteminə qoşulmaq bacarıqlarından 
söhbət gedir. Bir sözlə – məktəb təliminə cəlb olunmaq üçün lazım olan 
bütün bu keyfiyyətlər uşaqlarda özünü göstərməlidir. Burada ailə tərbiyə-
si, valideyn-uşaq münasibətləri, valideynin məktəb təliminə münasibəti, 
ailədəki  digər yaşlıların uşağa təsiri, uşağın fərdi xüsusiyyətləri, maraq-
ları, əqli və psixi inkişafı da həlledici təsirə malikdir. Beləliklə, obyektiv 
və subyektiv amillər vəhdətdə götürüldükdə, məqsədyönlü, sistemli iş 
aparıldıqda təbii imkanlar reallığa çevrilir. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı 
uşaqların sosiallaşması, təlimin yeni, müasir yanaşmaların tətbiqi ilə apa-
rılması, həmçinin valideynlərə tövsiyələr təqdim olunur. 
Açar sözlər: məktəbəqədər yaşlı uşaq, sosial inkişaf, məktəbəqədər yaş 
dövrü, inkişafetdirici mühit, şəxsiyyətyönümlü inkişaf, inteqrasiya, vali-
deynlərlə əməkdaşlıq.
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Giriş / Introduction

Uşaqlıq – insan həyatının ən gözəl dövrüdür. Məhz bu dövrdə insan orqaniz-
minin fiziki cəhətdən, şəxsiyyətinin mənəvi cəhətdən formalaşması baş verir. 
İnsanın yetkin həyatını, əsasən uşaqlıq dövründə qazanılmış təcrübə müəyyən 
edir. Həyatının başlanğıcında müdafiəsiz körpənin yanında onun üçün ən vacib 
insanlar – valideynləri olurlar. Uşağın sosial inkişafı onun yaşına və inkişafı-
na uyğun olaraq, məsuliyyətlərini başa düşməsi, ətrafındakı insanlarla münasi-
bət qura bilməsi, ailə və cəmiyyətin qaydalarına uyğun davranmasıdır. Uşağın 
ana-atası və ətrafında olan insanlarla yaşaması onun sosial həyatının başlanğı-
cıdır. Doğulduğu andan etibarən uşağın sosial inkişafı başlayır və çevrəsindəki 
insanlarla qurduğu münasibətlər davam edir. Uşaqlar fiziki və zehni baxımdan 
inkişaf etdikcə, onların çevrəsi də genişlənir. 

Uşağın keçdiyi yol onun gələcək həyatının uğuruna birbaşa təsir göstərir. So-
sial inkişaf bu dövrün dəyərli təcrübəsidir. Uşağın məktəbə psixoloji hazırlığı, 
əsasən, digər uşaqlar və böyüklərlə ünsiyyət qurmağı, onlarla münasibət yarat-
mağı bacarıb-bacarmamasından asılıdır. Məktəbəqədər yaşlı uşaq üçün yaşına 
uyğun bilikləri nə qədər tez əldə etməsi də vacibdir. Bütün bu amillər gələcəkdə 
uğurlu tədqiqatların açarıdır [Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin 
dövlət standartları., 2019].

Beləliklə, ailədə başlayan sosial münasibətlər əvvəl məktəbəqədər müəs-
sisələrdə, sonra isə məktəb həyatında dostluq, yoldaşlıq münasibətləri ilə davam 
edir.

Tədqiqat 2020–2022-ci illərdə, Xətai rayonunun 72 saylı uşaq bağçasında 
aparılmışdır. Tədqiqat prosesində müşahidə, müsahibə metodlarından istifadə 
olunmuşdur.

Əsas hissə / Main part

“Sosial inkişaf” (və ya “sosiallaşma”) nə deməkdir? Bu, uşağın yaşadığı və 
inkişaf etdiyi cəmiyyətin ənənələrini, dəyərlərini, mədəniyyətini mənimsədiyi 
bir müddətdir, yəni körpənin başlanğıc mədəniyyətinin formalaşdığı bir dövrdür. 
Uşağın sosial inkişafı onun yaşına və inkişafına uyğun olan məsuliyyətləri yerinə 
yetirməsi, digər insanlarla münasibət qura bilməsi, ailə və cəmiyyətin qayda-qa-
nunlarına uyğun davranması deməkdir.

“Sosiallaşma – şəxsiyyətin formalaşması prosesidir. Belə formalaşma prose-
sində fərdin dili, sosial dəyərləri və təcrübəni (normaları, istiqamətləri, davranış 
nümunələrini) mənimsəməsi, onun tərəfindən həmin cəmiyyətə, sosial ictima-
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iyyətə, sosial qrupa məxsus mədəniyyətin və sosial əlaqələrin, sosial təcrübələ-
rin yenilənməsi prosesi baş verir. Sosiallaşma – həm proses, həm də nəticə kimi 
nəzərdə tutulur” [Mardaxayev L.V., Slovar po sotsialnoy pedagogike, 2002]. 

Uşaqların mühüm inkişaf mərhələlərindən olan sosiallaşma, ən azı digər in-
kişaf sahələri qədər vacibdir. Uşağın doğulduğu gündən etibarən çevrəsindəki in-
sanlarla münasibətə girməyə cəhd etməsi sosiallaşmanın ilk addımları kimi qəbul 
edilir. Körpəlik və ilk uşaqlıq dövrlərində uşaq çevrəsindəki böyüklərlə ünsiyyətə 
girərək, onların sosial dünyasını anlamağa çalışır. Beləcə, o, böyüklərin davranış-
larını təqlid edərək öyrənməyə başlayır. Məktəbəqədər yaş dövrü uşağın sürətlə 
sosiallaşdığı dövrdür. Uşaq ilk dəfə valideynlərinin olmadığı mühitdə öyrənməyə 
başlayır və heç kimdən asılı olmadığını sübut etməyə çalışır. Uşağın məktəbə 
getməsi ilə onun sosial əhatə dairəsi bir daha dəyişir.

“Sosial inkişaf böyüklərin köməyi ilə həyata keçirilir. Uşaq ünsiyyət qu-
rarkən, maraqlarını və həmsöhbətlərini nəzərə almağa çalışaraq, qaydalarla ya-
şamağa başlayır, xüsusi davranış normalarını qəbul edir. Ətraf mühit körpənin 
inkişafına birbaşa təsir etmir. Ətraf mühit, ilk növbədə, cəmiyyətdə hökm sürən 
müəyyən qaydalara görə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan insanlardır. Uşağın 
tərbiyəsi ilə məşğul olan böyüklər onun həyatına yeni məna qatır, birbaşa və ya 
dolayısı ilə onun xarakterini formalaşdırırlar. Böyüklər əşyalarla necə davran-
maq lazım olduğuna dair bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. Uşaq da, öz 
növbəsində, gördüklərini mənimsəyir. Bu təcrübədən istifadə edərək, uşaqlar öz 
kiçik dünyalarında bir-biri ilə ünsiyyət qurmağı öyrənirlər” [Cəfərova L., 2009].

Unutmaq olmaz ki, böyük məktəbəqədər yaşlı uşaq çox vaxt emosiyalarla 
yaşayır və həmin emosional mühit onun daxili, ruhi aləminə təsir edir. Uşağın 
tərbiyəsində və inkişafında, onun sosial təcrübəyə yiyələnməsində mühüm amil 
ailədir (sosiallaşma institutlarından biri kimi). Ailədə uşaq ünsiyyət qurmağı öy-
rənir, ilk sosial təcrübəni əldə edir. Təhsil təcrübəsinin öyrənilməsi göstərir ki, 
ənənəvi olaraq məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial tərbiyəsi məsələlərinə lazımi 
diqqət yetirilmir, uşağın sosiallaşması prosesinə ailənin təsiri çox vaxt nəzərə 
alınmır. 

Məktəbəqədər müəssisə sosiallaşmanın əsas institutlarından biri olduğundan, 
uşağın uğurlu sosiallaşması üçün, onun davranış, emosional-hissi inkişafı üçün 
şəraitin təşkilində bu müəssisələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə diqqət ye-
tirmək lazımdır. Başqa sözlə, uşağın sosiallaşması prosesində davranış norma və 
qaydalarını, müxtəlif vəziyyətlərə emosional reaksiya verməyi, müxtəlif hisslə-
rin təzahürü və yaşanma yollarını öyrətmək lazımdır. Uşaq tədricən  təbiəti və 
sosial dünyanı  öyrənməyi, həyatını necə təşkil etməyi, hansı əxlaqi və etik qay-
dalara riayət edəcəyini, şəxsiyyətlərarası ünsiyyətdə və birgə fəaliyyətlərdə necə  
səmərəli iştirak edəcəyini öyrənir. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində tərbiyə və 
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təlim prosesinin uşağın sosiallaşmasının əsas istiqamətlərini (təbii-mədəni, sosi-
al-mədəni, sosial-psixoloji və s.) əhatə etməsi, tam və uğurlu sosiallaşması üçün 
ilkin şərtləri müəyyən etməsi vacibdir, yəni gələcəkdə uşağın bu sistemin tərkib 
hissəsi kimi sosial münasibətlər sisteminə daxil olması üçün şəraiti təşkil etmək 
lazımdır, çünki uşaq da cəmiyyətin bir hissəsidir [Cəfərova L., 2013]. 

Bu şərtlərin tam yerinə yetirilməsi və nəzərəçarpacaq nəticələr verməsi üçün 
məktəbəqədər təhsil müəssisəsi uşağın valideynləri, ailəsi ilə münasibətlər yarat-
malı və onları inkişaf etdirməlidir. Ailə, məktəbəqədər yaşlı uşağın sosiallaşması 
üçün əsas sosial institutlardan biri kimi, məktəbəqədər təhsil müəssisəsi ilə birba-
şa əlaqə saxlamalıdır. Aydındır ki, ailə və məktəbəqədər müəssisə öz xüsusi funk-
siyalarını yerinə yetirərkən bir-birini əvəz edə bilməz və onlar uşağın hərtərəfli 
inkişafı üçün qarşılıqlı əlaqədə olmalıdırlar.

Ailədə olan optimizm, sevinc, məhəbbət, incəlik, diqqət, səmimilik dolu müs-
bət emosional iqlim uşağın psixi sağlamlığı üçün əsas şərtlərdəndir. Böyüklərin 
ətrafda baş verən hadisələrə  reaksiyası uşağın təsəvvürlərinin formalaşmasında  
böyük əhəmiyyət kəsb edir.  Uşaq bütün emosional reaksiyaları dəqiqliklə qəbul 
edir və mənimsəyir. Ailədəki xeyirxah münasibət, valideynlərin uşağa, biri-birinə 
diqqəti, səmimi münasibəti və eyni zamanda, bunlara əks olan cəhətlər də  uşaq 
tərəfindən olduğu kimi mənimsənilir. Bir çox ailələrdə qarşılıqlı hörmət, qayğı-
keş münasibət yox dərəcəsindədir. Belə olduqda uşaqda nəvazişə, məhəbbətə, 
qayğıya olan daxili tələbat ödənilmir. Bu da uşaqda mənəvi və psixi zədələnmələr 
əmələ gətirir ki,  bunun nəticəsində də gələcəkdə valideynlərlə münasibətlərdə 
problemlər yaranır.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda sosial və emosional keyfiyyətlər vəhdətdə in-
kişaf edir. Uşaq öz emosional sahəsini məhz yaşadığı sosial mühitin normaları 
əsasında, buna müvafiq olaraq tənzimləyir. Sosial-emosional inkişaf nəticəsində 
uşaqlarda insanlara  müsbət münasibət, xeyirxahlıq, qayğıkeşlik, qarşılıqlı yar-
dım, başqasının dərdinə şərik olmaq və s. mənəvi keyfiyyətlər yaranır. Uşaqlar 
oyun, əmək və əməli fəaliyyətə, kollektivdə davranış qaydalarına dair ilkin baca-
rıqlara yiyələnirlər. Ünsiyyətin köməyi ilə birgə fəaliyyətin müxtəlif növlərində 
şəxsiyyətlərarası əlaqələr, qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı anlaşma təmin olunur. Ün-
siyyət uşağın sosial şəxsiyyət kimi formalaşmasında əsas vasitəyə çevrilir.

Ünsiyyət – uşağın sosial keyfiyyətlərinin formalaşmasında da başlıca rol 
oynayır. Bu dövrdə valideynlə uşaq daha çox ünsiyyətdə olurlar. Uşağın sosi-
al tərbiyəsi onun sosial inkişafının əsasını təşkil edir. Məhz məktəbəqədər yaş 
dövründə uşaqlarla böyüklər arasında qarşılıqlı ünsiyyət yaranır. Erkən uşaqlıq 
dövründə uşaqlar əşyalardan necə istifadə etmək lazım olduğunu öyrənirlər. Daha 
sonra böyüklər onlar üçün bir təqlid obyektinə çevrilir və uşaqlar onların hərəkət-
lərini təkrar edir, onlar kimi davranmağa başlayırlar. 
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Bəs sosial tərbiyə nədir? 
Sosial tərbiyə uşağın başqalarının maraqlarına diqqət yetirməsi, işləri ilə ma-

raqlanmaq, hər bir peşəyə, insanlara hörmətlə yanaşmaq, başqalarının kədərinə 
heyfslənmək, sevincinə şərik olmaq və s. deməkdir. Bütün bunlar tərbiyədə əsas 
amillərdəndir, çünki bu dövrdə uşaqlarda həm də paxıllıq hissi formalaşır. Sosial 
tərbiyə, həm də etdikləri düzgün olmayan hərəkətə görə uşaqlarda günahkarlıq 
hissinin formalaşmasıdır, məsələn, uşaq öz yaşıdının əlindən oyuncağı kobudca-
sına aldığına görə narahat olmalı və etdiyi hərəkətə görə üzr istəməlidir. 

Böyüklərlə uşaqların ünsiyyəti emosional əsaslarda baş verir. Başqalarının 
dərdinə şərik olmaq uşaq üçün xarakterik xüsusiyyətdir. Bu, uşağın şəxsiyyəti-
ni zənginləşdirir, onu başqalarının dərdinə, böyüklərin təsirinə qarşı daha həssas 
edir. Uşağın ailə üzvləri ilə ünsiyyəti nə qədər uzunmüddətli və zəngin olarsa, 
onun şəxsiyyəti də bir o qədər zəngin olar. Uşaqlarla məzmunlu və kifayət qədər 
uzunmüddətli ünsiyyətin təşkili istənilən yaşda onların tərbiyəsi üçün əsas şərt-
dir, lakin vaxt keçdikcə, uşağın istəyindən asılı olaraq, ünsiyyətin məzmunu da 
dəyişir. Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaq ünsiyyət zamanı öz emosional və intel-
lektual tələbatını təmin etməklə yanaşı, həm də özünü qiymətləndirmək, özünü 
təsdiq və özünü dərk etmək istəyir.

Özü haqqında təsəvvür, özünə  hörmət və ya hörmətsizlik məhz özünüqiymət-
ləndirmədir. Bu, uşaqların başqaları ilə ünsiyyəti prosesində formalaşır. Böyük 
məktəbəqədər yaş dövründə uşağın şəxsiyyətinin qiymətləndirilməsinə tələbat 
artır. Böyüklərin uşağı düzgün qiymətləndirməsi onda vəzifə borcu, öz qüvvə-
sinə inam, məsuliyyət, mütəşəkkillik və digər keyfiyyətlərin tərbiyə olunmasına 
zəmin yaradır və uşağın məktəb təliminə münasibətinə müsbət təsir göstərir.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişafında əsas məsələ onun həmyaşıdları ilə 
ünsiyyətidir, lakin bu proses mütləq tərbiyəçi-müəllimlə qurulan münasibətlər 
prizmasından keçir. Həmyaşıdlarla ünsiyyət məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişa-
fında əsas amillərdən biri olsa da, bu münasibətlərin təşkil edilməsində (qurulma-
sında və ya pozulmasında) əsas qüvvə tərbiyəçi-müəllimdir. Məktəbəqədər yaşlı 
uşaqların  tərbiyəçi-müəllimlə qarşılıqlı münasibətlərində yaranan mənfi emosi-
onal hallar həmyaşıdlarla qarşılıqlı münasibətlərin qurulmasında çətinlik yaradır. 
Bundan başqa, özünəqapanma və asosial davranış məktəbəqədər yaşlı uşaqların 
tərbiyəçi-müəllimlə qarşılıqlı münasibətlərinin, ən azı, ahəngdar olmamasından 
xəbər verir. Özünəqapanma və asosial davranış məktəbəqədər yaşlı uşaqların öz 
vəziyyətinə etiraz formasıdır, onların özünümüdafiə taktikasıdır. 

Uşaqların sosial tərbiyəsində məsuliyyət hissinin tərbiyə edilməsinin böyük 
əhəmiyyəti var. Məsuliyyət hissi kimi şəxsi keyfiyyələr insanların fəaliyyətinin 
və davranışının tənzimləyicisidir. Onun inkişaf səviyyəsi insanın cəmiyyət nor-
malarını, öz vəzifəsini, həyat mövqeyinin müəyyənləşdirməsini, düzgün davranış 
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xəttini müəyyən edir. Məsuliyyətli olmağın yüksək səviyyəsi şəxsiyyətin sosial 
əhəmiyyətli normaları mənimsəməsini, fəaliyyətin qarşıya qoyulmuş vəzifələrə, 
tələblərə uyğun həyata keçirilməsini, öz hərəkət və əməllərinə görə cavab vermə-
sini diktə edir. 

Məktəbəqədər təhsilin müasir təcrübəsi bu mövqeyi həyata keçirir ki, hər bir 
məktəbəqədər təhsil müəssisəsində uşaqların hərtərəfli sosial inkişafı üçün uşa-
ğa sosial motivasiya göstərmək imkanı vermək, vəziyyətə adekvat olan davranış 
tərzini müstəqil seçmək, inkişaf etdirmək, başqaları ilə münasibətlərə şərait ya-
ratmaq lazımdır. Uşağın sosial inkişafının özəlliyi xüsusi pedaqoji təlimatlarda, 
məktəbəqədər təhsil müəssisəsində tərbiyə alan uşaqların əsas bacarıqlarının xü-
susiyyətlərində, sosial inkişafının göstəricilərində də öz əksini tapır. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində uşağın sosial inkişafı üçün aşağıdakı pe-
daqoji təlimatlar verilir:
– tərbiyəçi-müəllim uşaqda şəxsi ləyaqət hissi, öz imkanlarına inam formalaş-

dırır;
– tərbiyəçi-müəllim uşağda ətrafdakı insanlara müsbət münasibət inkişaf etdi-

rir;
– tərbiyəçi-müəllim uşaqda sosial səriştəlilik və sosial bacarıqları tərbiyə edir.

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində uşağın yiyələndiyi əsas sosial bacarıqlar 
aşağıdakılardır:
– etiket qaydalarına riayət etmək;
– təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək;
– ətrafdakılarla əməkdaşlıq etmək və qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək;
– ümumi davranış qaydalarına əməl etmək;
– münaqişəli situasiyada problemin həlli üsullarını tətbiq etmək.

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşağın sosiallaşma səviyyəsinə xüsusi 
göstəricilərin köməyi ilə nəzarət etmək məqsədəuyğundur. Uşağın aşağıda göstə-
rilən bacarıqları məktəbəqədər yaş dövründə uğurlu sosial inkişafın göstəricisi 
ola bilər:
– uşağın kollektivə daxil olmaq bacarığı;
– uşağın başqaları ilə birlikdə hərəkət etmək bacarığı;
– uşağın sosial normalara riayət etmək  bacarığı;
– uşağın öz istəklərinə nəzarət edə bilməsi və s.

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində uşağın sosial inkişaf səviyyəsi məktə-
bəqədər yaşlı uşaqların sosial və şəxsi keyfiyyətlərini xarakterizə edən göstəri-
cilərdən istifadə etmək yolu müəyyən edilə bilər:
– uşağın özünə olan marağı;
– uşağın həmyaşıdlarına olan marağı;
– uşağın  qrupdakı yoldaşlarına münasibəti və s.
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Uşağın məktəb təliminə hazırlanmasında sistemli, gündəlik əmək fəaliyyə-
ti mühüm əhəmiyyət kəsb edir, lakin çalışmaq lazımdır ki, bu fəaliyyət uşağın 
xudbinlik motivlərini deyil, ictimai fəaliyyətini inkişaf etdirsin. “Uşaqların öz 
hərəkət və davranışlarına böyüklərin, xüsusilə tərbiyəçi-müəllimin və valideynin 
verdiyi qiymətə həssas münasibəti göstərir ki, bu, onların özünüqiymətləndir-
məsinə, öz hərəkətlərinə məntiqi yanaşmalarına, nəticənin qiymətləndirilməsinə 
təsir göstərir” [Lyublinskaya A.A., 1971].

Valideynlərin nisbətən yuxarı məktəb yaşlı uşaqlarla davranışı da məktəbə 
getməyə hazırlaşan uşağa təsir edir. Əgər valideyn televizora baxan, oynayan 
məktəbli uşağa cəza və hədə şəklində “dərslərinə hazırlaşmamısan, get dərsini 
oxu” deyirsə və belə qadağalar vaxtaşırı baş verirsə, məktəbəqədər yaşlı uşağın 
məktəbə, təhsilə marağının artmasına mənfi təsir göstərir.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişafında və şəxsiyyətinin formalaşmasında 
onları yaşadığı sosial mühitin də rolu böyükdür. Bu halda uşaq özünü cəmiy-
yətin üzvü kimi hiss edir. Onda yalnız valideynlərlə, digər ailə üzvləri, tərbiyə-
çi-müəllimlərlə deyil, başqa insanlarla  da ünsiyyətdə olmaq ehtiyacı yaranır. 
L.S.Vigotski göstərirdi ki, “hər hansı yaş dövründə inkişafın dinamikasını öy-
rənərkən, ilk növbədə onu əhatə edən sosial mühit nəzərə alınmalıdır” [Vigots-
kiy L.S., 1982].

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar öz hərəkətlərinin ətrafdakılara və onların özlərinə 
də necə təsir etdiyi haqqında düşünmürlər. Bu hərəkətlərin nəticəsini əvvəlcədən 
görə bilmək bacarığı hələ kifayət qədər inkişaf etmədiyi üçün emosional çılğın-
lıq, demək olar ki, bu yaşda olan bütün  uşaqlar üçün xarakterikdir. Onlar yaxın 
adamlarının pis əhvalını, yorğunluğunu hiss edir, halına yanır, onu hiss edir və 
hətta nəvaziş də göstərə bilirlər. Bütün bu xüsusiyyətlərdən daha dərin hisslərin 
formalaşdırılmasında istifadə etmək olar. Uşağın emosional həssaslığını onun 
davranışı üçün ilkin motiv kimi istifadə etmək olar. Tədricən hissetmə, həyəcan, 
paylaşma əsaslı (məsələn, kömək etmək, bölüşmək, incitməmək və s.) humanist 
hisslər, qarşılıqlı yardım və s. əxlaqi motivlər daha davamlı davranış motivlərinə 
keçir.

Hər bir valideyn hər hansı pis əhvalın, mənfi davranışın uşağa təsirini nəzərə 
alaraq, öz hərəkətlərinə tənqidi yanaşmalı, ailədə sakit, normal mühit yaratma-
lıdır. Valideyn öz pis əhvalının yaxınlarına, xüsusilə uşaqlara təsir etməsinə yol 
verməməlidir. Əlbəttə, böyüklərin həyəcan, narahatlıq üçün ciddi əsasları ola 
bilər. Uşaqlar çox vaxt valideynlərin ailədən kənarda qarşılaşdıqları mühüm 
çətinliklərdən, problemlərdən xəbərdar olurlar, lakin bu, o demək deyil ki, ailə 
başçısı öz böyük problemlərini uşağın çiyinlərinə yükləyə, ailədə gərgin atmos-
fer yarada bilər. Ailə başçısının malik olduğu şəxsi keyfiyyətlər ailənin davranış 
üslubunu müəyyən edir. Deməli, öz uşağınızda görmək istədiyiniz xeyirxahlıq, 
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nikbinlik, başqasının dərdinə şərik olmaq, onu başa düşmək kimi keyfiyyətlər 
onun bu keyfiyyətləri sizdə görüb dərk etdiyi zaman inkişaf edəcək.

Nəticə / Conclusion

Məktəbəqədər yaş insanın sosial inkişafında ən həssas dövrdür. Bu dövrdə:
•	 məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial inkişafı obyektiv dünyanın və insanlar 

arasındakı münasibətlər sisteminin inkişafı üçün faktiki, çoxistiqamətli fəa-
liyyətlərlə həyata keçirilir;

•	 sosial inkişaf həm sosial amillərin kortəbii təsiri zamanı, həm də məqsədyön-
lü, mütəşəkkil pedaqoji prosesdə həyata keçirilir;

•	 sosial inkişaf proqramı sosial mədəniyyətin müxtəlif sahələrini əks etdirir və 
təhsilin müvafiq bölmələrində həyata keçirilə bilər;

•	 hər bir uşağın sosial inkişafının səmərəliliyi məktəbəqədər yaşlı uşaqların 
yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, nəticələrin vaxtında və keyfiyyətli moni-
torinqinin aparılması  ilə əvvəlcədən müəyyən edilir. 
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial tərbiyəsində mövcud olan problemlərin 

həllində, sosial inkişafın formalaşmasına mane olan cəhətlərin aradan qaldırıl-
masında, həmçinin uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında, birgə fəaliyyət bacarıq-
larının aşılanmasında valideynlərlə tərbiyəçi-müəllimlərin qarşılıqlı əməkdaşlığı 
vacibdir. Uşağın sosial tərbiyəsində ailə tərbiyəsi, valideyn-uşaq münasibətləri, 
uşağın fərdi xüsusiyyətləri mühüm rol oynayır. Obyektiv və subyektiv amillər 
vəhdətdə götürülməli, məqsədyönlü iş aparılmalıdır ki, uşaqların təbii imkanları-
nı reallığa çevirmək mümkün olsun. 

Mövzunun aktuallığı. Sosial inkişaf problemləri hər yaş dövründə aktualdır. 
Xüsusilə məktəbəqədər yaş dövründə bu problemlər daha aktualdır, çünki bu yaş 
dövründə heç bir sosial təcrübəsi olmayan, ailələrdən gələn uşaqlar məktəbəqə-
dər müəssisələrin müxtəlif yaş qruplarına düşürlər. Onların sosial inkişafında 
olan problemlər də məhz bu dövrdə özünü büruzə verir. 

Mövzunun elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, müəllif məktəbəqədər təhsil 
müəssisəsində uşağın sosiallaşma səviyyəsinə xüsusi göstəricilərin köməyi ilə 
nəzarət etməyin mümkün olduğu qənaətinə gəlir və qeyd edir ki, məktəbəqədər 
yaş dövründə  uşağın əldə etdiyi bacarıqlar yalnız uğurlu sosial inkişafın nəticəsi 
ola bilər. Daha bir elmi yenilik də odur ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində 
uşağın sosiallaşma səviyyəsinə xüsusi göstəricilərin köməyi ilə nəzarət etməyin 
mümkünlüyü qeyd olunur və bu göstəricilər sadalanır.

Mövzunun praktik əhəmiyyəti. Bu nəticəyə gəlirik ki, məktəbəqədər yaş 
dövrü uşağın sosial inkişafında ən həssas dövrdür və bu dövrdə onların sosial 
inkişafı faktiki, çoxtərəfli fəaliyyətlərlə həyata keçirilir. Məqalə məktəbəqədər 
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müəssisələrin tərbiyəçiləri, ali məktəblərin müvafiq fakültələrində təhsil alan 
tələbələr və tədqiqatçılar üçün faydalı ola bilər.
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Annotasiya. Məqalədə məktəbəqədər və ibtidai təhsildə tətbiq olunan 
didaktik oyunlardan və onların xüsusiyyətlərindən söhbət gedir. Məktə-
bəqədər yaşlı uşaqlarda və kiçikyaşlı məktəblilərdə idrak prosesinin inki-
şafı, onların təlimə maraqlarının artırılması, fəallıqlarının təmin edilməsi 
baxımından didaktik oyunların tətbiqinin səmərəliliyi diqqətə çatdırılır. 
Müəllif qaydalı oyunların təsnifatı haqqında məlumat verir, didaktik 
oyunlardan istifadənin strukturunu açıqlayır, bura daxil olan müxtəlif 
komponentlərin izahını verir. Məqalədə vurğulanır ki, didaktik oyunla-
rın təşkili zamanı bütün struktur elementlərə diqqətlə yanaşılmalı, hər bir 
element hesaba alınmalıdır. Həmçinin didaktik oyunların uşağın şəxsiy-
yət kimi formalaşmasında böyük rol oynadığı nəzərə çatdırılır. 

Açar sözlər: təlim prosesi, didaktik oyunlar, müəllim, kiçikyaşlı məktəb-
li, qaydalı oyunlar, oyun elementləri.
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Giriş / Introduction

Müasir dövrdə təlim prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə 
müxtəlif strategiyalardan istifadə olunur. Tədris prosesində nəzərdə tutulan stra-
teji hədəflərdən biri dərslərin səmərəliliyini artıran metod və üsulların tətbiqidir. 
Didaktik (öyrədici) oyunlar da təlimin səmərəli təşkilini təmin edən metodlar-
dandır. “Mənimsəmə prosesində anlama həlledici rol oynayır. Psixoloqlar sübut 
edirlər ki, yaxşı anlaşılan, başa düşülən şey çox asan mənimsənilir və yadda sax-
lanılır” [Paşayev Ə., Rüstəmov F., 2010].

Oyun vasitəsi ilə verilmiş bilikləri uşaqlar daha tez, möhkəm və asan mə-
nimsəyirlər. Oyun elə bir təlim növüdür ki, bu zaman şagird aktiv və yaradıcı 
şəkildə cəmiyyətdə davranış qaydalarını və normalarını, insanların əməyə, icti-
mai əmlaka münasibətini, insanlar arasında qarşılıqlı münasibətləri öyrənir. Bu, 
elə bir fəaliyyət növüdür ki, şagirdlərin sosial davranışına, həyata, bir-birinə olan 
münasibətlərinin formalaşmasına əsaslı şəkildə təsir edir.

Uşaqları oyun zamanı müşahidə edən P.F.Lesgaft “Uşaq oyunu əyləncə de-
yil” ifadəsini təkrar etməyi çox sevərdi. Oyun uşaqların ən sevimli və təbii iş 
fəaliyyətidir [Lesgaft P.F., 1990].

K.D.Uşinski qeyd edirdi ki, uşaqların ümumi və psixi sağlamlığının səviyyə-
sini müəyyən etmək üçün onların oyununu müşahidə etmək lazımdır. Əgər uşaq 
oyunlara maraq göstərmirsə, yaxud öz yaşına görə bəsit və ya passiv oynayırsa, 
bu, böyüklər üçün ciddi siqnal olmalıdır – belə uşaq xüsusi diqqət tələb edir. Bu 
“xüsusi” uşaq ya çox istedadlıdır, ya da əqli geriliyə malikdir. “Oyun həm uşa-
ğın psixoloji vəziyyətinin və şəxsiyyət kimi inkişafının diaqnostikasını aparmaq 
üçün bir vasitədir, həm də uşağın inkişafında olan ləngiməni və qüsurları aradan 
qaldırmaq üçün gozəl metoddur” [Ağayev M., 2011].

A.S.Makarenko uşaqların həyatında oyunların rolunu belə xarakterizə edirdi: 
“Uşaqlar üçün oyun böyüklər üçün iş fəaliyyəti qədər dəyərlidir. Uşaq oyunda 
özünü necə aparırsa, gələcəkdə işləyəcəyi yerdə də bir çox hallarda özünü elə 
aparacaq. Beləliklə, gələcəyin lideri oyun oynayaraq təhsil alır...” [Ağayev M., 
2011]. 

Əsas hissə / Main part

Oyunlar qaydalı və qaydasız olur. Uşaqlar tərəfindən yaradılan qaydasız 
oyunlar yaradıcı oyunlara aiddir. 

Qaydalı oyunlar uşaqların öz davranışlarını idarə etmək qabiliyyətini artırır, 
onların impulsivliyini azaldır və bununla da onların xarakterinin formalaşmasına 
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yardım edir. Qaydalı oyunlara didaktik, mütəhərrik və rollu oyunlar aid edilir. Ki-
fayət qədər qaydalı oyunlar oynamış uşaqların məktəb intizamına uyğunlaşması 
prosesi daha rahat gedir.

Didaktik oyunlar şərti olaraq 3 növə ayrılır: oyuncaqla (yaxud müxtəlif əş-
yalarla) oynanılan oyunlar, şifahi və ya sözlü (tapmaca) oyunlar, loto (cüt şəkilli 
kartlar) oyunları.

Dərs prosesində didaktik oyunlardan istifadə uşaqlarda yaddaş, diqqət və 
təfəkkürün inkişafına kömək edir.

Didaktik oyunların istifadəsi uşaqların əqli inkişafına, onların şəxsiyyətinin 
ahəngdar tərbiyəsinə xidmət edir. Didaktik oyunların əsas məqsədi uşaqları oyun 
situasiyasına cəlb etmək və bu prosesdə onları öyrətməkdir. Bu oyunlar təlim 
fəaliyyəti ilə oyun fəaliyyətini birləşdirərək uşaqların fantaziyasını, təxəyyülünü 
inkişaf etdirir. Beləliklə, dərs uşaqlar üçün maraqlı, əyləncəli, yaddaqalan və 
cəlbedici olur. “Oyunda iştirakçılar birgə fəaliyyətdə və qarşılıqlı ünsiyyətdə 
olurlar. Bu zaman subyekt-subyekt münasibətlərinin metodoloji sxemi reallaşır, 
bu isə gələcək mütəxəssisin yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirir” [Rüstəmov F., 
Dadaşova T., 2007]. 

Didaktik oyun elə təşkil ediməlidir ki, təlim prosesi rəngarəng olsun və bütün 
didaktik vəzifələr yerinə yetirilsin, oyun təlim prosesinin ayrılmaz bir hissəsinə 
çevrilsin. Didaktik oyunların tətbiqi təhsilalanların mənimsəmə qabiliyyətini 
yüksəldir, onları daha da fəallaşdırır, uşaqları düşünməyə və düşündüklərini ver-
bal ifadə etməyə sövq edir. Bu zaman uşağın nitqi təfəkkürü ilə vəhdətdə inkişaf 
edir.

Təlim oyunlarından ilk dəfə XVII əsrdə istifadə olunmuşdur və bu üsul, əsr-
lər keçsə də, öz əhəmiyyətini itirməmiş, əksinə, mühüm təlim strategiyalarından 
birinə çevrilmişdir. Didaktik oyunlar, uşaqları əyləndirməklə yanaşı, bir sıra di-
daktik funksiyaları da yerinə yetirir. Faktlar göstərir ki, oyun fəaliyyətində iştirak 
etməyən və bu fəaliyyətdən səmərəli istifadə edə bilməyən uşaqlarda sosiallaşma 
prosesi uğurla getmir, onlar gələcək həyatlarında da bir sıra problemlərlə qarşı-
laşırlar. 

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın 
“1.1.Uşaqların erkən yaş dövründə inkişafının səmərəli təhsil modelinə əsaslanan 
standartlarının və kurikulumlarının hazırlanması” bəndi innovativ təlim metodo-
logiyalarının hazırlanması məsələsinin əhəmiyyətinin və aktuallığının göstərici-
sidir. Təhsil haqqında olan digər sənədlərdə də bu mövzuya toxunulmuş, uşaqla-
rın idrak qabiliyyətini, marağını, fərdi xüsusiyyətlərini, potensialını nəzərə alan 
metodların tətbiqi diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. 

Didaktik oyunlardan istifadə etmək üçün müəllim oyunun təşkili metodikası-
nı yaxşı bilməklə yanaşı, şagirdların fərdi xüsusiyyətlərini də nəzərə almalı, həm-
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çinin bir sıra ümumi qaydalara riayət etməlidir. Həmin qaydalara bunlar daxildir:
•	 oyuna başlamazdan əvvəl uşaqları oyunun qaydaları ilə tanış etmək; 
•	 bu qaydaları düzgün izah etmək və əyani şəkildə göstərmək; 
•	 oyun müddətində uşaqlara nəzarət etmək və qaydalara riayət etməyə sövq 

etmək; 
•	 sinifdəki bütün uşaqların oyunda iştirakını təmin etmək və eyni zamanda kö-

nüllülük prinsipini nəzərə almaq; 
•	 oyunu seçməzdən əvvəl sinifdəki uşaqların sayını və imkanlarını rəhbər tut-

maq;
•	 oyun müddətində uşaqlarda xoş əhvali-ruhiyyənin yaranmasına, əməkdaşlıq 

prinsipinin gözlənilməsinə nəzarət etməyin hər birinin öz funksiyasının ol-
ması [Əsədova İ., 2012].
“Didaktik oyunlarla bünövrəsi qoyulmuş intellektin inkişafı sonrakı yaş 

dövrlərində bacarıq və qabiliyyətlərin əsasını təşkil edir. Diqqət, yaddaş, müqa-
yisə, müşahidə, məntiqi nəticəyə gəlmək və s. kimi idrak proseslərinin, təfək-
kür, təxəyyül, qavrayış, hafizə və digər psixoloji proseslərə xidmət edən didak-
tik oyunların seçilməsi təhsilverəndən peşəkarlıq tələb edir” [Əsədova İ., 2012]. 
Aşağıda sadalanan oyunlar didaktik oyunlar qrupuna daxildir: “Dəsmalları qrup-
laşdır”, “Təsvirə görə tap”, “Sehrli lampa”, “Obyekti təsvir et”, “Lentləri qrup-
laşdır ”, “Yerdəyişmə”, “Öz evini tap”, “Siçan və ayı üçün küknar ağacı”, “Gö-
bələklər”, “Gülü tap”, “Xoşbəxt əşyalar”, “Rəngli qotazlar”, “Dinozavrın boyu”, 
“Gəl söhbət edək”, “Sınmış kamera”, “Alnımda nə var? ”, Mən kiməm?” və s. 
Bu oyunların hər birinin keçirilmə metodikası var. “Didaktik oyunların nəticəsi 
onların sistemli şəkildə istifadə olunmasından, daha sonra oyun proqramlarının 
məqsədəuyğunluğundan, didaktik tapşırıqların onlarla birgə, onlara müvafiq  təş-
kil edilməsindən asılıdır” [Əhmədov H., Zeynalova N., 2016]. Bu oyunlar dərsin 
məqsədinə uyğun seçilir. Oyunun təşkili zamanı qaydalar izah olunur. Bir neçə 
didaktik oyun nümunəsini nəzərdən keçirək. 

“Dəsmalları qruplaşdır”. Oyunun təşkili üçün lazım olan resurslar: uzunlu-
ğu bərabər, eni isə fərqli olan rəngli dəsmallar; sinifdəki uşaqların sayına uyğun 
səbətlər.

Oyunun qaydası: ensiz və enli dəsmalları ayırmaq.
Məqsəd: əşyaları bir-birinin üstünə qoymaqla eninə görə müqayisə etməyi 

öyrətmək. Müqayisəni “enli”, “ensiz”, “çox enli”, “çox ensiz” sözlərindən isti-
fadə etməklə apararaq, uşaqlarda öz fikirlərini ifadə etmək bacarığını formalaş-
dırmaq.

Oyunun gedişi. Stolun üstünə ölçüləri müxtəlif olan bir neçə dəsmal qarışıq 
şəkildə qoyulur və uşaqlara tapşırılır ki, eyni ölçülü dəsmalları tapıb səbətlərinə 
yığsınlar. Sonrakı mərhələdə isə uşaqlar eyni ölçüdə və rəngdə olan dəsmalları 
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seçib ayırırlar. Oyun prosesində uşaqlara müxtəlif suallar verilir. Bununla da on-
ların diqqətinin lazımi problemə yönəldilməsinə nail olunur.

“Təsvirə görə tap”. Oyunun təşkili üçün lazım olan əsas resurslar əşyalar, 
meyvələr, tərəvəzlər, heyvanlar, fəsillər və s. mövzularda şəkillərdir.

Oyunun qaydası: verilən əlamətlərə əsasən, şəkildə nəyin təsvir olunduğunu 
tapmaq.

Məqsəd: uşaqlarda verbal təsvir etmə və dinləmə bacarıqlarını formalaşdır-
maq; obyektləri əlamətlərinə, xüsusiyyətlərinə görə tapmaq.

Oyunun gedişi. Uşaqlar komandalara ayrılırlar. Bir şəkil seçilir və uşaqlar-
dan birinə göstərilir. Həmin uşaq şəkildəki obyektin xüsusiyyətlərini təsvir edir, 
sözlə izah edir, lakin onu digər uşaqlara göstərmir və obyektin adını səsləndirmir. 
Uşaqlar verilən əlamətlərə  əsasən, bu obyektin adını tapıb deyirlər. 

“Sehrli lampa”. Oyunun təşkili üçün tələb olunan resurslar bunlardır: lampa, 
uşaqların sayına uyğun rəngli lentlər, zəngli saat. 

Oyunun qaydası: enli və ensiz lentləri bir-birindən fərqləndirmək, bu lentləri 
lampanın üzərinə dolamaq.

Məqsəd: uşaqlarda əməkdaşlıq etmək bacarığını formalaşdırmaq; onlara şifa-
hi müqayisə aparmaq və qruplaşdırma bacarıqlarını aşılamaq.

Oyunun gedişi. Uşaqlar komandalara ayrılırlar. Lentləri lampanın ətrafına 
dolamaq üçün komandalara iki dəqiqə vaxt verilir. Vaxt bitdikdən sonra müəllim 
həmin lampaları yandıraraq, hansı rəngin alındığını uşaqlarla birlikdə müşahidə 
edir. Ən az sayda lentdən istifadə etməklə lampanı tam örtən komanda qalib olur. 
Uşaqlar anlayırlar ki, enli lentlərdən istifadə etdikdə lampanın üzəri daha tez ör-
tülür və daha az sayda lent işlədilir.

“Obyekti təsvir et”. Bu oyunun təşkili üçün heç bir resurs tələb olunmur. 
Oyunun qaydası: obyektin xüsusiyyətlərini sadalamaq.
Məqsəd: uşaqlarda müşahidə etmək və sözlə təsvir etmək bacarıqlarını for-

malaşdırmaq; obyektin əlamətlərini müəyyən etmək.
Oyunun gedişi. Müəllim hər hansı bir obyektin adını səsləndirir və uşaqlar 

həmin obyektə xas olan xüsusiyyətləri sadalayırlar, məsələn, müəllim “alma” de-
yir, uşaqlar isə almaya aid olan  əlamətləri səsləndirirlər [Seyidli F., 2018].

“Lentləri ayır”. Oyunun təşkili üçün lazım olan resurslar: stul, zəngli saat, 
uşaqların sayına görə eni müxtəlif, uzunluğu isə bərabər olan sarı və yaşıl rəngli 
lentlər.

Oyunun qaydası: lentləri ayırmaq və stulun ayağına sarımaq.
Məqsəd: uşaqlarda əşyaları qruplaşdırmaq və əməkdaşlıq bacarıqlarını inki-

şaf etdirmək; şifahi müqayisə aparmaq bacarığını formalaşdırmaq.
Oyunun gedişi. Oyunun şərtləri müəllim tərəfindən izah edilir və uşaqlara  üç 

dəqiqə vaxt verilir. Həmin müddətdə öz stulunun ayağına daha çox lent sarıyan 
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şagird qalib hesab olunur.
“Yerdəyişmə”. Oyunun təşkili üçün tələb olunan resurslar müxtəlif məz-

munlu şəkillərdir. 
Oyunun qaydası: bir neçə şəklin içindən hansının yerinin dəyişdirildiyini tap-

maq.
Məqsəd: uşaqların diqqətini inkişaf etdirmək.
Oyunun gedişi. Müəllim 5–6 şəkil götürür və onları partanın üzərində müəy-

yən ardıcıllıqla düzür. Uşaqlar 10–12 saniyə bu şəkillərə baxdıqdan sonra göz-
lərini yumaraq geriyə dönürlər. Bu vaxt müəllim şəkillərdən birinin yerini də-
yişdirir. Sonra uşaqlar gözlərini açaraq şəkillərə baxır və hansı şəklin yerinin 
dəyişdirildiyini tapırlar.

“Öz evini tap”. Oyun üçün tələb olunan resurslar: eyni rəngli və uzunluqlu, 
lakin eni müxtəlif olan lentlər, stullar.

Oyunun qaydası: lent-açar və lent-kilidin müqayisəsinə əsasən, uyğun olanı 
müəyyənləşdirmək.

Məqsəd: əşyaları üst-üstə qoymaqla onları eninə görə müqayisə etmək və bu 
müqayisəni verbal ifadə etmək bacarığını aşılamaq.

Oyunun gedişi. Sinfin hər tərəfinə stullar düzülür və bu stulların hər biri bir 
ev hesab edilir. Müəllim lentləri iki qrupa ayıraraq, yarısını partaların üzərinə 
qoyur, yarısını isə uşaqlara verir. Uşaqlar partaların ətrafında guya “gəzintiyə” 
başlayırlar. Birdən müəllim uşaqlara “Yağış yağdı, tez öz  evinizə girin” deyə 
müraciət edir və uşaqlar əllərindəki lentlərlə partanın üzərindəkiləri  müqayisə 
edərək, uyğun gələn yeri tapıb otururlar. 

“Siçan və ayı üçün küknar ağacı”. Oyun üçün lazım olan resurslar: ayı 
və siçan üçün kartondan hazırlanmış evlər; ortasından  düz xətt çəkilmiş ağ ka-
ğız; siçan və ayı şəkilləri; hər şagird üçün 10 və 15 sm hündürlüyündə küknar 
“ağac”ları.

Oyunun qaydası: evlərin və küknar ağaclarının hündürlüyünü nəzərə alaraq, 
hər evə uyğun “ağac əkmək”.

Məqsəd: əşyaları hündürlüyünə görə müqayisə etmək; müqayisəni şifahi for-
mada aparmaq.

Oyunun gedişi. Uşaqların hər birinə ağ kağız verildikdən sonra evlərin hün-
dürlüyü, ayı ilə siçanın boyu müqayisə olunur. Müəllim uşaqlara küknar “ağac”la-
rı verir. Alçaq boylu ağacı siçanın, hündür ağacı isə ayının evinin yanında əkməyi 
tapşırır.

“Göbələklər”. Oyunun təşkilində gövdəsi müxtəlif qalınlıqda olan göbələk-
lər üçün alçaq və hündür səbətlər lazım gəlir. 

Oyunun qaydası: nazik gövdəsi olan göbələyi alçaq, qalın gövdəsi olan gö-
bələyi isə hündür səbətə qoymaq.
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Məqsəd: uşaqların diqqətini inkişaf etdirmək; onlara əşyaları bir-birinin üs-
tünə qoymaqla müqayisə aparmaq bacarığını aşılamaq.

Oyunun gedişi. Uşaqlara gövdəsi qalın və nazik olan göbələklər verilir və 
tapşırılır ki, gövdəsi nazik olan göbələkləri alçaq, gövdəsi qalın olan göbələkləri 
hündür səbətə qoysunlar. Müəllim oyun vaxtı uşaqlara köməkçi suallarla müra-
ciət edərək, göbələkləri müqayisə etməyi öyrədir.

“Nənəyə xiyar turşusunu hazırlamağa kömək edək”. Oyun üçün lazım 
olan resurslar: zəngli saat, eni bərabər, uzunluğu 10 və 12 sm olan yaşıl rəngli 
xiyar maketləri, uşaqların sayına görə kiçik və böyük balonlar.

Oyunun qaydası: kiçik balona qısa, böyük balona isə uzun xiyarları yığmaq.
Məqsəd: uşaqlarda əşyaları uzunluğuna görə və verbal müqayisə etmək qabi-

liyyətini formalaşdırmaq.
Oyunun gedişi. Müəllim uşaqlara xiyar turşusunu bağlamaq qaydasını izah 

edir və onların hər birinə müxtəlif ölçülü balonlar və xiyar maketləri paylayır. 
Uşaqlar verilmiş vaxt ərzində böyük balona böyük, kiçik balona isə kiçik xiyar-
ları yığırlar. Partanın üzərində artıq xiyar qalmamalıdır.

“Gülü tap”. Oyun üçün lazım olan resurslar: səbət, zəngli saat və gül forma-
sında olan kartlar.

Oyunun qaydası: çoxlu gül adı tapıb demək.
Məqsəd: gül adlarını öyrənmək; təsvir etmə bacarığını inkişaf etdirmək.
Oyunun gedişi. Uşaqlara gül formasında hazırlanmış kartlar paylanır. İki uşaq 

bağban rolunda çıxış edir (onlara kart verilmir). Bağbanlar uşaqlara yaxınlaşırlar. 
Uşaqlar növbə ilə hərə öz kartındakı gülün xüsusiyyətlərini bağbana təsvir edir, 
lakin gülün adını demirlər. Bağban gülün adını tapdıqda, kartı onlardan alır və 
səbətinə qoyur. Səbətinə çox kart yığan bağban qalib hesab olunur.

“Xoşbəxt əşyalar”. Lazım olan resurslar: əşya şəkilləri və zəngli saat.
Oyunun qaydası: müəyyən əşyalar haqqında fikir söyləmək.
Məqsəd: uşaqlara müşahidə, verilmiş şəkillərdəki əşyanın adını tapmaq və 

şifahi nitq  bacarıqlarını aşılamaq. 
Oyunun gedişi. Uşaqlar qruplara bölünürlər. Hər qrupa müxtəlif əşya şəkilləri 

verilir. Qruplar bir dəqiqə ərzində onlara düşən əşyanı necə xoşbəxt edə bilə-
cəkləri haqqında düşünürlər. Vaxt bitdikdə hər qrup öz cavabı haqqında digər 
qruplara danışmalıdır. (Məsələn, ağacı xoşbəxt etmək üçün onun dibini belləmək, 
sulamaq lazımdır).

“Rəngli qotazlar”. Oyun üçün lazım olan resurslar: qab, saç geli, zərlər, 
plastik konteyner, maqqaş və qara karton.

Oyunun qaydası: qotazları maqqaşla çıxararaq kağıza yapışdırmaq. Oyun 
cütlərlə oynanılır.

Məqsəd: uşaqlarda kiçik motorikanı inkişaf etdirmək; onlarda oturaqlıq, bir-
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gə işləmək və qruplaşdırma bacarıqlarını formalaşdırmaq.
Oyunun gedişi. Zərlər və saç geli plastik qabda qarışdırıldıqdan sonra üzərinə 

qotazlar əlavə olunur. Uşaqlara tapşırılır ki, bu qotazları maqqaşla çıxarsınlar. 
Komandalara qara rəngli kağızlar paylanır. Uşaqlar qotazları çıxararaq onların 
rəngini deyir, sonra kağızlara yapışdırırlar. Uşaqların seçdiyi qotazların rəngi 
fərqli olmalıdır.

“Dinozavrın boyu”. Oyunun təşkili üçün lövhədə dinozavrların ölçüləri 
qeyd edilmiş diaqram çəkilməlidir. Lazım olan digər resurslar: rəngli qələmlər, 
ağ rəngli kağız və konstruktor.

Oyunun qaydası: konstruktor blokları vasitəsi ilə dinozavrın boyunu ölçmək. 
Məqsəd: uşaqlara ölçü anlayışını mənimsətmək; onlara hündürlüyü müəy-

yənləşdirmək bacarığı aşılamaq.
Oyunun gedişi. Uşaqlara dinozavr şəkli çəkmək tapşırılır. Onlar konstruktor 

blokları vasitəsi ilə çəkdikləri dinozavrların boyunu ölçürlər. Ən hündür dinozavr 
şəkli çəkən şagird qalib elan olunur. 

“Gəl söhbət edək”. Oyun üçün lazım olan yeganə resurs topdur. 
Oyunun qaydası: müəllimin suallarını cavablandırmaq.
Məqsəd: uşaqların ünsiyyət bacarıqlarını və məntiqi təfəkkürünü daha da in-

kişaf etdirmək.
Oyunun gedişi. Müəllim topu uşaqlardan birinə atır və deyir ki, gəl söhbət 

edək. Müəllim bir cümlə deyir və bu cümlə ilə bağlı sual verir. Verilmiş vaxt 
bitənə kimi uşaq bu sualı cavablandırmalıdır.

“Sınıq kamera” oyunu. Oyun üçün lazım olan resurslar: şəkil, yazı lövhəsi 
və müxtəlif rəngli markerlər.

Oyunun qaydası: eşidilən məlumatı düzgün şəkildə  təkrar etmək.
Məqsəd: uşaqların yaddaşını, dinləyib-anlama və verbal təsvir vərdişlərini 

möhkəmlətmək.
Oyunun gedişi. Uşaqlar dairə formasında dayanırlar. Onlardan biri yazı löv-

həsinin qarşısına çağırılır. Müəllim ona bir şəkil göstərir. Uşaq dairəyə qayıdaraq 
ona göstərilən şəklin adını yoldaşının qulağına deyir. Həmin uşaq da bunu yanın-
dakı uşağa çatdırır. Proses bu şəkildə davam edir və beləliklə, dairədə olan bütün 
uşaqlar şəkil haqqında məlumat alırlar. Sonuncu uşaq isə haqqında danışılan əş-
yanın şəklini lövhədə çəkir. Uşağın çəkdiyi şəkil verilən məlumata uyğun olarsa, 
o, qalib gəlir [http://www.tipii.edu.az/az/article/431-qaydali-oyun-numunala].

Təlim prosesinə didaktik oyunlar daxil etməklə istənilən yaş qrupundan olan 
uşaqlarla yüksək nəticələr əldə etmək mümkündür. Bu zaman yeni mövzunun 
mənimsənilməsi ilə yanaşı keçilənlərin təkrarına və möhkəmləndirilməsinə də 
nail olunur. Başqa sözlə, müəllim oyunu dərsin məqsədinə və mövzusuna uyğun 
seçməlidir
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Nəticə / Conclusion

Deyilənləri ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlirik ki, dərs prosesində müxtə-
lif didaktik oyunlardan istifadə olunması dərsin səviyyəsini yüksəldir, tədris ma-
terialının qavranılmasını asanlaşdırır, təhsilalanların düşünmə qabiliyyətini inki-
şaf etdirir, onlara daha yaxşı nəticə əldə etməkdə kömək edir. Deməli, müəllimlər 
mövcud didaktik oyunlardan istifadə texnologiyalarını yaxşı bilməli, bu oyunlar-
la bağlı təşkil olunan seminarlarda iştirak edərək, bilik və bacarıqlarını artırma-
lıdırlar. Didaktik oyunların tətbiqi və uğurlu nəticənin əldə olunması müəllimin 
pedaqoji səriştəliliyindən çox asılıdır. Bu səbəbdən təhsilverənlərin pedaqoji sə-
riştəsinin artmasına və inkişafına xüsusi diqqətlə yanaşılmalıdır.

Didaktik oyunların təlim materialının mənimsədilməsində əhəmiyyətli rolu-
nu nəzərə alaraq bir neçə təklif vermək yerinə düşər:

1) Didaktik oyunları elə təşkil etmək lazımdır ki, təlim materialının öyrənil-
məsi ilə yanaşı, uşağın diqqəti ilkin tədqiqatçılıq bacarıqlarının mənimsənilmə-
sinə də yönəldilsin.

2) Qaydalı didaktik oyunlar zamanı qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaqla 
yanaşı, qaydalara ciddi riayət etmək də diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 

3) Beynəlxalq təcrübədən yerli şəraitə uyğunlaşdırılaraq istifadə edilməlidir.
Mövzunun aktuallığı. Təlim materiallarının qavranılması və motivasiyanın 

yaradılması baxımından didaktik oyunların tətbiqi həm ənənəvi, həm də müasir 
dərslərin təşkili zamanı aktual olmuşdur. Didaktik oyunlardan istifadə öyrənməni 
uşaqların maraqlarına uyğunlaşdırmaq, təlim materialını tətbiqetmə və tədqiqat-
çılıqla mənimsənilməsini təmin etmək baxımından da aktualdır.

Mövzunun elmi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,  didaktik oyunlar idrak pro-
seslərinin inkişaf etdirilməsi yollarından biri kimi tədqiqata cəlb olunmuşdur. 
Xüsusən, diqqətin və uzunmüddətli yaddaşın möhkəmləndirilməsi, diqqətin cəm-
lənməsi, hafizənin möhkəmləndirilməsi vasitələrindən biri kimi də çox əhəmiy-
yətlidir. Didaktik oyunlar uşaqların ünsiyyət qurma, nitq bacarıqlarının, bir-biri 
ilə rəftar aspektlərinin inkişaf etdirilməsini təmin edir.

Mövzunun praktik əhəmiyyəti. Didaktik oyunlar təlim prosesində mühüm 
praktik əhəmiyyət kəsb edir. Bu oyunlar ümumtəhsil müəssisələrinin ibtidai sinif-
lərində və ümumtəhsil müəssisələrində təşkil olunan məktəbəqədər yaş qrupunun 
(beşyaşlılar) məşğələlərində, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində, azsaylı xalq-
ların uşaqlarının təhsil aldığı  məktəblərin hazırlıq siniflərində tətbiq etmək üçün 
nəzərdə tutulur.
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Annotasiya. Məqalədə XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində 
Azərbaycanda uşaqların ailədə tərbiyəsi problemləri araşdırılır və 
təhlil olunur. Eyni zamanda, həmin dövrdə  uşaqların tərbiyəsi, onların 
şəxsiyyət kimi formalaşdırılmasında ailə tərbiyəsinin rolu, onun uşağın 
tərbiyəsinə təsiri kimi müxtəlif problemlərə toxunulur. Bundan əlavə, 
məqalədə tədqiq olunan dövrlə müqayisədə müasir ailənin funksiyaları, 
bu funksiyaların yerinə yetirilməsinin ailəyə təsiri, uşaqların ailədə 
tərbiyəsinə verilən əsas tələblərdən bəhs edilir. Məqalənin yazılmasında 
əsas məqsəd XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində və müasir dövrdə 
ailə funksiyalarının müqayisəli təhlilinin nəzəri əsaslarını göstərməkdən 
ibarətdir.

Açar sözlər: Azərbaycan cəmiyyəti, müasir ailə, ailə tərbiyəsi problemləri, 
ailənin funksiyaları, valideyn nüfuzu, uşaq şəxsiyyəti. 
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Introduction 

The family is considered a product of historical development. Families that 
have gone through different historical periods have gone through an evolutionary 
period and come to their present state. First of all, a family is a group of people 
who are close to each other and unite blood ties, kinship, and child-rearing. If we 
look at historical and pedagogical research, we can see those family relations, 
the integration of the family into society, and the preparation of young people for 
family life has always been an issue of concern to researchers.

The article raises the issue of the family upbringing of children in Azerbaijan 
in the late 19th and early 20th centuries. In the article touched upon various nu-
ances of the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, which 
influenced the functions of family upbringing in the upbringing of children and 
the formation of their personalities. In addition, the functions of modern families 
compared to the period under study, the impact of these functions on the family, 
and the basic requirements for the upbringing of children in the family are dis-
cussed.

If we look at historical and pedagogical research, we can see that family rela-
tions, integration of the family into society, and the preparation of young people 
for family life have always been issues of concern to researchers. The relation-
ship of young people in the family, the problem of preparation for family life, the 
upbringing of children in families, and the transmission of traditions from gener-
ation to generation were not studied separately as a problem until the second half 
of the 18th century. 

In modern times, the issues of family upbringing, the development of children 
in the family, and the preparation for independent living have been widely stud-
ied by many educators, sociologists, and psychologists. Sociologist A.Giddens 
devoted a section of his book “Sociology” to family issues and gave a broader 
definition of the family: “The family is a unit of society consisting of people who 
support each other socially, economically and psychologically, or support each 
other” [Giddens A., 2005, p. 156].

Main part 

The analysis of theoretical research proves that the traditional concept of the 
family as its institution of social education includes the issues of the succession of 
generations, integration of children into society, and socialization. From a philo-
sophical point of view, the concept of “family” is interpreted as an organizational 
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form that historically shapes and changes the coexistence of people of both sexes. 
It is clear from this definition that the peculiarities of different historical periods, 
changes in the world, and the development of society have had a special impact 
on the life and formation of families. Research shows that society as a whole 
cannot influence the identity and characteristics of the family and that the family 
itself contributes to the development of society. The family itself is a miniature 
society in which family members are responsible for its integrity, security, and 
development. The main purpose of the family is to bring up a person who is 
useful to society, well-developed, broad-minded, moral, dignified, and patriotic 
to his homeland and people. Indeed, the role of families in the comprehensive 
development and upbringing of young people who are useful to society in our 
time is undeniable. The greatest responsibility of families is to bring up young 
people properly, to create all-round conditions for their future development and 
well-being. This is one of the most important responsibilities of parents in raising 
a family.

National leader Heydar Aliyev said about the upbringing of children in the 
family: “Family upbringing is a rare case by its nature. This upbringing is based 
on a moral basis, such as the love of parents for their children and the feelings of 
children towards their parents. The most precious blessing for me are the children 
of Azerbaijan, the youth of Azerbaijan. Because, as the President of Azerbaijan, 
I do not think about today, but about the great future of Azerbaijan. The future 
of Azerbaijan also depends on the youth and children of Azerbaijan” [https://
muallim.edu.az/news.php?id=9697]. Indeed, the family, as a social institution 
that influences the development of the growing child, must cultivate healthy 
young people who are useful to society. In addition to protecting their children 
in the family, and ensuring their health and physical development, parents must 
bring up their children properly, inculcate moral values, and form a sense of love 
for adults, parents, and the motherland. The personal authority and example of a 
parent play an important role in the upbringing of every young person growing 
up in a family. For this reason, parents must build a healthy, harmonious family 
environment.

The main purpose of the article is to show the theoretical foundations of the 
comparative analysis of family functions in the late 19th and early 20th centuries 
and in modern times.

At the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries, family up-
bringing in Azerbaijan was of a serious nature and consisted mainly of patriarchal 
families. The deep-rooted traditions of upbringing in Azerbaijani families still 
exist today.

Looking at the archival documents of the late nineteenth and early twentieth 
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centuries, and the theories of educators, it is clear that the ideal of the family that 
existed at that time greatly influenced the relationship between parent and child. 
The predominance of families that did not treat their children as individuals also 
had a negative effect on children’s development. Parents’ ignorance, superstition, 
and superstition have led to a low level of parent-child relations, coldness be-
tween them, and the application of harsh parenting methods.

However, compared to this period, the stereotypes of the XIX century have 
already begun to disintegrate. Of course, without deviating from our mental val-
ues and traditions, many parents began to raise their children in accordance with 
the requirements of the time. Indeed, in modern times, the upbringing of children 
in the family in the right and correct ways, and the organization of a positive 
family environment in families has a direct impact on the overall development 
of children, their future activities, and the formation of personality. Today, the 
main goal of the modern family is to organize the family properly, ensure peace 
and happiness, bring up healthy and well-rounded young people for the future, 
as well as to meet the needs of family members. If true and healthy relationships 
are formed between family members, this will guarantee a happy upbringing for 
future generations. The famous Russian writer E.Kazakevich said that upbringing 
means telling people the truth about their lives and the whole world. In raising 
their children today, every parent must be an example to his or her children and be 
honest in their morals, words, and deeds. The greatest desire of parents is to pro-
vide their children with a good future, to provide them with education, science, 
knowledge, and comprehensive education, and to make them happy.

One of the main requirements of modern times is to build the relationship 
between parents and children on the basis of inner freedom and noble feelings. 
From the end of the twentieth century, family relations were replaced by more 
diplomatic and polite behavior. It should be noted that in modern Azerbaijan, the 
most important issue in the foundation of the family pillars is respect for elders, 
love, and values in the family. The formation of noble feelings and emotions in 
the hearts of children, and the instilling of love for parents, friends, and comrades 
are formed in the family. One of the most important issues facing the modern 
family is to form in them noble qualities.

Modern families must first be conditioned by their pedagogical, psycholog-
ical, spiritual, labor, economic and intimate spheres. Families are always distin-
guished from other institutions as social institutions with their own complexity. 
Today, family relations, raising children in the family, the educational potential of 
the family, great and small respect, care for parents, and other issues are relevant. 
If we look at the Soviet period, at that time family education was overshadowed 
by public education and did not have a public character. The main purpose and 
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requirement of public education at that time was to train exemplary citizens and 
personnel on the basis of certain standards for society, and the main task of the 
family was to take care of the Soviet family, where the public and private interests 
of citizens were harmoniously combined. As can be seen, the social and personal 
interests of the citizens, and the harmonious unification of the Soviet family, were 
considered one of the main differences between the socialist family and the bour-
geois family. However, in modern times more attention is paid to family upbring-
ing. People began to return to their ancestral roots and restore their mental values. 
It is true that these values have never been forgotten, but they have weakened 
somewhat in accordance with the requirements of the time. It should be noted 
that the educational potential of the family was poorly studied during the study 
period. Because the sanctity of families and the secrecy of family relations from 
outsiders prevented the family from becoming the object of research. However, 
in modern times, family institutions began to emerge, families were given spe-
cial protection by the state, declarations were adopted, and family psychologists 
began to work in psychological service centers, which led to the development of 
this field, people’s access to various institutions, the development of family insti-
tutions and families. created conditions.

As mentioned above, the importance is given to families in modern times, 
and the protection of women’s and children’s rights in the family began to be 
reflected in modern laws. Article 17 of the Constitution of the Republic of Azer-
baijan, adopted in 1995, states, “The family, as the core of society, is under the 
special protection of the state, and it is the duty of parents to care for and raise 
their children. The state controls the fulfillment of this duty” [http://www.e-qa-
nun.az/framework/897]. The Constitution of the Republic of Azerbaijan clearly 
states that both husband and wife have equal rights in the family. In addition, the 
Family Code, which contains the main points of the Constitution of the Republic 
of Azerbaijan, deals with the issues of raising children in the family, improving 
social welfare, the rights, responsibilities, and other issues of parents and chil-
dren. It is true that the rights and responsibilities of parents in the upbringing of 
children were relevant in the Soviet era. These rights and responsibilities are re-
flected in the Marriage and Family Code of the Azerbaijan SSR. However, during 
the independence period, many state institutions for the protection of children’s 
and family rights began to be formed in Azerbaijan, which also signed a number 
of works in the field of family relations, children’s rights, protection, women’s 
rights, and protection.

Every young person who meets the modern requirements of today needs a 
healthy family and has a deeper understanding of how important families and in-
stitutions are for human beings. For this reason, the upbringing and development 
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of children in families should be considered a sacred duty, and society and the 
state should have a sacred duty to protect families and ensure their social welfare.

When a child is born into a family, he or she has the right to live in a family, 
to be educated, to receive parental care, love and help, and so on. Every minor 
must be brought up in a spirit of respect for his or her dignity and identity while 
ensuring the interests of the family. For this reason, children’s rights must be 
fully protected in modern families, and their responsibilities must be properly 
explained and clarified.

In modern families, family relations must be reflected in each other, a warm 
relationship between both parents and children, and the psychological climate 
must be properly established in the family. Proper organization of this warm 
psychological climate is the main foundation of comfort and tranquility in the 
family. Every parent, by creating a positive family environment, and showing 
their children a pleasant, loving, and loving attitude, penetrates into their inner 
world and creates conditions for their children to grow up with a healthy mind 
and spirit. When the psychological climate is favorable, both parents and chil-
dren increase their self-esteem and attitude, which manifests itself in various 
forms in their work and family relationships in the family and in the team. The 
low psychological climate in the family primarily affects the mental develop-
ment and health of children. The high position of this climate depends primarily 
on women. Prominent pedagogue H.Zardabi noted that the mother-woman is 
the first educator of mankind. Mothers are a central figure in family relation-
ships and stressful situations. In the book of professor A.A.Alizade and A.N. 
Abbasov’s “Family” notes that “the psychological climate of the family depends 
significantly on how the mother organizes the work and life of the family team” 
[Abbasov A., 2015, p. 194]. Family relations have a direct impact on the up-
bringing and development of children. If parents want to raise a happy family, 
they must first love, care for, and care for their children. This is one of the 
most important issues, but this love should not negatively affect the upbringing 
of children. In addition to being the parents of their children, parents must be 
their friends, criticize them when appropriate, and correctly explain the negative 
consequences of their negative actions. During criticism, parents should refrain 
from insults and should not degrade their children.

In modern social society, the structure and functions of families are import-
ant, and at the same time families already have independent power. It is known 
that the family is considered a product of historical development. For example, 
in the late 19th and early 20th centuries, it was impossible for families to be gov-
erned under democratic conditions, but in modern times, families are governed 
under democratic conditions. That is, it can be considered that the development, 
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management, and democratization of the family is determined by the nature of 
production relations. The famous philosopher F.Engels believed that along with 
the development of society, the family, as the most important unit, rises from a 
lower form to a higher form under the influence of socio-economic conditions. 
That is, the development of society has a significant impact on the development 
and structure of family institutions and their functions. It should be noted that as 
modern society developed, the authoritarian style of upbringing, which is consid-
ered a remnant of the old families, became obsolete and began to develop under 
a new humanist style of education.

Compared to the period under study and the modern period, it is possible to 
see many equal and different aspects of family functions. Many researchers have 
differentiated family functions. The end of the 19th century and the beginning of 
the 20th century, of course, although many of these functions existed, but were 
not fully formed. With reference to G.Geybullayev’s research, it can be said that 
in comparison with the modern period, the family had reproductive, economic, 
educational, and leisure functions in the family [Geybullayev G. 1994, p. 26]. In 
the late 19th and early 20th centuries, family relationships were based on patriar-
chal customs, but they were based on mutual respect. Professor G.Geybullayev 
noted that without mutual respect in the family, families could not perform their 
economic and other functions. One of the main characteristics of that period was 
that women were at the center of relations in the family and society, and their 
rights were lower than those of men. Compared to that period, there is a slight-
ly different approach to the educational function that meets the requirements of 
modern times. In addition, it should be noted that the function of organizing lei-
sure and recreation of the family is considered to be one of the newly formed and 
developed functions in modern times.

First of all, it should be noted that the educational function of the family in the 
late 19th and early 20th centuries was slightly different from the modern period. 
This is because the ignorant thinking prevailing in the families at the time of the 
study, the existing conditions, and the deprivation of children from education, 
training, and early marriage were violating all the requirements of this function. 
In addition, gender equality in the family was violated at that time, which led to 
pressure on girls in the family, violation of their rights, and weakening of their 
position in society.

However, in the new modern era, this function of the family is very import-
ant. First of all, the issue of gender equality among children in the family was 
eliminated and the issue of equal upbringing was brought to the fore. Families 
view both girls and boys as individuals, taking into account their unique interests 
and abilities, desires, and aspirations in their development. Professor R.Huseyn-
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zadeh noted about the educational function of the family that one of the main 
functions of families is the education of the younger generation, and the import-
ant task of parents [Huseynzadeh R., Allahverdiyeva L. 2016, p. 226]. Today, 
in modern times, the comprehensive development of children, the right attitude 
towards them, the right attitude of parents to children, and the establishment of 
communication is considered one of the most important and priority areas of 
this function of the family. It was noted that although education has not lost its 
historical significance in all historical periods, education is considered a more 
important and important issue in modern times. In general, neither in the past, 
nor in the Middle Ages, nor in modern times, it is impossible to imagine a society 
without a person’s upbringing. The prominent philosopher Platon said that “the 
strength of the state depends on the education of the people” [Huseynzadeh R., 
Allahverdiyeva L. 2016, p. 77]. Indeed, today the upbringing and education of 
young people with a comprehensive outlook in the family is considered important 
for society and the state. Because every young person brought up in a family is 
the successful future of the state and society. Compared to the past, the role of 
the family in the upbringing of the younger generation today differs in several 
important respects. First of all, everyone in the family needs upbringing. There 
is a beautiful saying of the Prophet Muhammad that the best gift a parent can 
give to his child is a beautiful upbringing. In the family, parents try to bring up 
their children in a comprehensive way, of course, in this case, they should be the 
standard of education, not to make mistakes in their upbringing [Huseynzadeh R., 
Allahverdiyeva L. 2016, p. 145]. Children begin to be brought up in the family at 
different ages, so both children and adults are brought up in the family. From this 
point of view, upbringing is not one-sided, but collaborative, and has both edu-
cative and nurturing features in the development of children. The child acquires 
important qualities in the family, rules of behavior, and moral values accepted 
in society. In addition, each member of the family plays a role in increasing the 
educational impact of the family, which has a positive impact on the development 
of the educational system and creates conditions for the family team to show the 
purpose of education, the educational power. It is also important to emphasize 
that children in the family have a strong influence on the upbringing of parents, 
and this is important in encouraging parents to self-education. Sometimes the 
emotional nature of the parents, and the harsh attitude towards children, lead to 
a minimum of communication between them. This creates the conditions for the 
thinning of the bonds of love between the child and the parent, and at such mo-
ments children can influence their parents with their pure nature, love and affec-
tion. The educational function in modern families differs from the period under 
study due to these features. The issues of upbringing and education of children 
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in the family, as well as the issues of equal upbringing and education of girls and 
boys, are also considered to be topical issues today.

Another feature that distinguishes family functions from those of the late 19th 
and early 20th centuries from modern family functions is the function of orga-
nizing family leisure and recreation. It is known that at the time of the study, 
both men, women, and children were engaged in farming in the family. Professor 
G.Geybullayev noted in his research that women mainly helped their husbands’ 
farms and raised children. Judging by the ethnographic data and the works of var-
ious educators, it can be said that the organization of leisure and recreation in the 
family is rare [Geybullayev G. 1994, p. 25]. Thus, wealthy families mainly hunt-
ed and held musical gatherings, which were typical of the period, while women 
used their free time from housework and weaving to engage in weaving. In their 
spare time, women tried to teach their daughters handicrafts - weaving, sewing, 
and other fields, while men tried to teach boys the skills of their work - carpentry, 
carpentry, pottery, and other arts. For this reason, families did not have a certain 
sequence in the organization of leisure time, and the richness of the comprehen-
sive and effective organization of this time was not noticeable.

The scientific novelty of the article lies in the fact that for the first time in the 
late 19th and early 20th centuries, the methods of family education were com-
pared with modern methods of family education.

Conclusion

Finally, it should be noted that in the late 19th and early 20th centuries, there 
are different approaches to family functions. Traditions of family education in 
Azerbaijan in the late 19th - early 20th centuries. had class differences in the 
content, methods, means, and forms of upbringing, with the same goal - the up-
bringing of a child. 

It should be noted that, in modern times, the functions of the family is very 
important at the upbringing of children’s. Thus, the main purpose of this func-
tion is to protect the health of children in the family, to study the level of social 
welfare, to organize walks, to cinemas, theaters, and various cultural and enter-
tainment activities. In this regard, they point to the activation of the protective-re-
storative, stimulating function of the family, to the increase in the child’s need for 
moral support, psychological comfort, and recognition of him as a person in the 
family, the more intense and dangerous the world external to the family becomes, 
the more significant the protective-protective influence of family society Proper 
organization of leisure time in the family helps to strengthen the sincerity and 
friendship between parents and children, to relieve nervousness and tension.
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Based on the above, we can conclude that the value guideline of the individ-
ual development of the child’s personality in the context of family education is 
the formation of an independent personality, actively participating in the life of 
society. 

Relevance of the article. Socio-economic transformations in Azerbaijan ne-
cessitated reforming practically all social institutions, including the institution of 
the family. The modern educational paradigm, focused on personality, consoli-
dates the integration of the efforts of the education system, the family, and the 
person himself to overcome the spiritual crisis. 

An objective view at the history of family education in Azerbaijan will deter-
mine the prospects for further development and improvement of the educational 
process. It is required to develop new approaches to solving the problem of over-
coming the gap that is encountered in modern society between the theory and 
practice of historically established family education based on traditions. Turning 
to the traditions of family education will help in establishing the status of the 
family as the main institution of socialization of the individual, and to better 
understand the reasons for the successes and failures in family education today.

Scientific novelty of the article. The scientific novelty of the article lies in 
the fact that for the first time in the late 19th and early 20th centuries, the methods 
of family education were compared with modern methods of family education.

Practical significance of the article. The article is basic for the implemen-
tation of a historiographic approach to the problems of family education when 
conducting scientific research that characterizes the influence of family education 
traditions on improving the practice of modern family education.
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