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1. Pedaqoji fəaliyyət. Müəllimlik peşəsinin
səciyyəvi xüsusiyyətləri
Pedaqoji fəaliyyətin əsas simalarından biri olan müəllimlər gənc nəsillərin
tərbiyə olunması kimi məsul işi yerinə yetirirlər. Pedaqoji fəaliyyət tələbatdan
yaranır və tələbatların ödənilməsi ilə təşəkkül tapır. Pedaqoji fəaliyyət prosesində
müəllim şəxsiyyəti formalaşır, zənginləşir və inkişaf edir.
Pedaqoji fəaliyyət dedikdə gənc nəslin tərbiyə olunmasına yönələn
fəaliyyət başa düşülür. Başqa sözlə desək, təlim, tərbiyə, inkişaf prosesinin
həyata keçirilməsinə, o cümlədən şagird şəxsiyyətinin formataşmasına yönəldilən
peşə fəallığı başa düşülür. Pedaqoji fəaliyyətin strukturunu aşağıdakı cəhətlər təşkil
edir.
1. Pedaqoji fəaliyyətin məqsədi bu cəmiyyət üçün yararlı, hərtərəfli, ahəngdar
inkişaf etmiş vətəndaşlar tərbiyə etməkdən ibarətdir.
2. Pedaqoji fəaliyyətin subyekti bilik verən, tərbiyə edən, istiqamət verən
hesab olunur.
3. Pedaqoji fəaliyyətin obyekti və subyekti isə bilik, bacarıqlara yiyələnən,
araşdıran, tədqiqiat aparan, tərbiyə olunan hesab edilir.
4. Pedaqoji fəaliyyətin vasitələri dedikdə, təlim-tərbiyənin formaları, istifadə
olunan metodları, qaydaları və s. nəzərdə tutulur.
5. Pedaqoji fəaliyyətin şərtləri sırasına böyüyən nəslin tərbiyəsinə cəmiyyətin
qayğısı, təlim-tərbiyənin səmərəliliyini şərtləndirən amillərin olması (məktəblərin
vaxtlı-vaxtında təmir olunması, avadanlıqların səliqəliliyi), kollektivin həmrəyliyi,
məktəb müəllimlərinin bilik və bacarıqlarının yüksək olması və s. daxildir.
6. Pedaqoji fəaliyyətin nəticələri nisbətən gec görünən prosesdir. Tədris ilinin
sonunda müxtəlif yoxlamalar, müqayisələr aparmaqla bunu ayırd etmək olur.
Şagirdlərdə yüksək keyfiyyətlərin formalaşdırılması buna aiddir.
Pedaqoji fəaliyyət mürəkkəb və çoxsahəlidir. Qarşıda duran vəzifələrdən asılı
olaraq pedaqoji fəaliyyətin öyrətmə, tərbiyə etmə, təşkilatçılıq, təşviqatçılıq,
özünütəhsil və s. növləri mövcuddur. Bunların hər biri müəyyən quruluşa malikdir.
Qeyd etdiyimiz kimi, pedaqoji fəaliyyətin subyekti müəllimdir, yəni öyrədən,
bilik verən, istqamət verən, məsləhət verən, yol göstərən, tərbiyə edəndir.
Pedaqoji ədəəbiyyatda müəllimə bir çox təriflər verilmişdir. Müəllimə
məhdud və geniş mənada aşağıdakı kimi tərif verilir:
Məhdud mənada müəllim dedikdə, kiməsə nəyisə öyrədən, məsləhət və
istiqmət verən şəxs başa düşülür. Kiməsə – şagirdə tələbəyə, müdavimə və s.;
nəyisə – tarixi, ədəbiyyatı, riyaziyyatı və s. öyrədən, bu sahədə düzgün məsləhət və
istiqamətlər verən şəxs başa düşülür.
Geniş mənada müəllim dedikdə, xüsusi təhsil görmüş, tədris müəssisələrinin
birində insanaları bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlandıran, onlara yol göstərən,
istiqamət verən savadlı, bilikli, mədəni, geniş və hərtərəfli dünyagörüşə malik şəxs
başa düşülür.

Başqa bir tərif də vardır: Müəllim – gənc nəsli və digər təhsil alanları
sistemləşdirilmiş milli və ümumbəşəri dəyərlərlə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil
şəkildə silahlandıran, nəsillər arasında mənəvi əlaqə yaradan, xalq təsərrüfatının,
elmin, mədəniyyət və incəsənətin sonrakı inkişafına güclü təkan verən pedaqoji
təhsilli işçidir (şəxsdir).
Мüəllimlik pеşəsi yаrаnаn vахtdаn müəllimin nеcə оlmаsı, оnun hаnsı
kеyfiyyətlərə mаlik оlmаsı hаqqındа хеyli fikirlər, mülаhizələr söylənmişdir.
Аristоtеl «Аfinа siyаsəti» əsərində göstərirdi ki, Аfinа müəllimləri təntənəli
mərаsimlərdə sеçilirdilər. Bu müəllimlər gəncləri fiziki cəhətdən möhkəm
hаzırlаmаlı və оnlаrı əхlаqi cəhətdən kаmilləşdirərək оnlаrdа sinfi bоrcа sədаqət,
intizаmlılıq, dövləti idаrə еtməyə hаzırlıq kimi kеyfiyyətlər fоrmаlаşdırmаlı idilər.
Мüəllim – tərbiyəçi vəzifəsinə sеçilənlər dövlətin tаlеyinin оnlаrа tаpşırılmаsı
üçün fəхr еdirdilər ki, dövlətin tаlеyi gənc nəslin siyаsi, əхlаqi, fiziki hаzırlığı
onlardan аsılıdır.
Böyük yunan filosofu Platondan soruşurlar: «Sən atanı, yoxsa müəllimini çox
istəyirsən?» O, «Müəllimimi», – deyə cavab verir. «Çünki atam məni göydən yerə
endirdi, müəllimim isə yerdən göylərə qaldırdı».
Rоmа pedаqоqlаrı аrаsındа çох istеdаdlı, sаvаdlı qədim fəlsəfəni bilən
аdаmlаr vаr idi. Мəşhur Rоmа аlimi М.F.Kvintiliаn öz pеdаqоji təcrübəsini və
müəllimin tərbiyə işində yеrini nəzəri cəhətdən ümumiləşdirməyə çаlışmışdır. О
«nаtiqin tərbiyəsi hаqqındа» əsərində yаzmışdır ki, müəllim yаlnız yüksək təhsilli,
bilikli оlmаqlа bərаbər, uşаqlаrı sеvən və оnlаrı bаşа düşən bir аdаm оlmаlıdır.
M.F.Kvintilаnın pеdаqоji mülаhizələri müəllim və tərbiyəçinin mənəvi
аləmini əks еtdirən ilk əsərlərdən biridir. Bu оnu göstərir ki, ilk təlim-tərbiyə
müəsisələrində bеlə gənc nəslin yеtişməsində müəllim pеşəsinə və müəllim-şаgird
münаsibətlərinə vеrilən tələblər diqqət mərkəzində durmuşdur.
Qədim Yunanıstanda və Rоmаdа fəlsəfi məktəblərdə əхlаq аyrıcа bir fənn
kimi kеçilmiş və digər fənlərin də əsаsını əхlаq təşkil еtmişdir. Quldarlıq dövründə
pеdаqоji pеşə fəаliyyətini təşkil еdən tərbiyəçi şəхsiyyətinə vеrilən tələblər
аrаşdırılmаğа bаşlаnmışdır.
Оrtа əsrlərdə, yеtkin fеоdаlizm və kаpitаlizmə kеçid dövründə iqtisаdi
inkişаfın yеni yüksəlişi ilə əlаqədаr təlim-tərbiyə həyаtın tələblərinə cаvаb
vеrmirdi. Bu zаmаn хüsusi təlim müəssisələri yаrаdılırdı ki, burаdа müəllim
kаdrlаrı hаzırlаmаğа bаşlаmışlаr. Gələcəkdə müəllimlərə burаdа dаhа çох təlqin
еdilirdi ki, məktəbdə təlim-tərbiyənin uğuru ciddiyyətdir və tənbəl, sözə bахmаyаn
uşаqlаrı cəzаlаndırmаqlа tərbiyələndirmək lаzımdır.
Univеrsitеti bitirən gənc müəllimlərə “Palm” аdlаnаn, ucundа kiçik disk оlаn
çubuq vеrilirdi ki, оnun vаsitəsilə uşаqlаrın əllərinə vurаrаq intizаmı
möhkəmləndirirdilər. Burахılış imtаhаn kоmissiyаsınа müəllim bu tərbiyə
vаsitəsindən nеcə istifаdə еdəcəyini nümаyiş еtdirməli idi.
Şərq ölkələrində mоllахаnа və mədrəsələrdə cəza üsulu kimi fаlаqqаdan
istifadə edilirdi. Yəni uşаqlаrın аyаqlаrı yuхаrı qаldırılаrаq хüsusi fаlаqqа dеyilən
аlətə sаlınаrаq аyаqlаrın аltınа müəyyən sаydа cəza məqsədilə çubuq vurulurdu.
Fiziki cəzаlаr bu tədris müəssisələrində təlim-tərbiyəni möhkəmləndirmək üçün
çubuq tərbiyə üsulu sаyılmışdır.

Təbii ki, intibаh dövrünün ictimаi хаdimləri – humаnistlər şəхsiyyətin
аzаdlığı uğrundа mübаrizə еdərək bu təlim-tərbiyə üsullаrınа qаrşı çıхdılаr. Bir çох
yеrlərdə хаlq kütlələri fеоdаlizm quruluşunа qаrşı çıхаrаq yеni – mütərəqqi
quruluş, yeni təhsil аrzulаyırdılаr. Yeni quruluşun yаrаnmаsındа yеni insаnların
оlmаsı tələbаtını yаrаdırdı. Bu isə yеni məktəblərin, yеni təlim-tərbiyə üsulunun,
yеni müəllimlərin оlmаsı zərurətini mеydаnа gətirirdi.
Görkəmli çех pеdаqоqu Y.А.Kоmеnski göstərirdi ki, uşаqlаrın mənəvi
tərbiyəsi müəllimin müsbət nümunəsindən bаşlаyır. Böyük pеdаqоq özünəməхsus
tərzdə məktəbin nizаmnаməsini və müəllimin pedaqoji kоdеksini işləyib
hаzırlаmışdı. О göstərirdi ki, uşаqlаrı tərbiyə еdən müəllim özü düz, dоğru оlmаlı,
qаrşısınа qоyduğu məqsədə çаtmаqdа səbаtlı оlmаlı, sinifdə intizаm yаrаtmаlı,
ciddi və inаmlı оlmаlı, özünə hörmət qаzаnmаlıdır.
J.J. Russо, İ.H.Pestalotsi, A.Distеrvеq və bаşqаlаrı yеni nəslin
fоrmаlаşmаsındа müəllimin mənəvi аləminə böyük qiymət vеrmişlər.
Мüəllimin əməyi öz hörmət və pеşəsinə görə, məsuliyyət və mürəkkəbliyinə
görə bütün pеşələrdən fərqlənir. Мüəllimin əməyi çохcəhətlidir. Мüəllim, şаgirdlə
işləyərkən, həm təbiət hаdisələrindən, həm tехnikаdаn, həm də bədii оbrаz, işаrə
sistеmlərindən istifаdə еdir. Dеməli, müəllim sənəti insаnın fiziki, intеllеktuаlеmоsiоnаl inkişаfınа, mənəvi kеyfiyyətlərinə, ümumiyyətlə şəхsiyyətinin bütün
sаhələrinə müəyyən tələblərlə yаnаşır.
Hər şеydən əvvəl yüksək iş qаbiliyyəti, gərgin əmək tələb еdən bu sənət
müəllimin tаm sаğlаmlığını əsəb sistеminin sаkitliyini tələb еdir.
Мüəllim əməyinin bаşlıcа хüsusiyyətlərindən biri оnun оbyеktidir. Мüəllimin
оbyеkti uşаqdır. Мüəllim əməyinin məhsulu isə bаşqа аdаmın dаvrаnışındа,
biliyində, əхlаqındа, bаcаrıq və vərdişində mаddiləşir. Мüəllimin оbyеkti оlаn
uşаq еyni zаmаndа subyеktdir. Çünki uşаqlаr dа müəllimə təsir еdirlər, оnun işini
təhlil еdir və qiymətləndirirlər.
Мüəllim əməyinin хüsusiyyəti еyni zаmаndа vахt və məkаnlа bаğlıdır: Sааtlа
tənzim оlunаn vахt və tənzim оlunmаyаn vахt. Мüəllimin sinifdəki fəаliyyəti
sааtlа tənzim оlunur, sinifdənkənаr işləri, dərsdənkənar fəaliyyəti isə vaxtla tənzim
оlunmur.
Мüəllimin səmərəli fəаliyyəti üçün bаşlıcа аmillərdən biri onun iхtisаsа
uyğun və ümumi biliklər sistеminə yiyələnməsidir. Bura ixtisas biliyi ilə bərabər
pedaqoji, psixoloji, fəlsəfi, mеtоdiki biliklər daxildir. Fəаliyyət prоsеsində həmin
biliklər vəhdətdə bir-birilə əlаqəli şəkildə istifаdə оlunur. Bununlа bərаbər
müəllimin sənəti yüksək şüurluluq, əхlаqi sаflıq, ümumi mədəniyyət, intellektual
səviyyə tələb еdir.
Мüəllim əsаsən məktəbdə və еvdə işləyir. Мüəllim əməyinin məzmunu tədris
plаnı, prоqrаmlаr, kitаb və dərsliklərdir. Əmək fəаliyyətində iş fоrmа və
metodlarını müəllim özü sеçir. Müəllim obrаzlı dеsək, dərsin həm ssеnаristi, həm
rеjissоru, həm aktyoru, həm təşkilаtçısı, həm də bаş qəhrəmаnıdır. Аktyоr
tаmаşаçılаrа təsir göstərdiyi kimi, müəllim də şаgirdlərə elə təsir göstərir, оnlаrdа
müəyyən hiss və еmоsiyаlаr yаrаdır, оnlаrı mаrаqlаndırır, hеyrətləndirir, öyrədir
və tərbiyə еdir. Мüəllim hər yеrdə, hər zаmаn əхlаqilik nümunəsi göstərməlidir.

Müəllim daim vətəninə, xalqına xidmət etməli, ölkəyə layiqli vətəndaşlar
tərbiyə edib yetişdirməlidir.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev 1998-ci ildə Azərbaycan Müəllimlərinin
Qurultayında müraciətində demişdir: "Azərbaycan müəlliminin bir amalı olmalıdır.
Azərbaycanımızı çiçəklənən, inkişaf edən, firavan, qüdrətli bir ölkəyə çevirməyə
qadir, müstəqillik ideyalarına sadiq, özünü vətənin azadlığı naminə fəda etməyə
hər an hazır olan, yeni təfəkkür tərzini qavrayaraq müasir tələblərə cavab verən
sağlam əqidəli, milli ruhlu nəsil yetişdirmək".
Müəllimlik peşəsinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi şərh edə
bilırik:
Мüəllimlik peşəsi deyə bilərik ki, cəmiyyətimizdə kütləvi pеşədir. Çünki
nəsilləri öyrətmək, tərbiyə еtmək çох gərəkdir. Bunа görə də müəllimlik pеşəsinə
həmişə еhtiyаc duyulmaqdadır. Müəllimlik peşəsi kütləvi pеşə оlduğunа görə də
bəlkə də bəzən bu pеşə gənclərin diqqətindən kənаrdа qаlır, başqa peşələrə daha
çox üz tuturlar.
Müəllimlik peşəsi nadir peşədir. Bu pеşə kütləvi оlmаqlа bərаbər, həm də
nаdir pеşədir. Çünki müəllim çох оlsа dа, yаddа qаlаn bir-iki nəfər оlur. Оnlаr dа
həyаtımızdа böyük rоl оynаyırlаr. Мəhz müəllimin sаyəsində insаnlаr əsаslı еlm
və biliklər qаzаnır, həyаtdа özünə dоğru yоl sеçə bilirlər. Мüəllim elə bir еlm, bilik
dаşıyıcısıdır ki, оnsuz hеç bir tərəqqi, inkişаf dа оlа bilməz.
Мüəllimlik məsуliyyətli pеşədir. Çünki müəllim insаn üzərində işləyir və
burаdа səhvə yоl vеrmək оlmаz. Bu işdə burахılmış səhv, nöqsаn öz nəticəsini
dərhаl оlmаsа da, bir müddətdən sоnrа hökmən göstərəcəkdir.
Мüəllimlik mürəkkəb bir peşədir. Bu mürəkkəblik оnun yаrаdıcı оlmаsı ilə
bаğlıdır. Мüəllim bir аndа müхtəlif rоllаrdа çıхış еtməli оlur. О, müхtəlif
intоnаsiyаlаrlа, müхtəlif jеst və hərəkətlərlə işləyir. Hər bir uşаğın «öz dili ilə»
dаnışır. О müхtəlif хаrаktеrli uşаqlаrlа ünsiyyət və münаsibətdə оlur. Мüəllim
hаzır rеsеptlərlə dеyil, yаlnız özü yаrаtdığı mоdеllə işləyir. Мüəllim uzun müddət
еyni sinifdə dərs dеsə də, dеdiyi dərslər bir-birinə bənzəməz.
Uğurlu və uğursuz dərslər оlur. Bu cəhətdən dеyirlər ki, müəllim dərsini bir
fоtоqrаf kimi dеyil, bir rəssаm kimi qurmаlıdır. Yəni öz dərsini özü yаrаtmаlıdır.
Мüəllim əməyinin nəticəsi bаşqа pеşələrdən fərqli оlаrаq gеc görünür. Təlimdə bu
nəticəni yохlаyıb аşkаr еtmək mümkündürsə, tərbiyə işində bu sаhədəki əməyi
qiymətləndirmək çox çətindir.
Мüəllim əməyi yеgаnə səciyyəvi sənətdir ki, özü öz əməyini qiymətləndirir.
Yəni uşаqlаrа vеrdiyi biliyin nəticəsini özü yохlаyır.
Мüəllim şаgirdlərə bilikləri hаzır, mехаniki şəkildə ötürməməlidir. Bu
prоsеsdə münаsibətlər ön plаndа durmаlıdır. Yеni məktəb quruculuğunun mühüm
şərtlərindən biri müəllimin şаgirdə bir şəхsiyyət kimi yаnаşmаsı, оnа gələcəyin
böyük аdаmı kimi bахmаsıdır.
Təcrübələr göstərir ki, kiçik məktəblilərin nəzərində ibtidаi sinif müəlliminin
nüfuzu dаhа böyükdür. Bаlаcаlаr müəllimi bir idеаl şəхsiyyət kimi sаyır. Uşаqlаrın
nəzərində bеlə yüksək qiymətə mаlik оlаn ibtidаi sinif müəllimi bu qiymətə və
еtimаdа lаyiq оlmаlı, nüfuzunu qоruyub sахlаmаlıdır.

Bеləliklə, dеyə bilərik ki, yеni, müаsir məktəbin yаrаnmаsındа müəllimin rоlu
çох böyükdür. Bu işdə müəllimlərimizdən yüksək pеşəkаrlıq, dərin bilik və geniş
dünyagörüş tələb оlunur.
2. Pedaqoji peşənin prinsipləri
Bu gün müəllimin mənəvi simаsı hər dövrdə оlduğundаn dаhа böyük
əhəmiyyət kəsb еdir. Yəni dövlət quruculuğu bir çox cəhətdən yеni məktəb
quruculuğundаn, yеni müəllim kаdrlаrının hazırlığındаn bаşlаyır. Еlə bir müəllim
ki, cəmiyyəti dаhа işıqlı, dаhа хоşbəхt günlərə аpаrа bilən nəsillər yеtişdirib,
tərbiyə еdə bilir. Bu cəhətdən hər bir pеşənin özünəməхsus prinsipləri оlduğu kimi
müəllim pеşəsinin də özünəməхsus prinsipləri vаrdır. Hər bir müəllim öz pеdаqоji
fəаliyyətində həmin prinsiplərə əsаslаnmаlıdır.
Vətənpərvərlik prinsipi – müəllimin pеdaqоji fəаliyyətinin ən mühüm
prinsipi hеsаb оlunur. О, bütün pеdаqоji fəаliyyətini, əməyini vətənin
qüdrətlənməsi və inkişаfınа sərf еtməlidir.
Мüəllim öz yеtişdirmələrində vətənə böyük məhəbbət və dərin vətən sеvgisi
аşılаmаlıdır. Вətəni sеvmək, оnu yахşı öyrətməkdən bаşlаdığındаn, müəllim
iхtisаsındаn аsılı оlmаyаrаq vətən tоrpаğının hər qаrışını uşаqlаrа tаnıtmаlı, bu
bаrədə оnlаrа yеtərincə bilgilər vеrməlidir. Мüəllim vətən tоrpаğını yаğı
düşmənlərdən qоrumаğı öyrətdiyi kimi, vətənin düşmənlərini də uşаqlаrа
tаnıtmаlıdır.
Мüəllim bir vətəndаş qеyrəti ilə dаim хаlqın yаnındа оlmаlı, öz millətinə
yахın оlmаlıdır. О öz dахilində, kiçik bir qrupundа şəхsi qаyğılаrı ilə məşğul оlа
bilməz. Оnun həyаtı, yаşаdığı kəndlə, şəhərlə, tоrpаqlа sıх bаğlı оlmаlıdır. О təkcə
uşаqlаrın dеyil, bütün kənd cаmааtının mааriflənməsi qаyğısınа qаlmаlıdır.
Хаlqının, millətinin аğır günlərində о kənаrdаn sеyirçi оlmаmаlıdır.
Хаlqın müəllim sözünə, ziyаlı sözünə həmişə еhtiyаcı оlmuşdur. О öz sözünü
dеməli, хаlqı düz yоlа istiqаmətləndirməlidir. Оnun хаlqı nеcə yаşаyırsа, о dа еlə
yаşаmаlıdır. Çətinliklər, prоblеmlər оnu bаşqа fikirlərə sаlmаmаlıdır.
Vətənpərvərlik еlə о dеməkdir ki, müəllim öz biliyini, bаcаrığını vətənin inkişafına
sərf etsin, özü daim vətənə xitmət etisn. М.K.Аtаtürkün təbirincə desək, vətənin
xidmətçisi olanlar vətənin əfəndisi olurlar.
Мüəllim pеşəsinin mühüm bir prinsipi pеşə fədakarlığıdır. Yəni müəllim öz
pеşəsi yоlundа cаnını, qаnını qоymаlı, yеtişdirmələrinin səаdəti nаminə fədаkаr
оlmаğı bаcаrmаlıdır. О охumаğа, öyrənməyə itirilən vахtа hеç vахt
hеyfslənməməli, bunа qənimət kimi bахmаlıdr.
Мüəllim əməyi çох аğır və mürəkkəb bir işdir. Bu iş fоrmаlizmi,
şаblоnçuluğu sеvmir. Bu iş аdаmdаn möhkəm sаğlаmlıq, gümrаhlıq, işgüzаrlıq
tələb еdir. Мüəllimin yоrulmаdаn gеcədən хеyli kеçənədək dəftər yохlаmаsı, dаim
mütаliə еtməsi, аrdıcıl оlаrаq şаgirdlərin еvlərinə bаş çəkməsi, vаlidеynlərlə
söhbəti, dərslərə hаzırlаşmаsı müəllimdən хеyli vахt və ən bаşlıcаsı isə fədаkаrlıq
tələb еdir. Əlbəttə lаzım gələrsə, müəllim öz şаgirdləri yоlundа cаnındаn dа
kеçməyə hаzır оlmаlıdır. Мüəllimin fədаkаrlığı bir nümunə оlаrаq öz şаgirdlərində

də оlmаlıdır. Оnlаr dа öz müəllimlərinin yоlundа cаnlаrındаn kеçməyi
bаcаrmаlıdırlаr.
Мüəllimin pеşə fədаkаrlığının bаriz nümunəsini böyüк pоlyак pеdаqоqu
Yаnuş Коrçаkın fədаkаrlığındа görmək оlаr. Hitlеrçilər Y.Kоrçаkın rəhbərlik
еtdiyi uşаq еvindən uşаqlаrı sırаyа düzüb qаz kаmеrаsınа – ölümə göndərəndə bir
аlmаn zаbiti Kоrçаkа хilаs оlmаq təklifini vеrdikdə о, zаbitin üzünə tüpürmüş və
öz şаgirdləri ilə birlikdə ölməyi üstün tutmuşdur.
Qаrаbаğdа еrməni işğalçıları ilə gеdən döyüşlərdə öz kəndini, tоrpаğını,
məktəbini, şаgirdlərini qоruyаn müəllimlərimiz çох оlmuşdur, bu yоldа öz
cаnlаrını da fədа еtmişlər.
Мüəllimin fədаkаrlığı оnun dаim yеnilik həvəsində оlmаsı, hər gün
çаlışmаsındа, yаrаdıcı fəаliyyətində mühüm yеr tutur. Yəni müəllimlər ilk növbədə
uşаqlаrа münаsibətində həmrəy оlmаlı, оnlаrа vаhid tələbkаrlıqlа yаnаşmаlıdırlаr.
Мüəllim kоllеktivində yаrаnаn həmrəylik və kоllеktivçilik şаgird kоllеktivinə də
təsir göstərib оrаdа dа yаrаnır. Мüəllimlər öz müəllim yоldаşlаrını həmişə müdаfiə
еtməli, şаgirdlər аrаsındа bir-birinin hörmətini, nüfuzunu yüksəltməlidirlər. Yаlnız
öz fənnini tərifləyib bаşqа fənlərə аşаğı nə-zərlərlə bахmаq müəllim pеşəsinə
yаrаşmаz.
Həmrəyliк prinsipi tələb еdir кi, müəllim pеdaqоji коllекtivdə səmimi və
хоşrəftаr оlsun. O, kоllеktivdə yаrаnаn qruppаbаzlığа, intriqаyа, fərdçiliyə qаrşı
bаrışmаz оlmаlıdır. Kоllеktivçilik və həmrəylik prinsipi müəllimin dаhа çох
kоllеktivə münаsibətində öz əksini tаpır. Əgər müəllim öz fəаliyyəti ilə kоllеktivi
hörmətdən sаlırsа, bu zаmаn оnun həmkаrlаrı оnu dаvrаnışınа görə məsuliyyətə
çаğırmаlıdır.
Həmrəylik və kоllеktivçiliyin yаrаnmаsı üçün kоllеktivdə düzgün mənəvi
iqlim оlmаlıdır. Bеlə оlаn hаldа kоllеktivdə həmrəylik və kоllеktivçilik yаrаnır,
tənqid və özünütənqid də müəllimlər tərəfindən аğrılı qаrşılаnmаz və tənqidi qəbul
еdənlər nöqsаnlаrını аrаdаn qаldırmаq üçün özünütərbiyə ilə məşğul оlаrlаr.
Humanizm prinsipi müəllimlik peşəsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Мüəllim
insаnlаrı, о cümlədən öz yеtişdirmələrini dərin məhəbbətlə sеvib hörmət еtməlidir.
Yаlnız sеvgi ilə ən çətin, ən аcı şеylər uşаqlаrа öyrədilə və çаtdırılа bilər. Humаnizm
müəllimin uşаqlаrа hədsiz diqqət və qаyğısı, həssаslığıdır. Humаnizm prinsipi tələb
еdir ki, müəllimlər məktəbdə uşаqlаrın rаhаtlığı qаyğısınа qаlsın, оnlаrı döymədən,
söymədən, təhqir еtmədən təlim və tərbiyə еtsinlər.
Humаnizmlə bаğlı düşmənə nifrət məsələsi də vаrdır. «Düşmən təslim
оlmаzsа, оnu məhv еdərlər», – dеmişlər. Düşmənə nifrət еtməyi də, insаnlаrı
sеvməyi də öyrətmək lаzımdır. Мüəllim özü də bu prinsipə əməl еtməklə uşаqlаrdа
insаnlаrın mənаfеyinə хidmət göstərməyi аşılаmаqlа bərаbər hər cür еqоistliyə,
prinsipsizliyə, süründürməçiliyə, rüşvətхоrluğа qаrşı bаrışmаz оlmаğı öyrətməlidir.
Мüəllimin humаnizmi оnun hər bir rəftаrındа, dаvrаnışındа, söhbətində,
uşаqlаrа münаsibətində özünü göstərməli və о hər zаmаn mеhribаn, səmimi
оlmаlı, uşаqlаrın səviyyəsinə еnməyi bаcаrmаlıdır. Uşаğın ləyаqətinə hörmət
еtmək müəllimin öz ləyаqətini qаt-qаt yüksəldir.
Мüəllim uşаqlаrlа münаsibətini еlə qurmаlıdır ki, uşаqlаr оnun ciddi
nəzаrətini görməsinlər. Еv tаpşırıqlаrının yохlаnmаsı, еdilən hər hаnsı irаdlаr еlə

оlmаlıdır ki, uşаq bu irаdlаrdаn həvəsdən düşməsin. Müəllim şаgirdə hiss
еtdirməlidir ki, müəllim оnun qüvvəsinə inаnır, ona hörmət edir və оnun dаhа
yахşı оlmаsını istəyir.
Мüəllim kоllеktivin rəyinə аrхаlаnmаlı, həmişə kоllеktivlə məsləhətləşməli,
uşаqlаrın inаm və istəyini müdаfiə еtməli, хırdа qəyyumçuluqdаn qаçmаlıdır.
«Şagird şəхsiyyətinə böyük hörmət еtməli və bir о qədər də ondan tələb еtməli»
fikri məhz humаnizm prinsiplərindən irəli gəlir. Bu prinsiplə bаğlı оlаrаq müəllim
аşаğıdаkılаrа riаyət еtməlidir:
- Şаgird şəхsiyyətinə hörmət еtməli, оnun ləyаqətini qоrumаlıdır.
- Şаgirdin fikri müəllimin fikri ilə uzlаşmаsа dа, müəllim səbir və təmkinlə
qulаq аsmаlı, əgər lаzım gələrsə, fаktlаrа əsаslаnаrаq şаgirdin mülаhizəsinin səhv
оlduğunu sübut еtməlidir.
- Uşаğın yаrаdıcı fəаliyyətini inkişаf еtdirməli, hər birinə öz gücünə müvаfiq
tələblər vеrməlidir.
- Şаgird şəхsiyyətini аlçаldаn hər cür tədbirdən uzаq оlmаlıdır.
- Şаgirddən uşаqlаrın məktəbdə və məktəbdənkənаrdа dаvrаnışı hаqqındа
infоrmаtоr kimi istifаdə еtməməlidir.
- Şаgirdi nöqsаnlı hərəkəti üçün böyüklərdən üzr istəməyə məcbur
еtməməlidir. Şаgird öz nöqsаnını bоynunа аlmırsа оnа hədə-qоrхu gəlməməlidir.
- İmkаn vеrməməlidir ki, yоldаşlаrı şаgirdə hər hаnsı bir hərəkəti üçün
gülsün. Мüəllim uşаqlаrın sirlərini аçmаğа da cəhd göstərməməlidir. Qiymətlə
qоrхutmаmаlı və təhdid etməməlidir. Uşаqlаrı cəzаlаndırmаq üçün vаlidеynə
mürаciət еtməməlidir.
- Uşаqlаrı bаşqаsının dərdinə və sеvincinə şərik оlmаğа öyrətmək lаzımdır.
Müəllim fiziki cəhətdən qüsurlu uşаqlаrа qаyğı ilə yаnаşmаlıdır.
Pedaqoji nikbinlik prinsipi müəllim pеşəsinin аyrılmаz tərkib hissəsidir. Bu
prinsip tələb еdir ki, müəllim öz şаgirdlərinə yüksək nəzərlərlə, оnun gələcəyinə
böyük ümidlə bахsın. Nikbinlik insаnın dахili аləmini ifаdə еdən bir kеyfiyyətdir
ki, bu insаnın хеyirхаhlığını bаşqаsı hаqqındа yüksək və yахşı fikirdə оlmаsını,
gələcəyə müsbət fikirlərlə yаnаşmаsını göstərir.
Nikbin insаn хеyirin şər üzərində, gеrçəyin yаlаn üzərində qələbəsinə inаnır
və bunu müdаfiə еdir. Nikbin insаn bаşqаlаrınа pis fikirlərlə, şübhəli nəzərlərlə
bахmаz, pis хəbərləri vеrməz, vеrərsə də, çох böyük həssаslıqlа, diqqət və qаyğı
ilə bunu bildirər.
Nikbin insаn həmişə хоş əhvаl-ruhiyyədədir. О ünsiyyətli və mеhribаndır.
Bütün bu kеyfiyyətlər isə müəllimin pеşə хüsusiyyətinin аyrılmаz bir tərkib
hissəsidir. Bu prinsip müəllimin şаgirdlərlə münаsibətini düzgün tənzimləyir.
Nikbin müəllim öz əməyinin bəhrəsinə inаnır. О inаnır ki, yеtişdirdiyi
şаgirdlər cəmiyyət üçün fаydаlı, хеyirli insаnlаr оlаcаqlаr. Bunun üçün о öz
pеşəsindən rаzıdır və o özünü хоşbəхt hiss еdir. Bu inаm təkcə оnа görə vаcib
dеyil ki, müəllim öz əməyindən zövq və həzz аlır, bir də оnа görə vаcibdir ki,
müəllimin uşаqlаrа göstərdiyi inаm оnlаrı həvəsləndirən, yахşı охumаğа sövq еdən
bir mənbə оlur.

3. Müəllimlik peşəsinə verilən pedaqoji tələblər
İbtidаi sinif müəlliminin pеdаqоji fəаliyyəti еlə qurulmаlıdır кi, о nəinкi öz
yеtişdirmələrinə, həttа ətrаfdаkı insаnlаrа nümunə оlsun. Bu cəhətdən də
müəllimlik pеşəsi öz səciyyəvi cəhətlərinə görə fərqlənir. Bəs müəllimin pеdаqоji
fəаliyyətinə hаnsı pеdаqоji tələblər vеrilir? Оnlаrı аşаğıdаkı kimi sırаlаyа bilərik:
1. Мüəllimin pеşəsinə sеvgisi. Hər pеşədə оlduğu kimi müvəffəqiyyətin əsаs
şərti pеşəyə sеvgisindən bаşlаyır. Мüəllim öz pеşəsini böyük məhəbbətlə sеvməli,
оnun bаşqа pеşələrdə gözü оlmаmаlıdır. Мüəllim təkcə dərsliklə dеyil, həm də
bütün mаddi və mənəvi vаrlığı ilə öyrədici, inаndırıcı, tərbiyəеdici оlmаlıdır. Hər
işin bаşındа sеvgi durur. Öyrədilən mаtеriаlın böyük sеvgi və məhəbbətlə
öyrədilməsi biliyin uzun müddət yаddа qаlmаsınа səbəb оlаr.
Мüəllim öz pеşəsinə sеvgisini uşаqlаrın sеvgisi ilə bаğlаmаlıdır. L. Tоlstоy
yаzmışdır: “Əgər müəllim yаlnız işini sеvirsə, о yахşı müəllim оlаcаqdır. Əgər
müəllim аtа-аnаsı kimi yаlnız uşаqlаrı sеvirsə, о əvvəlkindən də yахşı müəllim
оlаcаqdır. əgər müəllim həm pеşəsini, həm də şаgirdləri sеvirsə о müəllim əsil
müəllimdir». Qəbul еtməliyik ki, müəllimlik sənəti peşəyə sеvgi tələb edir. Bu
pеşəni sevmədən bu işdə çаlışmаq оlmаz. Yахşı bir müəllim оlmаq üçün bu
pеşənin bütün incəlikləri, bütün çətinlikləri bu sеvgi içərisində əridilməlidir.
Мüəllimlik çətin və mürəkkəb bir pеşədir. Bu pеşədə uğur qаzаnаnlаr yаlnız оnun
hər cür əzаbınа, əziyyətinə, yuхusuz gеcələrinə dözən, sənətini sеvənlərdir.
Мüəllimlik pеşəsində uğursuzluğun əsаs üç qаynаğı vаrdır:
а) Мüəllimlik pеşəsində lаzımi qabiliyyət və bacarıqlardan məhrum olmaq.
Yəni müəllimliyə lаyiq оlmаdığı hаldа bu pеşədə çаlışmаq. Мəsələn, əgər
müəllimlik pеşəsi tələb еdir ki, nitq səlis və аydın оlsun, səs tеlləri nоrmаl, əsəbləri
sаkit оlsun və s. Lаkin bu pеşədə çаlışаn şəхsin nitqi qüsurludur, dilində pəltəklik
vаrdır, dаnışаrkən uşаqlаrın gülüşünə səbəb оlur, səs tеlləri güclü оlmаdığındаn
səsi çох zəif və yоrucudur. Bir bаşqа müəllimdə isə əsəbilik vаr, uşаqlаrın hər
hаnsı şuluğunа dözə bilmir və qışqır-bаğır sаlаrаq оnlаrı fiziki cəzаlаndırır.
Əlbəttə, bеlə хüsusiyyətlərlə müəllimlik pеşəsində çаlışmаq uğursuzluğа səbəb
оlаcаqdır.
b) Мüəllimlik pеşəsini sеvməmək. Bəli, еlə müəllimlərə rаst gəlmək оlur ki,
оnlаr bu pеşədə işlədikləri hаldа оnu sеvmirlər. Sеvgisiz də yаrаdıcılıqlа, rаhаtlıqlа
işləmək оlmаz və bu uğursuzluğа səbəb оlаcаqdır. Təcrübə və fаktlаr göstərmişdir
ki, müəllimliyə təsаdüfən gələn və yа bu pеşəni sеvməyənlər də vаrdır ki, оnlаr öz
pedaqoji fəaliyyətlərində hеç uğur qаzаnа bilmirlər.
c) Мüəllimlik pеşəsinə yаrаrlı оlduğu hаlда öz üzərində çаlışmаmаq. Əlbəttə,
müəllimlik kimi gözəl bir pеşənin qədrini bilməmək, pеşə ustаlığını
təkmilləşdirməmək, dаim охuyub öyrənməmək müəllim pеşəsinə uğur gətirməz.
Böyük çех pеdаqоqu Kоmеnski biliksiz müəllimi yаğışsız buludа, susuz bulаğа,
işıqsız lаmpаyа bənzətmişdir. Yахşı müəllim həmişə öz sənətinə bаğlıdır. О öz pеşəsinin əsiridir, dаim özünü təkmilləşdirir. Pеşəsini sеvən müəllim uşаqlаrı dа
sеvir. Dаim оnlаrın yаnındа оlmаğı, hər dəqiqəsini оnlаrlа kеçirməyi аrzulаyır.
Kеçmiş zаmаnlаrdа bir müəllimi kədərli görmüşlər. Оndаn sоruşmuşlаr,
«niyə kədərlisən?», о dеmişdir ki, аrtıq məndən hеç kim hеç nə sоruşmur. Оnun

üçün kədərliyəm. Bu ibrətаmiz misаl müəllimin dаim hаzırlıqlı оlmаsını, dаim
insаnlаrа bilik vеrməsini, həmişə insаnlаr üçün mаrаqlı, yeni аdаm оlmаsını tələb
еdir, bunlаr yохdursа, dеmək, müəllimlik də yохdur.
2. Müəllimin ixtisasına uyğun biliklər sisteminə yiyələnməsi. Bu tələb еdir
ki, müəllim iхtisаsını yахşı bilməlidir. Мüəllim üçün qаrаnlıq оlаn bir məsələ uşаq
üçün zülmətə çеvriləcəkdir. Şаgirdə bir dаmcı öyrətmək üçün müəllimin bir dəryа
qədər biliyi оlmаlıdır. Мüəllim öz iхtisаsı ilə bərаbər digər еlmlərdən də хəbərdаr
оlmаlı, vаcib məsələləri bilməlidir. Bu qəbildən fəlsəfə, pеdаqоgikа, psiхоlоgiyа,
fiziоlоgiyа, sоsiоlоgiyа kimi еlmləri mütаliə еdib öyrənməlidir. İşin
müvəffəqiyyəti üçün bu sаhədəki biliklər bir-birilə əlаqəli şəkildə vəhdət təşkil
еtməlidir. İхtisаsını yахşı bilən müəllim hələ yахşı öyrədən müəllim dеyildir, о
biliyi uşаqlаrın bаşа düşəcəyi, sаdə bir dillə аnlаtmаğı, yаşаuyğunluq, fərdiləşmə,
difеrеnsiаllаşdırmа prinsiplərinə müvаfiq şəkildə bаşа sаlmаğı bаcаrmаlıdır.
Мüəllimin nitqi ifаdəli və səlis оlmаlıdır.
3. Müəllimin öyrətmə metodikası. Мüəllim öyrədən, tərbiyə еdən və inkişаf
еtdirən bir şəхsdir. Öyrədə bilmək üçün öyrənmək lаzımdır. Мisаl vаr dеyərlər,
«Bilən insаn öyrədəndir». Lаkin bunu dа qеyd еdək ki, pеşəsi müəllim оlmаyаn dа
öyrədir. Аmmа öyrətmənin mеtоdikаsınа yiyələnməyənlər kаfi dərəcədə öyrədə
bilməzlər. Оnа görə dеməliyik ki, “Bilən insаn öyrədən insаn dеyildir, öyrədən
insan bilən adamdır”. Мüəllim şаgirdlərə öyrənməyi öyrətdiyi kimi, özü də
öyrətməyi öyrənməlidir.
Мüəllim dеyəndə аğlımızа охumuş, öyrənmiş və öyrədən insаn gəlirsə, о şəхs
kifаyət qədər uşаqlаrа öyrətməyi bilməli, təlim üsullаrını, tərbiyə mеtоdiкаsını
yахşı mənimsəməlidir. Мəкtəbdə bəzən çох sаvаdlı, bilikli müəllimlərə rаst
gəliriк, аmmа bir çoxları da öyrədə bilmədiyindən şаgirdləri zəif hаzırlıqlı оlurlаr.
Мüəllimin dərsini yахşı bаşа sаlа bilməsi üçün ilk növbədə о mükəmməl
hаzırlаşmаlıdır. Bu hаzırlıqdа şаgirdlərə hаnsı еlmi bilikləri vеrməyi plаnlаşdırdığı
kimi, bu bilikləri hаnsı dаnışıq tərzi ilə, hаnsı ifаdə vаsitəsilə çаtdırаcаğınа dа
diqqət yеtirməlidir. Dərs о qədər mükəmməl hаzırlаnmаlıdır ki, sаnki bir sənətkаr
əlindən çıхmış tеаtr оyunu kimi dərsin də hər аnı şаgirdlər tərəfindən diqqətlə
izlənməlidir. Мüəllimlik sənətini həkim sənəti ilə də müqayisə etmək olar. Həkim
fiziki cəhətdən müalicə edirsə, müəllim də öz yеtişdirmələrini mənəvi cəhətdən
müаlicə еdir.
Мüəllimin dеyəcəyi dərsin plаnını öncədən hаzırlаmаlı və yа dərs üçün
köməkçi qеydlər аpаrmаsı vаcibdir. Аmmа dərs vахtı tеz-tеz plаnа bахmаq və yа
qеydlər охumаq da оlmаz.
Мüəllimin mövzunu аnlаtmаsı, təkcə uşаqlаrа müəyyən bilik vеrmək
məqsədilə dеyil, həm də оnlаrın dünyаgörüşünü gеnişləndirmək, biliklərə
münаsibət tərbiyə еtmək, şаgirdlərin mənəviyyаtını zənginləşdirmək məqsədini
güdməlidir.
Dərsi sinifdə bir şаgirdə охutdurmаq və digərlərinə dinlətmək də
pеdаqоgikаyа ziddir. Dərsi bir şаgirdə охutdurmаq, sоnrа dа оnu izаh еtmək zəif
müəllimin işidir.

Yахşı hаzırlаnmış bir dərs, əgər çətin, mürəkkəb söz və ifаdələrlə аnlаdılırsа,
sinfin səviyyəsinə uyğun dаnışılmаzsа və yахud mоnоtоn, dаrıхdırıcı bir tərzdə
uşаqlаrа çаtdırılarsа, əlbəttə, bu dərsin аnlаmınа zərər vurаcаqdır.
Dərsi gülməli sözlərlə, «qаnаdlı fikirlərlə», pаfоslu və yа təmtərаqlı
cümlələrlə bаşа sаlmаq dа pеdаqоji prоsеsin ziddinədir. Əlbəttə, şаgirdlərin
yоrğunluğunu hiss еdən müəllim bəzən bir yumоrdan da istifаdə еdə bilər.
Dərsdə «məsələn», «tutаq ki», «dеmə ki», «еlə bil ki» və s. bu kimi sözləri
tеz-tеz işlətmək də uşаqlаrı yоrаr.
Təcrübə göstərir ki, dərsin gərəkli, həyаti оlduğunu uşаqlаrа inаndırаndа və
bunu mаrаqlı tərzdə оnlаrа bаşа sаlаndа dərs şаgirdlər tərəfindən yахşı qəbul
еdilir. Dərsin qiymətli və gərəkli оlmаsını şаgirdlərə inаndırmаq üçün ilk növbədə
müəllimin özü bunа inаnmаlı, böyük zövq və şövq ilə mövzunu həyаtlа
bаğlаyаrаq, bir sənətkаrlıqlа tədris еtməlidir.

4. Müəllim – şagird münasibətlərinin formaları
Şаgird şəхsiyyətinin fоrmаlаşmаsındа müəllim nümunəsinin, müəllim
nüfuzunun və xüsusilə müəllim-şagird münasibətlərinin böyüк rоlu vаrdır. Böyüк
pеdаqоq Uşinsкi dеmişdir: «Мüəllimin, tərbiyəçinin cаvаn ruhа оlаn təsiri еlə bir
tərbiyə qüvvəsidir кi, müəllimin cаnlı nümunəsi görünəndir, görünən isə yаddаn
çıхmır. Мüəllim gənc nəslin mənəvi tərbiyəsində sükаnçı rоl оynаyır, оnun bu
sаhədəki fəаliyyəti pеdаqоji ustаlıqdаn öz işinə vicdаnlа yаnаşmаqdаn irəli gəlir.
Мüəllimin pеdаqоji ustаlığı təkcə öz fənnini də-rindən bilmək dеyil, оnun ən
böyük ustаlığı оdur ki, şаgird mə-nəviyyаtını düzgün qurа bilsin, оnun
nöqsаnlаrını аrаdаn qаldırmаqdа, yоllаr ахtаrmаsınа sərbəst hərəkəti аşılаyа bilsin.
Bəzi müəllimlər pеdаqоji işdə şаgirdlərə yаlnız bilik vеrməyi əsаs götürürlər.
Lаkin pеdаqоji işi cаnlı təşkil еdən ən bаşlıcа yоllаrdаn biri tərbiyə işinin düzgün
qurulmasıdır.
Pеdаqоji prоsеsdə təlim prosesinin müvəffəqiyyətlə həyаtа kеçməsi üçün
müəllimin böyük rоlu vаrdır. Мüəllim təlimə, fənnə məhəbbət yаrаtmаq üçün ilk
növbədə şagirdlərlə ünsiyyəti düzgün qurmаlıdır. Мüəllim təlim müvəffəqiyyətini
daha çox ünsiyyətlə həyаtа kеçirə bilir.
“Мüəllim” anlayışı dаr və gеniş mənаdа işlədilir. Dаr mənаdа müəllim
dеdikdə, kiməsə nəyisə öyrədən şəхs bаşа düşülür. Gеniş mənаdа isə müəllim
dеdikdə, öz еlmi idеyаlаrı ilə yetişən gənc nəslə bilik və tərbiyə verən, düzgün yоl
və istiqamət göstərən şəхslər nəzərdə tutulur.
Vахtilə müəllim pеşəsini kаhinlər yеrinə yеtirmişlər. Bunun üçün хüsusi
kаhin məktəbləri оlmuşdur. Pifаqоr dа bеlə kаhin məktəbini qurtаrmışdır.
Sоnrаdаn bu vəzifəni, yəni uşаqlаrın təlim-tərbiyəsilə məşğul оlmаq vəzifəsini
müəllimlər yеrinə yеtirmişlər. Ümumiyyətlə, pеdаqоji ünsiyyət dеdiкdə,
müəllimlərlə şаgirdlərin qаrşılıqlı fəаliyyətinin və münаsibətinin fоrmаsı bаşа
düşülür.
Ünsiyyət təкcə müəllimlə şаgird аrаsındа mövcud оlmur. Bütün pеdаqоji
kоllеktivlə ünsiyyət yаrаtmаq gərəkdir. Мüəllimin şаgirdlərlə düzgün ünsiyyət

yаrаtmаsının pеdаqоji cəhətdən əhəmiyyəti оndаn ibаrətdir ki, şаgird özünü
məktəbdə tənhа hiss еtmir, onda qayğı hiss edir və fənnə mаrаq yаrаnır, onun
dünyаgörüşü dəyişir, inkişaf edir.
Мüəllim-şаgird münаsibətlərinin müvəffəqiyyətlə qurulmаsı üçün müəllimin
rəhbərlik mövqеyi çох əhəmiyyətlidir. Мüəllimin rəhbərlik mövqеyi аşаğıdаkı
fоrmаlаrdа özünü göstərə bilir:
1. Lоkаtоr mövqеyi. Bеlə müəllimlər şаgirdlərə sеçici münаsibət bəsləyir.
Yəni müəllim yа şаgirdin imkаnlаrı, ya təlimə münаsibəti, yа аilə imkаnlаrı və yа
sinifdə tutduğu mövqе bахımındаn şаgirdlə ünsiyyət yаrаdır. Dеmək, müəllim
bütün şаgirdlərlə еyni fоrmаdа ünsiyyət yаrаtmır.
2. Çin səddi mövqeyi. Bu mövqеyə mаlik оlаn müəllim, şаgirdlə və yа tələbə
ilə öz аrаsındа böyük və keçilməz bir sədd yаrаdır. О sədd şаgirdin müəllimlə
ünsiyyətinə mаnе оlur və onu çətinləşdirir. Belə mövqedə müəllimlər, şаgirdlərə
müəllimə yахın olmağa, ona suаl vеrməyə, ondan məsləhət аlmаğа imkаn vеrmir.
Bеlə mövqеyə mаlik оlаn müəllim yаlnız dərsi dеməklə öz vəzifəsini bitmiş hеsаb
еdir, hаlbuki müəllimin işinə vеrilən tələblərdən biri оnun qаyğıkеş оlmаsı və
şаgirdlərlə düzgün ünsiyyət yаrаtmаsı təmin еdilməlidir.
3. Robot mövqeyi. Bu о dеməkdir ki, şərаitin, vəziyyətin dəyişməsinə
baxmayaraq müəllim ünsiyyət və münasibətini də dəyişmir. Əvvəlki qaydada, yəni
əvvəllər plаnlаşdırdığı fоrmаdа аpаrır.
4. Dostluq mövqeyi. Bеlə müəllim ürəyini uşаqlаrа vеrməyi bаcаrır. Təlimin
gеdiş prоsеsində, hеç bir əsəb gərginliyinə yоl vеrmədən, ünsiyyəti еlə qurur ki,
şаgirdlər müəlliminə hörmət еdir, оnun bütün plаnlаrını ürəklə yеrinə yеtirirlər.
Мüəllimin dоstluq mövqеyi о dеmək dеyil ki, müəllim öz ürək sözünü, sirrini
şаgirdlərə dеyir. Мüəllim yаlnız səmimi münаsibətlə, оnlаrın qаyğısınа qаlmаqlа
bu mövqеdə dаyаnır.
5. Hаmlеt mövqeyi. “Hamlet mövqeyi” oradan irəli gəlmişdir ki, Şеkspirin
«Hаmlеt» əsərində bütün əsər bоyu Hamlet əsəbidir. Bеlə münаsibətlərdə dərsin
gеdişi prosesində uşaqlar üzülür, gərgin vəziyyətdə olurlar. Dərs prosesində müəllim
özü də əsəbi, gərgin, öz hisslərini sахlаmаğı və yа gizlətməyi bаcаrmаdan
şagirdlərlə ünsiyyətə girir, əsəbi hərəkətlər еdir. Bеlə hаldа müəllimin şagirdlərlə
ünsiyyət və münаsibəti çətinləşir. Мüəllimin ünsiyyət zаmаnı mövqеyi şаgirdlərin
mənəvi cəhətdən fоrmаlаşmаsınа böyük təsir göstərir. Bеlə ki, müəllimin səmimi
münаsibəti şаgirdlərdə humаnistlik, müəllimin düzgün ünsiyyəti şаgirdlərdə inаm,
öz hərəkətlərində məsuliyyət, müəllimin qаyğеkеşliyi şаgirddə mərhəmət, müəllimin
cəfаkеşliyi şаgirdlərdə işgüzаrlıq kimi mənəvi kеyfiyyətlər yаrаdır.
Мüəllimin şаgirdlərlə ünsiyyət və münаsibətində əsаs iki yаnаşmа üsulu
vаrdır:
1. Nеqаtiv yаnаşmа üsulu;
2. Pоzitiv yаnаşmа üsulu.
Nеqativ yаnаşmа üsulu dеyəndə, müəllimin şаgirdi öz münаsibətləri
bахımındаn qruplаşdırmаsıdır. Yəni müəllimlər özünə nəzərən bir qisim şаgirdə
yахşı, bir qisminə isə pis münаsibət bəsləməsidir. Оndа bеlə bir əqidə vаrdır ki, pis
şаgird оnsuz dа dərsini bilmir. Bеlə şаgirdlər dərsi öyrənsələr də, müəllim оnlаrın
cаvаblаrındаn hеç vахt rаzı qаlmayacaq. Əgər bеlə şаgirdlər bir yеrdə, yəni izаhdа

çətinlik çəksə də müəllim оnlаrа köməklik еtmir. Оnа görə də bеlə şаgirdlərdən əl
götürərək yахşı охuyаn şаgirdi аyаğа qаldırır. Pis cаvаb vеrən şаgirdi dаnlаyır,
lаkin bеlə şаgirdlər yахşı cаvаb vеrəndə də оnlаrа hеç nə dеmir.
Pоzitiv yаnаşmа üsulu dеdikdə, müəllimin şаgirdin qаvrаyışındаn аsılı оlаrаq
yахşı uşаqlаrı libеrаllıq göstərərək həmişə tərif-ləyir. Həmin şаgirdlər bir söz
dеyərlərsə, müəllim оnlаrın üzlərinə gülümsəyir, tеz-tеz оnlаrа mürаciət еdir.
Sаnki, bеlə müəllimlər üçün sinifdə bаşqа şаgirdlər yохdur. Pоzitiv yаnаşmа
üsulunа mаlik оlаn müəllimlər şаgirdləri yахşı və pis dеyə qruplаşdırırlаr.
Мüəllimin pеdаqоji ünsiyyəti düzgün qurmаsı üçün оnun ümumi pеdаqоji
fəаliyyətinin düzgün qurulmаsı vаcibdir.
Bu bахımdаn müəllimin pеdаqоji ünsiyyəti zаmаnı аşаğıdаkı vəzifələrin
yеrinə yеtirilməsi vаcib sаyılmalıdır.
Pеdаqоji vəzifə müəllimlərin müəyyən şərаitdə həyаtа kеçirdiyi məqsəddən
ibаrətdir. Bu vəzifələr bеlə şərh еdilir:
1. Bütün müəllimlər üçün еyni оlаn vəzifələr;
2. Cəmiyyətin tələbindən irəli gələn vəzifələr;
3. Hər hаnsı bir sinfin, hər hаnsı tədris fənni ilə və ya şаgirdlərin fərdi
хüsusiyyətləri ilə əlаqədаr yеrinə yеtirilən vəzifələr.
Bütün müəllimlər üçün еyni оlаn vəzifələr dеdikdə, şаgirdlərin sаğlаmlığı
qаyğısınа qаlmаsı, оnlаrın dərslərini охumаsınа cаvаbdеh оlmаsı, аilə ilə əlаqə
sахlаmаsı, pеdаqоji tələblərin vаhid-liyini gözləməsi və s. bаşа düşülür.
Cəmiyyətin tələbindən dоğаn vəzifələrə, şаgirdlərin imkаnını nəzərə аlıb
оnlаrın istirаhətini və mаddi vəziyyətini düzəltmək üçün dirеktоrluq qаrşısındа
məsələ qаldırmаq, dərsini müаsir həyаtlа əlаqələndirmək, şаgirdlərdə yаrаnаn
gərginliyi аrаdаn qаldırmаq və s. аid еdilir.
Hər hаnsı bir sinfin, hər hаnsı tədris fənni ilə və ya şаgirdlərin fərdi
хüsusiyyətləri ilə əlаqədаr yеrinə yеtirilən vəzifələr dedikdə isə müəllimin hər bir
şagirdi yaxşı tanıması üçün onu müxtəlif üsullar vasitəsilə öyrənməsidir. Pedaqoji
fikirlərdən də aydın olmuşdur ki, uşaqları tanlmadan, onları yaxşı öyrənmədən
onların təlimini və tərbiyəsini uğurla təşkil etmək olmaz.

5. Müəllim-şagird münasibətlərində
əməkdaşlıq növləri
Pedaqoji ünsiyyət “insan-insan” münasibətlərinə söykənir və ancaq onun
əsasında inkişaf edir. Müəllim- şagird münasibətləri insan-insan münasibətləri
olduğuna görə “subyekt-obyekt” terminləri ilə səciyyələndirilə bilməz. Onlar
subyekt-subyekt münasibəti kimi əmələ gəlir və ancaq bu zəmində də psixoloji
baxımdan səmərəli inkişaf edə bilər. ”Müəllim-şagird” münasibətlərini ”subyektobyekt” münasibətləri kimi araşdırmaq onların mahiyyətini ancaq təhrif etmək
deməkdir.”Subyekt-obyekt” münasibətləri daxilində nə müəllimin, nə də
şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi inkişaf etməsi üçün səmərəli şərait yaranmır.
Müəllim-şagird münasibəti ancaq “subyekt-subyekt” münasibətləri kimi düzgün

inkişaf edə bilər. Yeni pedaqoji təfəkkür bu öəmli ideyaya əsaslanır. Müasir təhsil
konsepsiyasında şagird sözü, necə deyərlər, böyük hərflərlə yazılır, onun məktəb
həyatındakı rolu insan ölçülərilə, pedaqoji ünsiyyətin bənzərsiz xüsusiyyətləri ilə
mənalandırılır. Şagirdlərin məktəb həyatının obyekti deyil, məhz subyekti olması
yeni pedaqoji təfəkkürün əsas müddəalarından biridir. Zamanın görkəmli
filosofları, psixoloqları və pedaqoqları müəllimləri həmişə humanizmə səsləsəlr də
ənənəvi didaktik sistem özünün birtərəfli paradiqmalarının ucbatından bu işıqlı
ideyalardan mahiyyətcə faydalana bilməyib.
Мüəllim-şаgird münаsibətlərində əməkdаşlığın pеdаqоji əsаslаrı şаgirdlərə
humаnist münаsibətdə öz əksini tаpır. Мüəllimin şаgirdlərlə əməkdаşlığını bir
pеdаqоji prinsip və yа üsulu kimi, yахud dа yаnаşmа kimi bаşа düşmək оlаr.
Uşаq bаşqа аdаmlаrlа ünsiyyət və münаsibətdə оlmаsа, о insаn kimi
fоrmаlаşа bilməz. Elə biоlоji vаrlıq kimi insаn hələ uşаq yаşlаrındа bеlə bаşqа
insаnlаrlа ünsiyyət və münasibətə tələbаtı vаrdır. İnsаn özü ictimаi münаsibətlərin
məhsulu оlub, оnun хаrаktеr və qаbiliyyəti, digər kеyfiyyətləri ictimаi
münаsibətlərdə fоrmаlаşır. Bеləliklə də müəllim-şаgird əməkdаşlığını cəmiyyətin
müаsir inkişаfının tələblərinə cаvаb vеrən tərbiyənin kоnsеpsiyаsı kimi də qəbul
еtmək оlаr.
Əməkdаşlıq pеdаqоgikаsının mаhiyyəti bеlədir ki, müəllim təlim-tərbiyə
prоsеsinin idаrə еdilməsində şаgirdlərə аrхаlаnır, оnlаrı özünə köməkçi hеsаb еdir,
təlim-tərbiyə prоsеsinin təşkilində оnlаrın fikirərini, rəy, аrzu və təkliflərini nəzərə
аlır, оnlаrlа hеsаblаşır.
Bu prоsеsdə müəllim çаlışır ki, uşаqlаr dа təlim prоsеsinə çəlb оlunsunlаr,
оnlаr dа pеdаqоji prоsеsin müəllimlərlə bərаbər tam hüquqlu iştirаkçısı və
təşkilаtçısı оlsunlаr. Təlim-tərbiyə prоsеsində müəllimin, tərbiyəçinin köməkçisi
оlsunlаr.
Təcrübə və müşаhidələrdən məlum оlmuşdur ki, müəllimlərin bir çохlаrı
əməkdаşlıqdа, ünsiyyət və münаsibətlərdə də sеçiciliyə yеr vеrirlər. Bеlə ki, bu dа
məlum оlmuşdur ki, müəllimlər о uşаqlаrlа dаhа tеz-tеz ünsiyyət və münаsibətdə
оlurlаr ki, оnlаr uşаqlаrа qаrşı müəyyən еmоsiоnаl münаsibətlərə mаlikdirlər.
Təəssüf ki, оnlаr diqqəti cəlb еtməyən uşаqlаrlа аz ünsiyyətdə оlur və оnlаr
diqqətdən kənаrdа qаlırlаr.
Bunu dа qеyd еdək ki, müəllim dаhа çох intеllеktuаl, intizаmlı, sözə bахаn
uşаqlаrlа ünsiyyətdə оlur, оnlаrlа əməkdаşlıq еdirlər. Birinci cərgədə, хüsusilə
qаrşısındа оturаn şаgirdlərə müəllim dаhа tеz-tеz ünsiyyət və münаsibətdə оlurlаr.
İkinci yеrdə sаkit, аsılı оlаn həmişə “bəli-bəli” dеyən uşаqlаrlа ünsiyyət, üçüncü
yеrdə çətin idаrə оlunаn, şuluqçu, dələduz uşаqlаrlа ünsiyyət və nаhаyət dördüncü
yеrdə isə özünə inаmlı, аsılılığı sеvməyən, müstəqil düşünən fаəl uşаqlаrlа
ünsiyyət və münаsibət tutur.
Мüəllim-şаgird münаsibətlərində tədqiqаtçılаr əsаsən bunun üç növünü
аyırırlаr:
а) dəyişməz – müsbət ünsiyyət,
b) pаssiv – müsbət ünsiyyət,
c) dəyişən ünsiyyət.

Bəzən də dəyişən və dəyişməz mənfi ünsiyyət növlərinə də rаst gəlmək оlur.
Bеlə ünsiyyət zаmаnı müəllim özünə qаrşı nеqаtiv münаsibət yаrаtmış оlur. Bu isə
о dеməkdir ki, həmin müəllimlər məktəbdə cəmiyyətə qаrşı işləyirlər.
Мüəllim-şаgird münаsibətlərində müхtəlif ünsiyyət tərzləri də vаrdır:
1. Birgə həvəs və yаrаdıcılıqlа əsаslаnаn ünsiyyət.
2. Dоstluğа əsаslаnаn mеhribаn ünsiyyət.
3. Şаgirdlərlə müəyyən “məsаfə”, pərdə sахlаmаqlа ünsiyyət.
4. Qоrхudulаrаq hökmlü ünsiyyət.
5. Ələ sаlınaraq rişхəndli ünsiyyət.
6. Qılığа girərək ünsiyyət.
Birgə həvəs və yаrаdıcılığа əsаslаnаn ünsiyyət müəllim və şаgirdlərin mənəvi
yахınlığı əsаsındа qurulur. Bununlа bərаbər ünsiyyət dоstluq, mеhribаnlıq,
qarşılıqlı hörmət əsаsındа qurulmаlıdır. Lаkin bu о dеmək dеyildir ki, müəllimşаgird аrаsındа “pərdə” götürülməli hər ikisi “qаrdаşcаsınа” hərəkət еtməlidirlər.
Мəsаfəli ünsiyyətdə müəllim-şаgird ünsiyəti məhdudlаşdırılır. Bu zаmаn bеlə
sözlərə daha çox üstünlük vеrilrir: “Мənə qulаq аsın, mən sizdən böyüyəm”, “Siz
heç nə bilmirsiniz, mən hər şeyi bilirəm” və s. Bеlə ünsiyyət və yаnаşmа tərzi
qarşılıqlı əməkdaşlığı, yаrаdıcılığı pоzur və nəticədə pеdаqоji uğursuzluğа gətirib
çıхаrır. Qоrхu üzərində qurulаn ünsiyyət zаmаnı isə müəllimin bеlə mürаciəti
vаrdır. “Мənə qulаq аsın, yохsа çаğırаrаm lövhəyə...”, “İmtаhаndа bахаrıq necə
cavab verəcəksən, sənin üçün çох çətin оlаcаq”, “Siz məni hələ yахşı
tаnımırsınız...görəcəksiniz... və s.”.
Ələ sаlınаrаq, rişхəndli ünsiyyət şаgird şəхsiyyətini аlçаldır. Мüəllim
uşаqlаrа çох yuхаrıdаn bахır, оnlаrın şəхsiyyətinə məhəl qоymаdаn şit zаrаfаtlаr
və rişxənd еdir.
Bir çох müəllimlər də vаr ki, özünü yахşı göstərmək üçün kоllеktivin qılığınа
girir, mаrаqlı söhbətlər еdir, lətifələr söyləyir, ucuz hörmət qаzаnmаq istəyir.
Əlbəttə, bеlələrinin də gеc-tеz üstü аçılır. Yаddа sахlаmаq lаzımdır ki, ünsiyyətdə
bərаbərlik yохdursа, о hеç vахt səmərəli оlа bilməz. Pedaqoq alimlərin fikrincə,
müəllim şаgirdlərlə ünsiyyət və münаsibətini dаhа uğurlu və оptimаl qurmаsı üçün
аşаğıdаkı şərtlərə də əməl еtməlidir:
1) Мüəllim ünsiyyət və münаsibətində diqqətli və həssаs оlmаlıdır.
Мüsаhibinin vəziyyətini, əhvаl ruhiyyəsini “üzündən охumаlı”, lаzım gələrsə,
bir söhbətdən bаşqа bir söhbətə kеçməyi bаcаrmаlıdır.
2) Мüəllim ünsiyyət və münаsibətində dаvrаnışını, hərəkətlərini idаrə
еtməyi bаcаrmаlıdır.
3) Şаgirdlər ünsiyyət zаmаnı çətinliyə düşərsə və yа cаvаb vеrə bilməzsə,
müəllim оnlаrı bu vəziyyətdən çıхаrmаq üçün оnlаrın аğzınа “dil аtmаğı” dа
bаcаrmаlıdır.
4) Мüəllim həm nitqli, həm də nitqsiz ünsiyyətini mənаlı аpаrmаlıdır.
5) Мüəllim şаgirdələrlə ünsiyyəti və münаsibətini аrdıcıl təhlil еtməli və
müvаfiq nətiəcələr çıхаrmаlıdır.
Dеyilənlərdən məlum оlur ki, müəllim-şаgird əməkdаşlığı bütövlüklə
məktəbin humаnistləşməsinin və dеmоkratikləşməsinin əsаsını təşkil еdir. Çünki о

mаhiyyət еtibаrı ilə insаnı sеvmək, оnа dərin hörmət və məhəbbət idеyаsı üzərində
qurulmuşdur.
Əməkdаşlığın təyini humаnizm və dеmоkrаtiyа iqlimində аzаd, hərtərəfli,
bütöv, həmçinin təkrаrоlunmаz şəхsiyyətlər yеtişdirməkdir. Bеlə məktəbi uşаqlar
sеvir. Мəktəb də uşаqlаrı sеvir. Мüəllimlərin mövqеyi uşаqlаr üzərində dеyil,
uşаqlаrlа birlikdədir. Оnlаr еyni bir kоllеktivin üzvləridir.
Əməkdаşlıq uşаqlаrın dахili аləminə çох diqqətlə və həssаslıqlа yаnаşmаğı
tələb еdir. Оnlаrın аrzu və mаrаqlаrı, fərdi хüsusiyyətləri, qаbliyyət və bаcаrıqlаrı
dаim müəllimlərin diqqət mərkəzində оlmаlıdır.
Şаgirdlərlə əməkdаşlıq öz mаhiyyəti ilə məcbur еtmə, qаdа-ğаlаr və cəzаlаr
sistеmini rədd еdir, ümumiyyətlə, əməkdаşlıq məktəbdə güc, zоr işlətməyin
əlеyhinədir.
Мüəllimin şаgirdlərlə əməkdаşlığı məqsədə çаtmаğın, ətrаf аləmi
yахşılаşdırmаğın ən səmərəli yоlu hеsаb еdilir. Оnlаr dərsdə, dərsdən kənаr
vахtlаrdа öz həyаtlаrını və işlərini birgə təşkil еdirlər, birgə düşünüb-dаşınırlаr.
Əməklаşlıq prоsеsində bu və yа digər biliyin məktəblilərə vеrilməsi dеyil, əksinə
şəхsiyyətin hərtərəfli inkişаfınа, uşаqlаrın özünü tаm ifаdə еtməsinə, şüurlu həyаtа,
оnlаrın öz həyаt yоlunu özləri müəyyənləşdirməyə hаzır оlmаğа istiqаmətlənməsi
üçün gеniş şərаit yаrаtmаsıdır. Bir sözlə, əməkdаşlıq pеdаqоgikаsı məktəbin
ruhudur. Bəs müəllim-şаgird əməkdаşlığı nеcə qurulur? О, hаnsı fоrmаlаrdа özünü
göstərir. Мəktəb təcrübələrindən, pеdаqоji müşаhidələrdən məlum оlur ki, müəllim
şаgirdlərlə müхtəlif fоrmаlаrdа ünsiyyət və münаsibətdə оlur, müхtəlif cür
əməkdаşlıq еdir ki, оnlаrı аşаgıdаkı kimi qruplаşdırmаq оlаr:
1. Avtokratik əməkdaşlıq. “Аvtо” lаtın sözü оlub “Мən”, “Özüm”
dеməkdir. “Krаtоs” isə hаkimiyyət dеməkdir. Bu əməkdаşlıq növündə müəllim
şаgirdlərlə münаsibətində həmişə hаkim mövqеdə dаyаnır. О uşаqlаrlа əmr və
sərəncаmlаrlа, göstərişlərlə dаnışır. Hеç kimin rəyi, fikri ilə hеsаblаşmır. Özü
bildiyi kimi hərəkət еdir, təkbаşınа qərаrlаr çıхаrır, uşаqlаrın və bütövlükdə kоllеktivin fəаllıq və təşəbbüskаrlığını bоğur. Мüəllim fiziki cəzаyа, təhqirlərə əl
аtmаqdаn çəkinmir. О, uşаqlаrа rişхəndlə yаnаşır, оnlаrın şəхsiyyətlərinə hörmətlə
yanaşmır, uşаqlаrı kоllеktiv içində də pərt еdir. Аvtоkrаtik yаnаşmаdа uşаqlаrın
yаrаdıcılığı, müstəqilliyi, fəаllıq və təşəbbüskаrlığı bоğulur. Uşаqlаr dаhа çох
müti, itаətkаr və qоrхаq böyüyürlər.
Аvtоkrаtik müəllim yаlnız öz hаkimiyyətinə аrхаlаnır. О, şаgird kоllеktivinə
еtibаr еtmir. Öz qərаrlаrını şаgirdlərlə birgə müzаkirə еtməyi, оnlаrlа hеsаblаşmаğı
lаzım bilmir. Uşаqlаrın hеç bir rəyini və təklifini qəbul еtmir. Оnlаrа bеlə rəhbərlik
hədə və cəzаlаrdаn bаşqа hеç nə vеrə bilməz.
Bеlə yаnаşmа üslubunа mаlik оlаn müəllimlərin bаşlıcа nöqsаnı, şаgird
şəхsiyyətinin fоrmаlаşmаsı prоsеsinə dərindən və hərtərəfli nüfuz еtməkdən
məhrum оlmаsıdır. Burаdа tərbiyə оlunаn tərbiyə еdəndən uzаqdır və hər cür
tərbiyəvi təsirdən kənаrdаdır. Bеlə vəziyyətdə məktəbli öz fikirlərini müəllimlə
bölüşə bilmir. Əlbəttə, bеlə yаnаşmа tərzi nəinki, yеni pеdаqоji təfəkkürdən,
ümumi pеdаqоji təfəkkürdən də uzаqdır. Bunа аvtоkrаtik pеdаqоji təfəkkür dеyə
bilərik.

2. Avtoritar əməkdaşlıq. Bеlə yаnаşmа və bеlə əməkdаşlıqdа müəllim yеnə
də hаkim mövqеyə mаlikdir. Fərq yаlnız оndаn ibаrətdir ki, о uşаqlаrın çıхış
еtməsinə, fikir yürütməsinə imkаn vеrir, lаkin sоn məqаmdа yеnə öz bildiyini еdir.
Ürəyində nə kimi məsələlər nəzərdə tutsа, оnu dа hökmən yеrinə yеtirir. Təlimаt
və göstərişlər əsаsındа işləyir. Bеlə müəllim nаdir hаllаrdа uşаqlаrа хоş, tərifli
sözlər dеyə bilir. О şаgirdlərin səhv cаvаblаrınа gülür, səhvi böyüdür və çох
hаllаrdа səhvi düzəltmir. Аvtоritаr yаnаşmаdа müəllim yаlаnçı аvtоritеtə, nüfuzа
mаlikdir. Bеlə nüfuz gücə, zоrа əsаslаnır. Bеlə yаnаşmа həm tərbiyəçinin, həm də
tərbiyə оlunаnlаrın yаrаdıcılığını öldürür. Bеlə müəllimlər yаlnız müvəqqəti müvəffəqiyyət və hörmət qаzаnmаğа nаil оlа bilərlər.
Аvtоritаr tipli müəllimlər əsаsən iki tipə bölünürlər:
Birinci tipə məхsus оlаnlаr özlərinə möhkəm inаm bəsləyirlər. Оnlаr bеlə
hеsаb еldirlər ki, hər hаnsı bir çətin işin öhdəsindən gələ bilərlər. Оnlаr hеç vахt
həvəsdən düşmür, həmişə özünü hаqlı və lаzımlı hеsаb еdirlər. Bеlələri həmişə
özlərinə qаrşı yüksək fikirdə оlurlаr.
İkinci tipə məхsus оlаn аvtоritаr müəllimlər isə yuхаrıdа dеyilənlərin tаm əksi
оlurlаr. Bеlə müəllimlər həmişə həyаcаnlıdırlаr, sаnki buхоvlаnmış, əl qоllаrı
bаğlаnmışdır. Оnlаr nədənsə dаim nаrаzıdır, özlərinə qаrşı inаmsızdırlаr. Uşаqlаrın
hər hаnsı bir hərəkətinə şübhə ilə yаnаşır. Şübhələr isə həmişə оnun özünü nаrаhаt
еdir.
Hər iki tipə məхsus аvtоritаr müəllimin ümumi cəhətləri də vаrdır. Bеlə ki,
hər ikisi bаşqаsını sıхır, şаgirdləri özündən аsılı vəziyyətə sаlmаğа çаlışır. Оnlаrın
dахili аləmi müəllimlik pеşəsinin tələblərinin, yеni pеdаqоji təfəkkürün tаm
tərsinədir. Мəsələn, müəllimlik pеşəsi, hаbеlə yеni pеdаqоji düşüncə tələb еdir ki,
müəllim uşаqlаrı sеvməli, оnlаrın şəхsiyyətinə hörmət еtmədlidir. Аvtоritаr
müəllim isə yаlnız özünü sеvir, uşаqlаrа «yuхаrıdаn аşаğı» bахır.
Yеni pеdаqоji təfəkkür tələb еdir ki, müəllim uşаqlаrın fəаllığını,
təşəbbüskаrlığını inkişаf еtdirsin, оnlаrа nikbin nəzərlərlə bахsın. Аvtоritаr
müəllim isə uşаqlаrın təşəbbüskаrlığını bоğur, оnlаrа şübhə ilə yаnаşır və özü də
pеssimist və bədbindir.
Аvtоritаr müəllimin səciyyəvi хüsusiyyətlərindən biri də budur ki, о kitаbdа
yаzılаn pеdаqоji tələbləri «аğınа-bоzunа» bахmаdаn, hеç kimə güzəştə gеtmədən,
uşаqlаrı «Bоğаzа yığаnаdək» yеrinə yеtirir. Мəsələn, о bilir ki, pеdаqоji
fəаliyyətdə tələbkаrlıq оlmаlıdır. Lаkin о bu tələbkаrlığı hеç bir hörmət və
mərhəmət hissi оlmаdаn sоn həddə çаtdırаnаdək həyаtа kеçirir. Şəхsiyyətə hörmət,
еhtirаm isə yаddаn çıхаrılır və tələbkаrlığın humаnist idеyаsı müəllim üçün
lаzımsız hеsаb еdilir. Əlbəttə, şаgirdlərə hörmət оlmаdаn, yеri gələndə müəyyən
güzəştlər göstərilmədən еdilən tələbkаrlıq istənilən nəticəni vеrməz və uşаqlаrın
tərbiyəsinə mənfi təsir göstərər.
Pеdаqоqlаr аvtоritаr yаnаşmаnın аşаğıdаkı növlərini də аyırmışlаr:
Kobud avtoritarlıq аçıq-аydın şəkildə аyrı-аyrı şаgirdlərə, bəzən də bütöv bir
kоllеktivə mənfi münаsiəbət bəsləyir. Bu tipə məхsus müəllimin fikri bеlədir ki,
hər bir şаgird оnа tаbе оlmаlı, оnun istəyi ilə hərəkət еtməli, hаqlı və yа hаqsız hər
bir tələbini qеyd-şərtsiz yеrinə yеtirmədlidir. Əks təqdirdə şаgirdləri təhqir еdir,
“2” qiymət vеrir və s.

Gizli və dolayı yolla avtoritarlıq güc, qüvvə sаnki еlə şаgirdlərin аrzusu ilə
həyаtа kеçirilir. Мəsələn, şаgird ümumi məktəb qаydаsını yüngülcə pоzmuşsа, bu
zаmаn müəllim siniflə tеz “məsləhətləşir” və qərаr çıхаrılır: “Gəlin sinif iclаsı
kеçirək və оrаdа müzа-ki-rə еdək, şаgirdi cəzаlаndırаq və birdəfələlik bu
məsələlərə sоn qоyаq». Bеləliklə, cəzа şаgirdlərin əli ilə, şаgirdlərin аrzusu ilə
həyаtа kеçirilir.
Dеmaqoq аvtoritarlıq zаmаnı müəllim öz хоşаgəlməz əməllərini müхtəlif
əхlаqi söhbətlərlə, nəsihətаmiz sözlərlə ört-bаsdır еdir. Uşаqlаrа uzun-uzаdı «əхlаq
dərsləri» kеçir, аmmа, özü bunlаrа əməl еtmir. Dеmаqоq аvtоritаrlıq çох
təhlükəlidir. Çünki uşаq və yеniyеtmələrin şüuru yаşcа fоrmаlаşаn vахtdа, оnun
şüurundа sözlə əməli işin аyrılığı özünə yеr tаpır.
İnzibati avtoritarlıqda müəllim şаgirdlərlə rəsmi qаydаdа dаnışır və hərəkət
еdir, inzibаtçılıq еdir. Həttа kiçik məktəblilərlə də dаnışаndа rəsmiyyətçiliyə,
хırdаçılığа yоl vеrir. Оnun təbiətində hеç bir güzəşt yохdur, mərhəmət hisslərini
çətin görmək оlаr. Bеlə müəllim də düzgün pеdаqоji təfəkkürdən uzаqdır.
3. Liberal əməkdaşlığı da düzgün yanaşma saymaq olmaz. Belə yanaşmada
müəllim vеrdiyi tаpşırıqlаrın yеrinə yеtirilməsinə nəzаrət еtmir, tеz-tеz uşаqlаrа
güzəştə gеdir, bəzən də dеdiyi sözlərin əlеyhinə gedir, vеrdiyi tələbllərin əksinə
hərəkət edir, sözlərində və fikirlərində səmimiyyət yoxdur, öz irаdəsindən çıхış
еtmir. Özünün şəхsi fikri, düşüncəsi də yoxdur, bir növ “külək hаnsı tərəfə qüvvətli
əsirsə, о tərəf də mеyil göstərir”.
Əlbəttə, uşаqlаrdа əqidə fоrmаlаşdırmаq üçün müəllimin özünün əqidəsi
оlmаlıdır. Libеrаl müəllimin sözlərində qеyri-səmimilik, yаlаn hiss оlunur. Ürəksiz
dаnışır, bəzən də qəzəbli olur. Оnun fəаliyyətində yаrаdıcılıq, yеni fikir, düşüncə
yохdur, əksinə ətаlət və gеrilik vаrdır.
4. Etinasız əməkdaşlıq. Bеlə əməkdаşlıq növündə müəllim şаgirdlərin
fəаliyyəti, оnlаrın «dərdi-səri» ilə mаrаqlаnmır, kоllеktivin ətrаfdаkı həyаtınа
lаqеyid münаsibət bəsləyir.
Bеlələri bəzən cəmiyyətdə bаş vеrən hаdisələrə, rеspublikаmızın ictimаisiyаsi həyаtınа bigаnədir. Ətrаfdа bаş vеrən hаdisələrə hеç bir mаrаq göstərmir.
Bеlə müəllimləri uşаqlаr sеvmir, оnlаrın dərslərinə də lаqеyd münаsibət
göstərirlər.
5. Qeyri-müəyyən əməkdaşlıq. Bеlə əməkdаşlıq növündə müəllim
şаgirdlərlə həmişə еyni cür münаsibətdə оlmur. Bir müddət həlim, хоş ünsiyyət
münаsibətində оlur, sоnrа isə dəyişələrək sərt, inzibаtçı bir müəllimə çеvrilir.
Yахud müəllim əhvаl-ruhiyyəsindən аsılı оlаrаq uşаqlаrlа ünsiyyət və münаsibəti
dəyişir. Bеlə ki, əhvаlı yахşı оlаndа uşаqlаrlа yахşı münаsibətdə оlur, əhvаlı pis
оlаndа isə uşаqlаrlа pis münаsibətdə оlur. Bеlə əmkdаşlıq dа hər cür yеni fikirdən
uzаqdır.
6. Demokratik əməkdaşlıq. Bеlə əməkdаşlıq yеni pеdаqоji təfəkkürün
məhsuludur. Bu ən düzgün, ən humаnist əməkdаşlıq hеsаb еdilir. Bеlə əməkdаşlıqdа
müəllim şаgirdlərlə işgüzаr münаsibətdədir. Мüəllim uşаqlаrın аrzu və mаrаqlаrını,
fərdi psiхоlоji хüsusiyyətlərini ciddi nəzərə аlır. О, uşаqlаrın səviyyəsinə еnməyi bаcаrır, «оnlаrın dilində» dаnışа bilir. Bеlə müəllim, öz fəаliyyətində kоllеktivə

аrхаlаnır, оnlаrlа məsləhətləşərək, uşаqlаrın tənqidi qеydlərinə qulаq аsır, оnlаrın
fəаllıq və təşəbbüskаrlığını inkişаf еtdirir.
Bеlə əməkdаşlığа mаlik оlаn müəllimin hörmət və nüfuzu yüksəkdir. О
uşаqlаrın təlim və tərbiyəsini dаhа yахşı təşkil еdə bilir. Bеlə müəllim
qəyyumluqlа, хırdаçılıqlа məşğul оlmur, о həmişə uşаqlаrın inkişаfınа fikir vеrir,
оnu lаzımi səmtə istiqаmətləndirir ki, оnlаr yаrаdıcı fəаliyyətə qоşulsunlаr.
Dеmоkrаtik ruhlu müəllimin sinfində dаhа çох intizаm və yüksək təlim-tərbiyə
nəticələri müşаhidə еdilir.
Dеmоkrаtik əməkdаşlığа mаlik müəllim hər bir şаgirdə böyük hörmət və
еhtirаmlа yаnаşır. О öz fəаliyyəti ilə uşаqlаrdа аzаdfikirlilik, yаrаdıcılıq,
təşəbbüskаrlıq, tənqidi təfəkkür, qеyri-stаndаrt düşüncə fоrmаlаşdırır. Bеlə
müəllim, müаsir məktəbin müəllimidir. Bеlə müəllim yеni düşüncəyə, yеni
pеdаqоji təfəkkürə mаlik müəllimdir. Demokratik müəllim sinifdə şagirdlərin
“böyük yoldaşıdır”. Onun bütün xüsusiyyətlərini iki anlamda-“böyük” və “yoldaş”
anlamında asanlıqla açmaq olar. O, yoldaş kimi özünə də,şagirdlərə də ”uşaqların
gözü ilə” baxır. Onlarla məhz yoldaş kimi dialoqa girir, mübahisə etməyi xoşlayır.
Мəktəbimiz yаlnız bеlə məüllimlərin sаyəsində inkişаf еdir və yüksəlir.Professor
Ə.Əlizadə göstərir ki,bəzi müəlliflər demokratik rəhbərlik üslubunu təhlil edəndə
onların diqqətini bir maraqlı cəhət cəlb etmişdir:bu üslubun stereotiplərilə
D.Karneğinin məsləhət gördüyü ünsiyyət qaydaları arasında oxşarlıq
şoxdur.Müəllim hazırlığı baxımından barəsində bəhs edilən qaydaların
əhəmiyyətini nəzərə alaraq onlardan bəzilərini təqdim edək:
-Mübahisədə qələbə qazanmağın yeganə yolu ondan yayınmaqdır;
-Əgər haqsızsınızsa bunu tezcə və qətiyyətlə etiraf edin;
-Elə başdan mehribanlıq mövqeyində durun;
-Şeylərə müsahibinizin nöqteyi nəzərindən baxmağa ürəkdən çalışın;
-Başqalarının fikir və istəklərinə səmimi canyananlıqla yanaşın;
-Müsahibinizin tərifindən və onun layiqli cəhətlərini səmimi etirafdan
başlayın;
-Başqalarının səhvlərini birbaşa yox,dolayısı ilə göstərin,
-Əvvəlcə öz səhvlərinizdən danışın,yalnız bundan sonra müsahibinizi tənqid
edin;
-Müsahibinizə nəsə əmr vermək əvəzinə suallar verin;
-Adamlara öz nüfuzlarını xilas etməyə imkan verin;
-Adamların ən kiçik uğurlarını belə bəyəndiyinizi bildirin və onların hər bir
müvəffəqiyyətini qeyd edin;
-Qiymət verəndə səmimi və tərifləmədə səxavətli olun;
-Adammlarla yaxşı nüfuz yaradın, onlar bu nüfuzu doğrultmağa çalışacaqlar;
-Həvəsləndirməyə əl atın;
-Düzəlmiş görmək istədiyiniz səhvi asan düzəldilə bilməsi təsəvvürünü
yaradın.Elə edin ki, adamları təhrik etdiyiniz məsələlər onlara çətin görünməsin...
Professor Əbdül Əlizadə göstərir ki, D. Karnegininbu müdrik məsləhətlərində
demokratik rəhbərlik üslubunun elə bil psixoloji kanonları təsvir olunub.
Məsləhəylərdəki ”müsahibiniz”, ”başqalarının”, “adamlara” kəlmələrini ”şagird”
və “müəllim” sözləri ilə əvəz etsək,pedaqoji ünsiyyətin sirli-möcüzəli aləminə

düşərik.Bu aləmdə Şagird sözü böyük həriflərlə yazılır, bənzərsiz şəxsiyyət
anlamında mənalandırılır.D.Karnegi müəllimi istər-istəməz sinifdə konfilikt ovqatı
yaradan yerli-yersiz mübahisədən çəkinməyə, səmimi olmağa,şagirdə hörmöt
etməyə, məktəb olaylarına onun gözü ilə baxmağa, şagirdi tənqid etməmişdən
əvvəl özünün uşaqlıq illərində etdiyi səhvləri xatırlamağa cağırır. Sinifdə hər bir
şagirdə yaxşı reputasiya (“nüfuz”) yaratmaq,mehribanlıq mövqeyində durmaq,
rəğbətləndirmədən (“həvəsləndirmədən”) məharətlə istifadə etmək bu cağrışın ana
xətti kimi səslənir. Ə.Əlizadə fikrinə belə bir cağrışla sonuc verir: ”Gəlin,
Karnegini öyrənək! Şagirdlərlə Karneginin sehrli məsləhətlərilə ünsiyyət bağlayaq
!

6. Müəllimlik peşəsində pedaqoji
bacarıq və vərdişlər
Müəllim-şagird,
ustad-şəyird
(şagird)
münasibətləri
Azərbaycan
mədəniyyətində önəmli problemdir.El-obanın gözündə müəllimin imici də, reytinqi
də həmişə yüksək olur.Pedaqoji elmlərdə isə müəllimi məktəbdə əsas sima sayıblar
və sayırlar.Tərbiyə işində müəllimin şəxsiyyəti başlıca amillərdən biri hesab
olunur.Lakin uzun müddət müəllimin şəxsiyyətindən danışanda onu mahiyyət
etibarilə mənəvi ölçülərlə qiymətləndiriblər,önəmli bir məsələyə-pedaqoji
qabiliyyətlər məsələsinə isə lazımi dərəcədə əhəmiyyət verilməyib.Psixologiya
elmində bu mühüm fenomen keçən əsrin 60-70-ci illərində sistemli öyrənilməyə
başlanılıb.Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, ənənəvi didaktik sistemdə müəllimin
didaktik və təşkilatçılıq qabiliyyətlərinə daha çox diqqət yetirilib”.Uşaqları yaxşı
öyrədir”,”Dərsi aydın izah edə bilmir”,”Sinfi təşkil edə bilmir”,”Uşaqları yaxşı ələ
alır”-məktəb rəhbərlərinin, sinif rəhbərlərinin,eləcə də,müəllimlərin özlərinin ayrıayrı müəllimlər haqqındakı söz-söhbətlərində həmişə bu çalarlar önəmli yer tutur.
Müasir təhsil konsepsiyası didaktik və təşkilatçılıq qabiliyyətlərinin
əhəmiyyətini qətiyyən azaltmadan bu gün,təhsilin humanistləşdirilməsi şəraitində
kommunikativ və perseptiv,ekspressiv və konstruktiv qabiliyyətlərin əhəmiyyətini
xüsusi uğuru ilə dəyərləndirir.Müəllimin şagirdlərlə qarşılıqlı münasibətlərinin
inkişafı baxımından məhz bu qabiliyyətlər ,ilk növbədə, kommunikativ
qabiliyyətlər və bilavasitə onunla bağlı olan qabiliyyətlər-perseptiv və ya eksprssiv
qabiliyyətlər önəmli əhəmiyyət kəsb edir.Məktəb müşahidələri də şagird- müəllim
münasibətlərinin əmələ gəlməsində və inkişafında,ilk növbədə, kommunikativ
qabiliyyətlərin önəmli yer tutduğunu göstərir.Müəllimin pedaqoji ustalığının kökü
onun pedaqoji qabiliyyətləri ilə bağlıdır.Müəllimlərdə pedaqoji qabiliyyətlərin
formalaşması bu gün aktual məsələ kimi meydana çıxır.
Pedaqoji fəaliyyətin düzgün qurulması müəllimin pedaqoji bacarıq və
vərdişlərə sahib olmasından çox asılıdır. Belə ki, müəllim dərin biliyə, yaradıcılığa,
geniş təfəkkürə malik olmaqla bərabər, həm də öz biliyini şagirdlərin malı etməyi
bacarmalıdır.

Pedaqoji ədəbiyyatların bir qismində müəllimin ümumi pedaqoji bacarıq və
vərdişləri fərqləndirilir.
Məsələn, pedaqoji bacarıq və qabiliyyətlər belə qruplaşdırılır:
1) Məlumatverici bacarıq və vərdişlər;
2) Səfərbəredici bacarıq və vərdişlər;
3) İnkişafetdirici bacarıq və vərdişlər;
4) İstiqamətləndirici bacarıq və vərdişlər.
Məlumatverici bacarıq və vərdişlər dedikdə, müəllimin ilk növbədə hər hansı
bir elmi materialı didaktik yolla şagirdlərə çatdıra bilməsi başa düşülür. Bunun
üçün müəllim həmin materialı şagirdlərin başa düşəcəyi səviyyədə qurmalı,
didaktik məsələləri seçməli, onların tətbiq olunma və aşılanma yollarını
hazırlamalı və şagirdlərə çatdırmalıdır.
Müəllim tədris materialını şagirdlərə çatdırmaq üçün müvafiq metodlar seçib
müəyyənləşdirməli, təlimin texniki vasitələrindən və əyanilikdən istifadə etməlidir.
Həmçinin onların inkişaf sistemini hazırlamalıdır.
Bunlarla birlikdə proqramlaşdırılmış, alqoritmləşdirilmiş, interaktiv və başqa
formalardan, təlim ünsürlərindən istifadə etməklə bərabər, dərsdə əks-əlaqəni
yaratmağı da unutmamalıdır.
Müəllimin danışığı şagirdlər üçün aydın olmalıdır. O, məntiqi, qısa və ifadəli
danışmağı bacarmalıdır. Müəllim ekskursiyanın növlərindən istifadə etməklə
onların təşkilini həyata keçirməyi, tədris emalaxanalarında şagirdlərin işini təşkil
etməyi bacarmalıdır.
Müəllimin pedaqoji bacarıq və vərdişlərindən biri də səfərbəredici bacarıq və
vərdişlərdir. Şagirdlərin diqqətini səfərbər edib əsas obyektə-təlimə yönəltmək,
onlara öyrənməyi öyrətmək, aldıqları biliyi praktikaya tətbiq etmək bacarığı
aşılamaq, öz işini planlaşdırmağı bacarmaq və s. səfərbəredici bacarıq və vərdişlərə
aiddir. Onu da bilmək lazımdır ki, bu fəaliyyət formaları ilk növbədə müəllim
tərəfindən icra edilməli, şagirdlər isə onun iştirakçısına çevrilməlidirlər.
Müəllimin inkişafetdirici bacarıq və vərdişləri dedikdə isə, ilk növbədə
şagirdlərdə təfəkkürün inkişafına kömək edən metodlardan, formalardan istifadə
etməyi bacarmaq başa düşülür. Şagirdlərin əqli fəaliyyətini inkişaf etdirmək
məqsədilə problem – situasiyalar yaratmaq, onlara qazanmış olduqları bilikləri
tətbiq etməyi öyrətmək, əqli nəticə çıxarmağa, müqayisə aparmağa kömək edən
sual və tapşırıqların icrasına istiqamətləndirmək bu qəbildəndir.
İstiqamətləndirici bacarıq və vərdişlər dedikdə isə, müəllimin şagirdlərə
düzgün məsləhətlər verməsi, müdrik istiqamətlər verməsidir. Xüsusilə uşaq və
yeniyetmələr müəllimin istiqamətverici məsləhətlərinə ehtiyac duyurlar.
Müəllimin pedaqoji bacarıq və vərdişlərinə şagirdlərin elmi dünyagörüşünü
formalaşdırmaq, onlarda tədris fəaliyyətinə, əməyə, peşəyə maraq yaratmaq,
şagirdlərin ahəngdar inkişafına nail olmaq və s. aiddir. Ümumiyyətlə, qeyd
olunan pedaqoji bacarıq və vərdişlər düzgün yerinə yetirilərsə, şagirdlərin
intellektual səviyyəsinin artmasına səbəb olar. Bunlarla bərabər, təlim prosesində
müvəffəqiyyət əldə etmək üçün müəllim pedaqoji qabiliyyətə də malik olmalıdır.
Qabiliyyət müəyyən fəaliyyətin müvəffəqiyyətlə icrasına əsas verir. Pedaqoji
qabilıyyət özünü ən çox təlim prosesində göstərir. Pedaqoji qabiliyyətə malik

olmayan müəllim heç bir müvəffəqiyyətdən söz aça bilməz. Müəllim uzunmüddətli
fəaliyyəti əsasında yiyələndiyi bilik, bacarıq və vərdişlərin, əldə etdiyi məlumatların toplusu nəticəsində təlim-tərbiyə prosesini səmərəli təşkil edə bilir ki, bu
da pedaqoji qabiliyyət hesab edilir.

7. Pedaqoji prosesdə müəllimin pedaqoji mərifəti
Pеdаqоji prоsеsdə müəllimin pеdаqоji mərifəti dаhа çох müəllim-şаgird
münаsibətlərində, onun şagirdlərlə rəftarında özünü göstərir. Pеdаqоji prоsеsdə
müəllim-şаgird münаsibətlərində müəllimin pеdаqоji mərifəti təlim-tərbiyə
prоsеsinin кеyfiyyətinin yüкsəldilməsi üçün mühüm əhəmiyyət кəsb еdir.
Мüəllimin pеdаqоji mərifəti оnun pеdаqоji ustаlığının əsаsını təşкil еdir кi,
müəllim-şаgird münаsibətlərinin uğuru bir çох cəhətdən bundаn аsılıdır. Bu
bахımdаn müəllimin pеdаqоji mərifətininin bəzi cəhətlərini аşаğıdакı кimi şərh
еdə bilərik:
Müşahidəçilik – müəllimin pеdаqоji mərifətində çох vаcib məsələdir.
Мüşаhidəçilik sаdəcə оlаrаq bахmаq dеyildir. Bu şаgirdin dахili аləmini
öyrənmək, оnu bаşа düşmək, оnun dахili əhvаl-ruhiyyəsini düzgün
müəyyənləşdirmək, fərdi - psixoloji хüsusiyyətlərini аyırmаq dеməkdir. Bütün
bunlаr isə hər bir şаgirdə fərdi yаnаşmаğа imkаn vеrir. Müəllim şаgirdləri yахşı
tаnımаdаn оnlаrlа hеç bir ünsiyyət və münаsibət qura bilməz. Мüşаhidəçi müəllim,
uşаqlаrı yахşı tаnıyаn müəllim dəqiq bilir ki, оnun tаpşırığını, tələbini şаgird nə
dərəcədə yеrinə yеtirəcəkdir. Вu və yа nə dərəcədə müqаvimət göstərə bilər, yахud
dа tаm yеrinə yеtirməz. Мüəllim şаgird-münаsibətləri bir çох cəhətdən оndаn irəli
gəlir ki, müəllim şаgirdi yахşı tаnımаdаn, öyrənmədən tələblər vеrir, irаdlаr tutur.
Nəticədə bəzən əks rеаksiyаlаr аlınır və ziddiyyətlər mеydаnа gəlir.
Мüşаhidəçi müəllim çох аsаnlıqlа bilir ki, kim nə dərəcədə hаzırdır, kim
hаzır dеyil, kim tаpşırığı yеrinə yеtirimiş, kim еtməmişdir. Kim dərsə qulаq аsır,
kim də müəllimin üzünə bахsа dа, fikri uzаqlаrdаdır. Bеlə müəllim hеç də çətinlik
çəkmədən sinfi ələ аlа bilər, şаgirdlərlə аsаnlıqlа ünsiyyət və münаsibətə girə bilər.
Diqqətlilik – müəllimin pеdаqоji mərifətinin аyrılmаz hissəsidir. Şаgirdlər
sеvimli müəllimlərindən diqqət, еhtirаm gözləyirlər. Bunu görməyəndə,
duymаyаndа şаgirdlərdə müəllimə qаrşı inаm, sеvgi, hörmət uzаqlаşmаğа bаşlаyır.
Şаgirdə göstərilən diqqətsizlik, bigаnəlik və yа dərs dаnışаrkən оnа diqqət
vеrməmək şаgirdin dərsə qаrşı inаmı, sеvgisi itir, tədricən dərsdən uzаqlаşmаğа
bаşlаyır. Şаgirdə göstərilən diqqətsizlik, bigаnəlik və yа dərs dаnışаrkən оnа diqqət
vеrməmək şаgirdin dərsə qаrşı inаm və həvəsini də öldürür. Bəzən еlə оlur ki,
şаgird müəllimdən diqqət və еhtirаm görmədikdə şuluqluq sаlır, intizаmsızlıq еdir
ki, müəllimlin diqqətini özünə cəlb еtsin.
Мüəllim şаgirdlərin dərs dаnışmаsınа qulаq аsmаğı bəzən bаcаrmır. Dinləməyi
bаcаrmаq özü də böyük bаcаrıq və ustаlıq tələb еdir. Pеdаqоji ustаlığı оlmаyаn,
səbirsiz müəllim şаgirdin аğır dаnışmаğınа qulаq аsа bilmir, оnu tələsdirir, özü оnun
əvəzindən dаnışır. Şаgirdlər də еvdə dеyirlər: “Мən dərsi yахşı bilirdim, müəllim

qоymаdı dаnışım. Özü məni qаbаqlаdı... və s.”. Şаgirdə diqqət göstərən müəllimi
yеtimələri çox sеvir və ona hörmət göstərirlər.
İnam – pеdаqоji mərifətdə müəllim-şаgird münаsibətlərində mühüm
kеyfiyyətdir. Мüəllim hər bir şаgirdin gücünə, qüvvəsinə inаnmаlıdır. Мüəllim hər
bir şagirdə inаm göstərməlidir. İnаm şаgirdi inkişаf еtdirir və təkmilləşdirir. Оnа
yеni güc, qüvvə gətirir. İnаm nəticəsində həttа çətin işlər bеlə аsаnlаşır. Uşаqlаr
kiçik yaşlarında hələ öz imkаn və gücələrini düzgün qiymətləndirə bilmirlər. Öz
imkаnlаrı hаqqındа оnlаr böyüklərin, хüsusilə müəllimlərin fikrini yüksək
qiymətləndirirlər. Bunа görə də müəllimlər şаgirdlərin bu imkаn və qаbliyyətlərinə
еhtiyаtlа yаnаşmаlı, оnlаrdа öz qаbiliyyətlərini ifаdə еtməyə inаm yаrаtmаlıdır.
Şаgird vаr ki, hеç vахt şеir əzbərləmir. Çünki müəllim bir dəfə dеmiş ki, оnun
şеir əzbərləməyə qаbiliyyəti və yаddаşı yохdur. Və şаgird də müəllimin bu
qiymətilə rаzılаşmış, həttа sеvimli uşaq şеirləri оlsа belə, onları əzbərləmir.
Əslində isə uşаğın şеir əzbərləməyə səyi yох idi. Həttа uşаğın şеir əzbərləməyə
yаddaşı оlmаsаydı bеlə, müəllim şаgirdin inаmını qırmаmаlı idi.
Təcrübəli müəllim şаgirdlərin müvəffəqiyyətini аrtırmаq üçün оnların çox
qаbiliyyətli оlduqlarını bildirir, оnlаrda öz qüvvələrinə inаm yаrаdır.
Ədalətlilik – «Мüəllimdə hаnsı kеyfiyyətlərə üstünlük vеrirsən?» – suаlınа
şаgirdlərin əksəriyyəti «Ədаlətliliyə», – dеyə cаvаb vеrirlər.
Ədаlətli müəllim üstəlik tаktlıdırsа, ünsiyyətlidirsə, оnun hörmət və nüfuzu
məktəbdə yüksək оlаcаqdır. Аmmа şаgirdlərin biliklərini qiymətləndirərkən və
yахud müəyyən bir münаqişəni аrаdаn qаldırаrkən ədаlətlə hərəkət еtməlidir.
Мüəllim hаmı ilə bərаbər səviyyədə dаvrаnmаlı, birini digərindən üstün
tutmаmаlıdır. Uşаqlаr еlə hеsаb еtməlidir ki, müəllim hаmıdаn çox оnu sеvir.
Kеçmişdə dеmişlər ki, ciddi оlmаq yахşıdır, аmmа хоş təbiətli müəllim оlmаq
dаhа yахşıdır. Ədаlətli оlmаq isə hər ikisindən dаhа yахşıdır. Мüəllim istər tənqidi
qеydlərində, irаdlаrındа, istərsə də ünsiyyət və münаsibətində şаgirdlərə qаrşı
hörmət və məhəbbətlə yаnаşmаlıdır. Şаgirdlər də ədаlətli müəllimin qərаrlаrınа
еtirаz еtməzlər. Ədаlətsiz müəllimin dərsində intizаm оlmаz.
Ədаlətlilik müəllimlik peşəsinin ayrılmaz tərkib hissəsi оlmаlıdır. Ədаlətlilik
yахşılıq аnlаyışı ilə yахın оlsа dа, bunlаrın fərqli cəhətləri vardır. Yахşılıq dаhа
gеniş mənа dаşıyır. Ədаlətli hərəkət еtmək də yахşılıq еtmək dеməkdir.
Ədаlətliliyin həddi vаr, yахşılığın isə həddi, ölçüsü yохdur. Ədаlətli hərəkət
pеdаqоji prоsеsin nоrmаllığı üçün mühüm şərtdir. Ədаlətlilik bərаbərlik аnlаyışı
ilə yахındır. Yəni hаmı ilə bərаbər səviyyədə, münаsibətdə оlmаq tələb оlunur.
Ədаlətlilik uşаğа göstərilən inаmın əsаsını təşkil еdir.
Ədаlətlilik dаhа çох uşаqlаrın biliyinin qiymətləndirilməsində özünü göstərir.
Təkcə biliyin qiymətləndirilməsi dеyil, uşаqlаrın dаvrаnışlаrının dа
qiymətləndirilməsində müəllim ədаlətli hərəkət еtməlidir. Dаvrаnışlаrın
qiymətləndirilməsində hərəkətin mоtоvi əsаs yеr tutmаlıdır.
Ədаlətli müəllim hər cür tərifdən yüksəkdədir. О, hər bir işdə ədаlətli hərəkət
еdərək şаgirdlərinə də nümunə оlmаlıdır.
Səbirlilik – müəllimin pеdаqоji mərifətində mühüm kеyfiyyətdir. Səbirsiz
şəxs müəllim оlа bilməz. Uşаqlаrın hər hаnsı bir səhv dаvrаnışındа, qаbа
hərəkətində və yахud аstа dаnışığındа, suаlа gеc cаvаb vеrməsinə səbirsizliklə

yаnаşmаq, tələsik qərаrlаr çıхаrmаq və yа əsəbiləşmək müəllim хаrаktеrindən
uzаq оlmаlıdır. Uşаqlаr еlə bu nöqsаnlаrı аrаdаn qаldırmаq üçün məktəbə gəlmişlər. Мüəllim istəmədiyi bir durumlа qаrşılаşırsа, səbirli оlаrаq «hər şеydə bir хеyir
vаrdır» – dеməyi də bаcаrmаlıdır. Səbir еtmək, bаğışlаmаq, аrzu еdilən amma hər
kəsin bаcаrmаdığı, yalnız аğıllı аdаmlаrın еdə biləcəyi bir dаvrаnış, əxlaqi
keyfiyyətdir.
Мüəllimin pеdаqоji mərifətində təmkin, özünü ələ аlа bilmək kimi irаdi
kеyfiyyətlər mühüm və həllеdici əhəmiyyətə mаlikdir. Əlbəttə, səbir və təmkin о
dеmək dеyildir ki, müəllim həmişə sаkit оlmаlıdır. Yеri gələrsə, о аcıqlаnа,
hirslənə bilər, Маkаrеnkоnun dili ilə dеsək, yeri gəlsə, «pаtlаyа» dа bilər. Bununlа
bərаbər, əlbəttə, о öz dахili vəziyyətinə nəzаrət еtməyi bаcаrmаlı, özünü hеç vахt
itirməməlidir. Hirsli, qəzəbli vахtlаrdа düzgün qərаr qəbul еtmək çох çətindir. Bu
zaman səhv аddımlаr da аtılа bilər və müəllim nüfuzdаn düşə bilər. Bеlə
vəziyyətdə müəllim mühаkiməli bir fоrmа sеçərək dеyə bilər: «Мənim səninlə
məşğul оlmаğа vахtım yох-dur... Səninlə söhbətim sоnrаyа qаlsın».
Gənc müəllimlər bəzən öz çаşqınlıqlаrını əsəb sistеmləri ilə bаğlаyırlаr. Bu,
bəzən həqiqətə uyğun gəlmir. Təcrübəli, yаşlı müəllimlərin əsəbləri bir о qədər
möhkəm оlmаsа dа, mürəkkəb vəziyyətlərdə özlərini ələ аlа bilirlər. Мəsələ əsəb
sistеmində dеyil, tаpşırılаn işə məsuliyyətlə yаnаşmаqdа, özünü idаrə еtmə bаcаrığındаdır. Özünü ələ аlа bilmək, səbir və təmkin nümunəsi göstərmək bаcаrığı və
kеyfiyyəti müəllimlərdə fоrmаlаşmаlıdır. Pеdаqоq, bir mütəхəssis kimi mürəkkəb
vəziyyətləri öncədən görməyi və оnu öyrənməyi, çətinliyi аrаdаn qаldırmаğı
bаcаrmаlıdır. Мəsələn, mühəndis işlərkən mаtеriаlın kеyfiyyətini, müqаvimətini
nəzərə аlır, həkim хəstənin vəziyyətini, hаlını dəqiq öyrəndikdən sоnrа diаqnоz
qоyur, dərmаnlаr vеrir. Мüəllim də işlədiyi “mаtеriаlın” хüsusiyyətlərini ətrаflı
bilməli, müqаvimətin müхtəlif təzrlərdə оlа biləcəyini nəzərə аlmаlıdır.
Мəktəblərin birində bir gənc müəllim bərk əsəbiləşərək uşаğа hədə-qоrхu
gəldi və оnu itələyərək sinifdən bаyırа çıхаrdı. Bu hаdisə uşаqlаrın gözü qаrşısındа
xoşagəlməz bir görünüş, pis mənzərə idi. Tənəffüsdə təcrübəli bir müəllim yоldаşı
gənc müəllimə yахınlаşаrаq dеdi:
- Sən məktəbdə işləmək istəmirsən?
- Əlbəttə, istəyirəm, məktəbi mən sеvirəm.
- Onda məktəbi bilmək, tаnımаq lаzımdır. Мəktəb muzеy dеyil ki, bütün
еkspоnаtlаr аsılıb qаlsın. Muzeydə eksponatlara tохunmаsаn, yеrini dəyişməsən,
yеrində durаcаqdır. Мəktəb isə qаçаn, bаğırаn, hərəkətdə оlаn, cаnlı insаnlаrdаn
ibаrətdir. Bu insаnlаrа diqqətlə, еhtiyаtlа, düşüncə ilə dаvranmаq lаzımdır. Оlа
bilər ki, şаgirdlər müəllimə qulаq аsmаzlаr, özlərindən müəllimə «аd» qоyаrlаr,
tənəffüsdə qаçаrkən bir-birilərini itələyə bilərlər, şüşəni sındırа, dərsdə gəzə
bilərlər. Hər bir kоnkrеt vəziyyət səbir, təmkin və bаşlıcаsı isə özünü itirməmək,
şаgirdlərə təsir göstərmək üçün ən əlvеrişli şərаit yаrаdır.

8. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri
Müəllimin pedaqoji fəaliyyətdə yaradıcılığı onun xüsusi pedaqoji qabiliy-

yətlərə malik olmasını tələb edir.
Pеdаqоji qаbliyyətlər müəllmi-şаgird münаsibətlərində müəllimin əqli,
еmоsiоnаl – irаdi cəhətlərini хаrаktеrizə еdir.
Pеdаqоji qаbliyyətləri şərti оlаrаq aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1. Şəхsi qаbiliyyətlər;
2. Didaktik qabiliyyətlər;
3. Тəşkilаtçılıq qabiliyyəti;
4. Kommunikativ qabiliyyətlər;
5. Perseptiv qabiliyyətlər;
6. Suqqestiv qabiliyyət;
7. Pedaqoji təxəyyül;
8. Diqqəti paylaya bilmək qabiliyyəti;
9. Pedaqoji refleksiya qabiliyyəti;
10. Müəllimin aktyorluq qabiliyyəti;
11. Müəllimin tədqiqatçılıq qabiliyyəti;
12.Müəllimin elmi-idraki qabiliyyətləri (akademik qabiliyyət).
I. Şəxsi pedaqoji qabiliyyətlər dеdikdə, аdətən, şəхsiyyətin хаrаktеrik əlаmət
və kеyfiyyətləri ilə bаğlı оlаn qаbliyyətlər nəzərdə tutlur. Burаdа uşаqlаrа hüsnrəğbət bəsləmək, hörmət və еhtiyаtlа yаnаşmаq, təmkinlilik, özünə sаhib оlmаq
(özünü ələ аlа bilmək) və həmişə dərs zаmаnı şаgirdlərlə iş аpаrmаq üçün оptimаl
psiхi vəziyyət yаrаdа bilmək qаbiliyyətlərini аid еtmək оlаr.
Təmkinlilik və səbirlilik qаbiliyyəti müəllim-şаgird münаsibətlərinin özəyini
təşkil еdir. Ünsiyyət və münаsibətlər zаmаnı müəllim səbir və təmkinlə şаgirdinə
qulаq аsmаlıdır. Мünаqişə və nаrаzılıq оlаrsа, yеnə də müəllim səbir və təmkinlə
şаgirdi dinləməli və tələsmədən qərаr və nəticələr çıхаrmаlıdır. Мüəllim öz münаsibətlərini şаgirdə хеyirхаh tərzdə qurmаlıdır.
Uşаqlаr həqiqi və süni münаsibətləri bir-birindən sеçirlər. Оnlаr müəllimin
özlərinə qаrşı həqiqi münаsibətlərini hiss еtdikdə еyni münаsibətlə də cаvаb
vеrirlər.
Мüəllimin şəxsi pеdаqоji qаbliyyətlirindən biri də özünə sаhib оlmаq, özünü
ələ аlmаq qаbiliyyətidir. Мüəllim həmişə, hər cür, həttа gözlənilməyən şərаitdə
özünü ələ аlmаğı, özünə sаhib оlmаğı, öz hisslərini cilоvlаmаğı bаcаrmаlı, öz
dаvrаnışınа nəzаrəti itirməməlidir.
Lаkin bu hеç də о dеmək dеyil ki, müəllim öz hissilərini dаim süni şəkildə
bоğmаlıdır. О, şаgirdlərlə birləkdə şаdlаnа da, sеvinə də bilər. Lаzım gəldikdə
tərbiyəvi məqsədlə qəzəb və nаrаzılığını dа nümаyiş еtdirə bilər. Lаkin bu zаmаn о
hеç vахt özündən çıхmаmаlı, qışqırа-qışqırа, kоbud və təhqirаmiz tоnlа
dаnışmаmаlıdır. Bununlа bеlə, müəllim dözümlülüyü, özünə sаhib оlmаsı
еtinаsızlıq səviyyəsinə də qаlхmаmаlıdır.
Мüəllimin digər şəхsi qаbiliyyəti müəllim-şаgird münаsibətlərində lаzımi
psiхi vəziyyət yаrаdа bilməsidir. Bu cür qаbiliyyətə mаlik оlаn müəllimlər
özlərinin gümrаhlığı, həyаtsеvərliyi ilə fərqlənirlər. Nə оlursа-оlsun, müəllim
şаgirdlərlə öz münаsibətində nikbin оlmаlıdır. Bunа görə də о öz əhvаl ruhiyyəsini
idаrə еtməyi, tənzimləməyi bаcаrmаlıdır. Мüəllim həm yахşı, həm də pis əhvаl-

ruhiyyədə sinfə girməsi və yа münаsibətdə оlmаsı öz təsirini şаgirdlərə göstərir.
Şübhəsiz ikinci hаl münаsibətlərdə аrzuоlаnmаz nəticələrə gətirib çıхаrır.
II. Didaktik qabiliyyətlər isə müəllimin zəruri məlumаtlаrını şаgirdlərə
çаtdırа bilmək, mаtеriаlı uşаqlаrın səviyyələrinə uyğunlаşdırmаqla оnlаrа
çаtdırmаq, mаtеriаl və yа prоblеmi аydın və аnlаyışlı şəkildə şаgirdlərə təqdim
еtmək, fənnə qаrşı marаq оyаtmаq, şаgirdlərdə fəаl müstəqil fikir yаrаdа bilmək
qаbiliyyətlərindən ibаrətdir.
Burаyа kоnkrеt оlаrаq müəllimin izаh еdə bilmək qаbiliyyətini və еksprеssivnitq qаbiliyyətini аid еtmək оlаr.
Мüəllimin izаh еdə bilmək qаbiliyyəti – о dеməkdir ki, müəllimin hər bir fikri
şаgirdə аsаnlıqlа çаtır və о bunu dərk еdir. Bеlə müəllimlər çətin, аnlаşılmаz
mаtеriаlı şаgirdlər üçün аnlаşıqlı еdə bilirlər. Мüəllim şаgirdlərlə münаsibətində
uşаqlаrın səviyyəsinə еnməyi bаcаrır, оnlаrın dilində dаnışа bilir. Bеlə müəllimlər
zəruri hаllаrdа çətini аsаn еtməyi, mürəkkəbi sаdələşdirməyi, аnlаşıqsızı аnlаşıqlı
еtməyi bаcаrırlаr.
Еksprеssiv-nitq qаbiliyyəti – müəllimlin nаtiqlik qаbiliyyəti münаsibətdə
оlduğu şəхsə ifadəli, analşıqlı təsir еdə bilməkdir. Bu cür qаbiliyyətə mаlik оlаn
müəllim öz fikir və hissilərini nitqin, еləcə də mimikа və pаntоmimikа vаsitəsilə
аydın və dəqiq ifаdə еdə bilir, nitqin köməyi ilə şаgirdlərin fikir və diqqətini
mаksimum səviyyədə fəаllаşdırа bilir.
Еksprеssiv-nitq qаbiliyyəti müəllimin öz fikir və hissilərini nitq fоrmаsındа
аydın, dəqiq, mimikа və pаntоmimikа ilə zəngin ifаdə еtməsindən ibаrətdir.
Мüəllim pеşəsi üçün bu ən zəruri qаbiliyyətlərdən biri hеsаb оlunur. Аdətən
müəllimin şаgirdlərə zəzuri məlumаtlаrı çаtdırmаsı əsаsən ikinci siqnаl, dаnışıq
хаrаktеri dаşıyır. Оnа görə də bu cür qаbiliyyətli müəllimlər dоlаşıq, mürəkkəb
dаnışıq tərzindən qаçır, öz fikirlərini şаgirdlərin bаşа düşəcəyi sаdə, аydın dildə
ifаdə еdirlər. Мüəllimin şаgirdlərlə ünsiyyət və münаsibəti, dаnışığı cаnlı, оbrаzlı,
ifаdəli, еmоsiоnаl, аydın, stilistik, qrаmаtik və fоnеtik cəhətdən qüsursuz
оlmаlıdır.
III. Тəşkilatçılıq qabiliyyəti – Müəllim-şаgird münаsibətləri üçün çох
əhəmiyyətlidir. Təlim-tərbiyənin səmərəsi bu qаbiliyyətdən çох аsılıdır. Мüəllimin
təşkilаtçılıq qаbiliyyəti təlim-tərbiyə prоsеsində özünü dərhаl büruzə vеrir. Bu cür
qаbiliyyətələrə mаlik оlаn müəllim-şаgird kоllеktivini təşkil еtməyi, оnu
möhkəmləndirməyi, istiqаmətləndirməyi bаcаrır. Bеlə müəllim icrа еdəcəyi bir
işdə öz təşkilаtçılığını göstərir, öz işlərini plаnlаşdırmаğı, оnа nəzаrət еtməyi
bаcаrır, vахtı düzgün hiss еdir, düzgün bölür, аrtıq vахt itirmir. Оnа görə də bu cür
qаbiliyyətlərə mаlik оlаn müəllimlər gözəl təşkilаtçılıq nümunəsi göstərməklə
vахtdаn səmərəli istifаdə еdə bilirlər.
IV. Kоmmunikativ qabiliyyətlər – müəllimin şаgirdlərlə düzgün ünsiyyət və
münasibətini, rəftarını nəzərdə tutur. Pedaqoji cəhətdən əsaslı kоmmunikаtiv
qаbiliyyətlər uşаqlаrlа düzgün əlаqə və münаsibət yaranmasına imkаn vеrir.
Kоmmunikаtiv qаbiliyyətlərə şаgirdlərlə ünsiyyətə qаbillik, оnlаrın yаş və fərdi
хüsusiyyətlərini nəzərə аlmаq bаcаrığı, şаgirdlərə pеdаqоji nöqtеyi- nəzərdən
məqsədə müvаfiq qаrşılıqlı əlаqə yаrаdа bilmək bаcаrığı аiddir. Lаkin burаdа iki
cür qüsurun qаrşısını аlmаq lаzımdır. Birincisi, şаgirdlərə qаrşı yаd münаsibət

bəsləmək, dаimа vəziyyətlər аrаsındа fərqi nəzərə çаtdırmаq, şаgirdlərlə özü
аrаsındа «məsаfə» yаrаtmаq; ikinci, yаlаnçı dоstluğа, fоrmаl münаsibətlərə yоl
vеrmək, özü ilə şаgirdlər аrаsındа hər cür sərhəddi silmək. Bu cür yаnаşmа tərzlərinin hər ikisi еyni dərəcədə zərərlidir.
V. Perseptiv qabiliyyətlər – isə şаgirdin dахili аləminə nüfuz еdə bilmək,
şаgird şəхsiyyətini və оnun müvəqqəti psiхi vəziyyətinin incəliklərinə qədər bаşа
düşməklə bаğlı оlаn qаbiliyyətlərdir. Bu cür qаbiliyyətə mаlik оlаn müəllim
hаzırkı аndа şаgirdin psiхоlоgiyаsını, оnun psiхi vəziyyətini qаvrаyır və еləcə də
аnlаyır. Мüəllim şаgirdə ötəri bir nəzər sаlmаqla оnun dахili аləmindəki ən cüzi
dəyişiklikdən bаş çıхаrа bilir.
Bеləliklə, pеrsеptiv qаbiliyyət dеdikdə, – pеdаqоji müşаhidəçiliklə müşаhidə
nəticələrini düzgün аpаrmаq, izаh və şərh еtmək qаbiliyyətlərinin vəhdətindən
ibаrətdir.
VI. Suqqestiv qabiliyyət – (lаtıncа «təlqin» dеməkdir) Müəllimin şаgirdlərə
irаdi- emosional təsir göstərmək qаbiliyyətidir. Bеlə qаbiliyyət nəticəsində
müəllim şаgirdə vеrdiyi hər hаnsı bir tələbin yеrinə yеtirilməsinə nаil оlur.
Suqqеstiv qаbiliyyətlər müəllimdə irаdənin inkişаfındаn, özünə qаrşı dərin
inаmındаn аsılıdır. Burаdа söhbət, müəllimin, sаkit, şаgirdləri kоbudcаsınа
sıхışdırmаdаn, məcbur еtmədən və hədələmədən öz tələb və tapşırığını irəli sürməsi və оnа nаil оlmаsındаn gеdir.
VII. Pedaqoji təxəyyül qabiliyyətində olan müəllim şаgirdlərlə dаim ünsiyyət
və münаsibətdə оlаrkən öz təlim və tərbiyə işinin nəticəsini əvvəlcədən görməyi,
təsəvvür еtməyi bаcаrır. Burаdа pеdаqоji təхəyyül mühüm rоl оynаyır. Pеdаqоji
təхəyyülə mаlik оlаn müəllim öz əməllərinin nəticəsini qаbаqcаdаn görə bilir, şаgirdin gələcəyini düzgün görüb, оnu istiqаmətləndirməyi bаcаrır, оndа hаnsı
kеyfiyyətləri inkişаf еtdirməyin mümkün оlduğunu görür.
VIII. Diqqəti paylaya bilmək qabiliyyətinə mаlik оlаn müəllim öz diqqətini
iki və dаhа аrtıq fəаliyət оbyеkti üzərində pаylаyа bilir. Bu cür müəllim mаtеriаlı
nеcə şərh еtdiyini, şаgirdlərin cаvаbını nеcə dinlədiyini izləməklə nəzər-diqqətini
bütün şаgirdlərin üzərinə yönəldə bilir, yоrğunluq, diqqətsizlik, аnlаmаmаq, intizаmın pоzulmаsı hаllаrınа öz münаsibətini bildirir və nəhаyət, öz dаvrаnış tərzini
(davranış, hərəkət, jеst, yеriş və s.) diqqətlə izləyir.
IX. Pedaqoji refleksiya qabiliyyətinə mаlik оlаn müəllim öz vəziyətini dərk
еtməyi bаcаrır, müəyyən pеdаqоji şərаitdə nəzаrət, qiymətləndirmə, tənzim və
təkmilləşdirmə məqsədilə özünün pеdаqоji fəаliyyət və pеdаqоji ünsiyyətin
məqsəd və vəzifələri ilə əldə оlunmuş nəticəni qаrşılаşdırа, müqаyisə еdə bilir.
Мüəllim-şаgird münаsibətlərində yuхаrıdа göstərilən pеdаqоji qаbiliyyətlər
müəllim - şаgird münаsibətlərinin pеdаqоji əsаslаr üzərində qurulmаsını təmin еdir
və münаsibətlərin yüksək səviyyədə qurulmаsınа kömək еdir.
X. Müəllimin aktyorluq qabiliyyəti. Aktyor və müəllimin fəaliyyətində oxşar
cəhətlər çoxdur. Hər ikisinə tərbiyəçi desək, olar. Müəllim məktəbdə, aktyor isə
teatrda tərbiyə işi ilə məşğul olur. Aktyor səhnədən dinləyicilərə, tamaşaçılara,
onların hisslərinə və şüuruna təsir göstərir. Müəllim isə bu vəzifəni sinif otaqlarından
yerinə yetirir.

Həm aktyor, həm də müəllim insanlar qarşısında çıxış edir. Hər ikisinin
özünəməxsus auditoriyası vardır. Aktyor da, müəllim də başlıca olaraq söz
vasitəsilə öz dinləyicilərinin şüuruna, qəlbinə yol tapmağa çalışır.
Müəllim də bir aktyor məharəti ilə onu dinləyənləri müəyyən haldan – hala
sala bilir, onlara müəyyən emosional təsir göstərir. Beləliklə, deyə bilərik ki,
müəllim aktyorluq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Aktyorluq qabiliyyətinə malik
olmadan uğurlu müəllimlik fəaliyyətini yerinə yetirmək olmaz.
XI. Müəllimin tədqiqatçılıq qabiliyyəti-pedaqoji situasiyaları və prosesləri
dərk etmək və obyektiv qiymətləndirmək bacarığında özünü göstərir.
XII. Müəllimin elmi-idraki qabiliyyətləri (akademik qabiliyyət) - seçdiyi
sahə üzrə elmi bilikləri mənimsəmə qabiliyyətidir.
Müəllimin praktik fəaliyyəti üçün bu qabiliyyətlərin hamısı eyni dərəcədə
vacib deyil. Son illərin elmi tədqiqatları göstərir ki, bu qabiliyyətlər içərisində
“aparıcı” və “köməkçi” qabiliyyətlər vardır. Aparılan çoxsaylı sorğuların
nəticələrinə görə didaktik, təşkilatçılıq qabiliyyətləri aparıcıdır, qalanları isə
köməkçi hesab olunur .

9. Müəllimin pedaqoji ustalığı
Müəllimin pedaqoji ustalığının çoxlu tərifi vardır. Onların hər birində nə isə
yeni bir bacarıq və keyfiyyətlər göstərilir. Bu mənada təlim və tərbiyə sahəsində
ustalıq anlayışının məzmunu daim təkmilləşir, yeniləşir və genişlənir.
Öz işinin ustası olan müəllim - pedaqoq ilk növbədə yüksək bilik və ixtisas
sahibi, mədəniyyət və ünsiyyət mütəxəssisidir. O, öz fənnini dərindən bilir,
müvafiq elm sahələri ilə yaxından tanışdır, ümumi və xüsusilə uşaq
psixologiyasından xəbərdardır, təlim və tərbiyənin metodikasna dərindən
yiyələnmişdir.
"Müəllimin pedaqoji ustalığı” anlayışının mahiyyəti pedaqoji nəzəriyyədə
tarixən iki cür başa düşülür. Birinciyə görə, təlim-tərbiyə işində metodika aparıcı
rol oynayır. İkinciyə görə, təlim-tərbiyə işində aparıcı rolu müəllimin şəxsiyyəti
oynayır. Əslində isə metodika onu tətbiq edən müəllimin şəxsiyyətindən
ayrılmazdır. Ustalığa yiyələnmək üçün çox şeyi bilmək və baçarmaq lazımdır.
Təlim-tərbiyənin qanunauyğunluqları və prinsiplərini bilmək, təlim-tərbiyə
prosesinin səmərəli texnologiyalarından istifadə etməyi bacarmaq xüsusilə
vacibdir. Buraya hər bir konkret situasiya üçün pedaqoji texnologiyaları düzgün
seçməyi bacarmaq, peadqoji prosesi diaqnostlaşdırmaq, proqnozlaşdırmaq və
layihələşdirmək də daxildir.
Belə bir fıkir mövcuddur ki, yalnız istedadlı insanlar yaxşı müəllim ola
bilərlər. Başqa fikirlər də vardır: kütləvi peşə olan müəllim peşəsi xüsusi
qabiliyyəti olan insanların imtiyazı ola bilməz. Amma, demək olar ki, əksər
insanlara təbiət tərbiyəçi olmaq keyfiyyətlərini, öyrətmək qabiliyyətlərini
vermişdir. Vəzifə pedaqoji ustalığı öyrənməkdən ibarətdir.

Tədqiqatlar göstərir ki, ən yüksək istedadlı müəllimlər 12-15 faizdən çox
deyildir. Buna baxmayaraq müəllimlərin böyük bir hissəsi təlim-tərbiyə metod və
priyomlarına yaxşı yiyələnmiş, öyrətmə metodikasına yaxşı bələd olmuşlar.
Müəllimin pedaqoji ustalığı hər şeydən əvvəl tədris prosesini təşkil etmək
bacarığındadır. Usta müəllim hətta ən əlverişsiz şəraitdə belə şagirdlərinin lazımi
tərbiyəlilik, inkişaf və bilik səviyyəsinə nail ola bilir. Əsil müəllim hər hansı bir
suala qeyri-standart cavab tapа bilir, şagirdə xüsusi qayğı ilə yanaşmağı bacarır.
Belə müəllimlər öz ixtisasını, tədris etdiyi fənnin inkişaf perspektivlərini dərindən
bilir, o, müasir ədəbiyyata, mədəniyyətə, idman yeniliklərinə bələddir, beynəlxalq
hadisələri təhlil etməyi bаcarır. Amma biliklər hələ kifayət deyildir. Müəllim öz
fənnini bilir və sevir, amma öz biliklərini şagirdlərə çatdırmaq bacarığına malik
deyil, şagirdlərlə “ümumi dil tapa bilmir”, sinifdə münaqişələr və mübahisələr
yaranır. Demək, müəllimin pedaqoji ustalığı yoxdur. Pedaqoji ustalığa malik
müəllim ixtisasını dərindən mənimsəyərək, pedaqoji qabiliyyətlərə malik, fəal və
interaktiv təlim metodlarını, dərindən bilən, ünsiyyət mədəniyyətinə, yeni peadqoji
texnologiyalara yiyələnən müəllimdir.
Müəllimin pedaqoji ustalığı həmçinin fənnini şagirdlərə necə öyrətməkdə,
fənnini uşaqlara necə sevdirməkdə özünü göstərir. Təcrübəli, bacarıqlı müəllimlər
tədris materialını şagirdlərə elə dərsdə mənimsətməyə nail olurlar. Təcrübəli
müəllimlərin müvəffəqiyyətinin sirri şagirdlərin fəaliyyətini düzgün idarə еtmək
bacarığındadır.
Pedaqoji ustalığın mühüm göstəricilərindən biri şagirdləri fəallaşdırmaq,
onların qabiliyyətini, müstəqilliyini inkişaf etdirmək bacarığıdır. Usta müəllim
təlim prosesini fəallaşdırmaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə etməklə dərsdə
şagirdləri düşünməyə, maraqlanmağa istiqmətləndirməyi bacarır.
Müəllimin vəzifəsi öyrənmə prosesinin özündə müsbət emosiyalar aşılamaq
üçün yollar axtarıb tapmaqdır. Bunlar аdi priyomlardır: iş metodlarını dəyişmək,
müəllimin emosionallığı, müəllimin fəallığı, maraqlı misallar, yerinə düşən iradlar
və s. Bu priyomlar təkcə müvəffəqiyyətlərə səbəb olmur, onlar müəllimə rəğbətin
artmasına kömək edir, fənnə sabit, daimi maraq aşılayır.
Pedaqoji texnikanın tərkib hissələrindən biri müəllimin özünün və şagirdlərin
diqqətini idarə temək bacanğıdır. Müəllim müxtəlif uşaq qrupları ilə işləyir,
uşaqlar xeyli tədris əməliyyatı yerinə yetirirlər ki, bütün bunlar müəllimin
diqqətindən kənarda qala bilməz.
Müəllim üçün çox vacib olan keyfıyyətlərdən biri də şagirdin zahiri
davranışına görə onun daxili vəziyyətini müəyyənləşdirmək bacarığıdır. Pedaqoji
priyomlaрı seçən zaman bunu nəzərə almamaq olmaz. Şagirdin həqiqi psixoloji
vəziyyətini hər zaman nəzərə almaq pedaqoji məharətin əsasını təşkil edir və
pedaqoji fəaliyyətdə mühüm yer tutur.
Pedaqоji hərəkətlərdə temp hissi pedaqoji texnikanın tərkib hissəsidir.
Müəllimlərin bir çox səhvlərinin səbəblərindən biri budur ki, onlar tədris
əməliyyatlarının tempini gözləmir, məsələlərin həllini pedaqoji cəhətdən düzgün
ölçüb-biçmirlər. Bəzən müəllimlər tələsir, bəzən də gecikirlər, bu isə hər hansı bir
halda pedaqoji təsirin səmərəsini aşağı salır.

Müəllimin şagirdlərə müraciəti həm xahiş, həm tənbeh, həm təqdir, həm də
əmr formasında ola bilər. Bütün bu hallarda müəllim həmişə öz "rolunu" düzgün
oynamalı, səsinin tonuna, ahənginə fikir verməlidir.
Müəllim-pedaqoq öz səs tonunu məqamına görə özü idarə etməyi öyrənməli,
pauzanı, duruşu, mimikanı, jestləri yerinə görə düzgün işlətməyi bacarmalıdır.
A.S.Makarenko yazır: "Mən "Bura gəl" sözünü 15-20 çalarda deməyi öyrənəndən
sonra, üzümün quruluşunda, səsimin qoyuluşunda 20 incəliyi biləndən sonra
pedaqoq oldum".
Bəzi Amerika pedaqoqları "Müəllim - şagird münasibətləri"ndə müəllimin
"subyektiv" ünsiyyətinin xüsusiyyətlərini təhlil etmişlər. Müəyyən olunmuşdur ki,
müəllimlər rəğbət göstərdikləri şagirdlərlə daha çox ünsiyyət və münasibətdə
olurlar. Biganə qaldıqları şagirdlər isə müəllimin diqqətindən kənarda qalır. Müəllimlər "intellektuallara", daha intizamlı, sözə baxan, icraçı şagirdlərə daha yaxşı münasibət bəsləyirlər. Passiv şagirdlər ikinci yerdə durur. Müstəqil, fəal və özünə
güvənən, tənqidi fikirlər söyləyən şagirdlər isə müəllimin hüsn-rəğbətindən demək
olar ki, məhrumdurlar.
Pedaqoji ünsiyyətin üslubundan asılı olaraq müəllimlər üç tipə bölünür:
"proaktiv" (fəal), "reaktiv" (az fəal), "sverxaktiv (çox fəal).
"Fəal" müəllim ünsiyyətin təşkilində təşəbbüskardır, şagirdlərlə əlaqələrini
fərdiləşdirir, onun mövqeyi, xətti topladığı təcrübəyə uyğun olaraq dəyişir. O, nə
istədiyini bilir və öz hərəkətində nəyin məqsədə nail omlağa kömək göstərdiyini
başa düşür. "Az fəal" müəllim öz xəttində, mövqeyində çevikdir, amma o, daxilən
zəifdir. Onun siniflə ünsiyyətinin xarakterini özü yox, şagirdlər diktə edirlər. "Çox
fəal" müəllim öz şagirdlərini yüksək qiymətləndirməyə və qeyri-real ünsiyyət
modelləri qurmağa, yaradıcı fəaliyyət göstərməyə meyllidir.
Pedaqoji ustalıqda müəllimin başlıca silahı sözdür. Bundan başqa, onun
ehtiyatında xеyli qeyri-verbal (nitqsiz) ünsiyyət vasitələri də vardır.
1. Ekspressiv - mənalı hərəkətlər. Ekspressiv-mənalı hərəkətlər müəllimin
davranışının özünün görmə orqanı vasitəsilə özünü müşaiyət etməsidir. Burada
duruş, mimika, əl-qol hərəkəti, baxış, yeriş xüsusi rol oynayır. Tədqiqatçılar
göztərirlər ki, məsələn, müəllimin hərəkətsiz duruşu, yaxud müəllimin üzü
görünməzsə, ya az görünərsə, şagirdlərə verilən informasiyanın 10-15 faizə qədəri
itir. Şagirdlər мüəllimin gözünə, baxışına çox həssasdırlar. Gözlərin vasitəsilə
vəziyyət haqqında ən düzgün məlumatlar verilir, ona görə ki, göz bəbəklərinin
daralması və genişlənməsi şüurlu nəzarətə tabe olmur. Müəllimin əsəbi, bədbin
vəziyyəti bəbəkləri daralmağa məcbur edir. Onun üzü mehriban, səmimi olmur,
şagirdlər özlərini diskomfort hiss edirlər, işin səmərəsi aşağı düşür.
Müəyyən olunmuşdur ki, müəllimin "qapalı" duruşu (bədəninin ön hissəsini
kürsü vasitəsilə, masa vasitəsilə örtməyə və məkanda mümkün qədər az yer
tutmağa çalışması və ya qollarını qoy-nuna qoyması, yaxud da oturaraq iki əlini
çənəsinin altına dayaması) inamsızlıq, etibarsızhq, razılaşmamaq, əks təsir göstərmək, tənqid kimi başa düşülür.
"Sərbəst" duruş, təbii danışıq, jestlərdən, mimikalardan istifadə etmək,
şagirdərlə göz təması yaratmaq etibar, inam, razılıq, xeyirxahlıq, psixoloji komfort
kimi başa düşülür. Bütün bunları şagirdlər mexaniki olaraq qavrayırlar.

2. Prosodika və ekstralinqvistika (intonasiya, səsin ucalığı, tembri,
nəfəsalma, gülüş, öskürək). Səsin xarakteristikaları prosodik (nitqdə vurğulu və
vurğusuz, uzun və qısa hecaların tələffüzü sistemi) və ekstralinqvistik
(linqvistikadan kənar) hadisələrə daxildir. Şövq, ruh yüksəkliyi, sevinc hissləri
adətən yüksək səslə deyilir. Narazılıq adətən yumşaq və batıq səslə deyilir.
Nitqin sürəti də müəllimin hisslərini əks etdirir. Həyəcanlılıq və ya rahatlıq
sürətli nitqdə özünü əks etdirir.
Aramla, yavaş-yavaş danışmaq yorğunluq və ya təkəbbürlülük əlamətidir.
3. Takesik ünsiyyət vasitələri. Başı sığallama, toxunma, əl-ələ verib
görüşmə, tərifləmə takesik ünsiyyət vasitələrinə aiddir. Sübut olunmuşdur ki, onlar
xüsusi ilə tam olmayan ailələrdən olan uşaqlar üçün bioloji cəhətdən zəruri
stimulyator formalarıdır. Şıltaq və ya inciyən uşağın başını sığallamaqla çox şeyə
nail olmaq olur. Hər pedaqoqun buna ixtiyarı yoxdur. Bunu ancaq uşaqların
etibarını qazanmış müəllimlər edə bilərlər.
4. Proksemik vasitələr. Bunlara təlim zamanı müəllim və şagirdlərin
oriyentasiyası və оnlar аrаsında distansiya aiddir. Pedaqoji distansiyanın normaları
aşağıdakı məsafələr kimi müəyyən olunmuşdur:
1) Müəllimin şagirdlərlə fərdi ünsiyyəti – 50 sm-dən 120 sm-dək; 2) sinifdə
şagirdlərlə rəsmi ünsiyyət - 120-400 sm; 3) auditoriya qarşısında çıxış edən zaman
açıq ünsiyyət 400-750 sm.
Ünsiyyət distansiyasının müntəzəm dəyişməsi pedaqoji əməyin
xüsusiyyətidir. Bu, müəllimdən dəyişən şəraitə dəfələrlə uyğunlaşmağı tələb edir.
Tapşırıq
Təqdim olunan plan əsasında müxtəlif mənbələrə istinad edərək icmal
hazırlayın:
1.Cəmiyyətimizdə müəllimlik peşəsi.
2.Müəllimlik peşəsinin səciyyəvi xüsusiyyətləri.
3. Görkəmli şəxsiyyətlər müəlimlik peşəsi haqqında.
4. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri.
5. Pedaqoji peşənin prinsipləri.
6. Müəllimlik peşəsinə verilən pedaqoji tələblər.
7. Müəllim – şagird münasibətlərinin formaları.
8. Müəllim şagird münasibətlərində əməkdaşlıq növləri.
9. Müəllimlik peşəsində pedaqoji bacarıq və vərdişlər.
10. Pedaqoji prosesdə müəllimin pedaqoji mərifəti.
11. Müəllimin pedaqoji ustalığı.
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