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Açar sözləәr: motivasiya, cütləәrləә iş, effektiv təәrif
Xarici dilləәrin təәdrisi digəәr humanitar fəәnləәrin təәdrisindəәn özünün spesifikliyi iləә seçilir.
ƏӘnəәnəәvi yanaşmaya görəә, bu cür spesifiklik ilk növbəәdəә xarici dil dəәrsləәrinin yeni məәzmun verməәkdəәn
daha çox mövcud fikirləәri yeni işarəәləәr sisteminəә çevirməәyəә xidməәt etməәsindəәn irəәli gəәlir. Xarici
dilləәrin təәdrisinin digəәr spesifikliyi isəә dəәrsləәrin əәvvəәlki bilgiləәrəә söykəәnməәsi, dəәrsləәrarası zəәncirvari
əәlaqəәdir ki, bu da onları dəәqiq fəәnləәrəә yaxınlaşdırır.
Xarici dilin təәdrisi zamanı şagirdləәrdəә dilin komponentləәrinin (təәləәffüz, lüğəәt vəә qrammatika)
vəә dil bacarıqlarının (oxu, yazı, dinləәməә vəә danışıq) inkişaf etdirilməәsi diqqəәt məәrkəәzindəә durur vəә
qiyməәtləәndirməә dəә müvafiq olaraq bu meyarlarla həәyata keçirilir. Məәn bir müəәllim olaraq, ingilis
dilinin təәdrisindəә ilk növbəәdəә yeni sözləәrin kontekstdəә öyrəәnilməәsinəә (düzgün təәləәffüz vəә cümləәdəә
düzgün istifadəә qaydaları izah edilməәk şəәrtiləә (bilinməәsi vacib olan minimum qrammatika)) vəә oxu
bacarıqlarının inkişaf etdirilməәsinəә (bu həәm yazını inkişaf etdirir, həәm dili hiss etməәyəә köməәk edir,
həәm lüğəәt vəә qrammatikanın “təәkrarı”nı daha məәnalı edir vəә s.) önəәm verirəәm. Dil sözləәrdəәn ibarəәtdir,
təәləәffüz vəә qrammatik qaydalar sözləәrdəә maddiləәşir, sözləәri bilməәdəәn danışmaq vəә eşitdiyini anlamaq
qeyri-mümkündür. Oxuya gəәldikdəә isəә, onun bir faydasını vurğulamaq istəәyirəәm: “Oxumağı öyrəәnirik
ki, öyrəәnməәk üçün oxuyaq”.
Fikrimcəә, xarici dil dəәrsləәrinəә innovativ metodların təәtbiqinəә dəәrsin motivasiya hissəәsindəәn
(birinci növbəәdəә ilk 5-10-cu dəәqiqəәləәri) başlamaq lazımdır. Xarici dili öyrəәnməәyəә yeni başlayan
şagirdləәr bir çox çəәtinlikləәrləә qarşılaşır vəә təәbii olaraq çoxsaylı səәhvləәrəә yol verirləәr. Bu zaman onlarda
motivasiya kifayəәt qəәdəәr olmalıdır ki, şagirdləәr özləәrindəә iradəә gücü tapıb “gülünc” görünməәyi gözəә
alaraq xarici dili öyrəәnməәyəә vəә danışmağa davam etsinləәr. Dəәrs ilinin ilk həәftəәləәrindəә bu cür
motivasiya yaratmaq üçün tanışlıq oyunlarından (“icebreakers”, “classbuilding” activities), “başla”
(“bellwork/do now”) tipli strategiyalardan vəә s. istifadəә etməәk sinifdəә pozitiv mühit yaradır vəә təәlim
nəәticəәləәrini yaxşılaşdırır. Bundan əәlavəә, şagirdləәrin marağını qoruyub saxlamaq üçün dəәrs boyunca
onların həәr kiçik nailiyyəәtini təәrifləәməәk vəә bu zaman fəәaliyyəәt prosesini önəә çəәkməәk lazımdır (“Test
nəәticəәndəәn görünür ki, səәn həәqiqəәtəәn dəә çox çalışmısan”, “Məәnim xoşuma gəәldi ki, səәn bu tapşırığın
düzgün həәllini tapmaq üçün bir neçəә variantdan istifadəә etdin” vəә s.). Başqa sözləә, təәrif bacarıq, zəәka

yönümlü yox, iş yönümlü olmalıdır (daha əәtraflı məәumat üçün Kerol Dvekin düşüncəә təәrzləәri haqda
təәdqiqatına istinad etməәli). Uşağı bacarığına, yaxud da əәqli qabiliyyəәtinəә görəә təәrifləәyəәndəә (“Nəә ağıllı
qızdı bu!”, “Səәn çox bacarıqlısan” vəә s.) o daha çəәtin məәsəәləә iləә qarşılaşanda bunu daha az çalışması,
səәy göstəәrməәsi iləә deyil zəәka gücünün azlığı vəә bacarığının olmaması iləә əәlaqəәləәndirir vəә nəәticəәdəә
həәvəәsdəәn düşəәrəәk dəәrsəә bütün marağını itirir vəә çalışmır. Todd Viteker təәrifin effektiv olması üçün
onun 5 şəәrtini göstəәrir; təәrif obyektiv (təәrifləәyəәrkəәn biz səәmimi olmalı, həәqiqi nailiyyəәtəә görəә
təәrifləәməәliyik), konkret (təәrif zamanı biz ümumi ifadəәləәrdəәn qaçınsaq, göstəәriləәn səәyi vurğulasaq,
sinifdəәki bütün uşaqlara təәrif düşəәr vəә uşaq hansı həәrəәkəәtin bəәyəәniləәn olduğunu öyrəәndiyindəәn onu
etməәkdəә davam edəәr), dəәrhal (təәrif vaxtında vəә yerindəә deyilməәlidir), “təәmiz” (“amma”sız, uşağı
təәrifləәyib amma sözündəәn sonra təәnqidi fikir söyləәniləәrsəә, yadda qalan şey təәnqid olur) vəә gizli (sinif
yoldaşları arasında inciklik salmamaq üçün) olmalıdır.
Dil ünsiyyəәt vasitəәsi olduğundan onu öyrəәnməәkdəә başlıca məәqsəәd bu dildəә ünsiyyəәt qurmaq
bacarığına yiyəәləәnməәkdir ki, bunun da səәməәrəәli yolu bütün şagirdləәrin dəәrs zamanı xarici dildəә
mümkün qəәdəәr çox danışmasına şəәrait yaratmaqdır. Bunun üçün əәn effektiv vasitəә cütləәrləә işdir.
Cütləәrləә işin həәr hansı bir formasına (yaz – paylaş, çəәk – paylaş, dinləә – soruş, düşün – paylaş, soruş –
cavablandır vəә s.) keçməәzdəәn əәvvəәl şagirdləәrəә düşünməәk vəә fikirləәrini formalaşdırmaq üçün vaxt
verməәkdəә fayda vardır (“think time”, 2-3 dəәqiqəә səәssiz refleksiya). Cütləәrləә iş uğurlu alınan hallarda
təәdricəәn şagirdləәri üç-üç vəә dörd-dörd qruplarda birləәşdirməәk, onlara qrup işinəә müvafiq tapşırıqlar
(açıq-sonlu suallar, əәqli hücum strategiyasından istifadəә, problemli situasiya, rollu-oyun, debat vəә s.)
verməәk vəә bu yolla da, eyni zaman kəәsiyindəә bütün şagirdləәri dəәrsəә cəәlb etməәk mümkündür. Dəәrs
zamanı şagirdləәrarası bu cür əәlaqəәləәrin yaranması mühüm əәhəәmiyyəәt daşıyır, beləә ki, Vilyam Qlesserəә
görəә biz oxuduğumuzdan 10%, eşitdiyimizdəәn 20%, gördüyümüzdəәn 30%, eşidib-gördüyümüzdəәn
50%, başqaları iləә müzakirəәmizdəәn 70%, şəәxsəәn təәcrübəәdəәn keçirdiyimizdəәn 80%, kiməәsəә
öyrəәtdiyimizdəәn 95% öyrəәnirik.
Ümumiyyəәtləә, istəәniləәn metodikanı təәtbiq etməәzdəәn əәvvəәl üç məәqama diqqəәt etməәk lazımdır: 1)
seçiləәn metod təәlim məәqsəәdi iləә uzlaşmalıdır, 2) seçiləәn metod vizual, akustik vəә kinestetik şagirdləәrin
təәləәbləәrinəә cavab verməәlidir, 3) şagirdləәrin dil səәviyyəәsindəә kəәskin fəәrqləәr varsa, differensiasiyadan
istifadəә edilməәlidir. Tanışlıq oyunları, strategiya vəә metodlar yükləәməәk üçün bir neçəә faydalı link:
http://pketko.com/Unit%20Design/popups/instructtactics.htm
http://letsgetengaged.wikispaces.com/file/view/kagan_strats.pdf
http://www.excellerate.co.nz/free-icebreakers-energisers-team-games.htm

