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Müəәllimin özünütəәhsili fasiləәsiz təәhsilin həәlledici həәlqəәsi olub üç məәrhəәləәdəәn ibarəәtdir:
1) özünün təәdris praktikasını təәhlil edib, çatışmazlıqları görməәk vəә güclü təәrəәfləәri müəәyyəәn etməәk, 2)
güclü təәrəәfləәri daha da inkişaf etdirməәk, çatışmazlıqların səәbəәbi araşdırmaq vəә həәlli yollarını axtarmaq, 3)
şagirdləәrin təәlim nəәticəәləәrini yüksəәltməәk, dəәrsləәrin daha maraqlı vəә səәməәrəәli keçməәsi üçün qabaqcıl
təәcrübəәdəәn yararlanmaq vəә özünün metodlarını yaratmaq. Özünütəәhsil qeyri-formal təәhsil növü
olduğundan, qeyd etdiyim bu məәrhəәləәləәr şəәrti xarakter daşıyır vəә real proses zamanı əәks istiqaməәtdəә gedəә,
sadalanan bütün komponentləәr iştirak etməәyəә biləәr.
Bununla beləә, müəәllim özünütəәhsil yoluna hansı məәqsəәdləә qəәdəәm qoyursa-qoysun, son nəәticəәdəә
qazanan onun şagirdləәri, müəәllim yoldaşları, çalışdığı müəәssisəә vəә bütövlükdəә cəәmiyyəәt olur. Özünütəәhsil
yolu bilavasitəә özünütəәhlildəәn ayrılmaz olub müəәllimdəәn bir sıra bilik, bacarıq vəә vəәrdiş təәləәb edir.
Azəәrbaycan reallığından çıxış etsəәk, peşəәkar inkişaf yolundakı birinci addım müəәllimin dünyanın aparıcı
dilləәrindəәn birini akademik səәviyyəәdəә bilməәsidir ki, bunun vasitəәsiləә müəәllim onu maraqlandıran istəәniləәn
sahəәdəә əәn son yenilikləәri öyrəәnəә, effektiv təәlim metodları vəә yanaşmalarla tanış olub onları öz sinif
otağında ehtiyaca vəә şəәraitəә uyğun olara sınaqdan keçirəә biləәr. Dil bilgisi müəәlliməә yalnız həәmin dildəә
mövcud olan əәdəәbiyyatı oxumağa deyil, həәm dəә bu dildəә mövcud olan bir çox təәdqiqat nəәticəәləәri iləә,
youtube, teachertube, teachers.tv, open2study.com, edx.org, coursera.com, futurelearn.com,
universarium.org vəә digəәr saytlarda olan saysız-hesabsız video vəә onlayn kurslara da çıxışı təәmin
edəәcəәkdir.
Xarici dil biliyi olmayan, yaxud da yeni bir dili öyrəәnməәyəә vaxtı olmayan müəәllimləәr üçün əәn
gözəәl vasitəә iş yoldaşları iləә sıx əәməәkdaşlıq yaratmaq vəә dəәrsləәrin qarşılıqlı müşahidəә vəә müzakirəәsini
təәşkil etməәk, türk dilindəә olan əәdəәbiyyatdan yararlanmaq vəә əәn nəәhayəәt özünün təәdqiqatına başlamaqdır.
Beynəәlxalq təәcrübəә dəә təәsdiq edir ki, məәktəәbləәrdəә əәn az istifadəә olunan resurs birinci növbəәdəә
müəәllimləәrin özləәri, digəәri isəә şagirdləәrdir. Niyəә müəәllimləәr, çünki çox zaman eyni məәktəәbdəә çalışan
həәmkarlarının əәn yaxşı təәcrübəәsindəәn sonadəәk bixəәbəәr qalıb vaxtlarını müəәllimləәr otağında şagirdləәrindəәn
giley-güzar etməәkləә keçirirləәr. Niyəә şagirdləәr, çünki biz həәləә dəә sinifdəәki şagirdləәrimizin həәr birini onları
təәlimin həәm subyektinəә, həәm dəә obyektinəә çevirməәkləә dəәrsləәrimizi qura bilmirik. Lakin əәgəәr müəәllimdəә
həәləә şagird olarkəәn autodidaktik bacarıqlar formalaşmışsa, özünütəәhsil bir növ təәləәbata çevrilir vəә bu cür
müəәllim təәdris praktikasındakı çatışmamazlıqları müəәyyəәn edib məәqsəәdyönlü (problemi aradan
qaldırmaq, təәlim nəәticəәləәrini qaldırmaq vəә s.) vəә planlı şəәkildəә (necəә, nəә zaman, hansı metod, nəә qəәdəәr
müddəәt, hansı məәnbəәləәr vəә s.), əәhəәmiyyəәtini vəә faydasını anlayaraq, eyni zamanda müəәllim yoldaşları iləә
əәməәkdaşlıq şəәraitindəә mütəәmadi olaraq peşəәkarlığını vəә özünəә inamını artırır, qabaqcıl fikirləәri sınaqdan
keçirir vəә yeni bilgiləәrəә sahibləәnir.
Gündəәn-günəә dəәyişəәn vəә inkişaf edəәn dövrdəә artıq hamıya bəәllidir ki, müəәlliməә veriləәn pedaqoji
təәhsil onun peşəә fəәaliyyəәtinin 21-ci əәsr standartlarına cavab verməәsinəә kifayəәt etmir vəә ümumiyyəәtləә,
özünütəәhsil müasir müəәlliməә qoyulan təәləәbləәrdəәn biri hesab olunur. Yeri gəәlmişkəәn, fasiləәsiz pedaqoji
təәhsil vəә müəәllim hazırlığının məәzmununu müəәyyəәn edəәn ilkin prinsip şəәxsiyyəәtyönümlülükdür ki, bu
Azəәrbaycan Respublikasının fasiləәsiz pedaqoji təәhsil vəә müəәllim hazırlığının konsepsiya vəә
strategiyasının təәsdiq edilməәsi haqqında aşağıdakı şəәkildəә öz əәksini tapmışdır: “Şəәxsiyyəәtyönümlülük
prinsipi: fasiləәsiz pedaqoji təәhsilin məәqsəәdi müəәllimin peşəә fəәaliyyəәtinin subyekti kimi inkişaf
etdirilməәsidir, ona görəә dəә pedaqoji təәhsilin əәsas məәzmunu özünütəәhsilin üsul vəә vasitəәləәrinəә malik
olmaqdan vəә öz peşəәkarlığını inkişaf etdirməәkdəәn ibarəәtdir; bu prinsipəә uyğun olaraq pedaqoji təәhsil
standartlarına pedaqoji fəәaliyyəәtin layihəәləәndirilməәsi, həәyata keçirilməәsi vəә özünütəәhlil üçün qabiliyyəәtləәr
toplusu kimi baxıla biləәr” [1]. Özünütəәhsil məәsəәləәsi “Müəәllimləәrin etik davranış qaydaları”nın da təәrkib

hissəәləәrindəәn biridir. Beləә ki, Azəәrbaycan Respublikasının təәhsil naziri Mikayıl Cabbarovun 16 may
2014-cü il təәsdiq etdiyi sözügedəәn səәnəәdin 3.4-cü bəәndindəә deyilir: “Müəәllim əәlavəә təәhsil vəә özünütəәhsil
yolu iləә ixtisasını, elmi-pedaqoji vəә peşəәkarlıq səәviyyəәsini daim artırır, təәhsilin nəәticəә vəә göstəәriciləәri üzrəә
araşdırma vəә təәhlilləәr aparır, keyfiyyəәtin yüksəәldilməәsi vəә nailiyyəәtləәrin əәldəә edilməәsi üçün təәklifləәrləә
çıxış edir” [2].
İndi burada bir məәsəәləә ortaya çıxır ki, o da özünütəәhsilin bu qəәdəәr əәhəәmiyyəәt daşıdığı vəә bütün
müəәllimləәrdəәn gözləәnildiyi halda, niyəә heç dəә hamının bu vasitəәyəә əәl atmaması, yaxud da istəәniləәn
nəәticəәni verməәməәsidir. Bunun əәn asan çıxış yolu müəәllimləәri həәləә peşəә təәhsili alarkəәn özünütəәhsilin
metodologiyası iləә tanış etməәk vəә praktik məәşğəәləәləәr vasitəәsiləә onların bu bacarıqlara yiyəәləәnməәsini təәmin
etməәk olardı. Məәsəәləәni bu aspektdəәn təәhlil edəәndəә özünütəәhsiləә iki cür yanaşmanın olduğu ortaya çıxır:
formal vəә qeyri-formal (terminləәr Samaras vəә Friz təәrəәfindəәn təәklif edilmişdir) [3]. ƏӘgəәr formal
özüntəәhsil sistematik xarakter daşıyıb ardıcıl vəә planlı şəәkildəә, həәtta təәdqiqat aparılmaqla keçirilirsəә,
qeyri-formal özünütəәhsil əәsasəәn müəәllimin ehtiyacları iləә bağlı olub şəәxsi təәcrübəәsinəә söykəәnir.
Anastasia Samaras uzun illəәr əәrzindəә müəәllimin özünütəәhsili məәsəәləәsini araşdırmış, bu sahəәdəә
dəәyəәrli kitablar yazmışdır. Onun “Müəәllim təәşəәbbüsü iləә aparılan təәdqiqat” kitabının beşinci fəәsli
tamamiləә özünütəәhsil metodlarına həәsr olunmuşdur. Sözügedəәn kitabda özünütəәhsilin bir çox
metodlarının olamsı xüsusi vurğulanır vəә onlardan altısının üzəәrindəә dayanılır [4, 89]:
1) İnkişaf portfoliosu (Samaras vəә Freese, 2006)
2) Şəәxsi tarix (Samaras, Hicks vəә Garvey Berger, 2004)
3) Canlı təәhsil nəәzəәriyyəәsi (Whitehead, 1989)
4) Müştəәrəәk özünütəәhsil (Samaras vəә Freeseç 2006)
5) Təәsviri incəәsəәnəәt əәsaslı özünütəәhsil (Weber vəә Mitchell, 2004)
6) Yaddaş əәsaslı özünütəәhsil (Weber vəә Mitchell, 1999)
İnkişaf portfoliosu müəәlliməә imkan verir ki, müəәyyəәn müddəәt əәrzindəә məәlumat tolplayıb kataloqa
salsın vəә həәmin vaxt əәrzindəә peşəәkar inkişafını izləәsin. Portfolio müxtəәlif sahəәləәrdəәn ibarəәtdir ki, bunu
cəәdvəәl şəәklinəә salıb təәdqiqatın mövzusunu, görüləәn işini təәsvirini, məәqsəәdləәri vəә istifadəә olunan
əәdəәbiyyatı əәlavəә etməәk olar [4, 90].
Şəәxsi tarix müəәllimin şəәxsi təәcrübəәsini, məәnsubiyyəәtini, məәxsus olduğu məәdəәniyyəәti, təәdris etdiyi
fəәnnəә özünün necəә yiyəәləәndiyi vəә s. kimi şəәxsi məәsəәləәləәri təәhlil edib onlardan faydalanmasını ehtiva edir.
Bura həәmçinin, müəәllim kimi necəә insandır, qarşısına qoyduğu təәdris məәqsəәdləәrini nəә motivasiya edir,
hansı çəәtinlikləәrləә rastlaşır, kimləәrdəәn dəәstəәk alır vəә sinfəә hansı dəәyəәrləәri gəәtirir kimi suallar da daxildir
[4, 95].
Canlı təәhsil nəәzəәriyyəәsi müəәllimin öz əәqidəә vəә təәdris praktikasının, gəәldiyi qəәnaəәtləәrin
düzgünlüyünü yoxlamasını, özünün nəәzəәriyyəәsini yaratmasından ibarəәtdir: məәn nəә üçün dəәrs zamanı beləә
deyirəәm, nəәyi daha yaxşı edəә biləәrəәm, nəәzəәrdəә tutduqlarımı dəәrsdəә necəә həәyata keçirəә bilirəәm, bu nəә qəәdəәr
uğurlu alınır vəә s [4, 98-99].
Müştəәrəәk özünütəәhsil adından da göründüyü kimi, əәməәkdaşlıq formasında aparılır, lakin bu
zaman layihəәdəә iştirak edəәn həәr bir müəәllimin özünün rol vəә vəәzifəәsi olur [4, 99].
Təәsviri incəәsəәnəәt əәsaslı özünütəәhsil təәdris praktikası haqda fikirləәrin simvollardan istifadəә
etməәkləә, qurub-yaratmaq, yaxud dekonstruksiya etməәkləә, portret, ifa, fotoqrafiya, səәnəәdli film, kollaj,
qraffitləәr, kiber qrafikləәr, diaqramlar, rəәsm, kino, metaforlar, şeir vəә s. formada ifadəәsini bildirir [4, 99100].
Yaddaş əәsaslı özünütəәhsil avtobioqrafik təәdqiqat metodu olub, özünütəәnqid vəә refleksiyaya
əәsaslanır: şəәxsiyyəәtimiz necəә formalaşıb, biz nəәyi xatırlayırıq, hazırki kimliyimizi şəәrtləәndirəәn
hadisəәləәrini necəә xatırlayırıq vəә s. Bu zaman əәsas məәqsəәd keçmiş təәcrübəәdəәn səәməәrəәli istifadəә edib
gəәləәcəәk həәdəәfləәri müəәyyəәnləәşdirməәkdir ki, bu zaman müxtəәlif qrafik vəә kreativ vasitəәləәrdəәn istifadəә
etməәk olar [4, 100].
Özünütəәhsilin formal təәhsiləә nisbəәtdəә bir sıra üstünlükləәri dəә vardır:
• istiqaməәt, mövzu, strategiya vəә s. seçimindəә səәrbəәstlik; bu da imkan verir ki, sinifdəә mövcud
olan təәcili məәsəәləәləәr (ehtiyaclar) öz həәllini gecikməәdəәn tapsın;
• səәrbəәst “qrafik”ləә işləәməәk imkanı;

insanın öz gəәldiyi nəәticəә, gəәtirdiyi yenilik daha yaxşı yadda qalır vəә effektiv şəәkildəә icra
olunur;
• kitab, material vəә s. seçimindəә səәrbəәstlik vəә s.
Özünütəәhsilləә bağlı bir önəәmli məәqamı da vurğulamaq lazımdır ki, o da müəәllimləәrin
qazandıqları dəәyəәrli təәcrübəәnin iş yoldaşlarına ötürməәləәri vəә müəәllim yoldaşlarını da bu işəә
həәvəәsləәndirməәləәridir. Müəәllimin özünütəәhsili birbaşa təәdris etdiyi sinifləәrləә bağlı olduğundan bu işdəә
şagirdləәrin fikrini öyrəәnməәk dəә şəәrtdir. Dəәrsin sonunda şagirdləәrin fikrini şifahi, yaxud da yazılı şəәkildəә
almaq, aşağıdakı tipli suallar verməәk olar:
• Dəәrsdəә əәn çox nəә xoşuna gəәldi?
• Dəәrsin məәqsəәdi səәnəә aydın idimi?
• Dəәrs zamanı səәni darıxdıran nəә oldu?
Özüntəәhsil olmadan peşəәkar müəәllim olmaq mümkünsüzdür. Özünü eyni zamanda həәm müəәllim,
həәm dəә şagird rolunda hiss etməәk müəәlliməә imkan verir ki, şagirdləәrinin ehtiyaclarını daha yaxşı anlasın
vəә buna uyğun effektiv dəәrsləәr qursun. Biz müəәllimləәr bütün peşəә sahibləәrinin ilkin müəәllimiyik, bizim
nümayiş etdirdiyimiz münasibəәt vəә davranış istəәr-istəәməәz örnəәk kimi qəәbul edilir. Bu səәbəәbdəәn bizim
daim öz üzəәrimizdəә işləәməәyimiz, daha yaxşı insan vəә müəәllim olmağa çalışmağımız həәyati vacibdir.
•
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Xəәdicəә Cəәfəәrova
Müəәllimin özüntəәhsili
Xülasəә
Özünütəәhsil müasir müəәlliməә qoyulan təәləәbləәrdəәn biri olub fasiləәsiz pedaqoji təәhsilin mühüm hissəәsini təәşkil edir.
Müəәllim özünütəәhsil yoluna hansı məәqsəәdləә qəәdəәm qoyursa-qoysun, son nəәticəәdəә qazanan onun şagirdləәri, müəәllim yoldaşları,
çalışdığı müəәssisəә vəә bütövlükdəә cəәmiyyəәt olur. Özünütəәhsiləә iki cür yanaşma vardır: formal vəә qeyri-formal. ƏӘgəәr formal
özüntəәhsil sistematik xarakter daşıyıb ardıcıl vəә planlı şəәkildəә, həәtta təәdqiqat aparılmaqla keçirilirsəә, qeyri-formal özünütəәhsil
müəәllimin gündəәlik ehtiyacları iləә bağlı olub şəәxsi təәcrübəәsinəә söykəәnir. Özünütəәhsil müxtəәlif metodlarla həәyata keçirilir vəә
müəәllimləәrin bu metodlarla peşəә fəәaliyyəәtinəә başlamazdan əәvvəәl silahlandırılmaları mühüm əәhəәmiyyəәt daşıyır.
Açar sözləәr: özüntəәhsil, qeyri-formal təәhsil, fasiləәsiz təәhsil, peşəәkar inkişaf.
Hatice Cafarova
Öğretmenin kendini geliştirmesi
Özet
Öğretmenin kendini geliştirmesi modern öğretmene konulan gereklerden biri olup kesintisiz pedagojik eğitimin önemli
bölümünü oluşturmaktadır. Öğretmen gelişim yoluna hangi amaçla kadem koyarsa-koysun, sonuçta kazanan onun öğrencileri,
öğretmen arkadaşları, çalıştığı kurumlar ve genel olarak toplum olur. Öğretmenin kendini geliştirmesine iki tür yaklaşım vardır:
formal ve non-formal. Eğer formal kendi geliştirme sistematik karakter taşıyıp seri ve planlı şekilde, hatta araştırma aparılmaqla
edilirse, yaygın kendini geliştirme esasen öğretmenin günlük ihtiyaçları ile ilgili olup kişisel deneyimine dayanıyor. Öğretmenin
kendini geliştirmesi çeşitli yöntemlerle yapılır ve öğretmenlerin bu metodlarla meslek faaliyetine başlamadan önce
silahlandırılmaları mühim önem taşıyor.
Anahtar kelimeler: öğretmenin kendini geliştirmesi, yaygın eğitim, sürekli eğitim, mesleki gelişim.

Khadija Jafarova
Self-Study of Teaching Practices
Abstract
Self-study is an essential part of continuous pedagogical education and therefore, is a skill required of modern teachers.
Whatever the purpose of self-study is, its results have positive effect on his/her students, colleagues, educational education and
society overall. There are two approaches to self-study: formal and informal. While self-study is systematic, planned and
implemented consistently and can also involve a research, informal self-study stems from the immediate needs of the teacher and
is based on reflection. Self-study is carried out using different methods and it is capital to introude them to the new teachers
before they start their teaching practice.
Keywords: self-study, informal education, continuous education, professional development.

Хадиджа Джафарова
Самообразование педагога
Резюме
Одним из главных условий современного образования является непрерывное самообразование педагога. Независимо от
цели, которую ставит перед собой учитель результат его самообразования положительно сказывается на учащихся,
коллегах, учебном заведении и обществе в целом. Существует два подхода к самообразованию: формальное и
неформальное. Если формальное самообразование носит систематический характер, осущестляется последовательно и
согласно плану, а также может включать в себя исследовательскую работу, то неформальное самообразование исходит
из повседневных требований, которые возникают в результате учебного процесса и решаются на основе личного опыта
педагога.
Ключевые слова: самообразование, неформальное образование, непрерывное образование, профессиональное развитие.

