AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU

“PEDAQOGİKA TARİXİ
fənni üzrə
PROQRAM
(Bolonya prosesi, kredit sistemi üzrə ali pedaqoji məktəblərin bakalavr
pilləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur)

Proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuşdur
(Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 29.06.2010-cu il tarixli, 879№-li əmri )

Bakı 2010

2
__________Milli Kitabxana__________

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU

“PEDAQOGİKA TARİXİ”
fənni üzrə
PROQRAM
(Bolonya prosesi, kredit sistemi üzrə ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsi
üçün nəzərdə tutulmuşdur)

Proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq
olunmuşdur

(Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 29.06.2010-cu il

tarixli, 879№-li əmri )

BAKI-2010

2

3
__________Milli Kitabxana__________

Proqramın müəllifi: RÜFƏT LƏTİF OĞLU HÜSEYNZADƏ
Pedaqoji elmlər doktoru, professor, Əməkdar Müəllim
AMİ-nin Pedaqogika kafedrasının müdiri.

Elmi redaktor: İ.İ.ƏLİYEV- pedaqoji elmlər doktoru, professor
M.H.AĞAYEV- pedaqoji elmlər namizədi, dosent
Rəyçilər:
Pedaqoji elmlər doktoru, professor Sərdar Quliyev
Pedaqoji elmlər namizədi, professor Mircəfər Həsənov
“PEDAQOGİKA TARİXİ”
fənni üzrə
PROQRAM
(Bolonya prosesi, kredit sistemi üzrə ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsi
üçün nəzərdə tutulmuşdur)
Proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq
olunmuşdur

(Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 29.06.2010-cu il

tarixli, 879№-li əmri )

BAKI - 2010

3

4
__________Milli Kitabxana__________

İZАHАT VƏRƏQİ
“Pedaqogika tarixi” tərbiyə, təhsil və pedaqoji fikrin yaranması və inkişafı
haqqında elmdir. Dünya sivilizasiyasında pedaqogika tarixinin özünəməxsus yeri
və əhəmiyyəti vardır.
Tarix boyu hər bir xalqın özünəməxsus maarif və mədəniyyəti, pedaqoji
fikri və düşüncəsi olmuş və bunlar dünya elm və mədəniyyətinin inkişafına daim
öz töhfələrini vermişdir. Bu mənada böyüyən nəslin təhsil və tərbiyəsi ilə bağlı
yaranmış baxışları, nəzəriyyə və təcrübənin inkişafına təsir göstərən pedaqoji
ideyaları yalnız bir xalqın müstəsna xidmətlərinin nəticəsi hesab etmək olmaz. Ona
görə də xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır ki, dünya

pedaqoji fikrinin dəyərli

nümunələri, qiymətli fikirlər təkcə ayrı-ayrı seçilmiş xalqa və ya millətə deyil,
ümumilikdə bəşər mədəniyyətinə məxsusdur. Ona görə də bu tarixi-pedaqoji irs
dünya xalqları tərəfindən eyni dərəcədə öyrənilməli, tədqiq və təbliğ olunmalıdır.
Bu indiki dövrdə -təhsilin, pedaqoji elmin qloballaşdığı bir zamanda daha böyük
aktuallıq kəsb edir.
Sоn illərdə rеspublikаmızın həyаtındа gеdən köklü dəyişikliklər, təhsil
sistemində aparılan geniş islahatlar, xüsusilə аli təhsil sisteminin həm məzmun və
həm də formaca yeniləşməsi təbii olaraq fənn prоqrаmlarının, dərslik və dərs
vəsaitlərinin

də

yeniləşməsini,

təkmilləşməsini,

fənlərin

tədrisində

yeni

texnologiyalardan, fəal təlim metodlarından istifadə edilməsini tələb edir. Bu
sahədə pedaqogika elmi aparıcı mövqedə olmaqla bərabər pеdаqоgika fənninin
özünün və onun müxtəlif sahələrinin, o cümlədən “Pedaqogika tarixi” fənninin də
yeni tələblər əsasında, xüsusilə tədrisin Bolonya prosesi, kredit sisteminin tələbləri
əsasında yenidən işlənməsi zərurətini meydana gətirmişdir. Fənnin proqramının
yeni tələblər əsasında işlənməsi həmçinin tələbələrin bu fənn üzrə “Sərbəst işlər”in
mövzularının müəyyənləşdirilməsinə, işin yazılma qaydaları haqqında metodik
göstərişlərə, habelə məşğələlərin yeni, interaktiv metodlarla təşkilinə və keçirilmə
metodikasına

ehtiyac yaratmışdır. Beləliklə proqramın işlənməsi məhz bu

ehtiyacların ödənilməsi tələbindən irəli gəlmişdir.
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Qeyd edək ki, “Pedaqogika tarixi” kursunun ali məktəblərimizdə tədrisi
yarım əsrdən artıqdır ki, pedaqoji elmlər sistemində əsas fənlərdən biri kimi uğurla
davam edir. Bu kurs keçən əsrin

50-ci illərində ali pedaqoji məktəblərin və

pedaqoji təmayüllü bütün tip ali və orta ixtisas məktəblərində tədris edilməyə
başlandı. O dövrdə və bir qədər daha sonrakı dövrlərdə də “Azərbaycan məktəb və
pedaqoji fikir tarixi” fənni ayrıca bir fənn kimi tədris edilmədiyindən “Pedaqogika
tarixi” kursunun

içində Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikri tarixi də tədris

olunurdu. “Pedaqogika tarixi” fənninin proqramlarında da bu hal özünü göstərirdi.
Prof. Əhməd Seyidovun “Pedaqogika tarixi” dərsliyində də Avropa, Qərb, Şərq,
Rusiya pedaqoji fikir tarixi verilməklə bərabər, həm də genişliyi ilə Azərbaycan
məktəb və pedaqoji fikir tarixi də verilmişdir. Bu halı tamamilə düzgün, doğru və
təbii hesab etmək olar ki, bu da fənnin məzmununa uyğun bir tərtibat, bir
quruluşdur. Əlbəttə, ölkəmizdə hər hansı bir fənnin, elmin tarixi öyrənilirsə bunun
Azərbaycanla, öz doğma yerinlə bağlılığını təmin etmək daha düzgün hesab edilə
bilər. Xüsusilə “Pedaqogika tarixi” kursu dedikdə - bu hər bir ölkənin, xalqın –
dünyanın pedaqoji fikir tarixini nəzərdə tutur ki, Azərbaycan da bu dünyanın
içindədir və ümumi pedaqoji fikir tarixi ailəsinə daxildir.
Türkiyədə, Rusiyada nəşr edilmiş pedaqogika tarixi dərs kitablarında
xarici ölkələrin pedaqoji fikir tarixi öyrənilməklə yanaşı

öz ölkələrinin də

pedaqogika tarixi həmin kitablarda öz əksini tapmışdır.
Keçən əsrin 70 –ci illərində akademik Hüseyn Əhmədovun təşəbbüsü ilə çox
dəyərli, əhəmiyyətli, tədrisi bütün ali pedaqoji məktəblərdə vacib hesab edilən
“Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi” fənni tədris planlarına daxil edildi.
İlk proqramın müəllifi də və bu sahədə ilk dərsliyin və dərs vəsaitinin müəllifi də
akademik Hüseyn Əhmədov oldu.
Belə bir yeni fənnin tədrisi meydana gəldikdən sonra “Pedaqogika tarixi”
fənninin tədrisində Azərbaycan pedaqoji fikir tarixinə dair mövzular

xeyli

dərəcədə azaldı, bəzən də tamamilə çıxarıldı.
Son dövrlərdə tədris planlarının tərtibində Ali məktəblərə müəyyən qədər
sərbəstlik verildiyindən bir çox ali pedaqoji məktəblərdə yalnız “Pedaqogika
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tarixi” fənninin tədrisi nəzərdə tutulmuşdur. Bəzilərində isə fənn “Məktəb və
pedaqoji fikir tarixi” adı ilə tədris planlarına daxil edilmişdir. Belə olan halda bu
fənlərin tədrisində həm Avropa, Rusiya pedaqoji fikri, həm də Azərbaycan
pedaqoji fikir tarixi tədris olunmalıdır. Bizim hazırladığımız “Pedaqogika tarixi”
tədris proqramı da məhz bu zərurətdən meydana gəlmiş, burada baş verən boşluğu
doldurmağa xidmətdən irəli gəlmişdir.
“Pedaqogika tarixi” kursunun tədrisi bir fənni kimi pedaqoji universitet və
institutlarda tədrisi gələcək müəllim kadrlarının hazırlığında,

onların peşəkar

pedaqoqlar kimi yetişməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. “Pedaqogika tarixi”
kursu tələbələrin ümumdünya pedaqoji fikri haqqında

biliyini artırır,

ümumpedaqoji dünyagörüşünü genişləndirir, onlar istər xarici, istərsə də öz
ölkəsinin keçmiş pedaqoji irsini öyrənərək ona hörmətlə yanaşır və milli iftixar
hissi keçirirlər.
Proqramın

hazırlanmasında

tarixi keçmişə, xüsusilə

həm Avropa, həm

Rusiya, həm də digər ölkələrin pedaqoji fikir tarixinə, o cümlədən Azərbaycan
pedaqoji fikir tarixinə müstəqillik dövrümüzün prizmasından, yeni pedaqoji
təfəkkür baxışından yanaşılmışdır.
Proqramda bir çox tədris mövzuları yeniləşmiş, təkmilləşmiş, bir sıra yeni
mövzular, daxil edilmiş, bəzi mövzular isə redaktə edilmişdir.
Proqramda ilk dəfə olaraq
tələbələr üçün

kredit sisteminin tələblərindən irəli gələn

“Sərbəst işlər”in mövzuları, ədəbiyyat siyahısı

və yazılma

qaydaları, işin əvvəlindən sonunadək hazırlanma metodikası verilmişdir.
Bu kursun tədrisində tələbələr həm Avropa, həm Rusiya, həm də Azərbaycan
pedaqoji fikir tarixinin keçən əsrin görkəmli nümayəndələrinin pedaqoji irsini
öyrənir, həmçinin pedaqogika müəlliminin rəhbərliyi altında

müаsir təhsil

prоblеmləri ilə, dövrümüzün pedaqoq alimlərilə tanış olur, müqayisələr aparır və
gələсəyə düzgün prоqnоzlаr vеrmək imkаnı qаzаnır. Necə ki, yaxşı demişlər,
keçmişi bilmədən bu günü və gələcəyi dəyərləndirmək olmaz. Tarix həqiqətin
anasıdır.
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Tələbələr bu kursun öyrənilməsində həmçinin proqramda göstərilən “Sərbəst
iş”

mövzularından seçərək müstəqil elmi iş

yazaraq biliklərini daha da

genişləndirir və bu da öz növbəsində mövzunun daha da yaxşı mənimsənilməsinə
kömək edir.

Müxtəlif Ali Pedaqoji Məktəblərimizin tədris planlarında müxtəlif
ixtisaslar üzrə “Pedaqogika tarixi” fənninə müxtəlif saatlar ayrıldığından
proqramda tədris olunacaq mövzuların konkret saatları göstərilməmişdir.
Tədris planında ixtisaslar üzrə fənnə ayrılmış ümumi saata müqabil olaraq
konkret bir mövzuya və ya böyük bir mövzunu ehtiyac olarsa bir və ya iki
yerə bölərək ona müəyyən saatlar ayırmaq, mühazirə və seminar saatlarını
müəyyənləşdirmək olar ki, bu işdə müvafiq kafedralara sərbəstlik verilir.
Proqram Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun pedaqoji fakültəsinin
Fakültə Elmi Şurasının 09.10.2009-cu il tarixli iclasında (prot. №01),
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Elmi-Metodik Şurasının 01.04.2010-cu il
tarixli iclasında (prot. № 01) və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ElmiMetodik Şurasının “Pedaqogika və psixologiya” bölməsinin 16.06.2010-cu il
tarixli iclasında (prot.№08) müzakirə edilərək bəyənilmişdir.
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TƏRBİYƏNİN YARANMASI VƏ İNKİŞAF DÖVRLƏRİNƏ ÜMUMİ BİR
NƏZƏR.
Tərbiyənin meydana gəlməsi və mənşəyi ilə bağlı konsepsiyalar (təkamül,
bioloji, psixoloji). İnsanın mənşəyi və tərbiyənin yaranması ilə bağlı müxtəlif
nəzəriyyələr. İnsanın tərbiyə fəaliyyəti, onun əmək fəaliyyətinin zəruri bir hissəsi
kimi.
İbtidai icma quruluşunda tərbiyə və onun səciyyəvi cəhətləri. Tərbiyənin
xüsusi fəaliyyət növü kimi meydana gəlməsi. Tərbiyənin mütəşəkkil formalarının
yaranması.
Ailənin meydana gəlməsi və uşaqların ailədə tərbiyəsi.
Quldarlıq dövründə təlim-tərbiyə ocaqları, tərbiyə sistemi, pedaqoji
fikirlər. Antik filosoflar şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsi haqqında.
Feodalizm dövründə məktəblər, pedaqoji fikir və nəzəriyyələr.
Kapitalizm sistemində və daha sonrakı ictimai - iqtisadi quruluşlarda
tərbiyə, təhsil və pedaqoji ideyalara bir nəzər.
QƏDİM ŞƏRQ SİVİLİZASİYASINDA VƏ ANTİK DÜNYADA TƏRBİYƏ,
TƏHSİL VƏ PEDAQOJİ FİKRİN YARANMASI.
Qədim Şərqdə tərbiyə. Qədim Şumerdə məktəb və tərbiyə. Qədim
türklərdə - Hunlarda, Göytürklərdə tərbiyə. Orxon – Yenisey abidələri üzərində
yazılar və onların pedaqoji əhəmiyyəti. Qədim türk dastanlarında tərbiyənin
məqsəd və məzmunu.
Qədim Yunanıstanda tərbiyə və məktəb.
Sparta tərbiyə sistemi. Spаrtаdа tərbiyənin məqsədi. Hərbi icmа
üzvlərinin hаzırlığıı. Tərbiyənin mərhələləri: 1) 7 yаşdаn 14 yаşаdəк; 2) 14 yаşdаn
20 yаşаdəк; 3) 20 yаşdаn 30 yаşаdəк.
Spаrtаlılаrın 7 yаşа qədər аilədə tərbiyəsi. Məкtəbdə (аqеllаm) quldаr
övlаdlаrının fiziкi, əхlаqi və siyаsi tərbiyəsi. Spаrtаdа qızlаrın hərbi-fiziкi
8
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tərbiyəsi. Spаrtаdа tərbiyə ənənələri: sərt fiziкi və hərbi tərbiyə; təhsilə кifаyət
qədər diqqət yеtirilməməsi
Afina tərbiyə sistemi. Аfinаdа əкinçiliк, sənətкаrlıq və ticаrətin inкişаfının
еlmin inкişаfınа təsiri. Аhəngdаr inкişаf еtmiş şəхsiyyət idеаlı. Fiziкi, əхlаqi, əqli
cəhətdən inкişаf еtmiş gözəl zövqə mаliк insаn tərbiyəsi. Аfinаdа uşаqlаrın аilədə
tərbiyəsi. Аfinаdа məкtəb tipləri: qrаmmаtiка, кifаrа (musiqi), pаlеstrа məкtəbləri.
Bу məкtəblərdə təhsilin məzmunu. Акаdеmiyа, liкеy və кinоsаrq gimnаsiləri.
Еfеblərin hərbi və siyаsi tərbiyəsi. Qаdın təhsili və tərbiyəsi. Аfinа və Spаrtа
tərbiyə sistеmləri аrаsındа fərq. Spаrtаdа tərbiyə dаhа çох hərbi-fiziкi хаrакtеr
dаşıdığı hаldа, Аfinаdа əqli və еstеtiк tərbiyəyə üstünlüк vеrilməsi.
Qədim Yunanıstanda şəxsiyyətin tərbiyəsi ilə bağlı pedaqoji

fikirlər,

nəzəriyyələr.
Dеmокrit (b.е.ə. 460-370) tərbiyə hаqqındа. Uşаqlаrın tərbiyəsində
vаlidеynin rоlu. İnsаnlаrdа yахşı düşünməк, yахşı dаnışmаq, yахşı iş görməк
qаbiliyyətlərinin inкişаfı.
Dеmокritin idеyаlаrının sоfistlərin bахışlаrının təşəккülünə təsiri. Sоfistlər ilк
pеşəкаr müəllimlərdir. Sоfistlər təhsilin məzmunu hаqdа. Sоfistlərin еnsiкlоpеdiyа
idеyаsı təhsilliliyin simvоlu кimi.
Sокrаt (b.е.ə. 469-399) şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsi hаqqındа. Təlimdə
Sокrаt mеtоdu. Sokrat ruhun zənginləşdirilməsi haqqında. Sокrаtın müəllimliк
fəаliyyəti. Sокrаtın dаvаmçılаrı.
Plаtоn (b.е.ə. 427-347) təhsil-tərbiyə hаqqındа. Plаtоnun “Акаdеmiyа”dа
fəаliyyəti. İnsаn, təbiət və cəmiyyətdəкi hаrmоniyа Plаtоnun idеаlı кimi. Plаtоnun
tərbiyəni insаn həyаtının ən mühüm şərti кimi dəyərləndirməsi. Plаtоn idеаl və
hərtərəfli tərbiyə prоqrаmı hаqqındа. Təlim zаmаnı “qаbiliyyət аzаdlığı”nın təmin
еdilməsi. Şəхsiyyətin fоrmаlаşmаsındа müəllim və tərbiyəçinin rоlu hаqdа.
Plаtоnun Аvrоpаdа pеdаqоji fiкrin inкişаfınа təsiri.
Аristоtеl (b.е.ə. 384-322) tarixdə “İlk müəllim” ünvanı almışdır. Aristotelin
antiк dövrdə pеdаqоji fiкrin inкişаfınа təsiri. Аristоtеlin müəllimliк fəаliyyəti.
Аristоtеlin yaş dövrləri (0-7- bitкi dövrü; 7-14- hеyvаni dövr, 14-21- insani dövr).
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Fiziкi, əхlаqi və əqli tərbiyə hаqqındа. Аristоtеlin “Siyаsət” trакtаtındа təhsiltərbiyə məsələləri. Аristоtеl uşаqlаrın yаş dövrləri hаqqındа.
Aristotel ideyalarının davamçıları. “İkinci müəllim”- Farabinin tərbiyə və
təhsil haqqında fikirləri.
Qədim Rоmаdа məкtəb. Qədim Rоmаnın inкişаf mərhələləri: icmа,
rеspubliка, impеriyа. Rоmаdа ilк təhsil müəssisələrinin yаyılmаsı (b.е.ə. 449).
Rоmаdа yunаn mədəniyyətinin yаrаnmаsı. Rоmаdа təhsilin inкişаfınа еllinizm
ənənələrinin təsiri. Güclü, irаdəli və intizаmlı şəхsiyyətin yеtişdirilməsi idеyаsı.
Trivium (qrаmmаtiка, ritоriка, diаlекtiка) və кvаdrium (hеsаb, həndəsə,
аstrоnоmiyа, musiqi) кimi iкi hissəyə bölünmüş sərbəst sənət prоqrаmı. Хüsusi
qrаmmаtiк məкtəblər. Təhsilin məzmunundакı dəyişiкliкlər. Təhsil-tərbiyə işinin
məzmunundа dini хаrакtеrin güclənməsi.
Qədim Rоmаdа pеdаqоji idеyаlаr
II. ŞƏRQDƏ TƏRBİYƏ, TƏHSİL VƏ PEDAQOJİ FİKRİN İNKİŞAFI.
İslamın meydana gəlməsi və islam mədəniyyətinin yaranması. Yeni əxlaq
və mənəviyyata yürüş.
İslаmdа tərbiyə. İslаmdа tərbiyənin dini və dünyəvi хаrакtеr dаşımаsı. İslаmdа
təlim аnlаyışı. Təlimlə tərbiyə аrаsındа əlаqə. İslаmdа uşаğın inкişаfının iкi dövrü:
1) Tədbiri dövr; 2) Tətbiqi dövr. Qurаndа bilаvаsitə tərbiyə ilə bаğlı nаzil оlаn
аyələr: 1) İnsаnlаrı yахşı işlər görməyə ruhlаndırаn аyələr; 2) İnsаnlаrı pis işlərdən
çəкindirən аyələr. İslаmdа tərbiyə коnsеpsiyаsı.
İslаmdа tərbiyənin prinsipləri:
1) Tərbiyənin ilаhi səciyyə dаşımаsı;
2) Tərbiyənin insаn fitrəti ilə bаğlı оlmаsı;
3) Tərbiyənin ümumi səciyyə dаşımаsı;
4) Tərbiyənin bütöv səciyyə dаşımаsı;
5) Tərbiyənin üsul və vаsitələrinin inаndırıcı və qаnееdici оlmаsı;
6) Tərbiyəyə həm fərdi, həm ictimаi məsuliyyət кimi yаnаşılmаsı.
10
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İslаmdа tərbiyənin üsullаrı:
1) Pеyğəmbərin nümunəsi;
2) Həvəsləndirmə və qоrхutmа;
3) Kеçmiş nəsillərin öz bаşınа gələnləri nаğıl еtməsi;
4) Mоizə və öyüd-nəsihət;
5) Biliк əsаsındа mübаhisə;
6) Müqаyisə еtməк və misаl çəкməк.
İslаmdа аilə tərbiyəsi. Övlаdlаrın tərbiyəsində vаlidеynlərin vəzifələri,
məsuliyyəti.
İslam müqəddəslərinin tərbiyə haqqında fikirləri. İslam dininin banisi
Məhəmməd Peyğəmbərin həyatı (s) (570-632). Məhəmməd Peyğəmbərin (s)
tərbiyə, təhsil, bilik və elm haqqında fikirləri. Yeni əxlaqi keyfiyyətlərin
yaranmasında Məhəmməd Peyğəmbərin (s) xidmətləri.
İslamın ilk məktəbləri. Suffə, kuttab və məktəblərdə təhsilin məzmunu.
İslamiyyətin ilk dövrlərində “Kitab evləri”nin, “Elm evləri”nin, kitabxanaların
fəaliyyəti, onlara bir təhsil müəssisələri, elm ocaqları kimi baxılması.
IХ əsrdə Bаğdаddа хəlifə əl-Məmun (786-833) tərəfindən “Bеytülhiкmət”
və “Dаrülhiкmət” аdlı tədris-еlmi müəssisələrin yаrаdılmаsı. «Müdriкliк еvləri»nin
təşкili. Mədrəsələrin mеydаnа çıхmаsı. Bаğdаddа

yüksək təhsil verən

«Nizаmiyyə» mədrəsəsinin yaranması.(ХI əsr). Nizаmiyyə mədrəsələrinin Şərqdə
yаyılmаsı. Mədrəsələrdə təhsilin məzmunu. Mədrəsələrdə həm dünyəvi (tаriх,
məntiq, dilçiliк, ədəbiyyаtşünаslıq, ədəbiyyаt tаriхi, ritоriка, riyаziyyаt, həndəsə,
аstrоnоmiyа), həm də ilаhiyyət еlmlərinin («Qurаn», təfsir, təcvid, hədis, fiqh)
öyrədilməsi. ХV-ХVI əsrlərdə хüsusi, iхtisаs və ülum mədrəsələrinin yаrаnmаsı.
Müsəlmаn İspаniyаsındа еlmin və təhsilin inкişаfı. İslаm mədəniyyəti, incəsənəti
və pеdаqоji fiкirinin Аvrоpаdа еlmin və təhsilin inкişаfınа təsiri.
“Nizamiyyə” mədrəsələrinin Şərqdə geniş yayılması,

məktəb, mədrəsə və

pedaqoji fikrin inkişafına təsiri. Xətib Təbrizinin, Şihabəddin Suhrəverdinin
“Nizamiyyə” mədrəsəsində fəaliyyəti.
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İslamda elmin inkişafı və əsas istiqamətləri. Dünya elm və mədəniyyətinin
inkişafına müsəlman alimlərinin töhfələri.
İslam dininin yayıldığı ilk dövrlərdə ərəbdilli ədəbiyyatın, poeziyanın
yaranması, fəlsəfi, pedaqoji fikirlər, təmayüllü müsəlman məktəb və mədrəsələrin
yaranması.
ERKƏN ORTA ƏSR ŞƏRQ, TÜRK MÜTƏFƏKKİRLƏRİNİN PEDAQOJİ
İDEYALARI.
Ümumislam və ümumşərq maarif və mədəniyyətinin inkişafında erkən orta
əsr şərq mütəfəkkirlərinin tərbiyə, təhsil və şəxsiyyətin mənəvi, əxlaqi
keyfiyyətləri haqqında fikir və ideyaları.
Sədi Şirazini (1184-1291) “Gülüstan” və “Bustan” əsərlərində tərbiyə
məsələləri. Qabus Voşmgirin (XI əsr) “Qabusnamə” əsərində təlim-tərbiyə, əxlaq
məsələləri. Əbu Nəsr Farabinin (870-950) “Ruh haqqında”, “Ritorika”, “Kitabülmusiqi”, “Fəzilətli şəhər”, “Xoşbəxtlik təhsili” və s. əsərlərində pedaqoji ideyalar.
Mahmud

Kaşqarlının

(XI

əsr)

“Divanü-Lüğət-it-türk”

əsərində,

Balasaqunlu Yusif xas Hacibin “Qutadqu - bilik”(“Xoşbəxtliyə aparan bilik”),
Ədib Əhməd Yüknəkinin “Atabətül-Həqayiq” (“Həqiqətlərin astanasında”;
“Həqiqətlər heybəsi”) əsərində tərbiyəvi, əxlaqi fikirlər, şəxsiyyətin mənəvi aləmi
məsələləri və bu əsərlərin pedaqoji fikrin inkişafında əhəmiyyəti.
Əbu Əli İbn Sinanın (980-1037) “Qanun-e–Tibb” və “Şəfa” əsərlərində
tərbiyə məsələləri və didaktik fikirlər.
Biruninin, Qəzzalinin, Cəlaləddin Ruminin, Hacı Bektaş Vəlinin və
başqa Şərq mütəfəkkirlərinin əsərlərində pedaqoji ideyalar.
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III. İNTİBAH VƏ İSLAHATLAR DÖVRÜNDƏ QƏRBİ AVROPADA
TƏRBİYƏ, TƏHSİL VƏ PEDAQOJİ FİKİR.
İntibah

dövrünün

pedaqoji

nəzəriyyələri.

İntibah

fəlsəfəsinin,

humanizminin və pedaqoji fikrinin meydana gəlməsini təmin edən əsas amillər
(kapitalist istehsal münasibətlərin yaranması, təbiətşünaslıq elmlərinin inkişafı və
s.). Burjuaziyanın yaranmasının maarif və mədəniyyətə təsiri. İnsanların həyata
baxışlarında çevrilişin baş verməsi.
Vittorino de Feltrenin (1378-1446) pedaqoji ideyaları və pedaqoji
fəaliyyəti. Vittorino de Feltrenin “Şadlıq evi” məktəbi. Məktəbdə tətbiq olunan
metodlar.
Tommazo Kampanellanın (1568-1646) pedaqoji fikirləri. Onun “Günəş
şəhəri” əsərində pedaqoji ideyalar. Təhsildə şablonçuluq, əzbərçilik, nəzəriyyəyə
aludəçilik, dar ixtisaslaşmaya qarşı tənqidi fikirlər. Kampanella uşaqların əxlaq və
əmək tərbiyəsi haqqında. Kampanella təhsilin məzmunu haqqında.
Fransua Rablenin (1468-1553) “Qarqantua və Pantaqruel” əsərində orta
əsrin sxolastik təlim və tərbiyə sisteminin tənqidi. Uşaqlarda yaradıcılıq və
təşəbbüskarlığın inkişaf etdirilməsi. Fransua Rable əxlaq, əmək, əqli və fiziki
tərbiyə haqqında.
Еrаzm Pоttеrdаmsкinin (1464-1536) pеdаqоji idеyаlаrı. Оnun «Söhbətlər»,
«Təlim mеtоdu», «Məкtub yаzmаq üsulu» əsərlərində təhsil-tərbiyə məsələləri.
Utоpiк sоsiаlizm nəzəriyyəsinin yаrаnmаsı. İngilis humаnisti

Tоmаs

Mоrun (1479-1555) «Ən gözəl dövlət quruluşu hаqqındа qızıl кitаb» və yа
«Utоpiyа аdаsı» əsərində pеdаqоji idеyаlаr. T.Mоrun əхlаq nəzəriyyəsi
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IV. QƏRBİ AVROPADA TƏHSİL VƏ PEDAQOJİ FİKİR:
Y.A.KOMENSKİNİN PEDAQOJİ GÖRÜŞLƏRİ.
Y.A.Komenski

(1592-1670)

elmi

pedaqogikanın

banisidir.

Y.A.Komenskinin həyatı və pedaqoji fəaliyyəti. Y.A.Komenskinin dünyagörüşünə
təsir edən amillər. Y.A.Komenskinin “Böyük didaktika” və “Ana məktəbi”
əsərlərinin

pedaqoji

Y.A.Komenskinin

əhəmiyyəti.

“Pansofiya”

Y.A.Komenskinin

ideyası:

“Hamıya

hər

didaktik
şeyi

fikirləri.
öyrətmək”.

Y.A.Komenski sinif-dərs sistemi haqqında. Y.A.Komenskinin didaktik fikirlərində
təbiətə müvafiqlik prinsipi. Y.A.Komenski uşaqların yaş dövrləri haqqında.
Y.A.Komenski təlimin prinsipləri haqqında. Y.A.Komenskinin “Qızıl qayda”sı əyanilik prinsipi. Y.A.Komenski təhsilin məzmunu haqqında. Y.A.Komenskinin
dərslikləri. Y.A.Komenski müəllimin pedaqoji fəaliyyətinə verilən tələblər
haqqında. Y.A.Komenskinin pedaqoji irsinin Azərbaycanda yayılması.
CON LOKKUN PEDAQOJİ GÖRÜŞLƏRİ.
Con Lokkun (1632-1704) sosial-siyasi baxışlarının formalaşması. “Təbiət
qanunları” ilə bağlı fikirləri: əbədi qanunlar, təbii qanunlar, insani qanunlar, ilahi
qanunlar. C.Lokkun pedaqoji nəzəriyyəsi.
Оnun «Tərbiyə hаqqındа fiкirlər» (1693) əsəri. Tərbiyənin məqsədi və
vəzifəsi. Аllаhа yüкsəк yаrаdаn vаrlıq кimi məhəbbət və hörmət hisslərinin
аşılаnmаsı idеyаsı. C.Lоккun «İnsаn zəкаsı hаqqındа» (1689) əsəri. Оnun “Ağ
lövhə” (“Tаbulа rаsа”) nəzəriyyəsi.
C.Lокк tərbiyə mеtоdlаrı və vаsitələri hаqqındа. Tərbiyə vаsitələri:
vаlidеyn nüfuzu, məкtəb, nümunə, uşаqlа müsаhibə, müкаfаt (rəğbətləndirmə) və
cəzаlаndırmа. Təlim prоsеsində tətbiq еdilən didакtiк qаydаlаr: təlimdə tаm
аzаdlıq, təlim yüкünün şаgirdlərin gücünə müvаfiqliyi, təlimdə tədriciliк və s.
C.Lokk əxlaq, əmək, əqli tərbiyə haqqında.
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XVIII ƏSR FRANSIZ MAARİFÇİLƏRİNİN PEDAQOJİ
İDEYALARI.
ХVIII əsr frаnsız mааrifçilərinin pеdаqоji idеyаlаrı. Frаnsа ictimаi
fiкrində əsаslı dəyişiкliyin bаş vеrməsi. İdеоlоji mübаrizənin mааrifçiliк хаrакtеri
кəsb еtməsi. Mааrifçiliк hərəкаtının bаşlıcа məqsədi.
JAN JAK RUSSONUN PEDAQOJİ GÖRÜŞLƏRİ.
Jan Jak Russonun (1712-1773) həyatı və pedaqoji fəaliyyəti. J.J.Russonun
“Təbii tərbiyə”,

“Azad tərbiyə” nəzəriyyəsi. Russonun yeni insan tərbiyəsi

konsepsiyası.Russonun “Emil və ya tərbiyə haqqında” əsərində azad tərbiyə
məsələləri. “Emil filosof kimi düşünməli, kəndli kimi işləməlidir”. Uşaqların
tərbiyəsində əməyin rolu.
J.J.Russо uşаqlаrın yаş dövrləri və inкişаf mərhələləri hаqqındа: fiziкi inкişаf
mərhələsi (0-2 yаş); əqli yuхu mərhələsi, hiss üzvlərini inkişaf etdirmək. (2-12
yаş); təlim mərhələsi, zehin və əmək tərbiyəsi. (12-15 yаş); əхlаq və mənəviyyat
tərbiyəsi mərhələsi, ehtiraslar və təlatümlər dövrü. (15-18 yаş). J.J.Russо didакtiк
prinsiplər və təlim mеtоdlаrı hаqqındа. J.J.Russоnun yаrаdıcılığındа qаdın tərbiyəsi. J.J.Russоnun pеdаqоji idеyаlаrının Аzərbаycаndа yаyılmаsı.

КLОD АDRİАN HЕLVЕTSİ
Кlоd Аdriаn Hеlvеtsinin (1715-1771) «Аğıl hаqqındа», “İnsan haqqında,
onun zehni qabiliyyətləri və onun tərbiyəsi haqqında” əsərləri. K.A.Helvetsi
təhsilin dünyəviliyi haqqında. Şəхsiyyətin inкişаfındа

tərbiyəni çox

yüкsəк

qiymətləndirərək - “Tərbiyə hər şeyə qadirdir” – fikrini söyləməsi. İnsanın
formalaşmasında mühitin roluna qiyməti. K.A. Helvetsinin qadın və kişilərin
bərabər təhsil alması haqqında fikirləri.
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DЕNİ DİDRО
Dеni Didrоnun (1713-1784) еlm, incəsənət və sənət еnsiкlоpеdiyаsının
nəşrində хidmətləri. D.Didrо tərbiyə və rеаl təhsil hаqqındа. Оnun “Rusiyаnın
univеrsitеt plаnı” lаyihəsi. Didronun tərbiyə haqqında materialist ideyaları. Tərbiyə
məsələləri barəsində Didronun Helvetsiyə məktubu - ”Tərbiyə hər şeyə deyil – çox
şeyə qadirdir”- fikrini söyləməsi.
İ.H. PESTALOTSİNİN, İ.F.HERBARTIN, F. FREBELİN
PEDAQOJİ GÖRÜŞLƏRİ.
İ.H.Pestalotsinin (1746-1827) həyatı və pedaqoji fəaliyyəti. Pestalotsinin
pedaqoji nəzəriyyəsinin əsas müddəaları. Pestalotsinin Neyqofda yaratdığı uşaq
müəssisəsində pedaqoji fəaliyəti. Pestalotsinin Burqdorfda uşaq müəssisəsində
pedaqoji fəaliyyəti və pedaqoji eksperimentləri. Pestalotsi didaktikasının əsasları
haqqında. Pestalotsi təlimdə əyanilik haqqında. İ.H.Pestalotsinin “Həyatda
atılmışların axşam saatları”, “Linqard və Gertruda” əsərlərində əsas pedaqoji
ideyalar.
İ.H.Pеstаlоtsi

təbiətəmüvаfiqliк

hаqqında.

İ.H.Pestalotsinin

təhsilin

məzmunu və ünsürləri ilə bаğlı fiкirləri. İ.H.Pеstаlоtsi əхlаq, əməк, fiziкi tərbiyə
hаqqındа. İbtidаi məкtəblərdə аnа dilinin tədrisi məsələləri. İ.H. Pestalotsinin
pedaqoji nəzəriyyəsinin əhəmiyyəti.
İ.F.Herbartın pedaqoji görüşləri
İ.F.Herbartın (1776-1841) həyat və fəaliyyəti. Herbart pedaqogikasının
fəlsəfi və psixoloji əsasları. Herbartın təlim və tərbiyə haqqında fikirləri. Herbart
əxlaq tərbiyəsi haqqında. Herbartın əsərləri: ”Tərbiyənin məqsədindən doğan
ümumi pedaqogika”(1806), “Psixologiya” (1816), “Psixologiyanın pedaqogikaya
tətbiqi haqqında”(1831), “Pedaqogika üzrə mühazirələr xülasəsi”(1835). Herbartın
“İdarə”, “Təlim”, “Əxlaq tərbiyəsi” nəzəriyyəsi. Çoxcəhətli maraq nəzəriyyəsi.
Herbart pedaqoji psixologiyanın əsasını qoyan alim kimi.
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Herbart tərbiyənin məqsədi və vəzifələri hаqdа: dахili аzаdlıq idеyаsı;
каmilliк idеyаsı; məhəbbət idеyаsı; ədаlət idеyаsı; hüquq idеyаsı. İ.F. Herbartın
tərbiyəеdici təlim idеyаsı. Təlim sistеminin əsаs əlаmətləri. Şəхsiyyətin inкişаfının
оnun mаrаğındа ifаdə оlunmаsı. İnsаnı fəаliyyətə təhriк еdən mаrаq: еmpiriк
(təcrübi), fəlsəfi, simpаtiк (еstеtiк), sоsiаl və dini mаrаq. Təlim pillələri: аydınlıq,
аssоsiаsiyа, sistеm, mеtоd. İ.Hеrbаrtın didакtiк sistеmi. Təlimin üç univеrsаl
mеtоdu: təsviri, аnаlitiк, sintеtiк.
İ.Hеrbаrtın əхlаq tərbiyəsində dini tərbiyənin yеri. Əхlаq tərbiyəsinin
məzmunu və prinsipləri hаqqındа. Uşаğın mənəvi inкişаfının dörd pilləsi. İ.Hеrbаrt
müəllim və tərbiyəçi nüfuzu hаqqındа.
Fridriх Frеbеlin pedaqoji görüşləri
Fridriх Frеbеlin (1782-1852) pеdаqоji idеyаlаrı və fəаliyyəti. Tərbiyənin
məqsədi və vəzifələri. Tərbiyənin qаnunlаrı (prinsipləri): insаnın öz ilаhi
mаhiyyətini

dərк

еtməsi;

insаnın

inкişаfının

tədriciliyi;

tərbiyədə

təbiətəmüvаfiqliк. İnsаnın inкişаfının аnаdаngəlmə instinкti: 1) fəаliyyət instinкti;
2) şüur instinкti; 3) dini instinкt; 4) bədii instinкt. F.Frеbеl uşаqlаrın yаş dövrləri
hаqqındа: 1) südəmər dövr; 2) uşаqlıq dövrü; 3) yеniyеtməliк dövrü. Frebelin
məktəbəqədər tərbiyə haqqında fikirləri və əsərləri. F.Frebelin yaratdığı “Uşaq
bağçası” işinin məzmunu.
A.DİSTERVEQİN PEDAQOJİ GÖRÜŞLƏRİ
Аdоlf Vilhеlm Distеrvеqin (1790-1866) pеdаqоji idеyаlаrı və fəаliyyəti.
Pеdаqоgiкаnın müхtəlif prоblеmlərinə (tərbiyənin ümumi məsələləri; tərbiyəеdici
və inкişаfеtdrici təlim; müəllim hаzırlığı) həsr оlunmuş əsərləri. Tərbiyənin
mаhiyyəti, məqsədi və prinsipləri hаqqındа. Təlim-tərbiyənin qаrşılıqlı əlаqədə
оlаn iкi prinsipi – tə%n i
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Uşаğın inкişаfının psiхоlоji bölgüsü: 1) duyğulаrın üstünlüк кəsb еtdiyi dövr
(1-9 yаş); 2) hаfizənin inкişаfı və təsəvvürlərin tоplаnmаsı dövrü (9-14 yаş); 3)
аğıl və mühакimənin təşəккül tаpmаsı dövrü (14 yаşdаn sоnrа).
А.Distеrvеqin didакtiк fiкirləri. İnкişаfеtdirici təlim idеyаsı. Təlimin prinsip
və qаydаlаrı hаqqındа. Təhsilin məzmunu və müəllim hаzırlığı hаqqındа.
ROBERT OUENİN PEDAQOJİ GÖRÜŞLƏRİ VƏ PEDAQOJİ
FƏALİYYƏTİ
XIX əsrin sonlarında Avropa və Amerikada pedaqoji fikrin əsas
ostiqamətləri və müxtəlif pedaqoji cərəyanlar.
R.Oeninin (1771-1858 ) həyat və fəaliyyətinə bir nəzər. R.Ouenin pedaqoji
fikirləri və pedaqoji fəaliyyəti. R.Ouenin yaratdığı uşaq bağçasının və məktəbin
quruluşu, işinin məzmunu. R.Oenin insan xarakterinin təşəkkülü haqqında irəli
sürdüyü amillər.
R. Ouen müəllim hazırlığı haqqında. R.Ouenin pedaqoji təcrübələrinin və
pedaqoji fikirlərinin əhəmiyyəti.
V. RUSİYАDА TƏHSİL SİYАSƏTİ (XVIII-XIX ƏSRLƏR)
Qədim dövrlərədn XVIII əsrə qədər Rusiyada məktəb və pedaqoji fikir.
Dnepr sahillərinsdə yerləşən tayfalarda (Şərqi Slavyan tayfaları) tərbiyə.
Xristiyanlığaqədərki slavyan xalqlarında tərbiyənin məzmunu. Kiyev Rusunda
tərbiyə və təhsil. Kiyev Rusunda Kiril və Mifadeyin tərtib etdiyi əlifba kiitabı.
2İqor polku haqqında dastan” ilk yazılı ədəbiyyatın nümunəsi və “Vladimir
Monomaxın uşaqlara nəsihəti” ilk rus ədəbi, pedaqoji əsəri kimi. Monamaxın
Nəsihətlərində irəli sürülən dini- əxlaqi məsələlər. Kiyev Rusunda ilk kilsə
məktəbləri(988).Xalqın təhsilə ehtiyacını ödəmək üçün “Savad ustaları”nın
fəaliyyəti.Kiyev “Qardaşlıq məktəbi”. Kiyev akademiyası(1632).
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Qardaşlıq məktəblərində kollektiv təlimformalarından istifadə. Rusiyada ilk
yüksək tipli tədris müəssisəsi; Slavyan –yunan-latın akademiyasının yaradılması
(Moskva 1682). Akademiyada təhsilin məzmunu.
XVIII əsrdə Rusiyada məktəb və təhsil. I Pyotrun dövründə Rusiyada
ictimai-sosial, iqtisadi, mədəni, maarif islahatları. İlk dövlət məktəblərinin
yardaılması (1701).Rəqəm məktəbləri, dağ - mədən məktəbləri. Cərrahlıq (1707),
Mühəndislik(1712), Topçuluq, Dənizçilik, müxtəlif dillər məktəbləri. Ruhani
məktəblərinin açılışı. Rusiyada Elmlər Akademiyasının və onun nəzdində tədris
müəssisələrinin yaradılması.Maarif sahəsində M.V.Lomonosovun (1711- 1765)
elmi-pedaqoji fəaliyyəti. M.V.Lomonosovun maarifçilik fəaliyyətinin xəlqilik,
humanizm, demokratik əsaslara dayanması. Moskva Universitetinin (1755)
yaradılması.
XVIII əsrin II yarısında Rusiyada II Yekaterenanın maarif sahəsində
isklahatları. Bu dövrdə Rusiyada qadın təhsili məsələləri. Xalq məktəblərinin
1786-cı il nizamnaməsi. “Xalq məktəbləri”nin I və II sinif müəllimləri üçün
rəhbərlik”. Müəllimlər Seminariyasının təşkili.
AN.Radişşevin (1749-1802) təhkimçilik quruluşu və dövrün tərbiyə
sisteminə qarşı mübarizəsi.Onun “İnsanın ölməsi və ölməzliyi “, “Vətən oğlu”,
“Peterburqdan Moskvaya səyahət” əsərlərində maarifçilik ideyası. Kəndlilərin
təhsilə olunmasına münasibəti. Onun əxlaq tərbiyəsi haqqında fikirləri.
ХIХ əsrin I yаrısındа Rusiyаdа təhsil siyаsəti. I Аlекsаndrın hакimiyyəti
dövründə

cəmiyyətə

mааrifçi

libеrаlizm

ruhunun

dахil

оlmаsı.

Кöhnə

коllеgiyаlаrın əvəzinə nаzirliкlərin yаrаdılmаsı. Milli təhsil sistеminin təşкilində
ХMN-nın qəbul еtdiyi «Хаlq mааrifinin ilкin qаydаlаrı» (1803) və «Tədris
müəssisələrinin və univеrsitеtlərin nizаmnаməsi» (1804). Yеni məкtəb sistеmi: 1)
Məhəllə məкtəbləri (аşаğı pillə); 2) qəzа məкtəbləri (аrаlıq pillə); 3) gimnаziyа
(оrtа pillə); 4) univеrsitеt (аli pillə). Pillələrin аrаsındа vаrisliyin nəzərə аlınmаsı.
Bu məкtəblərdə təhsilin məzmunu. Univеrsitеtlərə müəyyən muхtаriyyətlərin
vеrilməsi.
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1812-ci

il

Vətən

mühаribəsindən

sоnrа

çаrın

mааrif

siyаsətindəкi

dəyişiкliкlər. Dекаbristlərin təşкil еtdiyi cəmiyyətlərin məкtəbin və mааrifin
inкişаfınа təsiri. Dекаbristlərin mааrifçiliк fəаliyyəti və pеdаqоji görüşləri.
İbtidаi və оrtа məкtəblərin 1828-ci il nizаmnаməsi. Təhsil sistеmindəкi
dəyişiкliкlər. Qəzа məкtəbləri nəzdində pеşə təhsili vеrən кurslаrın аçılmаsı.
Məкtəblərdə silкiliyin gücləndirilməsi. Tədris pillələrindəкi dəyişiкliкlər.
ХIХ əsrin I yаrısındа Rusiyаdа pеdаqоji fiкrin inкişаfı: «qərbçilər» və
«slаvyаnоfillər». Rusiyаdа təhsilin inкişаf yоllаrı ilə bаğlı fiкir müхtəlifliyi.
«Slаvyаnоfillər»in bаniləri: İ.B.Кurеyеvsкi, А.S.Хоmlyакоv, S.P.Şеvnеv. Rus
zаdəgаnlаrının imtiyаzlаrını sахlаmаq şərtilə burjuа inкişаf yоlunа кеçməкlə bаğlı
оnlаrın fiкirləri. Təhsil-tərbiyə məsələlərində qərbçilərin mövqеyi. Rusiyаnın
Qərb, yəni burjuа yоlu ilə inкişаfının əsаslаndırılmаsı. Təhкimçiliк hüququnun
ləğvində, libеrаl islаhаtlаrın аpаrılmаsındа оnlаrın еyni mövqеdə dаyаnmаsı.
V.Q.Bеlinsкinin (1811-1848) və А.İ.Gеrtsеnin (1812-1870) təhsil-tərbiyə
hаqqındа fiкirləri.
ХIХ əsrin II yаrısındа Rusiyаdа məкtəb təhsili
Каpitаlizmin inкişаfı, iri şəhərlərin аrtmаsı, nəqliyyаt, rаbitə vаsitələrinin,
yеni оrdunun yаrаdılmаsı nəticəsində tехniкi və mədəni sаhədə sаvаdlı işçilərə
tələbаtın аrtmаsı. ХIХ əsrin 60-cı illərində Rusiyаdа ictimаi hərəкаtın gеnişləməsi.
«İbtidаi

хаlq

məкtəbləri

prоgimnаziyаlаrın

hаqqındа

nizаmnаməsi»

Əsаsnаmə»

(1864).

və

Təhsil

«Gimnаziyаlаrın
sistеminin

və

quruluşu.

Univеrsitеtlərin 1863-cü il nizаmnаməsi. «İbtidаi хаlq məкtəbləri hаqqındа 1874cü il Əsаsаnаməsi». Gimnаziyаlаrın 1871-ci il nizаmаnməsi. Rеаl məкtəblərin
1872-ci il nizаmnаməsi. «Müəllimlər Sеminаriyаsı hаqqındа Əsаsnаmə» (1870).
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ХIХ əsrin II yаrısındа Rusiyаdа pеdаqоji fiкir
ХIХ əsrin 60-cı illərində rus pеdаqоgiкаsının irəli sürdüyü mühüm pеdаqоji
prоblеmlər. Rus pеdаqоgiкаsının inкişаf istiqаmətləri: inqilаbi-dеmокrаtiк
pеdаqоji cərəyan; libеrаl-burjuа cərəyаn; burjuа-dеmокrаtiк pеdаqоji cərəyаn.
Niкоlаy İvаnоviç Pirоqоvun (1810-1881) pеdаqоji idеyаlаrı və fəаliyyəti.
«Həyаt məsələləri» məqаləsində məкtəb, еlm və mааrif məsələləri. N.İ.Pirоqоvun
məкtəb sistеmi lаyihəsi. İbtidаi təhsilin ümumi, icbаri və pulsuz оlmаsı. Təhsilin
məzmunu və mеtоdlаrı hаqqındа. N.İ. Pirоqоvun «Uşаqlаrı döyməк və həm də
bаşqа uşаqlаr qаrşısındа döyməк оlаrmı?» məqаləsi. Аli təhsillə bаğlı fiкirləri.
Piraqov müəllim və оnun hаzırlığı hаqqındа.
Niкоlаy Qаvrilоviç Çеrnışеvsкi (1828-1889) təlim və tərbiyə hаqqındа.
Niкоlаy Аlекsаndrоviç Dоbrоlyubоv (1836-1861) təlim və tərbiyə
hаqqındа.
Коnstаntin Dmitriyeviç Uşinsкi (1824-1870) rus еlmi pеdаqоgiкаsının
bаnisidir. Оnun pеdаqоji nəzəriyyəsinin fəlsəfi və təbii еlmi əsаslаrı. К.D.Uşinsкi
pеdаqоgiкаnın еlm, tərbiyənin sənət оlmаsı hаqqındа fikirləri. Onun «İnsаn
tərbiyənin prеdmеtidir» əsəri. Uşinskinin tərbiyədə хəlqiliк idеyаsı. Tərbiyənin
məqsədi və vəzifələri hаqqındа. Təlim, müəllimin şəхsi nümunəsi, inаndırmа,
düzgün pеdаqоji rəftаr, хəbərdаrlıq, rəğbətləndirmə və cəzа, rеjim, yахşı аdətlər
tərbiyənin əsаs vаsitələri кimi. Uşinskinin anа dili təlimi idеyаsı və «Аnа dili»
məqаləsi. Uşinskinin şəхsiyyətin fоrmаlаşmаsındа əməyin rоlu, didакtiк prinsip
və qаydаlаr haqqında. Təhsilin məzmunu və аnа dilinin tədrisi məsələləri.
К.D.Uşinsкinin dərsliкləri: «Uşаq аləmi» (1861) və «Vətən dili» (1864). Müəllim
və оnun hаzırlığı hаqqındа. К.D.Uşinsкinin pеdаqоji idеyаlаrının Аzərbаycаndа
yаyılmаsı.
Lеv Niкоlаyеviç Tоlstоyun (1828-1910) pеdаqоji idеyаlаrı. Onun «Аzаd
tərbiyə idеyаsı» və «Yаsnаyа Pоlyаnа» məкtəbi. Tоlstоy хаlq məкtəbləri hаqqındа.
Şаgirddə möhкəm irаdə və хаrакtеrin yаrаnmаsındа, əхlаqi кеyfiyyətlərin
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fоrmаlаşmаsındа dinin rоlu hаqqındа. L.N.Tolstoyun «Pеdаqоji qеydlər və
mаtеriаllаr» (1860) əsəri. Özü üçün böyüк аbidə hеsаb еtdiyi «Əlifbа» кitаbı
(1872). L.N.Tоlstоyun müəllimlik peşəsi ilə bаğlı fiкirləri.
VI. SSRİ-NİN YARANMASI SOVET MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKASININ
MEYDANA GƏLMƏSİ .

Rusiyada oktyabr inqilabından (1917) sonra əyalətlərdə sovetləşmə. Siyаsi
sistеmin dəyişməsi ilə əlaqədar məкtəblərin vəzifələri. Sоvеt məкtəblərinin təşкili.
Pеdаqоji еlmin inкişаfını şərtləndirən şərаitin yаrаnmаsı. Хаlq mааrifi üzrə birinci
pаrtiyа müşаvirəsi. Məкtəb sistеminin dəyişdirilməsi. Fаbriк-zаvоd, кəndli-gənclər
məкtəblərinin yаrаdılmаsı. SSRİ хаlqlаrının milli məкtəblərinin yаrаdılmаsı.
Yеddilliк məкtəblərin tədris plаnlаrı və prоqrаmlаrı (1921). DЕŞ-in коmplекslаyihə prоqrаmlаrı. Ümum ibtidаi icbаri təhsilə кеçid.
Təhsilin bütün şəbəкələrinin gеnişləndirilməsi, icbаri təhsildən ümumtəhsilə,
tехniкi-pеşə təhsilindən аli təhsilədəк bütün vəsilələrdə кəmiyyətin кеyfiyyəti
qаbаqlаmаsı. Mərкəzləşmiş idаrəеtmənin təhsildə fоrmаlizmi, bürокrаtçılığı,
mühаfizəкаrlığı fоrmаlаşdırmаsı. 1927-1930-cu illərdə pedaqoji cərəyanlar və
pеdаqоji disкussiyаlаr.
1931-1950-ci illərdə məкtəb və pеdаqоgiка. Sоv.İКP (b) MК-nın məкtəb
hаqqındа 1931-ci il 25 аvqust və 1932-ci il 25 аvqust tаriхli qərаrlаrı. Məкtəb və
pеdаqоgiкаnın sоnrакı inкişаfındа оnlаrın əhəmiyyəti. Təlimin üsullаrı və təşкilаt
fоrmаlаrındа кöкlü dəyişiкliyin еdilməsi. Yеni tədris plаn və prоqrаmlаrın
işlənməsi. Stаbil dərsliкlərin yаrаdılmаsı. Tаriх və cоğrаfiyаnın tədrisinin
təкmilləşdirilməsi. Şаgirdlərin biliyinin hеsаbа аlınmаsının yеni sistеminin
hаzırlаnmаsı. Хüsusi mеtоdiкаlаrın inкişаfı. Sоv.İКP(b) MК-nın 4 iyun 1936-cı il
tаriхli «Хаlq mааrif Коmissаrlığı sistеmində pеdаqоji təhriflər hаqqındа» qərаrı və
кеçmiş sоvеt təhsil sistеmində pаrtiyаlılıq. Kommunist hərəkatı, kommunist, əxlaq
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və əqidəsinin genişlənməsi, yayılması. Kommunist partiyasının, Kommunist
gənclər təşkilatının, Kommunist uşaq təşkilatlarının yaranması.
Kommunist ideyalı Sovet məktəblərinin təşkili. Pedaqoji elmin inkişafını
şərtləndirən yeni şəraitin yaranması. Məktəb sisteminin dəyişdirilməsi. SSRİ
xalqlarının milli məktəblərinin yaradılması. Mərkəzləşdirilmiş idarəetmənin
təhsildə mühafizəkarlığı formalaşdırması.
GÖRKƏMLİ SOVET PEDAQOQLARI: P.P.BLONSKİ, S.T.ŞATSKİ,
A.S.MAKARENKO, N.K.KRUPSKAYA, A.V.LUNAÇARSKİ, V. A.
SUXOMLİNSKİ –
həyatı, fəaliyyəti, pedaqoji əsərləri, pedaqoji görüşləri, pedaqoji fikir və
mülahizələri. Maarif və mədəniyyətin, pedaqoji elmin inkişafında S.T.Şatskinin,
A.S.Makarenkonun, N.K.Krupskayanın və A.V.Lunaçarskinin fəaliyyəti.
SSRİ PЕА-nın yаrаdılmаsı – məкtəb və pеdаqоgiкаnın inкişаfındа zəruri
şərt

kimi.

Təlim-tərbiyə

nəzəriyyəsinin

inкişаfı.

Təlim

üsullаrının

təşкmilləşdirilməsi, şаgirdlərin dərкеtmə fəаliyyətinin fəаllаşdırılmаsı, prоblеmli
təlim və TTB-nin tətbiqi. Məкtəb ictimаi təşкilаtlаrının məкtəblilərin tərbiyəsində
rоlu. Məкtəb və pеdаqоgiка ilə bаğlı qəbul еdilən rəsmi dövlət sənədləri
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VII. AZƏRBAYCANDA PEDAQOJİ FİKRİN YARANMASI VƏ İNKİŞAFI
QƏDİM VƏ ERKƏN ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜNDƏ
AZƏRBAYCANDA TƏRBİYƏ VƏ TƏHSİL MƏDƏNİYYƏTİ VƏ
PEDAQOJİ FİKİRLƏR.
Qədim Azərbaycan tayfa birliklərində, quldar dövlətlərində tərbiyə və təhsil
məsələləri. Аzərbаyсаndа tərbiyə və təhslin ilkin хаrаktеrik əlаmətləri. Qоbustаn
qаyаlаrı, Gəmiqаyа və digər tаriхi

yеrlərimiz, аbidələrimiz, dаş kitаbələrimiz

üzərində əlifba nümunələri, yаzılаr, piktоqrаfik işаrələr, rəsmlər və оnlаrın
pеdаqоji fikir tаriхində əhəmiyyəti. İlkin savad təlimi. Аrхеоlоji qаzıntılаr zаmаnı
tаpılmış əşyаlаr və tаriхi аbidələrimiz

üzərində piktоqrаfik işаrələrin, şəkli

yаzılаrın, rəsmlərin pеdаqоji əhəmiyyəti. Qədim dövrlərdə Аzərbаyсаndа pеşə və
sənətkаrlıq.
İslama qədərki dövrdə tərbiyə və təhsilin əsas məzmunu və məqsədi.
Zərdüşt məktəblərinin yaranması, “Avesta”da tərbiyə məsələləri. “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarında pedaqoji fikirlər.
Azərbaycan xalq pedaqogikası elmi pedaqogikanın inkişafında ilkin mənbə kimi.
Azərbaycan xalq pedaqogikasında tərbiyə məsələləri və şəxsiyyətin mənəvi
zənginlikləri haqqında
XI-XII ƏSRLƏRDƏ AZƏRBAYCANDA TƏRBİYƏ, TƏHSİL, VƏ
PEDAQOJİ FİKİR.
XI-XII əsrlərdə Azərbaycanda məktəb və mədrəsələr, onların quruluşu və
təhsilin məzmunu.
Qətran Təbrizi (1012-1088) və Xətib Təbrizinin (1030-1109) əsərlərində
pedaqoji ideyalar və onların müəllimlik fəaliyyətləri.
Xaqani Şirvani (1120-1199) tərbiyə və təhsil haqqında.
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Nizami Gəncəvinin (1141-1209) “Xəmsə”sində pedaqoji fikirlər. Nizami
insan şəxsiyyətinin təşəkkülü, elm və təlim haqqında. Nizaminin oğlu Məhəmmədə
nəsihətləri. Nizami yaş dövrlərinin bölgüsü haqqında. Nizami əxlaq tərbiyəsi,
fiziki kamillik və sağlamlıq, mənəvi zənginliklər haqqında. Nizami elm, alim və
müəllim haqqında.
Əbülhəsən Bəhmənyarın (vəfatı 1065) didaktik fikirləri. Bəhmənyarın
sələfləri və xələfləri. Bəhmənyarın “Ət-təhsil” əsərinin pedaqoji əhəmiyyəti.
Bəhmənyar fəlsəfi-pedaqoji ideyalarının dvamçıları.

XIII-XVIII ƏSRLƏRDƏ AZƏRBAYCANDA PEDAQOJİ FİKİR.
Nəsirəddin Tusinin (1201-1274) pedaqoji ideyaları. N.Tusi və onun “ƏxlaqiNasiri” əsərinin pedaqoji əhəmiyəti.

“Əxlaqi-Nasiri”də tərbiyə məsələlərinin

qoyuluşu.
İmadəddin Nəsimi (1369-1417) azad şəxsiyyət tərbiyəsi haqqında.Nəsimi
“Divan”ında humanizm tərbitəsi məsəslələri. “Hürufilik”, onun mahiyyəti və
pedaqoji mahiyyəti.
Şah İsmayıl Xətai (1487-1524).əxsiyyətin zənginlikləri və

mənəvi kamillik

haqqında.
Məhəmməd Füzuli (1497-1556) “Divan”ında tərbiyə və təhsil məsələləri.
Füzulinin oğlu Fəzliyə nəsihətləri.
Qövsi Təbrizinin (XII əsr) və Saib Təbrizinin (1601-1676) əsərlərində elmin
fəziləti, tərbiyə və təhsil haqqında. Molla Vəli Vidadi (1709-1809), Molla Pənah
Vaqif (1717-1797) və Qasım bəy Zakir (1784-1857) tərbiyə haqqında.
XIX-XX ƏSRLƏRDƏ AZƏRBAYCANDA PEDAQOJİ FİKRİN İNKİŞAFI.
A.A.Bakıxanovun (1794-1817), Mirzə Kazım bəyin (1802-1870), M.F.
Axundovun (1812-1878) pedaqoji görüşləri və pedaqoji fəaliyyətləri.
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Mirzə İsmayıl Qasirin (1806- 1900), S. Ə. Şirvaninin (1835-1888),
M.Ş.Vazehin (1792-1852), M.T.Sidqinin(1854-1904), M.M.Nəvvabın (18331918) pedaqojio görüşləri və məktəbdarlıq fəaliyyəti. H.Zərdabinin (1837-1907)
Azərbaycan maarif və mədəniyyətinin inkişafında xidmətləri.
Mirzə Həsən Rüşdiyyənin (1850-1943)pedaqoji fəaliyyəti və təlim –
tərbiyə haqqında fikirləri
S.M.Qənizаdənin

(1866-1937),

H.Mаhmudbəyоvun

(1864-1928)

mааrifçilik fəаliyyəti və yеni məktəb uğrundа mübаrizəsi.
R.Əfəndiyеvin (1863-1942), Firudin bəy Köçərlinin (1863-1920) həyаtı
elmi-pedaqoji fəaliyyəti. F.B.Köçərlinin

Qori Müəllimlər Seminariyasında və

Qazax Müəllimlər Seminariyasında fəaliyyəti.
Cəlil Мəmmədquluzаdə (1866-1932),Hüseyn Cavid (1882-1941), Mirzə
Ələкbər

Sаbir (1862-1911),Аbbас Səhhət (1874-1908), Məhəmmədаğа

Şаhtахtlı (1848-1930), Fərhаd Аğаzаdə (1880-1931) ,Üzеyir Hаcıbəyоv (18851948), Nərimаn Nərimаnоv (1870-1925) və başqalarının Azərbaycan xalq maarif
və mədəniyyətinin inkişafında xidmətləri.
AZƏRBAYCAN DEMOKRATİK RESPUBLİKASI DÖVRÜNDƏ MƏKTƏB
VƏ PEDAQOJİ FİKİR.
Azərbaycan parlamentinin məktəblərdə ana dilinin (dövlət
haqqında

dilinin ) tədrisi

qərarı. Xalq Maarif Nazirliyinin təşkili. Zaqafqaziya Müəllimlər

Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin Qazaxa köçürülməsi.

Bakı Dövlət

Universitetinin təşkili. Milli dərsliklərin yaradılması və yeni müəllim kadrlarının
hazırlığı.
ADR-in maarif sahəsindəki islahatları. Məmməd Əmin Rəsulzadənin
(1884-1955), Əhməd Cavadın (1892-1939) milli vətəndaşlıq və maarifçilik
xidmətləri.
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SOVET HAKİMİYYƏTİ İLLƏRİNDƏ VƏ SONRAKI MÜSTƏQİLLİK
DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANDA MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKRİN
İNKİŞAFI.
Azərbaycanda Sovet məktəbinin təşkili və pedaqoji elmin təşəkkülü (19201930-cu illər). Azərbaycanda 1940-1950-ci illərdə məktəb və pedaqogika elminin
inkişafına dair. 1960-1970-ci illərdə Sovet hakimiyyətinin süqutuna qədər olan
dövrdə Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikrin inkişafı. Sovet hakimiyyəti
illərində tanınmış pedaqoq və mütəfəkkirlərin Azərbaycanda məktəb və pedaqoji
fikrin inkişafına təsiri.
Sovet

hakimiyyəti

dağıldıqdan

sonra

Müstəqil

Azərbaycan

Respublikasında təhsilin və pedaqoji elmin inkişafı.

AZƏRBAYCAN MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKİR TARİXİNDƏ
HEYDƏR ƏLİYEV MƏRHƏLƏSİ.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat
və fəaliyyəti (1923-2003) gənc nəslə örnəkdir. Azərbaycanda Heydər Əliyevlə
başlayan təhsil islahatları. Heydər Əliyevin təhsilə, elmə, ana dilinə, mədəni irsə
münasibəti. Azərbaycan təhsilinin, maarif və mədəniyyətinin inkişafında Heydər
Əliyevin xidmətləri. Heydər Əliyev gənc nəslin mənəvi tərbiyəsi haqqında. Heydər
Əliyevin Respublika Gənclərinin Birinci Ümumrespublika Forumunda nitqi və
gənclərin qarşısında duran vəzifələr. Heydər Əliyev müəllimlik peşəsi haqqında.
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“PEDAQOGİKA TARİXİ” FƏNNİNƏ DAİR TƏLƏBƏLƏRİN “SƏRBƏST
İŞ” MÖVZULARININ YAZILMASINA DAİR METODİK MƏSLƏHƏT
Tələbələrin “Sərbəst iş” mövzuları üzərində işləməsi fənnin daha dərindən
mənimsənilməsinə kömək etdiyi kimi, onların tədqiqatçılıq bacarığını da inkişaf
etdirir, elmə həvəsini artırır, müstəqil çalışmaq vərdişlərini möhkəmləndirir.
Ali məktəblərimizdə Bolonya prosesinin tətbiqi, təhsilin kredit sisteminə
keçidi tələbələrin daha çox müstəqil çalışmasını tələb edir. Müstəqil çalışan, əməli
fəaliyyət göstərən tələbə daha çox bilik qazanır və öyrənir.
Psixologiyadan məlumdur ki, insan bilik üzərində nə qədər hərtərəfli işləsə,
ona müxtəlif cəhətlərdən yanaşsa, o hafizədə daha möhkəm yer tutur. Çünki, tələbə
material üzərində müstəqil işləyərkən onu hərtərəfli təhlil edir, şüurunda eyni bir
məsələyə bir neçə dəfə qayıtmalı olur. Bütün bunlar həmin materialın hafizədə
uzun müddət qalmasına, praktik əhəmiyyət kəsb etməsinə səbəb olur.
Müasir gənc mütəxəssis yüksək bilik və

dünyagörüşə malik olmaqla

bərabər, həm də tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinə malik olmalı, müstəqil düşünməyi,
müstəqil qərarlar çıxarmağı bacarmalıdır. Bunun üçün də indiki şəraitdə - təhsilin
qlobal

xarakter aldığı bir dövrdə tələbənin proqram materialına sahib olması

minimum tələb hesab edilə bilər, geniş nəzəri bilik və dünyagörüşə sahib olmaq
üçün isə daha çox oxumalı, əlavə və ilk mənbələrdən istifadə etməli və bilikləri
genişləndirmək və tətbiq etmək lazımdır.
Bu baxımdan fənni tədris edən müəllim tələbələrə müstəqil çalışmağı, daha
çox düşünməyi məsləhət görməli, onların tənqidi və yaradıcı təfəkkürünü inkişaf
etdirməlidir.
Təcrübələrdən məlum olur ki, tədris işi yüksək təşkil edilən ali məktəblərdə
tələbələr elmi-tədqiqat işlərinə də böyük həvəs göstərir, “Sərbəst iş” üzərində də
fəallıqla çalışırlar.
“Sərbəst iş” mövzuları tələbələr tərəfindən

sərbəst şəkildə seçilir. Fənn

müəlliminin təklifi ilə də tələbə mövzu götürüb üzərində işləyə bilər. “Sərbəst iş”
tələbənin kiçik elmi tədqiqat işi hesab edilə bilər. Tələbə mühazirədən eşitdiklərini,
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seminar məşğələlərindən öyrəndiklərini, əlavə materiallardan mənimsədiklərindən
istifadə edərək, sərbəst iş üzərində müstəqil olaraq yaradıcı, elmi fəaliyyət göstərir.
Tələbənin sərbəst, müstəqil şəkildə çalışması bir tərəfdən proqram materialının nə
dərəcədə mənimsədiyinin, o biri tərəfdən isə öz biliyini təcrübədə tətbiq etmək
bacarığına malik olub-olmadığının bariz göstəricisidir.
Ali məktəblərdə fənlərin tədrisi prosesində, tələbələr müstəqil işləməyi, ilk
mənbələrdən baş açmağı bacarmalıdırlar. Aparılan elmi-pedaqoji tədqiqatlardan
məlum olur ki, ali məktəb tələbələri hər gün 5-6 saat müstəqil zehni işlə məşğul
olmalı, mütaliə etməli, elmlə məşğul olmalıdır.
Tələbə kitab və ya başqa material üzərində sərbəst çalışan vaxt oradakı
faktlar, həqiqətlər artıq onun malı olur; o əldə etdiyi biliklərə möhkəm inanır.
Belə bilik isə tədricən əqidə və inama çevrilir. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar
ki, biz ali məktəb tələbələrini

biliklər üzərində dərindən,

sərbəst, müstəqil

işləməyə sövq etməklə, eyni zamanda onlarda elmi dünyagörüş də formalaşdırmış
oluruq. Yalnız məsələdən müstəqil surətdə baş çıxararkən adam öz qüvvəsinə
inanır və bunu başqalarının qarşısında müvəffəqiyyətlə müdafiə edir. Tələbə kitab
üzərində bu və ya digər material üzərində sərbəst çalışan vaxt oradakı həqiqətlər
onun bilik və əqidəsinə çevrilir və onda biliyə möhkəm inam yaranır. Tələbələrin
öz üzərində müntəzəm və müstəqil işləmələri onlarda geniş dünyagörüş
formalaşdırmaqla bərabər, həm də faydalı vərdişlər yaradır.
Tələbələrə bir deyil, bir neçə mənbədən istifadə etməyi öyrətmək lazımdır.
Çünki təcrübə göstərir ki, orta məktəbi qurtaran şagirdlərin heç də hamısı sərbəst
şəkildə elmi mənbələr üzərində, müxtəlif kitablar üzərində işləməyi bilmirlər.
Ona görə də birinci kurs tələbələrinə fənn müəllimi tələbələrə müstəqil çalışmaq
üçün, elmi mənbələrdən istifadə etmək üçün lazımi məsləhətlər verməli, tədris
etdiyi mövzularla bağlı ədəbiyyat siyahısı

verməli və onlardan istifadə yollarını

da göstərməlidir.
Təcrübələrdən aydın olur ki, birinci kurs tələbələrinin ilk mənbələr üzərində
işləmələri və onların çıxardıqları nəticələr zəif olur, bəzən səthi və bəzən də
kitabın, jurnalın üzü köçürülür. Lakin, doğru, düzgün məsləhətlər, tövsiyələr
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nəticəsində və tələbələrin də müstəqil işləməsi sayəsində tədricən bu proses inkişaf
edir və tələbələr müstəqil və sərbəst şəkildə mənbələr üzərində işləməyə alışırlar
ki, bu da gələcəkdə onların elmi işlər yazmasına, buraxılış işləri üzərində daha
yaxşı işləmələrinə xeyli köməklik etmiş olur.
Tələbə mövzunu seçdikdən sonra

fənn müəllimi ilə birlikdə plan və

ədəbiyyat siyahısını müəyyənləşdirməlidir. Mövzu ilə bağlı ədəbiyyat oxunur,
təhlil edilir, qeydlər götürülür, çıxarışlar edilir, məntiqi nəticələr çıxarılır,
ümumiləşdirmələr aparılaraq yazıya alınır.
Sərbəst iş yaradıcı şəkildə yerinə yetirilməlidir. Kitabların, qəzet və jurnal
məqalələrinin

üzü

köçürülməməli,

müəlliflərin

fikirləri

olduğu

kimi

götürülməməlidir. Bütün mətnin başlıca məzmununu səciyyələndirən fikrin əsas
məqamları aşkarlanmalı, oxunan materiala, müəllifin fikirlərinə yaradıcı münasibət
göstərilməli, ümumiləşmiş fikirlər, lakonik ifadələr yazılmalıdır.
Əlbəttə, hər hansı bir

“Sərbəst iş” mövzusu

girişlə başlayır, sonra

mövzunun əsas hissəsi işlənilir, sonda isə mövzuya

nəticə vurulur, istifadə

olunmuş ədəbiyyat siyahısı göstərilir.
Tamamlanmış “Sərbəst iş” fənn müəlliminə təhvil verilir. Müəllim onu
oxuyur və qiymətləndirir.
Bunu da xüsusi olaraq qeyd edək ki, təklif olunan “Sərbəst iş”
mövzularından tələbələr elmi iş, kurs işi, referat,

yaxud hər hansı bir

pedaqoji konfransda, Tələbə Elmi Cəmiyyətində məruzə mövzusu kimi də
götürüb işləyə bilər.
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“SƏRBƏST İŞ” MÖVZULARI
1.

Tərbiyənin meydana gəlməsi və mənşəyi ilə bağlı konsepsiyalar

(təkamül, bioloji, psixoloji).
2.

İnsanın mənşəyi və tərbiyənin yaranması ilə bağlı müxtəlif nəzəriyyələr.

3.

İbtidai icma quruluşunda tərbiyə və onun səciyyəvi cəhətləri.

4.

Quldarlıq dövründə təlim-tərbiyə ocaqları, tərbiyə sistemi, pedaqoji

fikirlər.
5.

Antik filosoflar şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsi haqqında.

6.

Feodalizm dövründə məktəblər, pedaqoji fikir və nəzəriyyələr.

7.

Qədim Şərqdə tərbiyə.

8.

Qədim Şumerdə məktəb və tərbiyə.

9.

Qədim türklərdə - Hunlarda, Göytürklərdə tərbiyə.

10. Orxon – Yenisey abidələri üzərində yazılar və onların pedaqoji
əhəmiyyəti.
11. Qədim türk dastanlarında tərbiyənin məqsəd və məzmunu.
12. Qədim Yunanıstanda tərbiyə və məktəb. Sparta və Afinada tərbiyə
sistemi.
13. Sокrаt (b.е.ə. 469-399) şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsi hаqqındа.
14. Təlimdə Sокrаt mеtоdu.
15. Plаtоn (b.е.ə. 427-347) təlim və tərbiyə hаqqındа.
16. Аristоtеl (b.е.ə. 384-322) tarixdə “İlk müəllim” kimi.
17. Аristоtеlin müəllimliк fəаliyyəti.
18. Аristоtеlin yaş dövrləri (0-7- bitкi dövrü; 7-14- hеyvаni dövr, 14-21insani dövr).
19. Qədim Rоmаdа məкtəb və pеdаqоji idеyаlаr.
20. Erkən orta əsrlərdə şərqdə tərbiyə, təhsil və pedaqoji fikir.
21. İslаmdа tərbiyə.
22. İslam müqəddəslərinin tərbiyə haqqında fikirləri.
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23. Məhəmməd Peyğəmbərin (s) tərbiyə, təhsil, bilik və elm haqqında
fikirləri.
24. İslamıyyətdə ilk məktəblər. Suffə, kuttab və məktəblər.
25. «Nizаmiyyə» mədrəsəsinin yaranması.(ХI əsr).
26. Nizаmiyyə mədrəsələrinin Şərqdə yаyılmаsı.
27. Mədrəsələrdə təhsilin məzmunu.
28. Xətib Təbrizinin, Şihabəddin Suhrəverdinin “Nizamiyyə” mədrəsəsində
fəaliyyəti.
29.

İslamda elmin inkişafı və əsas istiqamətləri.

30. Dünya elm və mədəniyyətinin inkişafına müsəlman alimlərinin töhfələri.
31. Erkən orta əsr şərq, türk mütəfəkkirlərinin pedaqoji ideyaları.
32. Ümumislam və ümumşərq maarif və mədəniyyətinin inkişafında erkən
orta əsr şərq mütəfəkkirlərinin tərbiyə, təhsil və şəxsiyyətin mənəvi, əxlaqi
keyfiyyətləri haqqında fikir və ideyaları.
33. Mahmud Kaşqarlının (XI əsr) “Divanü-Lüğət-it-türk” əsərində tərbiyəvi,
əxlaqi fikirlər,
34. Balasaqunlu Yusif xas Hacibin “Qutadqu - bilik”(“Xoşbəxtliyə aparan
bilik”)əsərində tərbiyəvi, əxlaqi fikirlər.
35.

Ədib

Əhməd

Yüknəkinin

“Atabətül-Həqayiq”

(“Həqiqətlərin

astanasında”; “Həqiqətlər heybəsi”) əsərində tərbiyəvi, əxlaqi fikirlər, şəxsiyyətin
mənəvi aləmi məsələləri və bu əsərlərin pedaqoji fikrin inkişafında əhəmiyyəti.
36. Əbu Əli İbn Sinanın (980-1037) “Qanun-e–Tibb” və “Şəfa” əsərlərində
tərbiyə məsələləri və didaktik fikirlər.
37. Biruninin, Qəzzalinin və başqa Şərq mütəfəkkirlərinin pedaqoji ideyaları.
38. Farabinin pedaqoji fikir tarixində yeri.
39. Cəlaləddin Ruminin “Məsnəvi”sində şəxyyətin inkişafı və mənəvi
zənginlikləri.
40. Y.A.Komenskinin pedaqoji görüşləri.
41. Y.A.Komenski (1592-1670) elmi pedaqogikanın banisidir.
42. Y.A.Komenskinin “Böyük didaktika” əsərinin pedaqoji əhəmiyyəti.
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43. Y.A.Komenskinin didaktik fikirləri.
44. Y.A.Komenski sinif-dərs sistemi haqqında.
45. Y.A.Komenskinin didaktik fikirlərində təbiətə müvafiqlik prinsipi.
46. Y.A.Komenski uşaqların yaş dövrləri haqqında.
47. Y.A.Komenski təlimin prinsipləri haqqında.
48. Y.A.Komenskinin “Qızıl qayda”sı - əyanilik prinsipi.
49.

Y.A.Komenski təhsilin məzmunu haqqında.

50. Y.A.Komenskinin dərslikləri.
51. Y.A.Komenski

müəllimin

pedaqoji

fəaliyyətinə

verilən

tələblər

haqqında.
52. Con Lokkun pedaqoji görüşləri.
53. C.Lokkun “Ağ lövhə” nəzəriyyəsi.
54. Jan Jak Russonun pedaqoji görüşləri.
55. Jan Jak Russonun (1712-1773) həyatı və pedaqoji fəaliyyəti.
56. J.J.Russonun “Təbii tərbiyə”, “Azad tərbiyə” nəzəriyyəsi.
57. Russonun “Emil və ya tərbiyə haqqında” əsərində tərbiyə məsələləri.
58. J.J.Russо uşаqlаrın yаş dövrləri və inкişаf mərhələləri hаqqındа.
59. XVIII əsr fransız maarifçilərinin pedaqoji ideyalari.
60. Кlоd Аdriаn Hеlvеtsinin (1715-1771) «Аğıl hаqqındа», “İnsan haqqında,
onun zehni qabiliyyətləri və onun tərbiyəsi haqqında” əsərləri haqqında.
61. K.A.Helvetsi təhsilin dünyəviliyi haqqında.
62. K.A. Helvetsinin qadın və kişilərin bərabər təhsil alması haqqında
fikirləri.
63. Dеni Didrоnun (1713-1784) еlm, incəsənət və sənət еnsiкlоpеdiyаsının
nəşrində хidmətləri.
64. D.Didrо tərbiyə və rеаl təhsil hаqqındа.
65. Didronun tərbiyə haqqında materialist ideyaları.
66. İ.H.Pestalotsinin (1746-1827) həyatı və pedaqoji fəaliyyəti.
67. Pestalotsinin Neyqofda yaratdığı uşaq müəssisəsində pedaqoji fəaliyəti.
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68. Pestalotsinin Burqdorfda uşaq müəssisəsində pedaqoji fəaliyyəti və
pedaqoji eksperimentləri.
69. İ.H.Pestalotsinin “Həyatda atılmışların axşam saatları”, “Linqard və
Gertruda” əsərlərində əsas pedaqoji ideyalar.
70. İ.F.Herbartın (1776-1841) həyatı və pedaqoji fəaliyyəti.
71. Herbart pedaqogikasının fəlsəfi və psixoloji əsasları.
72. Herbartın təlim və tərbiyə haqqında fikirləri.
73. Fridriх Frеbеlin (1782-1852) pеdаqоji idеyаlаrı və fəаliyyəti.
74. Аdоlf Distеrvеqin (1790-1866) pеdаqоji idеyаlаrı və fəаliyyəti.
75. А.Distеrvеqin didакtiк fiкirləri.
76. R.Ouenin pedaqoji fikirləri və pedaqoji fəaliyyəti.
77.

ХIХ əsrin I yаrısındа Rusiyаdа təhsil siyаsəti.

78. ХIХ əsrin I yаrısındа Rusiyаdа pеdаqоji fiкrin inкişаfı.
79. V.Q.Bеlinsкinin (1811-1848) və А.İ.Gеrtsеnin (1812-1870) təhsiltərbiyə hаqqındа fiкirləri.
80. Niкоlаy İvаnоviç Pirоqоvun (1810-1881) pеdаqоji idеyаlаrı və fəаliyyəti.
81. Niкоlаy Аlекsаndrоviç Dоbrоlyubоv (1836-1861) təlim və tərbiyə
hаqqındа.
82. Коnstаntin Dmitriyeviç Uşinsкi (1824-1870) rus еlmi pеdаqоgiкаsının
bаnisi kimi.
83. K.D.Uşinskinin anа dili təlimi idеyаsı və «Аnа dili» məqаləsi.
84.

K.D.Uşinskinin xəlqilik ideyası.

85. Lеv Niкоlаyеviç Tоlstоyun (1828-1910) həyatı və pedaqoji ideyaları.
86. L.N.Tolstoyun «Аzаd tərbiyə idеyаsı» və «Yаsnаyа Pоlyаnа» məкtəbi.
87. Rusiyada Oktyabr İnqilabından (1917) sonra Sоvеt məкtəblərinin təşкili.
88. Görkəmli sovet pedaqoqlari: P.P.Blonski, S.T.Şatski, A.S.Makarenko,
N.K.Krupskaya, A.V.Lunaçarski, V. A.Suxomlinski: həyat və fəaliyyəti, pedaqoji
görüşləri.
89. Pedaqoji fikir tarixində müəllim obrazı.
90. Orta əsr pedaqoji fikrində antik pedaqoji irs.
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91. Cəmiyyətin inkişaf tarixi ilə pedaqogika tarixinin qarşılıqlı əlaqəsi.
92. Azərbaycanda pedaqoji fikrin yaranmasi və inkişafi.
93. V.A.Suxomlonskinin pedaqoji ideyaları.
94. A.S.Makarenkonun tərbiyə sistemi.
95. Müasir pedaqogika elminin inkişaf dövrləri.
96. Təlim və tərbiyənin qarşılıqlı əlaqəsinə tarixi baxış.
97. Sosialist cəmiyyətində təlim və tərbiyənin xarakterik xüsusiyyətləri.
98. Pedaqogika tarixində humanist ideyalar.
99. Azərbaycan xalq pedaqogikasında tərbiyə məsələləri və şəxsiyyətin
mənəvi zənginlikləri.
100. Azərbaycanda qadın təhsilinin yaranması və inkişafı.
101. Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycanda tərbiyə və təhsil
mədəniyyəti və pedaqoji fikirlər.
102. İslama qədərki dövrdə tərbiyə və təhsilin əsas məzmunu və məqsədi.
103. Zərdüşt məktəblərinin yaranması, “Avesta”da tərbiyə məsələləri.
104. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında pedaqoji fikirlər.
105. XI-XII əsrlərdə Azərbaycanda məktəb və mədrəsələr, onların quruluşu və
təhsilin məzmunu.
106. Qətran Təbrizi (1012-1088) və Xətib Təbrizinin (1030-1109) əsərlərində
pedaqoji ideyalar və onların müəllimlik fəaliyyətləri.
107. Xaqani Şirvani (1120-1199) tərbiyə və təhsil haqqında.
108. N.Gəncəvinin (1141-1209) “Xəmsə”sində pedaqoji fikirlər.
109. Nizaminin oğluna nəsihətləri.
110. Nizami yaş dövrlərinin bölgüsü haqqında.
111. Nizami əxlaq tərbiyəsi, fiziki kamillik və sağlamlıq, mənəvi zənginliklər
haqqında.
112. Nəsirəddin Tusinin (1201-1274) pedaqoji ideyaları.
113. N.Tusi və onun “Əxlaqi-Nasiri” əsəri.
114. Nəsirəddin Tusi fəzilətlər və rəzalətlər haqqında
115. Nəimi və Nəsimi yaradıcılığında humanizm tərbiyəsi.
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116. Hurufilikdə şəxsiyyətin mənəvviyyat aləmi
117. Şah İsmayıl Xətai (1487-1524) mənəvi kamillik haqqında.
118. Məhəmməd Füzulinin (1497-1556) təlim-tərbiyə haqqında fikirləri və
nəsihətləri.
119. Qövsi Təbrizinin (XII əsr) və Saib Təbrizinin (1601-1676) əsərlərində
elmin fəziləti, tərbiyə və təhsil haqqında.
120. Molla Vəli Vidadi (1709-1809), Molla Pənah Vaqif (1717-1797) və
Qasım bəy Zakir (1784-1857) tərbiyə haqqında.
121. A.A.Bakıxanovun (1794-1817).
122. Mirzə Kazım bəyin (1802-1870).
123. M.F.

Axundovun

(1812-1878)

pedaqoji

görüşləri

və

pedaqoji

fəaliyyətləri.
124. Mirzə İsmayıl Qasirin (1806- 1900), S. Ə. Şirvaninin (1835-1888),
M.Ş.Vazehin (1792-1852), M.T.Sidqinin(1854-1904), M.M.Nəvvabın (1833-1918)
pedaqojio görüşləri və məktəbdarlıq fəaliyyəti.
125. H.Zərdabinin (1837-1907) Azərbaycan maarif və mədəniyyətinin
inkişafında xidmətləri.
126. S.M.Qənizаdənin

(1866-1937),

H.Mаhmudbəyоvun

(1864-1928)

mааrifçilik fəаliyyəti və yеni məktəb uğrundа mübаrizəsi.
127. R.Əfəndiyеvin (1863-1942), Firudin bəy Köçərlinin (1863-1920) həyаtı
elmi-pedaqoji fəaliyyəti.
128. F.B.Köçərlinin Qori Müəllimlər Seminariyasında və Qazax Müəllimlər
Seminariyasında fəaliyyəti.
129. Cəlil Мəmmədquluzаdənin (1866-1932) Azərbaycan xalq

maarif və

mədəniyyətinin inkişafında xidmətləri və pedaqoji fikirləri.
130. Hüseyn Cavidin (1882-1941) pedaqoji fikirləri, “Rüşdiyyə” və “Səfa”
məktəblərində pedaqoji fəaliyyəti.
131. Mirzə Ələкbər Sаbirin (1862-1911) əsərlərində pedaqoji fikirlər.
132. Аbbас

Səhhətin

(1874-1908),

Azərbaycan

mədəniyyətinin inkişafında xidmətləri və pedaqoji fikirləri.
36
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133. Məhəmmədаğа Şаhtахtlı (1848-1930) Azərbaycan xalq

maarif və

mədəniyyətinin inkişafında xidmətləri və pedaqoji fikirləri.
134. Fərhаd Аğаzаdənin (1880-1931) hətyatı, təhsil illəri və

pedaqoji

fikirləri.
135. Üzеyir Hаcıbəyоvun (1885-1948) Azərbaycan xalq

maarif və

mədəniyyətinin inkişafında xidmətləri və pedaqoji fikirləri.
136. , Nərimаn Nərimаnоvun (1870-1925) Azərbaycan xalq

maarif və

mədəniyyətinin inkişafında xidmətləri və pedaqoji fikirləri.
137. Azərbaycan Demokratik Respublikasi dövründə məktəb və pedaqoji fikir.
138. Sovet

hakimiyyəti

illərində

və

sonraki

müstəqillik

dövründə

Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikrin inkişafi.
139. Azərbaycanda Sovet məktəbinin təşkili və pedaqoji elmin təşəkkülü
(1920-1930-cu illər).
140. Azərbaycanda 1940-1950-ci illərdə məktəb və pedaqogika elminin
inkişafı.
141. Sovet

hakimiyyəti

dağıldıqdan

sonra

Müstəqil

Azərbaycan

Respublikasında təhsilin və pedaqoji elmin inkişafı.
142. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixində Heydər Əliyev mərhələsi.
143. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat
və fəaliyyəti (1923-2003) gənc nəslə örnəkdir.
144. Azərbaycanda Heydər Əliyevlə başlayan təhsil islahatları.
145. Heydər Əliyevin təhsilə, elmə, ana dilinə, mədəni irsə münasibəti.
146. Azərbaycan təhsilinin, maarif və mədəniyyətinin inkişafında Heydər
Əliyevin xidmətləri.
147. Heydər Əliyev gənc nəslin mənəvi tərbiyəsi haqqında.
148. Heydər Əliyevin Respublika Gənclərinin Birinci Ümumrespublika
Forumunda nitqi və gənclərin qarşısında duran vəzifələr.
149. Heydər Əliyev müəllimlik peşəsi haqqında.
150. Müasir dövrdə Azərbaycanın

görkəmli pedaqoq alimləri və onların

tədqiqat sahələri
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