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TƏDQİQATIN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ 
 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Azərbaycanda 
uğurla həyata keçirilən təhsil islahatlarına dair direktiv sənədlər 
yetişən nəslin ekoloji tərbiyəsinin formalaşdırılması ilə bağlı 
ümumtəhsil məktəblərində çalışan fənn müəllimləri və dərsdənkənar 
tədbirlərə rəhbərlik edən şəxslər qarşısında mühüm vəzifələr qoyur. 
Bu vəzifələrin müvəffəqiyyətli həlli üçün orta ümumtəhsil məktəb-
lərində çalışan sinif müəllimləri məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil 
işlər həyata keçirməlidirlər. 

Müasir dünyada yaşanan problemlərin kəskinliyi pedaqoji 
nəzəriyyə və məktəb praktikası qarşısında gənc nəsli bütün canlılara 
diqqətli, məsuliyyətli münasibət ruhunda tərbiyə etmək vəzifəsi 
qoymuşdur. Ekoloji tələblərin hər bir insanın davranış normasına 
çevrilməsi üçün uşaqlıqdan ətraf mühitin, xüsusən bütün canlıların 
vəziyyəti üçün məqsədyönlü məsuliyyət hissi tərbiyə etmək lazımdır. 

Gənc nəsli bu missiyanı yerinə yetirməyə hazırlamaq siste-
mində insanın təbii və sosial mühit haqqında biliklərin mənim-
sənilməsinin, dünyanın vahid mənzərəsi ilə tanış olmasının ilkin 
mərhələsi hesab edilə bilən ibtidai məktəbin rolu böyük əhəmiyyət 
daşıyır. 

Ümumiyyətlə, ölkəmizdə yetişən nəsli diqqətdə saxlamaqla 
təbiətə həssas və qayğıkeş münasibət bəsləməyi təlqin edən bir sıra 
tədbirlər həyata keçirilir. Bu sahədə həyata keçirilən məqsədyönlü, 
planlı və mütəşəkkil işləri, o cümlədən ekologiya sahəsində aparılan 
islahatları qeyd etmək vacibdir. 

Azərbaycanda təbii mühitin qorunması dövlətin ən vacib siyasi, 
iqtisadi və sosial vəzifələrinə aid edilir. Bununla yanaşı, Respub-
likamızda ekoloji problemlərinin həlli sahəsində beynəlxalq təşkilat-
ların da fəaliyyəti xeyli genişlənmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respub-
likasının həm Avropa, həm də Asiya ölkələrindəki ekologiya 
təşkilatları ilə müntəzəm əlaqələri mövcuddur. Hansı ki, bu əlaqələr 
müxtəlif tədbirlər yolu ilə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil olaraq 
həyata keçirilir. 

Müstəqillik qazandığımız illərə qədər ekoloji bəlalara qarşı 
beynəlxalq tədbirlərin keçirilməməsi səbəbindən ölkəmizin 
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ərazisində çoxsaylı ekologiya problemləri yaranmışdır. Müstəqillik 
qazandığımız illərdən etibarən Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 
uzaqgörən siyasəti nəticəsində ekoloji bəlaların aradan qaldırılmasına 
yönəldilən beynəlxalq tədbirlərin mütəmadi olaraq təşkil edilməsini 
yaxşı hal kimi qeyd etmək lazımdır.  

 “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respubliksaının Qanununda 
(2009) orta ümumtəhsil məktəbləri qarşısında qoyulan vəzifələr 
nəzər nöqtəsinə çəkilərkən kiçikyaşlı məktəblilərin təbiətə həssas və 
qayğıkeş münasibətinin formalaşdırılması ilə bağlı bir sıra maddələr 
mövcuddur. Bu maddələrin birində qeyd edilir ki,“dövlətimiz 
uşaqların erkən yaş dövründən intelektual, fiziki və psixi inkişafını, 
sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsini, istedad və qabiliyyətinin üzə 
çıxarılmasını, sağlamlığının qorunmasını, estetik tərbiyəsini, təbiətə 
və insanlara həssas münasibətinin formalaşmasını təmin edir”1 

Ölkəmizin orta ümumtəhsil məktəblərində yetişən nəslin 
ekoloji tərbiyəsinin inkişafına, ətraf mühitə qayğıkeş və həssas 
münasibətin formalaşdırılmasına aid bir sıra zəruri işlər həyata 
keçirilir. Belə ki, orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin sırf 
ekoloji tərbiyəsinə xidmət edən fənlərin keçirilməsi zəruri 
sayılmışdır. Bu fənlər içərisində “Azərbaycan dili” və “Həyat bilgisi” 
fənləri haqqında danışılan problemin müvəffəqiyyətli həlli 
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. “Azərbaycan dili” və 
“Həyat bilgisi” fənlərini tədris edən müəllimlərin səyi ilə kiçikyaşlı 
məktəblilərin ekoloji tərbiyəsinin formalaşdırılması, onlara təbiətə 
həssas və qayğıkeş münasibət bəsləməyi öyrətmələri elmi, pedaqoji, 
metodik cəhətdən mühüm aktuallıq kəsb edir.  

İbtidai siniflərdə “Həyat bilgisi” fənnini tədris edən müəllim-
lərin həyata keçirdikləri belə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil 
işlərin əsasında ibtidai sinif şagirdlərində təbiətə, ətraf mühitə həssas 
və qayğıkeş münasibətin formalaşdırılması dayanır. Buna görə ilk 
növbədə fənlərin tədrisində kiçikyaşlı məktəblilərə təbiətə həssas və 
qayğıkeş münasibət bəsləməyi öyrətmək üçün bir sıra məqsədyönlü 
iş aparmaq lazım gəlir. 

                                                           
1“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, Qanun nəşriyyatı, -
2009, - 109 s. 
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 Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 
Strategiyasında əsas istiqamətlərdən biri səriştəyə əsaslanan təhsilin 
məzmununun yaradılmasıdır. Burada ibtidai sinif müəllimlərinin 
peşəkarlığa əsaslanaraq şagirdlərin şəxsiyyətyönlü səviyyələrini 
yüksəldə bilmələri nəzərdə tutulur. Hər bir ibtidai sinif müəllimi öz 
səriştəsinə əsaslanaraq şagirdlərə biliklərin əsaslarını verməklə 
yanaşı, onların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasını da təmin etməli, 
şəxsiyyətyönlü təhsilin məzmununun yaradılması prosesində kiçik-
yaşlı məktəblilərə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətin formalaş-
dırılmasını da önə çəkməlidir. Qeyd edilənlər tədqiqat probleminin 
aktual olmasını özündə ifadə edir.  
 Tədqiqat probleminin aktuallığını əsaslandıran amillərdən biri 
də ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən Milli kurikuluma dair direktiv 
sənədlərdə kiçikyaşlı məktəblilərin ekoloji tərbiyəsi ilə bağlı nəzərə 
alınması zəruri sayılan tövsiyələrin verilməsidir. Milli kurikuluma 
dair sənədlərdə göstərilir ki, “Həyat bilgisi” fənni üzrə şagirdlər öz 
hüquqlarını hərtərəfli bilməlidirlər. Çünki “Həyat bilgisi” fənninin 
tədrisində kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həssas və qayğıkeş müna-
sibətlərin formalaşdırılması mümkün sayılır. Həmin sənədlərin 
birində göstərilir ki, “Həyat bilgisi” fənnini öyrənməklə şagird:  

“-öz hüquqlarını dərk etməsini, başqalarının hüquq və azad-
lıqlarına hörmətlə yanaşmasını, onu əhatə edən insanlara, təbiətə, 
ekologiyaya həssas və qayğıkeş münasibət bəsləməsini nümayiş 
etdirir, həmin məsələlərlə bağlı şəxsi fikirlərini bildirir; 

-insan həyatı və sağlamlığının qorunması ilə bağlı ən zəruri 
təhlükəsizlik qaydalarını izah edir; 

-düzlük, ədalətlilik, humanistlik, rəhmdillik nümayiş etdirir, bu 
mənəvi keyfiyyətlərin mahiyyəti barədə mülahizələrini şərh edir; 

-iqtisadi biliklərdən məişətdə istifadə edir; 
-təbiətə, ekologiyaya həssas və qayğıkeş yanaşmaqla təbiət 

hadisələri üzərində müşahidələr aparır və onlara münasibət bildirir; 
-cəmiyyətdə baş verən hadisələri öz yaş səviyyəsinə uyğun şərh 

edir.”2  

                                                           
2 Hüseynova G.A. Kurikulum təliminə praktiki baxış. III nəşr. Hədəf Nəşrləri. – 
Bakı: -  2017,  s.24-25 
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Haqqında danışılan problemin ədəbiyyatda qoyuluşunu nəzər-
dən keçirdikdə məlum olur ki, ölkəmizdə bu problem iki əsas 
istiqamət üzrə tədqiq olunur: Birinci istiqamət üzrə aparılan tədqi-
qatlar ümumi ekologiya probleminə, ikinci istiqamət üzrə aparılan 
tədqiqatlar isə pedaqoji kontekstə, ekoloji tərbiyə mövzusunda çap 
olunan əsərlərə əsaslanır. Ekoloji tərbiyə ilə bağlı pedaqoji aspektdə 
aparılan tədqiqatlar əsasında nəşr olunan əsərləri nəzərdən keçirərkən 
məlum oldu ki, müstəqillik illərinə qədər pedaqoji istiqamətdə çap 
olunan əsərlərdə, o cümlədən pedaqogikaya aid dərslik və dərs 
vəsaitlərində müəlliflər (M.M.Mehdizadə, M.Ə.Muradxanov, 
T.M.Əfəndiyev, İ.İ.Vəlixanlı, A.N.Kərimov, M.Ə. Məmmədov və b.) 
tərbiyənin bir neçə tərkib hissələrinə dair fəsillər və paraqraflar 
hazırlasalar da, şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi ilə bağlı heç bir qeydlər 
aparmamışlar. Yalnız müstəqillik illərində Azərbaycanın pedaqoq 
alimləri pedaqogikaya aid dərslik və dərs vəsaitlərində ekoloji 
tərbiyə problemini də tərbiyənin tərkib hissələrindən biri kimi təsnif 
etmişlər.  

N.M.Kazımov, Ə.Ş.Həşimov, Y.R.Talıbov, Y.Ş.Kərimov, 
Z.İ.Qaralov, F.B.Sadıqov, A.O.Mehrabov, A.N.Abbasov, F.A.Rüs-
təmov, T.Y.Dadaşova, H.Ə.Əlizadə, H.Ş.Mustafayeva, S.D.Quliyev, 
İ.H.Cəbrayılov, H.H. Əhmədov, M.H.Nəzərov, A.R.Babayeva, 
L.N.Qasımova, M.A.İsmixanov kimi pedaqoq alimlərin əsərlərində 
ekoloji mədəniyyət, ekoloji təhsil və tərbiyənin məzmunu, mahiyyəti 
ilə bağlı dəyərli fikirlər olsa da, kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə 
həssas və qayğıkeş münasibətin formalaşdırılması ilə bağlı elmi 
yanaşmalar yoxdur.  

Təbiət aləmi pedaqogikada uzun müddətdir ki, kiçikyaşlı 
şagirdlərin təhsil və tərbiyəsində ən mühüm amillərdən biri kimi 
tanınıb. Onunla ünsiyyətdə olan, onun obyekt və hadisələri ilə tanış 
olan kiçik məktəb yaşlı şagirdlər tədricən yaşadıqları dünyanın 
dərkinə səy göstərir, flora və faunanın heyrətamiz müxtəlifliyini kəşf 
edir, təbiətin insan həyatındakı roluna dair biliklərinin dəyərini 
qiymətləndirir, onlara qayğıkeş münasibət bəsləyir, təbii sərvətlərin, 
yeni həyat formalarının qorunması və artırılmasına qayğı göstərməyə 
təşviq edən mənəvi və estetik hisslər və təcrübələr yaşayırlar.  
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İbtidai sinif şagirdlərində təbiətə qayğıkeş münasibətin 
formalaşması və inkişafının, ekoloji mədəniyyətin formalaşmasının 
əsasını təbiətlə insanın (cəmiyyətin) qarşılıqlı əlaqəsi haqqında 
müəyyən məlumatları özündə əks etdirən ibtidai sinif kurikulum-
larının məzmunu təşkil edir. Məsələn, humanitar və estetik tərbiyənin 
məzmunu (dil, bədii qiraət, musiqi, təsviri sənət) kiçikyaşlı şagird-
lərin emosional ahəngdar təəssüratlarını zənginləşdirməyə imkan 
verir, dəyər mühakimələrinin inkişafına, təbiətlə tam ünsiyyətə və 
bacarıqlı davranışa kömək edir. Məlumdur ki, sənət əsərləri rəng-
lərin, formaların, səslərin, qoxuların müxtəlif təzahürlərində olduğu 
kimi, həqiqi təbiət bizi əhatə edən dünya haqqında bilik mənbəyi, 
həyatın müxtəlif formalarını dərk etməyin mühüm vasitəsi kimi 
xidmət edir. 

Beləliklə, tədqiqatın aktuallığı aşağıdakı ziddiyyətlərin 
olması ilə əlaqədardır: 

- Sosial-pedaqoji səviyyədə ziddiyyət: Təhsilin ilkin mərhə-
ləsində olan şagirdlərdə həyatın müxtəlif formalarına hörmətli 
münasibət formalaşdırmağın vacibliyi ilə, bu problemin nəzəri və 
praktiki işlənməsinin aşağı səviyyədə olması, real həyatda obyektiv 
ekoloji dünyagörüşü dəyərləri ilə pedaqoqun fəaliyyəti arasındakı 
təzadlar; 

- Elmi və nəzəri xarakterli ziddiyyət: Bir tərəfdən, kiçikyaşlı 
məktəblilər arasında təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətlərin 
inkişaf etdirilməsi, təbiətlə harmoniyada yaşamaq bacarığının forma-
laşdırılması zəruridir, digər tərəfdən, eyni problem pedaqogika 
elmində öz həllini tapmamışdır. 

- Elmi və metodiki mahiyyət: Bir tərəfdən, şagirdlərdə ekoloji 
dünyagörüşü formalaşması prosesini yaxşılaşdırmaq üçün təcrübəyə 
ehtiyac var, digər tərəfdən, onun elmi və metodiki dəstəyi zəifdir. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti.  
Tədqiqatın obyekti kiçikyaşlı məktəblilərin təbiətə həssas və 

qayğıkeş münasibətin formalaşdırılması prosesidir. 
 Tədqiqat işinin predmeti kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həs-

sas və qayğıkeş münasibət formalaşdırılması üzrə işin sisteminin 
reallaşdırılması prosesidir. 
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Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Tədqiqatın məqsədi fən-
lərin tədrisi və dərsdənkənar tədbirlər prosesində kiçikyaşlı məktəb-
lilərdə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətin formalaşdırılması 
üçün ən optimal yol və imkanları müəyyənləşdirmək və həmin yol və 
imkanlardan istifadənin səmərəli formalarını göstərməkdən ibarətdir.  

Tədqiqatın məqsədi, obyekti və predmetidən irəli gələn aşa-
ğıdakı vəzifələri qarşıya qoyulmuşdur: 

- Kiçikyaşlı məktəblilərdə ətraf mühitə həssas və qayğıkeş 
münasibət anlayışının mahiyyətini aydınlaşdırmaq. 

- Elmi-pedaqoji ədəbiyyatda, məktəb təcrübəsində problemin 
qoyuluşunu və pedaqoji-psixoloji əsaslarını araşdırıb təhlil edərək 
ümumiləşdirmək. 

- İbtidai siniflərdə “Azərbaycan dili” və “Həyat bilgisi” 
fənnlərinin tədrisi prosesində kiçikyaşlı məktəblilərə ətraf mühitə 
həssas və qayğıkeş münasibət bəsləməyi öyrətməyin imkan və 
yollarını aşkara çıxarmaq. 

- Dərsdən və məktəbdən kənar tədbirlərdə kiçikyaşlı məktəb-
lilərə həssas və qayğıkeş münasibətin aşılanması imkanlarını düzgün 
müəyyənləşdirmək. 

- Kiçikyaşlı məktəblilərdə ətraf mühitə həssas və qayğıkeş 
münasibətin formalaşması üçün pedaqoji şərtləri inkişaf etdirmək və 
sınaqdan keçirmək. 

- Pedaqoji eksperiment vasitəsilə tədqiqatın fərziyyəsində 
qoyulan elmi ideyaların doğru olduğunu sübuta yetirmək. 

Tədqiqatın fərziyyəsi. Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai 
siniflərində kiçikyaşlı məktəblilərin ekologiyaya və ətraf mühitə 
həssas və qayğıkeş münasibətin formalaşdırılması o zaman reallaşa 
bilər ki, əgər: 

- kiçikyaşlı məktəblilərə ibtidai siniflərdə “Azərbaycan dili” 
və “Həyat bilgisi” fənninin tədrisi prosesində ətraf mühitə həssas və 
qayğıkeş münasibətin aşılanması imkanları və yolları üzə çıxarılarsa; 

- dərsdənkənar və məktəbdənkənar tədbirlərdə kiçikyaşlı 
məktəblilərdə ətraf mühitə həssas və qayğıkeş münasibətin aşılan-
ması yolları düzgün müəyyənləşdirilərsə I-IV sinif şagirdlərində tə-
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biətə, ətraf mühitə həssas və qayğıkeş münasibətin formalaşdırılması 
müvəffəqiyyətlə inkişaf edər. 

Tədqiqatın metodları. Tədqiqat prosesində irəli sürülən fər-
ziyyəni həll etmək üçün müşahidə, müsahibə, nəzəri təhlil, sənədlərin 
öyrənilməsi, anket sorğusu və pedaqoji eksperiment kimi tədqiqat 
metodlarından istifadə olunmuşdur. 

Müdafiəyə aşağıdakı müddəalar çixarılır. 
1. İbtidai siniflərin “Azərbaycan dili” dərslərində kiçikyaşlı 

məktəblilərə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibət bəsləməyin 
öyrədilməsi onların ekoloji tərbiyəsinin inkişafı baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.  

2. İbtidai siniflərin “Həyat bilgisi” dərslərində şagirdlərə 
təbiətə həssas və qayğıkeş münasibət bəsləməyi öyrətməyin imkan 
və yollarının aşkara çıxarılması haqqında danışılan problemin 
müvəffəqiyyətli həlli baxımından çox faydalıdır.  

3. Dərsdən və məktəbdənkənar tədbirlərdə kiçikyaşlı məktəb-
lilərə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibət öyrətməyin faydası 
çoxdur.  

4. Kiçikyaşlı məktəblilərə təbiətə həssas və qayğıkeş münasi-
bətlər aşılamaq onların ekoloji tərbiyəsinin günün tələbləri səviyyə-
sində formalaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

5. Problemlə bağlı pedaqoji eksperimentin mərhələlər üzrə 
aparılması, irəli sürülən işçi fərziyyənin doğru olduğunu sübuta 
yetirməkdən çox asılıdır.  

Tədqiqatın elmi yeniliyini aşağıdakı cəhətlər müəyyənləşdi-
rir:  

- İlk dəfə olaraq kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həssas və 
qayğıkeş münasibətlərin formalaşması kimi vacib bir problem 
tədqiqata cəlb edilmişdir. 

- Kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həssas və qayğıkeş münasi-
bətlərin formalaşmasının mahiyyəti, məzmunu, komponentləri müəy-
yən olunmuş, qabaqcıl məktəb və müəllim təcrübəsi, eksperiment-
lərin nəticələri əsasında onun həyata keçirilməsinin yolları, formaları 
və vasitələri dəqiqləşdirilmişdir. 

- Kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həssas və qayğıkeş 
münasibətlərin formalaşması prosesinin effektivliyini təmin edən 
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qarşılıqlı inteqrasiya olunmuş pedaqoji şərait kompleksinin yaradıl-
masına dair yeni nəzəri sistem irəli sürülmüşdür. 

- Kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həssas və qayğıkeş müna-
sibətlərin formalaşmasının qanunauyğunluqları, meyarları və səviyyə 
göstəriciləri aydınlaşdırılmış, ehtimal olunan boşluqlar aşkar edil-
mişdir ki, bu da onların məktəb mərhələsində meydana gəlməsinin 
qarşısını almağa imkan verir. 

Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti. Tədqiqat zamanı kiçikyaşlı 
məktəblilərdə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətlərin formalaş-
dırılması ilə bağlı işin mahiyyəti, məzmunu, məqsəd və vəzifələri, 
nəzəri əsasları müəyyənləşdirilmişdir.  

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti. Problemlə bağlı iş sisteminin, 
əsas elmi ideyaların, eləcə də, tədqiqatın nəticələri ilə bağlı təkliflərin 
ibtidai sinif müəllimlərinə metodik köməklik göstərəcəyi şübhəsizdir. 
İbtidai sinif müəllimlərinə təqdim edilən iş metodikası onlara 
kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətin 
formalaşdırılması işi ilə bağlıdır.  

Tədqiqat əsərində irəli sürülən elmi ideyalar pedaqogika 
elminə töhvələr verəcək, pedaqoji fikir tarixini zənginləşdirəcəkdir.  

Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiyanın mövzusu Respublika 
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası Pedaqogika və 
Psixologiya Problemləri üzrə Elmi Şurasının 28 iyun 2016-cı il 
tarixli iclasında qeydə alınmış və Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi 
şurasının 23 sentyabr 2016-cı il tarixli iclasında (protolol №01) 
təsdiq edilmişdir. Təklif edilən iş sistemi Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının şəhər məktəblərində, o cümlədən 11, 12, 15 saylı və 
Heydər Əliyev adına tam orta məktəblərdə, Şərur və Şahbuz 
rayonlarının Qarxun, Kükü kənd məktəblərinin ibtidai siniflərində 
tətbiq olunmuşdur. Dissertasiyada öyrənilən problemlə bağlı Azər-
baycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestsiya Komisiyasının 
təsdiq etdiyi nüfuzlu jurnallarda ümumilikdə 15 elmi məqalə və 
konfrans materialı nəşr olunmuşdur ki, onlardan 3 məqalə və 1 
konfrans materialı xaricdə nəşr etdirilmişdir.  

Dissertasiya Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Pedaqogika 
və psixologiya” kafedrasında yerinə yetirilmişdir. 
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Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi və 
işarə ilə ümumi həcmi. “Giriş” 10 səhifə - 17 335 işarə, I fəsil 78 
səhifə -148 225 işarə, II fəsil 52 səhifə - 89 250 işarə, “Nəticə və 
təkliflər” 4 səhifə - 7645 işarə, Ümumi həcmi 161 səhifə – 262 455  
işarə. 

 
DİSSERTASİYANIN ƏSAS MƏZMUNU 

 
Girişdə tədqiqatın aktuallığı əsaslandırılır, problemin işlənmə 

dərəcəsi, obyekt və predmeti, məqsəd və vəzifələri, tədqiqatın 
metodları, müdafiəyə çıxarılan müddəalar, elmi yeniliyi, nəzəri və 
praktik əhəmiyyəti, işin aprobasiyası və tətbiqi, dissertasiyanın 
quruluşu və həcmi barədə yığcam məlumat verilir.  

Dissertasiyanın “Kiçikyaşli məktəblilərdə təbiətə həssas və 
qayğikeş münasibətin formalaşdirilmasi işinin nəzəri məsələləri” 
adlanan birinci fəsli 3 paraqrafdan ibarətdir. “Kiçikyaşli məktəb-
lilərdə təbiətə həssas və qayğikeş münasibətin formalaşdırılması 
işinin mahiyyəti, məzmunu, məqsəd və vəzifələri” adlanan birinci 
paraqrafda kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həssas və qayğıkeş 
münasibətin formalaşdırılması prosesinin əsas mahiyyəti aydınlaş-
dırılmış, işin məzmunu elmi-pedaqoji, metodik əsaslarla şərh edil-
miş, məqsəd və vəzifələri haqqında ümumi məlumat verilmişdir. 
Qeyd edilmişdir ki, I-IV siniflərdə “Azərbaycan dili”, “Həyat bilgisi” 
fənlərinin tədrisi prosesində kiçikyaşlı məktəblilərə təbiətə həssas və 
qayğıkeş münasibət bəsləməyi öyrətməkdən ötrü şagirdlərə ekoloji 
tərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, məqsəd və vəzifələri barədə məlu-
matların, informasiyaların verilməsi məqsədəuyğundur. İbtidai sinif-
lərdə şagirdləri ekoloji tərbiyə ilə bağlı nəzəri məlumatlarla silahlan-
dırmaq üçün sinif müəllimlərinə bu barədə müəyyən tövsiyələrin 
verilir. Ekoloji tərbiyənin əsas məqsədi və müasir inkişaf mərhə-
lələri, təbiət və insanın təbiətə münasibətinin sosial şərtlənməsi 
prinsipləri təhlil edilir. Ekoloji tərbiyə ilə bağlı elə məlumatlar var ki, 
onların bütün ibtidai sinif şagirdlərinə çatdırılması zəruridir. Belə 
məlumatlardan biri ekoloji tərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, məqsəd 
və vəzifələri ilə bağlı olan nəzəri biliklərdir. Həmin nəzəri bilikləri 
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ibtidai sinif şagirdlərinə çatdırarkən ilk növbədə ekoloji tərbiyənin ən 
münasib elmi tərifinin düzgün verilməsinə diqqət etmək lazımdır. 

Məlum olduğu kimi, elmi-pedaqoji ədəbiyyatda ekoloji 
tərbiyəyə müxtəlif məzmunlu və müxtəlif formalı təriflər verilir. 
Lakin morfoloji tərkibinə və leksik strukturuna görə bir o qədər 
yüklənməmiş cümlələr, ibtidai sinif şagirdləri üçün aydın olan söz 
birləşmələri ilə zəngin tərifi seçmək daha məqsədəuyğun hesab 
olunur. Belə ki, bu paraqrafda ekoloji şüur, ekoloji bilik, ekoloji 
təhsil, ekoloji təfəkkür, ekoloji dünyagörüşü, ekoloji fəaliyyət, 
ekoloji mədəniyyət, ekoloji etika, ekoloji davranış anlayışlarının 
mahiyyəti, məqsədi, vəzifələri geniş şəkildə öz əksini tapır. 

“Problemin elmi – pedaqoji ədəbiyyatda qoyuluşu və mək-
təb təcrübəsinin müasir vəziyyəti” adlanan ikinci paraqrafda 
kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətin 
formalaşdırılması problemi ilə bağlı elmi-pedaqoji ədəbiyyat araş-
dırılmış və təhlil edilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, problemlə bağlı 
kiçikyaşlı məktəblilərin ekoloji tərbiyəsi ilə bağlı bir sıra elmi 
məqalələr dərc edilmiş, kitablar, dərs vəsaitləri və monoqrafik əsərlər 
hazırlanmışdır. Pedaqoji aspektdə dərc olunan bir sıra tədqiqat 
əsərlərində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi məsələləri önə çəkilir. 
Ölkəmizin bir sıra alimləri, o cümlədən N.M.Kazımov, Y.R.Talıbov, 
Ə.Ş.Həşimov, Ə.Ə.Ağayev, F.B.Sadıqov, A.N.Abbasov, H.Ə.Əli-
zadə, H.H.Əhmədov və bu kimi digər görkəmli pedaqoqlarımız 
tərəfindən hazırlanan “Pedaqogika” adlı dərslik və dərs vəsaitlərində 
məktəblilərin ekoloji tərbiyəsi ilə bağlı sanballı ideyalar irəli sürülsə 
də, kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətin 
formalaşdırılması ilə bağlı müddəalar irəli sürülməmiş, hətta töv-
siyyə və məsləhətlər verilməmişdir. Problemin ədəbiyyatda qoyu-
luşunu təhlil edərkən dərsliklərin də nəzərdən keçirilməsini məqsədə-
müvafiq hesab etdik. Bu zaman problemlə bağlı olan dərsliklərin 
təhlilinə geniş yer verməyi lazım bildik. Çünki tədqiqat planımıza 
uyğun olaraq biz ibtidai siniflərdə tədris olunan “Azərbaycan dili” və 
“Həyat bilgisi” dərsliklərində mövcud olan ekoloji tərbiyə 
məsələlərini öyrənməyi nəzərdə tutmuşuq. Məhz ona görə də öncə I-
IV siniflərin “Azərbaycan dili” dərsliklərində kiçikyaşlı məktəblilərə 
təbiətə həssas və qayğıkeş münasibət bəsləməyi öyrədən fikirlərin, 
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pedaqoji yanaşmaların, didaktik əsasların ekoloji tərbiyə cəhətdən 
hansı səviyyədə qoyulmasını təhlilə cəlb etməyi məqsədəmüvafiq 
hesab etdik. Bu paraqrafda Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil 
məktəblərinin timsalında Naxçıvan Muxtar Respublikasının orta 
ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərində problemin məktəb 
təcrübəsində qoyuluşu öyrənilərək ümumiləşdirilmişdir. Həmçinin 
pedaqoji eksperimentin müəyyənedici mərhələsi üçün faktlar 
seçilmiş, ümumiləşdirilmiş və toplanılan faktlar əsasında problemin 
vəziyyəti cədvəllərdə əks olunmuşdur.  

Birinci fəslin sonuncu paraqrafı “Kiçikyaşlı məktəblilərdə 
təbiətə həssas və qayğıkeş münasibət formalaşdırmağın pedaqoji, 
psixoloji əsasları” adlanır. Bu paraqrafda kiçikyaşlı məktəblilərdə 
təbiətə həssas və qayğıkeş münasibət formalaşdırmağın həm pedaqoji 
əsasları, həm də psixoloji əsasları müəyyənləşdirilərək təsnif 
olunmuşdur. “Azərbaycan dili”, həm də “Həyat bilgisi” fənlərinin 
tədrisində problemin pedaqoji əsaslarını müəyyənləşdirərkən ilk 
növbədə pedaqoji prosesdə istinad olunan prinsiplərin və tətbiq 
olunacaq üsulların sisteminin düzgün müəyyənləşdirməsinin yolları 
göstərilir. Qeyd olunur ki, pedaqoji prosesdə hər hansı bir tərbiyə 
probleminin həlli zamanı müvafiq prinsiplərə istinad olunması və 
müəyyən üsulların tətbiq edilməsinin əhəmiyyəti böyükdür. Ona görə 
ki, həm “Azərbaycan dili”, həm də “Həyat bilgisi” fənlərinin təd-
risində problemin pedaqoji əsaslarını müəyyənləşdirərkən ilk növ-
bədə pedaqoji prosesdə istinad olunan prinsiplərin və tətbiq olunacaq 
üsulların sistemini düzgün müəyyənləşdirmək lazım gəlir. Məhz ona 
görə də ilk növbədə ibtidai siniflərin “Azərbaycan dili” və “Həyat 
bilgisi” dərslərində kiçikyaşlı məktəblilərə təbiətə həssas və qayğıkeş 
münasibətin bəslənilməsi hissinin formalaşdırılması zamanı müvafiq 
pedaqoji prinsip və üsullara riayət etməyin əsaslarının müəyyən-
ləşdirilməsini məqsədəmüvafiq hesab etdik. Hər iki fənnin tədrisi 
prosesində kiçikyaşlı məktəblilərə təbiətə həssas və qayğıkeş mü-
nasibəti bəsləməyi öyrədən zaman ümumpedaqoji prinsiplərə istinad 
etməyin əsaslarını müəyyənləşdirdik. Paraqrafda kiçikyaşlı məktəb-
lilərdə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətin formalaşdırılmağın 
pedaqoji əsasları kimi müvafiq prinsiplər, üsullar sistemə salınmış və 
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onların tətbiqi yolları göstərilmişdir. Problemin psixoloji əsasları 
aydınlaşdırılaraq belə bir ümumiləşdirmə aparılır: 

- Kiçikyaşlı məktəblilərin təbiətə həssas və qayğıkeş 
münasibət bəsləmələrini öyrənmək üçün ilkin olaraq onlara psixoloji 
cəhətdən düzgün yanaşmaq lazımdır. 

- Kiçikyaşlı məktəblilərə təbiətə həssas və qayğıkeş müna-
sibəti öyrətmək üçün ilk növbədə onların tələbatları, motivləri, 
emosional halətləri, hissləri dərindən öyrənilməlidir. 

- Şagird şəxsiyyətinin təbiətə münasibətini öyrənmək üçün 
şagirdlərin psixi xassələrini və psixoloji xüsusiyyətlərini dərindən 
öyrənmək vacib sayılır.  

Dissertasiyanın ikinci fəsli “Təlim-tərbiyə prosesində kiçik-
yaşlı məktəblilərə ətraf mühitə həssas və qayğıkeş münasibətin 
aşılanması imkanları və yolları” adlanır. İkinci fəsil 3 paraqrafı 
əhatə edir. Bu fəslin “Azərbaycan dili fənninin tədrisi zamanı 
kiçikyaşlı məktəblilərdə ətraf mühitə həssas və qayğıkeş müna-
sibət formalaşdırmağın imkanları” adlanan birinci paraqrafında 
ibtidai siniflərdə tədris olunan bütün fənlərin kiçikyaşlı məktəblilərə 
təbiətə həssas və qayğıkeş münasibət bəslməyi öyrətmək imkanları 
olduğu vurğulanır. Bu fənlər içərisində “Azərbaycan dili” və “Həyat 
bilgisi” fənlərinin kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həssas və qayğıkeş 
münasibət formalaşdırmaq baxımından daha geniş imkanlara malik 
olması, bu fənləri tədris edən ibtidai sinif müəllimlərinin də 
kiçikyaşlı məktəblilərə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibət bəslə-
məyi öyrətmək üçün bir sıra səmərəli yolları göstərilir. “Azərbaycan 
dili” fənninin tədrisi prosesində kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə 
həssas və qayğıkeş münasibət formalaşdırmağın imkanları və yolları 
barədə ətraflı məlumat verilir. “Azərbaycan dili” və “Həyat bilgisi” 
fənninin tədrisi prosesində kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həssas və 
qayğıkeş münasibətin formalaşdırmağın imkanları aydınlaşdırılmış, 
onların bir qisminə dair öyrədici-didaktik materiallar hazırlanmışdır. 
Etnopedaqoji materiallar içərisində təbiət hadisələrinə həsr olunan 
çoxsaylı nümunələr mövcuddur. Həmin öyrədici-didaktik materiallar 
eksperimental siniflərdə tətbiq edilərək sınaqdan keçirilmişdir. 
Alınan nəticələrin səmərəsi cədvəllərdə öz əksini tapmışdır.  
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İkinci fəslin ikinci paraqrafında “Həyat bilgisi” fənninin 
tədrisində ətraf mühitə qayğıkeş münasibət formalaşdırmağın imkan-
ları və yolları təhlil edilərək müvafiq ümumiləşdirmələr aparılmışdır. 
“Həyat bilgisi fənninin tədrisində ətraf mühitə qayğıkeş 
münasibət formalaşdırmağın imkanları və yolları” adlanan bu 
paraqrafda öyrədici materiallar hazırlanaraq eksperimentdən keçiril-
mişdir. Didaktik bloklar şəklində hazırlanan öyrədici materialların 
tətbiqinin imkanları yoxlayıcı eksperimental iş vasitəsilə yoxlanın-
mışdır. 

IIa eksperimental sinfin şagirdlərinin demək olar ki hamısı 
aşağıdakı sualları müsbət cavablandırmışlar. 1. Təbiətdə su maye 
halından başqa daha hansı hallarda olur? 2. Suyun yağıntı forması 
halını necə təsəvvür edirsiniz? 3. Yağışın canlılar üçün nə əhəmiyyəti 
var? 4. Okeanlarda, dənizlərdə, çaylarda və bulaqlarda olan sular 
haqqında məlumat verin. 5. Mineral sular haqqında nə bilirsiniz? 6. 
Mineral suların vətəni haradır? 7. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
hansı mineral sular çıxır? 8. Mineral sular tərkibinə görə harada 
istifadə olunur? 9. Naxçıvan mineral sularının yaranma tarixi 
haqqında nə bilirsiniz? 10. “Dirilik” suyu, “şəfa” suyu anlayışlarına 
münasibətinizi bildirin. 11. “Tanrı ocağı” adlandırılan mineral sulara 
göstərilən qayğı haqqında fikrinizi bildirin? Maraqlı cəhət ondan 
ibarətdir ki, eksperimental IIa sinifində təhsil alan və anket 
sorğusunda iştirak edən şagirdlərin əksəriyyəti, yəni yarısından çoxu 
verilən suallara əla cavablar vermişlər. Bir qədər dəqiq desək, 1, 2, 3, 
4, 5-ci suallara cavab verən 20 şagirddən 14-ü suallara əla, 6, 7-ci 
suallara cavab verən 20 şagirddən 13-ü, 8, 9,-cü suallara cavab verən 
20 şagirddən 14-ü, 10-cu suala verən 20 şagirddən 15-i və 11-ci suala 
cavab verən 20 şagirddən 16-sı sualları əla cavablandırmışlar. 11 
suala cavab verən 20 şagirdlərdən müvafiq olaraq cəmi bir nəfəri kafi 
cavab vermiş, qalanları isə yaxşı cavab verməklə fərqlənmişlər. 
Suallara cavab verməyən şagird isə qeydə alınmamışdır.  

Yoxlayıcı eksperimentdən alınan nəticələrin nə dərəcədə 
səmərəli olduğunu müəyyənləşdirmək üçün kontrol siniflərdə də eyni 
suallar əsasında aparılan sorğunun nəticələri göstərdi ki, IIb kontrol 
sinifdə iştirak edən 21 şagirddən heç birisi suallara əla cavablar verə 
bilməmişlər. Yaxşı və kafi cavab verənlərin də sayı kifayət qədər 
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deyildir. Qəribə orasıdır ki, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11-ci suallara cavab 
verən 21 şagirddən cəmi 1 nəfəri yaxşı cavab verə bilmişdir. Əslində 
həmin yaxşı cavablar da nisbi şəkildə dəyərləndirildiyi üçün yaxşı 
qiymət norması kimi təqdim edilmişdir. Kafi cavab verənlərin də 
sayı qənaətbəxş deyildir. Belə ki, 1, 2, 3, 5, 6, 7-ci suallara cavab 
verən 21 şagirdin müvafiq olaraq 2-si sualları kafi qiymətlən-
dirmişlər. 8, 9, 10-cu suallara cavab verən 21 şagirddən müvafiq 
olaraq 1 nəfəri kafi cavablar vermişdir. Qalan şagirdlərdən heç birisi 
sualları cavablandıra bilməmişlər. 4-cü sualı cavablandıran 21 
şagirddən 16-sı, 5-ci sualı cavablandıran 21 şagirddən 17-si heç bir 
suala cavab verə bilməmişlər. 1, 2, 3-cü sualları cavablandıra 
bilməyən 21 şagirddən 18 nəfəri sualları cavabsız qoymuşlar. 6, 7, 8, 
9, 10, 11-ci sualları cavablandıran 21 şagirdin isə 19 nəfəri suallara 
cavab verməkdən çətinlik çəkmişlər. Belə müqayisədən aydın olur 
ki, öyrədici materialların tətbiqindən alınan nəticələr dissertasiyada 
qoyulan işçi fərziyyənin doğru olduğunu sübuta yetirir.  

İkinci fəslin “Dərsdənkənar tədbirlərdə kiçikyaşlı məktəb-
lilərin ətraf mühitə həssas, qayğıkeş münasibət formalaşdır-
mağın imkanları və yolları” adlanan sonuncu paraqrafında bir sıra 
dərsdənkənar tədbirlər üçün hazırlanan öyrədici materiallar sınaqdan 
keçirilərək ümumiləşdirilmişdir. Gecələr, görüşlər, disputlar, dəyirmi 
stollar, şagird konfransları və bu kimi digər dərsdənkənar tədbirlərin 
təşkili yolları şərh edilmişdir. Həmçinin şagird konfransları, disputlar 
üçün hazırlanan öyrədici materiallar tətbiq edilmiş və səmərəsi 
yoxlanılmışdır. Tədqiqat planına uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının bir sıra şəhər və kənd məktəblərində kiçikyaşlı 
məktəblilərin ekoloji hisslərinin inkişafına, onlarda təbiətə həssas və 
qayğıkeş münasibətlərin formalaşdırılmasına istiqamət verən bir sıra 
dərsdənkənar tədbirlər təşkil edilmişdir. Şahbuz rayon Kükü kənd 
orta məktəbində “Ekologiyamız və biz”, “Ekologiyamızın bəzəkləri”, 
“Ekologiyamızın nadir inciləri”, “Ekologiyamın nadir incilərinə 
qayğı göstərək” və s. kimi mövzular üzrə söhbətlər aparılmışdır. 
Söhbətlər zamanı kiçikyaşlı məktəblilərin təbiətə həssas və qayğıkeş 
münasibət bəsləmələri ilə bağlı fikirləri dinlənilmişdir. Paraqrafda 
eksperimental məktəb kimi seçilən Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının 11 saylı şəhər tam orta məktəbində tətbiq edilən öyrədici 
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materialların nəticəsi yoxlanılmışdır. Bu zaman məlum olmuşdur ki, 
konfrans materialları üçün seçilən mövzular öyrədici materiallar 
qismində tətbiq edilərkən şagirdlər tərəfindən normal qarşılanmış və 
yaxşı mənimsənilmişdir.   
Nəticədə 15 suala (1. Naxçıvanın ekoloji mühiti hansı sahələri əhatə 
edir? 2. Naxçıvan çaylarının Muxtar Respublikanın ekoloji mühitinə 
təsiri nədən ibarətdir? 3. Naxçıvan meşələrinin ekoloji bəlalardan 
xilas etməyin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? 4. Naxçıvan meşələrində 
ekologiyamızın bəzəyi olan hansı canlılar yaşayırlar? 5. Naxçıvan 
meşələrində yaşayan canlılara hansı qayğılar göstərilməlidir? 6. 
Naxçıvandakı çayların ekoloji mühitimizə təsiri barədə nə deyə 
bilərsiniz? 7. Naxçıvandakı çayların ekoloji saflığının qorunması 
barədə fikirlərinizi yazın. 8. Naxçıvan mineral sularının ekoloji 
əhəmiyyəti haqqında fikirlərinizi söyləyin. 9. Batabat gölü və ekoloji 
sağlamlıq barədə fikirlərinizi yazın. 10. Batabat mineral yataqları 
barədə nə bilirsiniz? 11. Naxçıvanın ekoloji mühitinin qorunması ilə 
bağlı fikirlərinizi şərh edin. 12. Naxçıvanın ekoloji mühitinə qayğı 
göstərməklə bağlı fikirlərinizi şərh edin. 13. Naxçıvanın ekoloji 
mühitinin bəzəyi olan ağaclara qayğı göstərməklə bağlı fikirlərinizi 
yazın. 14. Naxçıvan ekoloji mühitinin bəzəyi olan mineral suların və 
bulaqların qorunması, onlara qayğı göstərilməsi ilə bağlı fikirlərinizi 
yazın. 15. Naxçıvanın ekoloji mühitinin bəzəyi olan nadir 
heyvanların qorunması və onlara qayğı göstərilməsi ilə bağlı fikir-
lərinizi yazın) cavab verən 80 şagirdin 41 nəfəri 1, 2, 3, 4-cü suallara 
əla cavab vermişlər. 43 nəfər isə 5, 6-cı suallara əla cavab vermişdir. 
7, 8, 9, 10-cu sualları cavablandıran 45 şagird də əla qiymətlər 
almışlar. 11, 12, 13, 14, 15-ci sualları cavablandıran 80 şagirdin 44 
nəfəri əla səviyyəli cavablar yazmışlar. Yaxşı və kafi cavab 
verənlərin sayı isə əla cavab verənlərin sayından az olmuşdur. Belə 
ki, 15 sualı cavablandıran 80 şagirdin təxminən 19-20 nəfəri yaxşı 
cavab vermişlər. Qalanları isə müvafiq olaraq kafi cavablar verməklə 
kifayətlənmişlər. Sualları cavablandırmayan şagird qeydə alın-
mamışdır.  

Maraqlı cəhət odur ki, Naxçıvanın ekoloji mühitinin bəzəyi 
olan canlıların qorunması, onlara qayğı göstərilməsi ilə bağlı sualları 
cavablandıran şagirdlərin yürütdüyü mühakimələr, irəli sürdükləri 
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mülahizələr, tədqiqat planında qoyulan fərziyəyə bir növ uyğun 
olmuşdur. 80 şagirddən 44 nəfəri 10, 11, 12, 13, 14, 15-ci tapşırıqları 
cavablandıran şagirdlər Naxçıvanın ekoloji mühitinə hörmət, ehtiram 
bəsləmələrini, demək olar ki, böyük məhəbbətlə şərh etmişlər. 
Şagirdlərin verdikləri aşağıdakı cavablar diqqət çəkməkdədir: “Mən 
ağac əkməyi çox sevirəm. Çünki ağaclar bir tərəfdən yaşıllıq, 
gözəllik simvoludursa, digər tərəfdən bizim üçün təmiz hava istehsal 
edən varlıqlardır. Mən quşları bəsləməkdən zövq alıram. Çünki onlar 
bizim təbiətin yaraşıqlarıdırlar. Ceyranları, cüyürləri, maralları 
ovlayan insanları lənətləyirəm. Maralları vuran ovçuların insafları, 
vicdanları yoxdur. Belə vicdansızları həmişə mən lənətləyərək yad 
edirəm. Adam da marala güllə atarmı?!”  

Paraqrafda eksperimental siniflərdə tətbiq edilən öyrədici 
materialların səviyyəsini dəqiq müəyyənləşdirmək məqsədilə kontrol 
siniflərdə eyni suallar əsasında aparılan sorğunun nəticələri eksperi-
mental siniflərdə aparılan sorğunun nəticələrilə müqayisə edilmişdir.  

Kontrol məktəb kimi seçilən Qarxun kənd tam orta məktəbində 
ibtidai sinif şagirdləri ilə aparılan anket sorğusunun nəticələri 
ürəkaçan olmamışdır. Yəni sorğu anketinə daxil edilən 15 sualın heç 
birisinə kontrol məktəbin şagirdləri əla və yaxşı cavablar yazma-
mışlar. Sorğuda iştirak edən ibtidai sinif şagirdləri (əsasən III-IV 
sinif şagirdləri nəzərdə tutulur) kafi cavablar verməklə bir daha sübut 
etmişlər ki, onlara təlim prosesində təbiətə həssas və qayğıkeş 
münasibət bəsləməklə bağlı elmi ideyalar, informasiyalar, məlumat-
lar, tövsiyələr, öyüd və nəsihətlər verilmir. Çünki onların “Həyat bil-
gisi” dərsliklərində təbiətə həssas və qayğıkeş münasibət bəsləməklə 
bağlı mövzular yoxdur. “Həyat bilgisi” dərsliklərində ekoloji tərbiyə 
ilə bağlı verilən məlumatların epizodik xarakter daşıması da əsas 
səbəblərdən biridir. Ona görə ki, təbiət və təbiət hadisələri ilə bağlı 
dərsliyə daxil edilən mövzularda irəli sürülən elmi-pedaqoji ideyalar 
və tövsiyələr əsasən vətənpərvərlik, yurdsevərlik, əməksevərlik, 
qismən isə təbiətsevərlik xarakteri daşıyır. Məhz ona görə də mək-
təbdə həyata keçirilən dərsdənkənar tədbirlərdə təbiətə həssas və 
qayğıkeş münasibət bəsləməyi formalaşdırmağa xidmət edən möv-
zular öz əksini tapmır. Bütün bunlara rəğmən kontrol məktəb kimi 
seçdiyimiz Qarxun kənd tam orta məktəbinin ibtidai sinif şagirdləri 
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ilə keçirdiyimiz anket sorğusunda qoyulan 15 suala 75 şagirddən 60-
61 və 62 nəfər olmaqla cavab verə bilməmişdir.  

Eksperimental işin yekunu olaraq göstərilir ki, orta ümumtəhsil 
məktəblərimizdə dərsdənkənar tədbirlərdə təbiətə həssas və qayğıkeş 
münasibəti öyrətməklə bağlı məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil 
işlərin aparılması vacibdir.  

Dissertasiya işinin “Nəticə” hissəsində tədqiqatın yekunları 
aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirilmiş və təkliflər irəli sürülmüşdür.  

1. Çağdaş qlobal dünyamızda hər bir insan təbiətə qayğıkeş 
münasibət bəsləməli, ətraf mühitin mühafizəsi işində iştirak etmə-
lidir. İbtidai sinif şagirdlərini ekoloji fəlakətlər barədə qabaqcadan 
məlumatlandırmaqla onları təbiəti qorumağa hazırlamaq müm-
kündür. 

2. Hazırda orta ümumtəhsil məktəblərimizdə şagirdlərin ekoloji 
tərbiyəsinə, xüsusilə onların ekoloji mühitə həssas və qayğıkeş 
münasibətlərinin formalaşdırılmasına təsir edən müxtəlif tədbirlər 
həyata keçirilir. Belə tədbirlərə ibtidai sinif şagirdlərinin də dəvət 
olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə 3 və 4-cü sinif 
şagirdlərinin bu tədbirlərə cəlb edilməsi haqqında danışılan proble-
min müvəffəqiyyətli həlli baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

3. Kiçikyaşlı məktəblilərin təbiət hadisələrinə şüurlu 
münasibəti yarandığı halda onların idrak fəallığı artır. Bu zaman şüur 
bütün psixi həyatın inkişaf səviyyəsinin göstəricisi kimi çıxış edir. 
Şagirdlərdə təbiətə, təbiət hadisələrinə qayğıkeş münasibətin 
formalaşdırılması onlara həm də psixoloji cəhətdən düzgün yanaş-
madan asılıdır. Şagirdlərin təbiətə münasibəti onların insan həyatında 
təbiətin dəyərini dərk edib-etməməsindən əsaslı dərəcədə asılıdır.  

4. I-IV siniflərdə “Azərbaycan dili” dərsliklərinə istinadən 
şagirdlərə ətraf mühitə həssas və qayğıkeş münasibət bəsləməklə 
bağlı informasiyalar, məlumatlar, öyüdlər, nəsihətlər və tövsiyələr 
vermək çox faydalıdır. Bu prosesdə kiçikyaşlı məktəblilərə təqdim 
olunan etnopedaqoji nümunələr içərisində ölkəmizdə nəsli kəsilən, 
yaxud nəsli kəsilməkdə olan heyvanlarla bağlı məlumatları onların 
yaş və fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun olan bir tərzdə vermək lazımdır.  

Kiçikyaşlı məktəblilərin ekoloji tərbiyəsinin formalaşdırılma-
sından ötrü, onlarda canlılar aləminə həssaslıqla yanaşılması və qayğı 
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göstərilməsi ilə bağlı atalar sözləri, rəvayət və əfsanələrdən istifadə 
edilməsi, səsləndirilməsi və təhlilə cəlb edilməsi məqsədəuyğundur.  

5. I-IV siniflərin “Azərbaycan dili” dərsliklərində şagirdlərə 
təbiətə həssas və qayğıkeş münasibət bəsləməyi öyrətmək üçün xeyli 
mövzular vardır. Həmin mövzular şagirdlərin ekoloji tərbiyəsinin 
inkişaf etdirilməsi, onlarda təbiətə həssas və qayğıkeş münasibət 
formalaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
mövzuların tədrisində ibtidai sinif müəllimləri yuxarıda qeyd olunan 
mərhələlər üzrə şagirdlərə ekoloji tərbiyə sahəsində zəngin infor-
masiyalar bloku təqdim etməklə onlarda təbiətə həssas və qayğıkeş 
münasibəti formalaşdıra bilərlər.  

6. İbtidai sinif müəllimləri “Həyat bilgisi” dərslərində ekoloji 
tərbiyə ilə əlaqələndiriləcək bir sıra mövzuları tədris edərkən həmin 
mövzulara uyğun öyrədici materiallar hazırlamalıdırlar. I-IV sinif-
lərdə təbiətlə bağlı olan bütün mövzuların tədrisi prosesində şagird-
lərə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibəti formalaşdırmaq üçün 
öyrədici materiallar hazırlanmalıdır.  

Kiçikyaşlı məktəblilərə  təbiət, təbiət hadisələri, o cümlədən 
heyvanlar, quşlar, çiçəklər haqqında verilən bütün məlumatlar, 
informasiyalar, bədii yaradıcılıq nümunələri onların marağına səbəb 
olur. Bu zaman şagirdlər təbiətə, təbiət hadisələrinə, heyvanlara, 
quşlara, çiçəklərə həssas və qayğıkeş münasibət bəsləməyə baş-
layırlar.  

 7. Kiçikyaşlı məktəblilərlə birgə keçirilən ekoloji tərbiyə 
tədbirləri şagirdlərdə təbiətə qarşı həssas və qayğıkeş münasibətin 
formalaşdırılmasına güclü təsir göstərir.  

8. Dərsdənkənar tədbirlərdə kiçikyaşlı məktəblilər üçün son 
dərəcə aktual hesab edilən ekoloji bəlalar haqqında son məlumatları 
çatdırmaq pedaqoji cəhətdən düzgün sayılır. Belə tədbirlər zamanı 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandanımız 
İlham Əliyev Cənablarının uzaqgörən siyasəti, dəmir iradəsi və polad 
yumruğu sayəsində 44 günlük müharibədə qazandığımız qələbədən 
sonra erməni faşistlərinin vandal hərəkətləri nəticəsində Qarabağın 
ekoloji mühitinin darmadağın edilməsi ilə bağlı kiçikyaşlı məktəb-
lilərə ətraflı məlumat vermək lazımdır. Məktəblilər bilməlidirlər ki, 
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artıq Qarabağımızın ekoloji mühitinin bərpa olunması ilə bağlı 
məqsədyönlü işlər aparılır.  

Qarabağda ekoloji mühitin saflaşdırılması ilə bağlı həyata 
keçirilən quruculuq işlərinin İnformasiya Kommunikasiya Texnolo-
giyaları vasitəsilə nümayiş etdirilməsi kiçikyaşlı məktəblilərdə təkcə 
Qarabağımızın ekoloji mühitinə deyil, ümumiyyətlə, ölkəmizin bütün 
ekoloji mühitinə həssas yanaşmalarını, qarğıkeş münasibət bəslə-
mələrini təmin etmiş olur.  

9. Məktəbdənkənar tədbirlərdə ekoloji tərbiyə ilə yanaşı, təbiəti 
mühafizə tərbiyəsi kontekstində də iş aparmaq çox faydalıdır. Çünki 
təbiətin mühafizə kontekstində görülən işlərin əsas hədəfi ekoloji 
mühitin qorunması ilə bağlı məqsədyönlü, planlı, mütəşəkkil şəkildə 
həyata keçirilən işlər nəzərdə tutulur.  

  Tədqiq edilən problemlə bağlı aşağıdakı təkliflər irəli 
sürülmüşdür: 

- Kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həssas və qayğıkeş müna-
sibətin formalaşdırılması işi diqqət mərkəzində olmalıdır. Bunun 
üçün məktəbin müvafiq fənn müəllimləri və tərbiyə işi ilə məşğul 
olanlar ailələrlə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil iş aparmalıdırlar. 
Belə olarsa, ibtidai siniflərdə kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həssas 
və qayğıkeş münasibət bəsləməklə bağlı aparılan işlərin səmərəsi çox 
olar. 

- Məlum olduğu kimi, məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində 
uşaqların ekoloji tərbiyəsi ilə bağlı məqsədyönlü və planlı şəkildə 
işlər həyata keçirilmir. Ona görə məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri 
üçün metodik vəsait, şəkilli kitablar, metodik tövsiyələr hazırla-
yarkən, onların tərkibinə uşaqlarda təbiətə həssas və qayğıkeş müna-
sibət formalaşdırmaqla bağlı elmi ideyaların, tövsiyələrin, məslə-
hətlərin, öyüd və nəsihətlərin daxil edilməsi faydalı olardı. 

- Şagirdlərdə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətlərin forma-
laşdırılması işini təşkil edərkən məktəbin məktəbəqədər təhsil 
müəssisələri ilə əlaqəsinin planlaşdırılması yaxşı olardı.  

- Respublikamızın orta ümumtəhsil məktəblərində tədris olu-
nan fənlərin içərisində ekologiya, ekoloji mühitin saflığının qorun-
ması, ekoloji tərbiyə, ekoloji təhsil, ekoloji bəlalara qarşı mübarizə, 
şagirdlərdə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətin formalaşdırılması, 
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milli ekologiyanın xüsusiyyətləri kimi bölmələri özündə əks etdirən 
dərsliklərin olmaması yaxşı hal kimi qeyd edilə bilməz. Ona görə 
məktəblilərin ekoloji tərbiyəsini özündə elmi, pedaqoji, metodik 
cəhətdən hərtərəfli əks etdirən dərsliklərin hazırlanmasına zəruri 
ehtiyac var. Belə dərsliklərin hazırlanması bütün siniflərdən olan 
şagirdlərdə, xüsusilə kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə qarşı həssas və 
qayğıkeş münasibətin formalaşmasını təmin edə bilər.  

- Orta ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai sinifləri üçün tərtib 
olunan dərsliklərdə sırf ekoloji tərbiyə ilə bağlı bölmələrin olmaması 
elmi, pedaqoji və metodik cəhətdən düzgün sayıla bilməz. Ona görə 
təklif edirik ki, ibtidai sinfin dərsliklərinə kiçikyaşlı məktəblilərdə 
təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətin formalaşdırılması ilə bağlı 
mövzuların daxil edilməsi faydalı olardı.  

- Ümumtəhsil məktəblərində dərsdənkənar işlər üzrə tədbirləri 
əhatə edən, kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə həssas və qayğıkeş 
münasibətin formalaşdırılması ilə bağlı yeni pedaqoji təfəkkürün 
tələblərinə cavab verən proqramın tərtibi faydalı olardı.  

- Televiziya verilişlərində kiçikyaşlı məktəblilərdə təbiətə 
həssas və qayğıkeş münasibət formalaşdırmaqla bağlı mövzuların 
təhlilinə mütəmadi olaraq yer ayrılması yaxşı olardı. 
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