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Assosiasiyasının Azərbaycan Tarix Müəllimləri İctimai Birliyi, Ermənistan Tarix Müəllimləri 
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Tarixçiləri Assosiasiyası (ANTIM) və “Nova Doba” Ümumukrayna Tarix və İctimai Elmlər 
Müəllimləri Assosiasiyası ilə əməkdaşlığı nəticəsində ərsiyə gəlib.

Vəsait üzəində işləyərkən dövlət və şəxsi arxivlərdən, istifadəsi açıq olan materiallar istifadə 
edilib.

Baş redaktor — Yuliya Kuşneryova

Rəyçi — Vim van Meurs

Layihənin menecmenti: Stiven Stigers, Aysel Qocayeva
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mövqeyini əks etdirən mənbə kimi istifadə edilə bilməz.
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Ön söz

KİTABIN YARANMASI HAQQINDA 

Bu vəsait EUROCLİO (Avropa Tarix Müəllimləri Assosiasiyası) və layihə üzrə bu birliyin 
tərəfdaşlarının dəstəyilə Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Ukraynadan olan orta 
və ali tərdis müəssisələrində çalışan müəllimlərin, alimlərin əməkdaşlığı nəticəsinsdə əmələ gəlib.

Kitab nümayiş etdirir ki, müxtəlif mədəniyyətlərin nümayəndələri olan insanlar, sərhədlərə 
baxmayaraq, mədəniyyətin tədrisində və öyrənilməsində yeni yanaşmaların tədbiqi üzərində 
birlikdə işləyə bilər.

Bizi bura gətirən yol heç də asan olmayıb. Kitab redaktorlar komandası, müəlliflər, 
əlaqələndiricilər, dizayner və tərcüməçilərin şövqü, həmçinin Avropa İttifaqının maddi dəstəyi 
olmadan nəşr edilə bilməzdi. Kitabın yaradılmasına iyirmidən artıq ölkədən olan 100 nəfərdən 
artıq insan öz töhfəsini verib. Biz onların hər birinə minnətdarıq.

Kitabın yaranma prosesi zamanı iştirakçılar bir-birlərinin modulları ilə tanış olub, materialların 
əsasında dərslər keçirilib, təlimlər aparılıb və yekun redaktə işi görülüb. Dərsdə tədris fəaliyyətinin 
metodikası layihədə iştirak edən ölkələrin müəllimləri tərəfindən hazırlanıb. Xarici öyüdçü və 
təlimçilər öz ideya və təcrübələrilə bölüşərək bu müəllimlərə dəstək olub və köməklik edib. Bunun 
sayəsində müəlliflər təhsilin keyfiyyətini artırmaq üzrə müxtəlif ideyalarla tanış olub və sonradan 
bu ideyaları öz materiallarında istifadə ediblər.

Dil müxtəlifliyi layihənin həyata keçirilməsi zamanı bəzi çətinliklər yaradıb. Bu problemlemin 
ən uğurlu həlli layihənin işçi dili kimi rus dilinin istifadəsi idi. Komandamızın həm rus dilini, həm 
də layihədə iştirak edən ölkələrin dilini bilən üzvləri tərcümələrin dəqiqliyini və kitabın milli dildə 
səhifələnmiş yığımının rus dilindəki səhifələnmiş yığıma uyğun olub-olmamasını yoxlamağa 
kömək edib. 

Əlbəttə ki, bu kitab layihədə iştirak edən ölkələrin və, təbii ki, bütün Qara dəniz regionunun 
mədəniyyəti və tarixinin bütün aspektlərini əhatə edə bilməz. Modulların müəllifləri mövzuları, 
mənbələri və iş metodikasını özləri seçib, modulların məzmunu və məlumatın dəqiqliyinə görə onlar 
məsuliyyət daşıyırlar. Kitabın vahid vəsaitə çevrilməsi və onun müəllim və tələbələrin ehtiyyaclarına 
uyğun olması üçün redaktorlar komandası materialın adaptasiyası və zənginləşdirilməsi üzrə 
böyük iş görüb. 

Layihədə iştirak edən bütün ölkələrdə istifadə oluna biləcək materialın hazırlanması barədə 
verilən qərar bir çox kəskin mübahisələr doğurub, xüsusilə terminologiya məsələləri ilə bağlı. 
Ziddiyyətli vəziyyətlər yarananda biz mütəxəssislərə məsləhət üçün müraciət etmişik; razılaşma 
əldə etmək üçün bu işə müəlliflər və redaktorlar da cəlb olunub.

Vəsait üzərində işin təşkili üçün metodiki tövsiyyələr şagirdlərə tənqidi düşünməyi öyrənməyə 
və verilən mənbələrə əsaslanaraq öz nəticələrini çıxarmağa kömək etmək üçün hazırlanıb. Bu 
tövsiyyələr ənənəvi dərsliklərdən fərqli tərzdə təhsil almağa imkan verir. Tədris prosesinin maraqlı 
olması üçün isə kitabın müxtəlif modullarında aktiv metodikalardan (üsullar sistemi) istifadə edilib. 
Müəllim üçün kitabda isə daha çox üsul təqdim olunur.

Ümid edirik ki, bu vəsait şagirdlərə mədəniyyətlərin mozaikasının öyrənilməsində və 
yeni bacarıqlara yiyələnməkdə kömək edəcək, müəllimləri isə tədrisdə yeni yanaşmalardan 
istifadə etməyə həvəsləndirəcək və tədris prosesini müasir şaqirdə lazım olan yeni templərlə 
zənginləşdirəcək.

Bu kitabdan istifadə etdiyiniz üçün təşəkkür edirik!

Aysel Qocayeva və Stiven Stigers
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VƏSAITLƏ NƏ MƏQSƏDLƏ VƏ NECƏ IŞLƏMƏK LAZIMDIR

Hörmətli həmkarlar,

Əlinizdəki kitab EUROCLIO Avropa Tarix Müəllimləri Assosiasiyasının “Ümumi tarix. 
Mədəni dialoqlar” layihəsi ətrafında birləşən  böyük beynəlxalq komanda tərəfindən hazırlanan 
unikal tədris-metodiki komplektdir. Bu komplekt şagirdlər üçün dərs vəsaiti və müəllimlər üçün 
metodiki tövsiyyələrdən ibarətdir.

Bu dərs vəsaitinin məqsədi yalnız coğrafi baxımdan deyil, həmçinin bir çox ümumi tarixi 
məqamlarla bir-birilə sıx bağlı olan Qara dəniz regionu ölkələrinin mədəniyyəti və mədəni 
transformasiyalarına həsr edilmiş mövzular vasitəsilə mədəni, tarix və vətəndaş təhsilinin 
imkanlarını göstərməkdir. Vəsaitin üç bölməsi mədəni irs, mədəniyyətin və siyasətin qarşılıqlı 
əlaqələri və ictimai-siyasi və mədəni proseslər zamanı gündəlik həyatın və ailə münasibətlərinin 
dəyişməsinin aktual problemlərinə həsr olunub. Vəsaitdə təqdim edilən materiallar XIX-XX-ci 
əsrləri əhatə edir, lakin burada daha erkən dövrlərdə, həmçinin XXI-ci yüzillikdə baş verən 
proseslərin araşdırılmasına da rast gəlmək olar. 

Vəsaitin xüsusiyyətləri

“Mədəniyyətlərin kəsişdiyi yer” vəsaiti EUROCLIO və onun tərəfdaşları olan milli tarix 
müəllimləri assosiasiyaları tərəfindən yaradılan dərs vəsaitlərinin ənənələrini davam etdirir. 
Bu isə o deməkdir ki, onun məzmunu narrativ müəllif mətni üzərində deyil, müxtəlif növ tarixi 
mənbələrin üzərində qurulub. Vəsait tənqidi düşüncə, ünsiyyət qabiliyyəti, biliyə maraq və 
keçmişə qarşı kompleks baxışın inkişaf etdirilməsinə yönəlib. Şagirdlər üçün materiallar 
əzbərləmə və ya adi yadda saxlama üçün deyil. Müəyyən mövzu bloklarında cəmlənən 
mənbələrlə iş və onların qruplarda və cütlüklərdə ardıcıllıqla təşkil edilmiş müzakirəsi zamanı 
şagirdlər biliklərə yiyələnir və təcrübə əldə edirlər. 

Vəsaitin strukturu

Təklif olunan “Mədəniyyətlərin kəsişdiyi yer. Qara dəniz regionu ölkələri və XIX-XX-ci 
əsrlərdə baş vermiş ictimai-siyasi dəyişikliklər” vəsaiti iki ayrı hissədən ibarətdir: şagirdlərlə 
sinifdə işləmək üçün dərs vəsaiti və müəllim üçün vəsait. Hər iki vəsaitin materialı üç bölməyə 
qruplaşdırılıb: “Mədəni irs”, “Siyasət və mədəniyyət” və “Ailə və gündəlik həyat”. Hər bölmə 
şagirdlər üçün nəzərdə tutulan qısa giriş və həmin bölməyə daxil edilən modulların açar 
suallarının siyahısı ilə başlanır.

Şagirdlər üçün vəsaitdə qlossari təqdim olunur. 

Müəllim üçün vəsaitə iş metodlarının təsviri, müxtəlif növ mənbələrin təhlil qaydaları və 
hər bir modul ilə işləmək üçün ardıcıl tövsiyyələr daxildir. Layihənin materiallarından daha 
səmərəli istifadə etmək üçün hər bir iştirakçı ölkənin tədris proqramına uyğun naviqatorlar 
hazırlanıb.
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Vəsaitlə nə məqsədlə və necə işləmək lazımdır

ŞAGİRDLƏR ÜÇÜN VƏSAİT

Modulun strukturu

Hər modulun məzmunu mövzu və açar sual ətrafında qurulur. Mənbələr elə seçilib ki, 
dərsin sonunda şagirdlər açar suala cavab verə bilsin.

Modulun materialı mövzu blokları üzrə qruplaşdırılıb. Hər blok məzmunun bir hissəsidir 
və yaxud qruplarda eyni zamanda işləmək üçün materialdır. Blokda sual və tapşırıqlar dəstlərə 
birləşdirilib və bu, mənbələrin təhlilini1 və müəlliflər tərəfindən müəyyən edilən məzmunun 
dərk edilməsini asanlaşdırır.

Materialın bu cür təqdim edilməsi zamanı sual və tapşırıqlar sistemləşdirici rol oynayır 
və məzmunun əsasını təşkil edir. Müxtəlif sual və tapşırıqlar verilir: məlumatın seçilməsinə 
aid, müxtəlif mənbələrdə təqdim olunan məlumatın müqayisəsi üzrə, gizli mənanın 
axtarışına, mənbənin “dili”nin təhlilinə, mənbədən alınan məlumatın dərk edilməsi və bunun 
əsasında biliyin formalaşmasına yönəlmiş və s. Tapşırıqların yerinə yetirilməsi və suallara 
verilən cavabların müzakirəsi müəlliflər və redaktorlar tərəfindən müxtəlif pedaqoji üsulların 
istifadəsi ilə nəzərdə tutulub: kaskad üsulu ilə öyrənmə – sual ardınca sual, ümumi tapşırıqla 
paralel öyrənmə, müxtəlif tapşırıqlarla, lakin bir ümumi açar suala gəlməklə paralel öyrənmə, 
interaktiv texnologiyaların istifadəsi2.

Qeydlər

Bu vəsaitin mühüm xüsusiyyəti məlumatın təqdim etmə üsulundan ibarətdir. Həm 
müəllimlər, həm şagirdlər biblioqrafik qeydlərin dəqiq tərtibatına diqqət yetirməlidirlər. 
Şagirdlərə hər bir məlumat mənbəyinin eyni zamanda tarixi mənbə ola bilməsini də anlatmaq 
lazımdır. Komandanın fikrincə, nəşr edilmiş mənbə və ya elektron resurs üzrə biblioqrafik qeyd 
müəllif hüququna hörmətlə standarta uyğun təqdim olunmalıdır. Bundan əlavə, mənbələrdə 
təqdim edilən məlumatın doğru olub-olmamasını şagirdlər özləri yoxlaya bilər.

Biblioqrafik qeydlərdən başqa səhifələrin aşağısında bu və ya digər sözlərə aid izahedici 
qeydlər də var ki, onlar mətnlərin oxunması və təhlili üçün əhəmiyyət kəsb edir. Bu qeydlər 
şagirdlərin bəziləri üçün kifayət olduğu kimi, digərləri üçün kifayət olmaya bilər. Müəllim sinifdə 
anlanılmayan sözləri izah etməyə hazır olmalıdır.

Qlossari

Müxtəlif modullarda dəfələrlə rast gəlinən sözlər müəyyən rənglə işarələnib. Onların 
mənası vəsaitin sonunda təqdim olunan qlossaridə izah edilir.

1 Müxtəlif növ mənbələrin ümumi təhlil qaydaları “Müxtəlif tipli tarixi mənbələrlə necə işləmək lazımdır” bölməsində 
təqdim edilir.

2 Bu metodların təsviri “İşi necə aktivləşdirmək olar” bölməsində təqdim edilir .
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MƏDƏNİYYƏTLƏRİN KƏSİŞDİYİ YER (Müəllim üçün vəsait)

MÜƏLLİMLƏR ÜÇÜN VƏSAİT

Naviqator

Naviqator müəllimlərə nə vaxt, hansı fənnin və ya mövzunun tədrisi zamanı bu vəsaitin 
materiallarından istifadənin mümkün olduğunu müəyyən etməyə kömək edir. Rusdilli nəşrdə 
iştirakçı ölkələrin hamısı üçün, milli dillərdə olan nəşrlərdə isə yalnız milli proqramlar üzrə 
naviqatorlar təqdim olunub.

Naviqatorda dərs vəsaitinin bütün mövzuları hər bir ölkənin tədris planında nəzərdə 
tutulan ictimai-humanitar fənlər və bu və ya digər fənnin mövzuları əsasında yerləşdirilib. Bir 
qayda olaraq, milli tarix və ümumi tarix kursu, cəmiyyətşünaslıq və ya vətəndaş təhsili kursu, 
bədii mədəniyyət kursu qeyd edilir, həmçinin dərsdən kənar fəaliyyət zamanı sinif rəhbərləri 
tərəfindən mövzulardan istifadə imkanları göstərilir.

 

Dərslər üzrə metodiki tövsiyyələr

Hər modulun öyrənilməsi üzrə müəllim üçün tövsiyyələrin ilk səhifəsində şagirdlərin 
təxmini yaş həddi, sinifdə modulun tədrisi üçün lazım olan vaxt, dərsin məqsədi və materialın 
öyrənilməsinin ehtimal edilən tədris nəticələri göstərilib. Diqqət yetirmək lazımdır ki, bu ehtimal 
edilən tədris nəticələri fərdi dərk etmə qabiliyyətini nəzərə almaqla üç səviyyədə planlaşdırılıb: 
bütün sinif üçün, şagirdlərin əksəriyyəti üçün və modulu dərindən anlayan, biliklərə yiyələnən, 
bu və ya digər təcrübəni qazanan, bacarıqlarını nümayiş etdirə bilən şagirdlər üçün. Hər 
ölkənin müxtəlif qiymətləndirmə proseduru və kriterilərinin olmasına baxmayaraq müəllim 
hər bir konkret halda tədris nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi zamanı məhz ehtimal edilən 
dərəcəni və hər modul üzrə planlaşdırılan tədris nəticələrinin xüsusiyyətini nəzərə almalıdır.

Göstərilən tədris vaxtı təxmini hesablanıb, bir çox hallarda qeyd edilən zaman çoxdur. 
Lakin müəllim bu və ya digər modulun öyrənildiyi hər bir qrupun xüsusiyyətlərini və dərsin bu 
və ya digər mərhələsinin hansı vaxt ərzində tədris edilməsini özü müəyyən etməlidir.

Həmçinin, ümumi müzakirə, diskussiya, qrup təqdimatı və s. üsulların istifadəsilə qrup işi 
planlaşdırılıbsa, müəllimlər üçün metodiki tövsiyyələrdə sinif otağının təşkil etmə xüsusiyyətləri 
də qeyd olunub.

Müəyyən mövzular üzərində işləyərkən, müəllim tərəfindən daha dərin biliklərə yiyələnmək 
üçün əlavə mənbələr siyahısına diqqət yetirmək lazımdır. Layihənin işçi dili rus dili olduğundan 
tövsiyyə edilən ədəbiyyatın əksəriyyəti rus dilindədir, lakin zəruriyyət yarandıqda müəllim hər 
bir mövzuya aid milli və yaxud digər dillərdə də məlumat mənbəyi tapa bilər. 

Praktiki olaraq, hər bir modul üçün ümumi tövsiyyələr verilir. Bu tövsiyyələrlə tanışlıq 
müəllimə məzmunun məna xüsusiyyətlərini müəyyən etməyə kömək edəcək.

Bundan əlavə, qabaqlayıcı tapşırıqlar və ya həvəsləndirici məşğələlərlə diqqətlə tanış 
olmaq lazımdır. Onlar şagirdlərdə mövzuya qarşı maraq oyadır.

Bəzi modulların sonunda ev tapşırıqları nəzərdə tutulur ki, bu tapşırıqlar əlavə tədris vatı 
tələb edir. Buna görə də bu hissənin yerinə yetirilməsi hər bir müəllimin qərarından asılıdır.
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Vəsaitlə nə məqsədlə və necə işləmək lazımdır

“Müxtəlif tipli tarixi mənbələrlə necə işləmək lazımdır” bölməsi

Vəsaitin ən mühüm vəzifələrindən biri mənbədən məlumatı almaq və onun doğruluq 
dərəcəsini müəyyən etmək qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi, məlumat axınında etibarsız 
məlumatların və birbaşa saxtakarlıqların müəyyən edilməsinin ilkin təcrübələrinin 
öyrənilməsidir. “Müxtəlif tipli tarixi mənbələrlə necə işləmək lazımdır” bölməsində ən müxtəlif 
növ mənbələr (mətn; vizual – foto, karikatura, plakat, rəsm əsərləri; statistik məlumatlar və s.) 
üzərində işləmək üçün tövsiyyələr verilir.

İnteraktiv təlim/tərdis metodlarının istifadəsi üzrə metodiki tövsiyyələr

Dərsin ardıcıl gedişatı alqoritmi sinif menecmentinin xüsusiyyətləri və təhsildə interaktiv 
texnologiyaların istifadəsilə tanış olan müəllimlər üçün nəzərdə tutulub. “İşi necə aktivləşdirmək 
olar” bölməsində bu metodların geniş təsviri təqdim edilir. Bölmə tədris prosesinin təşkilində 
köməklik göstərmək məqsədi daşıyır. Müəllim buradan öz məqsədlərini həyata keçirmək 
üçün ən səmərəli hesab etdiyi metodları seçə bilər.

Sizə və şagirdlərinizə layihənin materialları

üzərində səmərəli işləməyi arzulayırıq! 

Uğurlar!

 İrina Kostyuk, Yuliya Kuşneryova,  
Dzintra Liyepinya, Yelene Medzmariaşvili
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NAVIQATOR

 N
o. Modulun adı

Milli proqram üzrə mövzular Milli proqram üzrə mövzular

Azərbaycan tarixi Dünya tarixi İnsan və cəmiyyət

1 Qız Qalasının sirrləri 7-ci sinif. XI–XII-ci əsrlərdə Azərbaycan 
mədəniyyəti.

7-ci sinif. XI–XII-ci əsrlərdə Qafqaz xalqlarının 
mədəniyyəti

2 Şəhər müxtəlifliyin aynası kimi. 
XIX-cu əsr — ХХ-ci əsrin əvvəllərində Tbilisi və 
onun sakinləri

10-cu sinif. XIX-cu əsr — XX-ci əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyəti. 
Maarifçilik. Mətbuat

10-cu sinif. XIX-cu əsr — XX-ci əsrin əvvəllərində 
Qafqaz xalqlarının mədəniyyəti

3 Alman mühacirlərinin XIX-cu əsr — XX-ci əsrin 
əvvəllərində Azərbaycanda yaşayışı

10-cu sinif. Rusların və almanların Şimali 
Azərbaycana köçürülməsi

4 Mədəniyyətlərin dialoqu və mədəni irs 11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

5 Milli irsin dünya mədəniyyətində yeri (erməni 
xalqının nailiyyətləri əsasında)

11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət.

6 Zaqafqaziya müəllimlər seminariyası 10-cu sinif. XIX-cu əsr — XX-ci əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyəti. 
Maarifçilik. Mətbuat

10-cu sinif. XIX-cu əsr — XX-ci əsrin əvvəllərində 
Qafqaz xalqlarının mədəniyyəti

11-ci sinif. İncəsənət Şərq və Qərb  
mədəniyyətləri arasında vasitəçidir

7 Şəxsi adlar mədəniyyət və cəmiyyət tarixinin 
öyrənilməsi üzrə mənbə kimi

11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət.

8 Tarix və mədəniyyət yaddaşlarda və abidələrdə 11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

9 Sergey Paracanovun yaradıcılığı zaman və 
mədəniyyətlərin yolayrıcında

11-ci sinif. 50–60-cı illərdə Azərbaycan 
mədəniyyəti

11-ci sinif. İncəsənət Şərq və Qərb mədəniyyətləri 
arasında vasitəçidir

10 Çoxmədəniyyətli cəmiyyət şəraitində 
identikliklər

11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

11 ХІХ–ХХ-ci əsrlərdə Milad və Yeni il 
bayramlarının mürəkkəb taleyi

11-ci sinif. 20–30-cu illərdə Azərbaycan 
mədəniyyəti

11-ci sinif. 20–30-cu illərdə SSRİ mədəniyyəti

12 Küçə və meydanların adlarında dövrlərin 
dialoqu necə əks olunur

10-cu sinif. XIX-cu əsrin sonu — XX-ci əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyəti.

10-cu sinif. XIX-cu əsr Rusiya tarixi

13 “Arvad” necə “yoldaş” oldu... 
İnqilabdan sonrakı qadının surəti

11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

14 Stalin haqqında xatirələr və ona həsr edilən 
abidələr

11-ci sinif. 50–60-cı illərdə Azərbaycan 
mədəniyyəti

15 Aşkar səssizlik: mədəniyyətlərin yolayrıcında 
duran abidə

11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

16 SSRİ-də “Xalqlar dostluğunun” təbliğində 
surət, söz və səs

11-ci sinif. 70–80-ci illərdə Sovet İttifaqının 
mədəniyyəti



13

Dərs vəsaitinin mövzuları Azərbaycanın ictimai və humanitar fənlər üzrə tədris proqramının öyrənilməsində

 N
o. Modulun adı

Milli proqram üzrə mövzular Milli proqram üzrə mövzular

Azərbaycan tarixi Dünya tarixi İnsan və cəmiyyət

1 Qız Qalasının sirrləri 7-ci sinif. XI–XII-ci əsrlərdə Azərbaycan 
mədəniyyəti.

7-ci sinif. XI–XII-ci əsrlərdə Qafqaz xalqlarının 
mədəniyyəti

2 Şəhər müxtəlifliyin aynası kimi. 
XIX-cu əsr — ХХ-ci əsrin əvvəllərində Tbilisi və 
onun sakinləri

10-cu sinif. XIX-cu əsr — XX-ci əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyəti. 
Maarifçilik. Mətbuat

10-cu sinif. XIX-cu əsr — XX-ci əsrin əvvəllərində 
Qafqaz xalqlarının mədəniyyəti

3 Alman mühacirlərinin XIX-cu əsr — XX-ci əsrin 
əvvəllərində Azərbaycanda yaşayışı

10-cu sinif. Rusların və almanların Şimali 
Azərbaycana köçürülməsi

4 Mədəniyyətlərin dialoqu və mədəni irs 11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

5 Milli irsin dünya mədəniyyətində yeri (erməni 
xalqının nailiyyətləri əsasında)

11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət.

6 Zaqafqaziya müəllimlər seminariyası 10-cu sinif. XIX-cu əsr — XX-ci əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyəti. 
Maarifçilik. Mətbuat

10-cu sinif. XIX-cu əsr — XX-ci əsrin əvvəllərində 
Qafqaz xalqlarının mədəniyyəti

11-ci sinif. İncəsənət Şərq və Qərb  
mədəniyyətləri arasında vasitəçidir

7 Şəxsi adlar mədəniyyət və cəmiyyət tarixinin 
öyrənilməsi üzrə mənbə kimi

11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət.

8 Tarix və mədəniyyət yaddaşlarda və abidələrdə 11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

9 Sergey Paracanovun yaradıcılığı zaman və 
mədəniyyətlərin yolayrıcında

11-ci sinif. 50–60-cı illərdə Azərbaycan 
mədəniyyəti

11-ci sinif. İncəsənət Şərq və Qərb mədəniyyətləri 
arasında vasitəçidir

10 Çoxmədəniyyətli cəmiyyət şəraitində 
identikliklər

11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

11 ХІХ–ХХ-ci əsrlərdə Milad və Yeni il 
bayramlarının mürəkkəb taleyi

11-ci sinif. 20–30-cu illərdə Azərbaycan 
mədəniyyəti

11-ci sinif. 20–30-cu illərdə SSRİ mədəniyyəti

12 Küçə və meydanların adlarında dövrlərin 
dialoqu necə əks olunur

10-cu sinif. XIX-cu əsrin sonu — XX-ci əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyəti.

10-cu sinif. XIX-cu əsr Rusiya tarixi

13 “Arvad” necə “yoldaş” oldu... 
İnqilabdan sonrakı qadının surəti

11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

14 Stalin haqqında xatirələr və ona həsr edilən 
abidələr

11-ci sinif. 50–60-cı illərdə Azərbaycan 
mədəniyyəti

15 Aşkar səssizlik: mədəniyyətlərin yolayrıcında 
duran abidə

11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

16 SSRİ-də “Xalqlar dostluğunun” təbliğində 
surət, söz və səs

11-ci sinif. 70–80-ci illərdə Sovet İttifaqının 
mədəniyyəti
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NAVIQATOR

 N
o. Modulun adı

Milli proqram üzrə mövzular Milli proqram üzrə mövzular

Azərbaycan tarixi Dünya tarixi İnsan və cəmiyyət

17 Sovet gənclərinin mədəniyyətlərarası əlaqələri 11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

18 1 May bayramı: dünən və bu gün 11-ci sinif. 50–60-cı illərdə Azərbaycan 
mədəniyyəti

19 Vahidlik və müxtəliflik 11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

20 Əsas dəyərlər və cəmiyyətdə baş verən 
dəyişikliklər

11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

21 Lipovanlar keçmiş və gələcək arasında 10-cu sinif. Rusların və almanların Şimali 
Azərbaycana köçürülməsi

10-cu sinif. XIX-cu əsr Rusiya tarixi

22 Ənənəvi məişətdə yenilik 10-cu sinif. Rusların və almanların Şimali 
Azərbaycana köçürülməsi

10-cu sinif. XIX-cu əsr - XX-ci əsrin əvvəllərində 
Qafqaz xalqlarının sosial-iqtisadi vəziyyəti.

23 Bəkı nefti və mədəniyyət 10-cu sinif. XIX-cu əsr — XX-ci əsrin 
əvvəllərində Şimali Azərbaycanın sosial-iqtisadi 
vəziyyəti

24 XX-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan qadını 
ailədə və cəmiyyətdə 
(“Molla Nəsrəddin” jurnalının səhifələrində) 

10-cu sinif. XIX-cu əsr — XX-ci əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyəti. 
Maarifçilik. Mətbuat

10-cu sinif. Qadın haqqları

25 Doğma diyarın tarixində mədəniyyətlərin 
müxtəlifliyi 
(yerli diyarşünaslıq muzeyində iş əsasında)

11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət.

26 XX–XXI-ci əsrlərdə mədəniyyətlərarasi nigah 11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

27 Sərhədyanı ticarət və millətlərarası əlaqələr 11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

28 Müasir əmək miqrasiyası və onun cəmiyyətə 
təsiri

11-ci sinif. 90-cı illərdə MDB ölkələrinin siyasi və 
sosial-iqtisadi vəziyyəti

11-ci sinif. Miqrasiya və cəmiyyət

29 Əmək miqrasiyası və ailə 11-ci sinif. 90-cı illərdə MDB ölkələrinin siyasi və 
sosial-iqtisadi vəziyyəti

11-ci sinif. Miqrasiya və cəmiyyət

30 Müasir şəhər mədəniyyətlərin kəsişdiyi yer və 
mədəniyyətlərarası dialoq üçün məkandır

10-cu sinif. XIX-cu əsr — XX-ci əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyəti. 
Maarifçilik. Mətbuat
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Dərs vəsaitinin mövzuları Azərbaycanın ictimai və humanitar fənlər üzrə tədris proqramının öyrənilməsində

 N
o. Modulun adı

Milli proqram üzrə mövzular Milli proqram üzrə mövzular

Azərbaycan tarixi Dünya tarixi İnsan və cəmiyyət

17 Sovet gənclərinin mədəniyyətlərarası əlaqələri 11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

18 1 May bayramı: dünən və bu gün 11-ci sinif. 50–60-cı illərdə Azərbaycan 
mədəniyyəti

19 Vahidlik və müxtəliflik 11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

20 Əsas dəyərlər və cəmiyyətdə baş verən 
dəyişikliklər

11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

21 Lipovanlar keçmiş və gələcək arasında 10-cu sinif. Rusların və almanların Şimali 
Azərbaycana köçürülməsi

10-cu sinif. XIX-cu əsr Rusiya tarixi

22 Ənənəvi məişətdə yenilik 10-cu sinif. Rusların və almanların Şimali 
Azərbaycana köçürülməsi

10-cu sinif. XIX-cu əsr - XX-ci əsrin əvvəllərində 
Qafqaz xalqlarının sosial-iqtisadi vəziyyəti.

23 Bəkı nefti və mədəniyyət 10-cu sinif. XIX-cu əsr — XX-ci əsrin 
əvvəllərində Şimali Azərbaycanın sosial-iqtisadi 
vəziyyəti

24 XX-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan qadını 
ailədə və cəmiyyətdə 
(“Molla Nəsrəddin” jurnalının səhifələrində) 

10-cu sinif. XIX-cu əsr — XX-ci əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyəti. 
Maarifçilik. Mətbuat

10-cu sinif. Qadın haqqları

25 Doğma diyarın tarixində mədəniyyətlərin 
müxtəlifliyi 
(yerli diyarşünaslıq muzeyində iş əsasında)

11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət.

26 XX–XXI-ci əsrlərdə mədəniyyətlərarasi nigah 11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

27 Sərhədyanı ticarət və millətlərarası əlaqələr 11-ci sinif. Cəmiyyət və mədəniyyət

28 Müasir əmək miqrasiyası və onun cəmiyyətə 
təsiri

11-ci sinif. 90-cı illərdə MDB ölkələrinin siyasi və 
sosial-iqtisadi vəziyyəti

11-ci sinif. Miqrasiya və cəmiyyət

29 Əmək miqrasiyası və ailə 11-ci sinif. 90-cı illərdə MDB ölkələrinin siyasi və 
sosial-iqtisadi vəziyyəti

11-ci sinif. Miqrasiya və cəmiyyət

30 Müasir şəhər mədəniyyətlərin kəsişdiyi yer və 
mədəniyyətlərarası dialoq üçün məkandır

10-cu sinif. XIX-cu əsr — XX-ci əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyəti. 
Maarifçilik. Mətbuat
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Название модуля

MƏDƏNİ
İRS

Bölmə І
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1-ci Fəslin açar sualları «MƏDƏNİ İRS»

 X Bir xalqın mədəniyyət abidəsi dünya irsi üçün maraq kəsb edə bilərmi?

 X Bir şəhərin siması necə və nəyə görə dəyişə bilər?

 X Alman müstəmləkəçiləri Azərbaycanın iqtisadi və mədəni irsinə necə öz təsirlərini 
göstərmişdilər?

 X Millətlərarası əlaqə ümümi mədəni irsdə necə əks olunur?

 X Nəyə görə Zaqafqaziya müəllimlər seminariyası mədəni dialoqun simvolu kimi 
qəbul oluna bilər?

 X Milli mədəniyyət dünya mədəniyyətini necə zənginləşdirə bilər?

 X Bir adın seçilməsi necə mədəniyyətdə və cəmiyyətdə olan dəyişikliklərin əksi ola 
bilər?

 X Abidələr bir millətin tarixinin və mədəniyyətinin öyrənilməsində hansı rolu oynayır?

 X Sergey Paracanovun yaradıcılığında mədəniyyətlərarası dialoq necə əks olunur?

 X Bir şəxs və ya bir qrup identikliyin hansı növlərinə sahib ola bilər və bunlar 
gündəlik ünsiyyətimizdə necə təzahür olunur?
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Qız Qalasının sirləri

 X Bir xalqın mədəniyyət abidəsi dünya irsi üçün  
maraq kəsb edə bilərmi?

Şagirdlərin yaş həddi 13–18 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt  

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Konkret memarlıq abidəsi — Bakının Qız Qalasını nümunə 
gətirərək, milli və dünya əhəmiyyətli abidəyə çevrilən mədəniyyət 
abidəsinin yaradılma prosesinə müxtəlif xalqların təsirini 
göstərmək.

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Бретаницкий Л. С., Веймарн Б. В. Искусство Азербайджана  
IV–XVIII веков. — М.: Искусство, 1976.

2. Исламов А. Раскрывая тайны Девичьей Башни, Часть I. — 
[Elektron resurs] «News Az.». — Giriş rejimi: http://www.1news.az/
analytics/20101006120439420.html

3. Виртуальный тур по Девичьей Башне. — Giriş rejimi:  
http://www.icherisheher.gov.az/virtual_tur/

4. Велиев С. Древний, древний Азербайджан. Тайны Девичьей Башни. 
Зороастрийцы — жители Баку? — [Elektron resurs] Карабах в 
документах. — Giriş rejimi: http://www.karabakh-doc.azerall.info/ru/
azerpeople/ap043-3.php

5. Насибов Ф. Архитектурные особенности Девичьей Башни. Часть 1. — 
[Elektron resurs] «Окно в Баку». — Giriş rejimi: http://www.window2baku.
com/devbashnya21.htm

6. Walled City of Baku with the Shirvanshah’s Palace and Maiden Tower. — 
[Elektron resurs] UNESCO World Heritage. — Giriş rejimi: http://whc.
unesco.org/en/list/958//

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Bakıda yerləşən Qız Qalasını təsvir edə və onun nə üçün tikildiyi 
haqqında mövcud olan versiyaları sadalaya biləcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu Moduldakı mənbələr əsasında müxtəlif xalqların Bakıda Qiz 
Qalasının inşa edilməsi prosesinə necə təsir etdiyini və müxtəlif 
xalqlar üçün mədəni irsin oxşar cəhətlərini sadalaya biləcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Tədqiqatçılar tərəfindən tarixi versiyalarının əsaslandırılması 
səviyyəsini təhlil edə və qiymətləndirə biləcək və dünya mədəni 
irsinin abidəsi olan Bakının Qız Qalasının nümunəsində 
mədəniyyətlərin dialoqu və sintezi haqqında öz əsaslı fikirlərini 
səsləndirə biləcəklər.
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MƏDƏNİ İRS 

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Qruplarda iş üçün materialların çap variantları (şagirdlərin sayını 
nəzərə almaqla), modulun vizual mənbələrinin keyfiyyətli şəkilləri 
(imkan olduqda təsvirləri ekranda nümayiş etdirmək), yazı üçün 
kağız və ya iş dəftərləri.

Motivasiya tapşırığı (10 dəqiqə)
İmkan daxilində Qız Qalasının müxtəlif zamanlarda təsvirini ekranlara çıxarın və ya 

şagirdlərə 1–4 saylı mənbələrin keyfiyyətli çap variantlarını paylayın. Təsvirlərə yazılan 
qeydləri onlara göstərməyin, çünki burada təsvirin zamanı haqqında bildirişlər var. 1-ci 
suala cavab vermək və 1-ci tapşırığı yerinə yetirmələrini xahiş edin. Əgər şagirdlər 
çətinlik çəkirlərsə, onlara kömək edin, onların diqqətini qalaətrafı tikililərə, yaxınlıqda 
yerləşən tikililərin memarlıq üslubunun necə dəyişməsinə yönəldin. Şagirdlərdən 
soruşun: şəhərin mənzərəsində qala kimi tikilinin uzun müddət yerləşməsi nədən bəhs 
edir? Dərsin mövzusunu və açar sualı səsləndirin (lövhədə və ya iri kağızda yazmaq da 
olar).

Mərhələ  1  (25 dəqiqə)

Şagirdləri bir neçə işçi qrupa birləşdirin (hər qrupda 4–5 nəfərdən artıq şagird 
olmamaq şərtilə) və 2-ci blokun mənbələrini paylayın. 3 və 4 saylı tapşırıqları səsləndirin 
və onları yerinə yetirmək üçün 8–10 dəqiqə vaxt verin. Qruplara hazırladıqları nitqi 
səsləndirməyi təklif edin: püşkatma nəticəsində bir şagird nitqi səsləndirir, qalan uşaqlar 
isə dinləyir və yalnız öz əlavələrini edirlər. Nitq tamamlanandan sonra 4-cü sualın 
cavabını lövhədə və ya iri kağızda yazmağı təklif edin.

Mərhələ  2  (25–30 dəqiqə)

3-cü blokun mənbələrini paylayın. Cütlüklərdə 5, 6 və7-ci suallar müzakirə etməyi 
(15 dəqiqə) və kağız və ya iş dəftərlərində onların cavablarını yazmağı təklif edin. İş 
zamanı şagirdlərin mətnlərdə işlənilən bütün sözləri başa düşdüyünü dəqiqləşdirin. 
Lazım gələrsə, individual şəkildə anladın (məsələn, rəsədxana, məqbərə (türbə) və digər 
sözlər). 7 saylı cədvəli lövhədə və ya iri kağızda hazırlayın. 

Şagirdlərdən cədvələ ardıcıllıqla bir-bir qeydləri əlavə etməyi xahiş edin.
Ümumilikdə 5 və 6-cı sualların cavablarını müzakirə edin, əsaslandırın. Şagirdlərin 

diqqətini Qız Qalasının təyinatına aid tədqiqatçılar tərəfindən səsləndirilən versiyaların 
əsaslandırılma dərəcəsinə yönəldin. Nəzərə alın ki, bu, mürəkkəb tapşırıq olduğundan 
şagirdlərin hamısı dolğun cavab verə bilməyəcək.

8-ci sualı ümumilikdə müzakirə edin. Diqqət yetirin ki, tikilinin mənşəyi və tikilmə 
səbəbləri haqqında müxtəlif versiyaların mövcudluğu onun qədim tarixindən və 
əhəmiyyətindən bəhs edir. Və qalanın ətrafında yaşayan müxtəlif xalqlar tarix boyunca 
müxtəlif zamanlarda qalanın memarlıq görünüşünə öz təsirini göstərməklə yanaşı onun 
rolu və funksiyalarını müxtəlif cür anladıblar.
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Qız Qalasının sirləri

Mərhələ  3  (20 dəqiqə)

Kiçik qruplara və ya individual olaraq 4-cü blokun mənbələrini paylayın. 9-cu 
tapşırığı verin (7–10 dəqiqəlik). 9 və 10-cu sualların frontal müzakirəsini aparın. Modulun 
açar anlayışlarından istifadəni stimullaşdırın: mədəni irs, milli sərvət, qarşılıqlı mədəni 
təsirlər, unikallıq, mədəniyyətlərin dialoqu və sintezi.

Yekun müzakirə (15 dəqiqə)

Modulun açar sualını təkrar səsləndirin. Kiçik qruplarda olan şagirdlərdən açar suala 
cavab verməklə Qız Qalası üzrə bələdçi nitqini hazırlamağı xahiş edin. Bir-iki şagirdin 
cavabını dinləyin və başqalarından aşağıdakı kriterilərə əsasən bu nitqi qiymətləndirməyi 
xahiş edin: ardıcıllıq, mətnin bütövlülüyü, nümunələrin münasibliyi.
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Şəhər müxtəlifliyin aynası kimi.  
XIX-cu əsr — XX-ci əsrin əvvəllərində  

Tbilisi və onun sakinləri

 X Bir şəhərin siması necə və nəyə görə dəyişə bilər?

Şagirdlərin yaş həddi 13–18 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Tbilisi şəhərini nümunə gətirərək şagirdlərə şəhər həyatında baş 
verən sosial-mədəni dəyişikliklər haqqında bilikləri ötürmək

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Анчабаязе Ю. Д., Волкова Н. Г. Старый Тбилиси. Город и горожане в 
XIX веке. — М.: Наука, 1990.

2. Исторические карты Тбилиси. — [Elektron resurs] http://www.livejournal.
com/.

3. Старый Тбилиси (Тифлисъ) на полотнах 19 столетия. — [Elektron resurs] 
http://www.liveinternet.ru/users/anna_27/post183414594/.

4. История Тбилиси. — [Elektron resurs] http://journeye.com/georgia/tbilisi/.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər 19-cu əsr — 20-ci əsrin əvvəllərinin Tbilisisini təsvir etmək üçün 
modulun yazılı və vizual mənbələrindən istifadə edə biləcək, 
mənbələrin növünü müəyyən edə və onlarda verilən məlumatı 
müqayisə edə biləcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu Şəhərin görünüşündə baş verən dəyişikliklərin səbəblərini 
təhlil edə biləcək və bu dəyişikliklərin Tbilisi şəhərində müxtəlif 
zamanlarda yaşayan müxtəlif xalqların təsiri və 19-cu əsrin 
sonu — 20-ci əsrin əvvəllərində baş verən müasirləşmə prosesləri 
ilə bağlılığını müəyyənləşdirə biləcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Modulun adını izah edə biləcək və mənbələrin təhlili əsasında 
tarixi perspektivdə Tbilisi şəhərində baş verə biləcək 
mədəniyyətlərin dialoqu üçün misallar gətirə biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Şagirdlər üçün kifayyət qədər material, modulun keyfiyyətli çap 
edilmiş şəkillərini hazırlamaq. Əgər varsa — təsvirin ekran üzərinə 
çıxarma imkanı yaradan proyektor. 
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Şəhər müxtəlifliyin aynası kimi. XIX-cu əsr — XX-ci əsrin əvvəllərində Tbilisi və onun sakinləri

Ümumi qeydlər

Bu modul üzərində işləmək üçün əlinizdə bütün vizual mənbələrin keyfiyyətli çap 
edilmiş rəngli təsvirləri olmalıdır. Bu, olduqca vacibdir.

1) Müəllim dərsin gedişatını bloklardakı mənbələri arqıcıllıqla öyrənə və sual 
və tapşırıqları yerinə yetirərək qura bilər. Bu təqdirdə hər bir mənbələr komplektinin 
öyrənilməsindən sonra müzakirələr aparılır və şagirdlər tərəfindən təklif olunan açar 
sözlər və söz birləşmələri lövhədə və ya iri vərəqdə yazılır. Dərsin sonunda açar suala 
qayıtmaq və 19–20 saylı sualları ev tapşırığı kimi yerinə yetirmək təklif olunur.

2) Müəllim blokun materiallarını parallel öyrənmək üçün dərsi qrup şəklində qura 
bilər ki, bu zaman şagirdlərin çıxardıqları nəticələr müqayisə edilir və planlaşdırılan 
tədris nəticələri əldə edilir.

Dərsin əvvəlində (5–7 dəqiqə)

Şagirdlərdən soruşun:
 f Şəhər nədir?
 f Şəhərlər nə ilə fərqlənir və onların oxşar cəhətləri hansılardır?
 f Bacardığınız qədər çox “şəhər” sözü ilə assosiasiya edilən sözlər seçin.

Mərhələ  1  (10 dəqiqə)

Şagirdlərə 1–4 saylı şəkilləri göstərin. Rəsm əsərlərinin və qravüraların yaranma tarixinə, 
onların 18-ci əsrin sonu — 19-cu əsrin əvəllərinin Tbilisisini təsvir etdiklərinə diqqəti 
yönəldin. “Beyin hücumu” metodu ilə şagirdlərin bu şəkillər haqqında fikirlərini öyrənərək 
şəhərin simasını müəyyən etmək üçün açar sözlər seçin. Ehtimal edilən siyahı aşağıdakıdır: 
qala divarları, əyri, dar küçələr, dolaşıq salınmış, kilsələr, minarələr, qalalar, qədim, dağlıq 
şəhər, çətinliklə gedilə bilən və s.

Mərhələ  2  (15–20 dəqiqə)

Təhlil üçün 5–9 saylı mətnləri təklif edin. Mətnlərin janrına (səyahətçilərin qeydləri) 
diqqət yetirin. Səyahətçilərin hansı ölkələrdən gəldiklərinə diqqət yetirin ki, bu 19-cu 
əsrdə səyahətlərə və ədəbiyyatın xüsusi janrı kimi səyahətçinin qeydlərinə olan marağın 
əlavə sübutudur.

Şagirdlərdə qrup şəklində işləmək qabiliyyəti formalaşıbsa, 3–5 nəfərdən qruplar 
yaradıb onlardan mətnlərlə tanış olub 2–4 saylı suallara cavab vermələrini xahiş etmək 
olar. Şagirdlər 3-cü suala cavab verməkdə çətinlik çəkərlərsə, səyahətçilərin Tbilisi şəhərini 
onların doğma şəhərlərindən fərqləndirən və oxşar cəhətlərinə diqqət yetirdiklərini deyərək 
şagirdləri yönləndirin.

Hər qrupun şagirdlərindən 1–4 saylı şəkillərə yeni açar sözlərdən ibarət siyahı 
hazırlamağı xahiş edin ki, bu sözləri onlar 5–9 saylı mətnlərdən tapa bilərlər. Qruplardan 
5-6 saylı suallı cavablandırmağı xahiş edin. Müzakirə zamanı şagirdləri “Əlavə etmə” 
metodu ilə dinləyin, yəni hər qrup əvvəlki qrupun məlumatına ya əlavələr edir, ya da öz 
şərhini verir.



24    

MƏDƏNİ İRS 

Mərhələ  3  

Bütün sinifə 10–13 saylı şəkilləri təqdim edin. Cütlük şəklində onlardan 7 saylı 
suallar silsiləsini cavablandırmağı xahiş edin. Şagirdləri dinləyin. Hamılıqla şagirdlərin 
1-ci blokun materiallarının öyrənilməsi zamanı təklif etdikləri açar sözlərdən ibarət 
siyahını müzakirə edin.

Mərhələ  4  (15 dəqiqə)

2-ci blok üzərində iş aktivliyin stimullaşdırılması üçün “Nömrələnən iştirakçılar” 
metodu ilə təşkil edilə bilər: hər qrupda eyni sayda şagird olmalıdır, onlar 1-dən 5 (6)-
dək nömrələnirlər. Mənbələrin qruplarda araşdırıldığından və 10–12-ci suallara cavab 
hazırlandıqdan sonra müəllim hər qrupda hər-hansı bir nömrə söyləyib və bu nömrə 
altında olan şagirddən həmin sualı şifahi cavablandırmağı xahiş edə bilər.

Bütün qruplara 1-ci blok əsasında formalaşmış açar söz və anlayışların siyahısını 
yeni söz və söz birləşmələrilə tamamlamaq təklif edilir. Məsələn, fabriklər, zavodlar, 
mehmanxana biznesi, əcnəbilər, teleqraf xətləri, əlaqə (rabitə), qərb modası, Avropa 
geyimi və ayaqqabıları, dünya standartları, dəmiryol xətləri, ticarət və s.

Mərhələ  5  (10 dəqiqə)

19–24 saylı mənbələr və 13–15-ci suallarla iş zamanı şagirdlərin yadına salın (əgər onlar 
bu materialı tarix dərslərində öyrəniblərsə) və ya qısaca məlumat verin ki, 19-cu əsrin ikinci 
yarısında Rusiya imperiyasında islahatlar baş verib və onların nəticəsində məhkəmə, maliyyə 
sahələrində, yerli özünü idarəetmə qaydalarında və digər istiqamətlərdə dəyişikliklər baş verib. 
Buna görə də yeni mehmanxanalarla yanaşı məhkəmə, bank, teatr, rəssamlar birliklərinin 
binaları və s. yaranmağa başlayıb. İqtisadi əlaqələrin və mədəni mübadilənin genişlənməsi 
nəticəsində şəhərə əcnəbi memar və rəssamlar, həmçinin də Rusiya imperiyasının paytaxtları 
və Avropa ölkələrinin şəhərlərində təhsil almış yerli mütəxəssislər dəvət olunurdular. Müxtəlif 
etnik mənşəli memar və rəssamların əməkdaşlığı həmin dövr üçün adi hadisə idi. XIX-cu 
əsrin ikinci yarısında rus və xarici kapitalının şəhərə axını onun müasirləşməsinə təkan verir, 
burada xarici sənaye şirkətləri yaranır, yeni ictimai binalar meydana çıxır, memarlıq üslubu 
dəyişir, yeni binalar inşa edilir ki, onlar indi də şəhəri bəzəyirlər: İslam evi, Qafqaz ipək 
stansiyası, şəhər məhkəməsi, teatrın və funikulyorun binaları, pravoslav və lyuteran kilsələri, 
mehmanxanalar və yaşayış evləri. 

Bütün sinif 16–17-ci sualları müzakirə edir. Dərs boyunca yaranan açar sözlər siyahısına 
bir daha diqqət yetirməyi təklif edin.

Mərhələ  6  Yekun müzakirə (10 dəqiqə)

Açar sualın yekun müzakirəsini aparın. Modulun adına qayıdın və şagirdlərdən onu 
izah etmələrini xahiş edin. “Müxtəliflik” anlayışına diqqət yetirin. Ehtiyac varsa, şagirdlərin 
dərs boyunca fəaliyyətini mövcud olan metodikalardan istifadə etməklə qiymətləndirin.
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Alman mühacirlərinin XIX-cu əsr — XX-ci əsrin  
əvvəllərində Azərbaycanda yaşayışı

 X Alman müstəmləkəçiləri Azərbaycanın iqtisadi və mədəni  
irsinə necə öz təsirlərini göstərmişdilər?

Şagirdlərin yaş həddi 14–16 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

45–90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Şagirdlərə Azərbaycanda yaranmış alman yaşayış məskənlərinin 
tarixi və onların ölkənin iqtisadi və mədəni müxtəlifliyinə verdiyi 
töhfələr haqqında biliklər ötürmək

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Ибрагимов Н.А. Немецкие страницы истории Азербайджана. Баку, 1995.
2. Зейналова С. Немцы Кавказа. Баку, 2008.
3. Т. Н. Чернова-Дёке. Немецкие поселения на периферии Российской 

империи. Кавказ: взгляд сквозь столетия (1818-1917). М.: «МСНК-
пресс», 2008.

4. Сабир Алиев. О славных и трагических страницах жизни немцев-
переселенцев в Азербайджане. Немецкие переселенцы в Азербайджане.

5. Электронный журнал «Ваш партнер в Германии»
6. Рауф Гусейн-заде. Немцы Азербайджана.
7. [Elektron resurs] «Наш Баку. История Баку и бакинцев»: http://www.

ourbaku.com

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Azərbaycanda alman koloniyalarının yaranma səbəblərini 
sadalayacaq, mühacirlərin təsərrüfat həyatından nümunələr gətirə 
biləcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu Rusiya imperiyasının Qafqazda apardığı köçürmə siyasətinin 
mahiyyətini və Azərbaycanda alman koloniyalarının iqtisadi 
fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini izah edə biləcəklər. 

 f Bəzi şagirdlər Azərbaycanda alman mühacirlərinin yaşayış xüsusiyyətlərini və 
onların ölkənin mədəni və iqtisadi həyatına verdikləri töhfələri 
səciyyələndirə biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Şagirdlərin sayına görə individual və qruplarda iş üçün 
materialların hazırlanması.
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Motivasiya tapşırığı (2–3 dəqiqə)

1. Azərbaycanda yerləşən yaşayış məntəqələrinin adlarını lövhədə yazın:
Göygöl — Yelenendorf;
Tovuz — Traubenfeld;
İrmaşlı — Eygenfeld;

Çinarlı — Georgenfeld;
Şəmkir — Annenfeld

2. Bildirin ki, feld və dorf sözləri alman dilində tarla və kənd deməkdir.  
2-ci sualı verin.

3. Dərsin mözvusu və açar sualını səsləndirin.

Mərhələ  1  (20 dəqiqə)

4. Tarixi məlumatın əsasında kiçik mühazirə deyin.
5. Cütlüklərdə olan şagirdlərdən 1-ci blokun materialları ilə tanış olmağı xahiş edin. 

1 və 2 saylı xəritələr, 3–7 saylı mənbələrlə tanış olduqdan və 3, 4 və 5-ci suallarla 
işlədikdən sonra şagirdlərdən Azərbaycana XIX-cu əsrin birinci yarısında alman 
mühacirlərinin gəlmə səbəblərindən ibarət siyahı formalaşdırmağı xahiş edin. 
Köçmə siyasəti prosesinin təsvirində Azərbaycanın yerli əhalisinin mövqeyi əks 
olunmur. Bu, Rusiya höküməti tərəfindən öz təsirini möhkəmləndirmək üçün 
aparılan məqsədyönülü siyasət idi. Bu faktora şagirdlərin diqqətini yönəldin. 
Onlara 7-ci mətnə aid 7-ci qeydi göstərin. Bu qeyd ilk mühacirlərin niyə məhz 
Vürtemberqdən olduğunu və Azərbaycanda yaranan ilk yaşayış məskənlərin niyə 
məhz belə adlandırılmasının səbəblərini izah edir. Diqqət yetirin ki, Almaniyada 
köçmə prosesləri Napoleon müharibələri və 1815-ci ilin Vyana konqresindən 
sonra aktivləşdi. Yeni məlumatın ardıcıl əlavə edilməsi metodu ilə şagirdləri 
sorğu-sual edin, səbəblər siyahısını lövhədə və ya iri kağızda yazın.

Mərhələ  2  (30 dəqiqə)

6. Şagirdləri iki qrupa birləşdirin. Birinci qrupa 6–7-ci tapşırıqları, ikinci qrupa isə 
8-ci tapşırığı verin. Əgər qruplar həddindən artıq böyük alınırsa, dörd qrup yaradın, 
hər tapşırıq üçün iki qrup. Qruplarda olan şagirdlərdən mənbələr ilə individual 
şəkildə tanış olmağı, sonra isə verilmiş suala ümumi cavab hazırlamağı xahiş 
edin. Şagirdlərin diqqətini ona yönəldin ki, 8 saylı mənbədə alman mühacirlərinin 
Qafqazda olmaqlarının ilk illəri təsvir edilir, buna görə də onların yeni yerdə bir 
qədər qapalı yaşamaqları qanunauyğun idi. 9 saylı mənbədə təsvir olunan “mehriban 
münasibətlərə” diqqət yetirin. 10, 12-ci fotoların təhlili zamanı qadın və uşaqların 
zahiri görünüşünə diqqət yetirin və o dövrün ənənəvi Azərbaycan geyimini1 
xatırladın. Qrupların cavablarını dinləyin.

7. Frontal söhbət zamanı 2-ci blokun 9 saylı tapşırığının birinci hissəsinin yerinə 
yetirilməsini təşkil edin. Əgər texniki imkanlar varsa reklam elanını təhlil üçün 
ekrana çıxarın (mətnsiz) və ya bu təsviri cütlüklərdə təhlil etmək üçün ayrı-ayrı 

1 Ehtiyac yaranarsa, bu cür geyim nümumələtini tapıb şagirdlərə müqayisə üçün nümayiş etdirin.
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kağızlarda lazımi sayda hazırlayın 13 saylı mənbənin təhlili zamanı ardıcıl suallar 
verin:

 f Bu, nəyin reklamıdır?
 f Məhsulları hansı müəssisə istehsal edir? Müəssisənin sahibləri kimlərdir?
 f Müəssisə nə vaxt yaranıb?
 f Əsas idarə harada yerləşir?
 f Müəssisənin bölmələri (filialları) harada yerləşir? Bu, nədən bəhs edir? 
 f Belə bir reklamın mövcudluğu onun sahibinin sosial statusu haqqında nə deyir?

Xristofor Forer haqqında əlavə məlumat verəndə onun haqqında 9-cu mənbədə 
deyilənlərə də diqqət yetirin.

Sual verin: “Alman kolonistlərinin Azərbaycanda sosial və iqtisadi həyatı haqqında 
hansı əlavə məlumat əldə etdiniz?” Bir neçə şagirdin cavabını dinləyin. 

10-cu sualı müzakirə edin. Suala cavab vermək üçün şagirdləri 1-ci blokun 3, 4, 5 və 
6 saylı mənbələrinə qaytarın.

Mərhələ  3  (25 dəqiqə)

8. 9-cu tapşırığa əsasən 3-cü blokun mənbələrinin öyrənilməsini təşkil edin. Təqdim 
edilmiş üç blokun materiallarına əsaslanaraq xəyali dərsliyin bir səhifəsini yazmağı 
təklif edin. Diqqət yetirin ki, blokun mövzusunun illüstrasiyası kimi şagirdlərə 
qəsdən 3-cü blokun yalnız bir mənbəsini seçmək və məhz bu mənbənin istifadəsinin 
məqsədəuyğun olmasını əsaslandırmaq təklif olunur.

9. Əgər vaxt varsa cütlüklərdə olan şagirdlərə gördükləri işləri bir-birilərinə verməyi və 
bir-birinin nəticələrini məntiqlik, ardıcıllıq və təsvirin dolğunluğunu nəzərə alaraq 
qiymətləndirməyi təklif edin.

Mərhələ  4  11–12-ci suallara əsasən yekun müzakirə (10 dəqiqə)

Məsələn, 11-ci sualı müzakirə edərkən aşağıdakı söz birləşmələri səsləndirilə bilər: 
uşaqların həyatı və ailə ənənələri, təhsil, yerli əhali ilə əlaqə və münasibətlər, sosial 
təbəqələnmə, assimilyasiya siyasətinin mövcud olması və ya olmaması, görkəmli 
insanlar və s. İstəsəniz, xəyali müsahibə üçün ən yaxşı sual üzrə kiçik müsabiqə təşkil 
edin.

Əlavə məlumat

1) Şagirdlərin “Azərbaycanda almanlar” mövzusuna marağının gücləndirilməsi 
üçün aşağıdakı məlumatdan istifadə edərək filmin birgə baxışı və müzakirəsini təşkil 
etmək olar.

Bakıda “İntiqam almamış, ölmə. Keçmişdən gələn məktublar” filminin 
premyerası keçirildi. http://www.trend.az/life/culture/2300679.html Film Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Cəfər Cabbarlı adına 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyası tərəfindən Azərbaycanda, Gürcüstanda və Almaniyada 
çəkilib. Burada Azərbaycana XIX-cu əsrin əvvəllərində köçmüş alman kolonistləri 
haqqında bəhs edilir. Lakin hadisələr sanki keçmişdən indiyə keçir. Filmin süjeti 
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dərin mənəvi mənaya malikdir. Film Azərbaycanın alman əsilli əhalisinin XX-ci əsrdə 
qarşılaşdığı faciəli hadisələri işıqlandırır.

2) Həmçinin Facebook-da yaradılmış “Tədqiqat mərkəzi Konkordia. Helenendorf” 
social əlaqələr qrupunun qeydləri ilə də tanış olmağı təklif etmək olar.

3) Layihənin hər bir iştirakçı ölkəsində, xüsusilə də Ukraynada bu moduldan sonra 
Rusiya imperiyası ərazisində alman mühacirləri və onların XIX–XX-ci əsrlərdə taleyi 
haqqında materialları öyrənmək olar.

4) Mənbə seçimi üçün təklif olunmuş alqoritmi daimi yaşayış məskənlərinin 
yaradılması ilə bağlı miqrasiya mövzusunun öyrənilməsi üçün istifadə etmək olar.
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Mədəniyyətlərin dialoqu və mədəni irs

 X Millətlərarası əlaqə ümümi mədəni  
irsdə necə əks olunur?

Şagirdlərin yaş həddi 14–18 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Konkret nümunələrə əsaslanaraq “mədəni irs” anlayışının 
əhəmiyyətini anlatmaq və konkret mədəni-tarixi obyektlərdə 
müxtəlif xalqların mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsirinin nümunələrini 
göstərmək

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. World Heritage List. — [Elektron resurs]. — Giriş rejimi:  
http://whc.unesco.org/en/list.

2. Відлуння віків: український пам’яткоохоронний інтернетресурс 
[Elektron resurs]. — Giriş rejimi: http://pamjatky.org.ua.

3. Moldovenii. [Elektron resurs]. — Giriş rejimi:  
http://www.moldovenii.md/ru/section/470.

4. Полуостров сокровищ. [Elektron resurs]. — Giriş rejimi:  
http://poluostrov-krym.com.

5. Наш Баку. [Elektron resurs]. — Giriş rejimi:  
http://www.ourbaku.com.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Ümumdünya irsdə müxtəlif xalqların mədəniyyətlərinin qarşılıqlı 
əlaqəsinin (qarşılıqlı təsirinin) nümunələri haqqında biliklər əldə 
edəcək və bu biliklər haqqında danışa biləcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu Modulun mövzusuna uyğun olaraq tematik sərginin keçirilməsi 
üçün mənbələrin seçilməsi qabiliyyətlərini təkmilləşdirə biləcəklər. 

 f Bəzi şagirdlər Modulda təqdim olunan mədəni irs obyektlərini mədəniyyətlərarası 
qarşılıqlı təsir baxımından səciyyələndirə biləcək, vizual və mətn 
mənbələrini təhlil etmək qabiliyyətlərini təkmilləşdirəcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Qruplarda işləmək üçün masa və stulları, şagirdlərin təqdimatları 
üçün flipçartlar, marker, yapışqan, qayçı hazırlamaq. Printer 
vasitəsilə şagirdlər tərəfindən sərgi üçün seçilən materialların çap 
variantlarını hazırlamaq olar.
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Dərsin əvvəli (10 dəqiqə)

Cütlüklərdə 1-ci blokun sual və məbələrilə iş.

Mərhələ  1  (5 dəqiqə)

3-cü sual üzərində iş. İlk növbədə irsin çoxmədəniyyətli xarakterinin hansı formalarda 
ifadə olunduğunu siniflə müzakirə etmək məqsədəuyğundur ki, sonra şagirdlər mənbələrlə 
özləri işləyərkən mədəni təsirin müxtəlif formalarını və dərinlik dərəcəsini asan görə 
bilsinlər. Müzakirə zamanı şagirdlərə bu təsirin yalnız mədəniyyətin müxtəlif sahələrində 
(memarlıq, ədəbiyyat, rəsm, elm, kino və s.) ifadə edildiyini deyil, həmçinin müxtəlif 
formalarda ola bildiyini (mədəniyyət elementlərinin birbaşa mexaniki mənimsənilməsi; 
ideya və formaların bir-birinə keçməsi və bunun əsasında yeni bir şeyin yaranması; 
müxtəlif mədəniyyətlər çərçivəsində bir abidənin yaranması və transformasiyası; 
abidələrin bərpası və qorunub saxlanılması; bir etnosun nümayəndələrin digər etnosun 
mədəniyyətinə verdiyi töhfələr; hətta mədəni təsirin mənfi nümunəsi olan abidələrin 
dağıdılması və yaxud uyğun istifadə olunmaması və s.) də anlatmaq lazımdır.

Mərhələ  2  Məsələnin qoyuluşu (5 dəqiqə)

Şagirdlərə 4-cü tapşırığı uzah edin. Anladın ki (nümunələrlə olsa, daha yaxşı 
olar), çox mədəniyyətlilik yalnız irs obyektinin yaranmasında deyil, həmçinin onun 
gələcək taleyində də əks oluna bilər. Şagirdlər tərəfidən qurulan gələcək sərgi geniş 
əhatə sahəsini (müxtəlif mədəniyyət sahələrinin obyektləri), həmçinin qarşılıqlı 
təsirinin dərinliyini nümayiş etdirə bilər. Problemin müxtəlif aspektlərini də (məsələn, 
memarlıq və ya irs obyektinin yaranmasında müxtəlif etnosların iştirakı) əhatə etmək 
olar. Şagirdlər öz variantlarını təklif edə və mədəni təsirin müxtəlif formalarını araşdıra 
bilərlər. Şagirdlərin vəzifəsi öz sərgisinin konsepsiyasını (ideyasını), obyektlərin seçilmə 
prinsiplərini, stendin adını və dizaynını müəyyən etmək, 3 obyekt seçmək, sonra isə 
seçilmiş obyektlərin materiallarına əsaslanaraq öz konsepsiyasını (ideyasını) təqdim 
etməkdən ibarətdir.

Mənbələrə aid suallar şagirdlərə mənbələrin təhlili və obyektlərin seçimi zamanı 
kömək edə bilər.

Modulda söhbət gedən obyektlərin hamısından istifadə etmək olar. Əgər imkan varsa 
(məsələn, əgər mənbələrin öyrənilməsi ev tapşırığı kimi verilib və yaxud sinifdə məlumat 
almaq üçün ədəbiyyat və ya internetə çıxış var — planşet, stasionar kompüterlər və s.), 
şagirdlərə 2–7 saylı mənbələrin obyektləri haqqında əlavə məlumat əldə etməyi təklif 
edin. İrs obyektlərinin seçimini izah edin: söhbət məhz obyektlərdən gedir, mənbələrdən 
yox. Bir neçə mənbə bir obyektə həsr edilə bilər və ya, əksinə, bəzi materiallardan, 
məsələn, Lvovda yerləşən Erməni kilsəsi haqqında məlumatdan ayrı-ayrı freska və ya 
bina üzrə material ayırmaq olar. 

Böyük vərəq gələcək sərgi stendinin bir növ modeli rolunu oynayır.
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Mərhələ  3  Sərgi üçün materialların hazırlanması (30 dəqiqə)

Şagirdlər cütlüklərdə materialı öyrənir və sərginin konsepsiyasını formalaşdıraraq 
onun üçün 3 obyekt seçir (əgər vaxt azdır, bu işi ev tapşırığı kimi vermək olar). 

Cütlükləri hərəsində 4–6 şagird olmaqla 4–6 qrupa birləşdirin. Görülən iş əsasında 
qruplar öz sərgisinin son konsepsiyasını və onun şifahi prezentasiyasını hazırlayır.

Mərhələ  4  Qrup nümayəndələri öz seçimini təqdim edir və onu əsaslandırır

   (25 dəqiqə)

Digər qrupların üzvləri dəqiqləşdirici sual verə bilər.

Mərhələ  5  Prezentasiyaların təhlili (5 dəqiqə)

Hansı təqdimat daha inandıcı idi? Niyə?
Müzakirə edin:

 – seçdiyiniz obyektlərin konsepsiyasını;
 – stendinizin adını; müəllim üçün nümunələri;
 – obyektlərin seçilmə prinsipləri aspektlərin özüdürmü?;
 – nümayiş üçün seçilən obyektlərin üstünlükləri.

Sərgi üçün obyektlərin seçilməsinə dair müxtəlif yanaşmaları müzakirə etmək 
lazımdır: müxtəlif etnik mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsirinin nümayişi, mədəniyyətin 
müxtəlif sahələrində baş verən qarşılıqlı təsirin nümayişi, qarşılıqlı təsirin dərinliyi və 
ya səthiliyi və s. 

Yekun müzakirə (5 dəqiqə)

Mədəni irsdə mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin təcrübəsi necə əks olunur?
Beyin hücumu1 rejimində şagirdlər mədəni qarşılıqlı təsirin müxtəlif formalarının 

siyahısını tərtib edir.

1 Bax — “İşi necə aktivləşdirmək olar” bölməsi.
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 X Milli mədəniyyət dünya mədəniyyətini  
necə zənginləşdirə bilər?

Şagirdlərin yaş həddi 15–18 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

45 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Milli identikliyin qorunub saxlanılmasında və dünya mədəni irsinin 
zənginləşdirilməsində milli mədəni irsin rolu haqqında biliklərin 
möhkəmləndirilməsi

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Гаюк И. Иллюстрированная энциклопедия Армянской культуры в 
Украине, Т. 1, Львов, Издательство Афиша, 2012.

2. Традиции армян: Семья. Исторический очерк. — [Elektron resurs]:  
http://www.hayadat.ru/

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Erməni mədəni irsinin müxtəlifliyini qiymətləndirə biləcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu Milli identikliyin qorunub saxlanılmasında milli mədəni irsin 
rolunu və bu irsin dünya mədəni irsi üçün əhəmiyyətini dəlillərlə 
əsaslandıra biləcəklər. 

 f Bəzi şagirdlər Dünya mədəni irsinin formalaşmasını və onun müasir dünyada 
oynadığı rolu təhlil edə biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Şagirdlərdən erməni xalqını, onun mədəniyyətini səciyyələndirən 
bir fotoşəkil və ya kiçik əşya gətirməyi xahiş edin. Əvvəlcədən 
gətirilən materiallardan kiçik sərgi düzəldib şagirdlərə dərsdən 
əvvəl onunla tanış olmağı təklif edin.

Hazır edin: 
1. Şagirdlərə paylamaq üçün 6 dəst material (foto və mətnlər)
(bax — Mərhələ 1);
2. Mənbələrin ayrılıb seçilməsi üçün 6 ədəd A4 vərəqində təsvir 
olunan cədvəl və 1 ədəd A1 vərəqində təsvir edilən ümumi cədvəl 
(bax — Mərhələ 2);
3. 6 müxtəlif rəngdə marker.
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Dərsin əvvəli (5 dəqiqə)

Ekranda və ya kitabda/çap vərəqində Şarl Aznavurun şəklini göstərin (mənbə 1).
Şagirdlərdən soruşun

 f Siz bu insanı tanıya bilirsinizmi?
 f O, kimdir? Siz onun haqqında nə bilirsiniz?

Əgər şagirdlər fotoşəkildəki insanı tanımırlarsa, müəllim onun haqqında qısa 
məlumat verir.

Erməni mənşəli tanınmış fransız müğənnisi, bəstəkarı, yazıçısı və 
aktyoru Şarl Aznavur 1924-cü ildə Fransada anadan olub. O, 1000-ə yaxın 
mahnınınyaradıcısıdır. Aznavurun 100 milyondan artıq diskləri satılıb, o, 
60 filmdə çəkilib. 2009-cu ildən Aznavur Ermənistanın İsveçrədəki səfiri və 
YUNESKO-da daimi nümayəndəsidir.

Şagirdlərdən 2–4 saylı mənbələrlə tanış olmağı xahiş edin. Frontal sorğu keçirin. 
Sualları cavablandıraraq şagirdlər belə bir nəticəyə gəlirlər ki, milli mədəniyyətə 
(ənənələrə, dinə) mənsubiyyət insanın milli identikliyini müəyyən edir.

Mərhələ  1  Sərgiyə aid suallar (4 dəqiqə)

Siz erməni xalqını, onun mədəniyyətini səciyyələndirən fotoşəkillər və əşyalar 
gətirmisiniz. Qurduğunuz sərgiyə baxın və xalqın mədəni irsinin müxtəlifliyini 
xarakterizə edən açar sözlər seçin (müəllim açar sözlərini lövhədə qeyd edir).

Mərhələ  2  Mənbələrlə iş (12 dəqiqə)

Şagirdləri 6 qrupa birləşdirin və hər qrupu 1-dən 6-dək nömrələndirin. Şagirdlərə 
5–28 saylı mənbələri paylayın. Həmçinin qruplara yazılı mətn və fotoları ayırıb seçmək 
üçün cədvəl verin. Hər qrupa 1 marker və A4 vərəqində sadə cədvəl verilir.

А  
Xalq  

yaradıcılığı

В  
Din

C  
Dil

D  
Memarlıq

Е  
İncəsənət

F  
Ailə

G  
Xalq  

adət-ənənələri

H  
Musiqi

Qrupların gördükləri işin nəticələrini bir yerə toplamaq üçün cədvəli ayrı bir А1 
vərəqində hazırlayın. Şagirdlərə 8-ci tapşırığı yerinə yetirməyi təklif edin.

Mənbə və fotoşəkillərin ayrılıb seçilməsi üçün ümumi cədvəl.
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Erməni mədəni irsinin müxtəlifliri

А  
Xalq  

yaradıcılığı

В  
Din

C  
Dil

D  
Memarlıq

Qruplar
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Е  
İncəsənət

F  
Ailə

G  
Xalqın  

adət-ənənələri

H  
Musiqi

Qruplar
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Tapşırığı yerinə yetirərkən şagirdlər öz qruplarının cədvəllərinə mənbələrin ayrılıb 
seçilməsininin nəticələrini qeyd edirlər. Müzakirə bitdikdən sonra hər qrupdan bir 
nümayəndə lövhədə təsvir olunan ümumi cədvələ yaxınlaşaraq qruplarının nömrələrinə 
müvafiq olaraq sütunlara gördükləri işin nəticələrini qeyd edir. Bundan sonra müəllim 
müzakirə keçirir.

Mərhələ  3  Cədvəl üzərində işin müzakirəsi (12 dəqiqə)

1. Cədvələ baxın. Bütün qruplarda alınan nəticələr eynidirmi?
2. Özəklərdə niyə müxtəlif mənbələr qeyd edilib?
3. Sizcə, bir neçə kateqoriyaya aid mənbələr varmı? Fikrinizi əsaslandırın.
4. Qruplarda bəzi mənbələri yeni kateqoriyalara aid etmək təklifləri səslənibmi? Əgər 

“hə”, bu hansı kateqoriyalardır?
5. Sizin fikrinizcə, təşkil etdiyiniz sərgi və burada təqdim edilən mənbələr erməni 

xalqının mədəni irsi haqqında tam təsəvvür yaradırmı? Cavabınızı əsaslandırın.
6. Xalqın identikliyinin dərk edilməsinə təsir edən 1–2 kateqoriya və, sizin fikrinizcə, 

dünya mədəni irsi üçün maraq kəsb edən və mühüm olan 1–2 kateqoriya seçin.

Müzakirədən sonra şagirdlər bu qənaətə gəlirlər ki, mədəni irs çox müxtəlifdir və 
çox mühüm rol oynayır: o, insana şəxsi identikliyinin müəyyənləşdirilməsində, xalqa 
isə öz milli identikliyinin qorunub saxlanılmasında kömək edir, xalqın tarixi və inkişafı 
haqqında məlumat verir. Digər tərəfdən isə, milli mədəni irs dünya mədəni palitrasına 
təsir edir, onu zənginləşdirir.

Müəllim üçün məlumat:

YUNESKO-nun mədəni irs anlayışı
Bu Konvensiyada “mədəni irs” kimi aşağıdakılar qəbul edilir: abidələr: tarix, 

sənət və elm baxımından mühüm universal dəyərlərə malik memarlıq, monumental 
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heykəltəraşlıq və rəsm əsərləri, arxeoloji xarakter daşıyan element və strukturlar, yazılar, 
mağaralar və tarix, sənət və elementlər qrupları; ansambllar: memarlığı, mənzərə ilə 
vəhdəti və ya bağlılığı tarix, sənət və elm baxımından mühüm universal dəyər kəsb 
edən ayrı və ya birləşdirilmiş tikililərdən ibarət qruplar; görməli yerlər: insan tərəfindən 
yaradılan və ya insan və təbiətin birlikdə yaratdıqlarıəsərlər, həmçinin tarix, estetika, 
etnologiya və antropologiya baxımından mühüm universal dəyər kəsb edən zonalar, o 
cümlədən arxeoloji görməli yerlər1.

YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs anlayışı
1. “Qeyri-maddi mədəni irs” icmalar, qruplar və bəzi hallarda ayrı-ayrı şəxslər 

tərəfindən onların mədəni irsinin bir hissəsi kimi qəbul edilən təcrübələri, təqdimatları, 
ifadələri, bilik və bacarıqları, eləcə də bunlarla bağlı alətləri, əşyaları, maddi mədəniyyət 
abidələrini və mədəni məkanları bildirir. Nəsildən-nəsilə ötürülən belə qeyri-maddi 
mədəni irs daim icmalar və qruplar tərəfindən, onları əhatə edən mühitə cavab olaraq, 
onların təbiətlə və öz tarixləri ilə qarşılıqlı təsirindən asılı olaraq yaradılır və onlarda 
özünəməxsusluq və irsilik hissi formalaşdırır və bununla da mədəni müxtəlifliyə və insan 
yaradıcılığına hörmət edilməsinə yardım göstərir. Bu Konvensiyanın məqsədləri üzrə 
yalnız o qeyri-maddi mədəni irs diqqətə alınır ki, həmin irs insan hüquqları haqqında 
mövcud beynəlxalq hüquqi aktlara, eləcə də icmalar, qruplar və ayrı-ayrı şəxslər arasında 
qarşılıqlı hörmət və sabit inkişaf tələblərinə uyğun gəlmiş olsun.

2. 1-ci bənddə verilən tərifə sasən “Qeyri-maddi mədəni irs”, xüsusilə, aşağıdakı 
sahələri əhatə edir:
 (а)  şifahi ənənələr və ifadə formaları, o cümlədən dil qeyri-maddi mədəni irsin  

  daşıyıcısı kimi;
 (b)  ifaçılıq sənətləri;
 (с)  adətlət, mərasimlər, bayramlar;
(d) təbiətə və bəşəriyyətə aid bilik və adətlər;
(е) ənənəvi sənətkarlıq növləri ilə bağlı bilik və qabiliyyətlər2.

YUNESKO-nun “Dünyanın yaddaşı” proqramı ümumdünya irsin, arxiv fondlarının 
qiymətli obyektlərinin və kitabxana kolleksiyalarının qorunub saxlanılmasına, onların 
kütləviləşdirilməsinə yönəlib. Bu irs dillərin, mədəniyyətlərin və xalqların müxtəlifliyini 
əks etdirir, dünyanı və onun yaddaşını ifadə edir3.

Mərhələ  4  Mənbələrlə iş (5 dəqiqə)

Bütün sinifə 29–33 saylı mənbələrlə tanış olmağı tapşırın və 9–12-ci sualları 
səsləndirin.

1 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. — [Electron resurs] http://whc.
unesco.org/en/conventiontext. — Giriş rejimi: http://whc.unesco.org/archive/convention-ru.pdf.

2 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003. — [Electron resurs] http://portal.unesco.
org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. — Giriş rejimi: http://unesdoc.
unesco.org/images/0013/001325/132540r.pdf.

3 Dünyanın yaddaşı. YUNESKO-nun Moskvadakı bürosu. — [Elektron resurs] http://www.unesco.org/new/ru/moscow/
communication-information; — Giriş rejimi: http://www.unesco.org/new/ru/moscow/communication-information/
memory-of-the-world/
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Yekun müzakirə (7 dəqiqə)

Açar suala cavab verərkən, şagirdlər aşağıdakı nəticəyə gəlməlidirlər: xalq tərəfindən 
yaradılan mədəni irs sadəcə xalqın identikliyinin və özünəməxsusluğunun qorunması 
üçün həlledici amil deyil. O, həmçinin dünya mədəniyyətinin bir hissəsinə çevrilir. 
Bir çox erməni rəssamları bütün dünyada tanınan şah əsərlər yaradıb. Ermənistanın 
memarlıq və xalq yaradıcılığı abidələrini seyr etmək üçün bura bütün dünyadan turistlər 
gəlir. Mədəni irs ilham yaradır, ümumi və oxşar dəyərləri tapmağa imkan yaradır və 
insanlara, xalqlara bir-birlərini daha yaxşı başa düşməyə kömək edir.

Əlavə. Əgər bu modul başqa ölkədə tədris edilirsə, biz bir dərsi Ermənistana aid 
material üzərində, ikinci dərsi isə yerli mənbələr əsasında keçirilməsini məsləhət 
görürük. Ermənistanın və yaxud öz ölkənizin YUNESKO-nun ümumdünya mədəni irsi 
siyahısına daxil edilmiş abidələri və mədəni elementləri haqqında sərgi təşkil etmək olar.



37

Zaqafqaziya müəllimlər seminariyası

 X Nəyə görə Zaqafqaziya müəllimlər seminariyası mədəni dialoqun 
simvolu kimi qəbul oluna bilər?

Şagirdlərin yaş həddi 14–17 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

45/90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasının timsalında Qafqazda 
mədəni dialoqun formalaşmasında təhsilin rolunu nümayiş 
etdirmək.

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Гюльмамедов М. С. Благородная миссия просвещения. — Тбилиси:  
Б. и., 1990.

2. Мехти-заде Земфира Мехти кызы. Жизнь и педагогическая деятельность 
А. О. Черняевского. — Баку: Маариф, 1983.

3. Ахмедов Гусейн Мустафа оглы. История развития школьного 
образования в Азербайджане в XIX веке. — Баку: Элм, 1972.

4. Ф.И.Сеидов «Горийская семинария и ее выпускники» — Баку., Маариф., 
1988 г.

5. Собри А. Радостная весть: Воспоминания. Перевод с азерб./ЛАз 
1971№9. — С. 101–104.

6. Е.Е.Хатаев. Школа и педагогическая мысль народов Северного Кавказа 
(втор. половина XIX в. — 1917) / Авторефер. диссерт. докт. пед. наук. — 
М., 1996.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasının fəaliyyətilə tanış 
olacaqlar. 

 f Şagirdlərin çoxu Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasının Qafqaz xalqlarının 
mədəni inkişafına təsirini dərk edəcəklər. 

 f Bəzi şagirdlər Təhsil sisteminin müxtəlif tarixi şəraitlərdə müxtəlif xalqlar 
arasında mədəni dialoqun formalaşmasına necə təsir etdiyi 
haqqında öz düşünülmüş təsəvvürlərini yarada biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Qruplarda işləmək üçün mebelin qurulması. “Poster” qrup işi üçün 
vatman kağızları və markerlərin hazırlanması (hər qrup üçün — bir 
dəst).
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Qabaqlayıcı tapşırıq

Modulun olduqca böyük mətn həcmi olduğundan şagirdlərə qabaqlayıcı tapşırıq 
vermək məqsədəuyğundur: materialları oxuyub suallar üzərində düşünməyə çalışmaq. 
Bu təqdirdə sinifdə işləyərkən müzakirə zamanı şagirdlər qruplarda və ya cütlüklərdə 
evdə gördükləri işin nəticələrini birləşdirib müqayisə edəcəklər. Bu variantı seçdikdə 
modulun öyrənilməsinə 45 dəqiqə vaxt lazım olacaq.

Lakin əgər modulun materialları dərsdə təhlil ediləcəksə, bu halda 90 dəqiqə ayırmaq 
lazımdır.

Dərsin əvvəli (1–5 dəqiqə)

Cəmiyyətin inkişaf səviyyəsinin təhsilin inkişaf səviyyəsilə ölçülməsi, təhsilin 
inkişaf səviyyəsinin isə cəmiyyətin ehtiyyaclarını əks etməsi haqqında müəllimin giriş 
nitqi.  Təhsil insanı şəxsiyyət kimi formalaşdırır, onun dünyagörüşünün təməlini qoyur 
və, beləliklə, ümumilikdə cəmiyyətin inkişaf istiqamətinə bilavasitə təsir edir. Belə 
ictimai dəyərlər sistemi formalaşır ki, onlar da, öz növbəsində, dini, millətlərarası və 
mədəniyyətlərarası münasibətlərin tolerantlıq dərəcəsini müəyyən edirlər. Bu və ya 
diqər dövrün təhsil sistemini tədqiq edərkən cəmiyyət haqqında çox şey öyrənmək olar.

Şimali Qafqazın müasirləşməsi proseslərilə bağlı olan ХIХ-cu əsrin ikinci yarısı  
cəmiyyətin sosial, iqtisadi və siyasi ehtiyyaclarını formalaşdırdı ki, bura Rusiya 
imperiyasının inzibati sisteminə inteqrasiya, 1860-1870-ci illərin islahatlarının 
keçirilməsi və kapitalist münasibətlərinin inkişafı daxil idi. Məhz bu proseslər qeyd 
olunan məsələlərin həlli üçün kadr hazırlanmasını təmin edən təhsil sisteminin inkişafına 
təkan verdilər.

Bundan sonra dərsin mövzusunu və açar sualı səsləndirin.

Mərhələ  1  (20–40 dəqiqə)

Şagirdləri qruplara və ya cütlüklərə birləşdirin. Dərsin bu mərhələsində bütün 
qruplar və ya cütlüklər 1-ci blokun mənbə və suallarından ibarət olan eyni dəstlər ilə 
işləyirlər. Şagirdlərin vəzifəsi suallara ardıcıl cavab verərək Zaqafqaziya müəllimlər 
seminariyasında əhalinin hansı təbəqələrinin təhsil almağa inkanı olduğunu, şagirdlər 
üçün tədris şəraitinin eyni olub-olmamasını və onların hansı təsil almasını müəyyən 
etməkdir.

Əvvəl şagirdlər 1–3-cü suallara cavab verirlər. Şagirdlərin diqqətini seminariyaya 
daxil olmaq üçün əsas tələblərə yönəldin — təhsil və yaş həddi, və bu kriterilərin 
nə dərəcədə məqsədəuyğun olduğunu müzakirə etməyi təklif edin. Həmçinin vacib 
məqamlardan biri müxtəlif xalqların uşaqlarının tədris şəraitinin və belə yanaşmanın 
əsasında duran səbəblərin müzakirəsidir.

Müəllim üçün 3 saylı mənbəyə aid məlumat.
Zemstvolar Rusiya imperiyasında yerli idarəetmənin seçki orqanları idi. 1864-

cü ilin zemstvo islahatı nəticəsində yaradıldılar. Deputatlar qəza mülkədarları, şəhər 
mülklərinin sahibləri və kənd cəmiyyətlərinin nümayəndələrindən seçilirdilər.
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Şagirdlərə 3 saylı mənbədə qeyd edilən zemstvonun milli və dini aspektlərdən tərkibi 
və zemstvo tərəfindən seminariyanın tatar şöbəsi üçün göstərilən məbləğin ayrılmasının 
səbəbləri haqqında fikirləşməyi təklif edin.

Sonra şagirdlər 4–5-ci suallara cavab verirlər.
Şagirdlərin diqqətini dillərin öyrənilməsinə yönəldin (mənbə 5). Gələcək müəllimlər 

üçün rus dilinin öyrənilməsinin nə qədər zəruri olması və çoxmillətli məktəblər üçün bu 
problemin digər həlli yolları haqqında fikirləşməyi xahiş edin.

6 saylı mənbəyə əlavə sual da vermək olar:
— Niyə Çernyayevskinin “Vətən dili” dərsliyi üçün nümunə məhz Uşinskinin “Ana 

sözü” dərsliyi oldu? 
K.D. Uşinskinin təklif etdiyi yeni tədris metodları haqqında dolğun məlumatı buradan 

almaq olar: K. D. Uşinskinin səs metodu. (rus dilində) Giriş rejimi: http://lektsiopedia.
org/lek-2357.html və ya http://100pudov.com.ua/subject/62/26236?page=2. 

Daha sonra şagirdlər 6-cı suala cavab verirlər. 
Təhsil haqqında sənədlər müxtəlif olur. Şagirdlərdən təhsil haqqında müasir sənədləri 

sadalamağı xahiş edin (ehtimal olunan cavablar: tabel, şəhadətnamə, attestat, diplom 
və s.). Burada hansı məlumatı görmək olar? (ehtimal olunan cavablar: attestatın kimə 
aid olduğu, verilmə tarixi, tədris müəssisəsi, öyrənilən fənlər, qiymətlər, direktorun kim 
olduğu və s.).

Şagirdlərə 10–11 saylı mənbələrlə tanış olmağı təklif edin. 
Onlardan təhsil haqqında müasir sənədlərdə olmayan məlumatları tapmağı xahiş 

edin. Onlardan həmin məlumatın bu sənədə daxil edilməyin məqsədləri və bunun izahı 
haqqında fikirləşməyi xahiş edin.

Sonra şagirdlər 7–9-cu suallara cavab verirlər.
Həmçinin onlara bu iki sənədi müqayisə etmək və bu mənbələrdə oxşar və fərqli 

cəhətləri müəyyən etmək, fərqliliklərin səbəblərini izah etməyi təklif etmək olar.
Müəllimlər üçün 10–11 saylı mənbələrə aid məlumat
Əsas fərqli cəhətlər: sənədlərin adları (Attestat — Şəhadətnamə), doğma dil 

(gürcü — tatar), əlavə fənlər, verilmə tarixi.
Dərsin axırında yekun sualın müzakirəsi zamanı şagirdlər seminariyada tədrisin 

tərkibini, müxtəlif mədəniyyət və millətlərin nümayəndələri olan müəllimlərin tələbələrin 
daxili kommunikasiyasına təsirini və Qafqaz xalqlarının mədəni inkişafında baş verən 
dəyişiklikləri əlaqələndirməlidirlər.

Mərhələ  2  (10–15 dəqiqə)

Şagirdlər öz qrupları və ya cütlüklərində qalırlar. Dərsin bu mərhələsində bütün qrup 
və cütlüklər 2-ci blokun mənbələri və suallarından ibarət eyni dəstlər ilə işləyirlər. İndi 
onların vəzifəsi sual və mənbələrə əsaslanaraq Qafqaz ərazisində islamın öyrənilməsinə 
hansı əhəmiyyət verildiyini və bunun səbəblərini, həmçinin Zaqafqaziya seminariyasında 
bu məsələnin necə təqdim olunduğunu müəyyən etməkdir.

14 saylı mənbə ilə işləyərkən şagirdlərin diqqətini yaş fərqinə yönəldin. Bu məktub 
olmasaydı həmin insanların həyatda qarşılaşmaq şansları haqqında fikirlərini öyrənin. 
Şagirdlərin diqqətini Əlibəy Qasımovun görüşə gedərkən götürdüyü əşyalara yönəldin. 
Bu seçim təsadüfi idi? Əgər yox, nə üçün məhz belə seçim edilmişdi?
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10-cu suala keçməzdən əvvəl şagirdlərdən 10 və 11 saylı mənbələrə qayıtmaq və 
burada Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasında dini məsələnin necə həll olunduğu 
haqqında məlumatı tapmağı xahiş edin. Şagirdlərdən həmçinin musiqi istedadı 
olan Hacıbəyovun hansı səbəblərdən dini nəğmə dərslərini almaması haqqında fikir 
söyləməklərini xahiş etmək olar.

Dərsin sonunda yekun sualın müzakirəsi zamanı şagirdlər seminariyada tədrisin 
tərkibini, müxtəlif dinlərin nümayəndələri olan müəllimlərin Qafqazda çoxdinli mühitin 
formalaşmasına təsirini həm pravoslav, həm də islam dininin qorunub saxlanması ilə 
əlaqələndirməlidirlər.

Mərhələ  3  (10–20 dəqiqə)

Dərsin bu mərhələsində bütün qruplar və ya cütlüklər 3-cü blokun mənbə və 
suallarından ibarət eyni dəstlərlə işləyirlər. İşi artıq qruplardan kənar da davam etmək olar. 
Suallara və mənbələrin tərkibinə əsaslanaraq Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasının 
fəaliyyətinin konkret nəticələrini araşdırın: təhsilin keyfiyyətinin və Qafqaz reqionunun 
savadlı sakinlərinin sayının xeyli dərəcədə artması, Qafqaz xalqları, Rusiya imperiyası və 
dünya mədəni irsinin milli və mədəni intibahının “ulduzları” pleyadasının yetişdirilməsi, 
həmçinin də seminariyanın məzunlarının təhsillərini bitirdikdən sonra dostluq əlaqələri.

Mərhələ  4  Yekun müzakirə (4–10 dəqiqə)

Yekun müzakirə Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasının Qafqaz xalqlarının mədəni 
inkişafına, həmçinin bu xalqlar arasında mədəni dialoqun mümkün formalaşmasına  
təsiri haqqında alınan bilikləri ümumiləşdirir.
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Şəxsi adlar mədəniyyət və cəmiyyət tarixinin  
öyrənilməsi üzrə mənbə kimi

 X Bir adın seçilməsi necə mədəniyyətdə və cəmiyyətdə  
olan dəyişikliklərin əksi ola bilər?

Açar sözlər və 
anlayışlar

Şəxsi ad, şəxsi ad seçiminin səbəbləri,  mədəniyyət, siyasət, 
ənənələr

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Ad seçiminin cəmiyyətdə baş verən sosial-mədəni dəyişikliklərin 
nəticəsi olduğunu və adın öyrənilməsinin tarix və mədəniyyətin 
tədqiqi üçün bir mənbə olduğunu göstərmək.

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Новиков В. А. Имя и общество. — М.: Наука, 1974.
2. Системы личных имен у народов мира. сб.ст./отв.ред. М.В. Крюков. — 

М.: Наука, 1989.
3. Vom Bruck G., Bodenhorn B. The Anthropology of Names and Naming, 

Cambridge University Press. — 2006.
4. Меликян С. Г., Маргарян Н. М. Обряды родильного цикла и система 

личных имен // Армяне: сб.ст./отв.ред. Л.М. Варданян, Г.Г. Саркисян, 
А.Е. Тер-Саркисянц. — М.: Наука, 2012. — 342–352 с.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Adların yaranma mənşəyinin nümunələrini gətirə biləcək, 
ənənələrlə  şəxsi adın seçimi arasında olan əlaqəni izah edə və 
nümunə gətirə biləcəklər. 

 f Şagirdlərin çoxu Müxtəlif dövrlərdə ad seçimində baş verən dəyişikliklərin 
səbəblərini sadalaya biləcək, ad seçimində şəxsi və ictimai amilin 
balansı haqqında müzakirə üçün arqument tapa biləcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Cəmiyyətdə bsş verən sosial-mədəni dəyişikliklərin şəxsi adların 
seçiminə göstərdikləri təsirlərin amilini təhlil edə, adın tarixi mənbə 
olduğunun səbəbini izah edə biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

1-ci suala əsasən əvvəlcədən verilmiş ev tapşırığının yerinə 
yetirilməsini təşkil etmək — 1-ci, 2-ci iş vərəqləri (dərslik üçün 
material). Qruplarda iş üçün materialların lazımi sayı, iri kağız 
vərəqləri (A-1 ölçülü); “Öz mövqeyini tut” metodu ilə aparılan 
müzakirə üçün yer. Metodun təsvirini vasitənin müvafiq 
hissəsindən tapmaq olar.
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Ümumi tövsiyyələr

Modulun öyrənilməsinə 90 dəqiqə ayrıldığı üçün onu iki yerə bölmək olar. Modulun 
ikinci hissəsini XX-ci əsrdə sovet dövrünün tarixi ilə tanış olan şagirdlərlə öyrənmək 
məqsədəuyğundur. Əgər müəllim olaraq Siz modulun yalnız birinci hissəsini öyrənməyi 
qərara aldınızsa, qısa yekun müzakirəyə 5-10 dəqiqə vaxt ayırmalısınız.

Əgər müəllim mövzunun öyrənilməsinə əlavə vaxt ayırmağı lazım və mümkün 
bilirsə, hər ölkədə ad seçimi üzrə statistikaya müraciət etmək olar. Məsələn:

Самые популярные имена у мальчиков — вновь Давид и Нарек. — [Elektron 
resurs]: News.am http://news.am/rus/news. — Giriş rejimi: http://news.am/rus/
news/152331.html

В Азербайджане названы самые популярные имена новорожденных в январе 
2013г. — [Elektron resurs]: Russian people www.russian.people.com.cn. — Giriş rejimi: 
http://russian.people.com.cn/31519/8114631.html

Максим и Анастасия — самые популярные имена в Молдове в 2012. — 
[Elektron resurs]: Noi md, Независимый информационный портал http://www.noi.
md/ru/. — Giriş rejimi: http://www.noi.md/ru/news_id/18307

[Elektron resurs]: Новости Грузия http://newsgeorgia.ru/. — Giriş rejimi: http://
newsgeorgia.ru/society/20100712/213326932.html

Названы самые популярные в Украине имена в 2011 году. — [Elektron 
resurs]: http://news.bigmir.net/. — Giriş rejimi: http://news.bigmir.net/
ukraine/533879-Nazvani-samie-popylyarnie-v-Ykraine-imena-v-2011-gody

İlkin aktivlik. (20 dəqiqə)

1. A variantı. Şagirdlərə əvvəlcədən ev tapşırığı verin: ad, onun mənası və seçim 
səbəbi haqqında kiçik tədqiqat aparmaq. Şagirdləri üç qrupa birləşdirin. 1-ci qrup — 
həmyaşıdlar və onların adları, 2-ci qrup — valideynər və onların nəsli, 3-cü qrup — 
nənələr, babalar və onların nəsli. Hər qrupda hər bir şagird seçdikləri bir ad haqqında 
məlumat hazırlayır. Lazım olduqda əlavə məlumat mənbələrindən istifadə edilir və 
cədvəl doldurularaq sinifə gətirilir. 

 B variantı. Əgər sinifdə az sayda şagird varsa və ya Siz sinifdə qrup işi üçün 
kifayət qədər məlumatın yığılmadığını düşünürsünüzsə bu variantı seçmək olar. 
Şagirdlərə əvvəlcədən ev tapşırığı verin: ad, onun mənası və seçim səbəbi haqqında 
kiçik tədqiqat aparmaq. Onlardan “Adın mənası” adlı cədvəli dolduraraq üç ayrı 
vərəq hazırlamağı xahiş edin. Bu cədvəllərdən birinə həmyaşıdlarından birinin, 
ikincisinə — vadideynlərindən birinin, üçüncüsünə isə ailənin yaşlı üzvlərindən 
(nənə, baba) birinin adı yazılmalıdır.
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İş vərəqi 1. Adın mənası

Ad Adın mənası Adı kim qoyub? Ad seçiminin səbəbi

Məsələn:

Ad Adın mənası Adı kim qoyub? Ad seçiminin səbəbi

Fuad Tatar sözündən — 
“ürək” Ana Çox yaxşı xasiyyəti olan 

babasının şərəfinə

2. Dərsin əvvəlində mövzunu və məqsədi elan edin. Tarixi məlumatın əsasında kiçik 
mühazirə oxuyun (1–2 dəqiqə).

3. “Ad seçimi səbəbləri” adlı 2-ci iş vərəqinin fraqmentlərini (cədvəlin şaquli 
sütunlarını) divardan asın və yaxud masanın üzərində yerləşdirin. 

Например:

İş vərəqi 2–А İş vərəqi 2–B İş vərəqi 2–C İş vərəqi 2–D

Dini  
göstərişlər

Qohumların  
şərəfinə

Dəb  
və populyarlıq

Digər səbəblər

Şagirdlərdən ev tapşırığı əsasında (iş vərəqi 2) ad seçiminin səbəbləri üzrə yeni 
qruplara birləşməyi xahiş edin. Üzvlərin sayı müxtəlif olan dörd qrup alınmalıdır. 
Şagirdlərə yeni qruplar içərisində adları vərəqə yazıb müəyyən səbəblərlə məhz bu 
qrupu seçdiklərini izah etməyi təklif edin (dini göstərişlər — müqəddəs adamın şərəfinə 
və s., digər səbəblər — məsələn, özəl və ictimai həyatda baş verən əlamətdar hadisələr).

Əgər həddindən artıq qeyri-bərabər qruplar yarandısa, eb tapşırığının B variantından 
istifadə edərək şagirdlərdən öz kiçik tədqiqatları haqqında məlumatı digər qruplara 
çatdırmağı xahiş edin. Bunun üçün onlar digər iki ad haqqında müvafiq məlumatlarla 
doldurulmuş 1-ci iş vərəqlərini digər qruplara verməlidirlər. Hər qrupda həmyaşıdları, 
valideynlər, ailənin yaşlı üzvləri tərəfindən verilmiş adların sayına diqqət yetirin.

4. Qrup nümayəndələrindən sinif yoldaşlarını ümumiləşdirilmiş məlumatla tanış 
etməyi xahiş edin. Xüsusi diqqət “Digər səbəblər” qrupuna yetirmək, lazım gəlsə — 
kömək etmək lazımdır. Burada müxtəlif səbəblər ola bilər, məsələn — kitab və ya 
film qəhrəmanının adı xoşuna gəlib.
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Mərhələ  1  (25 dəqiqə)

5. Şagirdlərdən xahiş edin ki, parta arxasında öz yerlərini tutsunlar. 1-ci blokun 
mənbələrini təhlil edərək 2-ci suala cavab verməyi təklif edin. Şagirdlərin diqqətini 
mənbənin janrına (növünə) yönəldin. 1–5 saylı mətnlərin təhlilinə və sualların 
cavablandırılmasına lazımi qədər vaxt ayırın.

6. 3-cü sualı cavablandırarkən şagirdlərdən onların müəyyən etdiyi ad seçiminin 
səbəblərini dəftərə yazmağı xahiş edin. 4-cü tapşırığın yerinə yetirilməsinə xüsusi 
diqqət yetirin. Şagirdlərdən iri kağız vərəqlərində təsvir edilən cədvəlin (2-ci iş 
vərəqi) hər sütununda ilkin aktivlik zamanı sadalanmayan səbəbləri əlavə etməyi 
xahiş edin. Seçimlərini 1-ci blokun müvafiq mənbələrinin nömrələrilə təsdiqləməyi 
xahiş edin.

Mərhələ  2  (15 dəqiqə)

7. 2-ci blokun adına diqqət yetirin. Şagirdlərdən bu adı necə anladıqlarını soruşun. 
6–10 saylı mənbələri öyrənməyi və 5–7-ci sualları cavablandırmağı təklif edin. 
9 və 10 saylı mənbənin personajının yaşına və bu adların verildiyi dövrə (1920-
1930-cu illərin ortaraları) fikir verin. İdeya adı 1917-ci ilinqilabından sonra 
yeni ideyaların yerinə yetirilməsi və köhnə dünya ilə vidalaşmanın xatirəsidir. 
Oktyabrina adı bolşeviklərin Oktyabr inqilabı haqqında xatirədir. Pyatiletka adı isə 
SSRİ-də iqtisadiyyatın planlı inkişaf mərhələləri olan ilk beşilliklərin (rus dilində — 
pyatiletkaların) uğrunun təbliğatı məqsədilə verilirdi. 6–10 saylı mənbələrdə təqdim 
edilən məlumatları ümumiləşdirin.

Mərhələ  3  (20 dəqiqə)

8. Şagirdlərə cütlüklərdə 11–14 saylı mənbələrlə tanış olmağı və 10–13-cü suallara 
cavab verməyi təklif edin. 10-cu sualın frontal müzakirəsini keçirin. Hazırlıqlı 
sinifdə müzakirəni totalitar hakimiyyətin aləti kimi insanı addan məhrum edərək 
insanın dehumanistləşməsi mövzusuna yönəldərək  mürəkkəbləşdirmək olar.

9. 15–16 saylı mənbələrlə iş. Müəllimlər üçün metodiki vəsaitin müvafiq fəslində 
verilmiş təlimata əsasən “Öz mövqeyini tut” metodu ilə 15-ci mənbəni müzakirə 
edin.

Mərhələ  4  Yekun müzakirə (10 dəqiqə)

Açar sual və dərs ərzində 2-ci iş vərəqlərinin doldurulmuş cədvəlindən istifadə 
edərək frontal söhbət edin.
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Tarix və mədəniyyət yaddaşlarda və abidələrdə

 X Abidələr bir millətin tarixinin və mədəniyyətinin  
öyrənilməsində hansı rolu oynayır?

Şagirdlərin yaş həddi 12–15 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

45 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Abidələrin keçmişin bir ifadəsi olduğunu, cəmiyyət üçün tarixi və 
mədəni əhəmiyyət daşıdığını şagirdlərə izah etmək

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Modulda təklif edilən kitab, məqalə və elektron məqalələr.
2. Памятники г. Еревана. — [Elektron resurs]: https://www.yerevan.am/ru/

monument/.
3. Памятники Еревана. — [Elektron resurs]: hy.wikipedia.org/wiki/

Երևանի_արձաններ.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Abidələri təsvir edə biləcək, onlar haqqında əsas məlumatı 
bildirməyi və abidələrin insanlar üçün niyə əhəmiyyətli olduğunu 
və müxtəlif insanlar tərəfindən niyə müxtəlif cür dərk edildiyini izah 
edə biləcəklər. Abidələrin yaranma səbəblərinin sadə izahını verə 
biləcəklər. 

 f Şagirdlərin çoxu Abidələrin nə üçün yaradıldığını izah edə biləcək; söyləyəcəklər 
ki, tarixin insan tərəfindən izah elilməsi haqqında monumentin 
simvolları və əlamətləri bizə nələri danışır.

 f Bəzi şagirdlər Cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklərin bəzi abidələrə olan 
münasibətə necə təsir etdiyini izah edə, bunun dəlillərini tapa və 
təqdim edə biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Abidələrin fotoşəkillərini nümayiş etdirmək üçün proyektor təşkil 
etmək. 5 qrupda işləmək üçün otaq hazırlamaq. Paylanılan 
materialın çap variantlarını hazırlamaq: yazılı mətnlər və fotolar 
(bax — Mərhələ 2).
“Öz mövqeyini tut” aktivliyi üçün yazılarla lövhəciklər hazırlamaq 
(bax — Mərhələ 5).
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Dərsin əvvəli (7 dəqiqə)

Artıq dərsin əvvəlində şagirdlər öz yerlərini 5 qrupda tuturlar. Dərsin əvvəlində iş 
bütün sinfin iştirakı ilə frontal şəkildə aparılır.

1. Şagirdlərə 1 saylı mənbəyə (Ermənistanın xaç suyuna salınmasının xatirəsini 
əbədiləşdirmək üçün ucaldılan abidəyə) diqqətlə baxmağı və ona aid suallara cavab 
verməyi təklif edin.

Müəllim üçün məlumat.
Fotoşəkildə bir hissəsi görünən abidə Eçmiadzin kilsə kompleksində yerləşir. 

Eçmiadzin monastırı Ermənistanın ən mühüm dini obyektidir və YUNESKO-nun 
ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilib. Kompleks Yerevandan 30 km aralıda, 
Vaqarşapat şəhərində yerləşir. Kilsə kompleksinə Bütün ermənilərin Katolikosu, Ali 
Patriarxın iqamətgahı, baş kafedral kilsə, Katolikosun evi, yeməkxana, mehmanxana, 
ilahiyyət elmləri üzrə təhsil müəssisələri (o cümlədən, bütün dünyada unikallığı ilə 
seçilən Ruhani Akademiyası) və digər tikililər daxildir.

“Açıq səcdəgah” adlanan bu tikili monastırın ərazisində 2001-ci ildə inşa edilib.  
Həmin il xristianlığın qəbul edilməsinin 1700-illiyinin şərəfinə burada bütün ermənilərin 
Katolikosu İkinci Qareqin və Roma Papası II İoann Pavel birlikdə ibadət etdilər. 

Arkada 301-ci ildə xristianlığı ölkənin rəsmi dini elan edən Çar Üçüncü Trdat və 
bütün ermənilərin Katolikosu Maarifçi Qriqori təsvir olunublar.

2. “Beyin hücumu”.
Şagirdlərə “Beyin hücumu” metodu ilə aşağıdakı sualı cavablandırmağı təklif edin: 
Xalq abidələri kimə və nəyə həsr edir?
“Beyin hücumu” metodu ilə toplanan ideyaları lövhədə və ya vərəqdə qeyd edin.  

Şagirdlərə cavabları qruplaşdırmağı təklif edin (məsələn, tarixi hadisə, görkəmli tarix 
və mədəniyyət xadimləri və s.)

Blok 1. Tarix və mədəniyyət abidələri

Mərhələ  1  “Abidə” anlayışı üzərində iş (5 dəqiqə)

Şagirdlərə 2 saylı mənbəyə və tarixi məlumata aid tapşırığı yerinə yetirməyi və 
müvafiq sualları cavablandırmağı təklif edin. Anladın ki, dərs zamanı diqqət mərkəzində 
konkret insanlara həsr edilən abidələr olacaq.
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Tarix və mədəniyyət yaddaşlarda və abidələrdə

Blok 2. Heykəllər kimə və nəyə görə ucaldılır?

Mərhələ  2  Qruplarda mənbələrlə iş (5 vərəq paylanılır, hərəsində 4 fotoşəkil 
və onlara aid mətnlər) (13 dəqiqə:10 dəqiqə — qruplarda müzakirəyə, 
3 dəqiqə — prezentasiyaya)

Mənbələri əldə etdikdən sonra (3–42 saylı mənbələr) 5 qrup onlarla diqqətlə tanış olur 
və sualları cavablandırır. Qruplar öz müzakirələrinin nəticələrini çox qısa prezentasiya 
ilə təqdim edir və aşağıdakı suala cavab verirlər:

Abidələr kimə və nəyə görə ucaldılır? 
Müzakirə nəticəsində şagirdlər belə bir qənaətə gəlirlər ki, bütün mənbələrin 

təsvirləri və mətnləri dünya dəyərləri yaratmış və öz ölkəsinin və xalqının inkişafına 
böyük töhfələr vermiş mədəniyyət və elm xadimlərinin, ictimai xadimlərin şərəfinə 
ucaldılmış abidələrə həsr olunub.

Mərhələ  3  Tarix və mədəniyyət yaddaşlarda və abidələrdə (5 dəqiqə)

Şagirdlərə Beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər günü haqqında qısa məlumat verin.
1983-cü ildə YUNESKO yanında yaradılmış Abidələrin və tarixi yerlərin mühafizəsi 

məsələləri üzrə Beynəlxalq Şuranın (İKOMOS) Assambleyasında ümumdünya mədəni 
irsin müxafizəsi və qorunub saxlanılması məsələlərinə ictimaiyyətin diqqətini cəlb 
etmək məqsədilə 18 aprel Beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər günü elan edilib.

Sual verin:
1. YUNESKO yanında Abidələrin və tarixi yerlərin mühafizəsi məsələləri üzrə 

Beynəlxalq Şuranın (İKOMOS) Assambleyası niyə tarix və mədəniyyət abidələrinin 
mühafizəsinə həsr edilmiş xüsusi gün təsis edib? 

2. Hansı tarix xadimlərinə və ya hadisələrə həsr edilən heykəllərin dağıdılması haqqında 
bilirsiniz? Bu, niyə baş verib?

3. Əgər bu gün hər-hansı hadisəyə və ya xadimlərə münasibət mənfiyə doğru dəyişibsə 
onlara həsr edilən heykəllərlə necə rəftar olunmalıdır?

Mərhələ  4  “Mövqeyini tut” aktivliyi1 (15 dəqiqə)

Şagirdlərə 44 və 45 saylı mənbələrə diqqətlə baxmağı (sökülən abidə olduğu yerin 
fotoşəkili) və abidədə təsvir olunan insan haqqında müsbət və mənfi məlumatı oxumağı 
(46 və 47 saylı mənbələr) təklif edin.

Müzakirə üçün sual:
Əgər bu gün abidələrdə təsvir olunan insan və hadisələrə münasibət mənfiyə doğru 

dəyişibsə, bu abidələr saxlanılmalıdırmı?

1 Bax — “İşi necə aktivləşdirmək olar” bölməsi.
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Sinifin künclərində yazılı lövhəciklər yerləşdirin:

А İmperiya və sovet dövrünün abidələrini məhv edib bu keçmişi unutmaq lazımdır.

B
O abidələr ki, onlara qarşı münasibət mənfiyə doğru dəyişib, muzeydə və ya 
ayrı bir parkda yerləşdirilməlidirlər. Bu, bir daha təkrar olunmamalı keçmiş 
haqqında bir yaddaş olmalıdır.

C Bu cür abidələri yerlərində saxlayıb onlara xüsusi məlumat hövhələri 
birləşdirmək lazımdır.

D Öz cavabınız.

Şagirdlərə lövhəciklərdən birinin yanında durmağı və öz seçimini izah etməyi təklif 
edin.

Müzakirə keçirin

 1. Keçmiş dövrlərin abidələri insanlara nəyi öyrədir, nəyi xatırladır?
 2. Belə abidələr insanlara və cəmiyyətə hansı fayda gətirə bilər?
 3. Xalq üçün neqativ, xoşagəlməz xatirələr olan tarix bizə nə öyrədir? Bu abidələri 

dağıdıb tarixin epizodlarını unutmaq lazımdırmı?

Müzakirə nəticəsində şagirdlər qənaətə gəlməlidirlər ki, tarixi bötüvlükdə qəbul 
edib ondan dərs almaq lazımdır. Və bizə bu işdə abidələr kömək edir.

Vurğulayın ki, tarixi kontekstdən başqa abidələr bədii dəyərə də malikdir, abidələrə 
qarşı münasibət cəmiyyətin inkişaf və kamillik dərəcəsinin,  cəmiyyətdə barbarlığa yer 
olmadığının göstəricisidir.

Şagirdlərin diqqətini açar suala yönəldin: 
Xalqın tarixinin və mədəniyyətinin öyrənilməsində abidələr hansı rolu oynayır?
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Sergey Paracanovun yaradıcılığı zaman  
və mədəniyyətlərin yolayrıcında

 X Sergey Paracanovun yaradıcılığında mədəniyyətlərarası  
dialoq necə əks olunur?

Şagirdlərin yaş həddi 16–18 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi S. Paracanovun yaradıcılığı ilə tanış etmək, onun çoxmədəniyyətli 
xarakterini göstərmək, şagirdləri onun çəkdiyi filmlərə baxmağa 
sövq etmək.

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Мечитов Ю. Сергей Параджанов хроника диалога. — Тбилиси, 2009.
2. Экранный мир Сергея Параджанова. Сборник статей. Автор идеи и 

составитель Юрий Морозов. — К., 2013.
3. Катанян Василий. Параджанов. Цена вечного праздника. — Нижний 

Новгород: Деком, 2001.
4. Выставка цвета граната: коллажи Сергея Параджанова — 

Elektron variant: http://www.interviewrussia.ru/art/
vystavka-cveta-granata-kollazhi-sergeya-paradzhanova.

5. Цвет граната: мир Параджанова в 23 главах. — [Elektron variant] http://
vozduh.afisha.ru/cinema/cvet-granata-mir-paradzhanova-v-23-glavah/

6. Параджанов С. Исповедь: Киносценарии. Письма / С. Параджанов. — 
СПб.: Азбука, 2001.

7. Григорян Л. Параджанов. М. — 2011.
8. Балаян Роман. Лучший фильм о Параджанове мог бы снять Кустурица. 

//Зеркало недели. Украина. — 11 октября 2013. — №37. — [Elektron 
versiya] http://gazeta.zn.ua/CULTURE/roman-balayan-luchshiy-film-o-
paradzhanove-mog-by-snyat-kusturica-_.html.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər S. Paracanovun yaratdığı kino sənətinin əsərlərini sadalaya və 
onun yaradıcılığı haqqında danışa biləcəklər. 

 f Şagirdlərin çoxu S.Paracanovun yaradıcılığında mədəniyyətlərin dialoqunun 
və çoxşahəliliyin nümunələrini gətirə biləcək, mətn və vizual 
mənbələri təhlil etmək qabiliyyətlərini təkmilləşdirəcəklər.

 f Bəzi şagirdlər S. Paracanovun yaradıcılığının çoxmədəniyyətli xarakterinin 
nədən ibarət olduğunu əsaslı anlada biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Qruplarda iş və rollarlaoyun üçün bütün mənbələrin, o cümlədən 
rəngli təsvirlərin surətləri, qruplarla iş üçün hazırlanmış otaq, 
ümumi təhlil üçün modulun vizual mənbələrinə baxış keçirmək 
üçün ekran. YUNESKO-nun mədən irs kriteriləri ilə qabaqcadan 
tanışlıq.
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Ümumiqeydlər

Sergey Paracanova və onun yaradıcılığına həsr edilən modul “Ümumi tarix. Mədəni 
dialoqlar” layihəsinin ideyasını əks edən ən parlaq nümunələrdən biridir.Məhz bu modulun 
materialları əsasında dialoq və mədəniyyətlərin çoxşahəlikliyini tam şəkildə öyrənmək 
olar: milli, şəhər, klassik və modern, maddi və mənəvi. Bu modulun mürəkkəbliyiyalnız 
onun kifayyət qədər iri həcmli olmasında deyil, həmçinin əksər rəylərinşagirdlərin 
görmədikləri kinofilmlər əsasında verilməsidir. Lakin müəllim bu kinofilmlərin 
əvvəlcədən baxışını təşkil edə bilsədə (filmlərin əksəriyyətinə bu xostinqdə baxmaq 
olar — https://www.youtube.com/?gl=UA&hl=ru ), bütün filmlərin şərhə və şagirdlərin 
müəyyən dərəcədə hazırlıqlı olmasınaehtiyacı var. Filmlərin kifayyət qədər mürəkkəb 
süjetləri və spesifik kinematoqrafik üsulları var. Müəllim Sergey Paracanovun həyat və 
yaradıcılığı haqqında verilə biləcək sualları cavablandırmağa hazır olmalıdır, buna görə 
də onun məsləhət görülən ədəbiyyatla tanış olmağı zəruridir. Həmçinin diqqətə almaq 
lazımdır ki, bədii mədəniyyətin xüsusiyyətləri və onun ifadə üsulları haqqında minimal 
biliklərə sahib olmayan hazırlıqsız uşaqlara bəzi mənbələri qavramaq çətin olacaq. Belə 
olduğu halda müəllim onlara həm bəzi terminləri anlatmalı, həm də təklif olunan sual-
lara və ümumi qaydalara əsasən hər bir mənbəni təhlil etməyə köməklik göstərməlidir.

Sözsüz ki, müəllim təklif olunan mənbələrin bir hissəsini seçə bilər. Lakin belə halda 
müəlliflər tərəfindən təklif olunan açar suala, həmçinin digər sual və tapşırıqlara lazımi 
cavab almamaq ehtimalına hazır olmaq lazımdır.Buna görə də müəlliflər mənbələrin 
ardıcıl öyrənilməsi və “Sergey Paracanovun yaradıcılığı haqqında elmi konfrans” rollu 
oyun metodundan istifadə zamanıhər blokda təqdim edilən materialın uyğunluğu və 
məntiqliyində israrlıdırlar.

Dərsin əvvəli (5–10 dəqiqə)

Şagirdlərə 1 saylı foto ilə tanış olmağı təklif edin və ya bu fotonu ekrana çıxardın. 
Fotoda əks olunan insanın onlara tanış olub-olmadığını soruşun. Tarixi məlumatı 
paylayın. Sonra 1-ci sualı verin.

Mövzunu və açar sualı səsləndirin.

Mərhələ  1  Hazırlıq mərhələsi (35 dəqiqə)

Şagirdlərə bildirin ki, dərs sənətşünasların konfransı kimi baş tutacaq. Konfransın 
vəzifəsi Sergey Paracanovun yaradıcılıq irsini YUNESKO-nun mədəni irs siyahısına 
daxil etmək imkanlarını müzakirə etməkdir.

Şagirdləri kiçik qruplara birləşdirin. Onların vəzifəsi Sergey Paracanovun 
yaradıcılığına həsr olunan mənbələrin öyrənilmsin və müxtəlif iştirakçı ölkələrdən olan 
sənətşünasların xəyali konfransında çıxış etmək üçün mətnlərin hazırlanmasından ibarət 
olduğunu şagirdlərə anladın. Hər qrup yaradıcılığın müəyyən aspektini işıqlandıracaq, 
buna görə də YUNESKO-nun mədəni irs siyahısına daxil etmək üçün sənədlərin kom-
plektini formalaşdırmaq və ayrı bir kağıza yazmaq daha yaxşı olar. Konfrans zamanı qru-
plarda rolların bölüşdürülməsindən asılı olaraq birdən üç nəfərədək qrup nümayəndəsi 
çıxış edə bilər.
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Sergey Paracanovun yaradıcılığı zaman və mədəniyyətlərin yolayrıcında

1-ci qrupa 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 saylı mənbələr verilir. Qrup S.Paracanovun 
yaradıcılığının çoxmillətli xarakterli olması haqqında çıxış hazırlamalıdır.

2-ci qrupa 12, 15, 16, 17, 31 saylı mənbələr verilir. Qrup S.Paracanovun 
yaradıcılığının dünya kinematoqrafı üçün bir hadisə olması haqqında çıxış hazırlamalıdır.

3-cü qrupa 3, 9, 18–23, 24–27 saylı mənbələr verilir. Qrup S.Paracanovun 
yaradıcılığınınbədii dəyəri və estetikasının xüsusiyyətləri haqqında çıxış hazırlamalıdır.

4-cü qrupa 4, 6, 7, 8, 9, 16, 24, 25, 26 saylı mənbələr verilir. Qrup S.Paracanovun 
yaradıcılığının autentikliyi (həqiqiliyi)1 haqqında çıxış hazırlamalıdır.

5-ci qrupa 5, 7, 8, 9, 18, 19, 20 saylı mənbələr verilir. Qrup S.Paracanovun 
yaradıcılığında incəsənətin “əbədi mövzuları”nın necə əks olunduğu haqqında çıxış 
hazırlamalıdır.

6-cı qrup 4-cü blokun materialları ilə tanış olur və rejissor və rəssamın şəxsiyyəti 
haqqında çıxış hazırlayır.

Mərhələ  2  Rollu oyun – konfrans (30 dəqiqə)

Prosesi elə qurun ki, şagirdlərin bir hissəsi xəyali konfransda çıxış edənlər qismində 
olsun, digər hissəsi isə dinləyici olsun. Çıxışçıların qarşısında çıxış mövzusunun (qru-
pun mövzusuna əsasən) yazıldığı kağızdan hazırlanmış lövhəcik-göstərici qoymaq 
məqsədəuyğundur.

1–5 saylı qrupların nümayəndələrinə 4–5 dəqiqə ərzində Sergey Paracanovun 
yaradıcılığının müəyyən aspekti haqqında danışmağı təklif edin. Müəllim ümumi vaxta 
riayət etmək məqsədilə qrafik və çıxışların müddətinə nəzər yetirməlidir.

Yaxşı olar ki, şagirdlərin qrupların çıxışı zamanı tezislərə illustrasiya olaraq müəyyən 
vizual mənbələri nümayiş etdirmək imkanı olsun, ən yaxşısı — ekranda.

1–5-ci qrupların nümayəndələrinin çıxışından sonra imkan yaradın ki, şagirdlər bir-
birilənə sual verə bilsin.

Sözü 6-cı qrupun nümayəndələrinə verin.
Bütün sinifə 33–34 saylı mənbələri göstərin və 24-cü sualı göstərin. 34-cü fotonunT-

bilisinin küçələrinin birində fotoqraf Yuri Meçitov tərəfindən çəkilən şəkil olduğunu qeyd 
edin. Burada Serqo Paracanovla birgə arxa fonda onun bacısı və anası var. Paracanov 
özü bu fotonu “Əsrin kadrı” adlandırıb.

Mərhələ  3  Итоговое обсуждение (15 dəqiqə)

Yekun müzakirədə aşağıdakı sualı verin:
“Nəyə görə S.Paracanovun yaradıcılıq irsi dünya mədəni irsinin bir hissəsidir?”
Yekun müzakirəni “Mikrofon” metodu ilə keçirin.

1  İncəsənətdə autentiklik (həqiqilik) sənət nümunələrinin həqiqiliyi, əsliliyi, müəllif traktovkasının otijinallığı kimi 
başa düşülür.
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MƏDƏNİ İRS 

Ev tapşırığı

Ev tapşırığı kimi müəllim şagirdlərə YUNESKO-nun fonduna Sergey Paracanovun 
yaradıcılıq irsinin həmin fondun siyahısına daxil edilməsi təklifi ilə xahiş məktubu 
yazmağı təklif edə bilər. Qiymətləndirmə kriteriləri dərsdə keçirilən konfrans zamanı 
alınan biliklərin istifadəsi və qurumun kriterilərinə uyğunluq olmalıdır.
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Çoxmədəniyyətli cəmiyyət şəraitində identikliklər

 X Bir şəxs və ya bir qrup identikliyin hansı növlərinə sahib  
ola bilər və bunlar gündəlik ünsiyyətimizdə  

necə təzahür olunur?

Şagirdlərin yaş həddi 15–18 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Çoxmədəniyyətli cəmiyətdə identiklikləri fərqləndirməyi öyrənmək, 
müxtəlif identikliklərə mənsub olan insanların cəmiyyətdə birlikdə 
yaxşı yaşamaqları haqqında şəxsi fikirləri formalaşdırmaq.

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Кон И. С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. — М.: 
Политиздат, 1984.

2. Ґібернау М. Ідентичність націй. — К.: Темпора, 2012.
3. Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. — К.: ІПЕНД, 2002.
4. Соціокультурні ідентичності та практики. За ред. А.Ручки. — К.:  

ІС НАН України, 2002.
5. Müxtəlif identikliklərin təcrübəsi haqqında qohumlarla müsahibə (onlar üçün 

identiklik nə deməkdir).

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər İdentiklik, çoxmədəniyyətlilik anlayışlarını, onların çoxmənalı 
olduğunu dərk edəcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu İdentikliyin ayrı-ayrı növlərini səciyyələndirə və onları bir-birindən 
ayıra biləcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Çoxmədəniyyətli cəmiyyətdə çoxşaxəli identikliklərə mənsub olan 
insanların birlikdə yaşamağının problemləri və üstünlüklərini dərk 
edəcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Foto və sitatların lazımi miqdarını çap etmək (proyektordan 
istifadə edərək onları ekrana çıxartmaq). Qrup prezentasiyaları 
üçün texniki imkanlar yaratmaq. Qruplarda işləmək üçün məkan 
təşkil etmək.
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Motivasiya tapşırığı (10 dəqiqə)

Şagirdlərə sual verin:
Sizə kim olduğunuz haqqında sual versəydilər nə cavab verərdiniz? (lövhədə 

şagirdlərin səsləndirdikləri fikirləri sxem şəklində yazın):
vətəndaşam
şagirdəm
oğlanam (qızam)
...

Müzakirə edin:
— Biz bunların hamısını özümüzdə eyni zamanda birləşdirə bilərikmi?
— Bütün bunlar eyni zamanda bizim üçün eyni dəyərə malikdirmi?

Mərhələ  1  Mövzu və açar sual ilə tanışlıq (3 dəqiqə)

Müəllim şagirdlərə kiçik giriş sözü ilə müraciət edə bilər:
Hər bir insan tez və ya gec öz kimliyi və hansı sosial birliyə mənsub olduğu haqda 

düşünməyə başlayır. İnsan tərəfindən özünün axtarışı həmişə mürəkkəb proses olub. 
Lakin bu proses insanların daha mobil olduğu, mədəniyyətlərarası əlaqələr yaratmaq 
üçün daha çox imkan və vasitə əldə etdikləri müasir şəraitdə daha da mürəkkəbləşdi. Bu 
şəraitdə insan bir çox çağırışlarla üz-üzə gəlir ki, bu çağırışlar onu öz şəxsi mənsubiyyəti 
və bu və ya digər sosial birliyin taleyi ilə bağlılığı haqqında məsələyə yenidən qayıtmağa 
məcbur edir. Müxtəlif vəziyyətlərdə bu məsələnin həlli müxtəlif olacaq. Beləliklə, 
insanın həyatı ərzində mənsub olduğu bir sıra qrup əmələ gəlir. Bu qruplar arasında 
daha çox əhəmiyyətlisi (yəni lazımlı) və daha az əhəmiyyətlisi olacaq. İnsanın bu və ya 
digər qrupa mənsubiyyəti çox vaxt onun hərəkətlərini müəyyənləşdirir, digər insanları 
dərk etməsini və onlarla qarşılıqlı ünsiyyət modelini formalaşdırır. “Müxtəlif”, “başqa” 
insanlarla müsbət dialoqun qurulması üçün sosial səriştəli olmaq, onlar üçün əhəmiyyətli 
olan şeyləri görmək və hörmət etmək bacarığı çox vacibdir.

Mərhələ  2  Vizual mənbələrlə iş (Blok 1) (10 dəqiqə)

— Sizin fikrinizcə, əgər biz sizə verdiyimiz sualları şəkillərdə təsvir edilən insanlara 
versəydik, onlar bizə nə cavab verərdilər? (illüstrasiyaları ekrana çıxartmaq olar, 
şagirdlərə isə şəkillərin nömrələrini paylamaq olar ki, onlar öz fikirlərini bölüşsünlər).

Şagirdlərin diqqətini bu suala yönəldmək lazımdır: onlar şəkildə təsvir olunan 
insanın kim olduğunu necə müəyyən etdilər və bu insan hansı peşə, milli, yaş və ya 
digər qrupu təmsil edir? İnsanlar eyni zamanda bir neçə qrupa aid ola bilərlər ki, bu 
qruplardan biri əsasdır. Buna diqqət yetirin. Diqqət yetirin: 5-ci mənbədə rokerlər, 6-cı 
mənbədə isə stimpanklar təsvir olunub.

 
Rokerlər submədəniyyəti XX-ci əsrin 50-60-cı illərinin əvvəllərində yarandı. Bu, rok-

n-rolun dövrü idi, musiqi və üslub nümayəndələri Çak Berri, erkən Elvis Presli, 
Cin Vinsent və başqaları idilər. Lakin ilk rokerləri yalnız bir prinsip birləşdirirdi — 
motosikldə getmə qaydası. Sonra üslub (stil) anlayışı yarandı.

Mən
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Çoxmədəniyyətli cəmiyyət şəraitində identikliklər

Stimpanklar bəşəriyyətin inkişafının buxar maşınları texnologiyası və mexanikanın 
mükəmməl öyrənilməsi ilə səciyyələn alterntiv variantını modelləşdirən elmi 
fantastika istiqaməti üzrə fəaliyyət göstərən submədəniyyətdir. Bir qayda olaraq 
stimpank Viktoriyanın dövründəki İngiltərə (XIX-cu əsrin ikinci yarısı) və erkən 
kapitalizm dövrlərinə aid üslüblaşdırmanı nəzərdə tutur. 

Bu submədəniyyətlər haqqında əlavə məlumatı internetdən tapmaq olar:
1.  Rokerlər kimdi? (rus dilində) — [Elektron resurs]. — Giriş rejimi: http://proekt-obrazovanie.

ru/s-miru-po-nitke/264-kto-takie-rokery.
2.  Buslavskaya V. Stimpanklar kimdir və nə ilə məşğul olurlar? (rus dilində) — [Elektron 

resurs]. — Giriş rejimi: http://youth-time.eu/_articles_323.
3. Stimpank kimdir? (rus dilində) — [Elektron resurs]. — Giriş rejimi: http://steampunker.ru/

page/steampunk_about/.

Mərhələ  3  Lüğət ilə iş (blok 2) (7 dəqiqə)

Şagirdlərə 1-ci blokun tapşırıqları ilə işləyərkən aldıqları təcrübəyə əsaslanaraq 
“identiklik” anlayışının öz təriflərini verməyi təklif edin.

Mövzunun dərk edilməsi üçün mətndə təqdim olunan əsas anlayışları şagirdlərlə 
oxuyun. Şagirdlərin “identiklik” anlayışına verdikləri tərif müəllim tərəfindən oxunan 
tərif ilə üst-üstə düşdümü? Bu tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün şagirdlərdən cütlüklərə 
birləşməyi xahiş edin və onlara identikliyin onlar və elm tərəfindən verilən təriflərin 
oxşar və fərqli cəhətlərini bir-birilə müzakirə etməyi təklif edin. 

Həmçinin şagirdlərlə birlikdə təklif olunan təriflərin ən çətin dərk edilən yerlərini 
müzakirə etmək olar. Məsələn, “özünü müəyyən qruplara oxşatması” və s.

Mərhələ  4  (25 dəqiqə)

Qrup prezentasiyaları üçün məkan hazırlamaq. Şagirdləri 8 qrupa birləşdirin 
(identikliklərin təqdim edilən növlərinin sayına görə). Hər qrupa 1 mənbə (9–16 saylı 
mənbələr) və sualları (14–15-ci suallar) verilir. Verilən mətnləri oxuyaraq şagirdlər 
bu və ya digər identikliyin açar cəhət və səciyyələrini müəyyən etməlidirlər. Nəticədə 
şagirdlər üzərində işlədikləri identiklik növü haqqında kiçik məlumat hazırlamalıdırlar.

Mərhələ  5  (25 dəqiqə)

Şagirdlər yaradılan qruplarda qalırlar. Bu mərhələdə iş texniki vasitələrdən asılı 
olaraq təşkil edilə bilər:
1-ci strategiya: ekrana ardıcıllıqla 17 saylı mənbənin mətnləri çıxarılır. Müəllimin 

seçimi ilə hər-hansı qrup müsahibədə hansı identikliyin xüsusiyyətlətinin təqdim 
edildiyi haqqında öz fikrini bildirir. Digər qruplardan olan şagirdlər öz əlavə və 
düzəlişlərini edə bilər.

2-ci strategiya: hər qrupa bir müsahibə və 17-ci tapşırığın mətnini vermək olar. Hər 
qrup öz müsahibəsini sinifə təqdim edir və onu tapşırığa əsasən xarakterizə edir.
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Mərhələ  6  Yekun müzakirə (5 dəqiqə)

Mərhələ  7  Əks əlaqə (tamamlanmamış cümlələr metodu) (2 dəqiqə)

Şagirdlər individual şəkildə aşağıdakı sualları yazılı cavablandırırlar:
 f Bu dərsdə mən öyrəndim ki...
 f Mənim üçün ən maraqlı ... idi.
 f Dərsə mənim individual hazırlığım ondan ibarət idi ki, ...
 f Tapşırıqların yerinə yetirilməsində çətinliklər var idi? Əgər hə, hansılar idi?
 f Dərs zamanı gəldiyim ən əsas nəticə...
 f Açar suala mənim cavabım...

Qiymətləndirilir:
 — insanın bu və ya digər qrupa aid olmağının əlamətlərini müəyyən etmək 

qabiliyyəti;
 — məlumat alıb digər şagirdlərə ötürmək qabiliyyəti;
 — terminləri düzgün istifadə etmək qabiliyyəti;
 — digər şagirdlərdən alınan materialın öyrənilmə dərəcəsi və bunu tətbiq etmək 

qabiliyyəti (tapşırıqlara cavab verərkən);
 — qrup işi nəticələrinin əsasında formalaşmış açar suala cavab.
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Название модуля

MƏDƏNİYYƏT  
VƏ SİYASƏT

Bölmə І
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ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ

1-ci Fəslin açar sualları «MƏDƏNİYYƏT VƏ SİYASƏT»

 X ХІХ–ХХ-ci əsrlərdə Milad və Yeni il bayramları hansı dəyişikliklərə məruz 
qalıb? Budəyişikliklərin səbəbləri nədir?

 X Küçə və meydanların adları hakimiyyətin keçmişə və bu günə münasibətini 
necə əks etdirir?

 X İctimai münasibətlərdə baş verən dəyişikliklər qadın surətinə necə təsir edir?

 X Cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər keçmişə və onun təcəssümü olan abidəyə 
qarşı münasibətə necə təsir edir?

 X Abidələr cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər haqqında nə və necə danışırlar?

 X İncəsənət, poeziya və musigi SSRİ-də “xalqlar dostluğu” nun təbliğində necə 
istifadə edilirdi?

 X Sovet gəncləri millətlərarası ünsiyyəti necə yaradırdılar?

 X Sovet dövründə 1 May bayramının qeyd edilməsi ənənələri keçmiş dövr 
haqqında nələri danışır?

 X Cəmiyyəti vahid və müxtəlif nə edir?

 X Dəyərlər nədir və onlar cəmiyyətə necə təsir edir?
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ХІХ–ХХ-ci əsrlərdə Milad və Yeni  
il bayramlarının mürəkkəb taleyi

 X ХІХ–ХХ-ci əsrlərdə Milad və Yeni il bayramları hansı dəyişikliklərə 
məruz qalıb? Budəyişikliklərin səbəbləri nədir?

Şagirdlərin yaş həddi 14–17 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Mədəni həyatda baş verən transformasiyaların bir nümunəsi kimi 
cəmiyyətdəki dəyişikliklərin və dövlət siyasətinin Milad və Yeni il 
bayramlarına təsirini göstərmək.

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Душечкина Е. В. Русская елка: История, мифология, 
литература. — СПб. 2002.

2. Алла Сальникова. История елочной игрушки. — М.: НЛО, 2011.
3. Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Правдивая история Деда 

Мороза. — М.: Время. 2009. Onlayn versiya — http://loveread.ws/read_
book.php?id=7107&p=1.
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Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər XIX–XX-ci əsrlərdə Rusiya imperiyası və SSRİ-də Milad və 
Yeni il bayramlarına qarşı münasibətin və onların qeyd edilməsi 
prosesinin necə dəyişdiyi haqqında biliklər əldə edəcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu Bayramların qeyd edilməsinin ayrı-ayrı elementləri (Milad və 
Yeni il küknarları, bayram bəzəkləri, bayramın qeyd edilməsi və 
əsas personaji olan Şaxta Baba) əsasında cəmiyyətdə və dövlət 
siyasətində baş verən dəyişiklikləri sadalaya və onlardan misal 
gətirə biləcəklər.

 f Bəzi şagirdlər XIX–XX-ci əsrlərdə Milad və Yeni il bayramlarının 
transformasiyasının səbəblərini təhlil və izah edə biləcəklər.
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 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Dərs üçün hər blokun suallarla birlikdə ən azı 3–4 dəsti lazımdır 
(hər komplekt, təlimata uyğun olaraq, kəsilmiş səhifələrdən ibarət 
olmalı və ayrı zərfə qoyulmalıdır). Rəngli formatda çap edilmiş 
vizual mənbələri və ya hər qrupa aid vizual mənbələri ekrana 
çıxarmaq üçün bir neçə noutbuk paylamaq məqsədəuyğundur. 
Qrup işi üçün hazırlanmış sinif otağı. Müəllimin qrup işinin təşkili 
üçün yaxşı bacarığı olmalıdır. Masalara ikitərəfli lövhəciklər 
hazırlamaq: bir tərəfdə qrupun nömrəsi, digər tərəfdə - ekspert 
mövzusu (“Bayram”, “Küknar”, Bəzəklər”, “Şaxta Baba”).

Ümumi qeydlər

Bu modulun xüsusiyyəti onun böyük həcmi və açar suala cavab vermək üçün 
şagirdlər tərəfindən öyrəniləcək kifayət gədər çox məlumatın olmasıdır.

Modulun materialları xüsusi bilik tələb etmir, lakin əgər şagirdlər SSRİ-nin tarixi, 
“dövlət təbliğatı”, “ateizm”, “defisit” anlayışlarıla tanış olsalar, onlar mənbələri daha 
səmərəli təhlil edə biləcəklər. 

Bundan əlavə, 2-ci və 3-cü blokun materialları 1920–1930-cu illərin SSRİ tarixinin 
öyrənilməsi zamanı da mədəniyyət sahəsində dövlət ideologiyasının nümunəsi kimi 
istifadə oluna bilər.

Həmçinin müəllim yadından çıxarmamalıdır ki, modulun materialları ХІХ–ХХ-ci 
əsrlərin şəhər mədəniyyətinə həsr edilib, onlar Miladın və Yeni ilin kəndlilər tərəfindən 
necə qeyd olunduğunu əks etmir. Əlavə tədris zamanı varsa, kənddə Milad ənənələrinin 
öyrənilməsi ayrı bir layiyə şəklində aparıla bilər. Bu tövsiyyə Ukrayna və Moldova 
müəllimləri üçün xüsusilə aktualdır.

Bayramın tarixini nümunə gətirərək, Cəmiyyətşünaslıq fənni və ya mədəniyyətin 
öyrənilməsi ilə bağlı olan fənlər üçün ənənəvi və şəhər mədəniyyətinin müqayisəsini 
aparmaq olar.

Həmçinin diqqətə almaq lazımdır ki, bu material, hər şeydən əvvəl, Rusiya və sovet 
ərazisinin Avropa hissəsini əhatə edir və SSRİ-nin, ilk növbədə Baltikyanı ölkələrin, 
Ukrayna və Belarus Respublikasının qərb vilayətlərinin əhalisinin  alternativ davranışını 
dolğun əks etmir. Burada Milad bayramının qadağan edilmiş bayram kimi qeyd olunma 
ənənələri daha çox qorunub saxlanılıb: radio vasitəsilə Vatikandan messanın gizli şəkildə 
dinlənilməsi, dini məbədlərin ziyarət edilməsi, ənənəvi xörəklərin bişirilməsi və s. Bu 
məqamların öyrənilməsi şifahi tarixin istifadəsilə mümkündür, əlavə dərs və kursların 
ayrı bir tədris layihəsi kimi həyata keçirilə bilər.

Modulun materiallarının çoxluğunu, tədris vaxtının isə iki akademik saatla (90 
dəqiqə) məhdudlaşdırılmasını nəzərə alaraq, modulun öyrənilməsini üç mərhələli qrup 
işi metodunun istifadəsilə təşkil etmək məqsədəuyğundur (“Ciqso” metodunun»1 bir 
növü kimi).

1 Bax — “İşi necə aktivləşdirmək olar” bölməsi.
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Qruplarda iş

1-ci mərhələ: “adi qruplar” — tarixi dövrlərə əsasən, modulun 4 blokunun sayına 
uyğun 4 və ya 8 adi qrup olmalıdır. Qrupların təşkili metodu metodiki tövsiyyələrdə 
təsvir edilib2.

2-ci mərhələ: “ekspert qrupları” — tematik yanaşmaya əsasən:
 f bayramın tarixi;
 f bayramın rəmzi kimi yolkanın tarixi;
 f Yeni il bəzəklərinin tarixi;
 f Yeni il bayramının personaji olan Şaxta Babanın tarixi.

Bu qrupların üzvlərinin sayı həmçinin 4-də bölünməlidir.
3-cü mərhələ: “adi qruplara” qayıdış, əldə edilən məlumatla bölüşmək və açar 

suala cavab vermək.
Əgər dərs zamanı məhduddur, “adi qruplar” hər dövrün öyrənilməsi üçün materialları 

əvvəlcədən ev tapşırığı kimi ala bilər. Bu halda dərsin 3-cü mərhələsini evdə keçməklə 
onu 1, 2, 4 və 5-ci mərhələlərin kombinasiyası şəklində keçirmək olar. Bu zaman 2-ci 
mərhələdə şagirdlər “Ekspert” qruplarına bölüşdürülür.

Həmçinin müəllim özü bəzi mənbələri və ya blokları seçib onların öyrənilməsini bu 
mənbələrə aid suallara əsasən təklif edə bilər. Bu halda açar suala diqqət yetirilmir.

Mərhələ  1  Dərsin əvvəli (5 dəqiqə)

Şagirdlərdən soruşun: 
1. Bayramlar nədir?
2. Biz bayramları niyə sevirik?
3. Hansı bayramları sadalaya bilərsiniz? Bu, ailəvi, şəxsi, kollektiv və ya rəsmi 

bayramlardır?
4. Biz Yeni il və Milad bayramını nə üçün sevirik?

Bu blokun suallarını müzakirə edərkən “bayram” sözünün mənşəyinə diqqət 
yetirin. “Bayram” anlayışını izah etmək üçün milli dildən istifadə edin. 4-cü sualı 
cavablandırarkən şagirdlərin Yeni il və Miladı nə dərəcədə dərk etdiklərini dəqiqləşdirin 
(3-cü sual).

Mərhələ  2  

Dərsin mövzusunu və məqsədini elan edin. Bütün qruplar üçün “Tarixi məlumata” 
əsaslanaraq kiçik mühazirə oxuyun.

Açar sualı səsləndirin. Onu lövhədə və ya böyük vərəqdə yazmaq məqsədəuyğundur. 
Bu halda şagirdlər sualı bütün dərs boyu görə biləcəklər.

2 Elə orada.
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Mərhələ  3  Mənbələrin bloklar üzrə yerləşdirilməsinə əsasən yeni materialın 
öyrənilməsi (30–35 dəqiqə)

4 və ya 8 nəfərdən ibarət olan 4 (və ya 8) “adi” qrup yaradın. Qrupların sayı 4-də 
bölünməlidir (məlumat bloklarının sayına görə). Hər blokun materiallarını ayrı-ayrılıqda 
hər qrupa paylayın.

Qrupları kiçik rəngli nömrələnmiş vərəqlər vasitəsilə yaratmaq olar. “Adi” qruplar 
nömrələr üzrə (“bir rəqəmləri”, “iki rəqəmləri” və s.), “ekspert” qrupları isə rənglərə 
əsasən (qırmızı, yaşıl, göy, sarı və s.) formalaşır. 

Şagirdlərin yeni qruplara bölünməsini sürətləndirmək üçün “göstərici lövhəciklər” 
üsulundan istifadə etmək olar: bir tərəfdə — qrupun nömrəsi və ya taixi dövr, digər 
tərəfdə — rəng və ya məlumatı ümumiləşdirmək üçün mövzunun adı qeyd edilir.

Məsələn:

 Yolka bəzəkləri

Tapşırığı izah edin: blokların materiallarını onlara aid sual və tapşırıqlara uyğun 
təhlil etmək. Şagirdlərə bildirin ki, hər qrup müxtəlif dövrü araşdırır, hər bir qrupda ayrı-
ayrı mövzular üzrə “ekspertlər” var: “bayram”, “küknar”, “bəzəklər”, “Şaxta Baba”.

İş zamanı qeyd etmək lazımdır ki, blokun materiallarını öyrəndikdən sonra iştirakçılar 
yeni qruplarda ekspert qismində çıxış edəcəklər. Hər bir mövzu üzrə eksperti müəllim 
özü təyin edə və ya qrup içərisində bunu şagirdlərin öhdəsinə buraxa  bilər. Bu, lazım 
olan materialı daha yaxşı seçməyə imkan yaradacaq.

Dörd mövzu var. Buna görə də hər bir “adi” qrupda iştirakçıların sayı da dördə 
bölünməlidir. “Bayram” mövzusuna aid materialın sayının tarazlaşdırılması üçün 
bu mövzu üzrə ekspert qismində 2 şagird dəvət edilə bilər. Bu halda “adi” qrupda 
iştirakçıların sayı 5 nəfər olur.

Blokun materiallarının öyrənilməsi zamanı hər qrupa yaxınlaşaraq ayrı-ayrı 
mənbələrin təhlilində kömək edin. Diqqət yetirin ki, “küknar” (“yolka”) anlayışı iki 
mənada işlədilir: bayramın rəmzi olan küknar ağaçı və evdə və kütləvi yerlərdə küknar 
ağacının qurulması ilə xüsusi bayramın adı kimi.

Nəzərə alın ki, 2-ci blokun materialı kifayət qədər mürəkkəbdir, xüsusilə də, əgər 
şagirdlər 1917–1930-cu illərin tarixi ilə tanış deyillər.

Yalnız mətn mənbələrini oxumaq və vizual mənbələrə baxmaq kifayət deyil. 
Həmçinin şagirdləri hər blokun suallarının ümumi müzakirəsinə sövq edin.
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Mərhələ  4  “Ekspert” qrupların yaradılması və mövzular üzrə materialın 
yekunlaşdırılması (20 dəqiqə)

Şagirdlərə yeni, “ekspert” qruplarına keçməyi və xronoloji qaydada bir-birlərini 
dinləməyi təklif edin. Hər qrupun məqsədi dövlətin və cəmiyyətin Milad və Yeni il 
bayramlarının qeyd edilməsinə qarşı münasibətinin dəyişməsini tədqiq etmək, bu 
dəyişikliklərin səbəblərini öyrənmək və onları bayramın rəmzi olan yolka, bayramın 
qeyd olunmasının təsviri, Yeni il və Milad bəzəkləri, bayramda Şaxta Babanın rolu 
haqqında bilikləri misal gətirərək izah etməyi bacarmaqdır.

 Bir çox mənbələrdə məlumatın bir-birilə üst-üstə düşməsini və buna görə də 
şagirdlərin ilkin komplektdən yeni qruplara hansı mənbələrin hissələrinin və ya 
şəkillərin keçirilməsində çətinlik çəkdiklərini nəzərə alaraq müəllim mənbə seçimində 
iştirakçılara kömək etməlidir.

Qruplar üçün mənbələr.
Bayramı, onun populyarlığını, qadağan olunmasını və onun qeyd edilməsinə icazə 

verilməsini və s. müzakirə edən 1-ci “ekspert” qrupu üçün mənbələr: № 2, 4, 5, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 44 və 46.

Bayramın atributu olan küknar ağacının istifadəsinə qarşı münasibətin dəyişməsini 
və bununla əlaqədar baş verən dəyişiklikləri müzakirə edən 2-ci “ekspert” qrupu üçün: 
№ 1, 2, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 31, 37, 41, 42, 43, 44 və 45.

Yolka bəzəklərinin tarixini müzakirə edən 3-cü “ekspert” qrupu üçün: № 3, 6, 7, 12, 
18, 20, 21, 25, 27, 28, 34, 35, 36 və 45.

Yeni ilin personaji kimi Şaxta Babanın tarixini müzakirə edən 4-cü “ekspert” qrupu 
üçün: № 9, 11, 16, 22, 23, 26, 30, 31, 39, 40, 42, 43 və 47. 

Şagirdlərdən xahiş edin ki, onlar yeni ekspert qruplarında açar sualı müzakirə 
edərkən, bayramın elementlərindən birinə əsaslanıb öz cavabları üçün müxtəlif xronoloji 
dövrlər üzrə dəlillər toplasınlar. Hər qrupa böyük vərəqlər verin və onların üzərində açar 
sözləri qeyd etməyi və ən parlaq illüstrasiyaları yerləşdirməyi təklif edin. 

Ekspert qruplarının işinin təqdimatını mənbələrin materiallarından istifadə edərək 
şərhli prezentasiya şəklində keçirmək daha yaxşı olar.

Mərhələ  5  (10 dəqiqə)

Şagirdlərdən öz adi qruplarına qayıtmağı və əldə etdikləri məlumat ilə bölüşməyi 
xahiş edin. Onlara bildirin ki, indi “adi” qruplarda onların dörd dövr və bayram 
atributlarının hamısı haqqında məlumatı var. 

Mərhələ  6  Şagirdlərə açar sualı cavablandırmağı təklif edin (10–15 dəqiqə)

Digər qruplara təklif edin ki, ifadələrə əlavələr etsinlər. Əgər şagirdlərin müvafiq 
təcrübəsi varsa, onlar 1-dən 4-dək şkalası üzrə aşağıdakı kriterilərə əsasən cavabları 
qiymətləndirə bilər: “dolğunluq”, “əsaslandırılma”, “ardıcıllıq”.
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Mərhələ  7  Yekun müzakirə keçirin (5 dəqiqə)

XIX–XX-ci əsrlərdə Milad və Yeni il bayramlarının qeyd olunmasına hansı ictimai 
dəyişikliklər və necə təsir etdi?

Şagirdlərin tarixi mənbələri təhlil etmək və qrup işi aparmaq qabiliyyətlərinin 
kifayət qədər olmadığı sinifdə işin 1-ci və 2-ci mərhələlərinə əsasən (yuxarıda qeyd 
edilib) materialları araşdırdıqdan sonra yekun müzakirəni sadələşdirilmiş formada təşkil 
etmək olar:

— Ən maraqlı mənbəni seçib bu seçimin səbəblərini qısaca izah etməyi xahiş edin.
— Şagirdlərdən soruşun ki, onlar dərsdə yeni və qeyri-adi nə öyrəndilər. 
— Bütün moduldan üç mənbə seçməyi xahiş edin ki, onlar bu mənbələri öz tarix 

dərsliklərinə daxil etmək istəyirlər. Seçimi izah etməyi təklif edin.

Əgər mövzunu araşdırmağa əlavə zaman ayıra bilirsiniz, şagirdlərə evdə suallar 
fikirləşib valideynləri və ailənin digər böyük üzvlərindən “Ailəmizin tarixində Yeni il və 
Milad bayramları” mövzusunda müsahibə götürməyi təklif edin.

Əldə edilmiş biliklərin ümumiləşdirilməsi üçün digər üsul da seçmək olar: əlavə 
məlumatın, xüsusilə də vizual mənbələrin istifadəsilə məktəb qəzeti, məktəbin saytı, 
məktəb radiosunun buraxılışı üçün material toplamaq və ya hər dövr və yaxud bütün 
mövzu üzrə kiçik sərgi hazırlamaq.

Modulun ayrı-ayrı mənbələrinin təhlili üzrə tövsiyyələr

Mənbə 2. Aniçkov sarayında Milad küknarı. Rəssam A.Çernışevin əsəri. 
Şagirdlərə anladın ki, Aniçkov Rusiyanın imperator ailəsinin saraylarından birinin 
adıdır. Əsərin yaranma tarixinə və onun burada təsvir olunan bayram şənliyinin rəsmi 
təsdiqi olmasına diqqət yetirin. İmperator sarayında keçirilən bayram şənliyində çoxlu 
küknar ağacları qurulub, burada hədiyyələr ilə dolu masa və gözəl geyinmiş saray əhli 
təsvir edilib.

Mənbə 10. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində bayramda baş verən dəyişikliklər 
haqqında. Əgər şagirdlər 1917–1920-ci illərin Vətəndaş müharibəsi və Sovet 
hakimiyyətinin ilk illərini öyrənməyiblərsə, onlar Kolçak, Denikin, Antanta, qolçomaq, 
nepman və s. anlayışlar ilə tanış deyil. Buna görə müəllim bu sözlərin mənasını qısa 
izah etməlidir.  Həmçinin, “sovet ideoloqlarının fikrincə, əhaliyə... sovet ideologiyasını 
qəbul etməyə kömək edə bilən bayramların “qəsdən dəyişdirilməsi” ideyası” haqqında 
cümləyə nəzər yetirmək və onu izah etmək lazımdır.

Mənbə 13. “Uşaqların dostu” adlı uşaq jurnalına ünvanlanan məktubdan bir 
hissə. Diqqət yetirin ki, bu uşaq jurnalına böyük insanın məktubudur, həmin dövrdə 
SSRİ-də senzurasız bir dənə də olsun nəşriyyat mövcud deyildi və, beləliklə, bu şəxsi 
fikir təmamilə rəsmidir, çünki, əks təqdirdə, onu nəşr etməzdilər. Bu mətnin dilini 
olduqca diqqətli araşdırmaq lazımdır. 2-ci blokun mənbələrinin bütün materialları 
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təbliğat nümunələridir, onların təhlilinə daha çox vaxt ayırmaq lazımdır. Bu, 17–21-ci 
suallar üzrə ardıcıl təhlil zamanı mümkündür.

16 saylı mənbənin təhlili zamanı rəssam tərəfindən istifadə olunan bütün yazılara 
və təsvir vasitələrinə diqqət yetirin. Məsələn, küknarın yanında duran Şaxta Babanın 
başının üstündə halə təsvir olunub ki, bu, Allahın və müqəddəslərin kilsə qaydalarına 
uyğun təsvirinə bir işarədir. Təsvirin jurnalın adı ilə bağlılığını müzakirə edin. 21-ci 
suala cavab verərkən diqqət yetirin ki, 15-ci şəkildə çağırış iki hissədən ibarətdir: yolka 
almamaq və idmanın qış növləri ilə məşğul olmaq.

Mənbə 19. “Pravda” qəzetində dərc edilən Sovet İKP MK-nin Siyasi Bürosuna 
üzv olmaq üçün namizəd olan Pavel Postışevin “Gəlin Yeni ilə uşaqlar üçün yaxşı yolka 
şənliyi təşkil edək!” adlı məktubundan. 28 dekabr 1935-ci il.

Mənbənin təhlili zamanı diqqət yetirin ki, “Pravda” qəzeti Sovet İKP-nın və, deməli, 
SSRİ-nin rəsmi mətbuat orqanıdır, hər-hansı bir insanın bu təklifi öz-özünə, birdən-birə 
irəli sürülə bilməzdi. Beləliklə, Sovet rəhbərliyinin bayramın yeni versiyasını qaytarmaq 
qərarı “aşağıdan” gələn müraciət şəklində, partiyanın, demək olar ki, sıravi üzvünün 
təşəbbüsü kimi təqdim edilib. Tədqiqatçı Y.Duşeçkinanın sözlərinə görə, “İndi biz 
çətinliklə təsəvvür edə bilərik ki, 1935-ci ilin dekabrının axırlarında nəşr edilən bu xəbər 
oxucularda hansı hissləri oyatdı (sevinc, təəccüb, ehtiyyat, çaşqınlıq). Yeni ilə bir neçə 
gün qalmış ölkənin əsas qəzeti, ÜK(b)P MK-nin orqanı  uşaq müəssisələrində yolka 
şənliklərinə yalnız icazə vermir, hətta tövsiyyə edir ki, bu da o illərin dili ilə hökm, əmr 
demək idi. Bunu müvafiq stilistika sübut edir: məktubun adında və sonuncu cümləsində 
müəyyən tədbirləri keçirməyə vadar edən “gəlin” ifadəsi (“gəlin təşkil edək...”) və 
tövsiyyə edilən işin mütləqliyini, zəruriliyini əks etdirən bir neçə təkrar olunan ifadələrin 
işlənilməsidir: “son qoyulmalıdır”, “təşkil etməliyik”, “hər yerdə olmalıdır”, “təşkil 
edək”. Həmçinin yada salmaq olar ki, qərar 1935-ci ilin axırlarında qəbul edilib. Bu 
vaxt SSRİ-də müasirləşmənin ilk nəticələri görünməyə başladı, kollektivləşmə sona 
çatdı, kəndlilər tərəfindən hər-hansı bir müqavimət ləğv edildi, Ukraynada 1932-1933-
cü illərdə hökümət qurumları tərəfindən təşkil edilən ağır aclıq oldu, ziyalıların kütləvi 
həbsi baş tutdu, yerliləşdirilmə siyasəti sona çatdı, 1934-cü il terrorunun ilk dalğası 
keçdi.

“Yeni il yolkasının bəzədilməsi haqqında Xalq Maarif Komissarlığının 
təlimatından” adlı 21-ci mənbənin (eləcə də 24, 25, 26, 27 və 28 saylı mənbələrin) 
təhlili zamanı Yeni il bəzəklərinin simvolikasının dəyişməsinə və bu simvolikanın təbii 
şəkildə yolkanın Milad bayramı ilə bağlılığını yığışdırıb Yeni il yolkasını dünyavi və öz 
ilkin mənasından uzaq olan bayrama çevirdiyinə diqqət yetirmək lazımdır.

29, 30 saylı mənbələrin təhlili zamanı şagirdlərin diqqətini açıqçaların Yeni ilə 
aid olmasına işarə edən simvolikaya yönəldin — küknar, Şaxta Baba, qış. Qeyd etmək 
lazımdır ki, 29 saylı mənbədə təsvir olunan açıqçadakı mərmi düşmənə “hədiyyə” kimi 
göstərilir, 30 saylı mənbədəki Şaxta Baba isə əlində silahla təsvir edilib.
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3-cü blokun materiallarının öyrənilməsi zamanı şagirdlərin təcrübəsinə və onların 
ailə ənənələrinə müraciət etmək olar. Lakin blokun mənbələrinin təqdim və təhlil 
məntiqinə riayət etmək lazımdır.

37 saylı mənbədəki fotoşəkilin təhlili zamanı diqqət yetirin ki, fotoşəkil sənaye 
binasında çəkilib, bu, elektrik sexinin otağıdır. Bu fotoda bir neçə simvolun qəribə 
uyğunlaşdırılması var: qızdırıcı borular, işçi kaskalar, təcili çağırış telefonu, Engelsin 
portreti və bəzədilmiş yolka.

39–40 saylı mənbələrin təhlili zamanı diqqət yetirin ki, SSRİ dövründə bazar 
iqtisadiyyatı mövcud deyildi, deməli, məişət atelyelərinin hamısı dövlətə məxsus idi 
və Şaxta Baba xidmətinin təşəbbüsü də dövlətə məxsus idi. Şagirdlərə bildirin ki, Şaxta 
Babaları yalnız evə yox, həmçinin müəssisə və təşkilatlara dəvət edirdilər.

41–44 saylı mənbələrin təhlili zamanı diqqət yetirin ki, bu quruluş fotoları olsa 
da, onların hamısı mətnlərdə təsvir edilən hadisələri əsk etdirirlər: Yeni il şənliklərinin 
əhəmiyyətini, onların uşaqlar üçün təşkil edildiyini, Şaxta Babanın evə dəvət olunmasını. 
43 saylı fotoda kənddə yaşayan feldşer və satıcının ailəsi təsvir olunub, yəni bu, şəhər 
mədəniyyətinin elementlərini, o cümlədən yolkanın bəzədilməsini həyatda tətbiq edən 
kənd ziyalılarıdır. 

Üzərində təbrik mətnləri yazılan iki Yeni il açıqçasından ibarət olan 45 saylı 
mənbənin təhlili zamanı diqqət yetirin ki, məktublardakı mətnlər açıq şəkildə yazılıb və 
ayrı bir zərfdə bağlanılmayıb. Bu onu göstərir ki, təbriki oxumağa yad adamın da imkanı 
var. Həmçinin diqqət yetirin ki, bu açıqçalar SSRİ-nin müxtəlif tərəflərindən göndərilib. 
Beləliklə, poçt açıqçası vasitəsilə göndərilən təbrik özünəməxsus kommunikasiya 
vasitəsi idi. 45, 46, 47 saylı açıqçaların şəkillərinə nəzər yetirin. 45 saylı mənbədə 
təqdim olunan açıqçalar ideoloji xarakter daşımır, 46-cı açıqçada  sovet hakimiyyətinin 
simvolları təsvir olunub (qırmızı bayraq, Kremlin simvolu olan Spaski qülləsi saat ilə 
birlikdə, Moskvada Ostankino teleqülləsi). 47-ci açıqça 1960-1980-ci illərin çoxsaylı 
açıqçalarından biridir. Burada Kosmos mövzusu istifadə edilib və Kosmosun fəthinin 
məhz Sovet İttifaqı tərəfindən aparıldığı xüsusilə əks olunub – raketin üzərində qırmızı 
ulduz və dövlət herbinin simvolları olan oraq və çəkic təsvir edilən balaca bayraq əks 
olunub. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, bu poçt açıqçaları məhz konkret xronoloji 
hadisələri əks etdirdiklərinə görə tarixi mənbələrdir: Moskvada Ostankino teleqülləsinin 
əsasının qoyulması və Kosmosun fəthinin başlanması.
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dialoqu necə əks olunur

 X Küçə və meydanların adları hakimiyyətin  
keçmişə və bu günə münasibətini necə əks etdirir?

Şagirdlərin yaş həddi 14–18 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

45 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi — küçə və meydanların adlarında hakimiyyətin keçmişə və bu 
günə münasibətinin necə əks olunduğunu təhlil etmək;
— küçə və meydanların adlarının dəyişdirilməsinin səbəblərini 
təhlil etmək;
— adların dəyişdirilməsinə tarixi və siyasi kataklizmlərin təsir 
etdiyini göstərmək;
— siyasi konyukturanın küçə və meydanların adlarının 
dəyişdirilməsinə təsir etmədikləri halları sadalamaq.

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Изменение названий улиц Тифлиса — Тбилиси в XIX и XX веках. — 
[Elektron resurs]. — Giriş rejimi: http://mytbilisi.narod.ru/history/tiflis/
streets_01.html.

2. Тифлисъ и его окрестности. Иллюстрированный карманный 
путеводитель. — Тифлис, 1913. — Giriş rejimi: http://meskhi.net/tiflis/.

3. Тбилиси: улицы, проспекты, площади. Энциклопедия. — Тбилиси, 2011 
(gürcü dilində).

4. Туристический путеводитель Luscinia. (“Tbilisi. Şəhər” bölməsi). — 
[Elektron resurs]. — Giriş rejimi: http://luscinia.ru/georgia/tbilisi/.

5. Как выглядел «Майдан Незалежності» и какой вид у него будет в 
будущем. — [Elektron resurs]. — Giriş rejimi: http://blog.vertaki.com.ua/
kak-vyglyadel-majdan-nezalezhnosti/.

6. Книжник Михаил. Ташкент, Сквер. — Письма о Ташкенте. 
Художественный исторический альманах. — Giriş rejimi:  
http://mytashkent.uz/2007/06/10/tashkent-skver/.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Heykəllərin və küçə və meydanların adlarının dəyişdirilməsinin 
səbəblərini öyrənəcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu Siyasi konyuktura və heykəllərin, küçə və meydanların adlarının 
dəyişdirilməsi arasında qarşılıqlı əlaqəni tapmağı öyrənəcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Küçə və meydanların adlarına və ucaldılan heykəllərə əsaslanaraq 
tarixi dövrü təhlil etməyi və qiymətləndirməyi öyrənəcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Lövhə və ya flipçartda 2 saylı mənbənin cədvəlini təsvir etmək 
(motivasiya tapşırığı). Flipçart və markerlərin tədarükü.
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Dərsin əvvəli (3 dəqiqə)

Modulun öyrənilməsindən əvvəl müəllim açar sualı səsləndirməli (Küçə və 
meydanların adları hakimiyyətin keçmişə və bu günə münasibətini necə əks etdirir?) 
və cavabları lövhədə qeyd etməlidir. Bundan sonra müəllim öz şəhərlərinin (kənddə — 
rayon mərkəzinin) əsas meydanı və ona bitişik küçələrin adlarının dəyişdirilməsi tarixi 
və bununla əlaqədar hadisələr haqqında əvvəlcədən hazırlanmış giriş sözü ilə sinifə 
müraciət edə bilər. Şagirdlərin diqqətini ad seçimi zamanı hökümət qurumlarının 
prioritetlərinə yönəldin.

Motivasiya tapşırığı (metod — beyin hücumu) (5 dəqiqə)

1-ci tarixi məlumat və 1–2 saylı mənbələr təhlil edilir. Şagirdlər 1-ci tapşırığı yerinə 
yetirirlər. Müəllim lövhədə və ya flipçartda 2 saylı mənbəni təsvir edir. Cədvələ bir 
sütun da əlavə olunur ki, bura doğru cavablar qeyd olunur. Şagirdlərin diqqəti meydanın 
adlarına yönəldilir. Lazım gəlsə, müəllim adın dəyişdirilməsi səbəbi haqqında aşağıdakı 
məlumatları uşaqlara söyləyir.

Dəyişdirilmə  
tarixi Adı Dəyişdirilmə səbəbi

1869-cu ilədək “Keçi bataqlığı” Müasir anlamda meydan və ya küçə mövcud 
deyildi, yer “Kozye boloto” adlandırılırdı.

1830-cu illər Kreşatik meydanı

Meydana bilavasitə bitişən küçənin  
adından götürülüb.  
1830-cu illərdən başlayaraq, yəni burada ilk 
evlər tikiləndən sonra o, meydan kimi qəbul 
edilməyə başladı. Bu vaxta qədər isə bura 
sadəcə olaraq yol qovşağı, ticarət yeri sayılırdı. 
1830-cu illərdə Kreşatik adı qeyri-rəsmi ad idi. 
1869-cu ildən sonra bu ad rəsmi ada çevrildi 
(yəni bu ad rəsmi sənədlərdə istifadə  
edilməyə başladı)

1876 Duma meydanı
1876-cı ildə meydanda Şəhər dumasının binası 
inşa edilib. 1913-cü ildə Şəhər dumasının 
binasının qabağında Stolıpinın heykəli ucaldılıb

1919 Sovet meydanı Sovet hakimiyyətinin qurulması

1935 Kalinin meydanı

1935-ci ildə M.İ.Kalininin (1875–1946)  
60-illiyi ilə əlaqədar meydana onun adı verilib. 
Kalinin sovet dövlət və partiya xadimi idi,  
1935-ci ildə SSRİ-nin Mərkəzi İcraçı  
Komitəsinin sədri olub
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1977 Oktyabr İnqilabı 
meydanı

Oktyabr inqilabının 60-illiyi ilə əlaqədar 
meydanda V. İ. Leninin heykəli ilə Oktyabr 
inqilabının monumenti və fontanlardan ibarət 
ansambl quraşdırılıb

1991 Müstəqillik meydanı Ukraynanın müstəqilliyinin elan edilməsi

2004

Avromaydan (sosial 
şəbəkələrdə və 

KİV-lərdə istifadə 
olunan ad)

Avrointeqrasiyanın tərəfdarları olan Qərb 
yönümlü qüvvələrin qələbə qazandığı Narıncı 
inqilabın mərkəzi

Əlavə məlumat

2001-ci ildə meydanda əsaslı yenidənqurma işləri aparılıb: çoxsaylı yeni abidələr, 
heykəllər və fontanlar quraşdırılıb. Meydanın mərkəzində hündür ağ rəngli sütun 
ucaldılıb. Sütünü əlində Ukraynanın müstəqilliyinin simvolu olan başınağacının 
budağını saxlayan qız fiquru tamamlayır (özündə bir növ şəhərin qoruyucusu simvolunu 
əks etdirir). 2013-cü ilin noyabrında Ukrayna hökümətinin qərarı ilə Avropa İttifaqı ilə 
assosiasiya haqqında Razılaşmanın imzalanması prosesi dayandırıldı. Bunun nəticəsində 
ölkədə ictimai-siyasi böhran kəskinləşdi. Bu qərar Kiyevin mərkəzində, həmçinin 
Ukraynanın digər şəhərlərində kütləvi aksiyalara gətirib çıxardı. Bu, 2004-cü ildə baş 
verən və sosial şəbəkələrdə və KİV-lərdə “Avromaydan” adlandırılmış Narıncı inqilabın 
hadisələrinə bənzəyirdi.

Mərhələ  1  (12 dəqiqə)

Müəllim şagirdlərdən 3–5 saylı mənbələrlə tanış olmağı xahiş edir. Bundan sonra 
onlar müvafiq cədvəli doldururlar. Cədvəldən, həmçinin 1-ci və 2-ci tarixi məlumatlardan 
istifadə edərək onlar 2–5-ci suallara cavab verirlər. Bunun üçün müəllim lövhədə və ya 
flipçartda üç sütundan ibarət cədvəl təsvir edir və bura düzgün cavabları yazır. 

Şagirdlərin diqqətini 2-ci tarixi məlumata yönəldin: müxtəlif dövrlərdə əsas meydana 
və ona bitişik küçələrə adları verilən insanlar kim idi, onlar hakimiyyətin minnətdarlığını 
niyə qazana bilərdilər və onların vətən qarşısında “xidmətlərinə” verilən bu qiymət yerli 
əhalinin onlara qarşı münasibətilə nə dərəcədə üst-üstə düşə bilərdi. Hakimiyyətin və 
xalqın fikri nə vaxt və hansı məsələdə üst-üstə düşüb? Bəs nə vaxt fərqlənib?

Şagirdlərdən adları dəyişdirilməyən küçələri sadalamağı və bunun səbəblərini izah 
etməyi xahiş edin. 

3-cü suala ehtimal edilən cavab:
— Çar dövrünün qəhrəmanları Qafqazı fəth edənlər idi, Sovet dövrünün qəhrəmanları 

sovet hakimiyyətinin qurulmasına öz töhfələrini vermiş bolşeviklər idi, müstəqillik əldə 
olunandan sonra isə milli qəhrəmanlardır.

4-cü suala ehtimal edilən cavab: 
— Bu, bütün dövlərdə yüksək qiymətləndirilən tanınmış mədəniyyət xadimləri idi. 

Onların yaradıcılığı dəyişilməyən ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanır. Siyasi konyuktura 
ilə bağlı olan dəyərlər dəyişir. 

5-ci suala ehtimal edilən cavab:
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— İnqilab, çevriliş, vətəndaş müharibəsi və digər hadisələrin nəticəsində tarixi 
dövrün, dövlət quruluşunun, ideologiyanın, idarəçilik sisteminin dəyişməsi kimi epoxal 
hadisələr baş verir. Burada — dövlət müstəqilliyinin itirilməsi və ya bərpa edilməsi, 
sovet hakimiyyətinin qurulmasıdır.

Daha sonra 6–7-ci suallar üzərində iş aparılır. Əlavə sual verin: bundan əvvəlki 
epoxalar ilə ümumi qanunauyğunluqlar mövcuddurmu?

Mərhələ  2  2-ci Blok üzərində iş. Küçə və meydanlarda heykəllər. (15 dəqiqə)
8–10 saylı mənbələri və 4-cü tarixi məlumatı nümunə gətirərək, müəllim şagirdlərlə 

tarixi dövrün və Daşkəndin mərkəzi meydanının adının dəyişdirilməsi ilə heykəllərin 
necə dəyişməsini müzakirə edir. Bu işə Vikipediyada müvafiq materialı (https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%E2%E5%F0_%C0%EC%E8%F0%E0_%D2%E5%
EC%F3%F0%E0) və ya Mixail Knijnikin “Dəşkənd. Park” kitabını (http://mytashkent.
uz/2007/06/10/tashkent-skver/) oxumaqla əvvəlcədən hazırlaşın.

Şagirdlər cütlklərdə 11–13 saylı mənbələr və 5-ci tarixi məlumat üzərində işləyirlər 
və 8–9-cu suallara cavab verirlər. 

Sual əlavə etmək olar: Daşkənd və Tbilisinin mərkəzi meydanında heykəllərin 
dəyişdirilməsinin hansı oxşar və fərqli cəhətləri var? Lövhədə və ya flipçartda iki sütun 
təsvir edin: eyni və fərqli cəhətlər. Bura şagirdlərin cavablarını yazın.

Ehtimal olunan cavablar: 
Oxşar cəhətlər — dəyişiklik tarixi dövr və siyasi konyukturanın dəyişməsi ilə bağlıdır.
Fərqli cəhətlər — Daşkənddə dəyişiklik daha tez-tez baş verir; Tbilisidə müstəqillik 

dövründə heykəl övliyaya, Daşkənddə isə dövlət xadiminə həsr edilib. 

Ümumiləşdirici sual (8 dəqiqə)

Dərsin sonunda müəllim ümumiləşdirici sualı səsləndirir: 
— Küçə və meydanların adları niyə tarixi mənbə kimi istifadə edilə bilər?
Ehtimal edilən cavab:
— Adlardan görsənir ki, müxtəlif şəhərlərin küçə və meydanlarının adlarının 

dəyişdirilməsinə hansı tarixi hadisələr təsir edir, hökümət orqanlarının hansı prioritetləri 
var, ölkədə hansı siyasi konyuktura mövcuddur. 

Ev tapşırığı (2 dəqiqə)

Öz küçənizin/şəhərinizin əsas meydanının tarixi haqqında divar qəzeti üçün məlumat 
hazırlayın.

Gələn dərsdə şagirdlər hazırladıqları materialı təqdim və müzakirə edirlər. Müəllim 
“Şəhərimizin küçə və meydanlarının tarixi” adlı xüsusi divar qəzeti və ya stend üçün ən 
maraqlı hadisələri seçir.
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“Arvad” necə “yoldaş” oldu...  
İnqilabdan sonrakı qadının surəti

 X İctimai münasibətlərdə baş verən dəyişikliklər  
qadın surətinə necə təsir edir?

 f Şagirdlərin yaş 
həddi

14–18 yaş

 f Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Mətn və monumental heykəltəraşlıq nümunələri əsasında dövlət 
siyasətinin və sosial dəyişikliklərin qadın surətinə və onun 
cəmiyyətdə tutduğu yerə göstərdikləri təsiri araşdırmaq

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Монументальное искусство — словарная статья в художественной 
энциклопедии. — Giriş rejimi: http://dic.academic.ru/contents.nsf/
enc_pictures/.

2. Советское монументально искусство. — Интернет-журнал CODE 
RED. — Giriş rejimi: http://www.codered.ru/mag/art/public/862.

3. Толстой В. П. У истоков советского монументального искусства,  
1917–1923. — М.:Изобразительная культура, 1983.

4. Тягунов Ф.Ф. Искусство при социализме и коммунизме. —  
[Elektron resurs]. — Giriş rejimi: Mexnap.info http://mexnap.info/articles.
php?article_id=759.

5. Электронная библиотека с книгами по скульптуре. —  
Giriş rejimi: http://sculpture.artyx.ru/.

6. Пушкарева Н. Л. Гендерная система советской России и судьбы 
россиянок. — [Elektron resurs] «НЛО», 2012, № 117. —  
Giriş rejimi: http://magazines.russ.ru/nlo/2012/117/.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər — “monumental təbliğat” anlayışını izah edə biləcək və sovet 
dövrünün abidələrində təbliğat nümunələrini sadalaya biləcəklər;
— qadın surətinin cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklərin təsiri 
altında dəyişdiyini təsdiqləyən təsvirləri seçə biləcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu — sual və tapşırıqlar əsasında modulun mətn və vizual 
mənbələrini təhlil, rəsmi sənədlərdə verilən məlumatı bədii 
ədəbiyyat və heykəltəraşlıq əsərləri ilə müqayisə edə biləcəklər;
— kiçik qruplarda işləmək qabiliyyətlərini təkmilləşdirəcəklər. 

 f Bəzi şagirdlər — abidələr və şəhər heykəltəraşlıq əsərlərini nümunə gətirərək 
ictimai məkanda qadın surətində baş verən dəyişikliklərin 
səbəbləri haqqında əsaslandırılmış nəticələr çıxara biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

1-ci və 2-ci blokun mənbələrinin çap variantları, 3-cü blokun 
təsvirlərinin keyfiyyətli şəkilləri və ya bu mənbələrin təhlili üçün 
ekranda kifayyət qədər böyük ölçülü təsviri.
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Motivasiya tapşırığı (5 dəqiqə)

1 və 2 saylı mənbələrin təsvirlərini şagirdlərə göstərin (ekrana çıxarın və ya çap 
variantlarını təklif edin). Qeyd edin ki, alman kilsəsinin yan mehrabında yerləşən 
ağacdan düzəldilmiş heykəldə analığın simvolu olan Müqəddəs Mariya, körpə İsa və 
Müqəddəs Mariyanın anası və İsa Peyğəmbərin nənəsi olan Müqəddəs Anna təsvir 
olunublar. Həmçinin “çoban” sözündən yaranan “pastoral” sözünün mənasını izah 
edin — təbiət fonunda həyatı idilliya şəklində təsvir edən ədəbiyyat, rəssamlıq, musiqi 
və ya tətbiqi incəsənət janrı. 

1-ci və 2-ci suallardan ardıcıllıqla istifadə edərək ümumi müzakirə keçirin. Şagirdlər 
1-ci suala cavab verərkən lövhədə və ya kağızda “analıq”, “uşağın dünyaya gəlməsi”, 
“ailə”, “vurğunluq”, “naz” və digər açar sözlərini yazın. 2-ci sualın müzakirəsi zamanı 
“qadının rolu” söz birləşməsinə diqqət yetirin. Əgər şagirdlər çətinlik çəkirlərsə onlara 
qadının ailə, iş, dövlətin idarə edilməsi və mədəniyyətdə oynadığı rol haqqında köməkçi 
suallarla kömək edin.

Dərsin mövzusunu və açar sualı elan edin (ekrana çıxarın və ya lövhədə yazın).

Mərhələ  1  “Monumental təbliğat” adlı 1-ci blok üzərində iş (15–20 dəqiqə)

Şagirdləri cütlüklərə birləşdirin və 3–5 saylı mənbələrin mətnlərini paylayın. 
Mətnləri oxumağı, onların janrlarını (rəsmi sənəd, hadisələrin şahidi və ya iştirakçısının 
dedikləri, qəzet məlumatı və s.) müəyyən etməyi və 3–7-ci suallara cavab verməyi xahiş 
edin. 

Şagirdlərin diqqətini fikirlərin hansı dövrə aid olduğuna yönəldin. Əgər şagirdlər 
1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş Oktyabr inqilabını öyrənməyiblərsə 1-ci blokun 
mənbələrilə tanış olmazdan əvvəl tarixi məlumatı oxumağı onlardan xahiş edin və ya bu 
məlumat əsasında kiçik mühazirə oxuyun. Bu, verilmiş sənədlərin kontekstini anlamaq 
və 5-ci suala daha əsaslandırılmış cavab vermək üçün zəruridir.

Əmin olun ki, şagirdlər mətnlərdə istifadə olunan anlayışları, xüsusilə 
“transformasiya”, “gender rolu”, “təbliğat” və “monumantal təbliğat” anlayışlarını dərk 
ediblər. Lazım gələrsə “təbliğat” sözünü lüğətdə tapmağı şagirdlərə tövsiyyə edin. İzah 
edin ki, “monumental” sözü (lat. sözü monumentum, moneo — xatırladıram) “əzəmətli, 
izdihamlı” sözlərinin abidə və heykəllərə şamil olunan sinonimidir.

Sualların cavablarının ümumi müzakirəsini keçirin. Cütlüklərə sözü ardıcıllıqla verin. 
Şagirdlər yavaş-yavaş mətnləri dərk edib suallara tam cavab verməlidirlər. Şagirdlərin 
diqqət yetirdiyi açar sözlərini lövhədə və ya kağızda yazımaq da mümkündür.

8-ci və 9-cu sualları verin. Ümumi müzakirə keçirin.
Şagirdlərə “monumental təbliğat” anlayışını izah edin.

Mərhələ  2  “Arvad yaxud yoldaş?” adlı 2-ci blok üzərində iş (20–25 dəqiqə)

Şagirdlərə bu blokda “qadının cəmiyyətdəki rolu” məsələsi üzərində işlədiklərini izah 
edin. Əvvəlki tarixi dövrlərdə qadının əsas rolunun analıq olması haqqında motivasiya 
tapşırığı zamanı müzakirələri xatırladın. “Gender rolu” anlayışını xatırladın.
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Şagirdlərə 2-ci blokun mənbələrini və 10–14-cü sualları paylayın. Mətnin janrına və 
14-cü suala diqqət yetirərək mətnləri individual şəkildə təhlil etməyi xahiş edin.

Açar söz və söz birləşmələrindən istifadə edərək 15-ci suala yazılı cavab verməyi 
tapşırın. Şagirdlər tərəfindən görülən işin nəticələri belə ola bilər: 

 f yeni sahib Sovet əmək respublikasıdır;
 f tarixi hadisələrin fəal qadın iştirakçıları və liderləri;
 f qadın aktivist, məsul işçi, “yoldaş”dır;
 f şəxsi həyat və iş arasında ziddiyyət;
 f “yeni qadın” öz şəxsi mənafeyi, xoşbəxtliyi haqqında düşünmür;
 f iş xatirinə uşaqlarını tərk edə bilər, ailənin ümumi işə mane olduğunu düşünür;
 f hissləri qəbul etmək istəmir, kişilərdən fərqlənməməyə çalışır.

Nəticələrin frontal müzakirəsini keçirin. Şagirdlərin təkliflərini əlavələr edilərək 
lövhədə yazmaq da olar. 

Müzakirənin sonunda 1920–1930-cu illərin sovet qadını haqqında yazılan məqalədən 
götürülən blokun adını şagirdlər tərəfindən necə dərk edildiyini soruşun. Qadınının 
yoldaş kimi davranmağına nə səbəb olub? 

Əgər vaxt varsa qadının kimin (kişi və yaxud qadın) üçün yoldaş olduğunu müzakirə 
edin. Qadın niyə “yoldaş” olmaq istəyirdi? Qadını “əmək cəbhəsində” istifadə etmək 
zəruriyyəti niyə yarandı? Bu rol yalnız bu dövrə xasdır? Nümunələr gətirməyi xahiş 
edin. “Yoldaş” sözünün yalnız kişi çinsində işlənməsi təsadüfdürmü?

Mərhələ  3  “Zamanın surətləri” adlı blok üzərində iş (25–30 dəqiqə)

Şagirdləri 4–5 nəfərdən ibarət qruplara birləşdirin. Hər qrupa 3-cü blokun 
təsvirlərinin çap variantlarını paylayın. Onlara “loto” oynamağı — 1-ci və 2-ci bloklara 
aid foto dəstini, yəni blokların mətnlərini illüstrasiya edə biləcək təsvirləri seçməyi və 
öz seçimlərini əsaslandırmağı təklif edin (16-cı tapşırıq üzərində iş).

Qruplarda müzakirə zamanı hansı heykəllərin təsvirlərinin istifadə olunmadığı və 
onların 1-ci və 2-ci blokların illüstrasiyası üçün yararsız olmağının səbəblərini izah 
etməyi xahiş edin. 17-ci sualı səsləndirin və şagirdləri 1 və 2 saylı mənbələrə qaytarın. 
Lazım gələrsə “qadınlığın” məhz 1 və 2 saylı mənbələrdə təsvir edilən sosial rol ilə bağlı 
olduğunu vurğulayın.  

3-cü blokun təsvirlərinin kifayət qədər çap variantlarını hazırlamağa imkan varsa 
qruplara divarda və ya ayrı bir masanın üzərində seçilən fotoşəkillərdən ibarət kiçik 
sərgi və ya xəyali fotoalbom yaratmağı və onu adlandırmağı təklif edin (18-ci tapşırıq).

İşin nəticələrini müzakirə edin.
Şagirdlərin fəaliyyətini tapşırığın yerinə yetirilməsi zamanı əsaslandırma, məntiqlik, 

quruluşu və dəqiqlik dərəcəsi əsasında qiymətləndirin.

Mərhələ  4  Yekunlaşdırma (10–15 dəqiqə)

19-cu sualı səsləndirin. Şagirdlərdən “mikrofon” metodu ilə onu cavablandırmağı 
xahiş edin. Bu sualı modulun əvvəlində verilən açar sual ilə müqayisə edin.
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Ev tapşırığı

Şagirdlərin yaşadığı yaşayış məntəqələrində və ya onların tanıdıqları qadınlara həsr 
edilmiş heykəl və abidələri tapmaq. Şagirdlərdən bu abidələrin yaranma tarixi, məqsədi 
və şəraiti, həmçinin bu abidə və şəhər heykəltəraşlıq əsarlərinin onların yarandığı dövrdə 
ictimai əhval-ruhiyyə ilə necə bağlı olduğu haqqında məlumatı tapmağı xahiş edin.
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 X Cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər keçmişə  
və onun təcəssümü olan abidəyə qarşı  

münasibətə necə təsir edir?

Şagirdlərin yaş həddi 16–18 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Şagirdləri tarixi yaddaş problemi, Gürcüstanda Stalinin şərəfinə 
ucaldılan abidələrin taleyini nümunə gətirərək keçmişə qarşı 
münasibətdə baş verən dəyişikliklər ilə tanış etmək.

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Записки скучного человека. Путешествия Жака Дюпакье по Советскому 
Союзу. 1964. Гори-Тбилиси. — http://humus.livejournal.com/3294341.html.

2. Памятник Сталину в Гори вызывает спор — http://www.amerikiskhma.
com/content/a-54-2009-12-01-voa13-93116549/524528.html.

3. Война памятников по-грузински. — http://www.stena.ee/blog/
vojna-pamyatnikov-po-gruzinski-80-zhitelej-za-pamyatniki-stalinu.

4. Лаша Бакрадзе. У нас намного больше симпатий к Сталину, чем в 
России. — http://www.openspace.ru/article/744.

5. Бека Чедия. Возрождение сталинизма в Грузии: 
политическая конъюнктура или воля нации? — 
http://eastbook.eu/ru/2013/08/topic-ru/politics-ru/
vozrozhdenie-stalinizma-v-gruzii-politicheskaia-konjunktura-ili-volia-nacii/.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Qori şəhərində Stalinin abidəsinin taleyi haqqında danışa, müxtəlif 
dövrlərin tarixi mənbələrini müqayisə elə biləcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu XX-ci əsrin ikinci yarısı və ХХІ-ci əsrin əvvəllərində SSRİ-də 
Stalinin şəxsiyyətinə qarşı münasibətin dəyişməsinin nümunələrini 
sadalaya və bunun səbəblərini izah edə biləcək; Stalinin 
abidəsinin taleyi haqqında öz fikrini söyləyə biləcəklər. 

 f Bəzi şagirdlər İctimai dəyişikliklərin və Stalinin şəxsiyyətinə qarşı münasibətin 
dəyişməsinin qarşılıqlı asılılığını əsaslı şəkildə izah edə, tarixi 
mənbələri obyektiv və emosional tərəfdən təhlil edə biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Bütün mənbələrin, o cümlədən rəngli təsvirlərin kifayət qədər 
sayda surəti, qrup işi üçün hazırlanmış sinif otağı.



76    

MƏDƏNİYYƏT VƏ SİYASƏT

Ümumi qeydlər

Bu modul Qori adlı gürcü şəhərində Stalinə həsr edilmiş abidənin taleyini nümunə 
gətirərək keçmişə qarşı münasibəti əhatə edən mürəkkəb mövzuya həsr edilib. Modulun 
materialları Gürcüstana həsr olunmuş materiallar üzərində qurulub, lakin postsovet 
məkanının bir hissəsi olan layihənin hər bir ölkəsində Stalinin abidələrinə və onun 
şəxsiyyətinə qarşı münasibət SSRİ-nin totalitar irsindən azad olmağın indikatorudur. 
Hər bir ölkənin KİV-də Stalin, Lenin və kommunist rejiminin digər nümayəndələrinin 
şərəfinə abidələrin ucalqılması/sökülməsi haqqında çoxlu məlumat var. Tarixi yaddaşın 
və Stalinin abidələrinin taleyinin əlaqəsi mövzusunun öyrənilməsini yerli materiallar 
əsasında davam etdirmək olar. Keçmişə qarşı münasibətdə abidələrin oynadığı rolun 
öyrənilməsini “Aşkar səssizlik: mədəniyyətlərin yolayrıcında duran abidə” modulu 
ilə birləşdirmək məqsədəuyğundur. Bu modul oxşar açar suala cavab verir: Abidələr 
cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər haqqında nə və necə danışırlar?

Mərhələ  1  Dərsin əvvəli (5 dəqiqə)

Sualları səsləndirin: 
 f “Abidə” nədir?
 f İnsanlar abidələri kimə və nə üçün ucaldırlar?
 f İnsanların abidəyə qarşı münasibətinə nə təsir edə bilər?

Dərsin mövzusunu və açar sualı elan edin.

1-ci variant

Mərhələ  2  Изучение материалов блока 1 (25 dəqiqə)

Tarixi məlumatın materialları üzrə kiçik mühazirə keçirin. 1–5 saylı mənbələrin 
fərdi şəkildə öyrənilməsini təşkil edin. 1–7-cü suallar üzrə müzakirə keçirin. 3, 4 və 
5-ci suallara xüsusi diqqət yetirin, çünki bu sualları cavablandırmaq üçün şagirdlər 
mənbələrin istifadə etdiyi dili nəzərə alaraq təhlil etməlidirlər (çoxlu emosional təsirli 
söz, şablon söz, möhkəm təbliğat metaforaları və s.). 4-cü sualın müzakirəsi zamanı 
vurğulayın ki, Stalin rejimi, şəxsiyyətə pərəstiş, total təbliğat şəraitində 25 il ərzində 
insanlar bu cür açıq ifadə üslubuna öyrəşib kifayət qədər səmimi ola bilərdilər. Bundan 
əlavə, lazımi əhval-ruhiyyə yaratmaq üçün bu cür çıxışlara həmişə yalnız yoxlanılmış 
insanlar buraxılırdı.

Mərhələ  3  Qruplarda 2, 3, 4-cü blokların materiallarının öyrənilməsi (20 dəqiqə)

Hər-hansı üsul ilə kiçik qruplar yaradın. Mənbələrin bərabər paylanması üçün 4 və 
ya 8 qrup olmalıdır. Hər qrupa mənbələr komplektlərini və onlara aid sualları paylayın. 

Ümumi tapşırığı elan edin: hər bir tarixi dövrdə Stalinin abidəsinə və onun 
şəxsiyyətinə qarşı münasibəti öyrənmək; böyük vərəqdə cədvəli doldurmaq, digər sinif 
yoldaşları üçün qrupun gördüyü işin nəticələri üzrə qısa məlumat hazırlamaq.
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1-ci qrup — 2-ci blokun materialları (6–11 saylı mənbələr).
2-ci qrup — 3-cü blokun materialları (12–16 saylı mənbələr).
3-cü qrup — 4-cü blokun materialları (17–22 saylı mənbələr).
4-cü qrup — 4-cü blokun materialları (23–30 saylı mənbələr).

Cədvəl nümunəsi:

Tarixi dövr Açar sözlər – Stalinin abidələrinə və 
şəxsiyyətinə qarşı münasibətin indikatoru

Stalinin dövrü  
(1950-ci illərin əvvəllərinədək)

“bizim günəşimiz — böyük Stalin!”
“həyatverici günəş”
“böyük coşğunluq”
“dəyərli hədiyyə”

Destalinizasiya dövrü. 1956-cı il.

Durğunluq və yenidənqurma dövrü.
1970–1980-ci illər

2010-cu ilədək Gürcüstanın  
müstəqillik dövrü

2010-cu ildən sonra Gürcüstanın  
müstəqillik dövrü

İş zamanı hər qrupa tarixi mənbələri təhlil etməkdə kömək edin.

Mərhələ  4  Yekun müzakirənin keçirilməsi (30 dəqiqə)

Qeyd edin ki, bütün qrupları dinlədikdən sonra hər şagird fikir şkalasında öz 
mövqeyini tutmalı olacaq.

Qruplara öz dövrləri və o illərdə Stalinə qarşı münasibət haqqında danışmağa 
imkan yaradın. Mənbələrdən nümunələr gətirməyə və ümumi cədvəldən istifadə etməyə 
icazə verin. Şagirdlərdən cədvəli doldurarkən niyə məhz bu açar sözlərindən istifadə 
etdiklərini izah etməyi xahiş edin.

Bütün materiallarla tanış olduqdan sonra yekun sualı səsləndirin: Stalinin abidəsinə 
və şəxsiyyətinə qarşı münasibət keçmiş haqqında xatirələr ilə necə bağlıdır?

Şagirdlərə təklif edin ki, onlar öz mövqeyini əsaslandıraraq “fikir şkalasında”1, 
yerlərini tutsunlar.

 -100%  0          + 100%
 Qori şəhərində Stalinin heykəlini    Stalinin heykəlini
 saxlamaq lazımdır   bərpa etmək olmaz

1 Bax — “İşi necə aktivləşdirmək olar” bölməsi.
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Mərhələ  5  Dərsin yekunu (10 dəqiqə)

Tamamlanmamış cümlə metodu ilə dərsə yekun vurun:
 f Bu gün mən öyrəndim ki, ...
 f Bu günki dərsin sayəsində mən anladım ki, ...
 f Modulun materiallarının öyrənilməsindən sonra mən həmyaşıdlarıma izah edə 

bilərəm ki, ...

2-ci variant

Şagirdlərin qrup işi aparmaq və tarixi mənbələri təhlil etmək qabiliyyətlərinin kifayət 
qədər olmadığı daha zəif sinifdə modulun materiallarının öyrənilməsini belə təşkil etmək 
olar: hər blok üzrə təklif olunan suallara əsasən materialın ardıcıl öyrənilməsini, sonra 
isə frontal söhbət zamanı yekun sualın müzakirəsini keçirmək.
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Aşkar səssizlik:  
mədəniyyətlərin yolayrıcında duran abidə

 X Abidələr cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər haqqında  
nə və necə danışırlar?1

Şagirdlərin yaş həddi 14–19 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Şəhərin heykəltəraşlıq abidələrini nümunə gətirərək cəmiyyətdə 
baş verən dəyişiklikləri, həmçinin müxtəlif mədəniyyətlər, nəsillər, 
sosial qruplar arasında dialoq imkanlarını və tarixi yaddaşla bağlı 
olan versiyaları göstərmək.

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Визуальные источники [Elektron resurs]. — Режим доступа: http://
historiana.eu/people/.

2. Памятник в эпоху наследия // Чепайтене Р. Культурное наследие в 
глобальном мире. — Вильнюс: ЕГУ, 2010. — С. 40–53.

3. Відлуння віків: український пам’яткоохоронний інтернетресурс [Elektron 
resurs]. — Giriş rejimi: http://pamjatky.org.ua.

4. Города. Фотоальбомы [Elektron resurs]. — Giriş rejimi: http://kakady.at.ua/
photo/goroda/6.

5. Интересные памятники мира. [Elektron resurs]. — Giriş rejimi: http://
www.liveinternet.ru/tags.

6. Київ: Фотоальбом. / Вступ ст. В. Кузменка; Упоряд. А. Прибєга. — К.: 
Мистецтво, 2005.

7. Старий Київ. Фотоальбом. — К.: Видавець Ашот Арутюнян, 
Видавничий дім «Перископ», 2005.

8. Фото разных городов [Elektron resurs]. — Giriş rejimi: http://geografica.net.
ua/photo/kraevidi_ukrajini/misto_kijiv/19-2-0-0-2.

9. Соціологія міста: навчальний посібник / [Л. В. Малес, В. В. Середа, 
М. О. Соболевська, Ю. Г. Сорока та ін.]; за заг. ред. О. К. Міхеєвої. — 
Донецьк: ДонДУУ, 2010. — 464 c.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Cəmiyyətin abidələrə və onların çatdırdığı dəyərlərə qarşı olan 
münasibətində baş verən dəyişikliklərin əsas mərhələləri və 
variantları ilə tanış olacaqlar.

 f Şagirdlərin çoxu Keçmişin monumentallaşdırılması təcrübələri ilə bağlı müasir 
problemlərin spesifikasını dərk edəcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Yaddaşın əbədiləşdirilməsi ilə bağlı mümkün layihələr haqqında öz 
düşünülmüş təsəvvürlərini yarada biləcəklər.

1 Mövzunu İkinci Dünya müharibəsi və Sovet dövrünün öyrənilməsindən sonra təklif etmək məqsədəuyğundur.
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 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Qruplarda dərsin keçirilməsi zamanı auditoriyada qabaqcadan 
mebelin quraşdırılması məqsədəuyğundur. Əgər siz “Poster” kimi 
qrup işinin növünü seçsəniz, sizə vatman kağızları və markerlər 
lazım olacaq (hər qrup üçün bir dəst).

Motivasiya məşğələsi (12 dəqiqə)

Şagirdlərə 1 saylı mənbə ilə tanış olmağı və 1–2-ci suallara cavab verməyi təklif 
edin. Yönəldici suallarla onlara aşağıdakıları dərk etməyə kömək edin:

«Yüzilliyin addımı» abidəsinin kompozisiyasında iki ideologiyaya (nasizm və 
kommunizm) xas olan jest və simvollar istifadə edilib. Bu, nasist salamı (“Xayl, Hitler!”) 
və Almaniya kommunistlərinin salamıdır (“Rot front!”). Bundan əlavə, fiqurun özü 
qismən svastikanı xatırladır. Bu iki ideologiya ilə parçalanan XX-ci əsrin Almaniyası 
özünü itirdi, “başını itirdi” və nəticədə, fiziki olaraq, iki yerə bölündü. Bu parçalanmanın 
nəticələri bu günə kimi hiss edilir. 

Müəllimin giriş sözü onunla bağlıdır ki, abidələr cəmiyyətdəki dəyişikliklər, onun 
mədəniyyəti, zamanın bu və ya digər kəsiyinə xas olan meyllər, stereotiplər haqqında 
daha tez öyrənməyə imkan yaradır. İnsanların abidələrə və şəhər heykəltəraşlığına 
münasibətini öyrənərək cəmiyyət haqqında çox şey öyrənmək olar. 

Bundan sonra dərsin mövzusunu və açar sualı səsləndirin.

Mərhələ  1  (20 dəqiqə)

Şagirdləri qruplara və ya cütlüklərə birləşdirin. Dərsin bu və bundan sonrakı 
mərhələlərində bütün qruplar və ya cütlüklər 1-ci blokun mənbə və suallarından 
ibarət eyni dəstlər ilə işləyir. Şagirdlərin vəzifəsi suallara ardıcıllıqla cavab verərək 
abidələrin görünüşündə müşahidə etdikləri dəyişiklikləri və onların daşıdıqları mənanı 
səciyyələndirməkdir. Şagirdlərə bunun üçün “Yüzilliyin addımı” abidəsinin oxunma 
təcrübəsindən istifadə etməyi təklif edin.

Əvvəl şagirdlər 1–3-cü suallara cavab verirlər. Şagirdlərin diqqətini abidələrin 
ölçüləri və onların yerləşdiyi yerlərə yönəldin.

Daha sonra 8–12-ci sualları cavablandırırlar. Əgər hələ İkinci Dünya müharibəsinin 
tarixi öyrənilməyibsə, şərhə zaman ayırmaq lazımdır. Xolokostun nə olduğunu 
xatırlatmaq və hansı repressiyalardan söhbət getdiyini anlatmaq lazımdır.

Sonra şagirdlər 13–16-cı suallara cavab verirlər. Şagirdlərin diqqətini abidələrin 
ölçülərinə və onların yerləşdiyi yerlərə yönəldin. 

Yekun sualın müzakirəsi zamanı şagirdlər cəmiyyətin inkişaf mərhələlərini abidələrin 
stilistikası və ideologiyasında baş verən dəyişikliklərlə bağlamalıdırlar.

Mərhələ  2  (20 dəqiqə)

Şagirdlər öz qruplarında və ya cütlüklərində qalırlar. İndi onların vəzifəsi, suallara və 
vizual mənbələrə əsaslanaraq, cəmiyyətin abidə ilə qarlışıqlı təsirini bütün mümkün 
olan üsullarını səciyyələndirməkdir (qismən transformasiyadan tutmuş tam məhvə 
qədər — köhnə pyedestala yeni fiqurun qoyulması, abidəyə yeni elementlərin əlavə 
edilməsi, heykəllərin sökülməsi və s.).
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Birinci mərhələdə olduğu kimi, burada da iş ardıcıllıqla aparılır. 
Müəllim üçün 8 və 9 saylı mənbələrə aid məlumat.
Stalinin heykəli 1950-ci ildə onun üçün xüsusi düzəldilən pyedestalda ucaldılıb, 
1962-ci ildə sökülüb, 1967-ci ildə isə həmin postamentdə “Ana Ermənistan” abidəsi 
ucaldılıb.
Müəllim üçün 12 və 13 saylı mənbələrə aid məlumat.
F. E. Dzerjinskinin heykəli 1991-ci il avqustun 22-də QKÇP putçunun iflasından 
sonra postamentdən meydanda yığışan insanlar tərəfindən yıxıdıldı.
V. İ. Leninin heykəli 2013-cü il dekabr ayının 8-də fəaliyyət göstərən hökümət 
əleyhinə keçirilən kütləvi aksiyalar zamanı postamentdən yıxıdıldı.

Mərhələ  3  (15 dəqiqə)

Artıq işi qrup xaricində də qurmaq olar. Suallara əsaslanaraq, iki müxtəlif istiqamətli 
tendensiyanı nəzərə alaraq (“şəhərin konservasiyası, qədimliyin saxlanılması – şəhərin 
müasirləşməsi, onun müasir simasının yaradılması”) sizin yaşayış məntəqənizdə 
abidələrin qorunub saxlanılması probleminə gəlin.

Abidə haqqında daha ətraflı məlumatı burada əldə etmək olar: [Elektron resurs]. – 
Giriş rejimi: http://www.prikol.ru/2011/01/08/yabloko-pamyatnik-5-foto/.

Mərhələ  4  Yekun müzakirə (20 dəqiqə)

Yekun müzakirə cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər ilə bağlı abidələrin görünüşündə 
baş verən dəyişikliklərin, transformasiyaların mümkün versiyaları haqqında əldə edilmiş 
bilikləri ümumiləşdirir.

Bunun nəticəsinzə öyrənilənlərin praktik ifadəsini həyata keçirmək olar — 
çatdıracağı mədəni kodlar və dəyərləri göstərməklə müasir abidənin əsaslandırılmış 
layihəsi. Bu, həm dərsin elementi, həm də ev tapşırığı ola bilər.

Mərhələ  5  Müəllimin yekun sözü (3 dəqiqə)

  Şagirdləri qiymətləndirmək üçün aşağıdakılar nəzərə alınır:

Qrup işinin keyfiyyəti, tutulan mövqeyin əsaslandırılma səviyyəsi, diskussiya 
aparmaq, dinləmək və başqasının mövqeyini tənqidi dərk etmək, mətn və vizual 
mənbələri təhlil etmək qabiliyyəti.
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SSRİ-də “xalqlar dostluğunun”  
təbliğində surət (obraz), söz və səs

 X İncəsənət, poeziya və musigi SSRİ-də “xalqlar dostluğu” «nun 
təbliğində necə istifadə edilirdi?

Şagirdlərin yaş həddi 14–16 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Vizual surətlərə və ədəbi əsərlərə, mahnılara əsaslanaraq dövlət 
təbliğatında surət, söz və səslərin rolunu nümayiş etdirmək.

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. С. В. Лурье. «Дружба народов» в СССР: национальный проект 
или пример спонтанной межэтнической самоорганизации? Демоскоп 
weekly [Elektron resurs] — http://demoscope.ru/weekly/2011/0475/analit02.
php.

2. Мифология и идеология СССР. Сахаровский центр [Elektron resurs] — //
http://www.sakharov-center.ru/museum/expositions/mithology-ussr.html.

3. http://sovmusic.ru/ (советская музыка).
4. http://gallerix.ru/storeroom/1973977528/ (плакаты).
5. http://www.my-ussr.ru/, http://retropost.ru/postcards/2673.html (плакаты, 

открытки).

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Öyrəndiyi mənbələr əsasında SSRİ-də “xalqlar dostluğu”nun 
təbliğinin əsas üsullarını müəyyən edə biləcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu Hakimiyyət tərəfindən müxtəlif vizual, dil və musiqili surətlərin adi 
vətəndaşların düşüncəsinə təsir etmə alətləri kimi istifadə edilmə 
mexanizmlərini dərk edəcəklər.

 f Bəzi şagirdlər SSRİ-də “xalqlar dostluğu”nun təbliğinin nəticə etibarilə səmələlik 
dərəcəsini qiymətləndirə biləcəklər (dərsin materialları və ev 
tapşırığı çərçivəsində hazırlanan kiçik layihələr əsasında).

 f Şagirdlər üçün 
tapşırıq

“Təbliğat”, “ideologiya” terminlərini öyrənmək.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

— Auditoriyanın təşkili. Aktiv iş üçün rahat məkanın yaradılması: 
qruplarda işləmək üçün 6 masanın yerləşdirilməsini əvvəlcədən 
nəzərdə tutmaq. Hər masanın üzərinə müəyyən rəngdə kartoçka 
qoymaq (işçi qupların sayına görə 6 müxtəlif rəngdə kartoçka 
olmalıdır). Əgər imkan varsa, dərsin əvvəlində və qruplarda işdən 
sonra(prezentasiya və ümumi müzakirə zamanı) şagirdlərə ümumi 
dövrədə öz yerlərini tutmağı təklif etmək olar.
— Altı işçi qrupunun yaradılması üçün müxtəlif rəngdə kiçik 
kartoçkalar hazırlamaq lazımdır. Kartoçkaların sayı dərsdə iştirak 
edən şagirdlərin sayına uyğun olmalıdır.



83

SSRİ-də “xalqlar dostluğunun” təbliğində surət (obraz), söz və səs

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

İki rəngdə olan kartoçkaların (məsələn, qırmızı və yaşıl) arxa 
tərəfinə “vizual surət”, digər iki rəngdə olan (sarı və mavi) — “səs”, 
qalan iki rəngdə kartoçkalara isə “söz” yazın (bu, dərsin əvvəlində 
istifadə olunacaq).
— Mənbələrə aid sualların cavablarının qeyd edilməsi üçün 6 
böyük vərəq və markerlər;
— Qrup işi üçün paylanılan material (vizual və sənədli mənbələr).
— Mahnıların dinlənilməsi üçün texniki avadanlıq.

Dərsdən əvvəl əmin olmaq lazımdır ki, şagirdlər aşağıdakı terminləri bilir və 
dərk edirlər: təbliğat, ideologiya. SSRİ-nin yaranma tarixini, ölkənin tərkibində olan 
respublikaların sayını təkrarlamaq məqsədəuyğundur.

Dərsin əvvəli (10 минут)

Şagirdlərin hərəsinə bir rəngli kartoçka seçməyi təklif edin. Bundan sonra onların 
seçdiyi rəngdə kartoçkanın yerləşdiyi masa ətrafında yerlərini tutmağı təklif edin. 
Beləliklə, 6 işçi qrupu yaranır. Dərsin əvvəlində eyni tapşırığı iki qrup müzakirə edəcək, 
sonra isə hər qrupun öz tapşırığı olacaq.

Giriş müzakirəsi üçün sual və tapşırıqlar:
 f Biz məlumatı hansı hissiyat orqanlarının vasitəsilə qəbul edirik sualına cavab 

verin (cavablar — görmə, eşitmə, digər hissiyat orqanları);
 f Biz məlumatı hansı dərketmə üsulları ilə qavrayırıq? (arzu olunan cavab — 

vizual surət, söz (mətn) və ya səs vasitəsilə).
Yaradılan qrupların üzvlərindəndərketmə üsullarından birinin xüsusiyyətlərini 

müzakirə etməyi (onlar kartoçkaların arxa tərəfindən qeyd edilib — “vizual surət”, 
“səs”, “söz”) və məhz onun səmərəliyini təsdiq edən 2–3 dəlil təqdimetməyi xahiş edin. 
Şagirdlərə bir-birlərilə qısa fikir mübadiləsi aparmağı və dəlillərin əsaslandırılmasını 
qiymətləndirməyi təklif edin. Bildirin ki, psixologiyanın məlumatlarına əsasən, 
dərketmənin 80%-i görmə qabiliyyəti, 15 %-i — eşitmə, 5 %-i isə digər hissiyyat 
orqanları vasitəsiləbaş verir.

Sual verin:bu dərketmə üsullarını kim və hansı məqsədlə istifadə edə bilər?

Mərhələ  1  Müəllimin giriş sözü (3 dəqiqə)

Musiqi, ədəbiyyat və incəsənət çox güclü kommunikasiya vasitələridir. Onlar bizə 
digər sivilizasiyaların və mədəniyyətlərin nümayəndələrini daha yaxşı anlamağa və hiss 
etməyə, surət və emosiyaların dilində bir-birimizlə ən dəyərli və müqəddəs şeylərlə 
bölüşməyə kömək edir. Lakin elə burada onların ən əsas təhlükəsi gizlənir — surət, söz 
və səs insanlara təsir etmək üçün, ictimai düşüncəyə təsir aləti kimi də istifadə oluna bilər. 
Bununla əlaqədar, hakimiyyətin bütün cəmiyyətin surət və səs aləminə müdaxiləsinin 
rolunun, imkanlarının və nəticələrinin dərk edilməsi vacib məsələdir. Bu baxımından 
“xalqlar dostluğu”nun təbliğatının sovet təcrübəsinin öyrənilməsi olduqca böyük maraq 
kəsb edir.
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Blok 1. Sovet ideologiyasında “xalqlar dostluğu” anlayışı

Mərhələ  2  Tarixi məlumat və 1–3 saylı mənbələr üzərində iş (10 dəqiqə)

Tarixi məlumatı və 1–3 saylı mənbələri oxuduqdan sonra qrup üzvləri 5-ci və 6-cı 
suallara cavab verirlər. Qrupların birindən cavabları səsləndirməyi xahiş edin, digərləri 
öz əlavələrini edə bilərlər. Şagirdlərə bildirin ki, bu blokda müxtılif mətnlər istifadə 
olunur, onları rəsmi xarakter birləşdirir. Bu yalnız SSRİ Konstitusiyasının mətninə aid 
deyil, həmçinin ciddi senzuranın nəticəsi olan elmi kommunizm üzrə lüğətə və dövlət 
xadiminin məqaləsinə də aiddir. Buna görə də bu mətnlərin müvafiq leksikası var.

Blok 2. “Xalqlar dostluğu” nun təbliğinin sovet təcrübəsi 
Mərhələ  3  Qruplarda 4–31 saylı mənbələr üzərində iş (25 dəqiqə)

6 qrupun hər birinə mənbələrdən ibarət dəst və onlara aid suallar verilir:
1-ci qrup. Plaktlar (4–7 saylı mənbələr)
2-ci qrup. Açıqçalar (8–11 saylı mənbələr)
3-cü qrup. Poçt markaları (12–15 saylı mənbələr)
4-cü qrup. Kibrit qutularının üzərindəki təsvirlər (16–21 saylı mənbələr)
5-ci qrup. Sovet respublikalarının himnləri (22–27 saylı mənbələr)
6-cı qrup. Sovet mahnı və şeirlərindən fraqmentlər (28–31 mənbələr)
Şagirdlərin vəzifəs imən bələ ri öyrənib qruplarda cavabları müzakirə edərək onları 

böyük vərəqlərdə yazmaqdan ibarətdir. Şagirdlərdən xahiş edin ki, bu vərəqləri bir cərgə 
boyu yerləşdirsinlər.

Texniki imkanlar varsa, bütün sinif bəzi sovet mahnılarını dinləyə bilər. Məsələn,
«Мой адрес Советский Союз» (“Ünvanım Sovet İttifaqıdır) https://www.youtube.

com/watch?v=3CeBtpC4eds
«Родина моя» (“Vətənim”)https://www.youtube.com/watch?v=u74hVXHDGtk

Mərhələ  4  İşin nəticələrinin təqdimatı (20 dəqiqə)

Şagirdlərin vəzifəsi böyük vərəqərdə yazdıqları qeydlərdən konspekt kimi istifadə 
edərək şifahi prezentasiya keçirib bütün iştirakçılara gördükləri işin nəticələrini təqdim 
edtməkdir.

Mərhələ  5  Təqdimat yekunlarına dair ümumi müzakirə (8 dəqiqə)

Ümumi müzakirə üçün suallar:
 f Araşdırılan materialların əsasında SSRİ-də xalqlar arasında dostluğun təbliği 

üçün hansı surət və simvollardan istifadə edildiyini sadalayın.
 f Hansı surət və simvollar təkrarlanır? Niyə?
 f SSRİ-nin bütün xalqları üçün birləşdirici simvollar hansılar idi?
 f Sizcə, “xalqlar dostluğu”nun dövlət təbliğatının surətlərinin gündəlik həyatda 

işlədilən əşyalarda mövcudluğu insanlrın şüuruna necə təsir edirdi?
Çıxışlardan sonra müəllim şagirdlərə nəticə çıxarmağa kömək edir.
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Mərhələ  6  Yekun müzakirə (10 dəqiqə)

Sizin fikrinizcə, vizual surətlər, qafiyəli və ədəbi sözün gücü, musiqi niyə təbliğatın 
alətlərinə çevrildi?

Onların insan şüuruna təsirinin xüsusiyyəti nədir?
SSRİ-də “xalqlar dostluğu”nun təbliğində musiqi, incəsənət və ədəbiyyat hansı rolu 

oynayırdı?

Qiymətləndirmə (yazılı formada da olar) (4 dəqiqə)

Tamamlanmamış cümlələr metodu ilə özünü qiymətləndirmə:
Bu dərsdə mən öyrəndim ki, …
Mənim üçün ən maraqlısı o idi ki, …
Dərsə fərdi hazırlığım ondan ibarət idi ki, …
Tapşırıqları yerinə yetirərkən çətinliklər olubmu? Əgər “hə”, hansı çətinliklər?
Dərs zamanı çıxardığım ən mühüm nəticə…
Açar suala şəxsi cavabım…

Ev tapşırığı: surət və səslərin insan düşüncəsinə təsiri haqqında kiçik tədqiqat

Şagirdlər üçün tapşırıq: ailənizin yaşlı üzvlərinə və tanışlarınıza aşağıdakı sual ilə 
müraciət edin: “xalqlar dostluğu” söz birləşməsi eşidəndə onların yaddaşında hansı 
surətlər canlanır? Onların xatirələri bu mövzunun vizual materiallarında təqdim edilən 
surətlərlə üst-üstə düşürmü?

Yaşlı nəsilin nümayəndələrindən soruşun ki, onlar sovet keçmişinin səs və surətlərini 
xatırlayanda, eşidəndə və ya görəndə onlarda hansı assosiasiyalar yaranır (müsbət, 
mənfi, neytral). Respondentlərinizin xatirələrini qeyd edin.

Respondentlərinizin xatırladıqları mahnı, film, təsvir və şeirlərin linklərini 
İnternetdən tapın. Bu materiallara baxın və onları dinləyin.

Dərsin materiallarını respondentlərin xatirələrilə müqayisə edin və təbliğat 
surətlərinin insan düşüncəsinə necə təsir etməsi haqqında nəticə çıxarmağa çalışın.
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 X Sovet gəncləri millətlərarası ünsiyyəti  
necə yaradırdılar?

Şagirdlərin yaş həddi 16–17 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Gənclər arasında yaranan ünsiyyətin müxtəlif formalarını nümunə 
gətirərək Sovet dövlətinin millətlərarası və beynəlxalq əlaqələr 
üzrə siyasətini təhlil etmək, SSRİ-də mövcud olan internasionalizm 
haqqında müzakirələrin aparılmasına təkan vermək

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Н. Козлова. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005.
2. А. А. Федулин, В. Э. Багдасарян, И. Б. Орлов, Й. Й. Шнайдген. Советское 

зазеркалье. Иностранный туризм в СССР в 1930–1980-е годы. М., 
2008. — Giriş rejimi: www.hse.ru/pubs/share/direct/document/64309189.

3. Галина Орлова. Овладеть пространством: физическая география в 
советской школе (1930–1960-е гг.)// «Вопросы истории естествознания 
и техники», 2004, №4. — Giriş rejimi: http://www.urokiistorii.ru/history/
soc/2010/15/istoriya-s-geografiei.

4. Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М., 2003. — Giriş rejimi: 
http://www.opentextnn.ru/history/familisarchives/tompson/?id=1798.

5. Смыкалин А.С. Перлюстрация корреспонденции и почтовая военная 
цензура в России и СССР. — [Elektron resurs]. — Giriş rejimi: http://isfic.
info/perl/mails09.htm.

6. Живая история. «Стройотряды» (2010). Документальный фильм. 
Производство: 5 канал (СПб). — Giriş rejimi: http://www.5-tv.ru/
video/502023//.

7. Лето студенческое — 1968 г. (1968). Документальный фильм. — Giriş 
rejimi: https: //www.youtube.com/watch?v=N2q-mdxQWAI.

8. Любовь и голуби. Фестиваль-57. (2007). Документальный фильм. ООО 
«АСС-АРТ». — Giriş rejimi: http://www.ex.ua/6023281 или https://www.
youtube.com/watch?v=Jm9X0-mqDsc.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər SSRİ-də gənclər arasında yaranan ünsiyyətin müxtəlif formaları 
ilə tanış olacaq, Sovet dövlətinin gənclərin ölkə içi və xaricilərlə 
yaratdığı ünsiyyətə fərqli münasibətini dərk edəcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu “İnternasionalizm” adlı dövlət siyasətinin metodları və bi siyasətin 
aparılma məqsədləri haqqında biliklər əldə edəcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Sovet dövlətinin internasionalizm hissinin tərbiyyə edilməsi 
sahəsində apardığı siyasətin nəticələrini təhlil edə və onun 
ziddiyyətli olduğunu dərk edə biləcəklər. 

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Beş qrupda işləmək üçün mebelin yerləşdirilməsi, hər qrup üçün 
flipçart və marker tədarükü.
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Dərsin əvvəlində müəllim mövzu haqqında qısa məlumat verə bilər:

Gənclər yetkinlik, şəxsiyyətin formalaşması, cəmiyyətin yararlı və tamhüquqlu 
üzvü olmaq üçün zəruri olan biliklər, sosial dəyərlər və normalara yiyələnmə dövrünü 
keçmiş yeni nəslin insanlarıdır.

 Gənclərin şəxsiyyəti bir çox amillərin təsiri altında formalaşır. Bu amillərdən ən 
mühümləri ailə, məktəb, həmyaşıdlarının əhatəsində böyümə, kütləvi kommunikasiya 
vasitələri və əlbətə ki, dövlət siyasətidir. Gənclər sovet cəmiyyətinin sosial-demoqrafik 
strukturunda və ictimai-siyasi həyatında həmişə mühüm yer tutub. Ümumittifaq 
əhalinin siyahıya alınmasının (1970) məlumatlarına əsasən, SSRİ əhalisinin 50,8 %-ni 
30 yaşınadək insanlar təşkil edib, onlardan 19,9 %-i 15–29 yaşlı insanlar idi. Gənclər 
dövlətin diqqət mərkəzində idilər.

Gənclər tarix və müəyyən mədəniyyətin məhsuludur. Lakin eyni zamanda gənclər 
aparıcı qüvvə və dəyişikliklərin əsasında duran amildir. Gənclər arasında mövcud olan 
ünsiyyət yeni mədəni dəyərlər və ünsiyyət vasitələri yaradaraq cəmiyyətin gələcək 
onilliklərdəki vəziyyətini əks edir.

Dərsin məqsədi Sovet dövlətinin gənclər arasında yaranan ünsiyyət və millətlərarası 
və beynəlxalq əlaqələrin formalaşması sahəsində apardığı siyasəti, həmçinin müasir 
postsovet cəmiyyətində bu siyasərin təsirinin nəticələrini araşdırmaqdan ibarətdir.

Mərhələ  1  Qruplarda iş (30 dəqiqə)

Müəllim şagirdləri 5 qrupa birləşdirir. Hər qrupun ayrı tapşırığı olacaq. Xəritənin 
(mənbə 1) bütün qruplar üçün vacib mənbə olduğuna diqqət yetirin. İşi yerinə yetirəndən 
sonra şagirdlər nəticələri təqdim etməlidirlər. Dərs zamanı müəllim qrupların işinə 
nəzarət edir və əlavə suallar ilə onlara kömək edir. Bu sualları müəllimin istəyi ilə 
prezentasiya zamanı da vermək olar.

İşdən əvvəl tapşırığı səsləndirin (daha yaxşı — çap variantını təqdim edin və ya 
ekranda nümayiş etdirin):

Mənbələrə diqqətlə baxın, suallara cavab verin.
Bunun əsasında aşağıda verilən sualları cavablandıraraq 5-dəqiqəlik şifahi 

prezentasiya hazırlayın. Cavabları tezis şəklində flipçartlara yazın və flipçartları 
prezentasiya zamanı konspekt kimi istifadə edin. Suallar:

1. İnsanlar bu ünsiyyətə necə qoşulurdular? (öz istəklərilə/məcburi, planlaşdırılmış 
şəkildə / təsadüfi olaraq, ünsiyyət iştirakçılarını kim və necə seçirdi)

2. Ünsiyyət harada baş tuturdu?
3. Xərclər kim tərəfindən ödənilirdi? Hansı xərclər nəzərdə tutulurdu?
4. Ünsiyyətin məqsədləri nə idi (iştirakçılar üçün/dövlət üçün)?  
5. Ünsiyyət formaları hansılar idi və nə dərəcədə azadlıq verilirdi (nəzarət və 

mütəşəkkillik)?
6. Dövlət bu əlaqələrə necə münasibət bəsləyirdi?
1-ci qrup 1-ci blokun A — “Tikinti dəstələri” hissəsinin mənbələrilə işləyir və 

qoyulan suallara cavab verir.
Tövsiyyələr:

 f Şagirdlərin diqqətini tələbələrin dəf etdikləri məsafələrə və istifadə olunan 
nəqliyyat növlərinə yönəldin. Onlara belə bir səyahətin bir nəfər üçün dəyərini 
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qiymətləndirməyi, sonra isə ölkə miqyasında dəstələrin səyahətlərinin dəyərini ehtimal 
etməyi təklif edin.

 f Köməkçi suallar vermək olar. Məsələn:
— Tikintidə yerli əhalidən niyə istifadə etmirdilər?
— Qazaxstandan olan tikinti dəstəsinin (mənbə 4) Rusiyada, Rusiya və Ukraynadan 

olan tikinti dəstələrinin isə Qazaxstanda işləməyini necə izah etmək olar?
 f 5-ci suala belə bir cavab almaq olar:

— Tikinti dəstələri ən ağır işlərdə istifadə edilən çoxsaylı ucuz işçi qüvvəsidir. Eyni 
zamanda, Sovet höküməti gənclərdə nəhəng dövlətin tərkib hissəsi olduqları haqqında 
(həm ərazi — vətənin ucsuz-bucaqsız sahələrini görmək, həm də fiziki baxımdan — “hər 
şeyi öz əllərimizlə tikirik”) duyğu formalaşdırır, yeni “sovet” insanını tərbiyyələndirirdi.

2-ci qrup 1-ci blokun B — “Sovet ordusu” hissəsinin mənbələrilə işləyir və 
qoyulmuş suallara cavab verir.

3-cü qrup 2-ci blokun C — “Festivallar və xaricilər ilə qeyri-formal ünsiyyət” 
hissəsinin mənbələrilə işləyir və qoyulmuş sualları cavablandırır.

Tövsiyyələr: 
 f 14 saylı mənbəyə aid əlavə suallar vermək olar:

— Müəllif festivalı “ciddi qaydalarla idərə olunan tədbir” kimi təsvir edərək nəyi 
nəzərdə tutur?

— Sizin fikrinizcə, Aleksey Kozlov insanların sadə ünsiyyətinin “təşkil olunmamış və 
nəzarətsiz olduğunu” niyə xüsusilə qeyd edir? Bu, dövlət ideologiysı ilə necə bağlı idi? 
Blokun digər mənbələrindən əldə edilən məlumatdan istifadə edərək bunun reallığa nə 
dərəcədə uyğun olması haqqında düşünün.

— Niyə dövlət orqanları “əlaqələri nəzarətdə saxlamaq” istəyirdi və bu, sovet insanı 
üçün niyə “təbii” sayılırdı? 

 f 15 saylı mənbəyə aid əlavə suallar vermək olar:
— Sizin fikrinizcə, qızların saçlarını niyə qırxırdılar? Hökümət nümayəndələri cəza 

üçün niyə məhz bu vasitəni seçmişdilər?
— Qızlar bundan sonra özlərini necə hiss edirdilər?
— Onlar xaricilərlə azad ünsiyyət qurduqlarına görə aldıqları cəzanı hələ nə qədər 

çəkirdilər?
 f 16 saylı mənbəyə aid əlavə suallar qoymaq olar:

— Naməlum şəxs kim idi?
— O, İrinanın özü haqqında ona niyə danışırdı?
— Niyə İrina söhbət haqqında heç kəsə danışmamağı söz verməli oldu?
— Müəllif hansı xoşagəlməz hadisələri nəzərdə tutur?
— İrinanı universitetə niyə axşamüstü çağırdılar?
— Universitetin əməkdaşı olmayan şəxsə kim və niyə ayrı otaq ayırdı?

15-ci suala xüsusi diqqət yetirin. Əgər şagirdlər çətinlik çəkirlər, onların diqqətini 
ünsiyyətlə bağlı nəzarət dərəcəsinə və İrina Slepesin sosialist ölkəsindən olan gənclərlə 
ünsiyyət qurduğuna yönəldin. Nəticələrin gələcək prezentasiyaları zamanı bu məlumatı 
5-ci qrupun 19-cu suala verdiyi cavab ilə uyğunlaşdırmaq lazımdır.
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4-cü qrup 2-ci blokun Ç — “Tələbə turizmi” hissəsinin mənbələrilə işləyir və 
qoyulmuş suallara cavab verir.

19-cu suala xüsusi diqqət yetirin. Ünsiyyətin nəzarət dərəcəsinə, həmçinin kapitalist 
və sosialist ölkələrindən olan gənclərlə ünsiyyətə dövlətin fərqli münasibətinə diqqət 
yetirin.

Nəticələrin gələcək prezentasiyaları zamanı bu məlumatı 4-cü qrupun 15-ci suala 
verdiyi cavab ilə uyğunlaşdırmaq lazımdır. Həmçinin dövlətin 1950-ci illərin sonlarından 
yaranan mövqeyində hansı dəyişikliklərin baş verdiyini təhlil etmək olar.

5-ci qrup 2-ci blokun D — “Yazışma” hissəsinin mənbələrilə işləyir və qoyulmuş 
suallara cavab verir. 

Tövsiyyələr:
 f 20 saylı mənbə ilə işləyərkən şagirdlərin diqqətini “hər yerdə” sözünə yönəltmək 

lazımdır. Bu söz nə məna daşıyırdı?
 f 23 saylı mənbə ilə işləyərkən şagirdlərin diqqətini məktubun rus dilində və 

praktiki olaraq səhfsiz yazıldığına yönəldin. 13 yaşlı qızın rus dilini bu səviyyədə bilməsi 
şübhə doğurur. Ona kim kömək edə bilərdi? Bu kömək nədən ibarət idi? Yalnız səhflər 
yoxlanılırdı? Bəlkə məzmun da yoxlanılırdı?

Yeniyetmə qızın müzakirə etdiyi mövzular da əhəmiyyət kəsb edir. Lazım gəlsə 
1960-cı illərin əvvəllərində Çində mövcud olan rejim haqqında da qısa məlumat verin.

 f Aşağıdakı əlavə sualları vermək olar:
— Sizin fikrinizcə, uşaqlar yazışma üçün ünvanları hardan tapırdılar?
— Dövlətin söz verdiyi kimi, bütün ölkələrdən olan həmyaşıdları ilə yazışmağa 

onların real imkanı vardımı?
— Niyə kapitalist ölkələrindən heç vaxt məktub gəlmirdi?
— Bilsəydiniz ki, məktublar hər-hansı şəxs tərəfindən yoxlanılır, siz dostlarınıza 

ünvanladığınız məktublarda nə yazardınız?
Mənbələrin tarixinə diqqət yetirin.

 f Əgər vaxt varsa, aşağıdakı sual üzrə müzakirə təşkil etmək olar:
— Dövlətin şəxsi yazışmaya müdaxilə etməyə haqqı varmı? Əgər hə, bu müdaxilənin 

“sərhədləri” necə olmalıdır?

Mərhələ  2  Nəticələrin prezentasiyası (44 dəqiqə)

Hər qrup aldığı nəticələri təqdim edir. Prezentasiyaya 5 dəqiqə ayrılır. Sual və 
şərhlərlə birlikdə hər qrupa 7 dəqiqə vaxt ayırmaq olar.

Prezentasiyadan əvvəl hamı üçün tapşırığı səsləndirin. Bu sualın cavabı bütün 
prezentasiyaların əsasında verilməlidir:

Gənclərin mədəniyyətlərarası əlaqələrinə aid dövlətin tutduğu mövqedə hansı 
qanunauyğunluqlar vardı? (əlaqə və münasibətlərin müxtəlif növlərinə dövlətin 
yanaşmasında hansı oxşar və fərqli cəhətlər vardı?)
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Mərhələ  3  Prezentasiyalar əsasında sualın cavablandırılması (10 dəqiqə)

Gənclərin mədəniyyətlərarası əlaqələrinə aid dövlətin tutduğu mövqedə hansı 
qanunauyğunluqlar vardı? (əlaqə və münasibətlərin müxtəlif növlərinə dövlətin 
yanaşmasında hansı oxşar və fərqli cəhətlər vardı?)

Ehtimal edilən ümumi nəticə:
Dövlət ölkədaxili mədəniyyətlərarası əlaqələri dəstəkləyir, lakin xaricilərlə əlaqələri 

rəsmi dəstəkləsə də, onlara ciddi nəzarət edirdi və yaxud təmamilə onların yaranmasına 
yol vermirdi. Sosialist düşərgədən olan həmyaşıdlarla ünsiyyətə icazə verilirdi, kapitalist 
ölkələrilə əlaqələrə isə qəti şəkildə yol verilmirdi.

Əgər vaxt var, şagirdlərlə aşağıdakı sualı müzakirə etmək olar:
— Sosial şəbəkələrdə insanların uzun illərdən sonra bir-birlərini axtarıb əlaqələrini 

bərpa etməsinə və ünsiyyət qurmasına yönələn çoxsaylı sayt və qrupların yaradılmasını 
necə izah etmək olar?

Mərhələ  4  Yekun müzakirə (5 dəqiqə)

Şagirdlər Yekun suala cavab verirlər:
Dövlətin sovet gəncləri arasında internasionalizmin formalaşmasına böyük diqqət 

ayırdığını qətiyyətlə deyə bilərikmi? Sizin fikrinizcə, bu real və ya formal internasionalizm 
idi? Öz mövqeyinizi əsaslandırın.

Tövsiyyələr:
Gənclər arasında ünsiyyətin qurulmasında dövlətin məqsədlərini təhlil edərkən qeyd 

etmək olar ki, məqsədlər fərqli (manifest, yəni rəsmi səsləndirilmiş, və real) ola bilər. 
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1 May bayramı: dünən və bu gün

 X Sovet dövründə 1 May bayramının qeyd edilməsi  
ənənələri keçmiş dövr haqqında nələri danışır?

 f Şagirdlərin yaş 
həddi

14–17 yaş

 f Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Şagirdləri 1 mayın qeyd edilməsi ənənələri ilə tanış etmək, onlara 
bayramın simasının formalaşmasına dövlət təbliğatının təsirini 
göstərmək

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. М.Н. Пряхин. Приоритеты общества и официальная пропаганда. — 
http://rudn.monplezir.ru/prioritety.htm

2. А.Д.Васильев. Игры в слова. Манипулятивные операции в текстах 
СМИ. — М.:2013.

3. История и Культура. — [Elektron resurs] документальных 
фильмов об истории стран, идей и вещей — http://www.istorio.net/
prazdnik–1–maya–sem–dnej–istorii/

4. Отдел науки вспоминает историю праздника 1 мая… — http://www.
gazeta.ru/science/2014/05/01_a_6014209.shtml

5. «Первомайские открытки. Мир, труд, май!» — [Elektron resurs] ЖЖ, 
http://radimich–ru.livejournal.com/51480.html?thread=18200

6. 1 мая. Плакаты со всего мира за последние 120 лет. http://www.istpravda.
com.ua/artefacts/2013/05/2/122506/#19

7. Ярина Ясеневич.Первомай. Про парад 1 мая 1986 года (на укр.языке) 
http://www.istpravda.com.ua/columns/2013/05/1/122468/

8. Первомай в Киеве. Наша столица– «колыбельная революции». (на укр.
языке) http://www.istpravda.com.ua/columns/2012/04/30/37384/

9. Синявский А.Д. Основы советской цивилизации. М.: 2001.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər XX-ci əsrin ikinci yarısında SSRİ-də 1 Mayın qeyd edilməsinin 
xüsusiyyətləri haqqında biliklər əldə edəcək, bu bayramın sovet 
insanları arasında populyarlığının səbəblərini izah edə biləcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu 1 May gününə keçmişdə və bu gün olan münasibəti müqayisə edə 
biləcək, bu dəyişiklikləri əks etdirən nümunələr sadalayacaq, sovet 
poçt açıqçasını tarixi mənbə kimi təhlil etməyi öyrənəcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Dövlət tərəfindən aparılan təbliğatın nümunələrini təhlil edə və 
bu təbliğatın sovet cəmiyyətinə göstərdiyi təsiri izah edə biləcək, 
təbliğat vasitəsilə sovet dəyərlərinin yayılması nümunələrini 
sadalayacaq, rəsmi sənədlərin və şəxsi xatirələrin “dilini” ayıra 
bilməyi öyrənəcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Kifayət qədər paylanılan material, rəngli təsvirlərin çap variantları, 
vizual mənbələri ekranda nümayiş etdirmək imkanı, qrup işi üçün 
hazırlanan sinif otağı.
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Ümumi qeydlər

Bu modulun materialları bəzi sovet dəyərlərini və dövlət təbliğatının sovet 
cəmiyyətinin mədəniyyətinə göstərdiyi təsiri izah etmək üçün yaxşı imkan yaradır. 
Modulun materiallarının Sovet dövlətinin yaranma tarixi və “kommunizm”, “bolşeviklər”, 
“fəhlə və kəndlilərin diktaturası” anlayışları ilə tanış olan şagirdlərlə öyrənilməsi daha 
səmərəli olacaq. Lakin daha kiçik yaşlı şagirdlərlə də dərsin məqsədlərini yerinə yetirmək 
olar. Bunun üçün təklif olunan sual və tapşırıqlara əsaslanaraq mənbələri ardıcıllıqla və 
diqqətlə öyrənmək lazımdır. 

Modul 1 May bayramına həsr olunub. Bu gün reqionun əksər ölkələrində rəsmi 
qeyri-iş günüdür. Modulun materialları dörd bloka birləşdirilib. Bu bloklarda bayramın 
müxtəlif tərəfləri nümayiş etdirilir. 1-ci blokun mənbələri SSRİ-də Bir may gününün 
rəsmi təbliğat məzmununu, sovet cəmiyyətinin dəyərlərini dərk etməyə imkan yaradır. 
Bu blokun materiallarına əsaslanaraq müəllim rəsmi sənədləri təhlil etmək, fakt, 
qiymətləndirmə və fikirləri bir-birindən ayırmaq bacarıqlarını şagirdlərə aşılaya bilər.

2-ci blok bu bayramın yaşlı nəslin nümayəndələri arasında populyarlığının səbəblərini 
görmək, dövlət bayramının şəxsi və ailəvi bayrama transformasiyasını göstərmək, 
layihədə iştirak edən postsovet ölkələrinin tarixi yaddaşında ümumi cəhətləri tapmaq 
imkanı yaradır.

Kiçik həcmli 3-cü blok poçt açıqçasını tarixi mənbə kimi istifadə etməyə və rəsmi 
təbliğatın estetik tərəflərini göstərməyə imkan yaradır. Sovet poçt tematik açıqçasının 
obraz və simvolları müxtəlif vasitələrdən istifadə edərək təbliğatın təsir mexanizmlərini 
dərindən dərk etməyə imkan verir. Bu blokun materialları həm 1-ci blokun əsas fikri ilə, 
həm də 2-ci blokun nümayiş etdiyi təsəvvür və obrazlarla bağlıdır. 

Açar sualı cavablandırmaq üçün 1-ci, 2-ci və 3-cü blokun materialları kifayət edir. 
Lakin 4-cü blokun məzmunu 1 May gününə müasir münasibəti, nəsillər dəyişdikcə 
bayramın necə qəbul edildiyini görmək imkanı yaradır.

Mərhələ  1  Dərsin əvvəli (5–7 dəqiqə)

Aşağıdakı sualları səsləndirin:
 f Bayram nədir?
 f İnsanlar bayramları niyə sevir? Bayramı xüsusi hadisəyə nə çevirir?
 f Hansı bayramlar var? Dövlət bayramları şəxsi, ailə bayramlarından nə ilə 

fərqlənir?
Bir neçə cavabı dinlədikdən sonra bildirin ki, dərsin mövzusu şagirdlərin valideynləri, 

həmçinin nənə və babaları tərəfindən çox sevilən xüsusi bir günün qeyd edilməsi tarixinə 
həsr edilib.

Rəngli fotonu (mənbə 1) ekranda nümayiş etdirin və ya cütlüklərə təqdim edin. 
Fotonun adını deməyin. 1 saylı sualları verin. Bu sualların müzakirəsi “beyin hücumu” 
metodu ilə keçirilə bilər. Buna görə cavabların hamısını qeyd edin. Bu şəkilin hansı hisslər 
doğurduğu sualına xüsusi diqqət yetirin. Əgər şagirdlər qırmızı rəngin mahiyyətini və ya 
“nümayiş” anlayışını müəyyən etməkdə çətinlik çəkirlərsə, onlara 1-ci məlumatı təqdim 
edin. Şəkilin adını qeyd edin: “1984-cü ildə Moskvada, Qırmızı meydanda keçirilən 
1 May nümayişi”.
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Modulun mövzusunu və açar sualı səsləndirin. Onları lövhədə və ya iri kağızda qeyd 
etmək məqsədəuyğundur.

Mərhələ  2  (20–25 dəqiqə)

Tarixi məlumat əsasında kiçik mühazirə oxuyun. Qeyd edin ki, təqdim etdiyiniz 
məlumat modulun materiallarının öyrənilməsi üçün zəruridir. 2 saylı mənbə ilə tanış 
olmağı xahiş edin. Səhifənin aşağı hissəsində təqdim olunan “baş məqalə” anlayışının 
lüğət izahına diqqət yetirin. Qeyd edin ki, 2 saylı mənbənin mətni jurnal səhifəsinin bir 
hissəsidir. Mətni təhlil edin. Şagirdlərdən xahiş edin ki, onlar emosional tutumu olan və 
özündə müəyyən fikir (rəy) daşıyan söz və ya söz birləşmələrinin altından xətt çəksinlər. 
3-cü sualın cavabını dinləyin.

Mərhələ  3  (10–15 dəqiqə)

Şagirdləri cütlüklərə və ya kiçik qruplara birləşdirin. Onlara 4-cü sualı, 2-ci tarixi 
məlumatı və 3 saylı mənbəni təqdim edin. Şagirdlərdən 1 May Çağırışlarında təbliğ 
edilən dəyərlərin siyahısını tərtib etməyi xahiş edin. Əgər çətinlik yaranarsa, cütlüklərdə 
və ya qruplarda işləyən şagirdlərə “sülh”, “sovet dövləti”, “kommunist əxlaqı” və digər 
anlayışları dərk etməyə kömək edin. Qadının cəmiyyətdə oynadığı rola diqqət yetirin: 
əvvəl vətənpərvər və zəhmətkeş, daha sonra isə - ana. Şagirdlərin diqqətini əmək və 
onun səmərəliyinə həsr edilən çağırışlara, məhz bu cür ifadələrin səbəblərinə yönəldin. 
Əmin olun ki, şagirdlər “Leninin böyük işi”, “kommunizmin qələbəsi” kimi ifadələri 
anlayırlar. Şagirlərdən bəzilərinin cavablarını dinləyin.

5-9-cu suallar əsasında  4, 5, 6, 7 və 8 saylı mənbələrin tədlilinə keçin. Cavabları 
ardıcıllıqla, “əlavə edilən ifadələr” metodu ilə dinləyin.

Dərsin əvvəlində səsləndirdiyiniz suallara qayıdın. 1-ci blokun materiallarında 
təqdim edilən bayramın hansı xüsusiyyətə malik olduğunu soruşun. 10-cu sualın ümumi 
müzakirəsini keçirin.

Mərhələ  4  (20–25 dəqiqə)

2-ci blokun materiallarını kiçik qruplarda öyrənib frontal müzakirə etmək daha 
məqsədəuyğundur. Hər qrupa 9–14 saylı mənbələrdə təqdim edilən iki xatirə təklif edin.  
Məsələn, 9 və 10, 10 və 11, 11 və 12, 12 və 13, 13 və 14, 14 və 10 və s. Hər qrup 11–14-
cü suallara cavab hazırlayır. Əgər vaxt varsa və əgər şagirdlər metodla tanışdırlarsa,  işi 
Venn diaqramı vasitəsilə təşkil etmək olar (metodla dərs vəsaitinin müvafiq hissəsində 
tanış olmaq olar). 

Qrup nümayəndələrindən cavabları qısa səsləndirməyi xahiş edin. Qrupların təklif 
etdiyi açar söz və söz birləşmələrinin siyahısını ümumiləşdirin. 14-cü tapşırığın necə 
yerinə yetirildiyini müqayisə edin. Ümumi müzakirə zamanı insanların əhval-ruhiyyəsi 
və bayramın qeyd edilməsi ənənələri ilə bağlı olan 12-ci və 13-cü suallara xüsusi diqqət 
yetirin.

15-ci sualı cavablandıraraq müzakirəyə qısa yekun vurun. 
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Mərhələ  5  (10–15 dəqiqə)

3-cü blok üzərində iş vizual mənbələri (burada — sovet poçt açıqçalarını) təhlil 
etmək qabiliyyətini təkmilləşdirə bilər. 16–17-ci suallar üzərində işləməzdən əvvəl dərs 
vəsaitinin müvafiq hissəsində təqdim olunan plakat və bədii rəsm əsərinin təhlili ilə 
bağlı tövsiyyələrdən istifadə edərək qısa təlimat səsləndirin. Şagirdlərin yadına salın ki, 
poçt markaları kimi sovet poçt açıqçası da rəsmi məlumatın daşıyıcısı idi. Buna görə də 
rəssamlar rəsmi simvol və obrazlardan istifadə etməli idilər.

Ümumi simvol və obrazların siyahısı aşağıdakı ola bilər: uşaqlar, bahar gülləri və 
ağacları, oraq və çəkic fəhlə sinfi və kəndlilərin birliyinin simvolu kimi, Kreml Sovet 
hakimiyyətinin simvolu kimi, Yer kürəsi1, qırmızı bayraqlar, göyərçinlər sülhün simvolu 
kimi.

18-ci və 19-cu sualların müzakirəsinə daha çox vaxt ayırın. Bu sualların cavabları 
bayramın həm şəxsi, həm də ideoloji, təbliğatçılıq tərəflərinin şagirdlər tərəfindən necə 
dərk edildiyini nümayiş etdirməlidir. Əgər əlavə vaxt varsa, şagirdlərə ailə arxivlərindən 
1 May açıqçalarını tapıb modulun öyrənilməsindən əvvəl və sonra bu tarixi mənbələrin 
necə dərk edildiyini müqayisə etməyi təklif edin.

Mərhələ  6  (10–15 dəqiqə)

4-cü blokun materialları üzərində iş bayramın özünün transformasiyasını deyil, ən 
əsas — bu bayramın siyasi və iqtisadi vəziyyətdən, yaşdan və digər amillərdən asılı 
olaraq qəbul edilməsinin transformasiyasını göstərməlidir.

Blokun öyrənilməsini 20–24-cü suallara əsaslanaraq ardıcıllıqla frontal söhbət 
vasitəsilə təşkil etmək olar. Həmçinin mənbələri individual şəkildə öyrənib 20–23-cü 
suallara cütlüklərdə cavab verməyi təklif etmək olar. Bundan sonra isə bütün sinif ilə 
frontal söhbət zamanı 24-cü sualı müzakirə etmək olar.

Mərhələ  7  Ümumiləşdirici müzakirə (5 dəqiqə)

Açar suala verilən bəzi cavabları dinlədikdən sonra dərsə yekun vurun.
Həmçinin “tamamlanmamış cümlə” metodundan da istifadə etmək olar: “Bu dərsdə 

mənim üçün ən maraqlı/gözlənilməz o idi ki…”, “Bu dərsdə mən anladım ki…” və s.

1 Xatırlatmaq olar ki, Yer kürəsinin təsviri SSRİ-nin dövlət herbinin bir hissəsi və kommunist ideologiyasının 
internasional xarakterinin simvolu idi.
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Vahidlik və müxtəliflik

 X Cəmiyyəti vahid və müxtəlif nə edir?

Şagirdlərin yaş həddi 13–16 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

45 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Şagirdləri “millət”, “çoxmədəniyyətli cəmiyyət” anlayışları ilə tanış 
etmək, onlara müasir qloballaşmış cəmiyyətdə mədəni identikliyin 
rolunu və etnik və vətəndaş identifikasiyasının fərqini göstərmək

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Нантой О., Иову А., Боцан И. и др. Интеграция этнических групп и 
консолидация гражданской нации в республике. — Молдова, Кишинёв, 
2012

2. Попов М., Акулова А. Межкультурный диалог как фактор развития 
общеевропейского гуманитарного пространства. — Giriş rejimi: www.
popov-akulova,mej.dialog.ru

3. Раду Карп, Марианна Некулае. Многоязычие и межкультурный 
диалог. — Бухарест, 2007

4. Константин Кукош. Воспитание. Культурные и межкультурные 
аспекты. — Яссы, Издание Полиром, 2000

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər “Millət”, “çoxmədəniyyətli cəmiyyət”, “mədəni özünəməxsusluq” 
anlayışlarının mənasını öyrənəcək, vətəndaş identikliyinin əsasını 
müəyyən edə biləcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu Layihədə iştirak edən ölkələrdən misal çəkərək müasir cəmiyyətdə 
müxtəlifliyin və bu müxtəlifliyə dövlət münasibətinin nümunələrini 
gətirə biləcəklər.

 f Bəzi şagirdlər “Millət” və “etnos”, “mədəni özünəməxsusluq” və “mədəni 
müxtəliflik” anlayışları arasında fərqi izah edə, qloballaşma və 
mədəni müxtəlifliyə doğru meyllər arasında qarşılıqlı əlaqəni izah 
edə biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Mənbələrin hamısının kifayət qədər surətləri, qrup işi üçün 
hazırlanmış sinif otağı.
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Ümumi qeydlər

Bu modulun materialları identiklik, vətəndaşlıq, millət anlayışlarının öyrənilməsinə 
əlavə ola bilər. Postsovet ölkələrində XX-ci əsrin son onillikləri və ХХІ-ci əsrin ilk 
illərininmilli identifikasiya məsələsi “etnik” və “milli”anlayışları arasında fərqin axtarışı 
ilə müşayiət olunub. Sovet ideologiyası etnik və mədəni identikliyi aradan qaldırmağa 
yönələn beynəlmiləlçiliyin təbliği üzərində qurulmuşdu. Buna görə də SSRİ-nin süqutu 
və keçmiş ittifaq respublikalarının müstəqilliyinin elan edilməsi milli və etnik hisslərin 
qabarılmasına gətirib çıxardı. Praktiki olaraq, bütün postsovet ölkələrinin vəzifəsi 
etnik və mədəni müxtəlifliyin qorunması ilə yanaşı siyasi vətəndaş milləti ideyası ilə 
birləşən siyasi baxımdan möhkəmləndirilmiş cəmiyyətin qurulmasından ibarətdir. 
Modulun materialları şagirdlərə mədəni müxtəlifliyin müsbət tərəflərini və onun dövlət 
tərəfindən dəstəklənməsinin əhəmiyyətinidərk etməyə kömək edə bilər. Bu mövzunun 
öyrənilməsini “Çoxmədəniyyətli cəmiyyət şəraitində identikliklər” və “Əsas dəyərlər 
və cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər” modullarının materiallarının öyrənilməsilə 
birləşdirmək məqsədəuyğundur.

Mərhələ  1  Dərsin əvvəli (5 dəqiqə)

1. Şagirdlərə lövhədə və ya böyük vərəqdə yazılan müxtəlif sosial rolların siyahısını 
təklif edin. Məsələn:
Şagird, kişi, moldovalı qadın, ukraynalı kişi, tələbə, vətəndaş, rok-musiqisi həvəskarı, 
idman klubunun iştirakçısı, öz şəhərinin (kəndinin) sakini, xalq rəqsləri həvəskarı, 
rusdilli, mömin, qadın, müəssisə rəhbəri, işçi və s.
Digər rolları birləşdirə biləcək rolları tapmağı xahiş edin.

Mərhələ  2  Anlayışlar üzərində iş (10 dəqiqə)

2. Şagirdlərə 1–3 saylı mənbələri araşdırıb 1–3-cü suallara cavab verməyi təklif 
edin. 1-ci fotoda insanların sayına, həmçinin bütün suallarda “birləşdirir” sözünün 
mövcudluğuna diqqət yetirin. 3-cü suala cavab verərkən üzərində vətənpərvərlik 
rəmzləritəsvir edilən geyim əşyaları və aksessuarlardan (avtomobillərin üzərindəki 
kiçik bayraqlar, çantalar, suvenirlər və s.) nümunələr gətirməyi xahiş edin.

3. Cütlüklərə tapşırıq verin ki, 4-cü və 5-ci tapşırıqlara əsasən məlumatda verilən 
anlayışlarla tanış olsunlar. Seçim ilə sorğu keçirin. “Etnos” və “millət” anlayışlarının 
fərqləndirilməsi zamanı çətinlik yaranarsa şagirdlərin diqqətini ona yönəldin ki, 
sözlərin yunan və ərəb dillərində ümumi ilkin mənasına baxmayaraq, “millət” 
anlayışının müasir mənası məhz müxtəlif mənşə, dil, mədəniyyət, dini inanclı 
insanların bir dövlətdə siyasi birliyi ilə bağlıdır. 
6, 7, 8 saylı sualları müzakirə edin.

Mərhələ  3  (15 dəqiqə)

4. 9–11 ci suallara əsasən 9–12 saylı mənbələr üzərində işləməyi təklif edin. Cütlüklərdə 
olan şagirdlərdən xahiş edin ki, “özünəməxsusluq”, “xalqın vahidliyi”, “milli 
azlıqlar”, “konsolidasiya” anlayışlarını izah etsinlər. Bu anlayışların müzakirəsini 
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“loto” metodu ilə keçirmək olar ki, bu halda şagirdlər zərfdən ayrı-ayrı sözlərin 
yazıldığı vərəqləri çıxarırlar.

12-ci sualın müzakirəsi zamanı bildirin ki, mədəni müxtəliflik yalnız adətən 
folklorda özünü göstərən və müasir qloballaşan dünyada “itən” etnik mədəniyyətə 
aid deyil.Müasir dünyada miqrasiyaların rolunu və müasir kommunikasiyanın həyat 
tərzlərinin və mədəni zövqlərin yayılmasında oynadığı rolu xatırladın. Müxtəlif və ya 
bir ölkənin vətəndaşları ola bilən müxtəlif gənc submədəniyyətlərin, yaş, idman, musiqi 
qruplarının nümayəndələrini misal gətirin. Daha hazırlıqlı sinifdə 13-cü sualı müzakirə 
edin. Nisbətən zəif sinifdə bu məsələni dərsin sonuna keçirib 17-ci sualın müzakirəsilə 
birləşdirmək olar.

Mərhələ  4  (15 dəqiqə)

5. 14–18-ci suallar daha mürəkkəb mətnlərə aiddir. Onları tədqiq etmək üçün yazılı 
mənbələri təhlil etmək və XX-ci əsr tarixinin kontekstini anlamaq bacarığı lazımdır. 
Şagirdlərə 14–16 saylı mənbələri təklif edin. Şagirdlərin diqqətini mənbələrə aid 
izahedici qeydlərə yönəldin.

Bir variant kimi siz bir neçə kiçik qrup yaradıb qruplarda 14–18-ci sualların 
müzakirəsini təşkil edə bilərsiniz. Qrup nümayəndələrindən xahiş edin ki, lövhədə və ya 
böyük vərəqdə cümləni tamamlasınlar (17-ci tapşırıq). Cavabların ümumi müzakirəsini 
keçirin.

Yekun müzakirə (5 dəqiqə)

“Mikrofon” metodu1 ilə açar sualı müzakirə edin.
Vaxt varsa, tamamlanmamış cümlə metodu ilə dərsə yekun vurun:

 f Bu gün mənim üçün ən maraqlı o idi ki, ...
 f Bu gün mən dərk etdim ki, ...
 f Bu gün mən öyrəndim ki, ...

1 Bax — “İşi necə aktivləşdirmək olar” bölməsi.
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 X Dəyərlər nədir və onlar cəmiyyətə necə təsir edir?

Şagirdlərin yaş həddi 14–18 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Avropa dəyərlərinin müasir cəmiyyətdə olan mənasını və onların 
oynadığı rolu izah etmək

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Официальный сайт Совета Европы: http://www.coe.int/ru/. 
2. Договор о Европейском Союзе. 07.02.1992 г., Статья 2, 3, 6. — Giriş 

rejimi: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_029, ingilis dilində giriş 
rejimi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33500

3. Avropa dəyərlərinin atlası, müəllim strategiyaları [Elektron resurs]  
(ingilis dilində) http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/.

4. Статья об европейских ценностях [Elektron resurs] https://ru.wikipedia.
org/.

5. Handbook on values for life in a democracy. Edited by Robert Stradling 
and Cristopher Rowe. — Council of Europe Publishing: 2009.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Avropa dəyərlərini ayrı-ayrılıqda sadalaya və onların mənasını 
izah edə biləcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu “Dəyərlər” anlayışının mahiyyətini izah edə və təqdim olunan tarixi 
mənbələrdə dəyərlərdən nümunələr gətirə biləcəklər; müxtəlif 
nəsillərin dəyərlərini fərqləndirə biləcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Moldova və digər Şərqi Avropa ölkələrinin Avropaya inteqrasiya 
meyllərinin səbəblərini dəlillərlə izah edə biləcəklər; mətnlərin 
müəlliflərini və yaranma tarixini nəzərə alaraq mənbələri tənqidi 
təhlil edə biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Dərsin əvvəlində verilən tapşırıqdan 30 dəyərin siyahısı yazılmış 
böyük vərəqlər; modulun mənbələrinin (o cümlədən vizual 
mənbələrin də) təhlili üçün onların çap variantları; dərsdə interaktiv 
məşğələlər keçirmək üçün yerin hazırlanması.

Ümumi qeydlər
Modulun materialları şagirdlər tərəfindən müasir cəmiyyətin təsviri üçün istifadə 

olunan aşağıdakı açar anlayışların dərkini nəzərdə tutur: demokratiya, hüququn 
aliliyi, kompromis, insan haqları. Əgər şagirdlər müvafiq mövzularla Hüquq və ya 
Cəmiyyətşünaslıq dərslərindən tanış deyillərsə, bir neçə şagirdə evdə bu anlayışlar üçün 
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lüğət məlumatlarını hazırlamağı tapşırmaq, sonra isə dəyər prioritetləri seçimi üzrə 
tapşırığın nəticələrini yekunlaşdıranda onların cavablarından istifadə etmək olar.

2-ci blokda və 3-cü blokun böyük hissəsində Moldovanın Avropaya inteqrasiya 
meylləlirini göstərən mənbələr istifadə edilir, lakin bu tərkibli mənbələri layihədə iştirak 
edən digər ölkələr üçün də tapmaq olar.

Mərhələ  1  (30 dəqiqə)
Təklif olunan təlimata əsasən şagirdlər üçün prioritet olan dəyərlərin seçiminə aid 

tapşırığı yerinə yetirin. Diqqət yetirin ki, bu məşğələnin məqsədi düzgün olan cavabın 
tapılması deyil, şagirdlərin dəyərlər və onların insanın və cəmiyyətin həyatında tutduğu 
yer haqqında mövzuya cəlb edilməsidir.

 f Fərdi şəkildə siyahıdan özləri üçün ən mühüm olan 10 dəyər seçib öz siyahılarını 
tərtib etməlidirlər. Sonra 10 anlayışdan ibarət siyahını cütlüklərdə müzakirə etmək, 
daha sonra dördlüklərdə 10 anlayışdan ibarət siyahı tərtib etmək,sonra bu siyahını beş 
anlayışadək qısaltmağı təklif etmək, bundan sonra isə hamılıqla beş anlayışdan ibarət 
siyahını müzakirə etmək lazımdır.

 f Müzakirə zamanı dəyərin kim (insan, cəmiyyət, dövlət) üçün əhəmiyyətli 
olmasına diqqət yetirin.

 f Şairdlər cütlüklərdə və qruplarda işləyərkən onlara kömək edin: anlayışların 
mənasını, onların qismən bir-birini qarşılıqlı əvəz etməsini anladın. Məsələn, hüququn 
aliliyi — demokratiya; bərabərlik — demokratya və hüququn aliliyi; azadlıq — və 
sadalanan azadlıqların nümunələri — hərəkət, söz, seçim azadlığı; güclü dövlət.

Anladın ki, qanun və qaydatotalitar dövlətlərdə də, diktaturalar zamanı da mövcud 
olub, kompromisisə əməkdaşlığın əsasıdır.

 f İlkin və son müzakirələr zamanı bu və ya digər anlayışı seçdiklərini 
əsaslandırmağı və onun dəqiq mənasını söyləməyi xahiş edin.Bu siyahını hansı anlayışla 
və niyə tamamlamaq istədirklərini şagirdlərdən soruşun.

 f Sual verin: hansı anlayışdan imtina edib hansını qəbul etmək daha çətin idi.
 f İmkan daxilində göstərilən dəyərlərininsan həyatı üçün əhəmiyyətini qısa 

nümunələrlə göstərin.
 f Bir neçə şagirddən xahiş edin ki, “dəyərlər” anlayışını səsləndirsin. Təklif 

olunan anlayışların müzakirəsini keçirməyin. 
 f Müzakirə zamanı tərtib edilən anlayışlardan ibarət siyahının təsviri olan böyük 

kağızı yekun müzakirə üçün qırağa qoyun.
Объявите тему и ключевой вопрос занятия. Ключевой вопрос (он же будет 

и обобщающим) желательно записать на доске или большом листе бумаги.

Mərhələ  2  (15 dəqiqə)
3–4-cü suallar və 1–4 saylı mənbələr üzərində iş. 1–4 saylı mətnlər kifayət qədər 

nəzəri xarakter daşıyır, buna görə lazım olduqca şagirdlərə təhlil zamanı mətnlərdə açar 
sözləri qeyd etməyi təklif edərək onlara kömək edin.

4-cü tapşırıq üzərində cütlüklərdə işləmək daha yaxşıdır. Şagirdlərdən xahiş edin 
ki, dərsin bu mərhələsində formalaşdıra bildikləri “dəyərlər” anlayışının təriflərini qeyd 
etsinlər. Onlara anladın ki, dərs boyu onların bu tərifləri genişləndirmək vəonları sinif 
yoldaşları ilə müzakirə etmək imkanı olacaq.
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Mərhələ  3  (15 dəqiqə)
5, 6 və 7-ci suallarıfrontal söhbət şəklində bir-birini əlavə edən ifadələr metodu 

ilə müzakirə edin. Diqqət yetirin ki, 5-ci və 6-cı xatirələr baş verən hadisələrdən ber 
neçə onillik sonra yazılıb, bu halda isə sonrakı fikir və düşüncələrin təsiri qaçılmazdır. 
Mətnlərin tənqidi təhlil metodikasına yaxşı yiyələnməmiş şagirdlərə kömək etmək üçün 
bildirin ki, 5-ci və 6-cı mətnlərdə sovet təbliğatının izləri var: “birinci olmaq”, “yüksək 
patriotizm” və s. 5 saylı mənbədə “ən yüksək dəyər” söz birləşməsi var. Şagirdlərdən 
soruşun ki, onlar bunu necə başa düşür, bu mənbədəki dəyər anlayışı ilə 1-ci blokun 
məndələrində təsvir olunan dəyər anlayışları üst-üstə düşürmü.

Şagirdlər 8-ci tapşırığı cütlüklərdə yazılı şəkildə yerinə yetirə bilər. Sonra isə 
şagirdlərin əvvəl müəyyən etdiyi tərifləri və 2-ci blokun öyrənilməsi nəticəsində bu 
təriflərə edilən əlavələri qısa müzakirə edin.

Mərhələ  4  (12 dəqiqə)
Tarixi məlumat əsasında kiçik mühazirə keçirin. Avropa İttifaqı haqqında Müqavilədən 

götürülmüş aşağıdakı hissəni lövhədə və ya böyük kağızda yaza bilərsiniz:“İttifaq 
aşağıdakı dəyərlərə əsaslanır: insan ləyaqətinə, azadlığına, demokratiyaya, bərabərliyə, 
hüquqi dövlətin dəyərlərinə qarşı hörmət və insanların, o cümlədən azlıqlara mənsub 
olan şəxslərin hüquqlarına riayət etmək”.

Kiçik qruplarda 9, 10 və 11 saylı suallar üzərində iş təşkil edin. Suallar üzrə 
ardıcıllıqla hər qrupun cavablarını dinləyin(birinci qrup — 9-cu sual, ikinci qrup — 10-
cu, üçüncü qrup — 11-ci, əgər kiçik qrupların sayı çoxdur, dördüncü, beçinci, altıncı 
qruplar bu qayda ilə cavab verir, lakin deyilənlərə əlavə etməklə).

Mərhələ  5  (10 dəqiqə)
13–16 saylı mənbələrlə tanış olub 12–15-ci suallara fərdi şəkildə və ya cütlüklərdə 

cavab verməyi təklif edin. Heykəltəraş Xerrikin demokratiyaya həsr edilmiş abidəsində 
bir-birini tamamlayan pazllar ideyasına şagirdlərin diqqətini yönəldin. Bildirin ki, bu 
abidə məhkəmə binasının yanında ucaldılıb və, müəllifin fikrincə, demokratiyadan 
keçən ədalət ideyasını ifadə edir. 15-ci sualı bütün siniflə müzakirə edin.

Mərhələ  6  Yekun müzakirə (7 dəqiqə)
Dərsin əvvəlində tərtib edilən dəyərləri ifadə edən beş anlayışdan ibarət olan siyahıya 

qayıdın.
Şagirdlərdən soruşun: müasir cəmiyyətdə mövcud olan dəyərlərin mahiyyəti 

haqqında təsəvvürləriniz dəyişdimi? Bu siyahıda nəyi dəyişmək istəyirsiniz?
Açar suala qayıdın.
Tamamlanmamış cümlə metodu ilə dərsin yekununu vurun: “Bu gün mənim üçün ən 

maraqlı... idi”, “Bu gün mən öyrəndim ki, ...” və s.

Ev tapşırığı
Bu və ya digər dəyərlərə, məsələn ədliyyə, demokratiya, həmrəylik, dostluq, hüquq, 

milli mədəniyyət, sülh, ailə anlayışlarına həsr olunan plakat (posterlərin) sərgisini 
hazırlamağı təklif etmək olar.
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Название модуля

MƏDƏNİYYƏT  
VƏ SİYASƏT 

Bölmə І
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3-ci Fəslin açar sualları «MƏDƏNİYYƏT VƏ SİYASƏT»

 X XIX–XX-ci əsrlərdə Cənubi Qafqaz xalqlarının gündəlik həyatında hansı 
dəyişikliklər baş verdi?

 X Bakı nefti şəhər həyatına necə təsir göstərdi?

 X XX-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadına qarşı münasibətdə hansı 
yeniliklər baş verdi?

 X Keçmişin gündəlik məişət elementlərində müxtəlif mədəniyyətlərin qarşılıqlı 
təsiri necə əks olunur?

 X Müasir dövrümüzdə lipovanların mədəniyyəti nə dərəcədə və niyə qorunub 
saxlanılır?

 X ХХ–XXI-ci əsrlərdə mədəniyyətlərarası nigah necə və niyə dəyişdi?

 X Sərhədyanı ticarət regionda vəziyyətin sabitləşməsinə necə kömək edir?

 X Müasir əmək miqrasiyası Moldova cəmiyyətinə necə təsir edir?

 X Əmək miqrasiyası ailəyə necə təsir edir?

 X Müasir şəhər mədəniyyətlərarası dialoq üçün hansı imkanlar yaradır?
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 X XIX–XX-ci əsrlərdə Cənubi Qafqaz xalqlarının gündəlik  
həyatında hansı dəyişikliklər baş verdi? 

Şagirdlərin yaş həddi 14–18 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

45 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi XIX əsr — XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazda yaşayan 
xalqları nümunə gətirərək, qarşılıqlı mədəni təsirin və mübadilənin 
gündəlik həyatın dəyişdirilməsində rolunu göstərmək

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Чернова-Дёке Т.Н. Немецкие поселения на периферии Российской 
империи. Кавказ: взгляд сквозь столетие (1818-1917) (к 190-летию 
основания немецких колоний). — Giriş rejimi: http://www.rusdeutsch.ru/
biblio/files/211_biblio.pdf

2. Гейдарова Э.А.. Иноязычная лексика в русском островном говоре 
Азербайджана. Вестник Томского государственного университета. 
2013. № 371. С.23-26. — Giriş rejimi: http://cyberleninka.ru/article/n/
inoyazychnaya-leksika-v-russkom-ostrovnom-govore-azerbaydzhana

3. Долженко И.В. Хозяйственный и общественный быт русских крестьян 
Восточной Армении (конец XIX — начало XX вв.) — Giriş rejimi: http://
xn----7sbbsxcgldktifcc9o.xn--p1ai/sites/default/files/upload/glava1.pdf

4. Багиров Ф.Э. Переселенческая политика царизма в Азербайджане (1830-
1914 гг.)./Ф.Э.Багиров — М: Маросейка, 2009. — 704 с.

5. Клибанов А.И. История религиозного сектантства в России (60-е годы 
XIX в. — 1917 г.)./А.И. Клибанов — М: Наука, 1965. — 348 с.

6. Анчабадзе Ю.Д. Старый Тбилиси. Город и горожане в XIX веке/ 
Ю.Д.Анчабадзе Н.Г.Волкова. М. Наука. 1990.- 273 с. — Giriş rejimi: 
http://booksee.org/book/723970

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Cənubi Qafqaz xalqlarının gündəlik həyatında 19-20-ci əsrlərdə 
baş vermiş dəyişikliklərlə tanış olacaqlar.

 f Şagirdlərin çoxu Qarşılıqlı mədəni təsirin gündəlik həyatın dəyişdirilməsində rolunu 
təhlil edəcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Gündəlik mədəniyyətdə baş verən dəyişikliklərin məişət 
mədəniyyə-tinin gələcək transformasiyasına təsirini təhlil edə 
biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Qruplarda iş üçün flipçart və ya iri vərəqlər və flomasterlər tədarük 
edin.
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Ümumi qeydlər

Modulla iş zamanı 2 variant mümkündür. Bloklar üzərində ardıcıllıqla həm 
individual işləmək olar, həm də cütlük şəklində. İkinci variant isə — işi qruplarda təşkil 
etmək olar ki, bu halda hər qrupun bir bloku olacaq. Əgər sinif böyükdür, hər blokla iki 
qrupun işləməsi daha məqsədə uyğundur. Bu halda iki qrupdan hansının birinci qrupun 
nəticələrini təqdim edəcəyi, hansının isə əlavələr və ya qeydlər edəcəyini müəllim və ya 
püşkatma müəyyən edir.

Mərhələ  1  (20 dəqiqə)

Sinifi qruplara bölün. Hər qrup blok üzrə materiallar, flipçart və flomasterlər alır.
Vəzifəni anladın: qruplarda iş zamanı mənbələrə verilən suallardan istifadə 

etməklə şagirdlər öz blokunun materiallarına əsaslanaraq, modulun açar sualına cavab 
hazırlayırlar. Flipçart üzərində onlar mövzular üzrə dəyişikliklərin siyahısını tərtib 
edirlər.

Blok 1 üzrə — Cənubi Qafqaz xalqlarının geyimi və gündəlik mədəniyyətində baş 
vermiş dəyişikliklər.

Blok 2 üzrə — Cənubi Qafqaz xalqlarının qida rasionu və menyusunda baş vermiş 
dəyişikliklər.

Blok 3 üzrə — Cənubi Qafqaz xalqlarının ev tipləri və məişət əşyalarında baş vermiş 
dəyişikliklər.

Blok 4 üzrə — XIX-cu əsrin sonu — XX-ci əsrin əvvəllərində baş vermiş elmi-
texniki tərəqqi və Cənubi Qafqaz xalqlarının məişət mədəniyyəti.

İşin nəticələrinin təqdimatı üçün hər qrupa 3–4 dəqiqə veriləcək, 1–2 dəqiqə də sual 
və əlavələr üçün nəzərdə tutulub.

Mərhələ  2  (25 dəqiqə)

Qruplar modulun yekun sualına ümumi cavab formalaşdıraraq öz işlərinin nəticələrini 
təqdim edirlər. Vaxt reqlamentinin riayət edilməsinə diqqət yetirin ki, müəllimin köməkçi 
suallarına və şərhlərinə zaman qalsın. 

Müəllim üçün şərhlər

Blok 1. 
1 saylı mənbə ilə işləyərkən fotoda üç qrup insanlaın olduğuna diqqət yetirin: 

avropasayağı geyimdə, ənənəvi geyimdə və geyimlərində həm ənənəvi, həm də Avropa 
elementləri olan insanlar.

2-ci sualı cavablandırarkən şagirdlərin diqqətinə çatdırın ki, geyimdəki dəyişikliklərin 
arxasınca yalnız rus dilinin öyrənilməsi deyil (bu fakt artıq başqa mədəniyyətə ciddi 
yiyələnmə deməkdir), həmçinin qadınların təhsil almasıdır (mənbələr 3–4) ki, bu hal 
Avropa mədəniyyətinin yayılma prosesinin sürətini kəskin şəkildə artırırdı. 

3-cü sual üzərində işləyərkən şagirdlərə sual vermək olar: köhnə və yeni Tiflisin 
məhəllələri zahirən nə ilə fərqlənirdi? (düzgün planlaşdırma, Avropa tipli evlərin 
memarlığı).
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Blok 2.
Yeni kənd təsərrüfatı bitkilərinin meydana gəlməsi yeni məhsulların və, müvafiq 

olaraq, menyuda yeni yeməklərin meydana gəlməsinə gətirib çıxardığına diqqət yetirin.

Blok 3.
16 saylı mənbədə təqdim edilən fotoda evlərin ikisi də gəlmələrin evləridir. Kənddə 

mehmanxananın meydana gəlməsi faktına və onun üzərində “Zinqer” şirkətinin tikiş 
maşınlarının reklam olunmasına şagirdlərin diqqətini yönəldin.

Blok 4.
Kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artmasına və, deməli, həyat səviyyəsinin 

artmasına, əhalinin mobilliyinin artmasına diqət yetirin (mənbə 17). 18 saylı mənbəyə 
əsaslanaraq telefon və teleqrafın məydana çıxmasından əlavə qadınlar və muzdur 
qadınlar üçün orta təhsilin də meydana gəlməsini qeyd etmək lazımdır. Bu mövzunu 
gələcək qadın emansipasiyası mövzusu və “XX-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan qadını 
ailə və cəmiyyətdə (“Molla Nəsrəddin” jurnalının səhifələri üzrə)” modulunda qaldırılan 
problemlər ilə əlaqələndirmək olar.
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 X Bakı nefti şəhər həyatına necə təsir göstərdi?

Şagirdlərin yaş həddi 14–18 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

45 və ya 90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Sürətli iqtisadi yüksəlişin əhalinin həyat tərzinin yaxşılaşması və 
mədəniyyətin inkişafı üçün maddi baza yaratdığını şagirdlərə 
aşılamaq

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Алиева Ругия. Памяти Г.З. Тагиева, Каспий, 2008.
2. Исмаилов М. А. Промышленность Баку в начале XX века. — Баку, 1976.
3. Йорг Баберовски. Цивилизаторская миссия и национализм в Закавказье: 

1828-1914 гг. // Новая имперская история постсоветского пространства / 
Под ред. И. Герасимова. — Казань: New Imperial History, 2004. — С. 322.

4. Гаджиев Адиль-Гирей Сагадуллаевич. Миллионер Тагиев Гаджи 
Зейналабдин общественно-политические взгляды. — Махачкала, 2000 
год.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər — neftçıxarmanın Bakının inkişafına və şəhər sakinlərinin 
həyatına təsiri haqqında biliklər əldə edəcək, müxtəlif əsilli 
mesenatların müasir Azərbaycanın ərazisində mədəniyyətin 
inkişafı üçün verdikləri töhfələri dəyərləndirəcəklər;
— bakının neft mədənlərinin inkişafının təkcə müasir 
Azərbaycanın ərazisinə deyil, həmçinin Rusiya imperiyasının 
reqionlarına təsirini təhlil edəcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu — bakı əhalisinin tərkibi, şəhərin görünüşü və mənşəyində baş 
verən dəyişikliklərin səbəblərini anlayacaqlar;
— sürətli iqtisadi yüksəliş və mədəniyyətin inkişafı arasında 
əlaqələri təhlil edəcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Müasir iqtisadi inkişaf ilə mədəniyyətin inkişafının əlaqələrini təhlil 
edərkən paralellər apara biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Qruplarda iş üçün flipçart (6 ədəd) və ya iri vərəq və flomaster 
tədarükü edin.
Motivasiya məşğələsinin nəticələrini flipçarta qeyd edəcəksinizsə, 
əlavə 1 vərəq flipçart tədarük edin.
A variantını seçsəniz, əvvəlcədən ev tapşırığı verin.
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Mptivasiya məşğələsi (5 dəqiqə)

Şagirdlərdən soruşun: neft və gündəlik mədəniyyət arasında hansı əlaqə ola bilər? 
Cavabları lövhədə və ya flipçartda yazıb dərsin sonunadək saxlayın ki, dərsin sonunda 
həmin suala verilən cavablarla müqayisə edə biləsiniz.

Ümumi qeydlər

Qruplarda işləmək daha məsləhətdir. Hər qrupun mənbələrdən ibarət bloku olacaq. 
Əgər sinif böyükdürsə, hər blokla iki qrupun işləməyi daha məqsədəuyğundur. Bu halda 
iki qrupdan hansının birinci qrupun nəticələrini təqdim edəcəyi, hansının isə əlavələr və 
ya qeydlər edəcəyini müəllim və ya püşkatma müəyyən edir.

Mərhələ  1  (10/25 dəqiqə)

Şagidləri qruplara birləşdirin (sinifdə neçə şagird olduğunu nəzərə alaraq). Hər qrupa 
onun blokunun materialları (cəmi 3 blok), flipçart (hər qrupa — 2 ədəd) və flomasterlər 
verilir. 

Vəzifəni başa salın: qruplarda iş zamanı öz blokunun materiallarından və mənbələrə 
aid suallardan istifadə edərək, şagirdlər Bakıda neft mədənlərinin inkişafının müsbət 
(bir vərəqdə) və mənfi (o biri vərəqdə) nəticələrinin (əgər belələrini tapsalar) siyahısını 
yazırlar:

Blok 1 üzrə — Bakı əhalisinin tərkibinin dinamikası, çoxalma və dəyişməsinin 
səbəbləri və nəticələri.

Blok 2 üzrə — şəhərin görünüşündə və Bakı əhalisinin müxtəlif təbəqələrinin 
mənşəyində baş verən dəyişikliklərinsəbəbləri və nəticələri.

Blok 3 üzrə — Bakının mədəni həyatında dəyişikliklər və neft sənayeçiləri və 
mesenatların mədəniyyətin inkişafına verdikləri töhfələr.

İşin nəticələrinin təqdimatı üçün hər qrupa 3–4 dəqiqə veriləcək, 1–2 dəqiqə də sual 
və əlavələr üçün nəzərdə tutulub.

Dərsin A variantı 45 dəqiqə üçün nəzərdə tutulub.
Bu halda vaxta qənaət etmək üçün şagirdlər əvvəlcədən 3 qrupa bölünür, onlara 

blokların materialları və ev tapşırığı verilir ki, Bakının neft mədənlərinin inkişafının 
müsbət və mənfi nəticələrinin siyahısını dəftərdəyazsınlar. Dərsdəqruplarda iş 
zamanışagirdlərevdə gördükləri işin nəticələrini müzakirə edir və təqdimat üçün 
flipçartlar hazırlayırlar.

Dərsin B variantı 90 dəqiqə üçün nəzərdə tutulub.
Şagirdlər blokun materiallarını sinifdə oxuyub müzakirə edirlər və təqdimat üçün 

flipçartlar hazırlayırlar.
Siz müvafiq qruplara əlavə suallar verə bilərsiniz:
Bakı neftindən alınan gəlir hara sərf edilirdi?
Neft sənayeçiləri və mesenatlarını xeyriyyəçiliyə hansı səbəblər sövq edə bilərdi?
Neft sənayeçiləri xidmətçi və fəhlələrin məişət şəraitini və onun yaxşılaşdırma 

üsullarını niyə müzakirə edirdilər? və s.
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Mərhələ  2  (25 dəqiqə)

Qruplar öz işlərinin nəticələrini təqdim edirlər. Vaxt reqlamentinin riayət edilməsinə 
diqqət yetirin ki, müəllimin köməkçi suallarına və şərhlərinə zaman qalsın. Əlavə və 
şərhləri nəzərə alaraq, flipçartların üzərinə düzəlişlər edilir.

B variantı işləndikdə təqdimat və suallara daha çox vaxt ayırmaq olar.
Prezentasiyaların təqdimatı zamanı flipçartlar lövfə və ya divara bərkidilir (mənfilər 

mənfilərin yanına, müsbətlər — müsbətlərin). Bununla belə “Bakının neft mədənlərinin 
inkişafının müsbət və mənfi nəticələri” mövzusunda ümumi cədvəl formalaşır.

Mərhələ  3  (5–10 dəqiqə)

Prezentasiyaların materialları əsasında açar sual üzrə frontal diskussiya.
Bakı nefti oliqarxların zənginləşmə mənbəyidir yaxud cəmiyyətə kömək vasitəsidir?

Mərhələ  4  (5–7 dəqiqə)

Açar sualı cavablandırdıqdan sonra motivasiya məşğələsi zamanı yaranan neftin 
mədəniyyətlə əlaqələrini əks etdirən flipçartı açırsınızvəcavablarılövhədəyazırsınız:

Bəs indi bu sualı necə cavablandırardınız?
A variantı — bu sualı ev tapşırığı kimi verib gələn dərsdə 5–7 dəqiqə ərzində 

müzakirəedəbilərsiniz.
B variantı — müzakirəelə həmin dərs zamanı keçirilir.

Mərhələ  5  (15 dəqiqə)

Bu gün ümumiyyətlə iqtisadi inkişafın və təbii sərvətlərin istifadəsinin cəmiyyətin 
inkişafında necə əks olunduğını müzakirə edin. Belə bir sual vermək olar:

Əgər siz milyoner olsaydınız, xalqınızın mədəniyyətinin inkişafı üçün nələr edərdiniz?

Müəllim üçün şərhlər

Blok 1
1 saylı mənbə ilə işləyərkən Bakı əhalisinin ən sürətli artımı illərinə diqqət yetirin. 

Səbəbləri anlatmaq üçün 2 saylı mənbəni göstərin ki, bu 3-cü sualı cavablandırmağa 
kömək edəcək.

Neft bumunun səbəblərini anlatmaq üçün 1-ci blokda təqdim edilən tarixi məlumat və 
2 saylı mənbədən istifadə edin. O dövrünRusiya imperiyasında, həmçinin Zaqafqaziyada 
da sənaye inqilabının baş verdiyidövr olduğunu şagirdlərin yadına salın. Daxili yanma 
mühərrikinin ixtirası ilə bütün dünyada neftə tələbat kəskin şəkildə artdı. Qeyd edin 
ki, XX-ci əsrin əvvəllərində dünyada çıxarılan neftin təxminən yarısı Bakı reqionunda 
çıxarılırdı.

3 saylı mənbə ilə işləyərkən köməkçi suallarla şagirdlərin diqqətini “digər” xalqlar 
qrifindəki dəyişikliklərə və əcnəbilərin yerli əhaliyə qarşı nisbətinə yönəldin.

4-cü suala cavab verərkən əhalinin sayının miqrantların sayəsində artmasını qeyr 
edin. İndi “Digərlər” 9%-in yerinə artıq 67% təşkil edir. Şagirdlərə birinci diaqramda 
türk və irandilliəhalini, ikinci diaqramda isə Kazan tatarlarını, farsları və Zaqafqaziya 
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tatarlarını tapmağa kömək edin. Sual verin: ikinci diaqramda olanların hamısı yerli 
sakinlər dirmi?

7-ci suallara cavab verəndə vurğulayın ki, Bakının köhnə rayonlarında yerli əhali 
yaşayırdı, şəhərin şimal hissəsi və sənaye mərkəzi miqrasiyanın ilk dalğasının nəticəsidir, 
ikinci dalğa və xarici kapitalın gəlişi isə qarışıq əhali ilə dolu rayonlar əmələ gətirir.

Ehtimal edilən cavablar:
Neft bumunun müsbət tərəfləri: əhalinin artımı; əhalinin çoxmillətliliyi; xarici 

kapitalın gəlişi; neft sənayəsinin və, ümumiyyətlə, iqtisadiyyətin inkişafı.
Neft bumunun mənfi tərəfləri: Bakı nefti, əsasən, xaricilərin əlinə keçdi.

Blok 2.
8-ci sual üzərində işləyərkən şagirdlərdən soruşun: şəhər planında köhnə və yeni 

Bakının məhəllələri zahirən necə fərqlənirlər (mənbə 6)? (düzgün planlaşdırılma, düz 
küçələr).

Avropasayağı evlərin inşası, müasir həyat şəraiti və tərzinin əmələ gəlməsi, 
nəqliyyatın yaranması və s. Bakının avropalaşmasına təkan verdiyinə, Bakı neftinin 
yalnız neft sənayeçilərinin ciblərinə deyil, həmçinin xalqın rifahına da (şəhərsalmanın, 
iqtisadiyyatın, mədəniyyətin, təhsilin inkişafı, fəhlələrin həyatının yaxşılaşdırılması) 
sərf olunduğuna diqqət yetirin (mənbə 11) və s.

6–10, 12–13 saylı mənbələr ilə işləyərkən (14-cü sual) Qərb sivilizasiyasının 
elementlərinə diqqət yetirin: yeni rayonların planlaşdırılması, düz küçələr (mənbə 6), 
avropasayağı yaşayış evləri və ofislər (mənbə 7), məktəblər, xəstəxanalar, kitabxanalar, 
heykəllər ilə bəzədilmiş park və bağlar (mənbə 9, 10), yeni nəqliyyat növləri – dəmir 
yolu, konka, omnibus, avtomobil (mənbə 8, 12; 12-ci sual), yeni həyat tərzi – ballar, 
gəzintilər, konsertlər, atəşfəşanlıqlar, Milad yolkası və s.Yada salın ki, park və bağlarda 
yaşıllıq yaratmaq üçün Bakıda lazımi təbii şərait yox idi (2-ci blokda təqdim olunan 
tarixi məlumat) və bunun üçün varlı neft sahibkarları xüsusi güc və vəsait sərf edirdilər. 

13 saylı mənbə ilə işləyərkən şagirdlərin diqqətini avropasayağı geyinmiş insanlara, 
piştaxtalardakı müxtəlif və, göründüyü kimi, idxal edilmiş sənaye mallarına yönəldin.
Əlavə suallar verə bilərsiniz: Bu insanlar kimdir? Bu mağaza Şərq bazarı və ya 
mağazasından nə ilə fərqlənir? Piştaxtada hansı malı görürsünüz?və s...

Ehtimal edilən cavablar:
Neft bumunun müsbət tərəfləri: şəhərsalmanın, təhsilin, səhiyyənin, mədəniyyətin 

inkişafı; gündəlik həyatın avropalaşması.
Neft bumunun mənfi tərəfləri: fəhlələrin sıx yaşaması, ağır həyat və iş şəraiti, ekoloji 

problemlər (mənbə 11).

Blok 3.
13-cü sual ilə işləyərkən “Nobel qardaşlarının şirkətinin” bəzi xarici əməkdaşlarının 

aktiv xeyriyyəçilik fəaliyyətinə diqqət yetirin: şirkət Qara şəhərdə məktəbin əsasını 
qoydu, bu məktəbin müdirəsi olan bir əməkdaşın həyat yoldaşı Bakının mədəni 
həyatına böyük töhfələr verdi– xalq həvəskar xoru yaratdı; fəhlələr arasında maarifçilik 
fəaliyyəti ilə məşğul olurdu (xalq oxularına “10 yaşından kiçik uşaqların və südəmən 
uşaqlı qadınların” buraxılmaması real nəticə əldə etmək istəyini sübut edir); ilk pulsuz 
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xalq tamaşası təşkil etdi ki, burada rolları müəssisədə çalışan fəhlələr və xidmətçilər ifa 
edirdi, yani onları incəsənətə cəlb etməyə çalışırdı.

13–19 saylı mənbələr üzərində işləyərkən neft sənayeçiləri və mesenatların 
məqsədlərinə və onların xeyriyyəçilik fəaliyyətinin miqyasına diqqət yetirin. Bakı 
neftinin faydası Rusiya imperiyasının müxtəlif şəhərləri və rayonlarına yayılmışdı. Bu 
faktor hətta indi də dünyada Nobel mükafatları halında hiss edilir (mənbə 20).

Neft bumunun müsbət tərəfləri: musiqi və teatr həyatının, təhsilin (maarifçiliyin), o 
cümlədən qadın təhsilinin inkişafı; müasir Azərbaycanın ərazisində maddi mədəniyyət 
abidələrinin qorunması və s.

Neft bumunun mənfi tərəfləri: yoxdur!

Həmçinin əlavə suallar da verə bilərsiniz:
Bakı neftindən əldə olunan gəlir hara sərf edilirdi?
Bakıneftmədənlərinininkişafıgündəlikmədəniyyətininkişafınanecətəsirgöstərdi?
Sizin fikrinizcə, neft sənayeçilərini və mesenatları ilk növbədə nə düşündürürdü – 

xalqın mədəniyyətinin inkişafına dəstək olmaq, bütün xalqların nümayəndələri üçün 
faydalı olan mədəniyyətin inkişafı üçünrahat şəraityaratmaq və ya zənginləşmək?

Sizin fikrinnizcə, neft milyonerlərini xeyriyyəçiliyə hansı səbəblər sövq edirdi?
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XX-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan  
qadını ailədə və cəmiyyətdə  

(“Molla Nəsrəddin” jurnalının səhifələrində)

 X XX-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadına qarşı  
münasibətdə hansı yeniliklər baş verdi?

Şagirdlərin yaş həddi 14–16 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

45/90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Əyani mənbələrin köməyilə XX-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan 
qadınının vəziyyətinin necə olması və ona qarşı münasibətdə 
nə kimi dəyişikliklərin baş verdiyini, bu dəyişikliklərin səbəblərini 
müəyyən etmək

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Алиева Л. Семейно-бытовое положение азербайджанских женщин  
в начале ХХ века. — Giriş rejimi: http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/
library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1----0-10-0---0---0direct-
10---4-------0-1l--11-ka-50---20-help---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-
10&a=d&c=period&cl=CL4.12&d=HASH6e53a25e417748bfc5d246.3.1#H
ASH6e53a25e417748bfc5d246.3.1 

2. Казымова Ф. Р. Журнал «Молла Насреддин» и восточная печать 
// Филологические науки в России и за рубежом: материалы 
международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, февраль  
2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 21–24.

3. Электронные ресурс: Джалил Мамедкулизаде. — Giriş rejimi:  
http://www.azerigallery.com/literatura/dzhalil-mamedkulizade.html

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər XX-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan qadınının vəziyyətindən 
xəbərdar olacaqlar.

 f Şagirdlərin çoxu XX-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan qadınının vəziyyətində baş 
verən dəyişiklikləri təhlil edəcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Azərbaycan qadınının vəziyyətində baş verən dəyişikliklərin 
səbəblərini müəyyən edə və onun indiki durumu ilə müqayisələr 
apara biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

L.Əliyevanın məqaləsini oxuyun (bax — əlavə məlumat almaq 
üçün təkliflər). Modulun materiallarının kifayət qədər çap 
variantlarını hazırlayın (karikaturaları ekranda nümayiş etdirib 
yalnız yazılı mənbələri çap etmək olar).
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Ümumi qeydlər

Dərs zamanı şagirdlər müəllimin seçimi ilə individual, qrup və ya cütlüklərdə işləyə 
bilərlər.

Mərhələ  1  (5/2 dəqiqə)

Dərsə başlamamışdan öncə şagirdlərlə karikatura anlayışını müzakirə edin. Qeyd 
etmək lazımdır ki, janrın spesifikasına görə karikaturaçı tipik cəhət və hadisələri 
şişirdilmiş formada təsvir edir və bu, karikaturadan tarixi mənbə kimi istifadəni müəyyən 
edir.

1 saylı mənbə ilə işin vəzifəsi karikaturanın liberal ideologiyanın nəzərincə tam insan 
haqlarına sahib olmayan Azərbaycan qadınının problemlərini təsvir etdiyini şagirdlərə 
anlatmaqdır.

Mərhələ  2  2-4 saylı mənbələr və tarixi məlumatla iş (15/8–10 dəqiqə)

Məqsəd: şagirdlərə “Molla Nəsrəddin” jurnalının yaranma səbəblərini, onun 
yaradıcılarının məqsədlərini anlatmaq. Zəruriyyət yaranarsa, müəllim cəmiyyətin 
müasirləşməsi, Avropa dünyası ilə əlaqələrin genişlənməsi və Şərq cəmiyyətinin savadlı 
təbəqəsi arasında liberal dəyərlərin yayılması probleminə də diqqəti yönəldə bilər. 

3-cü suala ehtimal edilən cavab:
— Mövcud olan geridə qalmış qaydaların tənqidi;
— Şərq cəmiyyətinin maariflənməsi, elmi və tərəqqisi naminə mübarizə;
— müxtəlif Qafqaz xalqlarının tərəqqisinə təkan vermək.

2-4 bloklar üzərində iş zamanı cədvəli ardıcıllıqla doldurmaq lazımdır. Cədvəl 
şagirdlər tərəfindən mənbələrlə iş və onların müzakirəsi zamanı dəftərlərdə və ya  
şagirdlərin cavabları əsasında lövhədə doldurula bilər. Üçüncü (sağ) sütunu müəllimin 
regionu, şagirdlərin ailələrini və sinfin hazırlığını nəzərə alıb seçiminə görə sinifdə 
müzakirə etmək və doldurmaq lazımdır. Müasir qadının hüquqları haqqında sütunu 
müasir vəziyyəti ilk iki sütunlarda qeyd edilən yazılarla müqayisə edərək doldurmaq 
lazımdır (həmin mövqelər üzrə).

Azərbaycan qadınının 
vəziyyəti

XX-ci əsrdə Azərbaycan 
qadınının vəziyyətində baş 

verən dəyişikliklər

Müasir qadının  
hüquqları

Mərhələ  3  2-ci blok ilə iş (20/10 dəqiqə)

5 saylı mənbə ilə iş zamanı şagirdlərin diqqətini ona yönəldin ki, qadınlar öz evlərini 
həbsxana ilə müqayisə edirlər, və həbs edilən cinayətkarın həyatı onlara daha cəlbedici 
görsənir. 6 və 7 saylı mənbələr artıq əhalinin daha varlı və savadlı təbəqəsinin Evropa 
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sayağı evlərini təsvir edirlər, burada artıq pəncərə var, lakin qadınlara hələ də pəncərədən 
baxmaq qadağandır. 

XX-ci əsrdə “xəyanət” anlayışının bu günki anlayışdan fərqləndiyini şagirdlərə 
anlatmaq lazımdır. Müsəlman adətində digər kişiyə baxmaq artıq xəyanət sayılırdı.

2-ci blokla iş zamanı ehtimal edilən cavablar:
 f Qadına ətrafla ünsiyyət qadağan idi, o, ev dusdağıdır;
 f Qadın həyat yoldaşını seçə bilməz, onu istəmədiyi insana ərə verə bilərlər;
 f Onun vəziyyəti dini qanunlarla müəyyən edilir;
 f Qadın valideynlərinin və ya ona qarşı laqeyd ola bilən ərinin hökmü altındadır;
 f Qadın ev və təsərrüfatla məşğul olur;
 f Qadın əri üçün onun məişətini təmin edən pulsuz işçi qüvvəsidir;
 f Qadının həyatı ev, təsərrüfat və uşaqlarla məhdudlaşır;
 f Qadının şəxsi gəlir mənbəyi yoxdur (o, işləmir), bu da onu ərindən daha da asılı 

vəziyyətdə qoyur;
 f Ailənin oğul övladları qadınlardan daha üstün vəziyyətdədirlər;
 f Qadın savadsızdır.

Mərhələ  4  3-cü blokla iş (20/10 dəqiqə)

Şagirdlər qrup, cütlüklərdə və ya individual şəkildə 12–15-ci suallar üzərində 
işləyirlər və 16-cı suala cavab hazırlayırlar (əsas fikirləri dəftərə yazmaq lazımdır).

16-cı suala şagirdlərin ehtimal edilən cavabları:
 f Cəmiyyətin varlı təbəqələrinin ailələrində qadın qonaqların, hətta qeyri-

müsəlman kişiləri qəbul edilməsində iştirak edir;
 f Onu müsəlman ictimaiyyəti görməyəndə, varlı ailədən olan qadın Avropa sayağı 

geyinə bilir;
 f Varlı ailədən olan qadın xaricə gedir və Avropa qadını kimi yaşayır;
 f Ərinin arxasınca deyil, yanında gedə bilir (bu hüququn olmaması birinci sütuna 

əlavə edilə bilər);
 f Bəzi qadınlar Zaqafqaziyada da ərləri ilə qonaq gedirlər (mənbə 13) / ərinin 

kontrolu altında evdən bayıra çıxmaq;
 f Kişinin qadına qarşı münasibətinin dəyişməsi.

14 saylı mənbə ilə işləyərkən şagirdlərə aşağıdakıları başa salmaq lazımdır: savadlı 
müsəlman kişiləri artıq Qərb standartlarını o qədər qəbul edirlər ki, qeyri-müsəlman 
qadınlar ilə evlənməyə və qadınların vəziyyətinə aid Avropa standartlarını qəbul etməyə 
hazırdırlar. Digər tərəfdən, müsəlman ailələrində “Avropa” hüquqları və mentalitetinə 
sahib olan qadınların mövcudluğu qadınların rolu və vəziyyəti haqqında ənənəvi 
təsəvvürlərin dağıdılmasına təkan verməyə bilməzdi. Bu, müsəlman qadınları üçün bir 
növ nümunə idi. Beləliklə, sənayeləşmə və müasirləşmə ilə yanaşı cəmiyyətdə qadının 
vəziyyətinin transformasiyası da baş verirdi.
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Mərhələ  5  4-cü blokla iş (10/5 dəqiqə)

Şagirdlərin diqqətini ona yönəldin ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalının müəllifləri 
qadının cəmiyyətin tamhüquqlu üzvü olmasınının tərəfdarları idi. Buna görə də jurnalda 
digər cəmiyyətlərdən nümunələr verilirdi.

Cədvəlin ikinci sütununu doldurun (ehtimal olunan cavablar):
 f Savadlı qadınlar ortaya çıxır (əgər qəzet alırlarsa, deməli, oxuya bilirlər);
 f Qadınlar üçün tədris müəssisələri yaradılır (mənbə 16).

24-cü sual ilə işləyərkən şagirdlərin diqqətini təhsil və savadın insanı Avropa 
sivilizasiyasının nailiyyətləri və dəyərləri ilə mütləq tanış etməsinə, qadınların məktəbə 
getməyi isə onların qapalı ailə çərçivəsindən çıxmasının göstəricisi olduğuna yönəldin. 
Bundan əlavə, savadlı qadın ailə və cəmiyyətdə öz yerini başqa cür görür, onun öz 
hüquqlarını müdafiyə etmək üçün onun daha çox imkanı var.

Mərhələ  6  (20/8 dəqiqə)

Yekun sual ilə iş: 
XX-ci əsrin əvvəllərində Şərq cəmiyyətində qadının vəziyyəti nə ilə səciyyələnirdi və 

bu vəziyyətdə hansı dəyişikliklər baş verirdi?
Əgər əlavə vaxtınız var və sinifdəki şərait buna imkan verirsə, Azərbaycan qadınının 

XX-ci əsrin əvvəllərindəki və müasir dövrümüzdəki vəziyyətinin müqayisəsini aparmaq 
olar.
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Doğma diyarın tarixində mədəniyyətlərin müxtəlifliyi 
(yerli diyarşünaslıq muzeyində iş əsasında)

 X Keçmişin gündəlik məişət elementlərində müxtəlif  
mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsiri necə əks olunur?

Şagirdlərin yaş həddi 13–16 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

45 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Diyarşünaslıq muzeyinin mənbələri əsasında etnoqrafiya və 
doğma diyarın mədəniyyətinin öyrənmə predmetini göstərmək, 
tarixin öyrənilməsində muzey eksponatlarının istifadəsi üçün 
motivasiya və qabiliyyətlər formalaşdırmaq

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Коворул молдовенеск. — Кишинэу, 1985.
2. Шарануца С. Н. Молдавский народный орнамент. — Кишинев, 

«Тимпул»,1984.
3. Moлдавский национальный костюм — Кишинев «Тимпул»,1985. 
4. [Elektron resurs]: «Мы — молдаване» http://www.moldovenii.md/ru
5. Постолаки Е.А., Молдавское народное ткачество XIX — начало  

XX вв. — Кишинёв, 1987
6. Материалы Российского этнографического музея. — Giriş rejimi: http://

www.ethnomuseum.ru/moldavskoe-tkachestvo-i-kovrodelie
7. Материалы местного краеведческого музея.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Ənənəvi Moldova gündəlik mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini və bu 
mədəniyyətin Moldova Respublikası Boroqanı kəndinin Tarix və 
etnoqrafiya muzeyində necə əks olunduğunu öyrənəcəklər. 

 f Şagirdlərin çoxu Moldova milli kostyumunun, evinin və məişət əşyalarının bəzi 
fərqli cəhətlərini sadalaya biləcəklər; doğma diyarın mədəni irsinin 
qorunmasında muzeylərin rolunu müəyyənləşdirə biləcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Doğma diyarın tarixi və ənənəvi milli mədəniyyəti haqqında 
bəhs edən tarixi mənbələrin növlərini sadalaya biləcək; doğma 
diyarın tarixi və mədəniyyətini nümunə gətirərək, qonşu xalqların 
mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsirininin özünü necə biruzə verdiyini 
müəyyən edə biləcəklər. 

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Yerli diyarşünaslıq və ya etnoqrafiya muzeyinə müəyyən 
eksponatlarla tanışlıq və onlar haqqında məlumat toplamaq üçün 
getmək. Eksponatları öyrənmək üçün suallar:
– Muzeydə hamsı bölmələr bar?
– Kənd tarixinin hansı dövrləri az ya çox dərəcədə təqdim edilir? 
Niyə? 
– Muzeydə hansı eksponatlar təqdim edilir?
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Bu modul ənənəvi milli mədəniyyət və onun xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üçün 
yerli diyarşünaslıq muzeyinin resurslarından istifadənin, həmçinin mədəniyyətlərin 
dialoqunun öyrənilməsi üçün milli kostyum, xalçaçılıq, yaşayış evinin interyeri və ev 
əşyalarından istifadənin nümunəsidir.

Boroqanı kəndinin Tarix və etnoqrafiya muzeyi digər diyarşünaslıq muzeyi kimi, 
doğma mədəniyyət və yerli tarix haqqında biliklərin dərinləşməsi üçün maraqlı bilik 
resursudur. Muzey eksponatları və sərgiləri ilə iş axtarış diyarşünaslıq sənəti üçün 
zəruri olan qabiliyyətin inkişafı, doğma diyarın maddi və sosial mədəniyyətinin tarixi 
mənbələrinin müəyyən edilməsi və təsnifatı üçün əhəmiyyətli elementdir. Təklif olunmuş 
alqoritm üzrə doğma diyarın tarixi və mədəniyyətini hər-hansı bir diyarşünaslıq və 
etnoqrafiya muzeyinin eksponatlarının istifadə edərək təşkil etmək olar.

Modulun “Keçmişin gündəlik məişət elementlərində müxtəlif mədəniyyətlərin 
qarşılıqlı təsiri necə əks olunur” açar sualına cavab verərkən şagirdlərin doğma diyarın 
əhalisinin etnik tərkibi haqqında məlumatı olmalı, onlar müəllim tərəfindən müəyyən 
edilmiş məsələlərlə muzeyi ziyarət etməlidirlər. Belə dərsin əhəmiyyətli əlavəsi xalq 
kostyumu, toxuculuq ənənələrindən (xalça, naxış), ənənəvi yaşayış evinin interyerindən 
və bu məkanın ənənəvi əmək alətləri haqqında qabaqcadan hazırlanmış mini-araşdırma 
ola bilər.

Mərhələ  1  Dərsin əvvəli (5–10 dəqiqə)

1-ci və 2-ci sualları səsləndirin. 
Şagirdlərin cavablarında etnoqrafik muzeylərin, xalq memarlığı və məişət 

muzeylərinin, xalq sənətlərinin, xalq kostyumunun, xalq naxışlarının, diyarşünaslıq 
muzeylərinin, görkəmli mədəniyyət xadimlərinə həsr edilmiş muzeylərin sadalanmasını 
stimullaşdırın. Ümumi söhbət zamanı diqqəti aşağıdakı faktorlara yönəldin: muzeylər 
keçmişin hansı aspektlərini qoruyub saxlamaları və nümayiş etdirmələri ilə seçilir; 
muzeylər ictimai həyatın bütün spektrlərindən bilavasitə və ya dolayı bəhs edən maddi 
mədəniyyət nümunələrini qoruyurlar.

Doğma diyarın tarixinin nə olduğunu müzakirə edərkən diqqəti aşağıdakı anlayışa 
yönəldin: diyarşünaslıq tarix elminin kiçik coğrafi məkan olan şəhər, kənd, inzibati 
və ya tarixi-coğrafi rayon ilə bağlı olan ayrı-ayrı insanlar və hadisələr haqqında bəhs 
edən bölməsidir. Həmçinin doğma diyarın tarixinin öyrənilməsində bütün növ tarixi 
mənbələrdən, o cümlədən şifahi, maddi, yazılı və s. mənbələrdən istifadə edildiyinə 
şagirdlərin diqqətini yönəldin.

Mərhələ  2  Modulun materiallarının öyrənilməsi (25 dəqiqə)

Modulun materiallarının öyrənilməsi iki metod əsasında baş tuta bilər: Bloklarda 
təqdim edilən materialların mənbələrə aid suallar əsasında ardıcıl, kaskad şəkildə 
öyrənilməsi və ya blokların materiallarının qrup şəklində öyrənilməsi.

Qrup işi təşkil etsəniz, üç qrup yaradın və 1, 2 və 3 saylı blokların materiallarını hər 
blokun mənbələrinə aid suallar əsasında parallel şəkildə araşdırmağı təklif edin.

Qrup 1 — Moldova milli kostyumu;
Qrup 2 — Moldova xalçaçılığı;
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Doğma diyarın tarixində mədəniyyətlərin müxtəlifliyi

Qrup 3 — Moldova ənənəvi yaşayış evi və ev əşyaları.
Məlumat qeydlərinin məzmununa şagirdlərin diqqətini yönəldin. Nəzərə alın ki, 1 

və 2 saylı məlumatlar bütün modula, 3 və 4 saylı məlumatlar isə - ayrı-ayrı bloklara 
aiddir.

Yerli sakinlərin xatirələri, keçmişdə xalq məişətinin müasir milli mədəniyyət 
üçün öz əhəmiyyətini saxlamış bu və ya digər aspektləri haqqında müsahibələr ilə işə 
xüsusi diqqət yetirin. Həmçinin modulun materiallarının öyrənilməsi zamanı xüsusi 
diqqət vizual mənbələrə, yəni yerli muzeydə saxlanılan eksponatların şəkillərinə 
yönəldilməlidir. Onlar yalnız yazılı mənbələrin məlumatlarına aid illüstrasiya deyil. Bu 
mənbələr həmçinin Moldovanın cənubu və Boroqanı kəndinin xalq mədəniyyətinin bu 
və ya digər aspektləri haqqında təsəvvür yaradır.

Blokun mənbələri ilə tanış olandan sonra şagirdlərdən lövhədə və ya iri kağızın 
üzərində asılmış ümumi cədvəli doldurmağı xahiş edin.

Moldova milli mədəniyyətinin  
spesifik elementləri

Digər xalqların mədəniyyətindən  
alınan elementlər

Mərhələ  3  Dərs yekunlarının vurulması (13–15 dəqiqə)

Qrup nümayəndələrindən cədvəlin müvafiq hissəsini şərh etməyi və blokun 
mənbələrinə əsaslanaraq, öz fikrini əsaslandırmağı xahiş edin. Bu məskənin əhalisinin 
etnik müxtəlifliyinin mədəni qarşılıqlı təsir üçün əhəmiyyətini müəyyən etməyi xahiş 
edin.

Açar sualı bütün siniflə müzakirə edin:
Keçmişin gündəlik məişət elementlərində müxtəlif mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsiri 

necə əks olunur?
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Lipovanlar keçmiş və gələcək arasında

 X Müasir dövrümüzdə lipovanların mədəniyyəti  
nə dərəcədə və niyə qorunub saxlanılır?

Şagirdlərin yaş həddi 15–16 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Lipovanların köhnə təriqətçilik mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini 
göstərmək və müasir cəmiyyətin müxtəlifliyinin qorunub 
saxlanılmasında bu mədəniyyətin rolunu qiymətləndirmək

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Смилянская Е. Б., Денисов Н. Г. Старообрядчество Бессарабии: 
книжность и певческая культура. — М.: Индрик, 2007.

2. Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-
днестровского междуречья и левобережного Поднестровья  
(XIX — начало XXI в.). — Кишинев, 2012.

3. Душакова Н. Старообрядцы Бессарабии XIX–XX вв: особенности 
культурных традиций, Материалы международной научной конференции 
«Пруто-Днестровский регион. — Санкт-Петербург, 2010. — С. 93-99.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Lipovanların kim olduğu və onların ənənəvi mədəniyyəti haqqında 
danışa biləcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu Lipovanların ənənəvi mədəniyyətinin qorunub saxlanılmasına 
kömək edən amilləri müəyyən edə biləcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Lipovanların mədəniyyətinin qorunub saxlanılmasında dini 
ənənənin rolunu izah edə, müasir dövrdə lipovanların həyat 
tərzinin transformasiyasının səbəblərini müəyyən edə, modulun 
açar sualına tutarlı cavab verə biləcəklər. 

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Qruplarda işləmək üçün materialların kifayət qədər sayda çap 
variantları, Venn diaqramını doldurmaq üçün iri vərəqlər və 
markerlər, qrup işi üçün hazırlanmış sinif otağı, vizual mənbələri 
nümayiş etdirmək üçün avadanlıq.
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Lipovanlar keçmiş və gələcək arasında

Ümumi qeydlər

Modul lipovanların timsalında köhnə təriqətçilərin dini qrupunun mədəni irsinin 
qorunub saxlanılmasına həsr olunub. Modulun materialları ənənəvi mədəniyyətin 
qorunub saxlanılması və transformasiya zamanı cəmiyyətin açıqlığı arasında tarazlıq, 
həmçinin müxtəlifliyin əhəmiyyəti haqqında mühüm məsələləri araşdırmağa imkan 
yaradır. Şagirdlərin əlavə suallarına cavab vermək üçün müəllim əvvəlcədən dini 
və mədəni hadisə kimi köhnə təriqətçiliyin xüsusiyyətlərilə tanış olmalıdır. Dini-
konfessional məsələlərin incə məqam olduğunu nəzərə alıb mövzunu mədəni dəyərlər 
kontekstində öyrənmək vacibdir.

Mərhələ  1  Dərsin əvvəli (15 dəqiqə)

Şagirdlərə 1–5-ci suallara əsaslanaraq V.İ.Surikovun “Boyar qadın Morozova” əsəri 
üzərində işləməyi təklif edin. 5-ci suala xüsusi diqqət yetirin. Şagirdlərə tarixi məlumatla 
tanış olmağı təklif edin və ya məlumatı kiçik mühazirə şəklində təqdim edin. Vurğulayın 
ki, köhnə təriqətçilər xüsusilə Avropa Reformasiyası və Əks-reformasiyası dövründə 
baş verən dini müharibələr zamanı təzyiqlərə və açıq təqibə məruz qalan yeganə dini 
azlıq deyil. Bir qayda olaraq, rəsmi dünyəvi və dini hakimiyyət tərəfindən təqyiqlərə 
məruz qalan dini icmaların nümayəndələri mühacirəti və öz vətənlərindən uzaqlarda 
məskunlaşmağı seçiblər. Mövzunu və dərsin açar sualını elan edin.

Mərhələ  2  1, 2, 3-cü blokların materialları üzərində iş (20 dəqiqə)

1, 2, 3-cü bloklara uyğun olaraq üç və ya altı kiçik qrup yaradın. Qruplara suallara 
əsaslanaraq məlumatı təhlil etməyi təklif edin. Şagirdlərin nəzərinə çatdırın ki, Venn 
diaqramını1 doldurmaq üçün onlar gördükləri işin nəticələrini sinifə təqdim etməlidirlər. 
Əgər lazımdırsa, qruplara mənbələri təhlil etməyə və qoyulan sualları cavablandırmağa 
kömək edin.

Mərhələ  3  Venn diaqramı üzərində iş (25 dəqiqə) 

Lipovanların mədəniyyətində ənənələr və innovasiyalar

1 Bax — “İşi necə aktivləşdirmək olar” bölməsi.

Lipovanların  
müasir  

mədəniyyəti  
və məişəti

İNNOVASIYALARƏNƏNƏLƏR
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AİLƏ VƏ MƏİŞƏT 

Hər qrup müzakirənin nəticələrini sinifə təqdim edir. Qrupların dəlilləri müqayisə 
edilir

Mərhələ  4  4-cü blokun materialları üzərində iş (20 dəqiqə)

Bütün qruplara diaqrama əlavələr etməklə 13–16 saylı mənbələrlə tanış olmağı və 
ardıcıllıqla 20–23-cü suallara cavab verməyi təklif edin.

Sinif ilə 24-cü sualı müzakirə edin. Şagirdləri “transformasiya” anlayışından istifadə 
etməyə yönəldin. Blokun adını müzakirə edin. Şagirdlərə təklif edin ki, bloka alternativ 
ad versinlər.

Mərhələ  5  Yekun müzakirə (10 dəqiqə)

Şagirdləri açar suala qaytarın. Əlavə edilən ifadələr metodu ilə müzakirə keçirin. 
Aşağıdakı suallarla dərsə yekun vurun:

 f Mənim üçün ən maraqlı olan... idi.
 f Mən... haqqında daha çox bilik əldə etmək istərdim.
 f Mən... haqqında düşünməyə başladım.
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ХХ–ХХІ-ci əsrlərdə mədəniyyətlərarası nigah

 X ХХ–XXI-ci əsrlərdə mədəniyyətlərarası nigah  
necə və niyə dəyişdi?

Şagirdlərin yaş həddi 15–18 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Mədəniyyətlərarası nigahın yaranmasında müxtəlif dövrlərdə 
yaranan imkanları və çətinlikləri göstərmək

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Сергей Гавров. Историческое изменение институтов семьи и брака.
Семья как социокультурный феномен. [Elektron resurs]: http://bibliotekar.
ru/gavrov-2/index.htm.

2. Зидер Р. Социальная история семьи в Центральной и Западной Европе 
(конец XVIII-XX вв.).М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
1997. — 301 с.

3. О.Васянович. Міжетнічні проблеми при виборі подружньої пари в 
сучасній Україні. Форум націй. Газета конгресу національних громад 
України. Вересень-жовтень 2011. (укр.) [Elektron resurs]: http://www.
forumn.kiev.ua/2011-112-113-09-10/112-16.html.

4. Структура сім’ї. [Elektron resurs]: http://about-ukraine.com/index.
php?text=63.

5. Ю.М. Галустян. Гендерна взаємодія в сучасному поліетнічному 
суспільстві. (укр.) [Elektron resurs]: http://www.politik.org.ua/vid/
magcontent.php3?m=8&n=23&c=256.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər “Mədəniyyətlərarası nigah” anlayışını izah edə, dövlət siyasəti və 
mədəni stereotiplərin ailələrin qurulmasına göstərdikləri təsirlərin 
nümunələrini gətirə biləcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu Keçmişdə ailə partnyorunun seçimində mövcud olan kriteriləri 
müəyyən və izah edə biləcək, mədəniyyətlərarası nigahların 
bağlanmasına mane olan səbəbləri sadalaya biləcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Mədəniyyətlərarası münasibətlərin və dövlət siyasətinin nigah 
partnyorunun seçimi və ailələrin qurulmasında oynadığı rolu təhlil 
edə biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

1, 2 və 3 saylı mənbələri hazırlayın,  imkan varsa, 1-ci və 2-ci 
təsvirləri ekrana çıxarın; 4–6 saylı mənbələrin cütlüklüklərdə 
işləmək üçün və 7–12 saylı mənbələrin hər 4 qrup üçün bir 
ekzemplərda çap variantını hazırlayın.
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AİLƏ VƏ MƏİŞƏT 

Mərhələ  1  Dərsin əvvəli (20 dəqiqə)
Şagirdlərə 1 və 2 saylı şəkillərin rəngli çap variantlarını və ya ekranda görüntüsünü 

göstərin və 1-ci suala cavab verməyi xahiş edin. 1 və 2 saylı mənbələri müqayisə edərək 
şəkillərin mühiti və fonuna, həmçinin yaranma tarixinə (maraqlıdır ki, onlar arasında 
100 il var) diqqət yetirmək lazımdır. Şagirdlərin diqqətini ona yönəldin ki, birinci şəkildə 
dini nigah mərasimi, ikinci şəkildə isə iki gənc müstəqil insanın adi toy mərasimi təsvir 
olunub. Şəkillərin adlarına diqqət yetirin və bu adları, xüsusilə də “Qeyri-bərabər nigah” 
adını necə başa düşdüklərini izah etməyi şagirdlərdən xahiş edin. “Qeyri-bərabər nigah” 
yalnız böyük yaş fərqi olan nigah deyil, həmçinin təbəqələr arası, mədəniyyətlərarası 
nigah anlayışı ola bilər.

Dərsin mövzusunu və açar sualını səsləndirin.
2-ci sualı verin. Əgər şagirdlər “ənənəvi və müasir ailə” anlayışlarının müəy-

yənləşdirilməsində çətinlik çəkərlərsə, onlara ənənəvi (patriarxal) ailənin bəzi 
əlamətlərini sadalayın: ailənin kiçik üzvlərinin böyüklərə mütləq şəkildə tabe olması, 
qadının iqtisadi cəhətdən kişidən asılı olması, bir-neçə nəslin bir evdə birlikdə yaşaması, 
ailədə vəzifələrin kəskin şəkildə bölüşdürülməsi və s. Müasir (demokratik) ailəyə gəldikdə 
isə, belə ailə üçün qadının iqtisadi sərbəstliyi, tabeçilik yox, partnyor münasibətləri, 
ümumi problemlərin birlikdə həll edilməsi və vəzifələrin ailənin bütün üzvləri arasında 
bərabər bölüşdürülməsi, məişətin təşkili və uşaqların tərbiyyəsində bərabər məsuliyyət, 
ailə üzvlərinin özəl həyatına hörmət və s. əlamətlər xasdır.

“Qarışıq və ya mədəniyyətlərarası nigahın” əsas əlamətlərinin altından xətt çəkin: 
millətlərarası, irqlər arası, konfessiyalar arası, şəhər və kənd, əyalət və paytaxt, ənənəvi 
və müasir mədəniyyətlərin görüşməyi cəhətdən mədəniyyətlərarası.

Mərhələ  2  (15 dəqiqə)
Ekranda və ya çap olunmuş vəziyyətdə 3 saylı mənbəni nümayiş edin və 3-cü sualı 

müzakirə edin. Şagirdlər tərəfindən irəli sürülən fərziyyələri lövhədə və ya iri kağızda 
yazın. Şagirdlərin XX-ci əsrdə müasirləşmənin təzahürünü dərk etməsini əks etdirən 
ifadələrə diqqət yetirin: miqrasiyalar, ənənələrin təsirinin azalması, daha böyük iqtisadi 
sərbəstlik, digər etnik və sosial qruplar ilə görüşlər və s. Şagirdlərə deyin ki, real həyatda 
həyat yoldaşı seçimi zamanı eyni mədəniyyətə mənsubluq hər zaman müəyyənləşdirici 
amil deyildi və ictimai həyatın dəyişməsi nigahda üstünlüklərin dəyişməsinə gətirib 
çıxardı.

Mərhələ  3  Работа с блоком 1 (25 dəqiqə)
Şagirdləri cütlüklərə birləşdirin. Onlara 4–6 saylı mənbələri verib 4–9-cu suallara 

əsaslanaraq bu mənbələri təhlil etməyi xahiş edin. Ümumi müzakirə zamanı 10-cu suala 
cavab verməyi xahiş edin. Qavrayışı asanlaşdırmaq üçün lövhədə və ya iri kağızda 
cədvəl qurub şagirdlərin cavablarını iki sütuna yazmaq olar:

а) qarışıq nigahlar qurmağa  
təkan verən amillər b) qarışıq nigahlar üçün maneələr



123

ХХ–ХХІ-ci əsrlərdə mədəniyyətlərarası nigah

Mərhələ  4  2-ci blok ilə iş (25 dəqiqə)

Şagirdləri 4 qrupa birləşdirin. Hər qrupun iştirakçıları 7 saylı mənbəni oxuyub 11-ci 
suala cavab verirlər. Müzakirədən sonra hər qrupa ailə hekayələrindən birini verin (8–11 
saylı mənbələr). 12–14-cü suallar üzrə ümumi müzakirə aparın.

Texniki imkan varsa “Maneəsiz ünsiyyət” televiziya süjetini göstərin (Giriş rejimi: 
http://vikka.ck.ua/ua/news.php?bl=1&pid=6&view=5783), əgər yoxdur, qruplara 12 
saylı mənbəni paylayın və 15-16-cı suallar üzrə ümumi müzakirə keçirin. Bu ailədə 
münasibətlərin əvvəlkilərdən fərqli olmağına diqqət yetirin.

Belə ki, məsələn, 8–11 saylı mənbələrdə təqdim edilən ailələrdə ümumi məşiət və 
ailə ünsiyyəti eyni (post)sovet mədəniyyəti üzərində qurulub və bu ailə ünsiyyətinin 
əsasını təşkil edir. Ər və arvad arasında olan milli və mədəni fərqliliklər ya bir tərəfdən 
qəbul edilir, ya da ikisi üçün də rol oynamayıb. İvanna və Arçilin ailəsi isə hərənin 
milli mədəniyyətinin qorunub saxlanılması üçün ümumi yolların axtarışını daha qabarıq 
nümayiş etdirir. Diqqət yetirin ki, onlar xaricdə qarşılaşıb, onların ünsiyyəti ingilis dilində 
başlayıb və burada fərqliliklərin onları birləşdirən ünsiyyət və anlama imkanlarından 
daha az əhəmiyyəti olub. Ailə qurduqdan və Ukraynaya gəldikdən sonra ər, arvad və 
uşaqlar arasında ünsiyyət dilinə diqqət yetirin.

Bütün ailə hekayələri üçün ümumi cəhət ünsiyyət məsələlərində kompromissin 
axtarışı, ənənələrə riayət edilmə və fərqliliklərə hörmətlə yanaşmaqdır.

Mərhələ  5  Yekun müzakirə (20 dəqiqə)
Əvvəl 4 qrupda 16–17-ci sualla üzrə yekun müzakirə keçirin. Şagirdlərdən “Əlavə 

etmə” metodu ilə öz cavablarını sinifə təqdim etməyi xahiş edin.
Dərsin əvvəlinə qayıdın. Açar sualı səsləndirin və frontal söhbət zamanı yekun 

müzakirə keçirin.

Ev tapşırığı belə ola bilər
Şagirdlərə öz valideynlərinin, nənə və babalarının, imkan olduqda, daha yaşlı nəslin 

ailəsində (ailə hekayələri üzrə) kiçik tədqiqat aparmağı təklif edin. Tədqiqat üçün 
aşağıdakı suallara cavab vermək olar:

 f Gələcək nigah partnyorları ilə tanışlıq necə, harada və hansı şəraitdə baş verdi?
 f Ailə qurmaq qərarına nə səbəb oldu?
 f Niyə məhz bu insan nigah partnyoru seçildi?
 f Nigah partnyorlarının hər-hansı mədəni fərqlilikləri (etnik, dini, konfessional, 

sosial mənşə və statusda və s.) var idi?
 f Onların valideynləri, yaxın ətrafı, dostları tərəfindən bu nigaha qarşı çıxanlar 

və yaxud bu ailənin qurulmasını istəyənlər var idi?
Dərsdən sonra mövzunun öyrənilməsinə davam etməyə imkan varsa, foro və digər 

vizual mənbələrdən istifadə edərək ailə hekayələrindən ibarət albom yaratmağı təklif 
edin. Bu, ailənin sosial-mədəni hadisə kimi öyrənilməsinin davamı ola bilər.
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Sərhədyanı ticarət və millətlərarası əlaqələr

 X Sərhədyanı ticarət regionda vəziyyətin sabitləşməsinə  
necə kömək edir?

Şagirdlərin yaş həddi 14–17 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Millətlərarası münaqişənin tənzimlənməsində və inkişafında 
sərhədyani ticarətin imkanlarını göstərmək. Tarixi və sosial 
hadisələrin müsbət və mənfi tərəflərini görməyi öyrətmək

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Булгадарян Н. Садахло. Зеркало и модель Южного Кавказа. — [Elektron 
resurs]. — Giriş rejimi: http://hcav.am/attachments/5d061 sadakhlo[1].pdf.

2. Гусейнова С. Азербайджанцы и Армяне в Грузии: пространство 
совместного проживания. — Положительные примеры из истории 
сосуществования народов стран Южного Кавказа. Статьи ученых — 
историков и экспертов из Азербайджана, Армении и Грузии (Ереван, 
Армения). —Ереван, Антарес. 2009. — С. 156. — [Elektron resurs] — Giriş 
rejimi: http://rus.acgrc.am/ positive examples of coexistence_russian.pdf.

3. Погосян Анна. Садахло как нейтральная зона армяно-
азербайджанских контактов: использование торговли в качестве 
средства для трансформации конфликта. — [Elektron resurs] 
«Кавказский выпуск». — Giriş rejimi: http://caucasusedition.net/ru/blog/
садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/.

4. Эргнетский рынок — самоубийство экономики Грузии?! [Elektron 
resurs]: Иверия, 14ноября 2014 года. — Giriş rejimi: http://iveria.biz/615--.
html.

5. Томас де Ваал. Черный сад. Веб-сайт BBC. — [Elektron resurs] — Giriş 
rejimi: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_4685000/4685199.
stm.

6. А. Цуциев. Атлас этнополитической истории Кавказа (1774–2004). — М., 
2006.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Cənubi Qafqazın timsalında sərhədyanı ticarət zamanı 
millətlərarası əlaqələrin təcrübəsilə tanış olacaqlar.

 f Şagirdlərin çoxu Görəcəklər ki, münaqişəli vəziyyətlər şəxsi və qrup səviyyəsində 
daha uğurlu həll edilə bilər.

 f Bəzi şagirdlər Sərhədyanı ticarət fenomeninin timsalında sosial hadisələrin 
ziddiyyətliliyini dərk edə, problemə müxtəlif mövqelərdən 
yanaşmaq qabiliyyətinə yiyələnə biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Hər qrup üçün mənbə dəstləri (ardıcıl təlimata baxın) və ya 
hər qrup üçün modulun tam mətni. Diqqət yetirin ki, 1–11 saylı 
mənbələr və tarixi məlumat bütün sinifə lazımdır.
Böyük vərəqlər, markerlər. Qruplarda işləmək üçün sinif otağı.



125

Sərhədyanı ticarət və millətlərarası əlaqələr

Dərsin əvvəli (10 dəqiqə)

Şagirdlərə tarixi məlumat, xəritə (mənbə 1) və 2 saylı mənbədən istifadə edərək 1-ci 
sualı cavablandırmağı təklif edin. Məlumatda sadalanan coğrafi adları xəritədə tapmağı 
xahiş edin ki, şagirdlər bazarların yerləşdiyi əraziləri yaxşı təsəvvür edə bilsinlər.

Mərhələ  1  “Düşmən obrazı” və şəxsi əlaqələr zamanı onun aradan qaldırılma 
imkanları (15 dəqiqə)

Bütün sinif 2-ci və 3-cü suallar üzərində işləyir. Şagirdlərə bu sualları əvvəl 
cütlüklərdə müzakirə etmək, sonra isə bütün sinifin qarşısında səsləndirməyi təklif 
etmək olar.

Uşaqların diqqətini ona yönəldin ki, digər, yad, təhlükə saçan etnosun obrazı şəxsi 
əlaqələr zamanı  yox olur, dost obrazına keçir.

Mərhələ  2  Qruplarda iş (20 dəqiqə)

Qruplarda işləmək üçün mənbələri paylayın. Diqqət yetirin ki, bəzi mənbələr (1–11) 
artıq şagirdlərdə var, çünki onlar dərsin bundan əvvəlki mərhələsində istifadə edilib. 
Bildirin ki, hər qrupun prezentasiya üçün 3 dəqiqə və sinif yoldaşlarının suallarına cavab 
verməyə və əlavələrə 2 dəqiqə vaxtı olacaq.

1-ci qrup — 7, 9, 12–15 saylı mənbələr, 4 – 6-cı suallar.
2-ci qrup — 7, 9, 12–15 saylı mənbələr, 4 – 6-cı suallar.
3-cü qrup — 9, 10, 12, 13, 15, 17–19 saylı mənbələr, 7-ci və 8-ci suallar.
4-cü qrup — 14, 15, 20–22 saylı mənbələr, 9-cu və 10-cu suallar.

Hər qrup öz tapşırığı üzərində işləyir, əsas tezisləri böyük vərəqdə qeyd edir. Sonra 
bu vərəq qrupların gördükləri işin nəticələrinin şifahi prezentasiyası zamanı nümayiş 
etdiriləcək.

Müəllim qruplara yaxınlaşıb köməkçi suallar verərək onların işinə nəzarət edir.

1-ci qrup mənbələri və onlara aid sualları araşdıraraq sərhədyanı ticarətin region 
əhalisi üçün “müsbət” tərəflərinin siyahısını hazırlayır.

2-ci qrup mənbələri və onlara aid sualları araşdıraraq sərhədyanı ticarətin region 
əhalisi üçün “mənfi” tərəflərinin siyahısını tərtib edir.

3-cü qrup mənbələri və onlara aid sualları araşdıraraq hökümət qurumları tərəfindən 
bazarların bağlanma səbəblərindən ibarət siyahı hazırlayır. Diqqət yetirin ki, bu cür 
bazarlarda vergi və aksizlərin ödənilməsinə nəzarət etmək olduqca çətindir, bu isə 
müxtəlif dövlət proqramları, o cümlədən sosial proqramlar üçün lazım olan pulların 
büdcəyə daxil olmamasına gətirib çıxarır. Bundan əlavə, xarici məhsulun ölkəyə daxili 
yerli mallara ciddi rəqabət təşkil edərək ölkədə istehsalatın bağlanmasına səbəb ola bilər.

 
4-cü qrup mənbələri və onlara aid sualları araşdıraraq hökümət qurumlarına 

sərhədyanı bazarların niyə lazım olduğunu öyrənib səbəblərdən ibarət siyahı hazırlayır. 
Şagirdlərdən insanların sərhədyanı ticarət nəticəsində qazandıqları pulların sayəsində 
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milli iqtisadiyyatın inkişafını necə stimullaşdıra biləcəyi haqqında fikirləşməyi xahiş 
edin.

4-cü qrup üçün bəzi ehtimal olunan cavablar:
— əhalinin qazandığı pullar istehlak tələbatını stimullaşdırır, bu isə, öz növbəsində, 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində istehsalı stimullaşdıracaq.
— bazar infrastrukturu yeni iş yerləri və yeni biznes yaradır (kafe və mehmanxanaların 

açılışı, yük və sərnişin daşımaları, bank köçürmələri, logistika).
— bazarda tələbatın mövcudluğu regionda malların, xüsusilə də kənd təsərrüfatı 

məhsullarının bazara çıxarılması üçün istehsalatın inkişafını stimullaşdırır.
— məhsulların qiymətinin ucuzluğu əhaliyə qənaət etməyə, qalan pulu isə yeni 

məhsul və xidmətlərə xərcləməyə imkan verir, bu da ölkədə istehsala təkan verir.
— biznesin genişlənməsi vergi qoyulan bazanın genişlənməsi deməkdir, bu da 

dövlət xəzinəsinə daha çox vergi gəlirlərinin daxil olmasını təmin edir.

Mərhələ  3  Qruplarda görülən işin nəticələrin prezentasiyası və müzakirəsi  
(25 dəqiqə)

Qruplar lövhədə üzərində tezislər qeyd olunmuş vərəqləri yerləşdirir və gördükləri 
işin nəticələrini  təqdim edir, digər qrupların üzvləri sual verə və ya əlavələr edə bilərlər.

Mərhələ  4  Yekun müzakirə. “Fikir şkalası” metodu1

Şagirdlərə təklif olunur ki, aşağıdakı sualı qruplarda müzakirə edib (5 dəqiqə) 
əsaslandırılmış cavab versinlər:

Sərhədyanı ticarət regionda vəziyyətin sabitləşməsinə necə kömək edir?
Lövhədə xətt şəkin və şagirdlərə bu xəyali şkalada sərhədyanı ticarətin vəziyyətin 

sabitləşməsinə təsir dərəcəsini qeyd etməyi təklif edin. Bu xətt üzərində “0” regionda 
vəziyyətin sabitləşməsinə təsirin olmadığını, sıfrdan “-100”-dək mənfi təsiri, sıfrdan 
“+100”-dək müsbət təsiri göstərir2. Şagirdlərdən fikirlərini əsaslandırmağı xahiş edin.

–100               0   +100

1 Bax: “İşi necə aktivləşdirmək olar” bölməsi.
2 Yadınızda saxlayın ki, digər fikirlər də mövcuddur. Bu fikirlərə əsasən, sərhədyanı ticarət vəziyyətin gərginləşməsinə 

gətirib çıxarır.
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 X Müasir əmək miqrasiyası Moldova  
cəmiyyətinə necə təsir edir?

 f Şagirdlərin yaş 
həddi

14–18 yaş

 f Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi – miqrasiyanın səbəblərini təhlil etmək;
– əmək miqrasiyasının demoqrafiyaya, ailəyə, rifaha və 
mentalitetə təsir etdiyini göstərmək; 
– miqrasiyanın resipiyent ölkələr və donor ölkələrin siyasətində 
tutduğu yeri göstərmək.

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Миграция. [Elektron resurs] «Economics». — Giriş rejimi: http://dictionary-
economics.ru/word/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%
86%D0%B8%D1%8F

2. Миграция в Молдове: причины и последствия. Обследование рабочей 
силы, национального статистического агентства. — Кишинев, 2011.

3. Трудовая миграция. Национальное бюро статистики. — Кишинев, 2012.
4. Мошняга Валерий. Социально-политическое влияние трудовой 

миграции в Молдове. Научно-исследовательский отчет 2012.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Əmək miqrasiyasının səbəblərini öyrənəcək və onun ailələr 
və şəxsiyyətlərarası münasibətlər üçün nəticələrini müəyyən 
edəcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu Miqrasiyanın miqrantların və vətəndə qalan insanların 
mentalitetinə necə təsir etdiyini təhlil edəcək; miqrasiyanın müsbət 
və mənfi nəticələrini qiymətləndirə biləcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Resipiyent ölkələrin və donor ölkələrin miqrantlara qarşı 
siyasətinin məqsəd və üsullarını təhlil edə və qiymətləndirə 
biləcəklər.

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Mebelin 5 qrupda iş üçün yerləşdirilməsi, hər qrup üçün flipçart və 
markerlrin tədarükü (qrup işi variantı seçildiyi təqdirdə).
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Dərs 1. Əmək miqrasiyası: səbəbləri, dövlətlərin siyasəti  
və demoqrafik nəticələri.

Modul üzərində işləyərkən, müəllim burada miqrasiyanın yalnız bir növü (xarici 
əmək miqrasiyası) və konkret ölkədən (Moldova Respublikası) söhbət getdiyini yadında 
saxlamalı və şagirdlərə anlatmalıdır. Başqa ölkələrdə olan vəziyyət kəskin şəkildə 
fərqlənə bilər.

Motivasiya tapşırığı (“Beyin hücumu” üsulu) (3 dəqiqə)

1–2 saylı mənbələr təhlil edilir, bütün cavablar lövhədə yazılır, ümumiləşdirilir və 
ziddiyyətlər müəyyən edilir. Miqrasiya prosesi ilə bağlı hər şeyi yada salmaq təklif edilir. 
İş boyunca “miqrasiya” anlayışı formalaşdırılır.

Miqrasiya insanların bir reqiondan digərinə yaşayış yerini dəyişdirmək məqsədilə 
getməsidir.

Mərhələ  1  (2 dəqiqə)

Daha sonra müəllim sual verir:
Əmək miqrasiyası nədir?
“Beyin hücumu” zamanı aşağıdakı anlayış formalaşdırılır:
Əmək miqrasiyası, və ya işçi qüvvəsinin miqrasiyası əmək qabiliyyəti olan əhalinin 

işə düzəlmək məqsədilə miqrasiyasıdır.

Sonra şagirdlərə insanları digər ölkəyə cəlb edən və öz ölkəsindən uzaqlaşdıran 
səbəblər haqqında fikirləşərək 1-ci tarixi məlumatı araşdırmaq və 3-cü suala cavab 
vermək təklif edilir. Cavablar lövhədə yazılır (sxemdə daha çox səbəb göstərilə bilər). 
Səbəblər siyahısını dinlədikdən sonra sxemdə müxtəlif rənglərlə miqrasiyanın cəlb edən 
və uzaqlaşdıran səbəblərini göstərmək olar. Blok-sxem əvəzinə iki bölmə tərtib etmək 
olar (cəlb edən və uzaqlaşdıran səbəblər).

Əmək miqrasiyasinin  
səbəbləri

Mümkün olan cavablar:
 f ölkədə ağır iqtisadi vəziyyət;
 f iş axtarışı ilə problemlər;
 f peşəkar özünüreallaşdırmaya cəhd;
 f digər ölkələrdə daha yüksək yaşayış səviyyəsi.



129

Müasir əmək miqrasiyası və onun cəmiyyətə təsiri

Mərhələ  2  (10 dəqiqə)

Cütlüklərə bölünərək, şagirdlər 3–6 saylı mənbələrlə işləyir və 4–6-cı suallara cavab 
verirlər. Müəllimin seçimi ilə bir və ya iki şagird cədvəlin doldurulmağının nəticələrini 
təqdim edirlər, qalan şagirdlər isə onlara əlavə və ya düzəlişlər edirlər.

Xaricə iş axtarmaq  
üçün gedən insanların ümidləri

İnsanların xaricdə iş axtardıqları zaman 
üzləşdiyi çətinlik və problemlər

Mərhələ  3  (10 dəqiqə)

Cütlüklərdə 7-ci sual üzərində işləyərkən bir qrupa Rusiya hökümətinin, digərinə 
Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin, üçüncü tərəfə isə Moldovanın mövqeyini 
təhlil etməyi təklif edin. Səbəblər haqqında sualı daha güclü şagirdlərə vermək daha 
məqsədəuyğundur.

Əlavə suallar da vermək olar: Ölkədə bu gədər qeyri-leqal miqrant olan təqdirdə 
Rusiya höküməti niyə viza rejimini tətbiq etmir? Rumıniya Moldova vətəndaşlarına 
niyə pasport (şəxsiyyət vəsiqəsi) verir? Əmək miqrantları və dövlətlərin ehtiyacları bir-
birlərinə ziddiyyət təşkil edirmi?

Mərhələ  4  (15–20 dəqiqə)

Statistika ilə iş (8–9-cu suallar). Nəticələr haqqında sualın cavabını 18 saylı mənbə 
ilə işləyərkən yada salmaq lazımdır. Güclü sinifdə miqrasiyanın qısamüddətli və 
uzunmüddətli nəticələrini müzakirə etmək məqsədəuyğundur.

Daha sonra şagirdlər 10–12-ci suallar üzərində işləyirlər və nəticələri təqdim edirlər.
12 saylı mənbə ilə işləyərkən kənd əhalisinin azalmasına və sosial yetimliyin 

statistikasına diqqət yetirin.
Yekun sual vermək olar: 
Evdə qalan insanlar üçün hansı problemlər yaranır?
Cədvələ 2-ci mərhələdən başlayaraq üçüncü qrafa da əlavə etmək  və onu doldurmağa 

başlamaq, 5-ci və 6-cı mərhələdən sonra isə son əlavələri etdikdən sonra doldurmağı 
bitirmək olar.

Dərs 2. Miqrasiyanın insanların rifahına, həyat tərzinə, mədəni 
ənənələrinə və şüuruna təsiri.

Mərhələlər 5 и 6

3-cü və 4-cü bloklar ilə işləyərkən, işi iki varian ilə təşkil etmək olar. 
1-ci variant. Şagirdlər 1-ci və 2-ci bloku öyrəndikləri kimi materialı ardıcıllıqla 

araşdıraraq cütlüklərdə işləməyə davam edirlər. Nəticələrin prezentasiyası hər bloku 
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araşdırdıqdan sonra təqdim edilir. Bu variant planlaşdırılan vaxtdan 10 dəqiqə çox 
zaman tələb edəcək.

2-ci variant. Şagirdlər cütlüklərdə işləyir, amma çütlüklər iki qrupa bölünərək 
müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirir. Cütlüklərin yarısı (daha güclü şagirdlər) 4-cü blokla, 
yarısı isə 3-cü blokla işləyir. İşi bitirənlərdən sonra hər qrupdan olan bir cütlük nəticələri 
təqdim edir. Sinifi 4–5 nəfərlik qruplara bölmək olar. Tək qruplar 3-cü blokla, cüt qruplar 
isə 4-cü blokla işləyəcək və tezisləri nəticələrin prezentasiyası zamanı istifadə olunacaq 
flipçartlarda qeyr edirlər.

Mərhələ  5  (15 dəqiqə)

13-cü sual üzərində işləyərkən, əgər dərs Moldova məktəbində keçirilmir, Moldova 
və şagirdlərin doğma ölkəsində baş verən miqrasiya proseslərinin bir sıra aspektini 
müqayisə etmək olar.

18 saylı mənbə ilə iş zamanı 4-cü mərhələdəki 8–9-cu suallar üzərində işin nəticələrini 
yada salmaq lazımdır.

Diqqət yetirin ki, ölkədə maliyyə vəsaitinin çatışmazlığı zamanı hökümət 
miqrantların vəsaitləri hesabına iqtisadiyyatın inkişafını stimullaşdırmağa cəhd göstərir. 
Bu zaman hökümət pul axınını əhali arasında çoxişlənən malların alışından istehsalat 
investisiyalarına yönəltməyə səy göstərir. Belə sual da vermək olar: pul axınını daha çox 
hansı istehsalat stimullaşdırır (milli ya xarici)?

Mərhələ  6  (15 dəqiqə)

4-cü blok ilə işləyərkən miqrasiyanın vətəndaşların emosional durumuna necə təsir 
etdiyinə diqqət yetirin. Güclü sinifdə yalnız mədəni dəyərlər mübadiləsindən deyil, 
həmçinin onların dəyişməsindən, həm gedənlərin, həm də qalan insanların mentalitetinin 
transformasiyasından da danışmaq olar. Vaxt olduqda və sinifin səviyyəsini nəzərə 
alaraq, identikliyin dəyişməsi məsələlərini də müzakirə etmək olar. bu baxımdan 17-ci 
sual olduqca vacibdir: Niyə əhali arasında “Miqrantların “iki evi” var” məsəli yayılıb? 

Şagirdlərin diqqətini ona yönəldin ki, əgər bir tərəfdən miqrasiya mədəniyyətlərarası 
münasibətlərdə bəzi problemlər yaradırsa, digər tərəfdən o, stereotiplərin dağıdılmasına 
və yeni dəyərlərin yaradılmasına təkan verir. Bu dəyərlərin əsasında ailə münasibətləri 
və insanların məişətinin yenidən qurulması durur.

Yekun müzakirə (10 dəqiqə)

1) Miqrasiya nəticəsində cəmiyyətin mentaliteti və dəyərləri necə dəyişir?
2) Miqrasiyanın hansı yekun və nəticələrini müsbət, hansılarını isə mənfi 

qiymətləndirərdiniz?
Birinci sualı müzakirə edərkən, yalnız 4-cü blok deyil, həmçinin 2 və 3 saylı 

bloklarda verilən materialları da nəzərə almaq lazımdır.
İkinci sualı müzakirə edərkən, bütün bloklarla görülən işin nəticələrinin 

prezentasiyaları əsasında “Beyin hücumu” rejimində “Miqrasiyanın yekun və 
nəticələri” adlı cədvəli doldurmaq olar.
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Müasir əmək miqrasiyası və onun cəmiyyətə təsiri

Miqrasiyanın müsbət yekun  
və nəticələri

Miqrasiyanın mənfi yekun  
və nəticələri

Vətəndaşlar üçün Ölkə üçün Vətəndaşlar üçün Ölkə üçün

Əgər vaxt yoxdursa, cədvəli ev tapşırığı kimi doldurmağı təklif etmək olar (bunu 
4-cü qrup üçün qrup işi kimi də vermək olar). Belə olan halda gələn dərsdə qruplar 
nəticələri təqdim və müzakirə edirlər.

Zəif sinifdə yalnız ikinci sual ilə kifayətlənmək olar. 
Əgər vaxt varsa, ev tapşırığı qismində verilən 2-ci sual üzrə müzakirə təşkil etmək 

olar.

Ev tapşırığı

Şagirdlərə cədvəli doldurmaq (bax — yekun müzakirə), mini-esse yazmaq və ya 
aşağıdakı problemlər üzrə şifahi cavab hazırlamağı təklif etmək olar:

a) Müasir əmək miqrasiyası hansı sosial və iqtisadi problemləri əks etdirir?
b) Cəmiyyətlərdə üzvləri xaricdə əmək miqrasiyasında olan ailələrin maddi rifahı 

nəyin bahasına baş verir?

Qiymətləndirmə

Əgər qruplarda iş təşkil olunubsa, bu işi aşağıdakı kriterilər əsasında qiymətləndirmək 
lazımdır:

— mənbələri təhlil etmək bacarığı, o cümlədən onlarda verilən məlumatın doğruluq 
və relevantlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi;

— öz mövqeyini və çıxardığı nəticələri əsaslandırma səviyyəsi;
— başqasına qulaq asmaq və onun mövqeyini tənqidi dərk etmək bacarığı; kontr-

dəlil təqdim etmək;
— nəticələrin təqdimatının (prezentasiyasının) keyfiyyəti;
— qrupun bütün üzvlərinin iştirakı və fəallığı.
Cütlüyün və individual işin qiymətləndirməsi həmin kriterilər əsasında (axırıncını 

çıxmaq şərtilə) aparılır.
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 X Əmək miqrasiyası ailəyə necə təsir edir?

Şagirdlərin yaş həddi 14–17 yaş

Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi Əmək miqrasiyasının gender rollarının dəyişməsinə və ailədə 
münasibətlərə təsirini, əmək miqrasiyası kimi makroiqtisadi hadisə 
ilə ailədə baş verən mikroiqtisadi və mikrososial dəyişikliklər 
arasında qarşılıqlı əlaqəni göstərmək.

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. What is human migration? http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/
lessons/09/g68/migrationguidestudent.pdf

2. С.Манукян. Влияние трудовой миграции из Армении в Россию на 
экономику и социально-политическую ситуацию в Армении-http://www.
soyuzinfo.am/rus/analitics/detail.php?ELEMENT_ID=1101

3. «Оценка миграционной ситуации Армении (посредством выборочного 
исследования)». Научн. рук. — Р. Еганян. — Ереван 2013: http://
files4.webydo.com/45/452723/UploadedFiles/7926b382-53f6-4128-8dbb-
cacc8e6a8ff9.pdf

4. The Consequences of Male Seasonal Migration for Women Left Behind: 
The Case of Rural Armenia, Arusyak Sevoyan, http://repository.asu.edu/
attachments/56768/content/Sevoyan_asu_0010E_10596.pdf

5. Migration and development. Armenia country study.2009. http://repository.
asu.edu/attachments/56768/content/Sevoyan_asu_0010E_10596.pdf

6. Габриелян М. Р. Армянская семья переходного периода 
(этнографическое исследование) / М.Р. Габиелян. — Е.: Сурб-Сер, 
2005. — 160 с.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Erməni cəmiyyətinin timsalında əmək miqrasiyasının ailəyə 
göstərdiyi təsir haqqında öyrənəcək, cütlüklərdə iş və müxtəlif tipli 
mənbələrlə iş qabiliyyətlərini təkmilləşdirəcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu Miqrasiyanın müxtəlif anlayışlarını və onun ailə və konkret insan 
səviyyəsində təzahürünü əlaqələndirə, əmək miqrasiyasının 
səbəblərini və onun cəmiyyət üçün nəticələrini izah edə, tarixi 
mənbələri təsnif etmə qabiliyyətlərini təkmilləşdirə biləcəklər.

 f Bəzi şagirdlər Mənbələrin müxtəlif tiplərini və növlərini tənqidi təhlil edə,  
statistika və ilkin mənbələrdən (əmək miqrantlarının ailə 
üzvlərinin müsahibələri) alınan məlumatları əlaqələndirə, erməni 
cəmiyyətində gender rollarının dəyişilməsinin səbəblərini izah edə 
və nəticələrini ehtimal edə biləcəklər.
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Ümumi qeydlər

Modulun materialları müasir əmək miqrasiyalarının mikro səviyyəyə (ailəyə, ailə 
üzvləri və ailədə müxtəlif nəsillərin nümayəndələri arasında qarşılıqlı münasibətlərə, 
erməni cəmiyyətində ənənəvi gender rollarının dəyişməsinə) göstərdikləri təsirə həsr 
edilib.

Modulda müxtəlif növ mənbələrdən istifadə edilib: ailə arxivindən fotolar, 
miqrantların uşaqları ilə müsahibələrdən fraqmentlər, hadisələrin şahidlərinin fikirləri, 
rəsmi statistikanın məlumatları, qəzet xəbərləri. Bu, şagirdlərdə müxtəlif mənbələrlə 
işləmək qabiliyyətini təkmilləşdirməyə, həmçinin keçmiş və gələcək ictimai həyatın 
təhlili üçün müxtəlif məlumat mənbələrindən istifadənin əhəmiyyətini dərk etməyə 
imkan yaradır.

Mərhələ  1  Dərsin əvvəli (5 dəqiqə)

Şagirdlərə 1-ci fotonun rəngli çap variantını və ya ekranda görüntüsünü göstərin. 1, 
2-ci sualları verin. Şagirdlərin diqqətini fotoya aid yazıya yönəldin. Onları əhatə edən 
insanlar üçün belə bir fotonun nə dərəcədə adi olduğunu soruşun.

Modulun mövzusunu və öyrənilmə məqsədini səsləndirin. Açar sualı lövhədə və ya 
iri vərəqdə yazın.

Mərhələ  2  (15 dəqiqə)

Qeyd edin ki, şagirdlərin vəzifəsi modulun materiallarını öyrənib mənbələrə 
aid suallara cavab verməkdir. Materialın öyrənilməsi zamanı onlar aşağıdakı cədvəli 
doldurmalıdırlar.

Cədvəl 1-i lövhədə və ya iri kağızda təsvir edin:

Əmək miqrasiyasının  
müsbət təzahürləri

Əmək miqrasiyasının  
mənfi təzahürləri

Şagirdləri cütlüklərə birləşdirin. Onlardan xahiş edin ki, cədvəlin sağ və sol sütunlarını 
dolduracaq şəxsləri özləri müəyyən etsinlər. Onların qərarını qeyd edin. “İnsanlar niyə 
gedir” adlı 1-ci blokun materialları ilə tanış olub 3, 4-cü sualları cavablandırmağı təklif 
edin. Lazım gələrsə şagirdlərdən 3-cü sualın cavabını dəftərlərə qısa yazmağı xahiş edin. 
4-cü suala cavab verərkən mənbələrin janrlarına diqqət yetirin: müsahibə, rəsmi fikir və 
qəzet xəbəri — jurnalistin fikri.

Mərhələ  3  2-ci blokun materialları ilə iş (25 dəqiqə)

Təhlilin bu mərhələsində şagirdlər artıq açar söz və söz birləşmələrilə cədvəli 
doldurmalıdırlar (cədvələ individual şəkildə yaxınlaşıb yazaraq və məlumatın 
təkrarlanmaması üçün buna oxşar qeydlərin mövcud olub-olmamasına fikir verərək).
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Şagirdlərə cütlüklərdə 5–9 saylı mənbələrlə tanış olmağı və 5–7-ci suallara cavab 
verməyi təklif edin. Zəruriyyət yarananda onlara yaxınlaşıb suallara əsasən mənbələrin 
təhlilində köməklik edin. Məsələn, qeyd edin ki, 5-ci fotoda təsvir olunan kişilərsiz 
bayram süfrəsi ənənəvi hal deyil, kişilər qazanc dalınca getdiklərinə görə məcburidir. Və 
əks olan 9-cu foto yenə də qeyri-ənənəvi süfrəni təsvir edir: qadınlar evdə, Ermənistanda 
qaldıqlarına görə masa arxasında yalnız kişilər əyləşib.8-ci fotoda isə Avaq evdə çox 
nadir hallarda gördüyü işi görür — öz paltarını səliqəyə salır. Həmçinin “Erməni 
qadınlarının fikri” adlı 6 saylı mənbəni oxumağa kömək edin.

10–13 saylı mənbələrlə iş zamanı və 8–12-ci suallara cavab verərkən şagirdləri 
qazanc dalınca gedənlərin və ailənin evdə qalan üzvlərinin qarşılaşdığı problemləri 
sadalamağa yönəltmək lazımdır. 13-cü statistikaya diqqət yetirin: qeyd edin ki, bu cəmdə 
100% təşkil edən məlumatlar deyil, çünki əhalinin müxtəlif sayına görə (ümumiyyətlə 
ölkə üzrə və ayrı-ayrı yerlər üzrə) qazanc dalınca gedənlərin nisbətini göstərir. 
Ümumiyyətlə, Ermənistan üzrə tərkibində miqrantlar olan ailələrin sayı (diaqramın 
qırmızı sütunu) ölkənin ayrı-ayrı yerlərindən gedən insanların sayından (diaqramın sarı 
sütunu) hesablanan orta hesab sayıdır.Uşaqlara aşağıdakı nəticəyə gəlməyə kömək edin: 
kənd yeri və əyalətdə rəqəmin daha böyük olması burada paytaxt ilə müqayisədə daha 
yüksək işsizlik səviyyəsinin mövcudluğu ilə bağlıdır. Həmçinin mənbələri təhlil etmək 
bacarıqlarının inkişafı üçün 12-ci suala cavab vermək vacibdir. 16 saylı mənbə 6-cı 
mənbəni təsdiqləyir, 5, 7, 10-cu sualları tamamlayır.

Blokun adı ilə bağlı şagirdlərin təkliflərini dinləyərək blok materiallarının qısa 
müzakirəsini keçirin. Miqrasiyanın iki tərəfini (qalanlar və gedənlər üçün) anlamağa 
yönələn ifadələrin səslənməsinə təkan verin: “Evdə olanlar və uzaqda olanlar üçün 
miqrasiya”, “Miqrasiya: valideynlər və uşaqlar”, “Kim kimin üçün darıxır?”, “...olmaq 
çətindir” və s.

Mərhələ  4  (15 dəqiqə)

Şagirdlər cütlüklərdə işləməyə və Cədvəl 1-i doldururmağa davam edir. 3-cü blokun 
materialları ilə işləyərkən şagirdlərin diqqətini 14, 15 saylı mənbələrə yönəldin, çünki 
burada miqrasiya prosesinin BMT səviyyəsində baxılması üçün əhəmiyyət kəsb edən 
beynəlxalq aspektdən qiymətləndirilməsini görmək vacibdir. 15-ci statistikaya gəldikdə 
isə şagirdlərə cədvəlin ilk üç sətrində verilən məlumatın dəyişməsinin təhlili ilə köməklik 
göstərmək lazımdır –tərkibində miqrantlar olmayan, tərkibində əvvəllər miqrantlar olan 
və tərkibində hal-hazırda miqrantlar olan ailələrin rifahının müqayisəsi.

16 və 17 saylı mənbələr özündə kifayət qədər ağır emosional məlumat daşıyır. 
Burada məcburi və uğursuz miqrasiya nəticəsində hər konkret ailənin dramı əks olunub.

Mərhələ  5  (10 dəqiqə)

Şagirdlərdən Cədvəl 1-itam doldurmağı xahiş edin və danışmadan bir yerdə onun 
məzmunu ilə tanış olun. Yekun müzakirə üçün şagirdləri cədvələ əsasən dəlillərdən 
istifadə edərək “Mövqeyini tut” metodu ilə “Əmək miqrasiyası: nailiyyətlər və itkilər” 
adlı müzakirədə iştirak etməyə dəvət edin.
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Mərhələ  6  (15 dəqiqə)

Miqrasiya anlayışını möhkəmlətmək və öz fikrini əsaslandıqmaq üçün mənbələrin 
seçimi qabiliyyətini təkmilləşdirmək üçün şagirdlərə “Loto” tapşırığını yerinə yetirməyi 
təklif edin. Əvvəlcədən Əlavə 1-dən miqrasiyanın səciyyəvi xüsusiyyətlərini çap edin. 
Hər tərifi ayrı-ayrı kağızlarda təqdim edin. Hər tərifin bir-neçə surətini çıxarın və onları 
zərfə qoyun və ya masada üzü aşağı yerləşdirin. Şagirdlərdən hər-hansı vərəqi seçib 
orda yazılan tərifi oxumağı və bu xarakteristikada əks edilən miqrasiya hadisəsini daha 
dolğun təsvir edən mənbəni tapmağı xahiş edin.

Müəllimin seçimi ilə şagirdlər (5-10 nəfər) cavab verir. Bundan sonra açar suala 
qayıdın. “Əlavə et” metodu ilə açar suala ümumi cavab hazırlayın.

Mərhələ  7  (5 dəqiqə)

Dərsə yekun vurun. Şagirdlərdən onların yeni nə öyrəndiklərini və hansı bacarıqlara 
yiyələndiklərini soruşun. Planlaşdırılmış gözlənilən tədris nəticələrilə müqayisə edin.

Şagirdlərin dərsdə fəaliyyətini qiymətləndirin.

Əlavə 1.

1) Ermənistandan olan miqrantların 93,5 %-i kişilərdir, onlardan cəmi 6,5 %-i qadınlardır.
Miqrasiya 21–55 yaşlıiqtisadi fəal əhali arasında ən yayılan prosesdir. Əmək miqrantlarının 
təxminən 47%-i orta və daha aşağı səviyyədə təhsilli, 33% -i peşə təhsilli və təxminən 20%-i 
ali təhsilliinsanlardır.

2) Müxtəlif tədqiqatlara əsasən qeyd etmək olar ki, miqrantların təxminən 93%-i işləmək üçün 
Rusiya və keçmiş SSRİ-nin digər ölkələrini seçib. Bu dil bilikləri, viza rejiminin olmaması və 
nisbətən ucuz yol xərcləri ilə izah edilir. Digər miqrantlar üçün qazanc əldə etmək üçün ən 
populyar yerlər Avropa İttifaqına daxil olan ölkələr və Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.

3) Məşğulluq və iş axtarışı ilə bağlı insanların bir ərazidən o biri əraziyə köçməsi ilə bağlı 
miqrasiyanın növü əmək miqrasiyası adlanır. Əmək miqrasiyasının səbəbləri yeni iş yeri, 
adət edilən işə görə daha çox qazanc əldə etmək, ailənin rifahını yaxşılaşdırmaq istəkləri ola 
bilər.Daxili, yəni bir dövlətin sərhədlərində, və beynəlxalq, yəni dövlət sərhədini keçməklə 
baş tutan əmək miqrasiyası var. Müqavilə əsasında məhdudlaşdırılmış vaxt ərzində baş 
tutan miqrasiya, mövsümi miqrasiya, sərhədyani ərazilərdə yaşayan fəhlələrin miqrasiyası 
müvəqqəti xarakter daşıyır.

4) Əmək miqrasiyası insanların bir yerdən digər yerə uzaqlaşdıran və ya cəlb edən faktorların 
təsiri altında köçməsidir.

5) Ermənistandan əmək miqrasiyası mövsüm xarakteri daşıyır, çünki miqrantların əksəriyyəti 
qazanc dalınca yazın sonunda yola düşür. Onların əksəriyyəti (78%) oktyabr-dekabr 
aylarında, Yeni ilə yaxın vaxtlarda geri qayıdır. Əksər miqrantlar xaricdə 5 aydan 10 ayadək 
qalırlar.
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Müasir şəhər mədəniyyətlərin kəsişdiyi yer  
və mədəniyyətlərarası dialoq üçün məkandır

 X Müasir şəhər mədəniyyətlərarası dialoq üçün  
hansı imkanlar yaradır?

 f Şagirdlərin yaş 
həddi

15–18 yaş

 f Modulun sinifdə 
öyrənilməsi üçün 
tələb olunan vaxt

90 dəqiqə

 f Dərsin məqsədi — səhərlər haqqında mədəniyyətlərarası dialoq üçün məkan kimi 
biliklər formalaşdırmaq;
— şagirdlərdə şəhərlərin mədəni məkanının tədqiqinə qarşı maraq 
yaratmaq.

 f Müəllimin əlavə 
məlumat alması 
üçün təkliflər

1. Инвестирование в культурное разнообразие и диалог между 
культурами. — Всемирный доклад ЮНЕСКО, 2009, стр.61. [Elektron 
versiya] http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202r.pdf.

2. Межуев В. М. Диалог как способ межкультурного общения в 
современном мире. Журнал «Вопросы Философии». [Elektron resurs]: 
http://vphil.ru. — Giriş rejimi: http://vphil.ru/index.php?option=com_content
&task=view&id=387&Itemid=52.

3. Трубина Е. Город в теории. Опыты осмысления пространства. — 
М.:НЛО. 2011. — С.356-357.

4. Афанасьева Л. Пространство взаимопонимания и возможностей. 
[Elektron resurs] — http://mbox.org.ua/. — Giriş rejimi: http://mbox.org.
ua/2015/03/space_and_understanding/.

5. Понкалина О. В. Социальная экология городского пространства. 
[Elektron resurs] — http://www.comk.ru/project/open_map/HTML/ю — 
Giriş rejimi: http://www.comk.ru/project/open_map/HTML/ponukalina_doc.
htm.

Materialın mənimsənilməsinin dərəcələri

 f Bütün şagirdlər Yerevan şəhərinin dini və mədəni müxtəlifliyinə aid nümunələr 
gətirə, şəhər mühitində mədəniyyətlərarası dialoqun inkişaf 
imkanlarını tanıya və sadalaya biləcəklər.

 f Şagirdlərin çoxu Şəhərin mədəni dialoq üçün yer kimi fərqli cəhətlərini sadalaya, 
modulun mənbələrində şəhər müxtəlifliyinin səbəbləri haqqında 
müxtəlif fikirləri tapa biləcəklər. 

 f Bəzi şagirdlər Şəhərin mədəniyyətlərarası dialoq üçün çox rahat məkan 
olduğuna aid anlayışı ifadə edə biləcəklər. Özləri şəhərlərin 
həyatından nümunələr gətirə biləcəklər ki, onlar şəhər anlayışını 
mədəniyyətlərin kəsişdiyi yer kimi açsın

 f Müəllimin dərsə 
hazırlığı

Qruplarda işləmək üçün paylanılan material hazırlayın (mənbələr). 
Otağı elə təşkil etmək lazımdır ki, şagirdlər dərs zamanı yerlərini 
dəyişə bilsinlər. 3-cü mərhələ üçün rəngli qələm və ya flomasterlər 
lazımdır.
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Müasir şəhər mədəniyyətlərin kəsişdiyi yer və mədəniyyətlərarası dialoq üçün məkandır

Dərsdən əvvəl əmin olmaq lazımdır ki, şagirdlər aşağıdakı terminləri düzgün başa 
düşürlər: mədəniyyət, qloballaşma, konsensus, plüralizm, tolerantlıq, sosial qruplar, 
kosmopolitizm, çoxetniklik. Ev tapşırığı kimi şagirdlərə lüğət məlumatı hazırlamağı 
təklif etmək və lazımi məqamlarda onların biliklərindən istifadə etmək olar. İmkan 
varsa, bundan əvvəlki dərsdə terminləri təkrarlamaq məqsədəuyğundur.

Mərhələ  1  Dərsin əvvəli (10 dəqiqə)

Müəllim dərsin mövzusunu və açar sualını səsləndirir. 
1–6 saylı mənbələrə aid 1–4-cü suallar üzərində bütün siniflə frontal şəkildə iş 

aparılır. İş zamanı şagirdlər belə bir qərara gəlirlər ki, dünya əhalisinin yarısından 
çoxu şəhərlərdə yaşayır (inkişaf etmiş ölkələrdə isə bu göstərici daha yüksəkdir), şəhər 
əhalisinin payı getdikcə artır. Bundan əlavə, şəhərlər müasir istehsalatın mərkəzləri, 
ticarət, xidmət və kommunikasiya yerləri, hakimiyyət və idarə mərkəzləri olaraq mühüm 
funksiyaları yerinə yetirirlər. Bu səbəbdən müxtəlif elm sahələrilə məşğul olan alimlər 
şəhər əhalisi ilə bağlı proseslərə diqqət yetirir.

Şagirdlər dərk edəcəklər ki, mədəniyyətlərarası dialoqda bir sıra mühüm amil var: 
onun iştirakçıları bir-birinin bərabərliyini qəbul etməli, bir-birinə qulaq asmağı və 
təəccüblənməyi bacarmalı, açıq olmalı və öz köklərini itirməkdən qorxmamalıdırlar, 
çünki mədəniyyətlərarası dialoqun məqsədi qarşılıqlı zənginləşmədir. Mədəniyyətlər 
arasında münasibətlər konsensus və plüralizm üzərində qurulmalıdır. Ümumbəşəri 
dəyərlərin dərk edilməsi dialoqa ehtiyyac yaradır. 

Mərhələ  2  Cütlüklərdə 7–10 saylı mənbələrlə iş (15 dəqiqə)

Dərsin iştirakçılarına cütlüklərdə işləmək üçün 7–10 saylı mənbələr paylanır. Onlar 
mənbələri oxuyub 5-ci və 6-cı sualları cavablandırırlar. Şagirdlərə öz gələcək cavablarını 
qısa tezis şəklində qeyd etməyi təklif edin. İş mənbələrin və onlara aid sualların ümumi 
müzakirəsi ilə yekunlaşır. Şagirdlərə təklif edin ki, “şəhər mədəniyyətlərarası dialoqun 
rahat məkanı kimi” dəqiq anlayış formalaşdırsınlar. Şəhərin mədəniyyətlərarası dialoqun 
rahat məkanı kimi əsas cəhətlərini  lövhədə qeyd etmək məqsədəuyğundur.

Mərhələ  3  11 saylı mənbə ilə iş (10 dəqiqə)

Cütlüklərə 11 saylı mənbəni paylayın. “Yerevan şəhərinin Günü proqramında” 
müxtəlif rəngli qələm və ya flomasterlərlə aşağıdakıları qeyd etməyi xahiş edin: 

а) beynəlxalq dərəcəli tədbirlər,
b) millətlərarası,
c) milli.
Şagirdlər 8-ci suala cavab verməlidirlər (Bu tədbirlər mədəniyyətlərarası dialoqun 

yaranmasına necə kömək edir?)
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AİLƏ VƏ MƏİŞƏT 

Mərhələ  4  12-28 saylı mənbələr üzərində iş (“Qar topası” metodu1 2–4–8-hamısı 
birlikdə) (40 dəqiqə)

Cütlüklərdə işləmək üçün mənbələri aşağıdakı şəkildə paylayın:
1-ci komplekt — 12–17 saylı mənbələr;
2-ci komplekt — 24 və 25 saylı mənbələr;
3-cü komplekt — 26 və 27 saylı mənbələr.
Qalan mənbələri isə çütlüklərə bir-bir paylayın (tədris prosesində çətinlik çəkən 

şagirdlərə daha qısa mənbələr vermək olar).
Mətnləri oxuyub aşağıdakı suallara cavab verməyi təklif edin: 

 f Bu mənbə nədən bəhs edir? O, hansı tədbiri, obyekti və ya hadisəni təsvir edir?
 f Bu yerli və ya beynəlxalq mənbədir?
 f Bu tədbir, obyekt və ya hadisə insanlara, şəhər sakinlərinə nə verir?
 f Mədəniyyətlərin dialoqu üçün onun əsas dəyəri nədir?

Şagirdlər mənbələrlə əvvəl cütlüklərdə işləyirlər (təxminən 10 dəqiqə). Bundan sonra 
dördlüklərə, sonra səkkizliklərə, daha sonra isi bundan da böyük qruplara birləşirlər. 
Hər dəfə onlar öz qruplarının iştirakçılarını mətnlərinin qısa məzmunu ilə tanış edirlər. 
Sonda müəllim şagirdlərə mədəniyyətlərarası dialoqun bütün nümunələrini sadalamağı 
təklif edir və bu siyahını kağızda qeyd edir.

Mərhələ  5  Yekun müzakirə (15 dəqiqə)

1. Sizin tərtib etdiyiniz şəhər mühitində mədəniyyətlərarası dialoqun nümunələrindən 
ibarət siyahı ilə tanış olaq. Dərsdə sadalamadığımız şəhərin hansı müəssisələri, 
yerləri və tədbirləri mədəniyyətlərarası dialoq üçün məkan ola bilər? (Ehtimal olunan 
cavablar: muzeylər, kitabxanalar, memarlıq tikililəri. İştirakçılara belə nümunələri 
tapıb onlar haqqında qeydlər hazırlamağı təklif etmək olar).

2. Yuxarıda araşdırılan mədəniyyətlərarası dialoqun nümunələri cəmiyyətin müxtəlif 
qruplarının ünsiyyətində müsbət təcrübə qazanmağa necə təkan verir? 

3. Müxtəlif xalqların nümayəndələrinin birgə yaşamağı şəhər sakinləri üçün hansı 
üstünlükləri yaradır?
(Ehtimal edilən cavablar: bir-birləri, mədəniyyətləri haqqında daha çox şey 
öyrənir, mədəniyyətlərin faydalı qarşılıqlı təsiri, stereotiplərin dağıdılması, təcrübə 
mübadiləsi, turistlərin cəlb edilməsi).

4. Şəhəri mədəniyyətlərarası dialoqun münaqişəsiz rahat məkanına çevirmək üçün nə 
etmək lazımdır?

1 Bax — “İşi necə aktivləşdirmək olar”.
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Müxtəlif tipli tarixi mənbələrlə  
necə işləmək lazımdır

Mətn mənbələrilə necə işləmək lazımdır?

Mətn mənbələri ən çox istifadə edilən və ən adət edilmiş tarixi materiallardır. Tarixi 
mətn mənbələrinin çox növləri var. Şagirdlər üçün materiallarda onları şərti olaraq 
müxtəlif fəsillərə (janrlara) aid etmək olar.

Bu növ mətnlərin tarixi mənbə kimi istfadəsi üçün və onlardan keçmiş haqqında 
daha dolğun məlumat almaq üçün ardıcıllıqla aşağıdakı suallara cavab vermək lazımdır:

1. Sənədin tipi: 
 f gündəlikdəki qeydlər;
 f məktub (şəxsi və ya rəsmi);
 f xatirələr;
 f açıq müraciət və ya çağırış;
 f siyasi sənəd (hesabat, protokol, qətnamə, bəyənnamə, hökümətin qərarları və s.);
 f diplomatik bəyanat, akt, nota;
 f tarixi tədqiqatın fraqmenti.

2. Sənədin müəllifi kimdir (fiziki və ya rəsmi şəxs, anonim)?
3. Müəllif hansı siyasi, milli, etnik qrupa mənsubdur? Vəzifəsi nədir? Bu, onun 

hadisələrə qarşı olan münasibətinə necə təsir edir?
4. Hansı məlumat sənədin müəllifinin şəxsi təcrübəsinə və ya sözü gedən hadisələrdə 

iştirakına əsaslandığını sübut edir?
5. Müəllif hadisələrin şahidi və ya iştirakçısı olub?
6. Sənədin yaranma səbəbləri və məqsədi haqqında nəticə çıxarmağa kömək edən 

faktlar varmı? Sənəd kimə ünvanlanıb?
7. Bu mənbə nə vaxt yaranıb: hadisə baş verəndə, ondan dərhal sonra və ya bir neçə 

gün, həftə, ay və ya illər keçdikdən sonra?
8. Müəllif yalnız hadisə haqqında məlumat verir, xəbər ötürür və ya baş verənləri təsvir 

edir? Yoxsa sənəddə həmçinin rəy, fikir, nəticə və tövsiyyələr var?
9. Müəllif hadisələri obyektiv və düşünülmüş şəkildə təsvir etməyə çalışırmı?
10. Sənəddə müəllifin kiməsə qarşı yaxşı və ya pis münasibət bəsləməsi, müəyyən qrup 

insanlara qarşı mövhumat və digər bu kimi mülahizələr haqqında fikir və ya ifadə 
varmı?

11. Mətndə onu etibarlı məlumat mənbəyi hesab etməyə imkan yaradan faktlar varmı?
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MƏDƏNİYYƏTLƏRİN KƏSİŞDİYİ YER (Müəllim üçün vəsait)

Fotoşəkillərlə necə işləmək lazımdır?

Fotoşəkil, praktiki olaraq, ХІХ-cu əsrin ortalarından bu günümüzədək cəmiyyətin 
həyatından bəhs edən mühüm tarixi mənbədir. Fotoşəkillər keçmiş haqqında digər 
tarixi mənbələr kimi məlumat verir, onlar yalnız mətnə aid illüstrasiya deyil, mühüm 
müstəqil məlumat mənbəyi kimi çıxış edə bilər. Digər vizual mənbələrdən fərqli olaraq, 
fotoşəkil obyektivlik, qərəzsizlik təsəvvürü yaradır, buna görə də onun xüsusilə diqqətli 
araşdırmaya ehtiyacı var.

Foroşəkili tarixi mənbə kimi təhlil etmək üçün aşağıdakı alqoritmə əsaslanmaq 
lazımdır:

Mərhələ   1  Təsvir

 f Fotoda nə görmək olar?
 f Fotoda hansı obyektlər, əşyalar təsvir olunub? Onlardan hansılarını müəllif daha 

qabarıq göstərmək istəyib? Niyə?
 f Əgər fotoda insanlar varsa, onlar nə edir, nə ilə məşğuldurlar? Onların yaşını, 

sosial statusunu, peşəsini, milli mənsubiyyətini, fotoda təsvir olunan digər 
insanlarla münasibətini müəyyən etmək olarmı?

 f Fotoşəkildə hər-hansı mətn varmı (plakat, reklam, qeydlər)? Fotodakı yazılar 
nədən bəhs edir? Bu mətn işarələrinin təsvirin qalan hissəsi ilə hansı əlaqəsi var?

Mərhələ   2  İzah

 f Fotoya aid qeyd varmı? O, fotonun məzmunu ilə necə uyğun gəlir?
 f Əgər fotoşəkilin dəqiq tarixi məlum deyil, onun çəkildiyi təxmini tarixi geyim 

detalları, əşyaların zahiri görünüşü və ya müxəlləfata görə müəyyən etmək olar.
 f Xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, fotodakı insanlar çəkiliş zamanı məxsusi 

olaraq poza alıblar ya yox. Düşünmək lazımdır: bu fotonu çəkmək asan idimi? 
Niyə məhz bu məqamda və bu yerdə əlində kamera ilə insan meydana çıxdı? 
Niyə şəkil məhz bu rakursdan çəkilib?

 f Əgər foto quruluş fotodursa, o, nə məqsədlə və kim üçün çəkilib?
 f Fotoşəkilə baxanda hansı maksimal məlumatı əldə etmək olar? Foto hansı sualları 

cavablandıra bilməz? Hansı məlumat çatışmır?
 f Fotoşəkil digər məlumat mənbələrinə nə dərəcədə uyğun gəlir (mətnlər, statistika, 

karikaturalar və s.)?
 f Foroşəkil müəyyən tarixi hadisə, proses haqqında nə deyir?
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Müxtəlif tipli tarixi mənbələrlə necə işləmək lazımdır

“Canlanan fotoşəkil” empatiya metodu

 f Fotoya (rəsm əsərinə) baxın;
 f Təsvir olunan insanlardan birini seçin. Özünüzü fikrən onun fotodakı yerinə 

keçirin, ətrafa “bu insanın gözlərilə” baxın;
 f Bu insan haqqında düşünün: kimdir, adı nədir, nə ilə məşğul olur, onun vəziyyəti 

və s. Özünüzü onun yerinə qoyun və bundan sonra birinci şəxsin adından danışın 
(“Mən”);

 f Sizi nə əhatə edir, bu vəziyyətdə siz nə görürsünüz, eşidirsiniz, düşünürsünüz 
və hiss edirsiniz?

 f Növbəti məqamda, gələcəkdə siz necə hərəkət edəcəksiniz?
 f Sonrakı işin variantı: ətrafınızda olan insanların mədəniyyəti və ənənələri 

haqqında nə öyrəndiniz? “Ətrafdakılara” öz xalqınızın mədəniyyəti və ənənələri 
haqqında nələri danışa bilərsiniz?

Karikaturalar ilə necə işləmək lazımdır?

Vizual mənbələr arasında karikatura xüsusi yerə malikdir, çünki yalnız maraqlı 
deyil, həmçinin birmənalı olmayan məlumat təqdim edir. Karikaturaların tarixi dəyəri 
ondan ibarətdir ki, onlar müəyyən dövrün insanlarının fikirləri və meylləri haqqında 
təsəvvür yaradır. Karikaturalar problemin mahiyyəti haqqında lakonik məlumat verir, 
onu ümumiləşdirir, lakin  karikaturaların mənbə kimi istifadəsi, adətən, izah və əlavə 
məlumat tələb edir. 

Tədris prosesində karikaturalardan istifadə edəndə yadda saxlamaq lazımdır ki, 
karikaturaçı, ilk növbədə, insanların karikaturada təsvir olunan hadisə və insanlar 
haqqında tam məlumatlı olduğunu düşünür; ikincisi, o, bilərəkdən obyektiv deyil və 
tarixi şəxslərə, hadisələrə qarşı yalnız bir nöqteyi-nəzəri təqdim edir. Xüsusi bədii 
vasitələrin köməyi ilə karikatura yaradan rəssam tamaşaçılara tanış olan simvollardan 
istifadə edərək və müəyyən stereotiplərə əsaslanaraq müsbət və ya mənfi təəssürat 
yaradır. Beləliklə, karikaturanın tarixi mənbə kimi təhlili müəyyən alqoritmə uyğun 
aparılmalıdır.

Mərhələ   1  Təsvir

 f Nə təsvir olunub? Təsvir olunanlardan ən mühümü hansıdır? Fon nədən 
ibarətdir?

 f Karikaturanın personajını və ya personajlarını müəyyən edin. Onları nəyin 
sayəsində tanımaq olar? Əgər bu, real insanlardırsa, onları adlandırın və karikaturanın 
yarandığı dövrdə tutduqları yeri müəyyən edin.

 f Karikaturanın yaranma tarixini müəyyən edin. Onun hansı hadisəyə həsr 
olunduğunu araşdırın.

 f Personajların və obyektlərin hansı bədii üsulların köməyilə təsvir olunduğunu 
izah edin (rəng, ölçü, obrazlar).
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Mərhələ   2  İzah

 f Rəssam tərəfindən istifadə edilən simvolları müəyyən edin və istifadə məqsədini 
izah edin.

 f Karikaturanın kim üçün yarandığını (bir qrup insanları) müəyyən edin.
 f Müəllifin personajlara qarşı müsbət və ya mənfi münasibətini müəyyən edin. Bu 

cür münasibətin səbəbləri nədir?
 f Karikaturanın ötürdüyü personajlara və hadisələrə verilən dəyəri, interpretasiyanı 

müəyyən edin.
 f Karikaturanın müəllifinin hansı ideya və siyasi baxışların tərəfdarı olduğunu 

müəyyən edin. Bu özünü əsərdə necə biruzə verir?
 f Sizcə, karikaturanın yaranma və kütləvi yayılma məqsədləri hansılardır?
 f Karikaturada təqdim olunan insanlar və hadisələr haqqında məlumatı öz 

biliklərinizlə müqayisə edin. Bu məlumatlar bir-birilə nə dərəcədə üst-üstə düşür?
 f Bu tarixi mənbə cəmiyyət və ya müəyyən hadisə, proses haqqında hansı məlumatı 

verir? Bu məlumat digər tarixi mənbələrlə və əldə etdiyiniz bilirklərlə üst-üstə 
düşürmü? Bu təsvir keçmişi anlamaq üçün yeni nə təqdim edir?

Plakat ilə necə işləmək lazımdır?

Tarixi mənbələrin xüsusi növü plakatdır. Reklam, təşviqat, siyasi xarakterli plakatlar 
olur. Janr kimi plakatın əsas xüsusiyyəti onun yalnız məlumatın ötürülməsinə xidmət 
etməyi deyil, həmçinin müəyyən hərəkətə sövq etməyindən ibarətdir. Buna görə də 
plakatlar, bir qayda olaraq, əlvan rəngli və maraqlıdır, burada tez tanınan personajlar, 
obyekt və simvollar təsvir olunur. Lakin həm karikaturalar, həm plaktlar siyasi təbliğatda 
tez-tez istifadə olunan açıq birtərəfli təsvirlərdir. Onlar tamaşaçıların yalnız şüuruna 
deyil, şüuraltı zehninə də təsir etməlidir. Plakat ilə işləyərkən, həm təsvir, həm də təsvirin 
izahı ilə aşağıdakı alqoritmə əsasən işləmək lazımdır:
1. Plakatın həsr edildiyi hadisəni və onun tarixini deyin.
2. Aşağıdakı sualları cavablandıraraq, təsvir olunan personajları və plakatın 

simvolikasını təhlil edin: 
 f Hansı fiqur, obyekt ön planda, hansılar isə arxa planda təsvir olunub?
 f Hansı fiqur və obyektlər böyük ölçüdə, hansılar isə kiçik ölçüdə təqdim edilib? 

Niyə?
 f Hansı rənglərdən istifadə olunub və niyə?
 f Hansı obraz və simvollar və nə məqsədlə istifadə olunub?

3. Plakatdakı mətni təhlil edin, yazını və təsviri bir-biri ilə uyğunlaşdırın.
4. Bu plakatın hansı müraciətlə çıxış etdiyini müəyyən edin. 
5. Onun kimin siyasi sifarişi və hansı auditoriya üçün yaradıldığını müəyyən edin.
6. Bu tarixi mənbə cəmiyyət və ya müəyyən hadisə, proses haqqında hansı məlumatı 

verir? Bu məlumat digər tarixi mənbələrlə və əldə etdiyiniz bilirklərlə üst-üstə 
düşürmü? Bu plakat keçmişi anlamaq üçün yeni nə təqdim edir?

.
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Müxtəlif tipli tarixi mənbələrlə necə işləmək lazımdır

Statistika ilə necə işləmək lazımdır?

Daxilində rəqəmlər olan materiallar statistika adlanır. Statistika çox qiymətli 
mənbədir. O, bu və ya digər hadisələrin dövriliyi, uzunluğu haqqında məlumat, müəyyən 
kəmiyyət xarakteristikalarını verir, inkişafın sürətinə, dövriliyinə diqqət yetirir və s. 
Statistikanın köməyilə sosial həyatda eyni zamanda mövcud olan bir çox hadisələri 
görmək olur. Həmçinin iqtisadi vəziyyətdə, sosial strukturda, həyat səviyyəsində, 
siyasi üstünlüklərdə və digər amillərdə baş verən dəyişikliklərin dinamikasını tədqiq 
etmək olar. Statistika müəyyən dövrdə bir ölkənin ictimai həyatında hökm sürən əsas 
tendensiyaları müəyyən etməyə və onları başqa dövrlərdə və ya digər ölkələrdə baş 
verən oxşar proseslərlə müqayisə etməyə imkan yaradır.

Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, digər mənbələr kimi, statistik məlumatlar da 
dolğun olmayan, birtərəfli və hətta saxta ola bilər. Buna görə də statistik rəqəmlər digər 
mənbələrlə yanaşı istifadə olunmalıdır. Həmçinin bu məlumatın kim tərəfindən, harada 
və nə vaxt yığılıb təqdim olunduğunu, rəqəm məlumatlarının yığılma məqsədini və 
bunun üçün hansı mənbələrdən istifadə olunduğunu da mütləq nəzərə almaq lazımdır. 
Statistik məlumatlar mətndə və ya xüsusilə yaradılmış qrafik məlumat şəklində təqdim 
edilə bilər; məsələn, dairəvi və ya sütunlu diaqramlar, qrafiklər, cədvəllər və s.

Dairəvi diaqram təhlil olunan hadisənin strukturunu göstərir. Diaqramın nisbətindən 
irəli gələrək biz ümumi vəziyyət haqqında nəticə çıxara bilərik.

Qrafiklər və sütunlu diaqramlar prosesi, dəyişiklikləri, dinamikanı əks etdirir 
və tendensiyaları görməyə imkan yaradır. Bir neçə qrafikin mövcudluğu müxtəlif 
tendensiyaları müqayisə etməyə imkan verir.

Cədvəl müəyyən parametrlər üzrə müqayisə aparmağa kömək edir. Müqayisənin 
nəticələrinin təhlili yekun və ümumiləşdirmə aparmağa imkan yaradır. Cədvəllərlə 
işləyərkən aşağıdakı amillərə diqqət yetirmək lazımdır: cədvəldəki məlumatların 
müqayisəsi hansı parametrlər üzrə aparılır; niyə məhz bu göstəricilər seçilib; onlar nəyi 
ifadə edir; həmçinin bu fərqlərin səbəblərini müəyyən etmək olarmı; bu, nədən xəbər 
verir.

.

Reklam ilə necə işləmək lazımdır?

Biz gündə reklama rast gəlirik. Yadda saxlamaq lazımdır ki, reklamdan alıcıların, 
istehlakçıların, tamaşaçıların diqqətini cəlb etmək üçün, məhsulların, xidmətlərin, 
əyləncələrin təbliği üçün istifadə edirlər. Reklamdan cəmiyyətin yaşam tərzi, həmçinin 
reklamın yaranma tarixi, istehsalat sahələri, dəb, insanların zövqü və hətta insanlar 
arasında olan münasibət haqqında çox şey öyrənmək olar. Reklamı təhlil edərkən, 
aşağıdakı suallara cavab vermək lazımdır:

1. Reklam hansı məhsul və ya xidmətləri təklif edir?
2. Məhsulu kim istehsal edir? Xidməti kim təklif edir? Bü müəssisə harada yerləşir?
3. Bu reklam hansı dövrə aiddir? Bunu nəyə əsasən müəyyən etmək olar?
4. Təklif olunan məhsul və xidmətlərin potensial istehlakçıları əhalinin hansı 

təbəqələrinə aiddir? Bunu necə müəyyən etmək olar? 
5. Bu reklam hansı təsəvvürləri yaradır və hansı stereotiplərə söykənir?
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6. Reklamdan hansı məlumatı əldə etmək olar? Onun “tarixiliyi” nədən ibarətdir? 
Reklamın hansı bədii, məlumat xarakterli elementləri belə qənaətə gəlməyə imkan verir? 
Bu qənaətlər digər mənbələrdən götürülən məlumatla nə dərəcədə üst-üstə düşür?

Bədii rəsm əsəri ilə necə işləmək lazımdır

Döyüş səhnələrinin təsviri, məişət rəsmləri, potretlər və bir çox digər rəsmlər keçmişi 
öyrənmək üçün qiymətli tarixi mənbədir. Bədii rəsm əsərinin tarixi mənbə kimi təhlil 
metodu bir çox amillərə görə plakatın təhlil alqoritmi ilə üst-üstə düşür. Lakin rəsm əsəri 
həmişə təbliğat xarakteri daşımır. O, cəmiyyəti düşündürən bu və ya digər problemlərə 
qarşı rəssamın bədii cavabıdır. Bədii rəsm əsərinin təhlili zamanı rəngin simvolikasının, 
fiqurların və obyektlərin yerləşdirilməsinin, dolğun təsvir üçün məhz tarixi detalların 
istifadəsi faktının araşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
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((sinifdə dərs vəsaiti ilə işləmək üçün  
ümumi metodiki tövsiyyələr)

“Mikrofon” metodu

“Mikrofon” metodu” suala ardıcıllıqla cavab verərək hər bir şagirdə öz fikrini və ya 
mövqeyini bildirməyə imkan verəcək. Bu metod dərsin əvvəli üçün yaxşı vasitədir, çünki 
o, iştirakçıları təqdim etməyə, onların gözlədikləri nəticələr haqqında məlumatlanmağa, 
auditoriya tərəfindən mövzunun dərk edilmə dərəcəsini müəyyən etməyə imkan yaradır. 
Məsələn, dərsin əvvəlində müəllim iştirakçılara “Mədəni təhsil nədir?” sualına bir 
cümlə ilə cavab verməyi təklif edə bilər. Dərsin sonunda isə bu metod işin nəticələrini 
“toplamağa” imkan verir. Məsələn, hər iştirakçı bir cümlə ilə dərsdə iştirakının nəticəsini 
təqdim edir: “Mənim üçün ən mühüm şey o idi ki, ...”.

İşin ardıcıllığı:
 f Müəllim şagirdlərə müraciət edərək deyir: “Fərz edin ki, əlinizdə mikrofon var, 

və siz mədəni təhsili necə dərk etdiyiniz haqqında qısa məlumat verməlisiniz”.
 f Müəllim birinci çıxış edə bilər və ya sözü çıxış etmək istəyən şagirdə verə bilər.
 f Ancaq əlində “xəyali mokrofon” olan insan danışır. Cavablar şərhləndirilmir və 

qiymətləndirilmir.
 f Bütün şagirdlər “mikrofon” vasitəsilə çıxış edəndən sonra iş yekunlaşır.
 f Toplanılan ifadələr müəllimə imkan verir ki, tədris məqsədlərini yerinə yetirmək 

üçün işi optimal təşkil etsin.

“Beyin hücumu” metodu

Bu, yaradıcı aktivliyi həvəsləndirmək və çoxsaylı ideyaların toplanması üçün 
səmərəli metoddur. O, şagirdlərə təxəyyüllərini və yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf 
etdirməyə, öz filirlərini açıq təqdim etməyə, konkret bir problemin həlli yollarını 
tapmağa imkan yaradır. Bu metoddan konkret problemlərin həlli zamanı və ya hər-hansı 
suala cavab axtrarkən istifadə etmək lazımdır.

İşin ardıcıllığı:
 f İştirakçılara problemi anladın.
 f Təklif edin ki, iştirakçılar öz ideyaları ilə bölüşsünlər.
 f İdeyaların HAMISINI lövhədə və ya iri vərəqdə ardıcıllıqla qeyd edin və 

bacardığınız qədər çox ideya toplamağa çalışın.
 f Təklif olunan ideyalara düzəlişlər etməyin. Onlar müxtəlif, hətta fantastik ola 

bilər.
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 f Şagirdləri yeni ideyalar təklif etməyə stimullaşdırın. Öz ideyalarınızı da əlavə 
edin.

 f İdeyaların rişxənd edilməsinə, şərhləndirilməsinə yol verməyin. Başqaların 
ifadələrini müzakirə və tənqid etməyin.

 f Yeni ideyalar təklif olunanadək davam edin.
 f Təklif edilən ideyaları müzakirə edin və qiymətləndirin.
 f İdeyalar toplandıqdan sonra onlar qruplaşdırılır, təhlil edilir və sinif tərəfindən 

inkişaf etdirilir.
 f Bütün sinifin fikrincə, qoyulan problemin həllində kömək edə bilən ideyalar 

seçilir.

“Tamamlanmamış cümlələr” metodu

Bu metodu tez-tez “mikrofon” metodu ilə bir yerdə istifadə edirlər. O, şəxsi 
ideyaların forması üzərində daha əsaslı işləməyə, onları başqaları ilə müqayisə etməyə 
imkan yaradır. Bu metodika üzrə iş iştirakçılara stereotiplərdən azad olmağa, təklif 
edilən mövzulara münasibət bildirməyə, qısa, lakin mətləb ətrafında və inandırıcı danışıq 
qabiliyyətlərini mükəmməlləşdirməyə imkan verir. Bu metod adətən dərsin sonunda 
yekun fikir və ideyaların toplanması üçün tətbiq edilir.

İşin ardıcıllığı:
 f Müəllim iştirakçıların hansı ideyalar ətrafında xəyali mikrofondan istifadə edərək 

çıxış edəcəkləri mövzunu müəyən edir, tamamlanmamış cümləni səsləndirərək 
iştirakçılara ardıcıllıqla onu tamamlamağı təklif edir. 

 f Müzakirənin hər bir növbəti iştirakçısı öz çıxışını təklif edilən düsturdan 
başlamalıdır. İştirakçılar açıq cümlələr ilə işləyir, məsələn: “Bu günki dərs zamanı 
mənim üçün ən vacib kəşf o idi ki...”, və ya “Bu məlumat bizə belə bir qənaətə 
gəlməyə əsas verir ki,...” və ya “Bu qərar ona görə dəbul edilib ki,...” və s.

“PRES” metodu (PRES — Position, Reason,  
Example, Solution — Mövqe, Əsaslandırma, Nümunə, Nəticə)

“PRES” metodu o hallarda istifadə olunur ki, müzakirə edilən problem üzrə siz 
mövqenizi tutub əsaslandırmalı və aydın şəkildə ifadə etməlisiniz. Bu metod aşağıdakı 
məqsədlə  tətbiq edilir: müzakirə edilən məsələ üzrə öz fikrini formalaşdıra və əsaslı 
şəkildə, qısa və aydın formada ifadə etməyi öyrənmək.

“PRES” metodunun aşağıdakı struktur və mərhələləri var:
1. MÖVQE – Mən hesab edirəm ki,...
(öz mövqenizi səsləndirin, fikrinizi izah edin)
2. ƏSASLANDIRMA -  ... çünki...
(mövqenizi dəstəkləyən dəlillər təqdim edin)
3. NÜMUNƏ -  ... məsələn...
(dəlillərinizi təsdiqləyən və mövqenizi gücləndirən faktlar təqdim edin)
4. NƏTİCƏLƏR – beləliklə, mən hesab edirəm ki,...
(öz ifadənizi ümumiləşdirin, nəticə çıxarın, yekunlaşdırın)
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Məsələn: “Mən hesab edirəm ki, xalqın mədəni isrsinin qorunub saxlanılması çox 
vacib məsələdir, çünki o, gələcək nəsillərin mədəni tərbiyyəsinə kömək edir. Məsələn, 
əgər mədəniyyət abidələri qorunub saxlanılır, gənclər öz xalqının mədəni nailiyyətləri 
haqqında daha dolğun məlumat əldə edə bilirlər. Beləliklə, mən hesab edirəm ki, mədəni 
irsin mühafizəsi mədəni təhsilin ayrılmaz hissəsidir”.

“Fikir şkalası” metodu

“Mövqeyini tut” metodunun bir növü “fikir şkalası” metodudur. Bu metod iştirakçılara 
öz fərdi mövqeyini daha dolğun təqdim etməyə və öz dəlillərini fərdi şəkildə və ya 
müəyyən qrupda işləyərkən irəli sürməyə imkan yaradır. Bu, şəxsi seçimin və mövqenin 
ifadəsinin çox mühüm məsələsidir.

İşin ardıcıllığı:
 f İştirakçıların haqqında fikir bildirmələri məsələ və ya problemi səsləndirin. 

Məsələn, “Dövlət mədəniyyət sahəsinə dəstək olmalıdır”.
 f İştirakçılara bu ifadə üzərində düşünməyi və bununla nə dərəcədə və niyə razı 

olduqlarını müəyyən etməyi təklif edin.
 f Sinifin hər-hansı bir boş hissəsinin döşəməsində (məsələn, lövhənin yanında) xətt  

1– “fikir şkalası” çəkin. İştirakçılara xəttin üzərində öz yerini müəyyən etməyə 
şkalanın əvvəli, ortası və axırında yerləşdirilən plakatlar kömək edir (“100 % 
razıyam”, “50% razıyam”, “0% - razı deyiləm”). İştirakçılar bu müddəanı nə 
dərəcədə dəstəklədiklərini özləri müəyyən edə bilər – 85%, 70%, 45%, 5% və s.

 f İştirakçılara “fikir şkalası”nda öz mövqelərini tutmağı və bu mövqelərin yanında 
duran “qonşuları” ilə məsələni müzakirə etməyi (onlar niyə burdadırlar?) təklif 
edin.

 f İştirakçılara öz mövqelərini səsləndirməyi və seçimlərini izah etməyi təklif 
edin. İştirakçılardan soruşun: “Niyə siz burdasınız?” Müxtəlif müvqelərin 
nümayəndələrinin dəlillərini dinləyin.

 f Bütün dəlillər səsləndirildikdən sonra iştirakçılara mövqelərini dəyişməyi və 
onların bu qərarına hansı dəlillərin təsir etdiyini izah etməyi təklif edə bilərsiniz.

 f Nəticələrin yekun müzakirəsini keçirin, iştirakçılara yekunları səsləndirməyi 
təklif edin.

“İdeya dairəsi” metodu

Bu metod kəskin mübahisəli məsələlərin həlli üçün səmərəlidir və ideyalar siyahısının 
tərtibi üçün faydalı metoddur. İştirakçıların hamısını müzakirəyə cəlb etməyə imkan 
yaradır. Məsələnin ümumi müzakirəsi və ya kiçik qruplardan məruzəçilərin çıxış etdiyi 
zaman səmərəlidir.

Metodun məqsədi şagirdlərin hamısını qoyulmuş məsələnin müzakirəsinə cəlb 
etməkdir. O, birinci qrup tərəfindən problem üzrə bütün məlumatın təqdim edilməsi və 
buna görə qalan qrupların ideyaların təkrarlanmasından çəkinərək fikirlərini səsləndirmək 
imkanını itirməsilə nəticələnən vəziyyətdən xilas edir.

1 Lövhədə xətt çəkib iştirakçılardan mövqelərini əsaslandıraraq onların yerini qeyd etməyi də xahiş etmək olar.
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İşin ardıcıllığı:
 f Dərsin iştirakçıları 3–4 qrupa birləşir.
 f Müəllim müzakirə olunan məsələni səsləndirir və onu hər qrupda müzakirə 

etməyi təklif edir. Müzakirə zamanı yaranan ideyaların siyahısı tərtib olunur. 
(Məsələn, Ölkəyə miqrantların axını hansı müsbət və mənfi nəticələr verəcək? 
Müzakirə zamanı qrup iştirakçıları iki siyahı tərtib edir – miqrasiyaların “müsbət” 
və “mənfi” nəticələri).

 f Müzakirəyə ayrılan vaxt bitəndən sonra hər bir qrup müzakirə etdiyi məsələnin 
yalnız bir müsbət və bir mənfi tərəfini təqdim edir.

 f Qruplar fikirlərini bütün cavablar bitənədək ardıcıllıqla (dairə üzrə) söyləyir. 
Bununla yanaşı iştirakçılar ideyaların təkrarlanmamasına nəzarət edir.

 f Müəllim səsləndirilən ideyaları lövhədə və ya vərəqdə qeyd edir.
 f Toplanan ideyaları müzakirə etmək, əhəmiyyətinə görə bölmək, həlli yollarını 

təklif etmək olar və s.

“Mövqeyini tut” metodu

Bu metod mübahisəli məsələnin müzakirəsi zamanı kömək edəcək. O, hər bir 
şagirdə öz fikrini səsləndirməyə, mövzu ətrafında müxtəlif fikirlər nümayiş etdirməyə, 
öz mövqeyini əsaslandırmağa və hətta, qarşı tərəfin dəlilləri daha inandırıcı olduğu 
təqdirdə, onu dəyişməyə imkan yaradacaq. İçərisində birmənalı (düzgün) cavab olmayan 
iki bir-birinə zidd fikir istifadə edin.

Ardıcıllıq:
Otağın müxtəlif divarlarında plakatları yerləşdirin. Oların birində “Razıyam”, 

digərində “Razı deyiləm”, üçüncüsündə isə “Mövqeyimi müəyyən edə bilmirəm” yazılıb. 
Ya da başqa variant – plakatlarda konkret müzakirə olunan problem üzrə bir-birinə zidd 
mövqeləri ifadə etmək olar: məsələn, “Qədim memarlığı qoruyub saxlamaq lazımdır” 
və “Qədim memarlığı yeni, möhkəm və rahat memarlıq ilə əvəz etmək lazımdır”...

İşin ardıcıllığı:
 f İştirakçılara müzakirə üçün mövzunu və ya problemi bildirin ki, onlar mövqelərini 

tutsunlar.
 f Şagirdlərə mövqelərini tutmağı təklif edin. Hər plakatın yanında təklif edilən 

məsələ üzrə müəyyən mövqe tutan qrup yaranır.
 f Hər plakatın yanında iştirakçı qrupu formalaşır. “Həmfikirlərdən” ibarət qruplarda 

iştirakçılar mövqelərini müzakirə edir, onun xeyrinə dəlillər toplayır. Qruplara 
mövqelərini əsaslandırmaq üçün bir neçə dəqiqə vaxt verilir. Hər qrup bütün 
iştirakçılar qarşısında qrupun mövqeyini səsləndirən spikerini seçir. Qrupun 
digər üzvlərinin həmçinin fikir bildirməyə imkanı var.

 f Qruplar mövqelərini təqdim edir.
 f Müxtəlif fikirləri dinlədikdən sonra soruşun: iştirakçılardan kiminsə fikri 

dəyişdimi? Digər plakatın yanına kim keçmək istəyir? Əgər belə iştirakçılar var, 
onlardan fikirlərini niyə dəyişdirdiklərini soruşmaq lazımdır.

 f Yekun müzakirə keçirin. Şagirdlərdən öz və qarşı tərəfin fikrini əsaslandıran ən 
inandırıcı dəlilləri səsləndirməyi xahiş edin.
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İşi necə aktivləşdirmək olar

Məşğələnin keçirildiyi zaman aşağıdakı qaydalara riayət etmək lazımdır:
— Digərlərinin sözünü kəsmədən, ardıcıllıqla çıxış etmək. Eyni vaxtda yalnız 
bir nəfər danışır.
— Öz aralarında mübahisə etmək olmaz.
— Təklif olunan ideyaları təkrar səsləndirmək olmaz.
— İştirakçılar bir plakatdan digər plakatın yanına (mövqelərini dəyişə) hər bir 
zaman keçə bilərlər. Onlar mövqelərinin dəyişmə səbəblərini izah etməyə hazır 
olmalıdırlar

“İnteraktiv müzakirə” metodu

İnteraktiv müzakirə, əslində, onun müxtəlif mərhələlərində istifadə edilən bir neçə 
tanınmış metodun ardıcıl ahəngidir. O, problemin hərtərəfli araşdırılması və onun 
müzakirəsinə iştirakçıların hamısının (onların hazırlıq səviyyəsi, qabiliyyəti, xasiyyətini 
və s. nəzərə alaraq) cəlb edilməsi üçün istifadə edilir.

İşin ardıcıllığı:
Müzakirə problemin seçimindən başlanır. 
DİQQƏT: Problem və onun detalları iştirakçıların hamısına yaxşı tanış olmalıdır. 

Əgər müəllim iştirakçılara hərtərəfli tanış olmayan qeyri-adi mövzunu seçirsə, o, bu 
məsələyə aid qısa aydın məlumat təqdim etməli, film göstərməli, qeydləri dinləməlidir. 
Həmçinin müəllim şagirdlərə əvvəlcədən tapşırıq da verə bilər: bu məsələyə aid müxtəlif 
mənbələrdən mümkün qədər məlumat toplamaq. Müzakirəyə başlayarkən, müəllim 
əmin olmalıdır ki, şagirdlərin bu məsələ haqqında məlumatı var.

Müzakirə mövzusunu belə qoymaq lazımdır ki, burada aydın kontroversiya 
(ziddiyyət) görünməlidir və bu, iştirakçıları mübahisəyə sövq etməlidir. Məsələn, belə 
bir mövzu: “Problemli iqtisadiyyatı olan ölkələrin tarixi-mədəni irsin qorunması üçün 
maddi imkanları yoxdur, buna görə də onu qoruyub saxlamaq lazım deyil”.

Mövzu seçildikdən sonra ardıcıl mərhələlərdən ibarət olan müzakirəyə başlamaq 
olar.

Mərhələ   1  (“Cütlüklərdə iş”)

İştirakçıları cütlüklərə birləşdirib tapşırıq verin:
— 2–3 dəqiqə ərzində cütlüklərdə məsələni müzakirə edin.
— birlikdə işləyərkən bu ifadənin (mövzunun) lehinə 2 dəlil və əleyhinə 2 dəlil 

formalaşdırın (bu, problemə müxtəlif tərəflərdən yanaşmağa imkan verir).

Mərhələ   2  (“Mövqeyini tut”) 

Otağın müxtəlif künclərində “Razıyam”, “Razı deyiləm”, “Mövqeyimi müəyyən 
edə bilmirəm” yazılarla lövhəciklər yerləşdirin. İştirakçılardan öz fikirlərinə əsasən 
mövqelərini tutmağı xahiş edin. Beləliklə, 2-3 qrup yarana bilər.
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Qruplar üçün tapşırıq:
 f Həmfikirlərdən ibarət olan qruplarda öz mövqenizi müzakirə edin.
 f 3-4 dəqiqə ərzində mövqenizi dəstəkləyən 3 dəlildən ibarət siyahı tərtib edin.
 f Spiker seçin və bütün sinifin qarşısında öz dəlillərinizi təqdim edin.
 f Bütün qrupların prezentasiyalarını dinləyin.
 f Siz sual verə bilərsiniz (hər qrup üçün – 1 sual).
 f Müzakirə edin: kimin dəlilləri daha inandırıcı idi?
 f Mövqeyini kim dəyişdirmək və digər qrupa keçmək istəyir? Niyə?

Mərhələ   3  (“Rollar üzrə oyun”)

Şagirdləri 4 yeni qrupa birləşdirin (hər-hansı bir üsulla). Kağızda dörd rol ilə 4 püşk 
hazırlayın. Məsələn, təklif olunan mövzu üçün burada aşağıdakı rollar yazıla bilər:

1) alimlər, mədəniyyət xadimləri;
2) adi vətəndaşlar;
3) YUNESKO-nun nümayəndələri;
4) hökümət (Mədəniyyət nazirliyinin) nümayəndələri. 
Hər qrupdan bir nümayəndə dəvət edin ki, püşkatmada iştirak edib rol seçsin. 

Həmçinin siz bəzi köməkçi ifadələr, işarələr verə, rolları təsvir edə bilərsiniz. Bir qrupun 
daxilində rollar həm müsbət, həm də mənfi ola bilər.

Qruplar üçün tapşırıq (5–10 dəqiqə):
 f Özünüzü seçdiyiniz rolda təsəvvür edin.
 f Öz rolunuzun qısa təqdimatını hazırlayın. Sizin “personajınız” müzakirə edilən 

məsələyə (mövzuya) necə yanaşır?
 f Rolunuzu ifa edin. Bunun üçün qrupdan bir və ya bir neçə nümayəndə seçin ki, 

rolunuzu sinifin qarşısında təqdim etsinlər.
 f Qrupların hamısının prezentasiyalarını dinləyin.
 f Kimin rollar üzrə təqdimatı daha inandırıcı idi?
 f Müzakirə edilən problemə qarşı kimin münasibəti dəyişdi? Niyə?

Mərhələ   4  (“Həllin axtarışı...”)

İştirakçılardan xahiş edin ki, “Razıyam”, “Razı deyiləm”, “Mövqeyimi müəyyən 
edə bilmirəm” qruplarına qayıtsınlar..

Qruplar üçün tapşırıq:
 f Rollarınızda qalaraq (indi hər qrupda bütün rollar təmsil olunur), bu ziddiyyətli 

problemin həllini tapmaq məqsədilə ümumi müzakirə təşkil edin. Müzakirəni 
elə keçirin ki, dəyərləri mühafizə edib maraqları qoruyaraq ictimai razılığa 
(konsensusa) gələ biləsiniz. Hər qrup problemin ən azı bir həllini təklif etməlidir.

 f Sinifə ümumi qərarınızı təqdim edin.
 f Kimin təkliflərinin daha maraqlı, səmərəli və perspektivli olduğunu müzakirə 

edin.
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Müzakirənin sonunda məşğələnin prosedurunun qısa müzakirəsini keçirmək olar:  
Sual verin:
— biz bu müzakirəni niyə keçirdik? 
— yeni nə öyrəndik? Müzakirə zamanı hansı bacarıqlara yiyələndik? Bu bacarıqları 

gündəlik həyatda necə istifadə etmək olar?
— bu problemdə hansı dəyərlər və maraqlar toqquşdu?
— müzakirə zamanı nə hiss edirdiniz?
— müzakirənin nəticələri sizi qane edir ya yox? Niyə?
— müzakirə edilən problem həll oluna bilər ya yox? Niyə hə/yox?...

“Şəbəkəli mişar” metodu (Mozaika, “Ciqso”)

Metod iştirakçılara qısa bir zamanda kifayət qədər məlumatı öyrənmək üçün birgə 
işləmək imkanı verir. İştirakçılar bir-birlərinə kömək edir və müxtəlif qruplarda bir-
birlərini əvəz edərək işləyə-işləyə bir-birlərini öyrədir.

İşin ardıcıllığı:
 f Müəllim dərsin mövzusunu elan edir. Mövzuda bir neçə bölmə var ki, onları 

araşdırmaq lazımdır (məsələn, 4-5 yarımfəsil).
 f İştirakçılar yarımfəsillərin sayına görə qruplara birləşirlər. Qrupları “adi” 

adlandıraq – 1, 2, 3, 4, 5. 
DİQQƏT: müxtəlif qeydlərlə nömrələr kəsilir və iştirakçılara paylanılır. Bu, 

iştirakçıları qruplara aid etməyə kömək edəcək. Məsələn, 25 iştirakçı “adi qruplara” 
kartoçkalarda yazılmış nömrələr üzrə, “ekspert qrupları”na isə hərflər üzrə birləşir 
(hərfləri üçbucaq, kvadrat, dairə, ulduzlarla əvəz etmək olar). Hər dəfə 5 nəfərdən ibarət 
5 qrup yaranır.

1А 1В 1C 1D 1E

2А 2В 2C 2D 2E

3А 3В 3C 3D 3E

4А 4В 4C 4D 4E

5А 5В 5C 5D 5E

 f Əvvəl iştirakçılar öz “adi” qruplarında işləyərək bir yarımfəsil üzrə məlumatı 
elə səviyyədə təhlil edir və mənimsəyirlər ki, “adi” qrupun hər bir iştirakçısı onu aydın 
şəkildə anlaya və izah edə, həmçinin digər iştirakçıları öyrədə bilsin. Yaxşı olar ki, 
qrupda sədr, taym-kiper (vaxta nəzarət edən) və hər bir iştirakçı tərəfindən materialın 
məzmununun dərk edilməsinə əmin olmaq üçün müəyyən suallarla müraciət edən 
şagird seçilsin. “Adi” qruplarda müzakirə zamanı yaranan əsas ideyaları qeyd etmək 
məqsədəuyğundur (15 dəqiqə).

 f Sonra müəllim iştirakçılara kartoçkalarda qeyd edilən hərflər üzrə “ekspert” 
qruplarına birləşməyi təklif edir.  Beləliklə, hər bir “ekspert” qrupunda hər bir “adi” 
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qrupun iştirakçısı var. Bu iştirakçılar “adi” qruplarda müzakirə edilən məsələlər üzrə 
ekspert qismində çıxış edirlər. 

 f Hər bir “ekspert” qrupun digər iştirakçılarına “öz” yarımfəslinin mahiyyətini 
qısa anladır, izah edir və sualları cavablandırır. “Ekspert” qrupunda iştirakçılar “adi” 
qrupların hamısının nümayəndələrindən məlumat əldə edirlər. Beləliklə, hər bir iştirakçı 
öyrənilən mövzunun bütün yarımfəsillərilə tanışdır (15 dəqiqə).

 f Məşğələnin axırıncı hissəsində iştirakçılar yenidən öz “adi” qruplarına qayıdaraq 
“ekspert” qruplarında öyrəndikləri yeni məlumatı bölüşürlər. İndi onların vəzifəsi 
yenidən məlumat mübadiləsi aparmaq, məlumatı ümumiləşdirmək və öyrənilən mövzu 
üzrə nəticələri qeyd etməkdən ibarətdir (10 dəqiqə).

 f Dərsin sonunda məşğələnin qısa müzakirəsi keçirilir və yekun vurulur (5 
dəqiqə).

“Qar topası” metodu (“İki – dörd – səkkiz”)

Metod o halda istifadə olunur ki, bütün iştirakçılar hər-hansı bir məsələni əvvəl 
cütlüklərdə, sonra dördlüklərdə, daha sonra isə səkkizliklərdə və s. müzakirə etməlidirlər. 
Metodun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, danışıqlar aparmağı, seçim etməyi və konsensus 
(razılıq) yaratmağı öyrədir.

İşin ardıcıllığı:
 f Mətnin oxunmasını təşkil edin.
 f Oxunmamışdan əvvəl iştirakçılara müzakirə üçün suallar təqdim olunur.
 f Cütlüklərdə işləyərkən iştirakçılar mətni oxuyur, suallara cavab verir və ümumi 

bir qərar qəbul edirlər. Onları xəbərdar edin ki, cütlüklər cavab və ya qərar 
verəndə mütləq razılığa (konsensusa) gəlməlidirlər.

 f Cütlükləri dördlüklərə birləşdirin və onlara qəbul edilmiş qərarları müzakirə 
etməyi təklif edin. Dördlüklərin üzvləri müzakirə edilən məsələ üzrə ümumi 
qərar qəbul etməlidirlər. 

 f Dördlükləri böyük qruplara birləşdirin, məsələnin müzakirəsi, mövqenin 
müəyyən edilməsi və ümumi bir qərarın qəbul edilməsi üçün vaxt verin.

Kiçik tədqiqat

Onun məqsədi iştirakçılara qərarın qəbul edilməsi prosesində fəal iştirak etmək və 
ona təsir göstərmək üzrə praktiki təlimat verməkdir.

Tədqiqatın mövzusunu seçək. Məsələn, “Mədəni-tarixi abidənin vəziyyəti”...
İşin ardıcıllığı:

Mərhələ  1  Aşağıdakı sxem üzrə mədəni-tarixi abidənin vəziyyətini qiymətləndirin:

 f Tarixi-mədəni abidənin keçmiş və bu günki vəziyyəti;
 f Onun tarixi və bədii dəyəri;
 f Bu abidədə keçmişdə və bu gün multikulturalizmin təzahürü;
 f Tikilinin məhvinə gətirib çıxaran və ya onun təyinatının dəyişdirilməsinə təsir 

göstərən amillər.
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Mərhələ   2  Qruplarda yaşadığınız rayonu, küçəni təhlil edin və burada hansı mədəni-tarixi 
abidələrin mövcud olduğunu müəyyən edin.:

 f Bu tarixi və mədəni abidələrin siyahısını tərtib edin;
 f Tədqiqat obyektini seçin və onun vəziyyətini qiymətləndirin;
 f Abidənin mühafizəsi/qorunub saxlanılması üzrə tədbirlər alqoritmini tərtib edin.

Mərhələ  3  Qruplarda suallar hazırlayın və ictimaiyyət nümayəndələri arasında (gənclər, 
orta nəslin nümayəndələri, təqaüdçülər və s.) seçdiyiniz tarixi abidənin 
vəziyyəti və qorunub saxlanılma imkanları haqqında sorğu keçirin.

Mərhələ  4  Araşdırılan obyektin vəziyyəti haqqında prezentasiya hazırlayın və onu 
sinifdə, məktəbdə, yaşadığınız rayonun ictimai yerində (meydanda, muzeydə, 
yerli şurada və s.) nümayiş etdirin. 

Mərhələ  5  Tarixi və mədəni abidələrin mühafizəsi məsələləri üzrə mütəxəssislərlə görüş 
təşkil edin. Abidənin yerli cəmiyyət üçün əhəmiyyətli olan funksional və 
simvolik istifadəsini nəzərə alaraq onun bərpasının zəruriliyini əsaslandıran 
plan-prospekt hazırlayın.

Mərhələ  6  Yerli idarəetmə/mərkəzi hakimiyyət orqanlarına müraciət yazın. Burada 
abidənin vəziyyəti haqqında məlumat verin və onun qorunub saxlanılması 
probleminin həlli yolunu təklif edin.

Mərhələ  7  Bu mövzuda yerli qəzetə məqalə təqdim edin.

“Venn diaqramı” metodu

Bu metod oxşar və fərqli cəhətlərə malik iki və daha çox aspektlərin təhlil və 
sintezini keçirməyə imkan yaradır. Diaqram bir-birilə kəsişən iki və daha çox çevrələrdən 
ibarətdir. Diaqramın kəsişən hissəsində müqa¬yisə olunan anlayış və ya hadisələrin 
ümumi cəhətləri əks edilir, kəsişməyən hissələrində isə fərqlər qeyd edilir.

İşin ardıcıllığı:
 f İştirakçılar cütlük və ya kiçik qruplarda işləyir.
 f Hər qrupa bir obyektin, anlayışın və ya hadisənin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən 

ibarət siyahı hazırlamağı tapşırın. 
 f Bütün qruplar birgə işləyirlər. Hər qrup öz siyahısını təqdim edir. İştirakçılar 

siyahılardan müəyyən edirlər ki, müqayisə edilən obyekt və ya anlayışların oxşar 
tərəfləri hansılardır.

 f İştirakçılar diaqramın hissələrini doldururlar
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Məsələn, mədəni təhsildə “Venn diaqramı” metodu müxtəlif xalqların mədəniy yət-
lərinin oxşar və fərqli cəhətlərini  müqayisə etməyə imkan yaradır.

“Yazılı müzakirə” metodu (1-ci variant)

Bu metod özündə bir neçə oxşar məsələni birləşdirən problemin təhlili üçün tətbiq 
oluna bilər. Bu cür məsələlərin araşdırılması bir neçə qrupun fikrinin əlavə edilməsi 
üsulu ilə baş verir.

İşin ardıcıllığı:
 f Problem səsləndirilir, məsələn: “Təhsilə az maliyyə sərf edilir”.
 f Ayrı-ayrı böyük vərəqlərdə 4 sual yazılır, məsələn: 

 1. Dövlət orqanları niyə kifayət qədər vəsait vermir? 
 2. Fiziki şəxslər niyə təhsilə vəsait ayırmır?
 3. Təhsil üçün sponsorları necə həvəsləndirmək olar? 
 4. Vəsait tapmaq olar, əgər...

 f Vərəqlər sinifin müxtəlif künclərində yerləşdirilir.
 f Hər bir qrupa fərqli rənglərdə 1 marker verilir.
 f Qruplar bir-bir vərəqə yaxınlaşır, sualları müzakirə edir, cavablarını qeyd edir və 

digər vərəqə keçirlər.
 f Əgər qrup əvvəlki qrupların fikri ilə razıdır, o, qeydlərin yanında “müsbət” (+) 

işarəsi qoyur, sonra isə öz ideyalarını əlavə edir.
 f Bütün qruplar vərəqlərin hamısı ilə işləyəndən sonra məşğələ sona çatır.
 f Hər qrup yanında durduğu vərəqi müzakirə edərək məlumatı təqdim edir. 

Beləliklə, sinifdə bütün problemin təhlili və həlli səsləndirilir.

“Yazılı müzakirə” metodu (2-ci variant) — “Səssiz müzakirə”

Dərsin əvvəlində müəllim üç vərəq yerləşdirir. Bu vərəqlərdə müzakirə edilən 
problem üzrə hər-hansı mövqe aydın müəyyən edilib. Bundan sonra müəllim şagirdləri 

liderlik etmək,  
insanları öz rəhbərliyi 

altında toplamaq  
bacarığı, lakin “quru”  

elmi hesabatlar,  
açıq qəddarlıq,  

krala xidmət bəhanəsilə 
soyğunçuluq,  

xristianlığın zorla 
yayılması.

ədəbi istedad, 

ekspedisiyalarda 

gördüklərinin maraqlı 

təsvirləri, görünür ki, bədii 

məqsədlərlə bəzi şişirtmələr, 

onun adını əbədiləşdirən 

aforizmlər.

Tanınmış  

səyahətçi və kəşfçi, 

fəaliyyət həvəsi, fəal 

həyat mövqeyi, azart, 

macəra istəyi, elmə 

verdiyi böyük töhfələr, 

yerli əhaliyə qarşı 

nifrət hissi.

Kolumb Vespuççi
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yazılı müzakirənin mövzusu, mövqelər, müzakirənin aparılma üsulu ilə tanış edir və 
imkan yaradır ki, şagirdlər müzakirənin təşkili və aparılması ilə bağlı dəqiqləşdirici 
suallar versin. 

Mövzunun müzakirəsi aşağıdakı formada baş tutur:
 f Şagirdlər hər üç vərəqə yaxınlaşıb onların məzmunu ilə tanış olur və onu götür-

qoy edirlər.
 f Vərəqlərin birində bu və ya digər mövqenin lehinə və ya əleyhinə tezis və yaxud 

dəlil qeyd etməyə hazır olan iştirakçı flomaster götürür, öz adını qeyd edir, iki nöqtə 
qoyur, dəlil və ya tezisi qeyd edir, sonra isə digər vərəqlərə üz tutur ki, orada yazılan 
tezislərə öz münasibətini bildirsin.

 f Müzakirə zamanı iştirakçılar digər şagirdlərin qeyd etdiyi dəlil və tezislərlə 
tanış olurlar. Onlar həmçinin artıq qeyd edilmiş fikirlərə yazılı şəkildə fikirlərini bildirə 
bilərlər: iştirakçı öz adını yazır, ox işarəsi qoyur və əvvəl yazılmış tezisin müəllifinin adını 
qeyd edir. Bu cür qeydlər bütün şagirdlərə təqdim edilən dəlil və tezislər arasında əlaqəni 
görməyə, məntiqi ititrməməyə və mövzudan kənara çıxmamağa imkan yaradacaq.

 f Səssiz müzakirə 30 dəqiqə ərzində davam edir. 
 f Müzakirə başa çatandan sonra müəllim iştirakçılarla bir yerdə dərsi yekunlaşdırır.

Nəyə DİQQƏT yetirmək lazımdır:
 f Hər bir iştirakçı öz fikrini vərəqə aydın şəkildə yazmalıdır;
 f İştirakçılar bir-birilərilə söhbət etmir, müzakirə prosesi yazılı formada keçirilir.

“Ötürülən vərəq” metodu

Bu texnika problemlərin həlli zamanı maksimal sayda məlumatın və ya ideyaların 
toplanması üçün istifadə olunur. Bu metod “Yazılı diskussiya”nın bir variantıdır. 
Onun fərqi bundan ibarətdir ki, qruplar vərəqdən vərəqə keçmir, vərəqləri bir-birlərinə 
ötürürlər.
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“Ümumi tarix. Mədəni dialoqlar” layihəsinin iştirakçıları

Vaqif Abasov (müəllif) — Bakı şəhəri 87 saylı orta məktəbin tarix 
müəllimidir. Layihənin seminar və təlimlərində, həmçinin müxtəlif 
beynəlxalq konfrans və təlimlərdə iştirak edib.

Arzu Abbasova (bir sıra material təqdim edib) — Bakı şəhərinin 
C.Cahangirov adına 4 saylı məktəbin tarix və ictimai elmlər müəlliməsi.

Gülnarə Abidi (müəllif) — Azərbaycan Tarix Müəllimləri İctimai Birliyinin 
idarə heyətinin üzvü və sədr müavinidir. Bakı Dövlət Universitetində tədris 
metodikası üzrə dərs deyir, 16 saylı məktəb və texniki-humanitar liseyin 
tarix müəllimidir. Bir sıra məqalənin müəllifidir.

Kərim Abidi (milli koordinator) — Bakı şəhəri 31 saylı orta məktəbin 
direktorudur. Bir sıra tədqiqat layihələrinin iştirakçısı olub. Azərbaycan 
Tarix Müəllimləri İctimai Birliyinin sədridir. Orta və ali məktəblər 
səviyyəsində, həmçinin böyüklərin təhsili sahəsində tarix müəllimi kimi 
çalışıb.
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Fual Ağayev (milli redaktor, müəllif, həmmüəllif) — AMEA Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşıdır. Hazırda muzeyin Azərbaycan 
tarixinin elmi ekspozisiyası şöbəsinin kiçik elmi işçisidir. Maraq dairəsi — 
dövlət-din münasibətlərinin tarixi, etnik tarix, hərbi tarix.

Aydın Aslanov (müəllif) — tarix elmləri namizədi, dosent, Bakı Pedaqoji 
Kadrların İxtisasartırma və Yenidən Hazırlanma İnstitutunun Sosial elmlər 
kafedrasının müdiridir. Rus dilində Azərbaycan tarixi üzrə dərs vəsaiti, 
tarix üzrə 45-dən artıq elmi məqalə və 10 metodiki vəsaitin müəllifidir.

Vera Balan (müəllif) — Moldovanın Yalovenı şəhəri “Petre Ștefănucă” 
Nəzəri liseyinin direktoru, tarix və mülki hüquq fənlərini tədris edir. 
Tarix üzrə iş dəftərləri və ibtidai və gimnaziya təhsili üçün müasirləşmiş 
proqramın həyata keçirilməsi üzrə metodiki dərsliyin həmmüəllifidir. 
Moldova Gənc Tarixçiləri Assosiasiyasının (ANTIM) üzvüdür.

Karen Bayramyan (müəllif) — Ermənistan Mədəniyyət Nazirliyinin 
Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Qorunması üzrə Agentliyin şöbə 
müdiridir. 2001-2014-cü illərdə Yerevan şəhərinin bir sıra məktəblərində 
müəllim işləyib. Ermənistan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İnstitutunun aspirantıdır.

Helisabed Busxrikidze (müəllif) — İ.Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət 
Universitetinin Pedaqoqika və psixologiya fakültəsinin doktorantıdır. 
Tbilisi klassik gimnaziyası və Tbilisi şəhərinin birinci eksperimental 
məktəbinin tarix və ictimai elmlər müəllimidir. Gürcüstan Tarix Müəllimləri 
Assosiasiyasının (GAHE) fəal üzvüdür.
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Amiran Camahidze (milli koordinator, müəllif və həmmüəllif) — 
Tbilisi klassik gimnaziyasının tarix və cəmiyyətşünaslıq müəllimidir. 
Gürcüstan Tarix Müəllimləri Assosiasiyasının (GAHE) banilərindən biridir. 
Tbilisi Dövlət Universitetinin Humanitar elmlər fakültəsinin doktorantıdır. 
Regional və beynəlxalq layihələrin iştirakçısı, EUROCLIO -nun təlimçisidir.

Otar Canelidze (müəllif) — tarix elmləri doktoru, professor, Gürcüstan 
Tarixçiləri Milli Konqresinin üzvü, Gürcüstan Tarix Müəllimləri 
Assosiasiyasının (GAHE) fəal üzvüdür. Bir çox elmi əsər, tarix üzrə ali və 
orta tədris müəssisələri üçün dərsliklərin müəllifidir.

Nəzmin Cəfərova (müəllif, tərcüməçi) — sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 
doktorudur. 2004-2015-ci illərdə AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin əməkdaşı olub. AMEA Rəyasət 
Heyəti Aparatının İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin aparıcı mütəxəssisidir 
(tərcüməçi). 45-dən artıq elmi tezis və məqalənin müəllifidir.

Pavel Çerbuşka (milli redaktor, müəllif, tərcüməçi) — pedaqoji elmlər 
doktoru, Moldova Elmlər Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən 
liseyin müəllimi və direktor müavinidir. Tarix və vətəndaşlıq təhsili üzrə Milli 
Proqramın həmmüəllifi, 40-dan artıq dərsliyin və 100-dən artıq məqalənin 
müəllifidir. Müəllim və məktəb rəhbərlərinin yenidən hazırlanması üzrə 
milli təlimçidir.

Artak Xaçatryan (müəllif) — Yerevan Dövlət Universitetinin aspiranturasını 
bitirib. Cənubi Qafqaz ərazisində münaqişələr problemlərilə məşğul olur. 
Elmi məqalə və nəşrlərin müəllifi, Cənubi Qafqaz ərazisində vətəndaş 
təşəbbüsləri çərçivəsində keçirilən respublika səviyyəli konfrans, seminar 
və dəyirmi masaların iştirakçısıdır.
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Samirə İsgəndərova (müəllif) — Bakı şəhəri 102 saylı məktəbin tarix 
müəllimidir. Bakı şəhəri Binəqədi rayonunun ştatdankənar metodistidir. 
2012-ci ildə “Ən yaxşı açıq dərs” müsabiqəsində ІІ-ci yeri tutub. 2013-cü 
ildə Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsinə görə Fəxri fərmanla təltif edilib.

Lela Kakaşvili (müəllif) — Qori şəhərinin 8 saylı məktəbinin tarix, 
vətəndaş təhsili və mədəniyyət müəllimidir. Şida Kartli regionunun Tarix 
Müəllimləri Assosiasiyasının sədridir. İnteraktiv və digər müasir tədris 
üsullarını fəal istifadə və təbliğ edir.

Varvara Kiper (müəllif) — Moldovanın Orxey şəhərinin “O.Gibu” 
Nəzəri liseyinin tarix və vətəndaşlıq tərbiyyəsi müəllimidir. Yerli tarix, 
mədəniyyətin dəyər əsası, vətəndaş cəmiyyəti və tarixin öyrənilməsi üzrə 
layihələrin iştirakçısıdır.

İrina Kostyuk (redaktor, buraxıcı redaktor) — Lvov Diplomdan sonrakı 
Pedaqoji Təhsil üzrə Vilayət İnstitutunun əməkdaşı, müəllimdir. Bir 
sıra dərs vəsaitinin həmmüəllifi və redaktoru, tarix üzrə Milli Standartın 
və tədris proqramlarının həmmüəllifi, tarix tədrisi metodikası üzrə 
çoxsaylı məqalələrin müəllifidir. Beynəlxalq layihələrin təlimçisi və 
əlaqələndiricisidir.

Olqa Kovalevskaya (müəllif) — tarix elmləri doktoru, Ukrayna MEA-
nın Ukrayna Tarixi İnstitutunun aparıcı elmi işçisidir. 170-dən artıq elmi, 
elmi-populyar, tədris-metodiki və publisistik əsərin müəllifidir. Əsas elmi 
maraqları Ukrayna tarixi, tarixşünaslıq və xüsusi tarixi fənnlər ilə bağlıdır. 
20 ildən artıqdır ki, pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur.
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Aleksandra Kozoroq (milli redaktor, müəllif, həmmüəllif) —  
ali kateqoriyalı tarix və ictimai elmlər müəllimi, metodist, təlimçidir. 
“Nova Doba” Ümumukrayna Tarix və İctimai Elmlər Müəllimləri 
Assosiasiyasının üzvüdür. Tarix və vətəndaş təhsili sahəsində  
tədris-metodiki vəsaitlərin həmmüəllifidir.

Yuliya Kuşneryova (baş redaktor) — Moskva şəhəri 1567 saylı 
gimnaziyanın müəllimi, “Tarix müəllimləri birliyi” regionlararası ictimai 
birliyin idarə heyətinin sədridir. Məktəblər üçün dərs vəsaitləri, rəqəmsal 
tədris resursları və tarix fənninin tədrisi problemləri üzrə əsərlərin 
müəllifidir. Bir sıra beynəlxalq təhsil layihələrinin eksperti, müəllifi və 
təlimçisidir.

Mxitar Qabriyelyan (milli koordinator, müəllif) — tarix elmləri namizədi, 
Yerevan Dövlət Universitetinin dosentidir. Sosial-mədəni transformasiya 
problemləri, Cənubi Qafqaz ərazisində münaqişələr, antropologiya, 
identiklik və millətçilik və digər sahələr üzrə 9 monoqrafiya və 50-dən 
artıq elmi əsərin müəllifidir. Beynəlxalq konfransların iştirakçısıdır. 

Aysel Qocayeva (layihənin meneceri) — EUROCLIO-nun əməkdaşı, 
“Ümumi tarix. Mədəni dialoqlar” layihəsinin idarə edilməsinə görə 
məsuliyyət daşıyırdı. EUROCLIO-nun beynəlxalq təlimləri və millətlərarası 
layihələrinin təşkilində yaxından iştirak edir.

Nataliya Qolosova (müəllif) — Lvov şəhərinin 38 saylı məktəbin tarix 
və hüquq müəllimidir. Metodist müəllim, “Nova Doba” Ümumukrayna 
Tarix və İctimai Elmlər Müəllimləri Assosiasiyasının idarə heyətinin üzvü, 
müəllim, inzibatçı, tələbə və şagirdlər üçün beynəlxalq və ümumukrayna 
seminarlarının təlimçisi, orta məktəblər üçün vətəndaşlıq təhsili üzrə 
vəsaitlərin həmmüəllifidir.
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Lyudmila Qurskaya (müəllif) Moldovanın Qloden şəhərinin L.Tolstoy 
adına Nəzəri liseyinin tarix və vətəndaşlıq tərbiyyəsi müəllimidir. 10 ildən 
artıqdır ki, ANTİM ilə əməkdaşlıq edir. Tarix və vətəndaşlıq tərbiyyəsi 
fənnlərinin tədrisində interaktiv texnologiyaların tətbiqi üzrə əsərlərin 
müəllifidir. Moldova Respublikasının “İlin müəllimi” ilk müsabiqəsinin 
laureatıdır.

Dzintra Liyepinya (redaktor) — tarix və politologiya müəllimi, Latviya 
Tarix Müəllimləri Assosiasiyasının üzvü, bir sıra məqalələrin müəllifi və 
tarix fənninin tədrisi üzrə müəllimlər üçün bir neçə kitabın həmmüəllifi, 
layihənin tarix fənninin tədrisində müasir üsul və texnologiyaların tətbiqi 
üzrə və EUROCLIO-nun layihələrində yerli koordinator rolunda çıxış edib, 
ekspert və redaktordur.

Besik Lordkipanidze (milli redaktor, müəllif) — tarix elmləri doktoru, 
Gürcüstan Tarix Müəllimləri Assosiasiyasının (GAHE) həmtəsisçisidir. 50-
dən artıq əsərin, o cümlədən elmi məqalə, milli tədris proqramı, tarix üzrə 
dərslik və metodiki vəsaitlərin müəllifi və həmmüəllifidir.

Timur Lukin (milli koordinator) — Moldova Dövlət Universitetinin 
Beynəlxalq münasibətlər, siyasi və inzibati elmlər fakültəsinin tələbəsidir. 
Beynəlxalq məktəb və konfranslarda iştirak edib. Elmi maraqları 
beynəlxalq münasibətlər tarixi ilə bağlıdır.

Lyudmila Males (müəllif) — sosiologiya elmləri doktoru, müəllimədir. 
100-ə yaxın əsərin, o cümlədən gender və çoxmədəniyyətlilik problemi, 
ailə, demoqrafiya və identikliyin tədqiqi üzrə metodiki vəsaitlərin müəllifidir. 
“Ali məktəbdə tədris” kursunu aparır, tələbələri interaktiv tədris üsulları ilə 
tanış edir.
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Mikael Malxasyan (müəllif) — Yerevan Dövlət Universitetinin 
Ermənistan tarixi kafedrasının aspirantıdır. YDU-nin Tələbə elmi 
birliyinin sədridir. Universitetdə və “Kvant”gimnaziyasında dərs deyir.  
5 monoqrafiya və 40-dək elmi məqalənin müəllifidir.

Nataliya Markus (müəllif) — Ukraynanın Kozova şəhərinin 1 saylı 
məktəbin tarix müəllimi, “Nova Doba” Ümumukrayna Tarix və İctimai Elmlər 
Müəllimləri Assosiasiyasının üzvüdür. Müxtəlif layihələr çərçivəsində 
dərs materiallarının işlənib hazırlanmasında iştirak edib. Beynəlxalq təlim 
proqramları və seminarların iştirakçısıdır.

Nikol Marqaryan (milli redaktor, müəllif) — tarix elmləri namizədi, 
Yerevan Dövlət Universitetinin dosentidir. Onomastika problemləri 
üzrə 2 monoqrafiya və 50-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. Mədəniyyət 
nəzəriyyəsi və onun tətbiqi aspektləri, kulturologiya problemləri ilə məşğul 
olur. YDU-də ümumi və xüsusi kurslar aparır, beynəlxalq konfranslarda 
iştirak edib.

Yelene Medzmariaşvili (redaktor) — Tbilisi Dövlət Universitetinin 
Humanitar elmlər fakültəsinin professorudur. 80-dən artıq əsərin,  
o cümlədən kitab, tarix dərslikləri, tarixi didaktika, qadın məsələsi  
tarixi və mühacirət problemləri üzrə məqalələrin müəllifidir.  
Beynəlxalq konfrans və layihələrin iştirakçısı olub.

Lyuba Melnik (müəllif) — tarix və vətəndaşlıq təhsili müəllimidir. Tarix 
və vətəndaşlıq tərbiyyəsi fənnlərinin tədrisi metodikası üzrə məqalələrin 
müəllifi və həmmüəllifidir. 1-ci didaktik dərəcənin sahibidir.
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Oksana Mixeyeva (müəllif, tərcüməçi) — tarix elmləri doktoru, professor, 
orta və ali məktəblərdə dərs deyir. Tarix, şəhərin sosiologiyası, deviant 
davranış, tədrisin aktiv üsulları üzrə 100-dən artıq elmi və metodiki əsərin 
müəllifidir.

Madona Mikeladze (müəllif) — pedaqoqika doktoru, Şota Rustaveli 
adına Batumi Dövlət Universitetinin assosiativ professoru, Təhsil 
fakültəsinin dekanıdır. Gürcü Tarix Müəllimləri Assosiasiyasının (GAHE) 
filialının rəhbəri, təlimçidir. Beynəlxalq seminar və konfransların iştirakçısı 
olub. Elmi əsərlərin müəllifi və dərs vəsaitinin həmmüəllifidir.

Nuqzar Molaşvili (müəllif) — Tbilisi şəhəri 42 saylı məktəbin tarix 
müəllimidir. Tarix, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi işçisi olub. 
Tbilisi şəhərinin Tarix Müəllimləri İttifaqının sədridir. Bir sıra elmi, metodiki 
və məşhur əsərlərin müəllifidir.

Serjiu Mustyatse (milli koordinator) — “İon Kryanqe” Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin Tarix və coğrafiya fakültəsinin dekanı, Moldova Gənc 
Tarixçilər Assosiasiyasının (ANTİM) prezidentidir. Tarix, arxeologiya, 
mədəni irs və məktəb dərsliklərinin təhlili sahəsində 6 kitab və 200-dən 
artıq elmi məqalənin müəllifidir.

Anjela Muşenko (müəllif) — Moldovanın Soroki şəhərinin “İon Kryanqe” 
liseyinin tarix və cəmiyyətşünaslıq müəllimidir. Moldova Gənc Tarixçilər 
Assosiasiyasının (ANTİM) üzvüdür. Elmi maraqları Moldovada etnik və 
dini azlıqlar ilə bağlıdır.
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Rodika Nastas (müəllif) — M.Kotsyubinski adına Nəzəri Liseyin tarix və 
vətəndaşlıq tərbiyyəsi üzrə dərs deyir. İ.Kranqe adına Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin doktorantıdır. Moldova Gənc Tarixçilər Assosiasiyasının 
(ANTİM) üzvü, elmi məqalələrin müəllifidir. Beynəlxalq layihə, seminar və 
təlimlərdə iştirak edib.

Yekaterina Odajiu (müəllif) — tarix və vətəndaşlıq tərbiyyəsi müəlliməsi, 
Boroqanı kəndinin (Moldova) Tarix və etnoqrafiya muzeyinin banisi və 
direktorudur. VIVERE təşkilatı (İsveçrə) ilə birlikdə mədəniyyət və tərbiyyə 
sahəsində keçirilən layihələrin əlaqələndiricisidir. 

Aykaz Oqanesyan (milli koordinator, müəllif) — tarix elmləri 
doktoru, Yerevan Dövlət Universitetinin Ermənistan tarixi kafedrasının 
professorudur. Mesrop Maştots adına Matenadaran — Qədim Əlyazmalar 
İnstitutunun direktorunun məsləhətçisidir. 5 monoqrafiya və 70-dən çox 
elmi məqalənin müəllifidir.

Liliya Oqanesyan (müəllif) — Yerevan Dövlət Universitetinin Fransız 
filologiyası kafedrasının laborantıdır. 2007–2013-cü illərdə Yerevan 
Dövlət Universitetinin Ermənişünaslıq tədqiqatları İnstitutunun elmi işçisi 
olub.

Qrant Oqanyan (müəllif) — Mesrop Maştots adına Matenadaran — 
Qədim Əlyazmalar İnstitutunun aspirantıdır. 
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Olqa Pedan-Slepuxina (milli koordinator, müəllif və həmmüəllif) — 
metodist müəllim, Lvov şəhəri 65 saylı məktəbin müəllimidir. “Nova 
Doba” Ümumukrayna Tarix və İctimai Elmlər Müəllimləri Assosiasiyasının 
üzvü, tədris-metodiki vəsaitlərin müəllifi və həmmüəllifi, təlimçidir. Milli və 
beynəlxalq seminar və təlim proqramlarının iştirakçısı olub.

Lali Pirtsxalava (bir sıra material təqdim edib) — Gürcüstan 
Universitetinin Humanitar fakültəsinin professorudur. Tarix üzrə 60-
dan çox elmi məqalə və məktəb dərsliklərinin müəllifi, Gürcüstan Tarix 
Müəllimləri Assosiasiyasının (GAHE) “Tarixçi” jurnalının redaksiya 
heyətinin üzvüdür.

Rauf Rəcəbov (milli koordinator) — şərqşünas və politoloq, “3rd 
View” (Beyin Mərkəzinin) baş redaktorudur. Qlobal, regional, enerji, 
nəqliyyat və informasiya təhlükəsizliyi, münaqişələr, vətəndaş cəmiyyəti 
və vətəndaşlıq təhsili sahəsində 600 əsərin müəllifi, həmçinin Cənubi 
Qafqaz tarixi üzrə 5 kitabın redaktorlarından biri və həmmüəllifidir.

Rəcəbova Nərmin (müəllif) — müəllim, məqalələrin və üç elmi tədqiqatın 
müəllifidir. Layihənin işçi görüşlərinin, tarix və vətəndaşlıq təhsili üzrə 
beynəlxalq seminar və konfransların fəal iştirakçısı olub.

Vera Saakyan (müəllif) — Mesrop Maştots adına Matenadaran — 
Qədim Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi və aspirantıdır.
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Luçiya Sava (müəllif) — tarix elmləri namizədi, Kişinyov şəhəri “İon 
Kryanqe” Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ümumi tarix kafedrasının 
dosentidir. Müasir Moldova və dünya tarixi üzrə 35-dən çox tədqiqat və 
elmi məqalənin müəllifidir.

Stiven Stigers (layihənin meneceri) — “Ümumi tarix. Mədəni dialoqlar” 
layihəsinin ümumi idarə edilməsi üçün məsuliyyət daşıyan EUROCLIO 
proqramlarının direktorudur. Historiana layihəsinin təşkilatçısı və 
koordinatorudur; 15 ilə yaxındır ki, əsasən Avropa ölkələrində tədris 
layihələrinin təşkil edilməsində iştirak edir.

Manana Şekiladze (xəritələrin tərtibatçısı) — Tbilisi şəhərinin Avropa 
məktəbinin müəllimidir, Gürcüstan Tarix Müəllimləri Assosiasiyasının 
(GAHE) vitse-prezidentidir. Tarix dərsliklərində xəritələrin tərtibatçısı, 
metodist, təlimçidir.

Nodar Şoşiaşvili (müəllif) — bir sıra beynəlxalq elmi konfransların 
iştirakçısıdır. Hal-hazırda dissertasiya üzərində işləyir. Elmi işlə yanaşı 
pedaqoji fəaliyyət ilə də məşğul olur.

Ruzanna Tsaturyan (müəllif) — Ermənistan Respublikasının MEA-nın 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi işçisidir. Müasir Zaqafqaziya 
cəmiyyətlərində qida antropologiyası, gender problemləri üzrə 2 mono-
qrafiya və 10-dan artıq nəşrin müəllifi və həmmüəllifidir. Millətçilik, 
identiklik problemləri ilə məşğul olur. Bir çox beynəlxalq konfransların 
iştirakçısı olub.
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Nana Tsixistavi (milli koordinator) — tarix elmləri doktoru, Gürcüstan 
Tarix Müəllimləri Assosiasiyasının prezidentidir (GAHE). 1990-cı ildən 
Gürcüstanın universitetlərində çalışır. Tarix təhsili sahəsində beynəlxalq 
layihələrin iştirakçısı, təlimçi, bir çox tarix və vətəndaşlıq təhsili üzrə 
beynəlxalq konfransların iştirakçısı olub.

Tatyana Tsiqanu (müəllif) — A.İ.Kuz adına Nəzəri Liseyin tarix müəllimi 
və direktor müavini, təhsil sahəsində bir neçə məqalənin müəllifi, təhsil 
sahəsində müxtəlif bələdiyyə komissiyalarının üzvüdür. Hazırda tarix 
tədrisinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə məlumatın strukturlaşdırılması 
üsulları üzərində işləyir.

Polina Verbitskaya (milli koordinator, müəllif) — pedaqoji elmlər 
doktoru, “Lvov politexnikası” Milli Universitetin Ukrayna tarixi kafedrasının 
professoru, “Nova Doba” Ümumukrayna Tarix və İctimai Elmlər Müəllimləri 
Assosiasiyasının icraçı direktoru, EUROCLIO-nun səfiri, 100-dən artıq 
elmi əsərin müəllifidir.

Vera Vrabiye (müəllif) — tarix, mədəniyyət tarixi və vətəndaşlıq 
tərbiyyəsi müəllimi, Moldova Gənc Tarixçilər Assosiasiyasının (ANTİM) 
üzvüdür. Tarix, vətəndaşlıq tərbiyyəsi və bu fənnlərin tədris metodikası 
üzrə əsərlərin müəllifi və həmmüəllifidir.

Anjela Zyama (müəllif) — Moldovanın Soroki şəhərinin “K.Stere” Nəzəri 
liseyinin tarix və vətəndaşlıq fənlərini tədris edir, Moldova Gənc Tarixçilər 
Assosiasiyasının (ANTİM) üzvü, tarix fənninin tədrisində interaktiv 
üsulların istifadəsini dəstəkləyən məqalələrin müəllifidir.



Главный редактор Юлия Кушнерева

Выпускающий редактор Ирина Костюк

Художественное оформление, дизайн Ольга Борисенко 

Макетирование и верстка Ольга Борисенко, Дария Головко

Nəşr pulsuz yayılır

Перекресток культур. Страны Черноморского региона и общественно-политические  
изменения в ХІХ–ХХ вв. Пособ. для учителя / Коллектив авторов / EUROCLIO /. — 168 c.  
Формат 60х84/8. Гарнитура Тimes New Roman. Усл. изд. лист. 19,53.



Dərs vəsaiti. 384 s. Müəllim üçün vəsait. 168 s.

Nəşr pulsuz yayılır

П
ЕРЕКРЕС

ТО
К  КУЛЬТУР

П
о

с
о

б
и

е
 д

л
я

 у
ч

и
те

л
я

http://euroclio.eu/crossroad-of-cultures


