
«Sağlam təhsil-sağlam millət» layihəsi



MTTM

Bu şəkillər sizə nə deyir?

Presenter
Presentation Notes
Flipçartda qeyd edilən cavablar şəkillərlə əlaqələndirilir. 



MTTM

Məktəbyaşlı uşaqlar oyaq vaxtın 25%-ni məktəb 
divarları arasnda keçirir. 

1 il - 365 gün 

5 günlük təlimdə -172 dərs 
günü   - ilin 47 %-i

6 günlük təlimdə - 208 dərs 
günü    - ilin 57 %-i 



Müqayisə edin  ( I qrup)

Presenter
Presentation Notes
Bu fəaliyyətin sonunda vurğulanan məsələ: Hər iki masa müqayisə edilərkən onlarının  quruluşunun şagirdlərin fiziki sağlamlığına təsiri müzakirə ediləcək. 



Müqayisə edin (II qrup)

Presenter
Presentation Notes
Bu fəaliyyətin sonunda vurğulanan məsələ: Sinifləərdə şagird sıxlığının, onların oturma vəziyyəti və  hərəkət məhdudiyyətinin dinamik inkişafda olan  uşaqların fiziki-psixi sağlamlığına  mənfi təsiri məsələləri müsakirə ediləcək. 
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Müqayisə edin (III qrup)

Presenter
Presentation Notes
Bu fəaliyyətin sonunda vurğulanan məsələ : Ayaq üstdə durmaqla əldə edilən fəaliyyət sərbəstliyi şagirdlərin daha da fəallaşması və  birgəfəaliyyət imkanlarının genişlənməsinə təsiri müzakirə ediləcək. 
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Müqayisə edin (IV qrup)

Presenter
Presentation Notes
Bu fəaliyyətin sonunda vurğulanan məsələ: Sinif otaqları tərtibat və təchizat baxımından müqayisə ediləcək. İstənilən avadanlıqdan  limitsiz istifadənin uşaqların sağlamlığına təsiri məsələləri  müzakirə ediləcək.  
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Müqayisə edin ( V qrup)

Presenter
Presentation Notes
Bu fəaliyyətin sonunda vurğulanan məsələ: Sinif otaqları tərtibat və təchizat baxımından müqayisə ediləcək. Fərqli cəhətlərlə bağlı mülahizələr yürüdüləcək. Fərqliliklərin uşaqların sağlamlığıda rolu vurğulanacaq. «Fərqli mühit fərqli təlim şəraiti yaradır» müzakirə ediləcək.
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Müqayisə edin ( VI qrup)

Presenter
Presentation Notes
Ənənəvi siniflərdə tibbi-qigiyenik baxımdan qeyri-sağlam tədris mühiti, psixoloji mühit  ST siniflərdə yaradılmış mühitlə müqayisə edilir. Sinfin texmini ölşüsü;Uşaqların sayı;Üst geyimlərinin asılması şəraitiUşaqların əhvali-ruhiyyəsi (psixoloji durumu)
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Sağlam təhsil texnologiyalarının tətbiqi

2014-2015 6 məktəbin  15 sinfində 
2015-2016  35 məktəbin 53 sinfində
Cəmi:          35 məktəbin  68 sinfində
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Tədqiqatın məqsədi:
Tətbiq edilən «Sağlam təhsil texnologiyaları»nın səmərəlilik səviyyəsinin
tibbi-gigiyenik, psixoloji, sosioloji və pedaqoji baxımdan dəyərləndirilməsi və
təkmilləşdirilməsi
Tədqiqatın həcmi: Bakıda 23, 26, 83, 114, 214 nömrəli,

Sumqayıtda 31nömrəli məktəblər;

Mövcud vəziyyət öyrənilmişdir.

Sahələr

Şagirdlərin sayı 

Cəmi
Sağlam Təhsil Sinifləri Ənənəvi siniflər

Tibbi -gigiyenik 300 1113 1413
Psixoloji 300 300 600
Sosioloji 95 95 190
Pedaqoji 283 941 1224

Presenter
Presentation Notes
Nəticlər təqdim ediləcək



«Saglam təhsil – sağlam millət» 
layihəsi çərçivəsində aparılan tibbi-gigiyenik

tədqiqatlar
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Tədris ili ərzində oğlanlarda fiziki inkişaf 
səviyyəsinin dəyişilməsi 
(2014/2015-ci tədris ili, oktyabr-may) %-lə



MTTM

Tədris ili ərzində qızlarda fiziki inkişaf 
səviyyəsinin dəyişilməsi 
(2014/2015-ci tədris ili, oktyabr-may) %-lə



MTTM

Tədris ili ərzində məktəblilərin qamətinin
dəyişilməsi (V.F.Bazarnıy metodu – döş-kürək testi) %-lə



MTTM

Tədris ili ərzində uzaqdan görmə itiliyinin
dəyişilməsi (2014/2015-ci tədris ili, oktyabr-may) %-lə
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Aparılan tədqiqatlar göstərdi ki...

Tibbi-gigiyenik tədqiqatların nəticələri:“Sağlam təhsil” siniflərində

yaradılan sağlam tədris şəraiti – uşaqların fizioloji xüsusiyyətlərinə

uyğun olan mebel və diğər avadanlıqların istifadəsi, sinifdə şagird

sayının optimallaşdırılması, hərəki fəallıq, gigiyenik normativlərə uyğun

işıqlanma təhsilalanların fiziki inkişafınа müsbət təsir göstərərək,

əvvəldən bu istiqamətdə yaranmış bir sıra sağlamlıq problemlərinin

azalmasına zəmin yaradır.



«Saglam təhsil – sağlam millət» 
layihəsi çərçivəsində aparılan psixoloji

tədqiqatlar
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1) Diqqətin köçürülməsi üçün D.Vekslerin
«Şifrələmə» testi
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2) İntellektin potensialı - P.Rjiçanın (TİP) 
metodikası
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3) D.Etkindin emosional münasibətlər testi

“Mən” obrazı
STS -70 %  
Ənənəvi - 68%  

Sinfə münasibət
STS - 80% 
Ənənəvi-70 %

“Müəllim” obrazı
STS və Ənənəvi -

76%
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Aparılan tədqiqatlar göstərdi ki...

Psixoloji tədqiqatların nəticələri: Sağlam təhsil siniflərinin şagirdləri 

üçün yaradılan sağlam mühit, onların qeyd edilən məsələlər baxımından 

hərtərəfli inkişafına şərait yaradır: 

• intellektin  (STS- 40,7%, ənənəvi-34,8%), 

• diqqətin keçirilməsinin  ( STS- 42,1%, ənənəvi- 35,9) 

• sağlam emosional münasibətlərin (STS-80%, ənənəvi- 60%)



«Saglam təhsil – sağlam millət» 
layihəsi çərçivəsində aparılan sosioloji

tədqiqatlar
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Rene Jil üsulu ilə şəxslərarası münasibətlər
üzrə araşdırmaların nəticələri
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N.Luskanovanın «Məktəb motivasiyasının 
qiymətləndirilməsi» anketi 

• Anket 10 sualdan ibarətdir. Beş kateqoriya üzrə aşağıda qeyd edilən 
məsələlər baxımından araşdırmalar aparılmışdır:  

• ilk sosial qrup olan məktəbə marağın, sosial adaptasiyanın 
müəyyənləşdirməsi; 

• Uşaqların “şagird-müəllim”, “şagird-şagird” münasibətlərini qurmaq 
məqsədi ilə sosial bacarıqlara yiyələnməsi;

• Müəllimə və sinif yoldaşlarına münasibəti.

Bal Göstəricilər
10 və daha az Çox aşağı
10-14 Aşağı
15-19 Orta
20-24 Yüksək
25-30 Çox yüksək 
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N.Luskanovanın «Məktəb motivasiyasının 
qiymətləndirilməsi» anketi 

Kateqoriyalar STS Ənənəvi Fərq

Yüksək 
motivasiya 73,02 38,10 34,92

Yaxşı 
motivasiya 57,14 33,33 23,81

Orta motivasiya 17,46 28,57 -11,11

Aşağı 
motivasiya 1,59 0,00 1,59

Dezadaptasiya 1,59 0,00 1,59
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Aparılan tədqiqatlar göstərdi ki...

Sosioloji tədqiqatların nəticələri:
1. Şəxslərarası münasibətləri müəyyənləşdirmək üçün aparılan tədqiqatların
nəticələri göstərir ki, Sağlam təhsil siniflərinin şagirdləri: 
• Daha yüksək məktəb motivasiyasına malikdirlər; 
• Dostluğa, ünsiyyətə və liderliyə daha çox meyillidirlər; 
2. Ənənəvi siniflərdə şagirdlərin nənə-baba və qardaş bacıya daha çox

meyilliliyi müşahidə edilir ki, bu da  onların ailədən kənarda sosiuma
uyğunlaşmasının ləng getdiyindən xəbər verir.



«Saglam təhsil – sağlam millət» 
layihəsi çərçivəsində aparılan pedaqoji

tədqiqatlar
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Müəllimlərə dəstək:

• 15 dəqiqədən bir şagirdlərin yerlərini dəyişməsini göz trenajoru, reaksiya
aparatı, asqılardan düzgün istifadənin təlim prosesində tənzimləməsi;

• birinci siniflərdə «bir gün bir nagıl» modelinə əsasən inteqrativ təlim
texnologiyaları ilə bağlı seminarların keçirilməsi;

• Siniflərdə gedən tədris prosesinin kameralardan müşahidəsi,  «Sağlam təhsil
texnologiyaları»nın tətbiqi baxımından mövcud çətinliklərin şənbə
seminarlarında müzakirəsi;

• Müəllimlərə mentor dəstəyi.

Saglam təhsil texnologiyalarının tətbiqinin 
təşkili
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Qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması

Müxtəlif fənlər üzrə məzmun standartları Onlardan irəli gələn bacarıqlar

Ana dili:  1.2.1.  3.1.6.  3.1.1.  3.1.2.   
4.1.7.   1.1.1.  1.1.2.   2.2.5.   
2.2.7.  2.2.8.

1. Dinləyib anlama (dinlədiyi mətnə aid sualları
cavablandırmaq);

2. Nitq bacarıqları (mənzərəli (təsviri nitq) və süjetli
şəkil (nəqletmə) üzrə danışmaq);

3. Riyazi bacarıqlar(toplama, çıxma, müqayisə etmə, 
həndəsi fiqurlar);

4. Kiçik motor bacarıqlar (rəngləmə, yapma, 
kalliqrafik qaydalara uyğun yazı);

5. İdraki bacarıqlar -bir şəkildə olan məlumatın digər
şəkildə ifadə etmək(mətnə əsasən rəsm çəkmək, 
şəklə əsaslanan mətnlərlə iş, mətn və rəsmə əsasən
riyazi ifadələr qurmaq);

6. Oxu bacarıqları (optimal sürətlə oxu, şüurlu oxu, 
ifadəli oxu);

7. Dünyagörüşü (canlı və cansız əşyalar və onların
əhəmiyyəti haqqında danışmaq)

Həyat
bilgisi

1.1.1.   1.1.2.   1.3.1.   1.3.2. 

Riyaziyyat 1.1.5.  1.1.7.  1.1.8.  1.2.3.  
1.2.4.   1.3.1.   1.3.3.  1.2.1.   
2.1.4.  3.1.1.    3.2.3. 

Təsviri 
incəsənət  

2.2.1.     2.2.5.    2.2.3. 

İnformatika  1.1.2.   1.2.1.     1.2.2.   1.2.3. 
2.1.3

Texnologiya 1.3.1.    1.3.2.   1.3.3.
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14 parametr üzrə
«Əla» nəticə göstərən şagirdlər (%)

STS üstünlüyü ayrı-ayrı bacarıqlarda 3,56% - 17,18% arasında dəyişir.
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Şagirdlərin keyfiyyət faizi
(əla və yaxşı nəticələr)

Nailiyyət keyfiyyət fazinə görə üstünlük faizinin 11,85%-dən 29,25% 
arasında dəyişir
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«Zəif» nəticə göstərən  şagirdlər

“Zəif” nəticə nümayiş etdirən ənənəvi siniflərin şagirdləri ST siniflərini faiz
etibarı ilə üstələyir. Bu üstünlük -3,73 % - 17,35% arasında dəyişir. 
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Pedaqoji tədqiqatların nəticələri

Sübut edildi ki, yaradılmış sağlam təhsil mühitində şagirdlərin keyfiyyət və 
nailiyyət faizi daha da yüksək olur:

Bacarıqlar STS-də 
keyfiyyət %-i  

üstünlüyü

STS-də müvəffə-
qiyyət  %-i  
üstünlüyü

Nitq bacarıqları: dinləyib anlama (dinlədiyi mətnə aid 
sualları cavablandırmaq); danışmaq (mənzərəli (təsviri
nitq) və süjetli şəkil (nəqletmə)

15-19% 4-7%
Təsviri nitq istisna 

olmaqla (-9%)
Riyazi bacarıqlar (toplama, çıxma, müqayisə etmə); 17% 7%

Kiçik motor bacarıqlar (rəngləmə, yapma, kalliqrafik
qaydalara uyğun yazı);

13-24% 8-14%

İdraki bacarıqlar -bir şəkildə olan məlumatın digər
şəkildə ifadə etmək(mətnə əsasən rəsm çəkmək, şəklə
əsaslanan mətnlərlə iş, mətn və rəsmə əsasən riyazi
ifadələr qurmaq);

12-22% 8-17%

Oxu bacarıqları (optimal sürətlə oxu, şüurlu oxu, 
ifadəli oxu);

15-20% 6-8%

Dünyagörüşü (canlı və cansız əşyalar və onların
əhəmiyyəti haqqında danışmaq)

29% 5%
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Tədqiqatın sonunda gəlinən nəticələr

Beləliklə,  fiziki-psixi sağlam, yaradıcı Azərbaycan vətəndaşının formalaşması 

üçün aşağıda qeyd edilən amillər kompleks şəkildə nəzərə alınmalıdır:

- gigiyenik baxımdan sağlam təhsil mühiti;

- fiziki fəallığın təmin olunması üçün maksimum şərait;

- şagirdin yaş və fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun inkişafetdirici mühit;

- onların müsbət psixo-emosional stabilliyi;

- yüksək məktəb motivasiyası və təlim marağı;

- orqanizmdə gedən fiziki-psixi proseslər nəzərə alınmaqla qurulan   

metodik iş. 
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