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Ülviyyə Bayramova Böyük Britaniya və
Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının London
Kral Kollecində təhsilin idarə edilməsi ixtisası
üzrə magistratura səviyyəsində təhsil alır.

2004-2008-ci illərdə Azərbaycan Dillər
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2014-cü illərdə Azərbaycan Dillər
Universitetində İngilis dili ixtisasına yiyələnib.

- Xaricdə təhsil
sizə nə verir?
Ümidlərinizi

doğruldurmu?

- İlk növbədə qeyd etmək istərdim ki, oxuduğum
ölkə və universitet beynəlxalq tələbə axını ilə fərqlənir
və yüksək nüfuza malikdir. Bunun ən böyük
üstünlüklərindən biri fərqli mədəniyyətlərlə tanış
olmaq və özünü tanıtmaq, müxtəlif ölkələrin təhsil
sistemindəki fərqliliklərlə bağlı fikir mübadiləsi
etməkdir.

Buna əsaslanıb deyə bilərəm ki, xaricdə təhsilin
mənə ən böyük töhfələrindən biri də məhz təcrübə
qazanmaq imkanı əldə etməyimdir. Buradakı təhsildən
gözlədiklərimə və gördüklərimə gəldikdə isə təhsilin
səviyyəsi təsəvvür etdiyimdən də yüksək təəssürat
yaratdı.

Gəncliyin “Uğur formulu”

Xaricdə təhsil imkanları gənclərin intellektual potensialının
üzə çıxarılmasına xidmət edir



- İxtisasınızla bağlı
ilk mərhələdə hansı
kitabları seçmisiniz?

- İlk mərhələdə ixtisasımla bağlı mənə verilən
kitab siyahısından seçdiyim kitabların kiçik bir hissəsi
asağıdakılardır:
 Hughes, L. W., (2005), “Məktəb rəhbərliyində

müasir məsələlər”;
 Mortimore, P., (1998), “Təkmilləşməyə gedən yol:

Məktəb səmərəliliyinə İstinad”;
 Preedy, M., Glatter, R. ve Levacic, R. (1997),

“Təhsilin idarə edilməsi: Strategiya, Keyfiyyət və
Vəsait”;

 Preedy, M., (1989), “Tədris planının idarə
edilməsinə yanaşma”.
Bununla yanaşı, oxuduğum mənbələr arasında

son zamanlarda yazılan e-jurnallar və ya müxtəlif
qəzetlərdə, jurnallarda təhsilin keyfiyyəti, müəllimlərin
təkmilləşməsi, təhsildə keyfiyyəti necə
qiymətləndirmək və digər müvafiq məsələlərlə bağlı
nəşr olunan məqalələr və həmçinin OFSted-in (Office
for standards in Education) müxtəlif təhsil pillələrində
apardığı illik qiymətləndirmələr ilə bağlı məruzələri də
yer tapır.

- Fərqli ölkə və
təhsil mühitini

gördükdən sonra əvvəl
oxuduğunuz ali

məktəbdə nəyin
dəyişməsini

arzulayardınız?

- Müəllim-tələbə münasibətlərinin fərqli şəkildə
qurulmasını arzulayardım. Başqa sözlə, məncə
müəllim-tələbə münasibətlərində akademik səmimilik
olmalıdır. Yəni, ali məktəb müəlliminin məqsədi
mövzunu nəzəri cəhətdən çatdırmaq, qiymət yazmaq,
nizam-intizamı nəzarətdə saxlamaq deyil, praktik dərs
sisteminə əsaslanaraq tələbənin mövqeyini



öyrənməklə ondakı kreativ, innovativ, sosial, interaktiv
qabiliyyətləri üzə çıxarmalıdır.

- Təhsil aldığınız
ölkəyə Azərbaycanla

bağlı hansı materialları
aparmısınız?

- Oxuduğum ölkəyə Azərbaycanın təbii sərvətləri,
ekoturizm imkanları, kənd təsərrüfatı, adət-ənənələri,
mədəniyyəti, tarixi, müasir və dini məkanları, zəngin
milli mətbəxi haqqında ingilis dilində nəşr edilmiş
kitabça, üzərində ənənəvi sənət nümunələri (xalçaçılıq,
dülusçuluq, milli geyimlər, naxışçılıq və s.) olan açıqca
toplusu və hədiyyələr gətirmişəm.

- Azərbaycan
gənclərinə, ölkəmizdəki

dostlarınıza,
həmyaşıdlarınıza nə

demək istərdiniz?

- Burdan Azərbaycan gənclərini salamlayır və
onlara uğurlar arzu edirəm. Demək istərdim ki, daha
çalışqan, əzmkar, qətiyyətli olsunlar  və dövlətimiz
tərəfindən onlara yaradılan bu şəraitdən, mövcud
imkanlardan yararlansınlar. Çünki bütün bu imkanlar
gənclərin intellektual potensialının üzə çıxarılmasına
və daha da zənginləşməsinə xidmət edir.

- Oxuduğunuz ali
məktəbdə müəllim-

tələbə münasibətləri
necə qurulub?

- Oxuduğum universitetdə rəsmi müəllim-tələbə
münasibəti adlı bir şey yoxdur. Yəni, müəllim və tələbə
dərs müddətində eyni hüquqa malikdir.

Hətta əgər tələbə müəllimi “müəllim, professor”
deyə çağırırsa, müəllim bu münasibəti çox formal
qəbul edir və ona adı ilə müraciət etməyin daha yaxşı
olduğunu bildirir. Müəllimlər çalışır ki, tələbələr
özlərini maksimum sərbəst və rahat hiss etsinlər,
çəkinmədən suallarını versinlər və ya verilən mövzuya
açıq münasibət bildirsinlər. Bu da öz növbəsində
tələbələri dərslərdə fəal və həvəsli iştiraka sövq edir.

- Universitetdə
əcnəbi tələbələrə

- Bəli, çox razıyam. Əcnəbi tələbələrə istər idarə
heyəti, müəllimlər, istərsə də yerli tələbələr tərəfindən



münasibətdən
razısınızmı?

olan dəstəyi görürəm. Kitabxana heyətinin əcnəbi
tələbələrə xüsusi yanaşması isə həqiqətən də
nümunəvidir.

- Xarici ölkədən
Azərbaycan təhsilini

necə görürsünüz?

- Azərbaycan təhsilini yaxşı nəticələr və bəhrə
verəcək yeniliklərlə dolu bir sistem kimi görürəm. Bu
yeniliklərin də səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi
təhsil nazirimiz Mikayıl Cabbarovun yüksək səylərinin
nəticəsidir. İnanıram ki, gələcəkdə bu uğurlar daha
davamlı olmaqla, təhsil sistemində əldə etmək
istədiyimiz ən yüksək nailiyyətləri bizlərə
qazandıracaqdır.

- Çətinlikləriniz
varmı?

- Öhdəsindən gələ bilmədiyim çətinliklərim hələ
ki, yoxdur. Dərslərin çoxluğu, kitab sayının hər modula
görə çox olması üzərimə düşən məsuliyyəti daha da
artırır. Amma bunu çətinlik kimi yox, daha çox peşəkar
təhsil işçisi olacağıma komək edən bir fürsət kimi
qəbul edirəm. Aldığım dövlət təqaüdü ilə bağli hər
hansı texniki problem ortaya çıxdıqda, onu da
əlaqələndiricimiz Aysel xanımın köməyi ilə həll edirəm.

- Asudə vaxtınızda
nə ilə məşğul

olursunuz?

- Acığını desəm, asudə vaxtım çox az olur. Çünki
oxumaqla bərabər həftədə 1 dəfə olmaqla dövlət
məktəbində könüllü pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul
oluram. Bunun da mənə faydası İngiltərədə müxtəlif
pillələrdə təhsilin necə təşkil olması haqqında praktik
məlumat əldə edə bilməyimdir. Bundan əlavə,
çalışıram ki, yeni dostlarla sosial fəallara qoşulmaqla
asudə vaxtımı dəyərləndirim.


