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Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasının əsası kimi məktəb dünyasının bütün
sahələrində demokratik yanaşmaların həyata keçirilməsi məktəb özünüidarəsinin
inkişafına şərait yaradır. Məktəbin demokratikləşməsi proqramını həyata keçirən
təhsil müəssisəsi bir sıra yeni elementlərə malik olan mədəni-təhsil məkanını
formalaşdırır. Bu elementlərə aid etmək olar:
- ənənəvi təlim yanaşmaları ilə birgə interaktiv təlim üsullarını, müvafiq yaş
xüsusiyyətlərini və təhsil səviyyələrini nəzərdə tutan hüquqi təhsilin
məzmunu və formaları;
- məktəbin həyat tərzi, xüsusi məktəbdaxili mühit, ənənələr, təhsil prosesi
iştirakçılarının əlaqələrini və münasibətlərini əks etdirən normalar;
- özünüidarə, uşaqların və böyüklərin birgə idarəçiliyi prinsiplərinə əsaslanan
sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlərin məzmunu;
- məktəbin təhsil sisteminin ətraf sosial sfera üçün açıqlığı, pedaqoqların və
şagirdlərin icma üzvləri ilə bilavasitə əlaqəsi (2).
Məktəb dünyasının demokratikləşməsi üç başlıca istiqamətdə ehtiva oluna bilər:
tədris fəaliyyətinin demokratikləşməsi;
tərbiyə prosesinin demokratikləşməsi;
məktəbin idarəetmə sisteminin demokratikləşməsi.
Tədris fəaliyyətinin demokratikləşməsi, ilk növbədə, mahiyyət baxımından
konservativ olan təlimin (müəllimin avtoritar təlim fəaliyyəti və şagirdin
məhdudiyyəti, müəyyən dərəcədə passiv tədris fəaliyyəti) şagird üçün yaradıcı
mühit yaradılmaqla onun müstəqil öyrənmə fəaliyyəti ilə əvəz olunmasını nəzərdə
tutur. Kütləvi məktəb üçün ənənəvi hala çevrilmiş tədrisin avtoritar üslubu tədris
prosesinin demokratikləşməsi üçün ciddi əngələ çevrilmişdir. Bu üslub şagirdlərdə
özünə inamsızlıq, gələcəkdə “qul itaətliyi” davranışı və ya özündən böyüklərə
ehtiramsızlıq, düşmən münasibətdə olmaq hisslərinin formalaşmasına şərait
yaradır. Beləliklə, şüursuz itaətlilik və ya itaətsizliyə gətirib çıxaran avtoritarizm –
pedaqoji şərt kimi aradan götürülməli, onu şagirdlərdə vətəndaş fəallığını və
məsuliyyəti tərbiyə edən demokratik təhsil əvəz etməlidir. Dərs zamanı şagirdin
hər bir təşəbbüsü, yaradıcı fəaliyyəti rəğbətləndirilməli və onun şəxsiyyətinə
hörmət mövqeyindən dəyərləndirilməli, şagirdin də səhv etmək hüququnun olması
nəzərə alınmalıdır.
Tədris prosesinin demokratikləşməsi bir sıra xüsusiyyətlərlə xarakterizə
oluna bilər:
hər birinin fəal iştirakı;
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liderliyin rəğbətləndirilməsi;
demokratik mühitin yaradılması;
şagirdlərin hərtərəfli inkişafı və tərbiyə edilməsi;
iteraktiv təlim metodlarının geniş tətbiqi;
təhsildə yüksək nəticələr əldə etmək üçün hər bir şagirdə bərabər imkanların
yaradılması;
açıqlıq və əməkdaşlıq;
uğurlu öyrənmənin şərti kimi özünüdəyərləndirmənin üstün tutulması;
tənqidi təfəkkür;
dərsin strukturunun çevik qurulması (2).
Tədris prosesinin demokratikləşməsi müəllimin tərəf kimi daxil olduğu
prosesin mahiyyətini anlamasından, ona yanaşmasından asılıdır. Təlim və ya
tapşırıqların yerinə yetirilməsi prosesinə müxtəlif interpretasiyalar vermək
mümkündür. Şagirdlərin öz aralarında, müəllimlə, tədris materialı ilə necə
qarşılıqlı əlaqədə olması məsələsinin həlli tədris prosesinin demokratikliyini
şərtləndirir. Şagirdlər arasında qarşılıqlı fəaliyyət modeli yarışdırsa, “Mən sənin
əleyhinəyəm”, fərdi iş planına uyğundursa, “Mən özüm”, əməkdaşlıq
mövcuddursa, “Biz birlikdəyik!” paradiqması nizamalyıcı funksiya daşıyır.
Əməkdaşlıq şəraitində təlim texnologiyasında yarış və fərdi iş formaları ehtiva
oluna bilər. Əməkdaşlıq zamanı müsbət qarşılıqlı asılılıq, şəxsi hesabat, qarşılıqlı
üz-üzə fəaliyyət, sosial vərdişlər, qiymətləndirmə təlimin əsas elementləri olur.
Əməkdaşlıq şəraitində təlim qruplarda iş deməkdir, lakin qruplarda hər bir iş əməkdaşlıq şəraitində təlim demək deyildir.
Adi qruplar üçün xarakterikdir: müsbət qarşılıqlıq yoxdur; hər kəs
komandanın hər bir üzvü üçün deyil, yalnız özü üçün cavabdehlik daşıyır;
homogen komandalardan danışmaq olar; komandalar formalaşdırılmır;
komandanın lideri bir nəfər təyin olunur; ünsiyyət vərdişlərinin olduğu fərz edilir;
müəllim qrupun işinə nəzarət etmir və qrupun işini qiymətləndirmir. Əməkdaşlıq
qrupları üçün isə bunlar xarakterikdir: müsbət qarşılıqlı asılılıq; hər kəs həm özü
üçün, həm də komandanın digər üzvləri üçün cavabdehlik daşıyır; heterogen
komandalar barəsində danışmaq olar; komandalar formalaşdırılarkən qarşılıqlı
inam, məsuliyyət hissi, birgə fəaliyyət dəstəklənir; komandanın üzvləri rəhbər
rolunu bölüşdürürlər; ünsiyyət vərdişləri formalaşır, tətbiq edilir və qiymətləndirilir; müəllim daim qrupun işinə nəzarət edir, qrupun işini qiymətləndirir, lazım
gəldikdə qrupun işinə müdaxilə edir. Müəllim tərəfindən qərarlar dərs başlanana
qədər qəbul edilir, akademik və sosial vəzifələr birləşdirilir, qrupların sayı
müəyyənləşdirilir, şagirdlər qruplar üzrə bölüşdürülür, sinif otağı təşkil olunur,
müvafiq materiallar hazırlanır. Qrupun işinə nəzarət və müdaxilə aşağıdakılarda
təzahür edir: şagirdlərin davranışına nəzarət; qrupun işinə nəzarət; tapşırıqların
yerinə yetirilməsinə kömək; əməkdaşlıq vəzifələrinin öyrədilməsi; qrupun işinin və
vəzifələrinin qiymətləndirilməsi; akademik tapşırıqların qiymətləndirilməsi; sosial
vəzifələrin qiymətləndirilməsi.
Şagirdlər arasında ünsiyyət qruplar üzrə işin təşkilində daha yaxşı təmin
olunur. Məlumdur ki, ən ümumi şəkildə ünsiyyət situasiyasının iki tipi
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fərqləndirilir. Onlara birgə fəaliyyətdə ünsiyyət və şəxsi (şəxsiyyətə məxsus)
ünsiyyət deyilir. Ünsiyyət fəaliyyətlə ayrılmaz vəhdətdədir. Onlar ayrılıqda S – O
və S – S düsturu ilə təsvir oluna bilir. Əgər fəaliyyət və ünsiyyətin vəhdətini nəzərə
alsaq, S S ifadəsini verə bilərik. Birgə fəaliyyət şəraitində (müəllim şagird
O
şagird
müəllim) ünsiyyət funksional xarakter kəsb edir, yəni onun mövzusu
birgə fəaliyyətin obyekti ilə müəyyən olunur. Şəxsi ünsiyyəti (adamların
şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı münasibətlərə aid müxtəlif hadisələri öz aralarında
müzakirə etməsi) ən mühüm şəkildə S2 S 3 təsvir etmək olar. Burada S2 - haqqında
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danışılan, S2 - danışan, S 3 - məlumat alan şəxsdir.
Kibernetik sistemlərdən fərqli olaraq ünsiyyət prosesində informasiya nəinki
verilir, həm də o, ünsiyyət prosesinin özündə formalaşır, dəqiqləşir, inkişaf edir.
K – İ – R (kommunikator – informasiya – resipient) sxemində münasibət əslində
subyekt – obyekt (S – O) münasibəti kimi nəzərdə tutulur. Halbuki ünsiyyət
prosesində adamlar subyekt kimi iştirak edirlər. Bu o deməkdir ki, ünsiyyət prosesi
nəinki kommunikatorun, həm də resipientin fəallığı şəraitində baş verir. İnsanlar
ünsiyyət prosesində təkcə informasiya mübadiləsi ilə məhdudlaşmırlar, onlar
həmin informasiya əsasında həm də ümumi nəticə (məna) çıxarmağa səy
göstərirlər. Bu isə yalnız belə bir şəraitdə mümkündür ki, informasiya sadəcə
olaraq qəbul edilməsin, həm də başa düşülsün, dərk olunsun.
Qarşılıqlı təsir prosesində söz, hiss və hərəkət özünəməxsus şəkildə birləşir.
Bu zaman ünsiyyət birgə fəaliyyətin təşkilinə xidmət edir. Təsadüfi deyildir ki,
ünsiyyət tələbatı, insanların bir-birinə söz demək tələbatı elə əmək prosesinin
özündə əmələ gəlmişdir. Təlim prosesi də şagirdlərin təlim əməyi prosesidir: təlim
fəal yaradıcı prosesdir; təlim qazanılmış biliklərin birləşdirilməsidir; təlim əməkdaşlıq deməkdir; təlim özünütənzimləmə deməkdir; təlim məqsədyönlü
olmalıdır; təlim kontekst və şəraitlə bağlıdır.
Məktəbin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin və modellərinin axtarışı
ünsiyyət tipləri barədə düşüncələri səfərbər edir. Ünsiyyətin imperativ (ənənəvi)
tipində məqsədin qoyuluşu və həyata keçirilməsi vasitələri imperativ, doqmatik,
sərt reqlamentasiyaya əsasən müəyyən edilir. Bu ünsiyyətin əsasını pedaqoqun
müəyyən etdiyi məqsədlər təşkil edir. Məqsədlərin həyata keçirilməsi bir qayda
olaraq təlim olunanın şəxsiyyətinə təzyiqlərin və zorakılığın göstərilməsi ilə
müşaiyət olunur. Bu halda müəllimin məqsədləri və onların həyata keçirilməsi
üsulları şagirdin məqsədləri və fəaliyyəti ilə ziddiyyət yaradır. Müəllimin müəyyən
etdiyi məqsədlərə çatmaq üçün şagird məcburi və ya könüllü olaraq özünün şəxsi
əhəmiyyətli meyllərini kənara qoymalı olur. Azad fəaliyyət sferası minimum
səviyyəsində olur, təlim-tərbiyə sahəsində fərdi inkişaf variantlarının seçimi qeyrimümkündür. Şagirdin fəaliyyət sərbəstliyi, güc və imkanların reallaşdırılması
cəhdləri müəllimə müqavimət göstərməklə və ya tabe olmaqla nəticələnir.
Ünsiyyətin aralıq, humanist çalarlardan tamamilə məhrum olmayan tipinin
əsasını məqsədlərə görə imperativ, lakin həyata keçirilməsi üsullarına görə kifayət
qədər “yumşaq” ünsiyyət prosesi təşkil edir. Şagirdin təbiəti haqqında biliklərə
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əsaslanan müəllim mövcud olan ziddiyyətləri aradan qaldıraraq, lazımi təlim
məqsədlərinə nail olur. Şagirdin sərbəst fəaliyyət sferası müəyyən dərəcədə artır,
fəaliyyətin seçimi, marağa görə ünsiyyət, güc və imkanların reallaşdırılması üçün
müəyyən qədər şərait yaradılır. Ünsiyyətin humanist, sərbəst tipi arzuolunandır. Bu
sistemdə təhsilalma və tərbiyə məqsədlərinin qoyuluşu, onların həyata keçirilməsi
üsullarının seçimi humanizm, yaradıcılıq və sərbəstliyə heç bir məhdudiyyətin
qoyulmaması əsasında müəyyən edilir. Ünsiyyətin tipi şagirdin məqsədləri, fərdi
xüsusiyyətləri və yaşına uyğun müəyyən edilir. Ünsiyyətin bu tipində şagirdin
təbiətən harmonik olması, özünüinkişaf və özünütənzimləmə üçün azad şəraitin
olması əsas götürülür. Şagirdin sərbəst fəaliyyət sferası təlim-tərbiyə sferasını
bütövlükdə özündə cəmləşdirərək əhatə dairəsini xeyli genişləndirir. Ünsiyyətin bu
tipi şagirdin iradəsinin, güc və imkanlarının sərbəst olaraq reallaşdırılması, fərdi
inkişaf variantının seçilməsinə imkan yaradır.
Humanist və neohumanist pedaqoji sistemlər mahiyyət baxımından
alternativ modellərə aid olmaqla bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə ən populyar və
aktual sistemlər hesab olunurlar. Bu sistemlərin əsas ideyası təhsilalma prosesinin
şagirdlərin fəaliyyət vasitəsi ilə qurulmasından ibarətdir. Şagirdlər sərbəst olaraq
təlim məqsədlərini seçir, fərdi problemləri formalaşdırır, fəaliyyətləri barədə qərar
qəbul edir, subyektiv təcrübələrini həyata keçirir və əldə etdikləri nəticələri
dəyərləndirirlər. Bu yanaşma “biheviorizm”ə əsaslanan yanaşmaya nisbətən daha
rasional və effektiv hesab olunur. Bu istiqamətin nümayəndələri bir sıra maraqlı
ideyaları tətbiq edirlər. Bunlardan aşağıdakıları fərqləndirmək olar:
insanın əsas vəzifəsi özü-özünü dərk etməkdir;
məktəbin əsas vəzifəsi şagirdlərin azadlıqları xeyrinə, uğursuzluqdan
qorxmamaq əsasında təlimləndirməkdir;
“öyrənmə azadlığı”, üstün mövqeyə çıxarılır, müəllim şagirdə özünü dərk
etmək, onun üçün həyati vacib olan bilikləri əldə etmək, tədris fənnini
özünün maraq və məqsədlərinə uyğun mənimsəməkdə yardım göstərir;
təşəbbüsün, müəllim və şagirdlərin sərbəst axtarışının, şagirdlərin yaradıcı
imkanlarının stimullaşdırılması üçün qeyri-standart yanaşmaların dəyərliliyi;
tədris zamanı stimullaşdırıcı və təzyiqedici üsluba əks olan “dəvətedici”
üslubdan istifadə etməklə müəllimin şagirdlərə rəğbətlə və hörmətlə
yanaşması, öyrənmənin nəticələrinə görə məsuliyyətin şagirdlərə ötürülməsi,
şagirdlərin bacarıqlarının və müsbət keyfiyyətlərinin müəllim tərəfindən
etiraf edilməsi;
açıq təlim, məsələn, açıq qapılar, sinif otaqları, tədris proqramlarının
şagirdlərin maraqlarına uyğun sərbəst seçilməsi (2).
Sosial-rekonstruktiv istiqaməti də qeyd etmək olar. Bu istiqamət neohumanist pedaqoji istiqamətlə sıx əlaqədardır, lakin burada təhsilin sosial şəraitinə daha
çox diqqət verilir. Vurğulamaq yerinə düşər ki, XX əsrin sosial şəraiti demək olar
ki, bütün ölkələrdə qeyri-stabil olmuş və bu proses davam etməkdədir. Sosialrekonstruktiv istiqamətdə məktəbə cəmiyyətin inkişafına, ictimai proseslərə real
təsir edə biləcək bir vasitə kimi baxılır. Gələcəyə yönələn bu pedaqoji sistemdə
müəllimin əsas vəzifəsi şagirdlərə gələcəkdə gerçəkləşə bilən imkanları görmək
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qabiliyyətini formalaşdırmaq, bu imkanların reallaşdırılması üçün onların
fədakarlığını və etibarını qazanmaqdan ibarətdir. X.Paqqa görə, yeni məktəb
proqramı keçmişin ideallarına əsaslanan ənənəvi proqramdan fərqli olaraq davamlı
dəyişən cəmiyyətin bilavasitə problemləri, durumu və xüsusiyyətlərinə
əsaslanmalıdır. Məktəb həyatı həm məzmun, həm də təşkilati baxımdan
humanizm, real dəyərləndirmə və rasional planlaşdırma prinsiplərinə əsaslanan
sosial təşkilatın yeni formasının yaranmasına yönəldilməlidir. Beləliklə, sosialrekonstruktiv pedaqogika cəmiyyətin daim dəyişən və mürəkkəb rekonstruksiya
prosesində fəal iştirak edə bilən insanların hazırlanmasını nəzərdə tutur. Yeni
pedaqoji paradiqmaya əsasən müasir pedaqogikanın əsas məsələsi insana təbiətin
bir hissəsi kimi baxılmasına əsaslanan yeni təfəkkürün formalaşdırılmasını,
tərbiyəsini necə xarakterizə etməkdən ibarətdir (7).
Tərbiyə prosesinin demokratikləşdirilməsi məktəbin demokratikləşməsi
prosesinin mühüm elementi olub, şagirdə şəxsiyyət kimi yanaşmaq, tədris və
sinifdənkənar fəaliyyətinə dair məsələlərin müzakirəsində, qərarların qəbul
edilməsində onun iştirak hüququnu nəzərə almaq kimi konseptual prinsiplərə
əsaslanır. Sinifdənkənar fəaliyyət zamanı şagird bir komandada vahid məqsədə
çatmaq uğrunda fəaliyyət göstərmək imkanı əldə edir, lideri düzgün seçmək və
mühüm qərarları qəbul etmək bacarıqlarına yiyələnir. Diskussiya şəraitində
şagirdlərin öz fikirlərini ifadə etmək və digərlərinin fikirlərinə hörmətlə yanaşmaq,
ictimai işlərdə fəal olmaq, demokratiya vərdişlərini aşılamaq kimi xüsusiyyətlər
tərbiyə olunur.
Şagirdlərin ictimai həyata cəlb olunmasının səmərəli formalarından biri
şagirdlərin özünüidarə orqanlarıdır. Yerli xüsusiyyətlərdən, tələbatdan və s. asılı
olaraq təhsil müəssisələrində şagird özünüidarəsinin müxtəlif variantları tətbiq
oluna bilər. Bu özünüidarə orqanlarında şagirdlər seçkiqabağı kompaniyalarda və
seçkilərdə iştirak edərək bilavasitə təcrübədə demokratiyaya yiyələnirlər. Şagird
özünüidarəsi onlara aid və məktəbin inkişafına dair məsələlərlə bağlı qərarların
qəbul edilməsində şagirdlərin təsir etmək imkanlarına şərait yaradır. Beləliklə,
tərbiyə işində demokratik mühit və şagird şəxsiyyəti ön plana çəkilir.
Şagird özünüidarəsi tərbiyə sisteminin elementi olaraq, eyni zamanda
məktəbin demokratikləşməsi proqramının mühüm komponentinə - məktəbin
idarəetmə sisteminin demokratikləşməsinə də aid edilir.
Uşaq birlikləri şəraitində uşağın sosiallaşması məsələsinin həllinə yönəlmiş
tərbiyəvi iş şəxsiyyətin formalaşmasının digər amilləri ilə qarşılıqlı əlaqədə
keçirilsə də, öz məqsədi, məzmunu və strukturu etibarı ilə onlardan xeyli fərqlənir.
Sosial münasibətlər dinamikdir. Bu, uşaqların müvəqqəti birliklərdə intensiv
ünsiyyəti zamanı daha çox meydana çıxır.
Uşaq birlikləri şagird şəxsiyyətinə ikitərəfli təsir göstərir. Bir tərəfdən,
uşağın məqsəd, maraq və tələbatlarının təmin olunmasına şərait yaradır, digər
tərəfdən, öz tələbatlarını məhdudlaşdırma, ictimai normaları, dəyərləri, sosial
proqramları korrektə yolu ilə şəxsiyyətin daxili imkanlarının seçimi baş verir.
Məzmununa görə birlikləri fərqləndirmək olar. Uşaqlarda demokratik
mədəniyyətin tərbiyə olunmasında ictimai-siyasi birliklərin əhəmiyyəti böyükdür.
İnsanın siyasi cəhətdən inkişaf etməsi, demokratik mədəniyyətə yiyələnməsi, ilk
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növbədə, onun həmrəyliyə, cəmiyyətdə mövcud olan müxtəlif istiqamətli
maraqların harmoniyasına imkan yaratmasında özünü göstərir. Eyni zamanda o,
cəmiyyətin, sosial təbəqələrin, fərdlərin qarşısında duran vəzifələrin konstruktiv
həllinə imkan verən kompromislər axtarışına meylli olmasında nəzərə çarpır. Bu
cür düşünmək və fəaliyyət göstərmək üçün insanın yaşadığı ictimai mühit
haqqında tarixi, fəlsəfi, iqtisadi, politoloji, psixoloji biliklərə yiyələnməsi zəruridir.
Müxtəlif uşaq birlikləri uşağın daxili aləminin təşəkkülünə, onlarda ümumi
mədəniyyətin, yeni dəyərlərin formalaşmasına imkan yaradır, uşağın sosial
inkişafını stimullaşdırır. Azərbaycan Uşaqlar Birliyi uşaqlar və yeniyetmələri
özündə birləşdirən, qarşılıqlı yardım, humanizm və demokratiya prinsiplərinə
əsaslanan könüllü birlikdir. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin Qanunları
aşağıdakılardır:
- Vətənini sev, onun təbiətini qoru, öz xalqının tarixini, dilini, mədəniyyətini,
adət və ənənələrini öyrən;
- yaşlılara hörmət et, balacaların qayğısına qal, yardıma ehtiyacı olanlara
kömək əlini uzat;
- dostuna sədaqətli və etibarlı ol;
- biliklərə möhkəm yiyələn, idmanı sev, asudə vaxtdan səmərəli istifadə et.
Məktəbin mühüm vəzifələrindən biri də ailədə təhsil-tərbiyəyə yardım
etməkdir. Təbii ki, ailə tərbiyəsinin əsasında ailə hüququ durur. Bu hüquq ölkənin
konstitusiyasında, nigah, ailə, uşağın hüquqları haqqında qanunvericilik və
normativ sənədlərdə təsbit olunmuşdur.
Müasir ailə tərbiyəsi praktikasında valideynlərin öz uşaqlarına münasibətində avtoritar, demokratik, səhlənkar üslub təzahür edir. Demokratik üslubun
mövcudluğu arzuolunandır. Demokratik üslub valideynlərin çevikliyi ilə
xarakterizə olunur. Məktəbin bu işdə yönəldici təsiri faydalıdır. Demokratik
üslubun mövcudluğu nəticəsində uşaqlar valideynləri yaxşı başa düşür, ağıllı,
sözəbaxan, təşəbbüskar, şəxsi ləyaqət hissi inkişaf etmiş insan kimi böyüyürlər.
Uşaqlar valideynlərində vətəndaşlıq, əməksevərlik, saflıq nümunəsi görürlər.
Təhsil müəssisəsi olaraq məktəb üzərinə düşən vəzifə dinamik inkişaf edən
demokratik cəmiyyət üçün vətəndaş tərbiyə etməkdir. Bu vəzifənin həyata
keçirilməsi üçün məktəb öz ətrafında elə fasiləsiz vətəndaş təhsili mühiti
yaratmalıdır ki, təhsil prosesinin bütün iştirakçıları, məktəbi əhatə edən bütün icma
bu prosesə cəlb olunsunlar.
Məktəb valideynlərin öz fəaliyyətinə cəlb edilməsinin müxtəlif formalarını
yarada bilər. Məktəb Nizamnaməsinə uyğun olaraq valideyn ictimaiyyəti təhsil
müəssisəsinin idarə olunması prosesində iştirak etmək imkanlarını əldə edə bilər.
Valideyn assosiasiyasının, digər ictimai təşkilatların yaradılmasında əsas məqsəd
büdcədənkənar vəsaitlərin məktəbə gətirilməsi, bunun əsasında nəinki
valideynlərin, həm də potensial sponsorların, yerli özünüidarə və dövlət
orqanlarında çalışan və məktəbə dəstək verə biləcək insanların cəlb edilməsi, bu
insanlarla daha sıx əlaqələrin və əməkdaşlığın təmin edilməsi üçün şəraitin
yaradılmasından ibarətdir. Bu növ əməkdaşlıq birgə fəaliyyətin nəticələrinə görə
müəyyən məsuliyyət tələb edir. Bu baxımdan valideynlər yalnız təhsil xidmətlə6

rinin istehlakçısı deyil, eyni zamanda təhsil müəssisəsinin fəaliyyətində bərabər
hüquqlu tərəfdaşa çevrilirlər.
Məktəb və icma arasında əməkdaşlığın müxtəlif təşkili üsulları mövcuddur.
Elə məktəb yoxdur ki, onun maraqları yerli hakimiyyət orqanları və ictimaiyyətlə
bu və ya digər şəkildə kəsişməsin. Bu kəsişmə nöqtələrinin aşkar edilməsi, ümumi
məqsədlərin və hər bir tərəfin iştirak payının müəyyən edilməsi əlaqələrin
başlanğıc mərhələsində çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əməkdaşlığın yaranması
üçün zəmin əksər hallarda kifayət qədər sadə məsələlərin həlli ilə yaranır. Bununla
belə, qeyd etmək lazımdır ki, yaranmış bu münasibətlərin düzgün inkişaf
etdirilməsi uzun müddətli səmərəli əməkdaşlığa gətirə bilər. Bu baxımdan,
əməkdaşlıq edən tərəfin xüsusiyyətləri, hüquqi əsasları və problemləri haqqında
lazımi informasiya əldə olunmalı və bu informasiya münasibətlərin qurulmasında
nəzərə alınmalıdır. Səmərəli əməkdaşlığın mühüm şərti – birgə əməkdaşlıq
planının işlənib hazırlanmasıdır.
İlkin mərhələdə məktəb əməkdaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirmək üçün
müxtəlif tədbirləri, aksiyaları, bayramları, marafonları və s. keçirir. Sonrakı
mərhələdə bu münasibətlər hüquqi formada, qeyri-kommersiya təşkilatının
fəaliyyəti ilə davam etdirilir.
Danılmazdır ki, məktəblər təkbaşına mövcud problemləri həll etmək
iqtidarında deyillər. Reallığı nəzərə alaraq aşağıdakı qənaətə gəlmək olar:
məktəb ictimaiyyətlə birgə işin müasir texnologiyalarına yiyələnməlidir;
kütləvi informasiya vasitələri ilə sıx əlaqələr yaradılmalıdır;
büdcədənkənar vəsaitlərin cəlb edilməsi mexanizmləri mənimsənilməlidir;
məktəb fəaliyyətinin planlaşdırılmasını və dəyişdirilməsini bacarmaq
lazımdır;
şagird və valideynlərlə aparılan işin ənənəvi forma və metodlarını interaktiv
üsullarla əvəz etmək gərəkdir.
Sadalanan üsulları və formaları mənimsəmiş və həyata keçirmək iqtidarında
olan məktəb icma yönümlü fəal məktəblər sırasına aid oluna bilər. Yeri gəlmişkən
qeyd edək ki, icma yönümlü fəal məktəbin müxtəlif modellərindən (məsələn, təhlil
və planlaşdırmaya əsaslanan İYFM modeli, İYFM-in komponentli modeli) bəhs
etmək olar.
İctimai – fəal məktəbin komponentlərindən biri könüllülük fəaliyyəti özündə
ehtiva etməsidir. “Könüllülük” komponenti pedaqoji proses iştirakçılarının
könüllülüyün yeni texnologiyalarının işlənilməsi və tətbiq edilməsi vərdişlərinin
aşılanması əsasında sosial əhəmiyyətli problemlərin həllində icma üzvlərinin
fəallaşdırılmasının təmin edilməsinə yönəlir. Təhsil müəssisəsi tərbiyənin
məqsədlərini, məzmununu və formalarını planlaşdırdıqda müəyyən tərbiyə
sistemini qurur və həyata keçirir. Lakin bu tərbiyə sistemi necə qurulursa qurulsun
bir prinsip dəyişməz olaraq qalır: uşağın şüuruna bilavasitə təsir sosial əksəlaqənin təşkili əsasında həyata keçirilə bilər. Bu halda arzu olunan həyat
atmosferini maksimum real həyat mühitinə yaxınlaşdırmaq lazım gəlir. Bunu
həyata keçirmək üçün könüllülük fəaliyyətinin təşkilindən də istifadə etmək olar.
Könüllülük hərəkatının məktəb bazası əsasında təşkil olunmasının çoxlu sayda
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variantlarını təklif etmək olar. Bura könüllü aksiyaların və kompaniyaların təşkili,
könüllü yardım agentliklərinin fəaliyyəti, könüllü briqadaların və klubların təşkili
və s. aid etmək olar (5).
Məktəbin idarəetmə sisteminin demokratikləşməsi məktəbin idarəetmə
prosesinin demərkəzləşməsi, məktəb və icma üçün əhəmiyyətli olan məsələlərin
həllində mühüm qərarların qəbul edilməsi prosesinə təhsil prosesinin iştirakçılarının və maraqlı tərəflərin mümkün qədər geniş şəkildə cəlb edilməsini və iştirakını
nəzərdə tutur.
Şagird özünüidarə orqanları ilə yanaşı məktəbdə digər özünüidarə orqanları–
pedaqoji, valideyn və s. birliklər fəaliyyət göstərə bilər. Bu özünüidarə orqanları
bir-birindən asılı olmayaraq müstəqil, eyni zamanda əlaqəli şəkildə fəaliyyət
göstərərək məktəbin vahid özünüidarə sisteminin təşkili, təhsilalma prosesinin
bütün iştirakçılarının hüquq və maraqlarının reallaşmasına şərait yarada bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, idarəetmənin demərkəzləşməsi demokratikləşməsi
prosesini inkişaf etdirməklə yanaşı, hakimiyyətin və məsuliyyətin düzgün
paylanmasına, məktəbin əhatə etdiyi ərazidə yaşayan icma üzvlərinin idarəetmə
prosesinə cəlb edilməsinə və (və ya) fəal iştirak etməsinə şərait yaradır.
Demokratiyanın real həyatda gerçəkləşməsini müşahidə edən və böyüklərlə bu
prosesdə iştirak edən şagirdlər nəzəri prinsiplərin necə real şəraitdə həyata
keçirilməsinin şahidi olurlar.
Mühüm şərtlərdən biri şagird kollektivinin hər bir üzvünün məktəb
özünüidarəetmə prosesində iştirak etməsidir. Bu baxımdan şagird özünüidarə
orqanlarının müxtəlif yaş qrupları üzrə təşkil edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir.
Bu halda kiçik yaşlı şagirdlər böyüklərin təcrübəsini öyrənir, ənənələri
mənimsəyərək məzunların layiqli davamçılarına çevrilirlər.
Böyüklərin köməyi ilə demokratiya vərdişlərinə yiyələnərək uşaqlar fəal
həyat mövqeyinə malik olan əsl vətəndaşlara çevrilir, əldə edilmiş bilikləri
gündəlik həyatda istifadə edirlər.
Demokratik idarəetmə üçün siyasi liderlik, dairəvi münasibətlər, çevik
vəzifələr, paylanmış məsuliyyət, əməkdaşlıq, birgə qiymətləndirmə, nüfuz,
səmərəlilik, etimad, digərlərin gücləndirilməsi, onlara dəstək xarakterikdir. İnzibati
idarəetmədə isə rəhbərlik, vertikal münasibətlər, fiksə olunmuş vəzifələr, fərdi
məsuliyyət, avtokratik münasibətlər, qiymətin elan edilməsi, status, mövqe,
qənaətcillik, nəzarət müəyyənedici amillərdir.
Demokratik paradiqma məktəbdə demokratiyanın iştiraka əsaslanan
modelinin güclənməsinə şərait yaradır, şagird və müəllimlərin açıq diskussiyalarının keçirilməsini nəzərdə tutur. Bu halda məktəb dinamik dəyişən bir sosialmədəni mərkəz kimi daha səmərəli fəaliyyət göstərmək və inkişaf etmək imkanı
qazanır.
Məktəbin idarə olunmasının demokratikləşdirilməsi üçün demokratiya
prinsipləri və prosesləri təlim-tərbiyə işinə daxil edilməli, təhsilin təcrübədən və
təcrübə üçün modelinə istinad olunmalı, vətəndaşlığın tərbiyəsi proritet olmalı,
aşkarlığın və əməkdaşlığın təmin edilməsi, ünsiyyət, fikir mübadiləsi və inkişafa
səy göstərilməsi diqqət mərkəzinə çəkilməlidir.
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Əgər nəzərə alsaq ki, təhsilin nəticələrinə görə məsuliyyəti tək dövlət deyil,
eyni zamanda cəmiyyət daşıyır, belə bir nəticəyə gəlmək olar: təhsilin idarə
olunmasında dövlət idarəetmə sistemi ilə yanaşı maraqlı tərəf kimi təhsilin ictimai
idarəetmə sistemi də formalaşmalıdır. Bu baxımdan, informasiya axınının kəskin
şəkildə artması, qloballaşma və cəmiyyətimizdə baş verən dinamik siyasi, sosialiqtisadi, mədəni və mənəvi dəyişikliklərlə müşahidə olunan şəraitdə təhsil
sisteminin səmərəli idarə olunması optimal dövlət-ictimai idarəetmə mexanizminin
formalaşmasını tələb edir. Təhsil sisteminin idarə olunmasında iki istiqamətin –
şaquli (dövlət) və üfüqi (ictimai-özünüidarə) istiqamətlərinin mövcud olması
idarəetmənin yeni, daha adekvat formalarının axtarılması zərurətini yaradır.
Təhsilin dövlət-ictimai idarəetməsinin əsas ideyası təhsil problemlərini həll etmək
üçün dövlətin və cəmiyyətin səylərini birləşdirmək, tədris prosesinin məzmununu,
forma və metodlarını, müxtəlif tip təhsil müəssisələrini seçməkdə müəllimlərə,
şagirdlərə, valideynlərə hüquqlar və azadlıqlar vermək təşkil edir.
Təhsil sisteminin idarə olunmasının dövlət xarakteri təhsil sahəsində dövlət
siyasətinin prinsiplərində təsbit olunmuşdur. Həmin prinsiplər “Təhsil haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nda ifadə olunmuşdur. Əsas prinsiplər
bunlardır: humanistlik, demokratiklik, bərabərlik, millilik və dünyəvilik,
keyfiyyətlilik, səmərəlilik, fasiləsizlik, vəhdətlik, daimilik, varislik, liberallaşma,
inteqrasiya.
Məktəbdaxili idarəetmənin əsas qanunauyğunluqları sırasına mütəxəssislər
aşağıdakıları daxil edirlər:
1. İdarəetmə sisteminin səmərəliliyinin idarəetmənin subyekti və obyekti
arasında struktur-funksional əlaqələrin səviyyəsindən asılılığı;
2. Təhsil-tərbiyə işinin idarəetmənin məzmun və metodlarının, məktəbdə
pedaqoji prosesin təşkilinin məzmun və metodlarının xarakterindən asılılığı;
3. İdarəetmənin analitik, məqsədəmüvafiq, humanist və demokratik xarakterdə
olmasının məktəb rəhbərlərinin müxtəlif növ idarəetmə fəaliyyətindən
asılılığı.
İdarəetmənin qanunauyğunluqlarından bir sıra prinsiplər irəli gəlir. Həmin
prinsiplərdə idarəetmənin mahiyyəti tam və hərtərəfli əks olunur. Bunlara
aşağıdakılar aid edilir: 1) kollegiallıqla vahid rəhbərliyin əlqələndirilməsi; 2) idarəetmədə dövlət və ictimai əsasların əlaqələndirilməsi; 3) idarəetmədə elmilik,
nəzəriyyə ilə praktikanın qırılmaz qarşılıqlı əlaqəsi; 4) idarəetmədə planlılıq;
5) idarəetmədə sistemlilik və komplekslilik; 6) idarəetmədə səmərəliliyə, yüksək
nəticələrə nail olmaq meyli; 7) idarəetmədə mərkəzləşdirmənin və desentralizasiyanın rasional əlaqələndirilməsi; 8) idarəetmədə demokratikləşdirmə və
humanistləşdirmə.
Məktəb pedaqoji sistemdir və elmi idarəetmənin obyektidir. Bu, təhsili təşkil
edənlərin, rəhbər şəxslərin, müəllimlərin, şagirdlərin məqsədlərini müəyyənləşdirmək və nəticələrə nail olmaq üçün şəraiti yaratmaq, məzmunu seçmək, təhsiltərbiyə işində müxtəlif vasitələrdən, forma və metodlardan istifadə etmək
deməkdir. Belə halda idarəetmə pedaqoji sistemin məqsədəuyğunluğunu və bu
sistemi təşkil edən komponentlərin yeniləşməsinə səmərəli təsir göstərmək
imkanını saxlayır.
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Pedaqoji sistemdə müəllimlərlə şagirdlərin birgə fəaliyəti mühüm amildir.
Məktəbin məqsədi şəxsiyyətin mədəni inkişafının əsasını formalaşdırmaqdır. Sual
olunur: Sürətlə dəyişən cəmiyyətdə, baş verən prinsipal yeni hadisələr və
ziddiyyətli tendensiyalar şəraitində məktəb necə yeniləşməlidir ki, müəllimlərlə
şagirdlərin birgə fəaliyyəti şəxsiyyətin mədəni inkişafının əsasını formalaşdırsın?
Məktəbin davamlı yeniləşdirilməsi aşağıdakıları əhatə edir:
məktəb təşkilatında və strukturunda dəyişikliklər;
yeni və ya əlavə tədris materialları;
müəllimlər yeni bilik əldə edirlər;
müəllimlər yeni davranış üsullarını mənimsəyirlər;
dəyərlər və məsləklər dəyişilir (2).
Məktəblərin təkmilləşməsinə təsir göstərən mədəni normalara aid etmək
olar: 1) müştərək məqsədlər; 2) nailiyyətə görə məsuliyyət; 3) kollegiallıq;
4) fasiləsiz təkmilləşmə; 5) bütün həyat boyu təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi;
6) risk etmək; 7) kömək göstərmək; 8) qarşılıqlı hörmət; 9) səmimiyyət; 10) tərif
və yumor.
F.Vaniskotun fikrincə, biz XXI əsrdə gələcək məktəblərin beş inkişaf
ssenarisi ilə üzləşə bilərik. Bunlar aşağıdakı kimi təqdim olunur.
Ssenari 1. Öyrədən məktəb. Bu tip məktəbin əsas vəzifəsi öyrətmədir.
Məktəbin məqsədi mümkün qədər çox sayda şagirdləri baza biliklərə
yiyələndirməkdən ibarətdir. Bu məqsədə çatmaq üçün məktəbdə sınanmış ənənəvi
təlim metodları ilə yanaşı təcrübədə öz səmərəliliyini sübut etmiş ən yeni pedaqoji
texnologiyalar istifadə ediləcəkdir. Bu da məktəbdə ənənəviliyi təbliğ edən
konservatizm və modernizm yanaşmaları arasında olan ziddiyyətlərin aradan
qaldırılması deməkdir. Belə məktəbi “məktəb-laboratoriya” da adlandırmaq olar,
çünki bu məktəbdə xüsusi diqqət məhz, öyrənməyə veriləcəkdir. O ki qaldı,
şagirdlərin sosiallaşması problemləri, onların emosional inkişafı və tərbiyəsi üçün
cavabdeh qurumlar mövcuddur və məktəb bu qurumlarla əməkdaşlığın inkişafına
çalışacaqdır.
Ssenari 2. Seleksiya aparan məktəb. Bu məktəb elitanın hazırlanması üçün
nəzərdə tutulur. Bu gün bütün dünyada sözün əsl mənasında yüksək səviyyəli
mütəxəssislərin hazırlanmasına ehtiyac vardır. Bu mütəxəssislər gələcəkdə
ölkələrin iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, siyasəti və s. sahələrin idarə edilməsində ən
yuxarı idarəetmə orqanlarında fəaliyyət göstərə bilərlər. Bu baxımdan ən ağıllı,
istedadlı və bacarıqlı şagirdlər üçün elit məktəblərin olması zəruridir. Belə
məktəblərin fəaliyyət göstərməsi ölkənin milli intellektual genefondunun qorunub
inkişaf etməsi üçün zəruri şərtlərdən biri hesab edilə bilər. Elit məktəbində xüsusi
diqqət ən mürəkkəb tədris materialını mənimsəyə bilən şagirdlərin seçimi və təlim
olunmasına verilir. Əlbəttə, bu ssenari bizim məktəbdə uzun müddət hökm sürən
“hamıya bərabər yanaşma” prinsipinə ziddir. Elit məktəb “yanaşmada bərabərçilik”
tendensiyasına əks olaraq fərdin inkişafı və irəliləməsi üçün azad rəqabət şəraitinin
yaradılması prinsipini əsas götürür.
Ssenari 3. Sosiomədəni sistemdə məktəb. Bu məktəb təlim və tərbiyə
arasında sözün əsl mənasında optimal dialektik münasibətlərin qurulmasına səy
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göstərəcəkdir. Məktəb şagirdin fərdi inkişafını, eyni zamanda gələcək cəmiyyət
üçün şüurlu və məsuliyyətli vətəndaşlara xas olan keyfiyyətlərin tərbiyə
olunmasını nəzərdə tutur. Bu model məktəbin cəmiyyətdə statusunun dəyişməsini,
onun digər sosial institutlarla sıx əlaqəsini nəzərdə tutur, bu baxımdan reallaşması
kifayət qədər çətin hesab edilir.
Ssenari 4. Texnoloji məktəb. Bu məktəb ən müasir təlim texnologiyalarından istifadə edir. Buna görə təlim prosesinin xarakteri kökündən dəyişəcək. Bu
proses həm məktəbdə, həm evdə teleekran qarşısında, internet vasitəsilə
məsafədən, həm də tədris mərkəzlərində aparılacaqdır. Bu halda müəllimin rolu
kifayət dərəcədə dəyişəcək, “məktəb” anlayışı isə şərti olacaq. Aydındır ki, bu
ssenarinin həyata keçməsi bir sıra çətinliklərlə, o cümlədən böyük maliyyə xərcləri
ilə bağlıdır. Bununla belə, F.Vaniskotun fikrincə, XXI əsrdə fəaliyyət göstərən
müəllimlər bu texnologiyalara uşaq yaşlarından yiyələnəcəklər, bu da bu modelin
reallaşması imkanlarını xeyli artırır.
Ssenari 5. Diferensiallaşdırılmış məktəb. Bu məktəb hazırda kütləvi
məktəbdə olduğu kimi eyni qrupda müxtəlif bacarığa malik olan şagirdlərin təhsil
almasına imkan verir. Burada yeni, bütün mərhələlərdə çevik təlim sisteminin
yaradılması, hər bir şagirdin tədris fəaliyyətinə nəzarətin təşkili, müxtəlif təlim və
tərbiyə üsullarının tətbiqi, biliklərə yiyələnməyin şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri,
maraq və bacarıqlarına uyğun həyata keçirilməsidir. Göstərilən modellər məktəbin
mahiyyətini əks etdirən fəlsəfələri ilə fərqlənir.
Yuxarıda göstərilən pedaqoji sistemlərdə və modellərdə məktəbin inkişafı
bir-biri ilə əlaqədə olan aşağıda təqdim edilən faktorlardan asılı şəkildə nəzərdən
keçirilir:
1. Məktəbdə insanlar (müəllimlər və şagirdlər, özlərinin baxışları, imkanları,
istəkləri və cəhdləri ilə);
2. Məktəb təhsil sistemi və təhsil proqramı (məqsədlər, tədris planları,
metodları, resursları, şagirdlərin qruplaşdırılması modelləri, şagird şuraları
və s.);
3. Müəllimlərin qruplaşdırılması sistemi (məktəbin mövcud mədəniyyəti,
personalın müvafiq mövqeləri, idarəetmə strukturu, vəzifə bölgüsü);
4. Məktəbi əhatə edən ətraf mühit.
Məktəbin idarəetmə sisteminin demokratikləşməsi məktəb rəhbərinin
idarəetmə mədəniyyəti ilə sıx bağlıdır. İdarəetmə mədəniyyəti peşə-pedaqoji
mədəniyyətin bir hissəsidir. Məktəb rəhbərlərinin idarəetmə mədəniyyəti özünü
müxtəlif növ idarəetmə fəaliyyətində, məktəbi idarəetmədə dəyərlərin və
texnologiyaların mənimsədilməsində, ötürülməsində və yaradılmasında göstərir.
Bu mənada, idarəetmə mədəniyyətinə aksioloji, texnoloji və şəxsiyyətyaradıcı
komponentlər daxildir.
Məktəbi effektli idarə etmək üçün hazırda böyük əhəmiyyət kəsb edən
biliklər, ideyalar, konsepsiyalar pedaqoji dəyərlər kimi çıxış edir. Pedaqoji
sistemlərin idarəetmə dəyərləri müxtəlifdir. Onlar aşağıdakılar ola bilər:
Dəyərlər – məqsədlər. Onlar müxtəlif səviyyələrdə tam pedaqoji prosesi
idarəetmənin məqsədinin əhəmiyyəti və mənasını açıb göstərir. Bu
məqsədlərə daxildir: təhsil sisteminin idarəetmə məqsədi; pedaqoji və şagird
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kollektivini idarəetmə məqsədi; şəxsiyyətin özünütərbiyəsini və
özünüinkişafını idarəetmə məqsədi və s. Dəyərlər-məqsədlər idarəetmə
fəaliyyətinin özünəməxsus tənzimləyicisidir;
Dəyərlər – biliklər idarəetmə sahəsində biliklərin əhəmiyyətini və mənasını
açır. Buraya idarəetmənin metodoloji əsasları, məktəbdaxili rəhbərlik,
pedaqoji prosesin idarə olunmasının effektiv meyarlarını bilmək və s.
daxildir;
Dəyərlər – münasibətlər. Pedaqoji prosesin iştirakçıları arasında qarşılıqlı
münasibətlərin, özünə münasibətin, özünün peşə fəaliyyətinə münasibətin,
pedaqoji və şagird kollektivlərində şəxsiyyətlərarası münasibətlərin, bu
kollektivlərin məqsədyönlü formalaşdırılması və idarə olunmasının
əhəmiyyətini açır;
Dəyərlər – keyfiyyətlər idarəetmənin subyekti olan məktəb rəhbərinin –
menecerin müxtəlif fərdi, kommunikativ, davranış keyfiyyətlərini açır. Bu
keyfiyyətlər xüsusi qabiliyyətləri əks etdirir: öz fəaliyyətini
proqnozlaşdırmaq və onun nəticələrini qabaqcadan görməyi bacarmaq
qabiliyyəti; öz məqsəd və hərəkətini başqalarının məqsəd və hərəkəti ilə
əlaqələndirmək qabiliyyəti; əməkdaşlıq etmək və əlbir idarə etmək
qabiliyyəti və s. (4)
Məktəb direktorunun idarəetmə mədəniyyətinin texnoloji komponenti
idarəetmə qaydalarını və priyomlarını özündə birləşdirir. Məktəbdaxili
idarəetmənin texnologiyası spesifik pedaqoji vəzifələri həll etməyi nəzərdə tutur.
Bu vəzifələrin həlli pedaqoji prosesin təhlili və planlaşdırılması, təşkili, nəzarət və
tənzimləmə sahəsində rəhbərin bacarıqlarına əsaslanır. Direktorun idarəetmə
mədəniyyətinin səviyyəsi yuxarıda göstərdiyimiz tipdə olan vəzifələri həll etmək
priyomlarına və qaydalarına yiyələnmək səviyyəsindən asılıdır.
Şəxsiyyət-yaradıcılıq komponenti məktəb direktorunun idarəetmə mədəniyyətini yaradıcı akt kimi açıb göstərir. İdarəetmənin alqoritmik olmasına
baxmayaraq, məktəb direktorunun fəaliyyəti yaradıcı xüsusiyyətlidir. Rəhbər –
menecer idarəetmə dəyərlərinə və texnologiyalarına yiyələndikcə onları
yeniləşdirir, onları interpretasiya edir. Bu, həm rəhbərin şəxsiyyət xüsusiyyətləri,
həm də idarəetmənin obyektinin xüsusiyyətləri ilə müəyyən olunur. Məktəb
direktoru idarəetmə fəaliyyətində bir şəxsiyyət, bir rəhbər kimi, bir təşkilatçı və
tərbiyəçi kimi özünü realizasiya edir.
Məktəb idarəetmə sisteminin strukturunda dörd səviyyəli idarəetmə vardır:
birinci səviyyə - dövlət orqanı və ya kollektiv tərəfindən seçilmiş məktəb
direktoru, məktəb şurasının, şagird komitəsinin, ictimai təşkilatların
rəhbərlərinin funksiyaları ilə bağlıdır. Bu səviyyə məktəbin inkişafının
strateji istiqamətlərini müəyyən edir.
ikinci səviyyə - məktəb direktorunun müavinləri, məktəbin psixoloqu, sosial
pedaqoqu, ictimai faydalı əməyin təşkili üçün məsul şəxs, inzibati-təsərrüfat
işləri üzrə direktorun köməkçisi, həmçinin özünüidarədə iştirak edən
orqanların və birliklərin funksiyaları ilə reallaşır.
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üçüncü səviyyə - müəllimlər, tərbiyəçilər, sinif rəhbərləri ilə bağlıdır (onlar
şagirdlərə və valideynlərə, uşaq birliklərinə və dərnəklərə münasibətdə
idarəetmə funksiyasını yerinə yetirirlər).
dördüncü səviyyə - şagirdlər, sinif və ümumməktəb şagird özünüidarəsi ilə
bağlıdır. Qarşılıqlı təsir obyekti olan şagird burada, eyni zamanda öz
inkişafının subyekti kimi çıxış edir.
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F.N.İbrahimovun “Məktəb dünyasının bütün sahələrində demokratik prinsiplərin
həyata keçirilməsi” məqaləsinin xülasəsi.
Məqalədə vurğulanır ki, məktəb dünyasının demokratikləşməsi üç başlıca
istiqamətdə ehtiva oluna bilər: tədris fəaliyyətinin demokratikləşməsi, tərbiyə
prosesinin demokratikləşməsi, məktəbin idarəetmə sisteminin demokratikləşməsi.
Müəllif hər bir istiqamət üzrə demokratikləşmənin həyata keçirilməsinin
xüsusiyyətlərini, forma və metodlarını şərh edir, praktik yollarını göstərir.
Summary
the article of F. Ibrahimov named “Putting into practice
in all area of democratic features of the school world”.
This article deals with the democratic features of the school world and
shows three directions of going to it:
Getting democratized of the activities of teaching,
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Getting democratized of the upbringing process,
Getting democratized of school ruling system
The author shows the features, forms and methods of getting democratized and
says about the practical ways.
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