
 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ 

“NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ 

FƏNN SİLLABUSU 

  

                                            Təsdiq edirəm:                  A.N.Məmmədova 

                                             Tarix: __8 _ sentyabr 2022 

 

Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti) Etnopedaqogika, 6 kredit 

Fakültə Pedaqoji 

İxtisas Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi 

Səviyyə (bakalavriat, magistratura) Magistratura 

Kurs II 

Semestr III 

Təlimçi Aytən Nizami qızı Məmmədova 

e-mail aytan.n.m@mail.ru 

Telefon 050-555-03-02 

Dərs günləri və saatları 
III gün I saat (m), II saat (üst həftə) 

(s) 

Tədris dili  Azərbaycan dili 

Baza/ Seçmə Baza 

Tələb olunan dərsliklər və 

dərs materialları 

1. Əliyev İ. Azərbaycan etnopedaqogikası. Bakı, 2009. 

2. Əliyev İ. Ümumtəhsil məktəblərində etnopedaqoji materiallardan 

istifadənin nəzəri və əməli məsələləri. Bakı, 2004. 

3. Həşimov Ə. Azərbaycan xalq pedaqogikasının bəzi məsələləri. Bakı, 

1970. 

4. Çınar İ. Etnopedaqoji Atabek yurdu. Pegem Akademi, 2020. 

5. Gül Y. Etnopedaqoji. Nobel Bilimsel Eserler, 2020. 

İstifadə ediləcək web 

səhifələr 

www.ekitab.net 

www.e-derslik.edu.az  

Fənnin xülasəsi 

Mədəniyyətlərin inteqrasiyasının sürətləndiyi bu dövr xalq tərbiyəsinin 

mütərəqqi ənənələrini dirçəltməyi, onun demokratik və humanist məzmununu 

ətraflı öyrənib əməli fəaliyyətində tətbiq etməyi, başqa sözlə, 

etnopedaqogikanın qanuni yerini bərpa edib cəmiyyətin xidmətinə verməyi 

zəruri edir. Belə bir şəraitdə gənc nəslin təlim – tərbiyəsi işini özünə ixtisas 

seçmiş tələbələr həmçinin etnopedaqoji bilik və bacarıqlara yiyələnməlidirlər. 

Çünki müasir elmi pedaqogika, təlim – tərbiyə məsələləri dərin köklərlə 

xalqın həyatına, çoxəsrlik təcrübəsinə, mütərəqqi adət - ənənələrə bağlıdır. 

Fənnin məqsədləri 

- Etnopedaqogika anlayışının digər anlayışlar sistemində yerini 

müəyyənləşdirmək 

- Pedaqoji prosesdə xalqın pedaqoji mədəniyyətinin əhəmiyyətini müəyyən 

etmək. 

- Müasir tərbiyə sistemində xalqın pedaqoji irsindən istifadəni təmin etmək 

- Müasir kadrların etnopedaqoji hazırlığının əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək 

Öyrənmə nəticələri 

- Magistrlər xalqın tərbiyəvi adət və ənənələrinin mənbəyi, onların 

mahiyyəti, xüsusiyyətləri və praktik əhəmiyyəti haqda zəruri biliklərə 

yiyələnəcək. 

- Xalq pedaqogikasının müasir elmi pedaqogikaya, təhsil problemlərinin 

həllinə təsiri barədə təsəvvür formalaşacaq. 

- Peşə fəaliyyətində etnopedaqoji materiallardan yerində və zamanında 

istifadə etmə bacarığına yiyələcək. 

Tədris metodları 
Mühazirə 

Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar 

verilir. 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar 
verilir və müzakirəsi aparılır. 

http://www.ekitab.net/
http://www.e-derslik.edu.az/


 
 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və 

video fayllar) nümayişi ilə izah edilir. 

Simulyasiya  

Aralıq və yekun imtahan zamanı 

tələbələrin mənimsənilmə səviyyəsi 

yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri 
verilir və simulyasiya proqramlarından 
istifadə edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş ( 

oyunlar üçün materiallar, testlər) və 

vizual (slaydlar, sxemlər, qrafiklər, 

şəkillər, sənəd nümunələri) materiallar 

kimi təlim metodlarından istifadə edilir 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 

görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu 

halda, ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə 

bal hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum 

bal 
50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə 

görə toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni 

mənimsəmiş hesab edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 

 

100 bal (100%) 

 

Qiymətləndirmə metodları 

Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst 

mövzular verilir və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: 

1. Əliheydər Həşimovun “Azərbayan xalq pedaqogikasının bəzi 

məsələləri” əsəri. 

2. Azərbaycan uşaq folkloru və pedaqogika  

3. Milli mədəniyyət və etnik problemlər. 

4. Ata evi – tərbiyə ocağıdır. 

5. Tərbiyənin tərkib hissələri üzrə nağılların pedaqoji imkanları. 

6. Müasir toylar və milli mentalitet  

7. Toy adətlərinin tərbiyəvi xüsusiyyətləri. 

8. Azərbaycan xalq pedaqogikası xalqımızın qabaqcıl mütəfəkkirlərinin 

yaradıcı irsində. 

9. “El ağsaqqalı”, yaxud “ağbirçəyində” hansı keyfiyyətlər zəruridir. 

10. Mənim və əcdadlarımın uşaqlıq oyunları. 

 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq sunulan təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 



 
 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən 

qiymətləndirilir. 

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak 

etməyən tələbə imtahana buraxılmır.            

      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda 

və ya imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat 

verməlidir. Tam sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi 

gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad 

verilməlidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız 

istinad və sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə 

tələbə imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla 

cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim 

tərəfindən əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən 

razılaşdırıldığı təqdirdə digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

Tematik plan 

Mühazirə 

Həftə Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1 21.09.2022 

Etnos və müasir etnik problemlər  

Plan: 

1. «Etnos» və «etnik birliklər» haqda 

elmi mülahizələrin qısa xülasəsi. 

2. Etnosun əlamətləri. 

3. Etnik proseslər və onların növləri. 

4. Etnik müəyyənlik və onun növləri. 

1. Əliyev İ. Azərbaycan 

etnopedaqogikası. Bakı, 2009. 

səh.23-33 

2 28.09.2022 

Etnopedaqogikanın mövzusu və vəzifələri 
Plan: 

1. Milli pedaqogikanın obyekti və 

predmeti və əsas anlayışları haqda. 

2. Etnopedaqogikanın tədqiqat sahəsi. 

3. Etnopedaqogikanın vəzifələri. 

4. Etnopedaqogikanın başqa elmlərlə 

əlaqəsi. 

5. Etnopedaqoji tədqiqat metodları . 

6. Əsas etnopedaqoji anlayışlar. 

1. Əliyev İ. Azərbaycan 

etnopedaqogikası. Bakı, 

2009.səh.40-54 

2. Çınar İ. Etnopedaqoji Atabek yurdu. 

Pegem Akademi, 2020.səh.8-14 

3. Gül Y. Etnopedaqoji. Nobel 

Bilimsel Eserer, 2020.səh.6-12 

 
 

3 05.10.2022 

Pedaqoji mədəniyyətin mahiyyəti  
Plan: 

1. Mədəniyyət və onun  etnoqrafik 

formaları. 

2. Milli mədəniyyət, onun maddi və 

mənəvi növləri. 

3. Pedaqoji mədəniyyətin mahiyyəti. 

4. Pedaqoji mədəniyyətin bəşəri 

xarakteri. 

5. Etnik pedaqoji mədəniyyət və 

«insanın etnomədəniyyəti» 

anlayışları. 

1. Əliyev İ. Azərbaycan 

etnopedaqogikası. Bakı, 2009. 

səh.54-71 



 
 

4 12.10.2022 

Pedaqoji mədəniyyətin formalaşması 
Plan: 

1. Pedaqoji mədəniyyətin inkişafının 

sosial əsasları. 

2. Nəsillərin varisliyi pedaqoji 

mədəniyyətin inkişaf amili kimi. 

3. Pedaqoji mədəniyyətin 

formalaşmasının xəlqi əsasları. 

1. Əliyev İ. Azərbaycan 

etnopedaqogikası. Bakı, 2009. 

səh.71-87 

5 19.10.2022 

Etnopedaqogikada şəxsiyyətin 

formalaşması problemi 

Plan: 
1. Xalq pedaqogikasında şəxsiyyət 

anlayışı. 

2. Xalqın kamil insan idealı 

3. Kamil insan şəxsiyyətinin 

formalaşdırılması yolları. 

1. Həşimov Ə. Azərbaycan xalq 

pedaqogikasının bəzi məsələləri. 

Bakı, 1970.səh.36-55 

2. Həşimov Ə., Sadıqov F. Azərbaycan 

xalq pedaqogikası. Səh.55-77 

6 26.10.2022 

Əxlaqi şüurun və əqidənin  

formalaşmasına xidmət edən üsullar 

Plan: 

1. Xalq tərbiyəsinin üsulları haqda ümumi 

məlumat. 

2. Öyüd-nəsihət əsas inandırma üsulu kimi. 

3. Ustadnamələr öyüd-nəsihət üsulunun 

vasitəsi kimi. 

4. Fərdi öyüd-nəsihətlərin pedaqoji 

imkanları. 

5. Məsləhət və vəsiyyət xalq tərbiyəsinin 

üsulu kimi 

1. Əliyev İ. Azərbaycan 

etnopedaqogikası. Bakı, 

2009.səh.88-95 

2. Əliyev İ. Ümumtəhsil 

məktəblərində etnopedaqoji 

materiallardan istifadənin nəzəri və 

əməli məsələləri. Bakı, 2004. 

 

7 02.11.2022 

Davranış təcrübəsinin  

formalaşdırılmasına xidmət edən üsullar 

Plan: 
1. Əxlaqi hərəkətin təkrarına əsaslanan 

üsulalrın növləri. 

2. Tələb və onun verilmə metodikası. 

3. Mənəvi məsuliyyət formalaşdırılmasına 

xidmət edən üsulların mahiyyəti 

4. Söz vermək tərbiyə üsulu kimi. 

5. Andlar və onların pedaqoji mahiyyəti. 

1. Əliyev İ. Azərbaycan 

etnopedaqogikası. Bakı, 

2009.səh.95-100 

2. Əliyev İ. Ümumtəhsil məktəblərində 

etnopedaqoji materiallardan 

istifadənin nəzəri və əməli 

məsələləri. Bakı, 2004. 

8 
07.11.2022 

(əlavə) 

Xalq tərbiyəsində stimullaşdırma üsulları 

Plan: 
1. Tərbiyədə stimullaşdırmanın mahiyyəti. 

2. Rəğbətləndirmə və onun növləri. 

3. Xeyir-dua, bəxşiş və mükafat 

rəğbətləndirmə tədbirləri kimi. 

4. Xalq pedaqogikasında cəzalandırmanın 

mövqeyi. 

5. «Küsmək» və fiziki cəza xalq 

tərbiyəsinin spesifik üsulları kimi. 

6. Tərbiyədə nümunənin mövqeyi. 

1. Əliyev İ. Azərbaycan 

etnopedaqogikası. Bakı, 

2009.səh.100-107 

2. Həşimov Ə. Azərbaycan xalq 

pedaqogikasının bəzi məsələləri. 

Bakı, 1970.səh.65-77 

 



 
 

9 16.11.2022 

Tərbiyədə nümunənin mövqeyi 

Plan: 
1. Tərbiyə işində nümunənin rolu və 

mövqeyi 

2. Ailə tərbiyəsində nümunə 

1. Əliyev İ. Azərbaycan 

etnopedaqogikası. Bakı, 

2009.səh.107-111 

2. Çınar İ. Etnopedaqoji Atabek yurdu. 

Pegem Akademi, 2020.səh.42-51 

10 23.11.2022 

Xalq tərbiyəsinin vasitələri. Atalar 

sözlərinin pedaqoji imkanları 

Plan: 
1. Atalar sözləri haqda məlumat. 

2. Atalar sözlərinin pedaqoji imkanları. 

3. Tərbiyənin tərkib hissələri baxımından 

atalar sözlərinin imkanları. 

1. Əliyev İ. Azərbaycan 

etnopedaqogikası. Bakı, 

2009.səh.111-138 

2. Həşimov Ə. Azərbaycan xalq 

pedaqogikasının bəzi məsələləri. 

Bakı, 1970.səh.87-93 

3. Gül Y. Etnopedaqoji. Nobel Bilimsel 

Eserler, 2020.səh.33-37 

11 30.12.2022 

Tapmacaların etnopedaqoji mahiyyəti 

Plan: 
1. Tapmacalar haqda ümumi məlumat. 

2. Tapmacaların formaları. 

3. Tapmacaların bilikverici imkanları. 

4. Tapmacaların inkişafetdirici imkanları. 

5. Tapmacalardan istifadənin səmərəlilik 

şərtləri. 

1. Əliyev İ. Azərbaycan 

etnopedaqogikası. Bakı, 

2009.səh.138-174 

2. Həşimov Ə. Azərbaycan xalq 

pedaqogikasının bəzi məsələləri. 

Bakı, 1970. Səh.66-73 

3. Gül Y. Etnopedaqoji. Nobel Bilimsel 

Eserler, 2020. 

12 07.12.2022 

Xalq nəğmələri və xalq oyunlarının 

pedaqoji mahiyyəti  
Plan: 
1.Xalq nəğmələri və onların növləri. 

2. Beşik nəğmələrinin etnopedaqoji 

təhlili. 

3. Peşə nəğmələrinin pedaqoji imkanları. 

4. Xalq oyunları haqda məlumat. 

5. Xalq oyunlarının növləri. 

6. Oyunların etnopedaqoji təhlili. 

1. Əliyev İ. Azərbaycan 

etnopedaqogikası. Bakı, 

2009.səh.174-203 

2. Həşimov Ə. Azərbaycan xalq 

pedaqogikasının bəzi məsələləri. 

Bakı, 1970.səh.73-75 

3. Çınar İ. Etnopedaqoji Atabek 

yurdu. Pegem Akademi, 2020. 

4. Gül Y. Etnopedaqoji. Nobel 

Bilimsel Eserler, 2020. 

13 14.12.2022 

Xalq tərbiyəsinin əsas amilləri  

Plan: 
1. Təbiət xalq tərbiyəsinin əsas amili 

kimi 

2. Oyun xalq tərbiyəsinin əsas amili kimi 

3. Söz xalq tərbiyəsinin əsas amili kimi 

4. Əmək xalq tərbiyəsinin əsas amili 

kimi 

5. Din xalq tərbiyəsinin əsas amili kimi 

6. Əmək, ünsiyyət, ənənə, incəsənət xalq 

tərbiyəsinin əsas amilləri kimi 

1. Əliyeva  S. Etnopedaqogikanın 

əsasları. Bakı,2015.səh.98-113 



 
 

14 21.12.2022 

Ailə - xalq tərbiyəsinin əsas daşıyıcısıdır 
Plan: 
1.Ailə cəmiyyətin ən intim özəyi kimi. 

2. Ailə milli mədəniyyətin qorunmasında 

əsas amil kimi. 

3. Ailə şəxsiyyətin hərtərəfli və ahəngdar 

formalaşmasının etnopedaqoji fenomeni 

kimi 

1. 1. Əliyeva  S. Etnopedaqogikanın  

əsasları. Bakı,2015.səh.61-72 

2. Çınar İ. Etnopedaqoji Atabek 

yurdu. Pegem Akademi, 2020. 

3. Gül Y. Etnopedaqoji. Nobel 

Bilimsel Eserler, 2020. 

15 28.12.2022 

Müasir dövrdə etnopedaqoji 

materiallardan istifadə imkanları  
Plan: 
1. Gələcək pedaqoqların etnopedaqoji 

hazırlığı 

2. Tərbiyə işinin etnopedaqoji aspektləri 

1.Əliyeva  S. Etnopedaqogikanın  

əsasları. Bakı,2015.səh.166-186 

2. Əliyev İ. Ümumtəhsil 

məktəblərində etnopedaqoji 

materiallardan istifadənin nəzəri və 

əməli məsələləri. Bakı, 2004. 

3. Çınar İ. Etnopedaqoji Atabek 

yurdu. Pegem Akademi, 2020. 

4. Gül Y. Etnopedaqoji. Nobel 

Bilimsel Eserler, 2020. 

  
Cəmi: 30 saat  

 

 

Seminar 

№ Mövzuların adı Saat  Tarix Qeyd 

1. Etnopedaqogika bir elm kimi 2 28.09.2022  

2. Pedaqoji mədəniyyətin və xalqın mənəvi inkişafı 2 12.09.2022  

3. Etnopedaqogika şəxsiyyətin formalaşması barədə 2 26.10.2022  

4. Xalq tərbiyəsinin üsulları 2 10.11.2022 (əlavə) 

5. Xalq pedaqogikasının vasitələri 2 23.11.2022  

6. Xalq tərbiyəsinin əsas amilləri 2 07.12.2022  

7. Ailə - xalq tərbiyəsinin əsas daşıyıcısıdır 2 21.12.2022  

8. Müasir dövrdə etnopedaqoji materiallardan 

istifadə imkanları 
1 

29.12.2022 (əlavə) 

 Cəmi: 15 saat   

                                                   Fənn müəllimi:                      A.N.Məmmədova                             

 

 


