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1. Giriş 

XXI əsrdə informasiya texnologiyaları həyatımızın,demək olar ki, bütün sahələrinə 

dərindən nüfuz etmişdir. İT-nin inkişafı, multimedia texnologiyalarının populyarlaşması və 

şəbəkə texnologiylarının tətbiqi sayəsində müasir həyatın əksər sferaları əhəmiyyətli 

dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Nəinki elm, səhiyyə, sənaye, nəqliyyat, ictimai və peşəkar 

fəaliyyət sahələrinihətta ən xırda məişət   məsələlərinin həllini belə İT-nin bu və ya digər şəkildə 

müdaxiləsi olmadan təssəvür etmək qeyri-mümkündür. Bu sahələrdən biri də təhsildir. 

İnnovativ nailiyyətlərin əlçatan olması və onun tədris prosesində tətbiqinin təkmilləşdirilməsi 

müasir təhsil sisteminin strukturu, məzmunu, forması, təşkili, təlim-tədris nailiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsini və s. əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirmişdir.  

 

2. İKT-nin təlim prosesinə inteqrasiyasının əsasları 

Alan Pritchard [12, s.19] İKT-nin təlim-tədris və öyrənmə prosesinə bir neçə formada 

təsir göstərdiyini söyləyir. Bu xüsusiyyətlərə sürət, həcm (mövcud virtual materialların həcmi), 

ünsiyyət, interaktivlik, qeyri-xəttilik və multi-modallıq daxil edilir. İKT təlim prosesində 

fəaliyyətin və ünsiyyətin olduqca sürətli bir şəkildə həyata keçirilməsini təmin edir, məsələn, 
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hər hansı bir ismarıcın göndərilməsi və ona cavabın gəlməsi dəqiqələr, və hətta saniyələr içində 

baş verir ki, bu da vaxtdan daha səmərəli istifadə etməyə şərait yaradır. Böyük tutuma sahib 

olan internet istənilən mövzuda geniş məlumat almaq üçün nəhəng baza rolunu oynayır. 

İnternet istər sinif daxilində, istərsə də dərsdənkənar vaxtlarda əhəmiyyətli ünsiyyət vasitəsidir. 

İKT-nin əsas xüsusiyyətlərindən biri və böyük üstünlüyü interaktivlikdir İnteraktivlik dedikdə 

interaktiv kompüter tətbiqləri və vasitəli ünsiyyət nəzərdə tutulur. Alan Pitchard İKT-nin qeyri-

xətti xüsusiyyətini belə izah edir ki, insanlar internetin geniş məlumat bazasından öz 

maraqlarına uyğun şəkildə müxtəlif yollarla istifadə edə və onları araşdıra bilərlər. 

Multimodallıq dedikdə isə şəkil, səs və mətnləri nəzərdə tutulur. Elmi cəhətdən sübut edilmişdir 

ki, öyrənmə prosesində iki və daha artıq duyğu iştirak edirsə, öyrənmə daha səmərəli olur. 

Başlanğıcda, texnologiyanın dərs prosesinə müdaxiləsi müəllimlərin hansısa materialın 

surətini çıxarması, maqnitofondan, videokameradan və s. istifadə edərək məlumatları necə 

təqdim etməsi ilə bağlı idi, amma indi əsas məsələ müəllim və şagirdlərin məlumatı necə əldə 

etməsi, dərs prosesində fikir mübadiləsi və müzakirələraparması, İKT nailiyyətlərinin yardımı 

ilə təqdimatlar, videolar hazırlamaqla  aktiv öyrənməni interaktiv öyrənməyə çevirməsi ilə 

bağlıdır.Artıq dərs üçün dərsliklər kifayət etmir, müəllimlər əlavəmənbələrdən seçdiyi uyğun 

materiallarla dərslikləri dolğunlaşdırmalıdılar. Buna məzmunu dəyişməklə (vizual şəkillər 

qurmaq, dialoqu dəyişmək), bəzən məzmunu sadələşdirməklə, viktorinalar, slayd-şoular 

hazırlamaqla, mövzunu tamamlayacaq flash kartlar, mahnılar və videolardan istifadə etməklə 

nail olmaq mümkündür.  “Günümüzdə cəmiyyət tələbələrdən çoxsaylı mürəkkəb situasiyaların 

öhdəsindən gəlməyi tələb etdiyi üçün, yalnız bilik ötürülməsinə əsaslanan ənənəvi təhsil artıq 

qənaətbəxş deyil” [11, s.328]. 

Müasir cəmiyyətin tələblərinə uyğunlaşmağa və texnoloji inkişafın nailiyyətlərindən 

faydalanmağa çalışan bütün müəllimlər məzmunu səmərəli çatdırmaq və ümumilikdə tələbərin 

öyrənmə ehtiyaclarını yerinə yetirmək üçün dərs prosesində informasiya kommunikasiya 

texnologiyalarını (İKT) tətbiq edirlər. Kompüter əsaslı təlimin rolu xüsusilə xarici dillərin 

tədrisində getdikcə artmaqdadır. İKT istər metodologiya baxımından, istərsə də kontent 

baxımından zəngin məlumat bazasına çıxışı təmin etməklə xarici dillərin tədrisini və 

öyrənilməsini daha maraqlı edir və xeyli asanlaşdırır. Lakin bir müəllimin hər zaman nəzərdə 

saxlamalı olduğu önəmli bir məqam var ki, tədris və öyrənmə sosial proseslərdir və bu proses 

müəllimlə şagirdlər arasında ünsiyyət qurulmasını tələb edir.Texnologiya təlim-tədris 

prosesinibir çox baxımdan asanlaşdırsa da, canlı ünsiyyəti əvəz edə bilmir. Texnologiya 

həyatımızın, demək olar ki, hər bir sahəsinə inteqrasiya olunduğu üçün tələbələrin öyrənmə 

hədəflərini də nəzərə alaraq ən yaxşı vasitələri seçməyə çalışan müəllim eyni zamanda 

texnologiya istifadəsi ilə canlı ünsiyyət və şəxsi bacarıqlar arasında tarazlıq yaratmaq kimi çətin 

vəzifənin də öhdəsindən gəlməlidirlər [10, s.1-2]. 

Dil öyrənmədə İKT bir sıra üstünlüklərə malikdir. Hər şeydən əvvəl, o dərs saatının 

daha səmərəli təşkilini təmin edir, belə ki, tələbələrin sinifdən kənarda da əlavə tapşırıqlar 

etmək imkanı yaranır. İkinci üstünlük ondan ibarətdir ki, İKT tələbənin öyrənməsini 
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fərdiləşdirir, yəni tələbə tələsmədən, digərlərinə çatmaq təlaşı olmadan öz tempi işləyə bilir. 

Universitet, magistratura tələbələri İKT vasitəsilə öz maraqları çərçivəsində daha təkmil 

öyrənmə metodlarından yararlana bililər. İKT-nin dil öyrənmə prosesində daha bir üstünlüyü 

odur ki, o müxtəlif sahələrə aid həqiqi, real, müasir və dolğun materiallarla müəllimə təlimin 

məzmununu zənginləşdirmək imkanı verir və beləcə öyrənənlərin motivasiyası güclənir.  

Dil öyrənmək uzun zaman və zəhmət tələb edən prosesdir və məhdud dərs saatları 

çərçivəsində bu proses lengidiyinə görə müəllimlər tələbələri həvəsləndirməli və onların 

müstəqil öyrənmələrini təmin etmək üçün hazırda dünyada mövcud olan məlumatları əldə 

etməyin yollarını öyrətməlidirlər, internetdəki hansı məlumatların etibarlı və lazımlı olduğunu 

bildirməli, tələbələrin tədris materiallarına online çıxışını təmin etməli və online mühitdə 

tələbələrlə müzakirələr aparmalı və dil daşıyıcılarla ünsiyyəti təşkil etməlidirlər.  

Bruner [3, s.4] qeyd edir ki, öyrənmə elə bir aktiv prosesdir ki, burada öyrənənlər öz 

keçmiş və cari biliklərinə əsaslanaraq yeni ideya və konsept formalaşdırırlar. Təlim materialları 

tələbələrin idrak quruluşuna və onların keçmiş təcrübələrinə uyğun seçilməlidir. Çünki, 

öyrənmə o halda baş verir ki, öyrənənin məlumatı seçmək və dəyişmək, mövzü ilə bağlı 

fərziyyə irəli sürmək və qərar vermək,  materialların əhatə etdiyi məlumatlardan kənara çıxmaq  

kimi imkanları var. Bruner öyrənmədə motivasiyanın rolunu xüsusilə vurğulayır. Onun 

fikrincə, motivasiya olmadan öyrənmə baş verə bilməz. Əgər öyrənənlər prosesə daxili və ya 

xarici motivasiya ilə təşviq olunursa, bu zaman öyrənmə daha effektiv olur. Əks halda tələbələr 

sadəcə tapşırıq yerinə yetirməyi öyrənir. Öyrənmək ehtiyacı yoxdursa, öyrənmə də yoxdur. 

Dərsdə texnologiyadan istifadə etmək xarici  motivasiyasını təmin edir, bu isə öz növbəsində 

tələbələrdə daxili motivasiyanın yaranmasını stimullaşdırır.  

Dil tədrisində, xüsusilə xarici dilin tədrisində texnologiyanın tətbiqi səmərəli təlim 

mühiti formalaşdırır. Belə bir mühit tələbələrə imkan verir ki, onlar öz yoldaşları, müəllimləri 

və tədris edilən dilin daşıyıcıları ilə qurduğu ictimai münasibətlər əsasında xüsusi bilik, bacarıq 

və vərdişlər qazansınlar, dil və bu dildə danışan millətin mədəniyyəti haqqında aydın 

təsəvvürlərə yiyələnsinlər.  Texnologiya tələbələrin motivasiyasını və dil öyrənməyə olan 

marağını gücləndirməklə müəllim yönümlü sinfi tələbə yönümlü sinfə çevirdi [9, s.18]. 

İstənilən təlim materialının son hədəfi real həyatda tətbiq edilə bilməkdir. Öyrənən 

qazandığı bilik və bacarığı sinifdən kənarda, real həyatda tətbiq edib ondan faydalana bilmirsə, 

bu zaman təlim onun zaman və enerji itkisindən başqa bir şey deyil. Öyrənmə aktiv bir 

prosesdir, burada hərəkət olmalıdır [6, s.7]. Bu prosesdə İKT-dən istifadə edərək praktik 

tapşırıqlar vasitəsilə tələbələri öyrənməyə daha çox cəlb etmək mümkündür. Belə məşğələlər 

tələbələrin adətən passiv olduğu ənənəvi dərslərdən fərqlənir. Dewey təhsilin üç fundamental 

məsələsininüzərində dayanır: öyrənən, mövzu və cəmiyyət. Müasir dünyada tələbələrin sağlam 

duruşunu təmin etmək üçün kurrikulum hazırlanarkən mövzu üzrə biliklər tələbələrin real 

həyatdakı ehtiyacları ilə əlaqəli şəkildə əks etdirilməlidir və bu üç element arasında tarazlıq 

yaradılmalıdır. Tələbələr nəyi və nə üçün öyrəndiklərini bilməlidirlər ki, öyrəndiklərini həyati 
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situasiyalarda reallaşdıra bilsinlər. Məhz buna görə də, texnologiyanın dil tədrisinə 

inteqrasiyası bu konseptə xidmət etməlidir. 

 

3. CALL (Computer Assisted Language Learning -kompüter dəstəyi ilə dil tədrisi) 

və CMC (Computer-Mediated Communication - kompüter vasitəli ünsiyyət)  

Dil tədrisində tətbiq edilən CALL (Computer Assisted Language Learning -kompüter 

dəstəyi ilə dil tədrisi) və CMC (Computer-Mediated Communication - kompüter vasitəli 

ünsiyyət) ən effektiv və geniş yayılmış texnikalardandır. 

CALL dil tədrisində və öyrənilməsində materialları təqdim etmək, möhkəmləndirmək 

və qiymətləndirmək üçün kompüter və internet kimi kompüter əsaslı qaynaqlardanistifadəni 

nəzərdə tutan bir yanaşmadır. 1960-cı illərdəntətbiq edilən CALL 1980-ci illərin əvvəllərində 

İngiltərədə vədigər Avropa ölkələrində, ABŞ-da və Kanadada çox sayda məktəbdə geniş 

yayılmışdı [5, s.3]. O vaxtdan bəri texnoloji mühit, xüsusilə media vasitələri və mobil 

texnologiyalar sürətlə dəyişdi, internet meydana gəldi. Bu texnologiyalar eyni zamanda 

ünsiyyət və sosial əlaqələrə güclü təsir göstərdi. CALL tarixi üç mərhələni əhatə edir: davranış 

əsaslı CALL, kommunikativ CALL və inteqrativ CALL [15, s.3-20]. Davranış əsaslı CALL 50-

ci illərdən başlayaraq 70-ci illərədək davam etdi. Stimul və cavab dövrü adlanan bu mərhələdə 

kömpüterin əsas işi tələbəyə sual vermək, cavabları yoxlamaq və tələbəyə bu barədə məlumat 

ötürməkdən ibarət idi. Xüsusi proqramlar əsasında hazırlanmış tapşırıqlar (stimul) tələbəyə 

təqdim edilir, tələbə tapşırıqları yerinə yetirib göndərir və kompüter nəticəni açıqlayır. 

Tapşırıqlarda tələbərdən verilmiş cümlələrdə boşluqları doldurmaq, düzgün qrammatik formanı 

seçmək və ya sözləri tərcümə etmək tələb olunurdu. Belə halda dil müəyyən qarmmatik 

qaydalar əsasında bir-birinə bağlanmış müstəqil vahidlərin əmələ gətirdiyi söz toplusu təsiri 

bağışlayır. Müəllimlər qrammatika qaydaları öyrətdikdən sonra hədəfi eyni olan müxtəlif 

praktik tapşırıqlarla qaydanı tələbənin beyninə yeritməyə çalışırdılar və kompüterlərdən 

stimulları durmadan təkrarlaya bilən cihazlar kimi istifadə edilirdi. Buna nümunə olaraq o 

zaman dil laboratoriyalarında tətbiq edilən “dinlə və təkrar et” proqramlarını göstərmək olar. 

Bu prosesdə motivasiya işə düşmür, sadəcə tələbə hər hansı bir stimulun təsiri ilə müəyyən 

davranış sərgiləmək məcburiyyətində qalır.  

80-90-cı illərdə qrammatika-tərcümə və audiolinqual metodlara reaksiya olaraq dil 

tədrisinə dili ünsiyyət vasitəsi olaraq qəbul edən kommunikativ yanaşma meydana 

gəldi.Kommunikativ yanaşmanın tərəfdarları qeyd edirdilər ki, kompüter əsaslı məşğələlər 

formanın özünə deyil, daha çox formanın istifadəsinə yönəldilməli, qrammatikanı açıq şəkildə 

deyil, dolayı yolla öyrətməlidir və tələbələri hazır dil ifadələrini işlətmək yerinə orijinal, 

özlərinə məxsus nitq yaratmağa təşviq etməlidir. Bu mərhələdə kompüter proqramları artıq 

tələbə cavablarının səhv və ya doğru olduğunu yoxlamaq kimi məhdud funksiya yerinə 

yetirmir, müzakirəni, yazı və tənqidi təfəkkürü stimullaşdırır, yəni dərsliyin öhdəsindən gələ 

bilmədiyi funksiyaları reallaşdırır. Yenidən mətn qurma proqramları tək və ya qrup şəklində 

çalışan tələbələri yeni dil modelləri və ya məna çalarları kəşf etməyə həvəsləndirir. Bu 
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mərhələdə müəllimlər dili – onun qaydalarını, sintaksisi, fonem və morfemlərini öyrətmək 

əvəzinə, tələbələrin dildən real olaraq istifadəsini təmin etmək üçün şərait yaratmağın yollarını 

araşdırır və tələbələrə dilin əsas funksiyası olan kommunikativ funksiyasını işə salmaqla yerinə 

yetirilə bilən tapşırıqlar təqdim edirdilər. Kommunikativ CALL dövründə ünsiyyət və qarşılıqlı 

fəaliyyət mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. 

İKT-nin inkişafı dil tədrisini daha canlı  və rəngli bir prosesə çevirir. Məsələn, 

kompüterin imkanlarının genişlənməsidəqiq səs yazıları və aydın, rəngli video görüntülər 

yaratmaq imkanı verdi və dil öyrənən tələbələr bu materiallar vasitəsilə bu dildə danışanxalqın 

necə ünsiyyət qurduğunu, realhəyati situasiyalarda, məsələn, bir insanla tanış olanda və ya 

yolda istiqaməti soruşanda hansı dil ifadələrindən necə istifadə eşitdiyini eşidib-görə bilərlər. 

Kompüter sayəsində tələbələrdə anlayır ki, dil təkcə mübtəda-xəbər uzlaşması və ya 

əzbərlənməli sonsuz söz siyahısından ibarət deyil.  

Növbəti CALL mərhələsi 2000-ci ildən başlayaraq bu günə qədər davam edən inteqrativ 

mərhələdir. Kommunikativ mərhələni tənqid edənlər, öyrədilən bacarıqların tələbələrə təqdim 

edilə bilən situasiyaların sayı və növləri ilə məhdudlaşdığını söyləyirlər. Yəni ki, biz bütün günü 

restoranda yemək sifariş etmirik və ya yol soruşmuruq. Bu yanaşmanın tərəfdarları hesab edir 

ki, dil tədrisi birinci mərhələdə təqdim olunan ümumi dil biliklərinin və ikinci mərhələnin 

kökləndiyi ünsiyyət bacarıqlarının inteqrasiyası əsasında aparılmalıdır. İnteqrasiya edilə bilən 

internet və hipermedia, video və audio materiallar, qrafik-interaktiv məzmun və virtual 

şəbəkələr öyrənmə prosesininnecə həyata keçirildiyini yenidən müəyyənləşdirdi. Müasir İKT 

ilə zaman və yer məhdudiyyəti olmadan danışma, dinləmə, oxu və yazma bacarıqlarını inkişaf 

etdirmək mümkündür. 

Texnologiyanın dərsə integrasiyası bəzi hallarda kompüteri dərsin mərkəzi obyektinə 

çevirirdi,bu zaman dərsin mövzusu və əsas məqsədidiqqət xaricində qalırdı. Öyrənmə 

prosesində texnoloji vasitələrdən istifadə faktının özünü həddindən artıq aydın şəkildə büruzə 

verməsi müəyyən mənada təlim prosesinə mane olurdu. Bu cür halları şərtləndirən 

faktorlarmüxtəlifdir. Məsələn, texnologiyanın dərsdə müntəzəm olaraq istifadə edilməməsi 

(təchizatla bağlı problem, müəllimlərin kompüter istifadə etməyə istəkli olmaması, müəllim və 

ya tələbələrin kompüter vərdişlərinin qənaətbəxş səviyyədə olmaması və s.) onu dərs üçün yad 

olan elementə çevirir ki, bu da tələbələrin diqqətini əsas məsələdən yayındırır. Və yaxud 

kompüterdən məqsədəuyğun olmayan şəkildə və  səriştəsizcə istifadə edildikdə o, prosesin 

önəmsiz tərkib hissəsi olur və hətta prosesi ləngidir. Texnoloji vasitələrin potensialının 

lazımınca dəyərləndirilməməsi və ya şişirdilməsi, müəllimlərin texnologiyaya və onun təlim-

tədris prosesində nə dərəcədə effektiv ola biləcəyinə tərəddüdlü münasibətikompüterin dərsdəki 

səmərəliliyini azaldan ünsürlərdəndir. 

Bu sahədəki problemləri müşahidə edən mütəxəsssilər “CALL-ın normallaşdırılması”  

konspetini irəli sürdülər və problemlərin optimal həll yollarını araşdırdılar. Bax [1, s.23-24] 

hesab edirdi ki, CALL-ın normallaşdırılması o halda baş tuta bilər ki, müəllimlər və dil öyrənən 
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tələbələr məhdudiyyət narahatlığı və maneə olmadan, kompüter vasitəsilə yerinə yetirə 

biləcəkləri tapşırıqlara şişirdilmiş münasibət göstərmədən kompüterdən yalnız dərsin ayrılmaz 

tərkib hissəsi kimi, məsələn qələm və ya kitab kimiistifadə etsinlər. Belə vəziyyətdə, kompüter 

hər hansı bir dərsin mərkəzi elementi olmayacaq, sadəcə sıradan bir vasitə kimi bütün dərslərdə 

iştirak edəcək, dərs kitabları, müəllimlər və not kitabçaları ilə pararel olaraq sinif həyatının 

bütün sahələrinə inteqrasiya edəcək, yəni ki, xüsusilə diqqət cəlb etməyəcək.  

Bax [2, s.35-49] qeyd edir ki, kompüterə öyrənmənin ikinci dərəcəli elementi kimi 

yanaşmaq CALL-ın normallaşmasını təmin edən əsas amillərdən biridir. Öyrənmənin ən önəmli 

elementi tələbələrin (öyrənmək) ehtiyacıdır, çünki öyrənmə bir fəaliyyət növü olaraq öz 

varlığını bu ehtiyaca borcludur. Bu səbəbədən ilk növbədə öyrənənlərin ehtiyacları diqqətlə 

təhlil edilməlidir və sonra bu ehtiyaclara xidmət etmək üçün kompüterdən istifadə edilməlidir. 

Yeni texnologiyanın tətbiq edilməsindən əvvəl “Ehtiyac Auditi” aparılıbsa, mütləq ki dərs 

planlaşdırması zamanı öyrənmə texnologiyadan daha öndə gələcək. Dil tədrisinə və öyrənməyə 

yardım edən texnologiyaların təkmilləşdiyi və bazarda yeni cihazların meydana çıxdığı 

müddətcə CALL tərəfdarları və müəllifləri üçün daim inkişafda texnologiyaları pedaqoji 

cəhətdən istismar etmək üçün əlverişli mühit formalaşacaq. Lakin bu innovasiyaların elmi 

cəhətdən təsdiqini tapmış olması, yəni təlim-tədrisdə tətbiq edilmək üçün nə dərəcədə 

məqsədəuyğun olması hər zaman sual altındadır. Texnoloji yeniliklər, onları tədris və öyrənmə 

məqsədilə sınaqdan keçirmək niyyətində olanların həvəsini daha da artıracaq, amma bu 

yeniliklərdən istifadənin səmərəliliyini sübut etmək məqsədilə aparılan elmi araşdırmalar 

yeniliklərin meydana çıxma sürəti ilə ayaqlaşa bilmir. Bir texnologiyanın effektivliyinin 

yoxlanılması və buna dair dəlillər əldə edilməsi istiqamətində aparılan tədqiqat işləri  

tamamlanmamış, həmin texnologiya ya artıq köhnəlmiş hesab olunur ya da yenisi ilə əvəz 

olunur. Amma didaktik cəhətdən öz aktuallığını itirməyən mənbələr də mövcuddur. Bunlara 

nümunə kimi Wikipedia, Google və Yahoo! kimi axtarış sistemləri, Google translator, 

Duolingo, Multidict kimi tərcümə saytlarını, online lüğətləri və hazır online tapşırıq saytlarını 

göstərmək olar. Bu səbəbdən də, əsas məsələ müəllimlərə onlar üçün əlavə iş yükü yaratmamaq 

şərti ilə tələbələrin ehtiyacına uyğun olan texnoloji vasitə seçmək bacarığını aşılamaqdır. 

Salaberry [14, s. 90] qeyd edirdi ki, tədqiqatın quruluşu və empirik analiz mühüm əhəmiyyət 

kəsb etsə də, yəqin ki, texnologiya dəstəyi ilə dil öyrənmənin qarşısında duran ən mühüm vəzifə 

texnologiya-əsaslı təlimin həyata keçirəcəyi pedaqoji məqsədi müəyyənləşdirməkdir. Yuxarıda 

göstərilən mənbələrin hər biri fərqli pedaqoji məqsədlər üçün faydalı ola bilər və fərqli təlim 

hədəflərinə xidmət edə bilər.  

Kompüter və internet texnologiyalarının insan ünsiyyətinə inteqrasiyası kompüter 

vasitəli ünsiyyət (CMC - Computer-Mediated Communication) anlayışını formalaşdırdı. 

Vikipediyada CMC eyni şəbəkəyə (məsələn, ani mesajlar, e-poçtlar, söhbət otaqları) 

qoşulmuş iki və daha çox kompüterin istifadəsi ilə baş tutan hər hansı bir rabitə əməliyyatı kimi 

təyin olunur və mətn formatlı ünsiyyət (mesajlaşma) də buraya daxil edilir.Dr. John December 

CMC mahiyyətini belə izah edir, “CMC insanların mesajların kodlaşdırılmasını, ötürülməsini 
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və dekodlanmasını asanlaşdıran şəbəkə telekomunikasiyaları və sistemlərindən (və ya şəbəkəyə 

qoşulmamış kompüterlərdən) istifadə edərək məlumat yaratma, mübadilə etmə və qəbul etmə 

prosesidir” [7, s.1]. Ümumiyyətlə, CMC insanların bir-birləri ilə ünsiyyət saxladığı, fikir 

mübadiləsi apardığı, elektron poçtlar, bloglar, Viki saytları, söhbət otaqları, audio və video 

konfranslar vasitəsi ilə mədəniyyət, elm, tarixvə sosial sahələrüzrə məlumat əldə edə biləcəyi 

bir prosesdir.  

Liu, Moore, Graham, və Lee [8, s.34,250-273] araşdırmalarına görə, CMC-in üç modeli 

var: şərhedici, şəxslərarası və təqdimat. Şərhdedici ünsiyyət modelində tələbələrin birtərəfli 

oxuma, dinləmə və izləmə fəaliyyətini, eyni zamanda  anlama səviyyəsini qiymətləndirmək 

məqsədini daşıyan məlumat və şərh xarakterli sualları cavablandırmaqprosesini nəzərdə tutur. 

Müəllimlər və ünsiyyətin təşviqatçıları tələbələrin fəaliyyəti ilə bağlı geridönüşlər edir. Yəni 

ki, tələbələr arasında ünsiyyətin yaradıcısı fiziki olaraq mövcud deyil və tələbələrin bir-biriləri 

ilə müzakirə aparmaq imkanı yoxdur. CMC-in şəxslərarası ünsiyyət modeli isə ikitərəfli 

(qaşılıqlı) şifahi və yazılı ünsiyyət prosesini nəzərdə tutur. Bu zaman tələbələr müzakirə 

aparırlar, anlaşılmayan məqamları öz aralarında aydınlaşdırırlar və bu proses əksər hallarda 

kortəbii baş verir. CMC-in təqdimat modeli formal və birtərəfli olan elə bir ünsiyyət prosesidir 

ki,çıxışçıöz araşdırmalarını, ideyaları və görüşlərini müəyyən dinləyici və oxucu auditoriyasına 

çatdırır. Belə model ünsiyyət çıxışçılara adətən əvvəlcədən hazırlaşmaq və məşq etmək imkanı 

verir.  

CMC-in yuxarida sadalanan modellərini əsas gətirərək bir çox mütəxəsssilər hesab edir 

ki, CMC telekommunikativ tərəfdaşlıq qurmaq və xarici dil öyrənmənin sosial aspektlərinə 

təkan vermək üçün istifadə edilən bir vasitədir. CMC-nin dil örənmədə üstünlükləri ondan 

ibarətdir ki, müəllimlər ənənəvi sinif mühiti ilə müqayisədə tələbələrin dərsdə bərabər və daha 

fəal iştirakını təmin edə bilirlər. CMC müsbət münasibətləri təşviq edir, daha geniş və rahat 

ünsiyyət mühiti formalaşdırır, tələbə səlahiyyətlərini artırır, müəllim nəzarəti və hakimiyyətini 

isə, tam əksinə, azaldır.Tədqiqatlar göstərir ki, CMC tələbələrin xarici dil öyrənmə 

motivasiyasını gücləndirir, onların bu prosesdə yarana biləcək narahatlıqlarını azaldır, 

öyrənilən dildə nitq səlistliyini artırır və sinif ünsiyyətini demokratikləşdirir.  

CMC-in sinxron və asinxron formasi var. Danışıq və ünsiyyəti yaxşılaşdırmaq üçün 

effektiv vasitə olan sinxron forma eyni zamanda qrammatika biliklərini və müzakirə 

bacarıqlarını inkişaf etdirir. Sinxron ünsiyyətə-a onlayn söhbətləri (Whatsapp, Telegram), 

audio və videokonfransları (Skype, Zoom, Microsoft Teams) nümunə göstərmək olar. Tələbələr 

və müəllimlər sinxron formadan yazılı şəxsiyyətlərarası modeldə ünsiyyət qurmaq üçün istifadə 

edirlər. Onlar üzbəüz canlı ünsiyyət mühitinə bənzər ortamda söhbət edirlər, interaktiv 

tapşırıqlar yerinə yetirilər. Sinxron ünsiyyət adi yazı və danışıqdan bir qədər fərqləndiyinə görə 

tələbələr üçün faydalı ola biləcək yeni bir qarşılıqlı əlaqə növünü təmsil edir. Tələbələr üzbəüz 

şifahi ünsiyyətdə olduğu kimi əlaqə qursalar da, sinxron CMC-nin yazılı rejimi onlara 

mesajların forması və məzmunu üzərində düşünməkimkanı yaradır [13]. Bu, sinxron CMC-nin 



S. HACIYEVA: XARİCİ DİLİN TƏDRİSİ PROSESİNDƏ İKT-nin ROLUNUN… 

 

 

 
97 

ən faydalı tərəfidir, çünki öyrənənlər başqa bir şəxslə üz-üzə söhbət etdiklərini hiss edirlər və 

hər bir həmsöhbət anlaşıqlı olmaq məqsədilə öz nitqini qarşı tərəfin nitqinə uyğunlaşdırmağa 

çalışır, daha aydın və dolğun məlumat ötürə bilmək üçün onun dil biliklərini nəzərə alır və ya 

tam əksinə, qarşı tərəfdən aldığı cavabla özünün hansı bilik və bacarıqlar sahəsində zəif 

olduğunu aşkar edir və diqqətini həmin problemlərin aradan qaldırımasına yönəldir. 

CMC-in asinxron formasına isə elektron poçtlar, sosial şəbəkələr, şərh yazmaq mümkün 

olan veb səhifələr, online forumlar, hiperlink yerləşdirilmiş tez-tez yenilənən veb səhifələr və 

s. nümunə göstərmək olar. Bu cür ünsiyyətdə göndəricinin (yazan şəxsin) bir mesaj göndərmə 

anı ilə oxuyanın mesajı aldığı an fərqlidir, məsələn, bir mesaj onlayn foruma müəyyən bir 

tarixdə daxil edilir, hər hansı forum iştirakçısıhəmin mesaja başqa bir tarixdə rəy yazır.  

Sinxron və asinxron CMC rejimlərinin dil öyrənmənin müxtəlif aspektlərinə təsirini 

aşkar etmək məqsədilə bir çox araşdırmalar aparılmışdır. Bu araşdırmalarda həm sinxron və 

asinxron ünsiyyət formalarının hər birinin dil tədrisinə təsiri ayrı-ayrılıqda tədqiq edilmiş, həm 

də bu ünsiyyət formalarından hansının dil öyrənmədə daha effektiv olduğu müqayisəli şəkildə 

təhlil edilmişdir. Sinxron CMC rejiminin dil tədrisinə təsirini araşdıranmütəxəssislər belə 

qənaətə gəlmişlər ki, sinxron ünsiyyət qrammatik biliklərin artmasına, düzgün tələffüzün və 

səlist nitqin formalaşmasına, yazılı nitqlə bərabər şifahi nitqin də inkişafına, utancaq və aşağı 

nəticə göstərən tələbələr üçün rahat ünsiyyət mühitinin yaradılmasına müsbət təsir göstərir.  

Asinxron CMC rejiminin dil öyrənməyə hansı formada dəstək ola biləcəyini  bir neçə aspektdən 

araşdırmış bir sıratədqiqatçılar belə nəticəyə gəlmişlər ki, asinxron rejimin dil tədrisinə tətbiqi 

sayəsində qrammatik dəqiqliyə riayət edilməsi, uyğun leksik vahidlərin seçilməsi, düzgün 

durğu işarələrinin işlədilməsi və orfoqrafiya qaydalarına əməl edilməsi baxımından xeyli 

irəliləyiş əldə edilmişdir. Bu iki ünsiyyət rejiminin dil öyrənməyə təsirinin müqayisəli təhlilini 

həyata keçirən mütəxəssilər hesab edirlər ki, məqəsəd uyğun olaraq seçilib düzgün tətbiq 

edildikdə hər iki ünsiyyət rejimi səmərəli nəticə verə bilər. İki rejim sadəcə ünsiyyətin baş 

tutduğu zaman baxımından fərqlidir, bu da asinxron formanın tətbiqini nisbətən daha səmərəli 

edir, belə ki, tələbə göndərilən elektron məktuba cavab verərkən vaxt nöqteyi-nəzərindən heç 

bir təzyiq yashamır, komputer vasitəsi ilə bir çox əlavə resurslardan faydalana bilir  və dil 

bacarıqlarını daha gözəl sərgiləyir.  

 

4. COVID-19 pandemiyası dövründə İKT-nin təhsil sahəsinə təsiri 

2019-cu ildən dünyanı cənginə alan COVID-19 pandemiyasının coğrafiyası böyüdükcə 

və kütləvi insan ölümünün qarşısını almaq çətinləşdikcə, məktəblər, kolleclər və universitetlər 

qeyri-müəyyən müddətə bağlandı və bu səbəbdən də onlayn tədris geniş vüsət almağa başladı. 

Bütün dünyada təhsil sistemi mövcud vəziyyətin tələbi ilə struktur və forma dəyişikliyinə 

məruz qaldı. Bu məqamda haqlı olaraq qeyd edilməlidir ki, texnologiyaya əsaslanan pedaqoji 

yanaşmanın mövcudluğu müəllimlərlə üzbəüz ünsiyyət mühitində baş verən ənənəvi öyrənmə 

prosesini dəstəkləyən pedaqoji yanaşmanınsüqutu ilə nəticələnməməlidir.  Ancaq COVID-19 

pandemiyası yayılmağa davam etdikcə, onlayn təhsil ənənəvi metoddan müasir tədris 
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yanaşmasına uyğun yeni bir formaya, sinifdən TEAMS-ə, fərddən virtuala və seminarlardan 

veb seminarlara pedaqoji keçidi təmsil edən təhsil formasına çevrildi. Əvvəllər elektron təlim-

tədris, məsafədən təhsil və qiyabi kurslar qeyri-ənənəvi təhsilin bir hissəsi kimi qəbul edilirdi, 

lakin hazırki vəziyyət uzun müddət davam edərsə, onlayn təhsil ənənəvi təhsili əvəz edəcək 

kimi görünür. Hindistanın Mizoram Universitetində tələbə və müəllimlər arasında onların 

onlayn təhsili necə qavradıqlarını və onlayn təhsil prosesinin incəliklərini araşdırmaq məqsədilə 

sorğu keçirilib. Sorğunun nəticələrinə görə, əsas problem müəllimlərin onlayn tədris bacarıqları 

və üsullarının səviyyəsinin tələblərə uyğun olmamasıdır. Pandemiyada onlayn rejimdə dərs 

keçmək üçün tələb olunan əsas tədris bacarıqları və texnikası dedikdə, bu sfera üzrə geniş bilik 

bazası, kompüter vərdişləri, virtual sinif təcrübəsi, ünsiyyət bacarıqları, eyni zamanda 

tələbələrlə emosional müstəvidə kontakt yaratmaq bacarığı, səbr, empatiya, tələbələrə qayğı, 

mükəmməl təqdimat bacarığı, istifadəsi rahat vasitələrin seçilməsi, onlayn dərsin gedişatında 

və ondan sonra yarana biləcək kiçik problemləri aradan qaldırmaq bacarığı nəzərdə tutulur. 

Sorğuda iştirak edən müəllimlərdən biri qeyd edib, dərsdə, hətta bəzən aktyor bacarıqlarını 

nümayiş etdirmək lazım gəlir. Müəllim və tələbələrin əksəriyyəti dəyişiklikləri qəbul etməyin 

çətin olduğunu və prosesin zamanla düzələcəyinə ümid etdiklərini bildiriblər. Tələbələrin 

böyük hissəsi onlayn dərsin maraqsız olduğunu və diqqət dağınıqlığı yaşadıqlarını, kompüter 

və ağıllı telefonla dərs keçməyə alışmaqda çətinlik çəkdiklərini söyləyiblər. Onlar onlayn 

dərsdə daha çox qiymətləndirmə məqsədi daşımayan ünsiyyət ağırlıqlı tapşırıqlar etməyi 

sevirlər. Bu isə tələbələrin motivasiyasını gücləndirir, diqqətlərini uzun müddət stabil 

saxlamağa kömək edir.  Həm müəllimlər, həm də tələbələr üçün onlayn təhsilin daha bir 

problemi nəinki ucqar bölgələrdə, hətta şəhərlərdə davamlı və sürətli internet təminatının 

olmamasıdır. Sorğu əsaslı bu araşdırma bir tərəfdən təsdiqləyir ki, texnologiya fors major 

hallarda təhsildə geriləmənin qarşısını almaq, zaman itkisini minimuma endirmək üçün mühüm 

bir vasitədir, digər tərəfdən də sübut edir ki, təhsil sosial bir prosesdir və öyrənənlərin 

motivasiyası, davamlı marağı və diqqəti müəllim-tələbə ünsiyyətindən əhəmiyyətli dərəcədə 

asılıdır.  

 

5. Azərbaycanda İKT-nin təhsilə inteqrasiyasına dair  

Müstəqilliyimizin bərpasından sonra Azərbaycanda təhsil dövlət siyasətinin prioritet 

istiqamətlərindən biridir və dövlət bu sahənin inkişafına xüsusi diqqət ayırır. Son illərdə təhsil 

sisteminin dünya standartlarına uyğunlaşması, təhsilin ölkə üzrə keyfiyyətli kadr hazırlığı 

həyata keçirmək potensialını gücləndirmək məqsədilə bir sıra tədbirlər gerçəkləşdirilmişdir. Bu 

istiqamətdə dövlət proqramları hazırlanmış və müvəffəqiyyətlə icra edilmişdir. İndiyədək iki 

belə proqram icra edilmişdir: “Ümumtəhsil məktəblərinin informasiya-kommunikasiya 

texnologiyaları ilə təminatı Proqramı (2005-2007-ci illər) və “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı”. Hər iki 

proqramın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında yeni informasiya texnologiyalarından 
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istifadə etməklə təhsilin keyfiyyətini yüksəltməyə xidmət edən, bütün pillə və səviyyələrdə 

vətəndaşları təhsil almaq üçün bərabər imkanlarla təmin edən, ölkə təhsil informasiya 

sisteminin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasına imkan verən vahid təhsil informasiya mühitini 

yaratmaq və əhalini informasiyalaşdırılmış cəmiyyətə hazırlamaq idi. Proqramların icrası 

nəticəsində respublikanın şəhər və regionlarında yerləşən məktəblər üçün minlərlə kompüter və 

digər texnolji vasitələr alınmış, 14 minə yaxın müəllim xüsusi treninqdən keçmiş,  yeni nəsil 

elektron dərsliklər, lüğət və ensiklopediyalar hazırlanmışdır, mesafedenmekteb.edu.az təhsil 

portalı hazırlanıb istifadəyə verilmişdir.  

Nəticə. Müasir dünya texnologiyanın təhsil sisteminə intensiv inteqrasiyasını tələb edir. 

Yeni dünya insanı müasir elmi biliklərlə yanaşı İKT vərdişlərinə da sahib olmalı və elmi 

biliklərə yiyələnmək üçün İKT-dən ciddi bir vasitə kimi yararlanmağı bacarmalıdır. İKT zəngin 

məlumat bazalarına malik olmaqla bərabər həmin bazalara çıxışı təmin edən üsulları da özündə 

birləşdirir.Təlimin məqsədinə uyğun müvafiq texnoloji üsul və vasitələrin seçilməsiilə 

tələbələrin motivasiyasını gücləndirmək, öyrənmə prosesini daha canlı və maraqlı etmək, 

beləliklə materialın effektiv şəkildə mənimsənilməsinə nail olmaq mümkündür. COVID-19 

pandemiyası, bir daha İKT-nin təhsildəki rolunun nə qədər önəmli olduğunu sübut etdi. Lakin 

öyrənmə ictimai münasibətlər, ünsiyyət zəminində baş tutan sosial bir prosesdir və burada 

öyrənənlərin yaşı, cinsi, psixoloji durumu, sosial statusu, üzvü olduğu cəmiyyətin mənəvi 

dəyərləri və s. mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İKT vasitəsilə öyrənmədə kompüter tələbənin 

əhvalını, motivasiyasının aşağı olmasının altında yatan psixoloji və sosial səbəbləri hiss etmək 

funksiyasına malik deyil. Müəllim isə tam əksinə mövcud vəziyyəti nəzərə alır və adekvat 

vasitələr seçməklə prosesi dəstəkləməyə çalışır. Texnologiyanın təhsilə inteqrasiyası tədris 

prosesində səmərəliliyi artırır, yüksək nəticələr əldə etmək imkanı yaradır, bununla belə,insan 

faktoru öyrənmənin gedişatında mühüm amillərindən biri olaraq qalmaqdadır.  
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