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Xülasə. Məqalə qeyri-dil universitetlərində xarici dilin tədrisinin aktual 

məsələlərinə həsr edilmiĢdir. Məqalədə xarici dilin tədrisində innovativ 

texnologiyalrın tətbiqi öyrənilir, mobil qurğuların istifadəsinə əsaslanan 

tədris prosesinin əsas prinsipləri təqdim edilir.  

 

Açar sözlər: geyri-dil ali məktəbi, xarici dil, mobil təlim, mobil 

texnologiyalar, praktik məĢğələlər. 
       

SOME TOPICAL ISSUES OF TEACHING 

FOREIGN LANGUAGES IN THE HIGHER 

SCHOOLS 

 

Irada Baghirova, Irina Gryaznova 
Azerbaijan University, Baku, Azerbaijan 

 

Abstract. The paper is devoted to the topical 

issues of teaching students a foreign language in 

non-linguistic universities. The implementation of 

the innovative technologies is srudied in the 

teaching of the foreign languages. The main 

principles of the organization of the educational 

process based on the use of mobile devices are 

presented. 

Keywords: non-linguistic higher school, foreign 

language, mobile training, mobile technologies, 

practical training. 

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

ВУЗАХ  

 

Ирада Багирова, Ирина Грязнова 
Университет Азербайджан, Баку, Азербайджан 

 

Резюме. Статья посвящена актуальным вопро-
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1. Giriş 

Ölkəmizdəki siyasi, humanitar və sosial-iqtisadi dəyiĢikliklər, Azərbaycan təhsilinin 

dünya təhsil məkanına inteqrasiyası, respublikamızın ali məktəblərinin Bolonya 

bəyənnaməsinə qoĢulması ali peĢə təhsili sisteminin daha da modernləĢdirilməsi vəzifəsini 

aktuallaĢdırmıĢdır. Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında” Qanununda  göstərilir ki, 

təhsilin əsas məqsədlərindən biri geniĢ dünyagörüĢünə malik olan, təĢəbbüsləri və yenilikləri 

qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktik biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət 

qabiliyyətli mütəxəssis kadrlar hazırlamaqdır [1]. Əlavə olaraq, beynəlxalq əməkdaĢlığın 

canlandığı Ģəraitdə xarici dildə peĢə ünsiyyəti bacarığının böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi nəzərə 

alınmaqla, ali məktəb tələbələrinə xarici dil öyrədilməsinə mühüm rol verilir. 

Müasir Ģəraitdə ali məktəblər qarĢısında tədris illəri ərzində tələbədən hərtərəfli inkiĢaf 

etmiĢ mütəxəssis hazırlamaq kimi məsul vəzifə qoyulmuĢdur və belə mütəxəssisin əsas 
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xarakteristikalarından biri də xarici dili yaxĢı bilməsidir. Ġndiki reallıqda ali məktəb
1
 

müəllimləri mürəkkəb təhsil dilemmasını həll edirlər: tədris planında ayrılmıĢ məhdud  saatlar 

çərçivəsində cəmiyyətin sosial sifariĢini ali məktəbin tədris proqramının tələbləri ilə necə 

uzlaĢdırmalı. Bizə belə gəlir ki, bu dilemmanın həllinə, yəni tədris dövrü ərzində tələbəyə öz 

ixtisasının problemləri barədə danıĢmağı və əcnəbinin danıĢığını baĢa düĢməyi tədrisin ənənəvi 

və innovativ  formalarını uzlaĢdırmaqla öyrətmək olar. Həm də bu zaman təlimdə, tədris 

materiallarının və dərs vəsaitlərinin tərtibində kommunikativlik prinsipinə xüsusi diqqət 

yetirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, ali məktəbdə xarici dillərin öyrədilməsinə  münasibəti 

dəyiĢməyə bütövlükdə cəmiyyətdə, o cümlədən təhsil  sahəsində baĢ verən proseslər 

baxımından yanaĢmaq lazımdır, çünki islahatların zəruriliyi təhsil sisteminin cəmiyyətin 

sosial-iqtisadi tələblərinə adaptasiyasının vacibliyi ilə Ģərtlənir. 

Ünsiyyət məsələlərinin səriĢtəli həlli və qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərə  nail olmaq üçün 

Ģifahi nitq və oxuma vərdiĢlərini və bacarığını inkiĢaf etdirmək lazımdır ki, bunlar da intensiv 

praktika tələb edir. Bununla yanaĢı, tələbələrdə xarici dil öyrənməyə yetərincə həvəsin 

olmaması kimi mənfi meyillərin özünü göstərməsini də vurğulamaq lazımdır. Çünki çox vaxt 

hesab edirlər ki, bu fənn gələcək peĢə fəaliyyətində onlara lazım olmayacaqdır. 

Adətən, qeyri-dil ali məktəblərində xarici dilin tədrisi xüsusi mətnlərin  oxunması, baĢa 

düĢülməsi və tərcüməsinə, habelə elmi üslubun sintaksisi probleminin öyrənilməsinə 

istiqamətlənmiĢdir. Ġndi isə ixtisasla bağlı mövzularda Ģifahi ünsiyyət və elmi diskussiyalar 

aparmaq vərdiĢlərinin inkiĢafına diqqət yetirilir. Yəni, iki və ya bir neçə Ģəxs arasında Ģifahi 

ünsiyyət prosesində danıĢmaq vərdiĢinin reallaĢdırılmasından söhbət gedir. 

Belə bir cəhəti vurğulamaq vacibdir ki, dil öyrədilməsi prosesində suqgestivliyin
2
, 

əyaniliyin, audio- və multumediya vasitələrinin müasir didaktik prinsiplərindən geniĢ istifadə 

olunmalıdır. Tədris auditoriyasında dinləniləni yazmaq və həmin mətndən Ģifahi nitq aktının 

mənbəyi kimi istifadə etmək çox asandır. Müəllim öyrənilən ixtisasa dair elə mətnlər 

seçməlidir ki, bunlar tələbəyə ünsiyyət imkanlarını reallaĢdırmaqda kömək etsin. ġifahi elmi 

və peĢə nitqinin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi bir tərəfdən, psixologiya və metodika elmlərinin 

ən yeni təlimatlarını, digər tərəfdən isə ixtisas dilinin kommunikativ xüsusiyyətlərini nəzərə 

almalıdır. 

Qeyri-dil ali məktəbində ixtisasa dair Ģifahi xarici dilin öyrədilməsi mürəkkəb və 

zəhmətli prosesdir. Ona görə ki, tələbənin danıĢığında müvafiq mətn janrının elementləri 

olmalıdır. Tədris prosesində müxtəlif çalıĢmalardan istifadə edilə bilər: məsələn, monoloq və 

dialoqların dinlənilməsi, oxunması, əzbərlənməsi, nağıl edilməsi, bunların haqqında söhbət 

gedən Ģəraitə və yaxud dil materialına görə tamamlanması; bundan əlavə, tam və ya qismən 

əksinə tərcümədən də istifadə etmək olar [3, s. 150-160]. 

BaĢlıcası, problemin əsas mövzusunu tapmağı öyrətmək, düzgün təsvir, ifadə etmək, 

                                                           
1
 Burada və sonra peĢə hazırlığı sistemində ingilis dilinin ixtisas fənni olmadığı geyri-dil ali məktəbindən söhbət 

gedir. 
2
 Suqgestivlik (latınca suggestio – “təlqin etmə, iĢarə”) – bir Ģəxsın baĢqasına psixoloji təsir etmə prosesi    [2, с. 

1045]. 
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etiraz etmək, razılaĢmaq, inkar etmək, səbəbi axtarmaq və s. bacarığı aĢılamaqdır.  Həm də bu 

zaman  Ģifahi nitqdə monoloq elementi dialoq elementindən az olmamalıdır. Ona görə də 

dialoqda monoloq replikasının həcmini getdikcə artırmaq, sonralar isə Ģifahi nitqin xülasə, 

məruzə etmə, Ģərh etmə, sxemin və prosesin təsviri kimi sırf monoloq formalarına keçmək 

lazımdır. Təbii ki, qarĢıya qoyulmuĢ məqsədə ilk növbədə kommunikativ yönümlü dərsliklər 

və dərs vəsaitləri əsasında nail olunur. Beləliklə, bu yolla xarici dil məĢğələlərində Ģifahi 

ünsiyyət vərdiĢi qazanılır ki, bu da həyatda tam Ģəkildə reallaĢdırıla bilər. Məhz müəllimlə və 

ya tələbə ilə tələbə arasında söhbətdə, sualların qoyuluĢunda və onlara cavablarda, təklif 

olunan materialın əsas mövzusunun müəyyən edilməsində, onun Ģərhində və s. təlim alanın 

gələcəkdə xarici dildən istifadə etməyə nə dərəcədə hazır olduğunu bilmək mümkündür. 

Deməli, qeyri-dil ali məktəbində xarici dillərin tədrisinin innovativ texnologiyaları dilin 

kommunikativ linqvodidaktik modelinə və tələbələrə peĢə mövzularında danıĢıq ünsiyyətini 

öyrətməyin bütöv sisteminin iĢlənib hazırlanmasına əsaslanan ənənəvi və intensiv təlim 

metodlarının uzlaĢmasından ibarətdir [4, s.151-155]. 

Ənənəvi olaraq, xarici dillərin öyrədilməsi  daim təkmilləĢən və modernləĢən 

vasitələrdən (linqafon kabinetləri, audio-videodərslər, təlim proqramları, elektron lüğətlər və 

s.) istifadə ilə bağlıdır. Bu, materialın yüksək informasiya tutumunu təmin edir, tələbərin 

qavrama fəallaığını aktivləĢdirir, dərsin əyaniliyini, onun keçilməsinin intensivliyini artırır, 

tədris prosesinin fərdiləĢdirilməsi və fərqləndirilməsinə imkan yaradır. 

Texniki vasitələrin indiki inkiĢaf səviyyəsi mobil qurğular üçün ixtisaslaĢdırılmıĢ 

əlavələrdən istifadə olunmaqla dil öyrədilməsinə yeni, daha mütərəqqi yanaĢmaların meydana 

gəlməsinə gətirib çıxarmıĢdır. Bunlara misal olaraq, qrammatika və leksikaya dair trenajorları, 

saytlara qoĢulmuĢ cürbəcür lüğətləri, əlavələri göstərə bilərik ki, onlardan istifadə etməklə 

təkcə sözləri öyrənmək yox, həm də mətnləri oxumaq və dinləmək, linqvistik oyunlar 

keçirmək mümkündür. 

“Mobil təlim” (mTəlim), yaxud “mobile-learning” (mLearning) anlayıĢı xarici 

pedaqogika ədəbiyyatında on ildən çoxdur meydana gəlmiĢdir. Həmin termin tədrisdə və 

təlimdə mobil və portativ qurğulardan (məsələn, mobil telefonlardan, noutbuklardan və 

planĢetli fərdi kompyuterlərdən) istifadəni bildirir [5, s.17-23].  Mobil texnologiyaların tədris 

prosesində tətbiqi YUNESKO-nun da diqqət mərkəzindədir.  Hazırda məktəblilərin mobil 

telefonlardan və baĢqa mobil qurğulardan gündəlik istifadəsi mobil təlimin kütləvi Ģəkildə 

yayılmasının əsas stimulu hesab edilir və bu mənada mobil texnologiyaların verdiyi öyrənmək 

imkanlarından istifadə əsasında təlim baĢa düĢülür [6, s.1-2]. 

Bütün dünyada təhsilin inkiĢafının müasir mərhələsində təlim prosesinin  ayrılmaz 

hissəsi kompyuterlər və Ġnternetdir. BaĢqaları ilə müqayisədə mobil təlim metodlarının xeyli 

üstünlükləri var, çünki bu metodlar qeyri-formal və fərdiləĢdirilmiĢ xarakter daĢıyır. Bu isə 

tələbəyə təlim yeri və vaxtını sərbəst seçməkdə böyük sərbəstlik verir, tədris materialı ilə uzun-

uzadı iĢləmək yox, əsasən klip təfəkkürü xas olan tələbənin stress yükünü azaldır. S.Geddesin 
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verdiyi  tərif bu ideyanı təsdiq edir. Həmin tərifə görə, mobil təlim, mobil texnologiyalar 

vasitəsi ilə istənilən yerdə və istənilən vaxt istənilən bilik və vərdiĢlərə yiyələnmək, – bu isə 

davranıĢda dəyiĢikliklərə gətirib çıxarır, – kimi baĢa düĢülür [7, s.214]. 

Artıq minilliklərin qovuĢuğunda mobil təlim “gələcəyin təliminin müjdəçisi” kimi 

müəyyənləĢdirilmiĢdir [8, s. 9]. Xarici tədqiqatçıların tam bir sıra yazılarında mobil 

texnologiyaların metodik əsasları və didaktik  xüsusiyyətlərindən bəhs olunmuĢdur [9-17]. 

Lakin mobil təlimin fəal surətdə yayılmasına baxmayaraq, alimlər onun pedaqoji cəhətdən 

öyrənilməsi və lazımınca tədqiqi baxımından mükəmməl olmadığını vurğulayırlar [18, s.591-

592; 19, s. 10-11; 20]. Beləliklə, ali məktəbdə xarici dilin tədrisi praktikasında mobil təlimdən 

istifadə məsələsi aktual sayılır və ətraflı təhlil olunmasını tələb edir. 

Ġngilis dilinə dair praktik məĢğələlərdə mobil təlimdən istifadə olunmasını nəzərdən 

keçirərkən deməliyik ki, bu, qarĢıya qoyulmuĢ məqsəd  və vəzifələrə nail olmaq üçün zəruri 

olan bir sıra mühüm pedaqoji prinsipi tam Ģəkildə reallaĢdırmağa imkan verir (Cədvəl 1). 

 

Cədvəl 1. Ġngilis dilinə dair praktik məĢğələlərdə mobil təlimdən istifadə edilməsində məqsəd və  

vəzifələrə nail olmaq üçün pedaqoji prinsiplər 

 

Pedaqoji prinsiplər Nail olunan məqsəd və vəzifələr 

Əyanilik prinsipi Mobil qurğulardan istifadə mənimsəmə üçün zəruri olan informasiyanı 

vizuallaĢdırmağa imkan verir. 

Şüurluluq və fəallıq prinsipi  Tələbələr problemli vəziyyətin həllini tapmaq, müəyyən dil 

qanunauyğunluqlarını aĢkar etmək üçün mobil mühit yaratmaqla təlim 

prosesinin fəal subyektləri-iĢtirakçıları olurlar. 

Anlaşıqlılıq və səviyyəlilik 

prinsipi   

Müəllim təlim proqramına və tələbələrin ayrılıqda hər bir qrupunun dil 

hazırlığının səviyyəsinə uyğun olaraq, mobil qurğular platformasında 

reallaĢdırılan və hər bir tələbənin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan 

tapĢırıqlar sistemi seçir. 

Fənnlərarası əlaqələndirmə 

prinsipi  

Mobil qurğulardan istifadə ingilis dilinin praktik fonetikasına dair 

məĢğələlərdə möhkəm fənnlərarası əlaqələr yaratmaq imkanını geniĢləndirir, 

çünki fonetik nitq üzərində iĢləmək üçün əsas mənbə kimi ingilis dilinin 

Ģifahi və yazılı nitqinə dair autentik materiallardan istifadə etməyə imkan 

yaradır. 

 

ġübhəsiz ki, mobil texnologiyalar anlayıĢı çox geniĢ mənada baĢa düĢülür, onlar tədris 

prosesi iĢtirakçılarının sərbəst yerdəyiĢmə imkanını, tədrisin çərçivəsinin geniĢləndirilməsini, 

distant təlimin reallaĢdırılmasını və s. nəzərdə tutur. Ġngilis dilinə dair praktik məĢğələlərdə 

onlardan müxtəlif mərhələlərdə və tədris proqramının bölmələri və mövzuları çərçivəsində 

materialın öyrənilməsində istifadə olunur: mənimsəmənin, bu və ya digər tələffüz bacarığı və 

vərdiĢlərinin və s. səviyyəsini qiymətləndirmə vasitəsi kimi qısa fonetik məĢq, keçilmiĢ 

materialın möhkəmləndirilməsi. MəĢğələlərə hazırlıq zamanı tələbələrin mobil qurğulardan və 

qadjetlərdən nə dərəcədə tez-tez istifadə etməsini və ingilis dilini öyrənməyin əsas cəhətlərini 

aĢkara çıxarmaq məqsədi ilə aparılan araĢdırmalar göstərir ki, tələbələr bu texnologiyalardan 

https://maps.google.com/?q=18,s.591-592;+19,s&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=18,s.591-592;+19,s&entry=gmail&source=g
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təlim məqsədi ilə əsasən, informasiya axtarıĢı və lüğətlərlə, yaxud elektron tərcüməçilərlə 

isləmək, kitab oxumaq və təhsil yoldaĢları ilə məsləhətləĢmələr üçün istifadə edirlər (63-86% 

civarında). Eyni zamanda, tədrisə dair audio- və videomateriallardan istifadə kimi səciyyəvi 

fəaliyyət növlərinə çox az vaxt ayrılır (27%), həm də tələbələrin böyük əksəriyyəti (88%) 

məĢğələdə öz telefonundan istifadə etmək istəyir [18, s.48-50]. 

Ġngilis dilinə, xüsusilə fonetikaya dair praktik məĢğələlərin aparılması sahəsində  

topladığımız təcrübəyə əsasən belə bir nəticəyə gəlirik ki, mobil təlimin tətbiqi və  

istifadə olunması tamamilə məntiqidir. Bu, məsələn, aĢağıdakı tapĢırığın yerinə yetirilməsi 

üçün məqsədəuyğundur: tələbələrə təklif olunur ki, mobil rabitə qurğusundan, yaxud baĢqa 

qadjetlərdən istifadə edərək, fonetik məĢqin aparıcısı kimi özlərini videoya çəksinlər və sonra 

həmin videoları növbə ilə hər məĢğələdə 3-4 nəfərdən ibarət qrupda nümayiĢ etdirsinlər. Bu 

üsulun tətbiqi nəzarət, qiymətləndirmə, korreksiya və özünütənzimləmə vərdiĢlərinin 

inkiĢafına kömək edir.  Tələbələr təklif olunan plana uyğun hərəkət etmək, onunla öz 

hərəkətlərini tutuĢdurmaq, çəkdikləri videoyazıya dəfələrlə baxarkən səhvlərini aĢkara 

çıxarmaq və aradan qaldırmaq, onları verilmiĢ tələblərlə müqayisə etmək bacarığını inkiĢaf 

etdirirlər. Eyni zamanda, sosial səriĢtəlilik, dinləmək və dialoqa girmək, problemlərin 

kollektiv müzakirəsində iĢtirak, yaĢıdlarının qrupuna qoĢulmaq və səmərəli qarĢılıqlı əlaqə və 

əməkdaĢlıq qurmaq bacarığı formalaĢır, çünki fonetik dil məĢqinin təĢkili aparıcının bir qrup 

tələbə ilə qarĢılıqlı əlaqəsini, onların hərəkətlərinin əlaqələndirilməsini, tapĢırığın düzgün 

yerinə yetirilməsinin yoxlanmasını nəzərdə tutur. 

Bundan əlavə, video-aparıcının köməyi ilə fonetik məĢqlərdən sonra tələbələrlə hər bir 

videoçəkiliĢi müzakirə etmək və verilmiĢ tapĢııq çərçivəsində qrupun ən fəal, peĢəkar üzvünü 

müəyyən etmək olur. Bu, o deməkdir ki, artıq təlimin ən ilkin mərhələsində xarici dil 

öyrədilməsinin pedaqoji komponenti reallaĢdırılır, gələcəkdə orta ümumtəhsil 

məktəblərində  uğurlu pedaqoji praktika keçmək üçün  təlimin müxtəlif pillələrində Ģagirdlərlə 

iĢləyərkən zəruri olan vərdiĢlər formalaĢır. 

 Tədris proqramına uyğun olaraq, nitq prosesində səslərin tələffüzü zamanı müĢahidə 

olunan müxtəlif fonetik halların öyrənilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Mətnlərdə həmin fonetik 

halları aĢkar etmək vərdiĢlərini möhkəmləndirmək üçün mobil təlimin aĢağıda göstərilən 

üsullarının tətbiqi səmərəli sayıla bilər (Cədvəl 2). 

Mərhələli mobil təlimin həyata keçilməsi çərçivəsində bəzi xüsusiyyətlər meydana çıxır 

ki, onların da nəzərə alınması təlimin səmərəliliyini xeyli artıra bilər. Məsələn, II-ci mərhələ 

üçün təklif edilən tapĢırıq fənnlərarası əlaqələr ideyasını reallaĢdırır. Nümunə kimi, ingiliscə 

Ģifahi və yazılı dil praktikasına aid material üzərində iĢləməyi təklif etmək olar ki, bu da dil, 

kulturoloji, tarixi, psixoloji və s. aspektlərin əlaqəsini əyani Ģəkildə nümayiĢ etdirir. 
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Cədvəl 2. Fonetik vərdiĢləri möhkəmləndirmək üçün mobil təlimin mərhələləri 

 

Mobil təlimin 

mərhələləri  

Fonetik vərdişləri möhkəmləndirmək üsulları  

və onların məzmunu  

I mərhələ: 

Yeni materialın izahı  

Müəllim bu və ya baĢqa fonetik halın izahından sonra tələbələrə özlərinin mobil 

qurğularından istifadə edərək, əvvəlcədən hazırladıqları istinadlara keçməyi və Ģərh 

olunan informasiyanı audio- və videomənbələrdən (videoçarxlar, kliplər, 

mühazirələr) götürülmüĢ autentik (tam uyğun) real misallarla nümayiĢ etdirməyi 

təklif edir.Tələbənin mobil qurğu vasitəsilə Ġnternetə daxil olmaqla sərbəst fərdi iĢini 

də təĢkil etmək mümkündür. Bu halda müvafiq sayta daxil olmaq, təklif edilən 

mövzuya dair mühazirəni dinləmək və qısa konspekt yazmaq, sonra isə onu məruzə 

Ģəklində təqdim etmək lazımdır. Bundan əlavə, tələbələrə həm eyni, həm də müxtəlif 

istinadlar təklif oluna bilər ki, bu da bir tərəfdən, öyrənilən materialı müxtəlif Ģəkildə 

təsvir edir, onun məzmununu xeyli geniĢləndirir və dərinləĢdirir, digər tərəfdən isə, 

tələbələrə xarici dildəki autentik nitqi dinləyərək, qavramaq vərdiĢlərini, informasiya 

ilə iĢləmək və baĢlıca cəhəti ayırd etmək bacarığını təkmilləĢdirmək imkanı verir. 

II mərhələ: 

Keçilmiş materialın 

möhkəmləndirilməsi və 

formalaşdırılan 

vərdişlərin məşq 

edilməsi  

Tələbələrə təklif olunur ki, müəllimin iĢtirakı ilə mobil telefondan və ya baĢqa 

qadjetdən istifadə edərək, Ġnternet Ģəbəkəsində ingiliscə Ģifahi və yazılı dil 

praktikasına aid öyrənilən mövzuya uyğun material tapsınlar və bütün məlum fonetik 

halları göstərsinlər. Eyni zamanda, tələbələr Ġnternet Ģəbəkəsində iĢləmək, müstəqil 

Ģəkildə informasiya tapmaq və onu hazır Ģəklə salmaq vərdiĢləri qazanırlar. TapılmıĢ 

materialla sonrakı iĢ fərdi, Ģəkildə, ikilikdə və ya qrup halında ola bilər. 

III mərhələ: 

Ev tapşırığı 

(tamamlayıcı) 

 

Mobil təlim elementlərindən istifadə edilərkən tələbələrə öyrənilən intonasiya 

modelləri nəzərə alınmaqla mətnlərin oxunmasını audioyazıya köçürmək təklif 

olunur. Həmin audioyazıları müəyyən edilmiĢ müddətə ali məktəbin elektron təlim 

sisteminə yükləmək mümkündür ki, müəllim onları qiymətləndirsin və Ģərhlər 

versin. Bu cür tapĢırıq bu və ya baĢqa səbəbdən qrup qarĢısında tapĢırığı yerinə 

yetirməkdən utanan, yaxud məĢğələdə hər hansı materialı ucadan oxumaqda çətinlik 

çəkən tələbələrdə gərginliyin və mənfi hisslərin səviyyəsini xeyli azaldacaq [22, 

s.330-331]. 

IV mərhələ: 

Keçilmiş materialın  

mənimsənilmə səviyyə-

sinə yekun nəzarət 

Tələbələr üçün qrup halında və fərdi dinləmə təĢkil etmək tövsiyə olunur. Bununla 

bərabər, təlimin fərdiləĢdirilməsi prinsipinin reallaĢdırılması üçün müəllim dinlənilən 

monoloqla (dialoqla) iĢləməyə dair bir neçə variant hazırlayır və tələbələr onları 

dinləmədən sonra alırlar. Biliyin fərdi qaydada artırılması ideyası tapĢırıqlar tərtib 

edilərkən ayrı-ayrı  tələbələrin  mövcud  mənimsəmə səviyyəsi və cari nəzarətin 

nəticələrinə əsasən, onların biliyindəki  boĢluqlar nəzərə alınmaqla reallaĢdırıla bilər. 

 

Məsələn, “People and their Relationship” (“Ġnsanlar və onların qarĢılıqlı münasibəti”) 

mövzusunu öyrənərkən, tələbələrə zodiakın müxtəlif niĢanlarının xarakteristikası, tanıĢlıq 

haqqında reklam elanları, psixoloji xarakteristikalar, testlər, sorğular və sair  xatırladılır, “Food 

and Meals” (“Qida və qidalanma”) mövzusunu öyrənərkən, konkret yeməyi hazırlamağın 

reseptini tapmaq, “House and Homes” (“Evlər və mənzillər”) mövzusunu öyrənərkən, 

mənzillərin alqı-satqısı və ya icarəsi haqqında reklam elanı tapmaq təklif edilir. Ġngilis dilində 

tanıĢlıq zamanı, dialoqun əvvəlində və ya sonunda, razılıq və yaxud razılaĢmamanı bildirəndə, 

informasiya almaq istəyəndə və s. hallarda istifadə olunan basmaqəlib ifadələrin (nitq 
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kliĢelərinin
3
) xüsusiyyətləri ilə tələbələri tanıĢ etməyi nəzərdə tutan “Conversation” (“Dialoq”) 

bölməsini  öyrənərkən, mobil təlimin elementi  kimi aĢağıdakı tapĢırığı təklif etmək olar: 

Ġnternet Ģəbəkəsinə qoĢulmaq Ģərti ilə, dərs məĢğələsində youtube.com saytında verilmiĢ 

mövzuya dair dialoqun videoçarxını tapmaq lazım gəldikdə, tələbələrin ikilikdə iĢləməsini 

təĢkil etmək və öyrənilən kliĢe və ifadələrdən (razılaĢma/razılaĢmama, söhbətin baĢlanğıcı və 

s.) istifadə olunmaqla, videoçarxdakı dialoqu təkrarlamaq  [23, s.5-10]. 

Yaxud, baĢqa misal. ĠĢin yekun mərhələsində məĢğələlər vaxtı və onlara hazırlaĢarkən, 

tələbələrin mobil qurğulardan istifadəyə olan marağının səviyyəsindəki dəyiĢikliyi aĢkar etmək 

tövsiyə edilir. Alınan empirik məlumatlar göstərir ki, demək olar, tələbələrin hamısı mobil 

qurğulardan Ġnternetdə tədris informasiyasını axtarmaq üçün istifadə edir, habelə həmin 

qurğulardan tədrisə dair video- və audiomateriallarla tanıĢ olmaq üçün istifadə edənlərin sayı 

xeyli artır. Bununla yanaĢı, tələbələrin “Ġngilis dilinin praktik fonetikası” fənninə dair 

proqramın materialını mənimsəmə səviyyəsinə nəzarət prosesində biliyin keyfiyyətinin 

əhəmiyyətli dərəcədə artması müĢahidə olunur [24, s.85-87]. 

Beləliklə, mobil təlimdən istifadəni qrup halında iĢin, fəaliyyətin interaktiv növlərinin, 

tələbənin müstəqil iĢləməsinin təĢkilinin vasitəsi, fərdiləĢdirmə, nəzarət, qiymətləndirmə 

prosesi və xarici dil öyrənən tələbələrin tədris fəaliyyətini əlavə həvəsləndirmə mənbəyi kimi 

hesab etmək olar. Mobil texnologiyalardan istifadə olunmaqla müasir səviyyəli xarici dil 

dərsinin təĢkili mümkündür ki, bu da dövlət standartlarına cavab verəcək, informasiyanın 

alınması, saxlanması və iĢlənməsinin çoxcəhətliliyi və müxtəlifliyi Ģəraitində təlimin fərdi 

trayektoriyasını yaradacaq, texniki və multi-mediya avadanlığının siyahısını geniĢləndirəcək 

və bütövlükdə dil təhsili sistemini təkmilləĢdirəcəkdir. 
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