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VII sinif üçün “Vətəndaşlıq”

“Vətəndaşlıq” fənni, ilk öncə, uşağın müstəqil düşüncəsinin formalaşması və tamdəyərli 
vətəndaş kimi yetişməsi məqsədini daşıyır.Vətəndaş ölkə sakinidir və onun qanunlarını 
tanıyır, öz ölkəsini sevir, onunla birlikdə sevincini və kədərini bölüşür, onu daha güclü və 
zəngin etməyə çalışır. Öz ölkəsinin vətəndaşları ilə fəxr edir.
Gürcüstan vətəndaşlarının ideya, etnik, dil və ya dini müxtəlifl iyi və qarşılıqlı şəfqət 
göstərməsi tarixən ölkəmizin güc mənbəsini təqdim edirdi. Hal-hazırda buna demokratik 
dəyərlər və ölkənin iqtisadi güclənməsi prinsiplərini öyrənmək və iştirak etmək əlavə 
olunur. Buna görə də vətəndaş təhsili məsələlərini dərk etmək yeni əhəmiyyət əldə edir. 
“Vətəndaşlıq” dərsliyi şagirdlərə öz hüquqları və öhdəliklərini daha yaxşı öyrənməkdə, 
demokratik prinsiplərin və iqtisadi elementlərin dərk edilməsində, öz vətəndaş rolunu 
qavramaqda yardım edəcəkdir.  
Bu prosesdə şəxsi tərbiyə xaricində nailiyyət təsəvvür edilməzdir. Buna görə də şagirdlər 
arasında müstəqil və tənqidi təfəkkürün inkişafı önəmlidir.
Dərslik 63 dərsdən ibarətdir, bunlardan hər birində ictimai həyatın əsas konsepsiyaları 
təhlil edilir. O, həm yenidir və eləcə də müasir; aktiv metodlarla tədris şəxsi təcrübə 
vasitəsilə davam edir. Dərslərdə tədrisin müxtəlif metodları inteqrativdir: qrupda təlim, 
modelləşdirmə, tədqiqi layihələr, göstəricilərin analizi və sinif debatları. Bu dərsliyin 
vasitəsilə şagirdlər vətəndaşlıq təfəkkürünə adət edirlər və bu da real, həyati vəziyyətlərdə 
və problemləri ayırd etməkdə onlara yardım edəcəkdir. 
Mövzu ilə bağlı maraqlı əhvalatlar və başqa ölkələrin təcrübələri dərsliyi daha da 
rəngarəng edir. Materialın aşılanmasını asanlaşdırmaq üçün dərslik növbəti rubrikaların 
tətbiqi ilə tərtib edilmişdir:

Yaxşı olardı ki, kitaba elə baxasınız ki, başqa şagirdlərə də qulluq etsin.

Nailiyyət arzulayırıq!

CÜTLÜKLƏRDƏ İŞLƏYİNMÜZAKİRƏ 
EDİN

QRUPLARDA İŞLƏYİN

XATIRLAYIN

UNUTMAYIN

TƏDQİQAT

TAPŞIRIQ

BU MARAQLIDIR

DEBATLAR
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MƏN ŞƏXSİYYƏTƏM1

İnsan ömür boyunca özünü tanımağa çalışır. Tez-tez özünə suallar 
verir: mən kiməm? Necəyəm? Mənim cəmiyyətdə yerim haradadır?

 
CÜTLÜKLƏRDƏ İŞLƏYİN
● Xasiyyətinizdən bəyəndiyiniz 3-4 xassəni yazın. Sonra bunları sinif 
yoldaşlarınızla paylaşın. 
● Şəxsi dəyərlərinizi müəyyən etmək asan idi? 
● Özünüz haqqında danışanda hansı hisləri keçirirdiniz?  
● Sinif yoldaşınızın xarakteri haqqında yeni nəyi öyrəndiniz? 
● Bu fəallıq nəyi ilə önəmlidir?

Heç kim körpə uşağın şəxsiyyəti haqqında danışmır, çünki o, 
şəxsiyyət kimi doğulmur, şəxsiyyət kimi formalaşır. Şəxsiyyətin 
formalaşmasında ən böyük rolu ətraf mühit oynayır: ailə, məktəb, 
cəmiyyət.

Hər bir insan təkrarolunmaz, özünəməxsusdur, müəyyən xassələrə 
malikdir. Öz dəyərlərini dərk edir, yavaş-yavaş özünə inanmağa 
başlayır, özünə və başqa insanlara qarşı diqqətli olur, onun fi krini 
açıq şəkildə bildirmək, ətrafdakılardan dəstək almaq, özünün müsbət 
xassələrini dəyərləndirmək imkanı var. Bu xassələr insanı şəxsiyyət 
adlandırmağımız üçün kifayət edirmi?

Biz həyat təcrübəsi əsasında öz xasiyyətimizdə bəyəndiyimiz xassələri 
inkişaf etdiririk. Xarakter insanın fi kirlərinə, hislərinə və davranışına 
təsir göstərir. Məhz bu təzahürlərin əsasında, başqa insanlar xarak-
terimizin xassələri barəsində müzakirələr aparır və qiymətləndirirlər – 
bizdə hansı xassələr üstünlük təşkil edir, müsbət və ya mənfi ?

Başqa insanlarla və özü ilə münasibətdə yanaşma xassələrini ifadə 
edə bilən şəxs formalaşmış şəxsiyyət hesab edilə bilər. Bu xassələr ola 
bilər: qərəzsizlik, sədaqət, hörmət, dözüm, zəhmətkeşlik, demokra-
tiklik, şəfqət, xeyirxahlıq, məsuliyyət, dürüstlük, cəsarət. Amma 
unutmamalıyıq ki, şəxsiyyət yalnız bəyəndiyimiz xassələri daşıyan 
insan deyil. 

“Özünü tanımaq 
insanın böyük mü-
drikliyidir” 

İlya Çavçavadze

Şəxsiyyət yalnız 
ona xas olan 
təkrarolunmaz 
əlamətlərə, 
dəyərlərə, 
xarakterlərin 
birliyinə ma-
lik bir fərddir. 
Bu, insanın 
davranışını 
şərtləndirir. 

Mən şəxsiyyətəm
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Dəyərlər və prinsiplər

CÜTLÜKLƏRDƏ İŞLƏYİN

Başqalarının dəyərlərinə hörmət etmək  

Öz hislərinin, münasibətlərinin, öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə 
qarşı sarsılmazlıq,  dəyişməzlik

Ədalət

Ehtiyacı olan hər kəsə yardım etməyə hazır olmaq 

Qorxuya üstün gəlmək bacarığı  

İnsanlara qarşı xoş əhval-ruhiyyə 

Əməyə sevgi və hörmət  

Başqasının fi krinə, həyat qaydasına, nəzərlərinə əsasən düşmənçilik 
xaricində təmkin göstərmək bacarığı 

1. Yuxarıda sadalanan dəyərlərə uyğun izahatı axtarıb tapın. İnsanın hansı 
xassələrini ifadə etdiklərini adlandırın.

2. Üç dəyəri seçin və onlara nə üçün üstünlük verdiyinizi izah edin. 

Şəxsiyyət onun tərəfi ndən tanınmış  dəyərlərlə və uyğun hərəkətlərlə 
qiymətləndirilir. Onlar işarə edirlər ki, şəxsiyyət üçün əhəmiyyətli və dəyərli 
olan nədir, nəyi bəyənir, nəyi düzgün hesab edir. 

Dəyərlərə istinad edərək, şəxsiyyət prinsipləri -  tam həyat üçün və ya 
həyatın müəyyən mərhələləri üçün davranışın ümumi qaydalarını işləyib 
hazırlayır.
İnsanların bəzi dəyərləri ümumi ola bilər, bəziləri də - fərqli. Şəxsi dəyərlər 
barəsində söhbət etdikdə demokratik dəyərlərdən yan ötə bilmərik. 

Şəxsiyyət Yaxşılıq Düzgünlük Vətənp-
ərvərlik Bərabərlik Qanuna tabe olan

TAPŞIRIQ

İnşa hazırlayın: Mən şəxsiyyətəm!
9



2-3 MƏN VƏ CƏMİYYƏT

Şəxsiyyət başqa insanlarla ünsiyyət saxlamaqla cəmiyyətdə inkişaf edir. 
İnsan şəxsiyyətin formalaşması prosesində başqaları ilə birlikdə yaşamaq 
vərdiş-bacarıqlarını qazanır, onun xarakteri, dəyərləri, iradəsi formalaşır, 
bilik və təcrübə qazanır.
Belə ki, cəmiyyəti ömür boyunca münasibət saxladığımız insanlar qrupu 
adlandıra bilərik. Məhz bu ünsiyyət dairəsi bizim cəmiyyətimizdir. 
Ailə, sinif yoldaşları, idman dəstəsi, qohumlar, tanışlar ictimai qrupları 
yaradırlar. Bütün bu qruplar birlikdə cəmiyyəti yaradırlar. Bəşəriyyət (Yer 
kürəsinin sakinləri) cəmiyyətin ən böyük hissəsidir,  ailə isə - ən kiçik, amma 
ən önəmli.
İctimai qrup üzvləri o zaman oluruq, əgər ki, bizi bu qrupun başqa üzvləri ilə 
ümumi məqsədlər, məşğuliyyət və ya maraqlar birləşdirir. Bu qrupun üzvü 
hesab olunmağımız üçün bilavasitə qrupda olmağımız və ya qrup ətrafında 
birləşən bütün insanları tanımağımız vacib deyil – məsələn, minlərlə insanı 
birləşdirən hər hansı bir müğənninin və ya futbolçunun pərəstişkarlar 
qrupuna (fanklublar) daxil ola bilərik.

CÜTLÜKLƏRDƏ İŞLƏYİN

1. Özünüzü üzvü hesab etdiyiniz üç ictimai qrupu sadalayın. 
 ● İnsanlar hansı məqsədlə müxtəlif cəmiyyətlərdə birləşirlər?
 ● Qrup üzvlüyünü könüllü hesab edirsən və ya məcburi?  
 ● Sxem nümunəsini vərəqə köçürün və hüquqlar və öhdəliklər qrafasında 

bu qrup qarşısında daşıdığınız konkret hüquqları və öhdəlikləri yazın. 

İctimai qrupu Hüquqlar Öhdəliklər
2. Hansı ictimai qrupun üzvü olmaq istəyirsiniz? 

Cəmiyyət insanların 
birliyidir. Amma 
fərdlərin hər 
hansı bir birliyi, 
məsələn, təsadüfi  və 
müvəqqəti, cəmiyyəti 
yarada bilməz. 
Bunun üçün ümumi 
məqsədlər və maraq-
lar olmalıdır.

10



HƏR BİR 
ŞƏXSİYYƏTİN VAR

MÜZAKİRƏ EDİN

Bu mərhələdə marağınız nədir? Hansı dəyərləriniz və tələbləriniz var? 
Dəyər Tələbat Maraq
 ● Bu marağa səbəb olan nədir? 
 ● Verilən sxemi vərəqə köçürün və doldurun. 

ŞƏXSİ VƏ İCTİMAİ MARAQLAR 

MARAQLAR

ŞƏXSİ 
MARAQ

Bütövlükdə cəmiyyət 
üçün yaxşı olan nədir (və 

ya yaxşı olardı).

İCTİMAİ 
MARAQ

Şəxsiyyət üçün və ya insanlar qrupu 
üçün yaxşı nədir (və ya nə ola bilərdi), 

amma mütləq cəmiyyət üçün deyil.

DƏYƏRLƏRİ

EHTİYACLARI

MARAQLARI

    
YER K

ÜRƏ
SİN

DƏ YAŞAYAN BÜTÜN İNSANLAR

GÜRCÜSTAN VƏTƏNDAŞLARI       
 YAD İNSAN

     
      A

İLƏ DOSTLARI
Sİ

Nİ
F Y

OLDAŞLARI, MÜƏLLİM
LƏ

R

    
 QOHUMLAR 

M

ƏN VƏ AİLƏM

CƏMİYYƏTİ İNSANLAR ŞƏKLİNDƏ 
TƏQDİM EDƏK

11



2-3  

Demokratiya
Demokratik idarəetmə forması vətəndaşlara bərabər olmaq, ölkənin siyasi 
və ictimai həyatında aktiv iştirak etmək, dövlətdə baş verən proseslərə 
dair ətrafl ı məlumat almaq imkanını verir. Gürcüstanda demokratik dövlət 
quruluşu mövcuddur. 

Burada sülh 
hökm sürür, çünki 
bizlərdən hər bir-
imiz tolerantıq. 

Demokratiya 
zamanı uşaqların 

hüquqları qorunur.

Demokratiya ailədən 
başlayır, biz birlikdə 
qərarlar qəbul edirik. Fikirlərimizi 

bildiririk. Liderlər bizi dinləyir 
və fi kirlərimizə 

hörmətlə yanaşırlar.

Bizə qayğı 
göstərən 
hökuməti 
seçirik. 

CÜTLÜKLƏRDƏ İŞLƏYİN

1. „İnsan kimi tərifə layiqsən,
Əgər bu qaydanı özünə qanun etsən:  
Hər gün özünə sual ver ki, - 
Bu gün kimə nə yaxşılıq etmisən?”

 ● İlya Çavçavadzenin bu şeiri insani qaydanı, prinsipi ifadə edir ki, 
başqalarına edilən yaxşılıq barəsində hər gün özünə sual verəsən. Bu 
prinsip hansı dəyərin/dəyərlərin əsasını təşkil edir?

2. Oxuyun və fi kirləşin ki, aşağıda sadalanan ifadələr hansı dəyərə və ya 
dəyərlərə  istinad edir:

 ● Ağlına gələn hər şeyi hər kəsə bəyəndirə bilməzsən.
 ● Ürək üçün ürək vermək, sevgi ilə yollar açmaq.
 ●  Ana və atana hörmət et.  
 ● ”Vətəni heç kəsə verə bilmərik, kimsə bizimlə bacara bilməz”.

Demokratiya termini 
yunan sözüdür və xalq 
idarəetməsini bildirir. 

MƏN VƏ CƏMİYYƏT

12



MÜZAKİRƏ EDİN

1. Demokratik dəyərlər haqqında eşitmisinizmi?
2. Sizin fi krinizcə, bunlardan hər biri nəyi nəzərdə tutur?  
3. Həyati vəziyyətlərdən uyğun misalları  gətirin.
4. Demokratik dəyərləri şəxsi dəyərlərin bir hissəsi hesab edirsinizmi?   

Sizin özünüzdə bu dəyərlər və ya onlardan hər hansı biri vardırmı?

3. Sizin üçün ən önəmli olan üç prinsipi özünüz formalaşdırın. Seçiminizi 
əsaslandırın. 

 ● Bu prinsiplər hansı dəyərlərə əsaslanırlar? Misalları sinifdə nəzərdən 
keçirin.

İnsan dəyəri və 
hüququna hörmət 

etmək Mədəni müxtəlifl iyin 
qiymətləndirilməsi

Demokratik 
dəyərlərə sədaqət

Qanunun ali-
liyinə hörmətlə 

yanaşmaq

Bərabərliyin 
tanınması

Ədalətin 
qiymətləndirilməsi

DEMOKRATİK DƏYƏRLƏR
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2-3  

MƏNİM İCMAM
İcmada fərqli nəzərləri, maraqları və dəyərləri olan insanlar yaşayırlar, amma 
onları ümumi qayğılar birləşdirir. 
Cəmiyyətin (bu halda, icmanın) marağı daha geniş anlayışdır və əsasən də 
fi ravanlıqla əlaqədardır.  İcmanın maraqları ayrı-ayrı insanların (fərdlərin) 
maraqları əsasında formalaşır, amma konkret insanın maraqları icmanın 
maraqları ilə uyğunlaşmaya bilər. 
Müəyyən halda, icmanın maraqlarının üstünlüyünə kölgə düşə bilər və 
ya fərdin marağı təhqir edilə bilər. “Çoxluğun” marağı bəzən “azlığın” 
marağına üstün gəlir, amma azlıqların maraqları ədalətli, qayda-qanuna 
və hörmətə əsaslanmış cəmiyyət üçün çox önəmlidir.

XATIRLAYIN
Öz təcrübənizdən iki hadisəni yada salın və bunların barəsində sinif 
yoldaşlarınıza danışın:
1. Marağınızın cəmiyyətin (hər hansı bir qrupunun – ailənin, icmanın, 

qonşuların, dostların) marağı ilə tutuşmadığı və hadisələrin necə cərəyan 
etdiyi (münaqişə ilə, güzəştlə, razılaşma ilə) haqqında hadisəni. Oxşar 
vəziyyətə düşdüyünüz halda, necə hərəkət edərdiniz? Öz davranışınızda 
nəyi dəyişərdiniz, nəyi – yox?

2.  Bir şəxsiyyət kimi sizin və cəmiyyətin maraqlarının bir-biri ilə üst-üstə 
düşdüyünün bariz nüminəsi olan bir hadisəni. Sizin fi krinizcə, bu maraq, 
həm cəmiyyət, eləcə də sizin tərəfi nizdən hansı dəyərlərə və tələbatlara 
əsaslanır?

İcma – iki və ya daha 
çox məntəqədən ibarət 
olan vahiddir və özünün 
ümumi idarəetməsi var.

MƏN VƏ CƏMİYYƏT
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Dey-
irsiniz ki, 

burada çoxlu prob-
lem var. Misal gətirə 

bilərsinizmi ki, bir prob-
lemi öz təşəbbüsünüzlə 
və fəallığınızla necə 

həll edə bildiniz?

İCTİMAİ HƏYATDA İŞTİRAK 
Ümumi problemlərin həlli və məişət həyatının yaxşılaşdırılması üçün 
icma üzvləri qruplarda – yoldaşlıqlarda birləşirlər. İcmada ümumi problem 
baş qaldırdığında, yoldaşlıqlar müvafi q orqanlara (şəhərin meriyasına, 
qamqeobaya) reaksiya göstərilməsi üçün müraciət edirlər və ya mümkün 
olduğu halda, problemi öz qüvvələri ilə həll edirlər.

Məktəb şagirdi düşünə bilər ki, icmanın probleminin həllində iştirak edə 
bilməz.  Amma bu belə deyil. İcma imkanlar daxilində fərdin qayğısına 
qalmalıdır və fərd də - icmanın. Fərd könüllü olaraq və advokatlaşdırma 
ilə icmanın qayğısına qalır. 
İcmanın həyatında effektiv və aktiv iştirak üçün bilməliyik:

İcmada mövcud problemlərin həllinin vasitələrindən biri könüllülük və 
advokatlaşdırmadır.  Bunu siz də bacara bilərsiniz.

Könüllünün işi: nə, kim, nə üçün, 
harada və necə etsin

Bu problemin həlli üçün atılan addımlar haqqında məlumat

Bu problemlərin həlli 
üzrə məsul təşkilatlar Problemlərin həllinin 

mümkün yolları
İcmanın qarşısında 

duran aktual 
problemlər

Könüllü - yar-
dıma ehtiyacı olan 
insanlara könüllü 
olaraq kömək edən 
insan və bunu da 
təmənnasız edir. 
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2-3  

Şagird konkret məsəl
əyə qarşı 

advokatlaşdırm
anı necə edə bilər?

Şagirdlər tərə
fi ndən həyata keçirilmiş advokatlaşdır

ma misalları, hansılar  

nailiyyətli alınmışlar.  

Şagirdlər məktəbdə xeyryyəçilik 
aksiyasını təşkil etdilər. Paltar, qida və 
başqa lazımi əşyaları topladılar. Sonra 

məhəllədə yaşayan tənha qocaların evinə 
baş çəkib hədiyyələri verdilər və ev 

işlərində onlara kömək etdilər. 

Könüllü şagirdlər müəllimlə 
birlikdə yaşıllaşdırma aksiya-

larını təşkil etdilər. Şagirdlər şəhər 
merinin yardımı ilə 150 şam ağacı 

əkdilər. 

Məktəbin yaxınlığında 
sıradan çıxmış boru hər kəsi 

narahat edirdi. Şagirdlər müəllimlə 
birlikdə fl eşmob keçirdilər, məktəbin 
və qamqebelinin feysbuk-səhifəsində 

paylaşdılar. Kənd qamqebelisinin 
yardımı ilə boru 2 həftə ərzində 

təmir edildi. 

Şagirdlər icmada sorğu keçirdilər və bunun 
nəticəsində əsas problem kimi ətraf mühit-

in çirkləndirilməsi və zibil urnalarının azlığı 
müəyyən oldu. Sonra yardım üçün ərizə ilə kənd 
qamqeobasına müraciət edildi. Qısa vaxt ərzində 
əlavə zibil urnaları qoyuldu. Şagirdlər posterlər 
hazırlayaraq, bunların vasitəsilə cəmiyyəti ətraf 

mühiti birlikdə qorumağa səslədilər. 

Advokatlaşdırma 
– ictimai proble-
min hakimiyyət 
nümayəndəsinə 
çatdırılması, onun 
inandırılması

MƏN VƏ CƏMİYYƏT
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 Niyə insan təmənnasız olaraq kimin üçün isə könüllü işləmək 
istəsin?

Könüllülüyü və advokatlaşdırmanı təkcə xeyriyyə ilə eyniləşdirmək lazım 
deyil. Könüllü və icma arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq hər iki tərəf üçün 
sərfəlidir. O, sadə və sağlam prinsiplərə əsaslanır:

 ● Əlavə işçi qüvvəsi tutmaq üçün vəsaiti olmayan icmaya könüllülər 
yardım edir. 

 ● Könüllü, sadəcə, məsələnin həlli ilə maraqlanır (bəzən təcrübə 
qazanmaqla); o, sərbəst vaxtını cəmiyyət və özü üçün faydalı əməklə 
tamamlayır, yeni dostlar qazanır.

 Fleşmob –elə bir hərəkətdir ki, bu zaman insanların kiçik qrupu 
gözlənilmədən meydana çıxır və maraqlı bir səhnəcik qurur ki, 
camaatın diqqətini çəksin. Onun məqsədi müəyyən məlumatın 
yayımlandırılması ola bilər. 

 

Dəstək məktubu/ərizəsi
Araşdırma məlumatları

Şəkillər

Videomaterial

Advokatlaşdırma vasitələri

Könüllü ol

Fleşmob – elə bir 
hərəkətdir ki, bu 
zaman insanların 
kiçik qrupu 
gözlənilmədən 
meydana çıxır 
və maraqlı bir 
səhnəcik qurur ki, 
camaatın diqqətini 
çəksin. Onun 
məqsədi müəyyən 
məlumatın 
yayımlandırılması 
ola bilər. 
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2-3  

TAPŞIRIQ

Yaxşı vətəndaş və nailiyyətli hesab etdiyiniz icmada yaşayan insanı seçin.
 ● Onunla müsahibə aparın. Əvvəlcədən sualları hazırlayın.
 ● Onun ictimai (icma) həyatda necə iştirak etdiyini konkretləşdirin;
 ● Hansı dəyərləri və maraqları var; 
 ● Nailiyyəti nədədir?  

Müxtəlif təşkilatların büdcəsi 1il müddətinə planlaşdırılır.Onun tərtibatçıları 
çalışırlar ki, hər bir xırdalığı nəzərə alsınlar: əks halda, əlavə məbləğin 
ayrılması növbəti ilə qədər çətin olacaq və ya qeyri-mümkün olacaqdır. 
Dövlətin, şəhərin, kəndin, icmanın, təşkilatın (məktəbin, idman şöbəsinin...), 
ailənin və ya fərdin büdcəsi var. 

Nə üçün bəzən konkret problemi tapmaq və sonra isə həll etmək üçün 
şəhər, kənd, icma başçısına xatırlatmaq lazım gəlir?

 ● Nəzərdə tutulmayan hadisəni yoluna qoymaq üçün icma büdcəsində 
kifayət qədər pul olmaya bilər ki, bu da əlavə vəsaitlərin axtarılmasını 
tələb edir.

 ● Soyuqqanlılıqla və ya məlumatın olmaması ilə işimiz ola bilər. 
 ● Məhz belə bir hadisələr zamanı böyüklər də, kiçiklər də könüllülük və 

advokatlaşdırma istəyi və imkanını göstərə bilərlər. Sonda isə hər kəs 
mənfəətdə qalacaqdır.  

Büdcə 
Dövlət büdcəsinə pul əhali tərəfi ndən ödənilən vergilərdən toplanılır. 
Buradan da vətəndaşlar üçün lazımi layihələr maliyyələşdirilir: təqaüdlər, 
yolların çəkilməsi, təmizliyin təminatı, ictimai nəqliyyatın (metro, avtobus, 
marşrut taksisi) qaydaya salınması, yeni binaların inşası (o cümlədən, 
məktəbin) və s.

Büdcə  (Qədim 
Normand 
dilindən bud-
get – pul kisəsi) 
– gəlirlərin və 
xərclərin siyahısı 
və miqdarıdır və 
bu da konkret 
vaxt müddəti ilə 
müəyyən edilir.

MƏN VƏ CƏMİYYƏT
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PRAKTİKİ İŞ 4

İcmanızı yaxşılığa 
doğru necə dəyişə 

bilərsiniz?

Layihə: İcmada mövcud problemi həll edirik
Qrup işi  (4-5 şagird)

 ● İcmada mövcud problemlərlə tanış olun; 
 ● Ayırd edin ki, bunlardan hansının həlli daha önəmlidir;
 ● Ayırd edin ki, kim və ya hansı qurum bunları həll edə bilər;
 ● Hər bir problemin həlli üçün iştirak formalarını fi kirləşin ki,bunlar da sizin fi krinizcə, ən 

effektiv ola bilər;  
 ● Ayırd edin ki, sizin könüllülüyünüz çərçivəsində nə etmək olar; 
 ● Müvafi q qurumlarla advokatlaşdırma aparın;
 ● Əldə edilən məlumatın əsasında könüllü layihə hazırlayın (layihənin məqsədi, 

məsələləri, iştirakçıları, müddətləri, həyata keçirmə yolları, gözlənilən nəticələr);
 ● Prezentasiya  hazırlayın;
 ● Məktub, posterlər, fl eşmoblar hazırlaya və ya sosial şəbəkə vasitəsilə bu qurumlara 

müraciət edə bilərsiniz;
 ● Prezentasiyanın sonunda çətinlikləri, qrupla əməkdaşlıq keyfi yyətini, bu layihəni yerinə 

yetirməklə nəyi başa düşdüyünüzü qeyd edin;
 ● Bu layihə çərçivəsində aşkar etdiyiniz güclü və zəif tərəfl ərinizi müəyyənləşdirin.
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5-6 YAZILMIŞ V Ə YAZILMAMIŞ QAYDALAR

MÜZAKİRƏ EDİN

1. İcma sakinlərinin əksəriyyətinin ictimai məkanda hər gün etdikləri 
hərəkəti, davranışı yadınıza salın. 

2. Müxtəlif zövqə, məqsədə, yaşa malik insanlar nə üçün eyni cür hərəkət 
edirlər? Məsələn, nə üçün hamı qırmızı işıqforda dayanır?

3. Cəmiyyətdə qəbul edilən qaydanı/qaydaları düşünmədən pozduğunuz 
hərəkəti yada salın. 

İstənilən ictimai qrupun (dostlar dairəsi, sinif, icma..) öz davranış 
qaydaları var. Bu qaydaları normalar adlandırırlar. Normalar qrupda qəbul 
edilən dəyərlər güzgüsüdür. Normanı yaxşı yerinə yetirmək üçün insanı 
həvəsləndirirlər, məsələn, tərifl ə. Çalışqan şagird yüksək qiymət alır, yaxşı 
işçi – təşəkkürnamə və ya mükafat. 
Dövlət yaranana qədər davranış qaydaları adət və ənənələr şəklində mövcud 
idi və bunlara əməl edilməsini cəmiyyətin özü təmin edirdi. 
Dövlət yarandıqdan sonra davranış qaydalarının bir hissəsi qanun (yazılmış 
qaydalar) şəklini qəbul etdi, digər hissəsi isə nəsihət (yazılmamış 
qaydalar) şəklində mövcud idi. 

Məktəbdə də müxtəlif davranış qaydaları fəaliyyət göstərir. Onlardan bəziləri 
məktəbin daxili nizamnaməsi ilə və ya müxtəlif sənədlə təyin edilmişdir, 
bəziləri də - yazılmamış qaydalar şəklində. 
Cəmiyyət nə qədər çox inkişaf etmişdirsə, bir o qədər də aydın, insani 
(alicənab) və hər kəs üçün aydın davranış qaydaları vardır. 
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CÜTLÜKLƏRDƏ İŞLƏYİN

1. Cəmiyyətinizdə qaydalar xaricində bir günü təsəvvür və ifadə edin (ən 
azı 100 sözdən ibarət)!

2. Mütləq əməl ediləsi 5 davranış qaydasını yazın!
3. Əməl edilməsi zərurətini və artıq hesab etdiyiniz 5 davranış 

qaydasını yazın! 

İnsan ictimai qrupda iki norma ilə (təyin edilmiş davranış qaydası) 
yaşayır. Bunlardır: nəsihət (yazılmamış qaydalar) və qanun (yazılmış 
qaydalar). Bizim valideynlərlə, dostlarla, yaxınlarla, məktəblə, cəmiyyətlə, 
dövlətlə münasibətimiz həm qanunla və eləcə də əxlaq normaları ilə 
tənzimlənir.
 

Nəsihət Qanun

Mədəniyyətin həqiqi 
göstəricisi nə zənginlik, 
nə təhsil, nə böyük 
şəhərlər və nə də ki, 
böyük mənfəət deyil, 
onun göstəricisi ölkə 
tərəfi ndən tərbiyə 
edilmiş insanın 
görünüşüdür.

R. Emerson

Nəsihət 
İnsanın davranışını tənzimləyən cəmiyyətdə qəbul 

edilmiş qaydalar və normalar birliyi.

Nəsihəti kim düşünmüşdür? 

İnsanlar xeyirxahlığın və bədxahlığın, qəbul edilən 
və edilməyən davranışın nə olduğunu bilirlər. Bunun 

üçün də onların özləri müəyyən etmişlər ki, nəyi 
etmək olar və nəyi – olmaz.

Bu normalar harada yazılmışdır?

Heç yerdə

Məsuliyyət

Cəmiyyət öyüdləri pozan şəxsi mənəvi məsuliyyətə 
cəlb edir.

QANUN

Dövlət tərəfi ndən təyin edilən 
icbari normalar və bunların da 
yerinə yetirilməsi məcburidir. 

Qanunu kim 
düşünmüşdür?

Dövlət

Bu normalar harada 
yazılmışdır?

Konstitusiyada, qanunlarda

Məsuliyyət

Dövlət qanunu pozan şəxsi 
hüquqi məsuliyyətə cəlb edir.
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5-6  

Nəsihət və qanun bir-biri ilə sıx əlaqədədir. Davranış 
qaydalarının birliyi olan hüquq bir çox hallarda mənəvi 
normalara əsaslanır.

UNUTMAYIN
Yazılmış və ya yazılmamış qaydalara əməl edilməsi insanların birlikdə dinc 
həyatını  təmin edir!

Hüquq (qanun) müəyyənləşdirir:
 ● Nəyi bacarırıq.
 ● Nəyə hüququmuz var.  
 ● Bizə nə tapşırılır.
 ● Bizə nə qadağandır.
 ● Davranışımıza görə hansı növ məsuliyyətə cəlb olunuruq.

Yazılmış qanunlar ünsiyyətin bəzi formasını tənzimləyə bilməzlər, məsələn:  
 ● Bir-birimizə salam verməliyikmi və ya yox? 
 ● Avtobusda qocalara yer verməliyikmi və ya yox?  
 ● Saqqızı asfalta atmaq və yaxud kağıza büküb zibil qutusuna atmaq 

lazımdır?  
 ● Məktəbin həyətində yetişən gülləri dərə bilərikmi və ya yox? 
 ● İctimai nəqliyyatda və ya izdihamlı yerlərdə özümüzün və başqasının 
şəxsi məkanını qorumalıyıqmı və ya yox (məs., insanlarla münasibət 
zamanı məsafəyə riayət edirik və bu da münasibətdə olan hər bir tərəf 
üçün əlverişlidir)?

 ● Kino bileti almaq üçün növbəyə əməl etməliyik və ya növbə xaricində 
soxulmalıyıq? 

 ● İctimai məkanda öskürən zamanı dəsmalla ağzımızı tutmaq  lazımdırmı 
və ya yox....  

Buna görə də öyüd-nəsihət, yəni yazılmamış qaydalar hüququ tamamlayır.

Hamının 
öyüd-nəsihətə əməl 

etdiyi halda, cəmiyyət üçün 
qanunlar qəbul etmək lazım 

olmazdı!

MÜZAKİRƏ EDİN
1. Mövqeni seçin!

 ● Bu ifadə hansı kateqoriyaya aiddir:  nəsihətə, qanuna və ya hər ikisinə 
birlikdə və nə üçün?

 ● Mövqenin seçilməsi:  “Başqalarına yardım etməyə borcluyam”.

Demokratiyanın əsas 
prinsipi qanunun 
aliliyi və ədalətli 

məhkəmədir.

YAZILMIŞ V Ə YAZILMAMIŞ QAYDALAR
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2. Hansı əməllər öyüd-nəsihət və hansılar hüquq və ya eyni zamanda hər 
ikisinin vasitəsilə tənzimlənirlər?

Spirtli içki qəbul etmək Balıqçılıq
Hədə-qorxu gəlmək, haqq-hesab çəkmək Şüşələrin sındırılması
Paxıllıq Aldatma
Küçə qapısının zibilləndirilməsi İnsanın təhqir edilməsi
Vergilərin ödənilməməsi Başqasının əşyalarının  

götürülməsi
Ağac budaqlarının sındırılması Küçəni qaçaraq keçmək

3. İşimiz nə ilədir: qanunla və ya öyüd-nəsihətlə? 
 ● Nino ilə Laşa mağazada kitab aldılar.  Satıcı onlara xırdanı artıq 

qaytardı. Uşaqlar tərəddüd etdikdən sonra satıcıya pulu qaytardılar. 
Satıcı sevinərək uşaqlara çox təşəkkür etdi. 

 ● Karina küçəmizdə pul kisəsini tapdı. Kisədə 37000 dollar var idi. Qız 
dərhal polisə müraciət etdi. İkinci gün pulun sahibi ortaya çıxdı. Bu 
əhvalatdan bütün ölkə xəbər tutdu. Karina isə təəccüblənir ki, xüsusi nə 
etmişdir?

4. Hüquq normaları
Hüquqda növbəti normalar vardır:  

 ● İnsanı çıxılmaz vəziyyətdə qoymaq və ya ona yardım göstərməmək 
qanunla cəzalandırılır;

 ● Valideyn azyaşlı uşağının qayğısına qalmalıdır; 
 ● Azyaşlı uşaq məhdud əmək qabiliyyətli valideyninin qayğısına 

qalmalıdır və s. 
Bu fi kirlə bağlı mövqeyinizi ifadə edin:
a) razıyam;
b) qismən razıyam; 
c) razı deyiləm.
Ümumi mövqedə olan şagirdlər qruplar ətrafında birləşin və mövqeyinizi 
möhkəmləndirən üç sübutu yazın.  

ARAŞDIRMA 

 ● İcmadakı keçmiş və yeni qaydalar haqqında sorğu keçirin. 
 ● Çalışın ki, fərqli nəsillərin nümayəndələrini tapasınız. Onların 

nəzərlərini analiz edin, keçmiş və yeni yazılmamış qaydaları müqayisə 
edin;

 ● Dəyişikliklərin səbəbləri barəsində danışın. Prezentasiya hazırlayın.
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7-8 MƏNİM HÜQUQLARIM

Gündəlik həyatda insanlar müxtəlid sosial rolu yerinə yetirir və müxtəlif 
hüquqlardan faydalanırlar. Məsələn, övlad kimi hüququmuz var ki, 
valideyndən qayğı və şikayət qəbul edək və bir şagird kimi məktəbdən 
lazımi təhsil alaq.
Hüquq  insanın imkanını bildirir ki,  nəzərlərinə və maraqlarına əsasən, 
özünün maraqlarını müdafi ə etsin və dövlətdən və başqasından da bu 
hüquqlara əməl edilməsini tələb etsin. 

Uşaqların hüquqları və öhdəlikləri haqqında növbəti hüquqi sənədlərdə nəql 
edilir:

Uşaq hüquqları konvensiyası  
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası 1989-cu ildə “Uşaq 
Hüquqları Konvensiyasını” qəbul etdi.  Konvensiya etiraf edir ki, uşaqlara 
xüsusi qayğı və müdafi ə lazımdır.
Uşaq Hüquqları Konvensiyası beynəlxalq səviyyədə uşaq hüquqlarının 
birinci toplusudur və hər bir uşaq üçün bu hüquqların zəmanəti vacibdir. 
Demək olar ki, ölkələrin hamısı bu konvensiyasını qəbul etmişlər. 
Gürcüstan Uşaq Hüquqlarının Konvensiyasına 1994-cu ildə qoşulmuş və 
Konvensiya ilə nəzərdə tutulmuş hüquqları müdafi ə etmək öhdəliyini üzərinə 
götürmüşdür. 

Uşaq 
Hüquqları 

Konvensiyasına əsasən, 
hər insan 18 yaşına qədər 

uşaq hesab edilir. 

Konstitusiya -  
dövlətin əsas qanunu. 
Heç bir qanun – yol 
hərəkəti qaydaları da 
Konstitusiyaya zidd 
olmamalıdır.

İnsan Hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsi  beynəlxalq müqaviləni təqdim 
etmir. O, insanın əsas hüquqlarının siyahısı və izahatlarını əhatə edir. Buna 
baxmayaraq, böyük siyasi əhəmiyyətinə görə, bu sonuncu dövlətlər tərəfi ndən 
icbari akt kimi qəbul edilmişdir. 

Uşaq hüquqları 
konvensiyası  
beynəlxalq məcburi 
müqavilədir ki, ona 
qoşulmuş dövlətə şamil 
edilir.

Sosial rol - müəyyən 
davranışların
vəhdəti, bunun həyata
keçirilməsini də verilən
mühitdə, vəziyyətdə
və ya qrupda şəxsdən
gözləyirlər. Məsələn,
övladın, bacının/
qardaşın rolu, şagirdin,
dostun və başqasının
rolu.

İNSAN 

HÜQUQLARI 

BƏYANNAMƏSİ

UŞAQ HÜQUQLARI 

KONVENSİYASI MƏKTƏBİN 
NİZAMNAMƏSİ

GÜRCÜSTAN KONSTİTUSİYASI
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Həyat 
hüququ

Həyatın, 
hörmətin və 

ləyaqətin 
müdafi ə 
hüququ

Ad və 
soyad 
hüququ

Öz fi krini ifadə 
etmək hüququ

İstirahət və əyləncə 
hüququ

Vətəndaşlıq 
hüququ

Əmlaka 
sahib 

olmaq 
hüququ

Zorakılıqdan 
qorunma hüququ

Başqasının hüquqlarına 
hörmət etməyə borclu-

sunuz.

Heç kim heç bir hüququnuzu əlinizdən 
ala bilməz.

Tibbi yardım 
hüququ

Valideynlər tərəfi ndən  
qayğı və tərbiyə 

almaq hüququ

Bizim hamımız bərabər və azad doğuluruq

Sərbəst yerdəyişmə 
hüququ

Hər hansı bir istismar 
formasından müdafi ə 
hüququ

Dini aidiyyat 
hüququ

Milliyyətindən, irqindən, dərisinin rəngindən və 
dini etiqadından asılı olmayaraq, hər kəsin 

öz hüquqlarını bilmək hüququ var. 

Hər kəsin yaşamaq, azadlıq və 
təhlükəsizlik hüququ var.

Təhsil hüququ
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7-8

Hər

insanın
hüquqları

var

MÜZAKİRƏ EDİN
1. Yuxarıda verilən hüququn mənasını necə başa düşürsünüz?
2. Ətrafınızda onlardan hər hansı birinin pozulduğu ilə üzləşmisinizmi?
3. Gündəlik həyatınızda faydalandığınız hüquqları adlandırın. 

Hər bir uşağın irqindən, dərisinin rəngindən, cinsindən, dinindən, siyasi 
və başqa nəzərlərindən, millətindən və sosial mənsubiyyətindən yaxud da 
əmlakından asılı olmayaraq hüququ var.
Bu hüquqlara evdə, məktəbdə, küçədə - uşağın ola biləcəyi hər yerdə əməl 
olunmalıdır. 

Vəziyyət üzrə məsələ 
„Xəyali ada” 
Təsəvvür edin ki, sinif yoldaşlarınızla birlikdə tənha adaya düşmüsünüz. Bu adada həyat 
qaydaları işlənib hazırlanmalıdır. 

 ● Uşaq Hüquqları Konvensiyasından (Əlavə 1, səh. 188) istifadə etməklə, fərdi olaraq 
adada hər kəsin malik olmalı olduğu 5 əsas hüququ yazın.

 ● Qrup işi zamanı 15 əsas hüququ aşkar edin ki, bunlardan da adanın hər bir sakini 
faydalanacaqdır. 

 ● Tapşırığın son mərhələsində insan hüquqlarının piramidasını qurun. Piramidanın əsasında 
ən vacib hesab etdiyiniz hüququ yazın, başda isə - nisbətən az əhəmiyyət kəsb edən 
hüququ. 

MƏNİM HÜQUQLARIM
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BU MARAQLIDIR
İnsan hüquqlarının tarixi
İnsan hüquqları ən qədim mədəni və dini ənənələrə əsaslanır. İnsan müxtəlif 
tarixi dövrlərdə ailədə, icmada, dində, cəmiyyətdə, dövlətdə hüquqlarını əldə 
etməyə çalışırdı. 
E.ə. XVII əsrdə Babildə çar Hammurapi qanunlar kimi tanınan sənədi 
yaratdı. Hərçənd buna qədər də qanunlar yaradılırdı. Hammurapi qanunu isə 
birinci yazılı hüquqi sənəd idi. “O, bütöv çarlıqda ədalətin hökm sürəcəyinə, 
qəddarlığı və zorakılığı məhv edəcəyinə, güclülər tərəfi ndən zəifl ərin 
əzilməsinə yol verilməyəcəyinə söz verirdi... Ölkəni maarifl əndirəcək və 
insanların qayğısına qalacaqdı”.
Müxtəlif dini kitablarda təsvir edilmiş davranış qaydaları və göstərişlər də 
insan hüquqlarının ən qədim əsaslarından biri hesab edilir. 
Hal-hazırda bütün demokratik dövlətlər insanın başlıca hüquqlarını tanıyır və 
təmin edirlər. Eləcə də onların müdafi ə mexanizmləri də gücləndirilir.

QRUPLARDA İŞLƏYİN
I qrup– ifadə azadlığı  
İcma üzvlərinin toplaşdığı idman meydanının təşkili məsələsinin həll 
olunacağı toplantıda iştirak edirsiniz. Nəzərinizi ifadə edə bilərsiniz:

 ● Öz fi krinizi ifadə etdikdə və başqasının fi krini dinlədikdə hansı 
hüquqlarınız vardır?

 ● Bu hüquqların həyata keçirilməsi hansı öhdəliklərlə əlaqədardır? Bu 
öhdəlikləri yazın.  

 ● Bu öhdəliklərə əməl edilməsə nə baş verəcəkdir?
 ● Siz və ya başqası bu hüquqa əməl edilməsi üçün nə etməlisiniz?

II qrup – irqi bərabərlik 
Dövlət irqindən, dərisinin rəngindən, cinsindən, dini təriqatından və sairədən 
asılı olmayaraq insanların bərabərliyini təmin edir. 
Məhəllənizdə yaşayan Azim afroamerikalıdır. Onu məhəllədə sevir və 
onunla dostluq edirlər. Amma bəzən kimsə onu incidici sözlərlə çağırır.

 ● Siz nə etməlisiniz ki, bərabərliyə zəmanət olsun və başqaları nə 
etməlidirlər?

 ● Azimin hüquqları müdafi ə olunmazsa, o zaman nə baş verə bilər?
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7-8  

III qrup – uşaqların və valideynlərin hüquqları
Verilən sxemlə tanış olun.
Hər bir hüququ nəzərdən keçirin.
Bu siyahı ilə razılaşırsınızmı və ya yox? Nə üçün?
Nəyi dəyişərdiniz?

UNUTMAYIN

Hüquq  - eyni zamanda öhdəlikdir!  

MÜZAKİRƏ EDİN   

1. Verilən hüquqlardan növbəti öhdəliklər irəli gəlirmi?

Təhsil hüququ Təlim öhdəliyi
Zorakılıq xaricində yaşamaq hüququ Başqasına təcavüz etməməlisən
Şəxsi maraqlarının və həvəslərinin olması hüququ Başqasının maraqlarına hörmət etməliyəm
Təmiz mühitdə yaşamaq hüququ Ətrafda təmizliyə əməl etməliyəm
Şəxsi fi krini sərbəst söyləmək hüququ Başqasını dinləməli və fi kirlərinə hörmətlə yanaşmalıyam
Şəxsi dəyərləri və şəxsi hüquqlarının müdafi əsi Başqa insanların dəyərləri və hüquqlarına hörmət 

etməliyəm
Valideynlər tərəfi ndən övladına qayğının 
göstərilməsi və hörmət 

Valideynlərə qayğı göstərməli və onlara hörmət etməliyəm

Səhvin buraxılması hüququ Səhvlərdən çəkinməyi öyrənməliyəm
Öz mədəniyyəti və dini ilə qürurlanmaq hüququ Başqa mədəniyyətdən və dindən olan insanlara hörmət 

etməliyəm

 

Uşağın 
hüquqları

Hörmət hüququ

Yaşamaq və inkişaf 
etmək hüququ

Dinlənilmək və 
ciddi qəbul olunmaq 

hüququ

Şəxsi həyat hüququ

Valideynin 
hüquqları

Öyüd-nəsihət 
hüququ

Müalicəyə razı 
olsun

Uşağı öz dininə, 
mədəniyyətinə və 
nəzərlərinə əsasən 

tərbiyə etsin

MƏNİM HÜQUQLARIM
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2. Növbəti suallara cavab ver:
 ● İnsanların əksəriyyəti öz öhdəliklərini və bunların yerinə yetirilməsi 

zərurətini dərk edirlərmi?
 ● Yalnız öz hüquqlarınızı müdafi ə etməlisiniz və ya başqalarınınkını da?
 ● Hansı öhdəliyin yerinə yetirilməsi ən çətindir?

 İnsan hüquqlarının pozulduğu halda, necə hərəkət etməliyik?

İnsan hüquqları pozulduğu halda, hər hansı bir vətəndaş özünü müdafi ə 
etmək məqsədilə müraciət edə bilər: məhkəməyə, xalq müvəkkilinin ofi sinə, 
mediaya və ya insan hüquqları üzərində işləyən qeyri-hökumət təşkilatına.

İnsan hüquqlarının müdafi əsinin ən önəmli zəminini təqdim edir

Məhkəmə Xalq müvəkkili Media və qeyri-hökumət 
təşkilatları

Hər hansı bir vətəndaş 
öz hüquqları və 
azadlıqlarını müdafi ə 
etmək üçün müraciət 
edə bilər.

Ölkədə insan hüquqlarının 
müdafi əsinə nəzarət edir. 
Ölkədə hüquqların pozulması 
faktlarını aşkar etməli və 
bunun barəsində müvafi q 
orqanlara və şəxslərə xəbər 
verməlidir.

Qanun pozuntusu haqqında 
məlumatı yayırlar.

XATIRLAYIN
Özünüzün və ya hər hansı bir dostunuzun hüququnun pozulduğu halı 
yadınıza salın və fi kirləşin ki, bu halda kimə müraciət edə bilərsiniz. 
Məhkəməyə, polisə, xalq müvəkkilinə və ya hər hansı bir başqa bir təşkilata 
təqdim etmək üçün ərizə tərtib edin (müəllimin yardımı ilə).
Ərizəni yazdıqda təşkilatın, pozulan hüququn, tələbin, kimliyin, əlaqə 
məlumatının və ərizənin daxil edilməsi tarixini göstərməyi unutmayın.

Media – jurnal-
qəzetlər, televiziya, 
internet.

Əlaqə məlumatı 
– ünvan, elektron 
ünvan, telefon. 

Qeyri-hökumət 
təşkilatı – 
vətəndaşların 
könüllü birliyi 
(hüquqi təşkilat). 
Birlik hər hansı 
bir problemin/
problemlərin həlli 
üçün yaradılır, 
mülki dəyərlərin 
inkişafı və 
müdafi əsi üçün.

HANSI 

HÜQUQLARIM 

VAR?

Ərizə

Ərizəçi

Tarix il
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9 PRAKTİKİ İŞ

Prezentasiya hazırlayın
(Həm fərdi, eləcə də cütlüklərdə və qruplarda işləyə bilərsiniz).
“Uşaq Hüquqları Konvensiyası”-nın adaptasiya edilmiş variantı ilə diqqətlə 
tanış olun (Bax, Əlavə 1).
Sizin üçün ən xoşagələn, maraqlı, lazımi, aktual maddəni seçin və sinfi  
onunla tanış etmək yollarını fi kirləşin. Bu yollar ola bilərlər: prezentasiya, 
səhnələşdirmə, posterin hazırlanması və s. 

 ● Təqdimatçı/təqdimatçılar konkret maddənin seçiminə nəyin səbəb 
olduğunu sübut edir/edirlər.

 ● Qalan şagirdlər hüquqların təqdim etdiyi maddəni tapmağa çalışırlar.
 ● Bu konkret maddəyə əsasən hüquq pozuntusunun şahidi olduqları 

gündəlik vəziyyəti yada salmalıdırlar.
 ● Fikirləşsinlər ki, təqdim edilən hüququ necə müdafi ə etmək olar.
 ● Prezentasiyanı hazırladıqda hansı yeniliyi öyrəndiniz? Nədə çətinlik 

çəkdiniz? Özünüzü nədə nailiyyətli hiss etdiniz?
 ● Özünüzün və sinif yoldaşlarınızın rolunu qiymətləndirin (layihə 

çərçivəsində).

Mən öz hüquqlarımı
tanıyıram
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10-11İcmamızda tolerantlıq

XATIRLAYIN
 ● Tolerantlıq haqqında nəyi bilirsiniz? 
 ● Tolerant insanın hansı xassələri var?

İcmanın müxtəlifl iyinə insanların müxtəlif əlamətlərlə fərqliliyi səbəb olur 
(cins, yaş, sosial status, dini təriqat, mədəniyyət və s.).  Rəngarəngliyin 
bütün ölçüsü önəmlidir, çünki o, eyni gerçəkliyin 
müxtəlif bucaqdan görünməsi və dərk edilməsi 
imkanını verir. Çoxlu müxtəlif dinin və milliyyətin 
insanlarının yaşadığı Gürcüstan üçün etnik və dini 
rəngarənglik xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

„Bizim, insanların 
rəngarəng ölkəmiz 
vardır”. 

Şota Rustaveli

*Dərsdə “Miqrasiya Mərkəzinin” materiallarından istifadə edilmişdir.
Tolerantlıq və Müxtəlifl ik İnstitutunun materialları. www.tdi.ge

Tolerantlıq 
– başqasının 
davranışları və 
nəzərlərinə qarşı 
dözümlülük. 
İnsanın tanımaq 
imkanı ki, başqa 
insanın  inamını, 
davranışını, 
dəyərlərini tanısın, 
hörmət etsin və ya 
nəzərə alsın.

*

Maraq-
lar

Cins

Dini 
et-
iqad

Yaş

So-
sial 
sta-
tus

Dərinin  
rəngi

Fərqli 
nəzərlər

Mədəniyyət

Dəyərlər

BU MARAQLIDIR

Digər səbəblərlə yanaşı, mədəni müxtəlifl iyə gürcülərin tolerantlığı da 
şərait yaradırdı. Qurucu Davit Tbilisini ələ keçirdikdən sonra (1122-ci il) 
Gürcüstanın paytaxtında məscidlər ucaltdı: xristian olmayanlara ixtiyar 
verdi ki, dini ibadətlərini yerinə yetirsinlər və müsəlmanların vergilərində də 
güzəştlər təsis etdi.  
Bu gün də Gürcüstanda, pravoslavlarla yanaşı, müsəlmanlar, katoliklər, 
erməni  apostol kilsəsinin nümayəndələri və s. tanrıya xidmət edirlər.

86.8%

7%

6.3%
4.5%

0.7%

 Gürcülər – 86,8% 
 Azərbaycanlılar – 6,3% 
 Ermənilər – 4,5% 
 Ruslar – 0,7% 
 Başqa – 7%
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MÜZAKİRƏ EDİN

1. İcmanızda insanlar hansı əlamətləri ilə fərqlənirlər?
2. Öz fərqliliyinizə görə narahatçılıq hiss etmisinizmi?
3. Başqasının fərqliliyinə görə narahatçılıq hiss etmisinizmi?
4. Rəngarənglik icmaya nə verir?
5. Necə düşünürsünüz, icmanız fərqli qruplara qarşı dözümlüdürmü?
6. İcmamızda yaşayan fərqli nəzərləri/imkanları/mənsubiyyəti olan 

insanlarla necə əməkdaşlıq edək?

“İndi, quş kimi ha-
vada uçmağı, suda 
balıq kimi üzməyi 
öyrəndikdən sonra 
bizə təkcə bir 
şey çatmır: Yer 
kürəsində insan 
kimi yaşamağı 
öyrənmək”.

Bernard Şou

Ölkəmiz dil müxtəlifl iyi ilə də seçilir. Gürcüstanın dövlət dilləri gürcü və 
abxaz (Abxaziya muxtar vilayətində) dilləridir. Gürcüstanın dövlət dilində, 
gürcücə əhalinin 86,8%, azərbaycanca – 6,3%, ermənicə - 4,5%, rusca – 
0,7%, 7% isə başqa dillərdə danışır. 

Mənbə: Milli Statistika Xidməti, 2014-cü il. Əhalinin siyahıya alınma 
materialları.

İCMAMIZDA TOLERANTLIQ
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İcmada fərqli nəzərlərə, maraqlara və dəyərlərə malik insanlar yaşayırlar, 
amma onları birləşdirir:

QRUPLARDA İŞLƏYİN

Vəziyyətləri təhlil edin, hansında hər hansı bir əlamətlə fərqli insanların 
tarixləri nəql edilir. 
Fikirləşin ki, onların məişətini çətinləşdirən nə idi, cəmiyyət onlara necə 
cavab verir. 

VƏZİYYƏT 1
Altı ildir ki, Dimi Kutaisi məhəllələrindən birində yaşayır. O, tibb öyrənmək 
üçün Nigeriyadan gəlmişdir. Əvvəllər heç kim ona mənzil kirayə vermək 
istəmirdi, hər kəs ona şübhə ilə baxırdı, gürcü dilini də bilmirdi. Buna görə 
də mənzil tapmaqda çətinlik çəkirdi.

dil ənənələr incəsənət normalar dəyərlər

Mədəniyyət anadangəlmə deyil, o formalaşır

Vətənə 
sevgi

Tarix

Qonşular

İctimai 
məkan

Ümumi 
bayramlar

Mədəniyyət

 İcmada mövcud qrupları vahid cəmiyyətdə nə formalaşdırır və 
necə?

Vəziyyət
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Əsassız şübhələr tezliklə seyrəldilər, çünki yavaş-yavaş Dimini tanımağa 
başladılar, kimə həkim lazım olurdusa, hamı onu çağırırdı. Uşaqlara ingilis 
dili dərslərində də kömək edirdi. O, ağıllı və etibarlı bir insan idi. Qonşular 
minnətdarlıq əlaməti olaraq onu İmereti xaçapurisinə qonaq edirdilər.Bir 
ilə gürcü dilini də öyrəndi. Onun vətəni, mədəniyyəti haqqında bir çox 
məlumatlar öyrənirik. Yaxşı ki, Dimi bu məhəllədə yaşayır. Belə daha 
maraqlıdır.

Vəziyyət 2
Oqtay Gürcüstanda doğulub boya-başa çatmışdır. O, “Pələng dərili 
cəngavəri” araşdırır.  Bundan başqa, Azərbaycan ədəbiyyatını gürcü dilinə və 
gürcünü isə Azərbaycan dilinə tərcümə edir. 
Tez-tez ona deyirlər: sizin səfi riniz bu və ya digər tədbirdə iştirak edirdi, 
yəni Azərbaycanın Gürcüstandakı səfi rini nəzərdə tuturlar. Oqtay isə doğru 
olaraq hesab edir ki, onun, bu ölkənin vətəndaşı kimi, səfi ri Gürcüstanın 
Azərbaycandakı səfi ridir.

Vəziyyət 3
İrma bədbəxt hadisədən sonra əlil arabasından istifadə edir. Bir neçə il 
küçəyə çıxmağa da çətinlik çəkirdi. İnsanların şəfqət hissi deyil, ona 
yazıqları gəlirdi. 
İndi İrma qılıncoynatma üzrə 14 dəfə paraidman dünya çempionudur. Hal-
hazırda heyrətli baxışları hiss edir, çünki öz əməyi ilə təsdiq etdi ki, məhdud 
imkanlar yoxdur. 

 Sizin fi krinizcə, cəmiyyətlə ünsiyyət hansı növdə insanlar üçün 
daha əlverişlidir?

Tolerantlıq xassələrini daşıyan insan 
asanlıqla ətraf mühitə uyğunlaşır, 
başqa insanların ehtiyaclarına 
anlayışla yanaşır və onlara kömək 
etməyə hazırdır, fərqli mədəniyyətə, 
ənənələrə,nəzərlərə malik insanlara 
qarşı xeyirxah münasibət göstərir. 

Qeyri-tolerant insan özəl olduğunu hesab edir. 
Ondan fərqli insanların yanında özünü narahat 
hiss edir, onun üçün əks fi kir, ənənə və adətlər 
qəbul edilməzdir. Dünyanı və insanları iki hissəyə 
bölür: qaralara və ağlara, pislərə və yaxşılara, 
“özününkülərə” və “yadlara”.

 
Paraidman – 
məhdud imkanlı 
insanlar üçün id-
man yarışmaları.
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UNUTMAYIN    

Fərqli pis demək deyil. 
İnsanların hamısı fərqlidir, amma hər biri önəmli və lazımlıdır.
İnsan ləyaqətinə hörmət etmək icmada dinc yaşamaq üçün vacibdir.

MÜZAKİRƏ EDİN

Müasir dünyada tolerantlıq haqqında çox danışılır. Ona müxtəlif cür 
xarakterizələr edilir. Onlardan bir neçəsini təklif edirik. Aşağıda verilən 
mülahizələrlə razılaşırsınızmı və ya yox?

 ● Tolerantlıq – bu, rəngarənglikdə azadlıqdır.  Eləcə də mənəvi norma və 
hüquqi tələbatdır. 

 ● Tolerantlıq yaxşılıqdır ki, əmin-amanlıq imkanını  verir.
 ● Tolerantlıq müharibə mədəniyyətini sülh mədəniyyəti ilə əvəz etməyə 

yardım edir.
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Tolerant davranışın formalaşdırılması mümkündür 
 ● İnsan başqalarının zəif cəhətlərini görməyə bilər.  
 ● Cəmiyyətin bir üzvünün davranışı bir çox hallarda həmin cəmiyyətin 

başqa üzvlərinin həyatına da təsir göstərir.  
 ● İnsan tez-tez özünə sual verir ki, öz hərəkəti ilə başqasına hər hansı bir 

ziyan yetirmir ki.
 ● Düşüncəli vətəndaş başqaları ilə onunla necə davranılacağını istədiyi 

kimi davranır.
 ● Mübahisə zamanı ağıllı insan öz fi krini nəzakətlə və sübutlarla müdafi ə 

edir.
 ● Güclü başqasının həqiqətini daha çoz etiraf edə bilər.

Bizlərdən hər kəsin fərqli rəngdə gözləri və saçları, boyu, çəkisi, dərisinin 
rəngi var… Hər kəsin sevimli işi, kitabı, xörəyi, oyuncağı var…. Bizlərdən 
hər birimizin öz fi krimiz və arzularımız, xasiyyət və nəzərlərimiz vardır. 
Bir vətəndə yaşayırıq, ümumi havamız var. Düşünürük, hiss edirik, sevirik, 
dostluq edirik və inanırıq… 
Biz fərqliyik, amma birik. Biz bərabərik.

TAPŞIRIQ

İnşa yazın: Ətrafımızda tolerantlıq (icmada).
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PRAKTİKİ İŞ 12

İcmamızda mədəni müxtəlifl ik 
Cəmiyyətin hər bir təbəqəsinin öz yaddaşı vardır.  Məktəbdə sizə danışılan hallar da var, 
məsələn, hər hansı bir seçilmiş müəllim və ya şagird haqqında. Ustaların dairəsində yayılmış 
əhvalatlar da var. Qonum-qonşular, ailə əhvalatları da var. Şifahi yolla yayılmış, yəni şifahi 
mədəniyyət cəmiyyətin maraqlarını, onun inkişaf səviyyəsini yaxşı əks etdirir. Müəllimin 
köməkliyi ilə cəmiyyətiniz üçün aktual mövzuları seçin:

 ● müxtəlif nəsil nümayəndələrinin toy xatirələri  
 ● kəndin, bölgənin, soyadın yaranması əhvalatları 
 ● icmada ən aktiv insanlar 
 ● icmada milli azlıqlar 
 ● icmanın mədəni rəngarəngliyi 
 ● bayramlar, ənənələr
 ● icmada ən çox yayılmış peşə sahibləri 

Məlumatı mobil telefon və ya qələm vasitəsilə yaza bilərsiniz. Müxtəlif nəsil 
nümayəndələrindən müsahibə götürün. İcmanızda milli azlıqlar olduğu halda, müxtəlif 
millətin nümayəndələrini hər hansı bir məsələ ətrafında yazmaq daha maraqlı olardı.

Əldə edilən məlumatı qruplaşdırmağa və nəticələr çıxarmağa  çalışın:
 ● İllər ərzində icma dəyişdimi və ya yox?
 ● Dəyişən nədir, dəyişməyən nədir?  
 ● İcmanın mədəni müxtəlifl iyi necədir?  
 ● İcmanın mədəni inkişafı üçün siz nə edərdiniz?  
 ● Sinif yoldaşları tərəfi ndən yerinə yetirilmiş layihələr vasitəsilə hansı məlumatı aldınız?
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MÜZAKİRƏ EDİN

 ● Sizin fi krinizcə, nə üçün yetkinlik yaşına çatmayanlar cinayət törədirlər?
 ● Yetkinlik yaşına çatmayanın cinayət törətdiyində, dövlət necə hərəkət 

etməlidir?
 ● Hansı yaşından yetkinlik yaşına çatmayanlar məsuliyyətə cəlb oluna 

bilərlər?

Təəssüfl ər olsun ki, yetkinlik yaşına çatmayanlar da qanunu pozurlar. Bir 
çox hallarda onlar cinayəti ağır iqtisadi vəziyyət və yeniyetməlik dövrü ilə 
bağlı problemlərə görə törədirlər. Buna görə də qanun onlara qarşı nisbətən 
mülayimdir. Həbsxana insana müəyyən dağ çəkir və azyaşlılar üçün dörd 
divar arasına düşmək çox çətindir. Qanunvericilər fi krləşirdilər ki, uşaqlar 
üçün cəza formalarını necə yüngülləşdirsinlər: biri – çəkindirmə, digəri isə - 
mediasiya. 
Gürcüstanda yetkinlik yaşına çatmayanlara qarşı mülayim və humanist 
qanun 2015-ci ildən qüvvədədir və “Yetkinlik yaşına çatmayanların 
ədalət məcəlləsi” adlanır.

Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə yalnız xüsusi hazırlıqlı hakimlər, 
prokurorlar, müstəntiqlər, polislər, vəkillər və sosial işçilər (yardım ehtiyacı 
olan vətəndaşları ayırd edir və onlar üçün göstəriləsi yardım formasını təyin 
edirlər) işləyirlər. 

 
Mediasiya  
prosesində iştirak 
edən xüsusi şəxs, 
barışdırıcı mediator 
adlandırılır. 

 
Məxfi lik onun 
təminatıdır ki, 
məlumat yalnız 
nəzərdə tutulan 
şəxslər üçün əlçatan 
olsun; bir çox peşələr 
üçün əsas etik prinsip 
(tibb, hüquq, jurnal-
istika, psixologiya, 
sosial iş...). 

 
Neytrallıq emosional 
ifadənin qadağan 
edilməsi, faktlara 
yönəlməkdir.

Mediasiya – yetkinlik yaşına 
çatmayan cinayətkar və 
zərərçəkmiş arasında dialoq 
qarşılıqlı razılaşma cəhdidir. 

könüllülük məxfi lik tərəfl ərin 
vicdanlılığı 

bərabərlik və 
əməkdaşlıq

Mediatorun 
neytrallığı və 
müstəqilliyi

Mediasiya latınca 
vəsatət adlanır
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Kənarlaşdırma  
elə bir proqramdır 
ki, azyaşlılara 
imkan verir ki, 
müəyyən şərtlərin 
yerinə yetirilməsi 
əvəzinə həyatını 
mühakimə ol-
unmadan davam 
etsin, cəmiyyətin 
tamdəyərli üzvü 
kimi. 

Fərdi qiymətləndirmə prosesində hakim azyaşlı uşağın həyatını, tərbiyə və 
inkişaf şərtlərini, təhsilini, sağlamlıq vəziyyətini, ailə vəziyyətini və başqa 
mühitləri nəzərə alır və bunlar da azyaşlının davranışının qiymətləndirilməsi 
və onun ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi imkanını verir.
Azyaşlının mütləq vəkili olmalıdır (istintaq prosesində və məhkəmədə onun 
maraqlarını müdafi ə edən insan). Ailənin maliyyə baxımından vəkil tutmağa 
imkanı olmadığında (vəkil haqqını verə bilmədiyində) – vəkili onun üçün 
dövlət seçir. 
Azyaşlının ağır və ya nisbətən ağır cinayət törətdiyi halda, ilk növbədə, 
kənarlaşdırma məsələsi nəzərdən keçirilir.

Cinayət təqibi və kənarlaşdırma arasında fərq

Cinayət təqibi Kənarlaşdırma/mediasiya

 ● yaxalanma
 ● işin məhkəmədə təhlili  
 ● məhkumluq 
 ● cəzaçəkmə müəssisəsi

 ● yaxalanmanı nəzərdə tutmur 
 ● işə məhkəmədə baxılmır
 ● məhkumluğa səbəb olmur  
 ● şəxs cəzaçəkmə müəssisəsinə düşmür 

Cinayəti 
törədənə 

öhdəliklər qoyulur ki, 
bunlar da ona cinayəti 
dərk etməkdə yardım 

edir. 

39



13-14 YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN CİNAYƏTİ

Eləcə də bərpaedici hüquqi tədbir mövcuddur ki, bu da qanunla münaqişədə 
olan azyaşlıya imkan verir ki, törətdiyi əməl üçün öz məsuliyyətini dərk 
etsin, cinayət nəticələrini düzəltsin, ziyanı ödəsin və ya zərərçəkmişlə 
barışsın. 

MÜZAKİRƏ EDİN

 ● Aşağıda verilən iki əhvalatı nəzərdən keçirin. Vəziyyətin qəhrəmanlarına 
şans verin ki, həbsxanaya düşməsinlər. Necə düşünürsünüz, onlar 
gələcəkdə bu şansdan istifadə edəcəklərmi? Onlar hansı təcrübəni 
aldılar? Sizin fi krinizcə, kənarlaşdırma proqramı məqsədə çatacaqmı ki, 
azyaşlı gələcəkdə cinayət törətməsin?

Datonun hekayəsi  
16 yaşlı Dato kənarlaşdırma və mediasiya proqramının iştirakçısıdır. O, 
həbsxanaya düşmədiyinə sevinir, çünki özünün dediyi kimi, həbsxanaya 
düşən insana cəmiyyət hər zaman başqa cür baxır. Onun cinayət törətməsi 
əhvalatını heç kim eşitməmişdir – nə dostları və nə də ki, qohumları. 
Datonun məhkumluq statusu yoxdur və bu, gələcəkdə onun irəliləyişinə 
mane olmayacaqdır.
Azyaşlı oğlan məhəllə mağazasından pul oğurladı. Görüntü kameraları 
Datonu lentə almış və polis onu asanlıqla tapa bildi. Əvvəlcə fi kirləşirdi ki, 
mağazanın ziyanını onun valideynləri ödəyəcəklər və hər şey bununla başa 
çatacaqdı, halbuki iş belə asan olmadı. Bu cinayətə görə, 16 yaşlı oğlan 
dəmir barmaqlıqlar arxasında ola bilərdi. Dato günahını etiraf etdiyinə 
və əvvəllər heç vaxt qanunu pozmadığına görə, prokuror yetkinlik yaşına 
çatmayanı kənarlaşdırma proqramına cəlb etməyi qərara aldı. Kənarlaşdırma 
proqramı çərçivəsində Datonun üzərinə mağazaya gedib satıcıya yardım 
etmək qoyuldu.

Lalinin hekayəti
14 yaşlı Lali gizlicə qonşunun qarajına girdi, əvvəlcə marağa görə. Qonşu 
burada mineral su şüşələrini saxlamışdı. Qız bir neçə şüşə çıxarıb həyətdəki 
uşaqlara payladı. Oğurluq etdiyini heç düşünmürdü. Qonşulardan biri polis 
çağırdı. 
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Lali fi kirləşirdi ki, onun valideynləri yalnız ziyanı ödəyəcəkdilər. Amma 
törətdiyi cinayətə görə, 14 yaşlı yeniyetmə barmaqlıqlar arxasına düşə 
bilərdi. Lalinin cinayəti boynuna aldığına və buna qədər heç vaxt qanunu 
pozmadığına görə, prokuror yetkinlik yaşına çatmayan qızı bərpaedici 
məhkəmə tədbirinə cəlb etməyi qərara aldı. Laliyə mineral su sahibinin 
yanına gedib, ondan üzr üstəmək və yardım etmək tapşırıldı.

İnzibati hüquq 
pozuntusunun törədilməsi 

üçün (məsələn, narkotik vasitələrin 
kiçik miqdarda qanunsuz hazırlanması, əldə 

edilməsi, saxlanılması, binaların fasadlarında 
müxtəlif növdə yazıların, şəkillərin, simvolların 

icazəsiz yerinə yetirilməsi) yetkinlik yaşına 
çatmayan yalnız onun cinayəti törətdiyində 
16 yaşı tamam olduğu halda, məsuliyyətə 

cəlb olunur. Yaşı az olduğu halda, 
məsuliyyətdən azad olur.  

Cinayət əməlinə 
görə (oğurluq, zorakılıq, 
insanı intihar dərəcəsinə 

çatdırmaq...), məsuliyyətə cəlb 
olunma yaşı 14 yaş təyin 

edilmişdir.

Azyaşlının cəzalandırma növləridir
 ● Cərimə – pul ödənişi. Qanuni məşğuliyyətdən müstəqil gəlirinin olduğu 

halda, onun üzərinə qoyulur.
 ● Ev dustaqlığı – yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün sutkanın müəyyən 

hissəsində öz yaşayış yerində olması şamil edilir. 6 aydan 1 ilə qədər 
təyin edilir.

41



13-14  

 ● Fəaliyyət hüququnun  müsadirə olunması – 1-dən 3 il müddətinə. 
 ● İctimai iş – 40-dan 300 saat müddətinə. Bu cür işin müddəti hər gün 4 

saatdan çox olmamalıdır.
 ● Azadlıq məhdudiyyəti – maksimal müddəti 3 ildir.

Müddətli azadlıqdan məhrumetmə 
Ağır və ya xüsusilə ağır cinayət törədən, yaxud da həbsdən kənar cəzadan 
boyun qaçıran və ya keçmişdə ona qarşı məhkumluq hökmü çıxarılmış 
yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə müddətli azadlıqdan məhrumetmə cəzası 
təyin edilə bilər.

 Sizin fi krinizcə, nə üçün 12-13 yaşlı uşaqlar bu məsələləri 
öyrənirlər?

 Yetkinlik yaşına çatmayanı hansı müddətə azadlıqdan məhrum 
etmək olar?

 ● 14-dən 16 yaşına qədər yetkinlik yaşına çatmayan üçün şamil edilən 
azadlıqdan məhrumetmə müddəti 10 ildən çox olmamalıdır.  

 ● 16-dan 18 yaşına qədər  yetkinlik yaşına çatmayan üçün şamil edilən 
azadlıqdan məhrumetmə müddəti 12 ildən çox olmamalıdır.  

 ● Yetkinlik yaşına çatmayana qarşı müddətsiz azadlıqdan məhrumetmə 
cəzasını tətbiq etmək olmaz.

Şəxsin çağırılması *
Yetkinlik yaşına çatmayan şahid  yaxud da zərərçəkmiş ola bilər. Bu halda, 
polis yetkinlik yaşına çatmayan uşağı dindirməlidir. Polis yetkinlik yaşına 
çatmayana ismarıc göndərə və onu polis şöbəsinə çağıra bilər.
Yetkinlik yaşına  çatmayan şahidin hüququ var ki, vəkili olsun. Yetkinlik 
yaşına çatmayanın maraqlarını nəzərə almaqla, iş məhkəmədə təhlil 
edildikdə - hakimin, istintaq mərhələsində - ittihamçı tərəfi n təşəbbüsü ilə 
psixoloqun iştirakı da təmin edilir. Psixoloq yetkinlik yaşına çatmayanın 
ehtiyaclarını qiymətləndirir və zərərçəkmişə proses zamanı psixoloji dəstək 
verir.

* Şəxsin  çağırılması – BMT-nin Uşaq Fondunun (UNISEFF) dərsliyindən istifadə olunmuşdur: “Ədalət və uşaq 
hüquqları, 2018, səh. 30 əsasında”

Qanunu bilməmək 
məsuliyyətdən 
azad etmir. Qanunu 
bilmək isə bir çox 
hallarda azad edir.

 
Azadlıqdan 
məhrumetmə - 
cəza növüdür ki, 
bu da məhkumun 
cəmiyyətdən 
təcrid olunmasını 
və cəzaçəkmə 
müəssisəsinə 
yerləşdirilməsini 
bildirir. 

YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN CİNAYƏTİ
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Şəxsi polisə necə çağırırlar?

Sorğu və çağırışa gəlmək könüllüdür. Polis 
tərəfi ndən başqa bütün tədbirlər keçirildikdə, 
yetkinlik yaşına çatmayan valideynin iştirakını 
tələb etməlidir.

14 yaşına qədər yetkinlik yaşına çatmamış uşağın 
dindirilməsi yalnız valideynin və ya başqa qanuni 
nümayəndənin iştirakı ilə mümkündür.

Hansı halda çağırılmış şəxs dindirilməyə  dair tərtib 
edilmiş protokola imza atmır?

Hər bir halda protokolu diqqətlə oxumalı və onda 
göstərilən məlumatla razılaşmadığı halda, ona imza 
atmamalıdır.

Yetkinlik yaşına çatmayan polisdə nə 
qədər dayana bilər?

Yetkinlik yaşına çatmayan yorulmasın deyə, onun 
iştirakı ilə keçirilən istintaq işi uzun müddət davam 
etməli deyil. 

Çağırışla dindirməyə getdikdə yetkinlik yaşına 
çatmayanı kim müşayiət edir?

Hüququnuz var: özünüzün və ya ailə üzvünün əksinə 
məlumat verməyəsiniz; dindirildikdə valideyn və 
vəkil yanınızda olsun; psixoloqun yardımından 
istifadə edəsiniz.
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Hər bir insan öz həyat yolunu seçir. Sanki seçim böyükdür, amma həqiqətdə 
yalnız iki prinsipli variant vardır: qanuna tabe və qanunu pozan vətəndaşın 
yolu.

TAPŞIRIQ

Bu dərsdə aldığınız məlumatı toplayın və növbəti mövzu üzrə inşa yazın: 
“Mən və qanun”. 
Bu tapşırığı yerinə yetirdikdə hansı təcrübəni aldınız?

Qanuna tabe vətəndaş seçir

Sağlamlığı Təhlükəsizliyi Xoşbəxtliyi

Qanunu pozan vətəndaş seçir

Qaydasız 
həyatı  

Güclünün 
zəif üzərində 

qələbəsini

Savadsızlığı və 
xaosu

YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN CİNAYƏTİ
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YADA SALIN

 ● Piyadaların davranış  qaydaları.
 ● Şagird şəhərin küçələrində hansı təhlükələrlə qarşılaşa biər. Onların 

qarşısını necə ala bilərik?
 ● Mütəxəssislər verilən yol nişanının təsis edilməsi haqqında müzakirələr 

aparırlar. Sizin fi krinizcə, bu yol nişanı nə üçün lazımdır və oxşar 
vəziyyət piyadalar, sürücü üçün hansı təhlükəni təqdim edir?

Yol nişanları hər zaman sürücünün sağ tərəfi ndə yerləşir. Bu nişanlar ona 
özünün xüsusi dilində nələri isə söyləyir. Hər bir sürücü bu dili bilir. Yol 
nişanları dünyanın bütün avtomobil yolunda açılmışdır. Onlar həm gürcü 
üçün, eləcə də amerikalı, fransız, ukraynalı, ərəb, hind, yaponiyalı üçün 
aydındır… Bu nişanlar gah xəbərdarlıq verirlər, gah qadağan edirlər, gah 
xeyirxah məsləhət verirlər, gah da nəyisə bildirirlər.

MÜZAKİRƏ EDİN

Aşağıda göstərilən yol nişanlarından yolda/küçədə ən çox təsadüf etdiyiniz 
nişanları adlandırın.

Xəbərdarlıq nişanları
Xəbərdarlıq nişanlarının üçbucaqlı forması var, ağ fon qırmızı haşiyə ilə.  Bu 
nişanlar yolda mövcud konkret təhlükələr barəsində bizi xəbərdar edir. 

Uşaqlar! Dəmiryolunun 
şlaqbaumlu keçidi!

Velosiped yolunun 
kəsişməsi!

İşıqforla 
tənzimlənən!

sdeq

 
Şlaqbaum 
– dəmiryolu 
keçidlərində yolu 
bağlayan qurğu. 

Yol nişanları çoxdur. Qadağan, xəbərdarlıq, məlumatverici, göstərici 
nişanlar. Və bunlar hamısı deyil. Üstünlük, servis, əlavə məlumatlar nişanları 
da vardır. Bir-biri ilə səhv salmamaq üçün onlardan hər birinin özünün rəngi 
(qırmızı, göy) və forması (üçbucaqlı, kvadrat, dairə, düzbucaqlı) vardır.
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Qaramalın 
ötürülməsi

Yol işləri Dəmiryolunun 
şlaqbaumsuz keçidi!

Piyadaların 
keçidi!

Sürüşkən yol! Daş səpələnməsi! Yolun daralması! Dik yoxuş!

Giriş qadağandır! Hərəkət qadağandır! Velosipedlə hərəkət 
qadağan.!

Dördtəkərli arabanın 
hərəkəti qadağandır

Qadağan nişanları
Qadağan nişanları ağ dairə formasındadır, onun haşiyələri isə - qırmızı 
rəngdə. Bu nişanlar ciddi olaraq şəkildə təsvir edilmiş və ya rəqəmlə 
göstərilən əməli qadağan edirlər.

Motosik-
lin hərəkəti 
qadağandır!

Piyadanın 
hərəkəti 

qadağandır!

Sola dönmək 
qadağandır!

Hərəkət 
qadağandır!

YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ
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Məlumatverici-göstərici nişanlar

Məlumatverici-göstərici nişanların əksəriyyəti kvadrat və ya düzbucaq 
formasındadır. Bu nişanların, əsasən, ağ haşiyəli göy fonları var; tək-tək 
nişanlardan başqa – ağ, yaşıl və sarı fonla və qara qeydlərlə.

Üstünlük göstərən nişanların üçbucaqlı, dairə, kvadrat və səkkizbucaq 
formaları vardır. Bu nişanlar yolun bu hissəsində nəqliyyatın gedişatı 
ardıcıllığını göstərir, yənki kim kimə yol verməlidir.

Əsas yol! Dayanmadan 

keçmək 

qadağandır!

 Yol ver.

Avtomobil yolu Birtərəfl i hərəkət yolunun 
sonu

Avtomagistralın sonu!Avtomobil yolunun 
sonu

Avtomagistral!

Avtobus 
dayanacağı!

 Piyadalar üçün 
yeraltı keçid!

Taksi 
dayanacağı!

Piyadalar üçün 
yerüstü keçid!
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Servis nişanları
Servis nişanları düzbucaqlıdır və göy fonları var. Onlarda daha kiçik ölçüdə 
ağ dördbucaqlı, qara və ya qırmızı rəngdə qeydlər təsvir olunur. Nişanın aşağı 
tərəfi ndə göy zolaqda məsafə və obyektə qədər istiqamət oxu yaxud da obyektin 
adı ilə yazı göstərilə bilər. Bu nişanlar göstərirlər ki, yolun bu hissəsində hansı 
növdə xidmətin göstərilməsi mümkündür.

Telefon İaşə 
obyekti

İçməli su Xəstəxana

Yanacaqdoldurma 
məntəqəsi

Yol polisi 
məntəqəsi

İstirahət 
yeri

İlkin tibbi yardım 
məntəqəsi

Göstərici nişanlar
Göstərici nişanlar əsasən dairəvidirlər, ağ simvollarla. Onlar müəyyən 
istiqamətdə, minimal sürətlə hərəkəti göstərirlər. Piyadaların və 
velosipedçilərin hərəkət istiqamətini göstərirlər.

YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ
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Piyadalar 
üçün cığır

Dairəvi hərəkət

Birbaşa 
hərəkət

Velosiped cığırı

Sağa hərəkət

 Bu nişanlar nəyinizə lazımdır, axı siz sürücü deyilsiniz?

Yəqin düşünürsünüz ki, bu qədər yol nişanlarını heç cür yadda saxlamaq 
olmaz. Amma bu, yalnız bir hissəsidir. Həqiqətdə, yol nişanı nə qədər çox 
olarsa, sürücü və sərnişin də bir o qədər çox lazımi məlumat almış olar. Bu 
isə onların təhlükəsiz hərəkətini təmin edir. Hara dönməlisən: sola və ya 
saga? – nişan yardım edir, diktə edir. “Buz bağlamış yol” nişanı olan yerdə 
düşüncəli piyada diqqətli olacaqdır. O, qarşısında dəmiryolu keçidi və ya 
təmir işlərinin aparıldığı yerdə daha ehtiyatlı olacaqdır.
Yol sizə nə isə söyləyir, küçə isə hər hansı bir təhlükə haqqında çağırır, 
piyada özü üçün qayğısız gedir, çünki yol nişanlarını bilmir: yolayrıcında 
işıqforu görmür, küçənin təhlükələri haqqında bilmir. Yol dilini bilməmək 
təhlükəlidir. Bəzən piyadanın həyatı qiymətinə başa gəlir.
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YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ

Mersedes Eleniki. Adı avtomobil ilə əlaqələnən ən  məşhur qadın Mersedes 
Elenikidir. Alman markalı avtomobil məhz onun şərəfi nə adlandırılıb – 
“Mersedes”.

Berta Benz.  22 yaşlı bu ağıllı qız atasından cehiz istəyib, onu gələcək həyat 
yoldaşı Karl Benzin metallurgiya və maşınqayırma zavoduna  verdi.  Məhz 
bu pul müəssisəni müfl isləşmədən xilas etdi. Berta Benz qəhrəmanlıqla həyat 
yoldaşının başladığı işini dəstəklədi. Halbuki onun həyat yoldaşını ağılsız 
adlandırırdılar və o da işini bağlamaq istəyirdi.  Məhz bunun nəticəsində ilk 
özügedən ekipaj yarandı.
Meri Anderson. Bu qadının adını bu gün heç kim bilmir, amma bütün 
sürücülər  onun ixtirasından istifadə edirlər. Amerikalı xanım  1903-cü ildə 
mexaniki şüşəsilgəci cihazını icad etdi. 
Avtomat şüşə silgəclərini də qadın icad etmişdir. 1917-ci ildə amerikalı 
Şarlotta Bricvud elektron şüşə silgəclərini patentləşdirdi.

Məşhur “Nissan” fi rmasının rəhbərliyi avtomobil sənayesində qadınların 
rolunu lazımi şəkildə qiymətləndirir və şirkətdə qadınların işinə üstünlük 
verir.
Bəziləri avtomobilin yalnız kişilərin işi olduğunu düşünürlər.  Yaxşı ki, 
nə Berta Benz və nə də avtomobil dünyasını dəyişən digər qadınlar belə 
düşünmürdülər!

YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ
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PRAKTİKİ İŞ 17

Təhlükəsiz hərəkət layihəsi

İcmada  yol təhlükəsizliyinin yüksəldilməsi
Qrup işi (4-5 şagird)

 ● İcmada mövcud yol təhlükəsizliyi problemləri ilə tanış olun;
 ● Ayırd edin ki, yol nişanları lazımi şəkildə yerləşdirilmişdirmi və ya 

yol təhlükəsizliyinə əməl edilmişdirmi;
 ● Problemin həlli üçün, sizin fi krinizcə, ən effektiv iştirak 

formalarını düşünüb tapın;
 ● Müəllimlə birlikdə patrul polisi nümayəndələri ilə yol 

təhlükəsizliyi məsələlərini planlaşdırın;
 ● Ayırd edin ki, həvəskarlıq çərçivəsində nə etmək olar;
 ● Müvafi q qurumlarla vəkilləşdirmə keçirin;  
 ● Patrul polisinin nümayəndələrinin yardımı ilə, məlumatlandırıcı 

bukletlər hazırlayın ki,  bunlardan da əhalinin məlumatlandırma 
səviyyəsini və yol nişanlarının quraşdırılması ilə bağlı danışıqlarda 
istifadə edəcəksiniz;

 ● Əldə etdiyiniz məlumatın əsasında həvəskarlıq layihəsini 
hazırlayın (layihənin məqsədini, məsələlərini, iştirakçılarını, 
müddətlərini, həyata keçirmə yollarını, gözlənilən nəticələrini 
nəzərə alın);

 ● Təqdimatı  hazırlayın;
 ● Advokatlaşdırma imkanlarını təyin edin. Posterlər, fl eşmob 

hazırlaya və ya müvafi q qurumlara (qamqeoba/meriya, 
sakrebulo) sosial şəbəkə vasitəsilə müraciət edə bilərsiniz;

 ● Təqdimatın sonunda çətiniklər, qrupla əməkdaşlığın səviyyəsi 
barəsində qeyd edin; bu layihəni yerinə yetirməklə nəyi 
öyrəndiniz?

 
Qamqeoba/
meriya– özünü 
idarə edən icmanın 
icraçı orqanı.

 
Sakrebulo– özünü 
idarə edən şəhərin/
özünü idarə edən 
icmanın təmsilçi 
orqanı, hansını 
müvafi q ərazinin 
əhalisi seçir.

İcmanızı yaxşılığa 
doğru necə dəyişə 

bilərsiniz?
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18 MƏKTƏB – CƏMİYYƏTİN MODELİ

YADA SALIN

1. Cəmiyyət nədir?  
2. Dəyərlər nədir? Onların hansı əhəmiyyəti vardır? 
3. Onlar bizim davranışımıza necə təsir göstərirlər? 

MÜZAKİRƏ EDİN

1. Məktəb cəmiyyətinin üzvüsünüzmü? 
2. Şagirdə məktəb cəmiyyətinin aktiv üzvü kimi özünü hiss etməkdə mane 

olan nədir?
3. Məktəb demokratiyanın hansı əlamətlərini daşıyır? 
4. Məktəbdə dəyərlər barəsində necə və nə üçün razılaşırıq? 
5. Əksəriyyətin tələblərinə əsasən hansı qərarlar qəbul ediləcəkdir?

Hər gün məktəbə 
həvəslə gedirəm

Uşaqların hər biri qəbul edilən 
və arzu ediləndirMənim fi krim burada 

önəmlidir

Mən öz hüquqlarımı 
bilirəm

Heç vaxt heç nədən 
qorxmuramBurada məni 

dinləyirlər

Məktəbimə 
inanıram

Bir çox maraqlı şeylər 
öyrənirəm

Müəllimlərimin bilikləri var və mənə 
təhsilimdə yardım edirlər

Sinfi mdə öz yerim var
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Dəstədə insanlar hər hansı bir yerdə təsadüfən toplaşırlar. Onlar uzun müddət 
bir-biri ilə bağlı ola bilməzlər. Dəstə qəfi l yarana və eləcə də dərhal dağıla 
bilər. Dəstə – insanların 

nisbətən böyük 
qrupudur (bir çox 
hallarda idarə 
olunmayan və 
qıcıqlandırılmış) ki, 
bunun yaranması 
da təsadüfən 
gözlənilmədən baş 
verir.

 Yığıncaq – ictimai 
yerlərdə insanların 
toplantısıdır və bu 
da vahid, birləşmiş 
qrupu təqdim etmir 
və bunda hər bir 
fərd şəxsi işləri ilə 
məşğuldur.

Məktəb cəmiyyətini şərti olaraq qruplara bölə bilərik ki, bunlar da müxtəlif, 
amma bir-biri ilə əlaqədar   və bir-birini tamamlayan funksiyanı yerinə 
yetirirlər.

Müzakirə edin

1. Sizin fi krinizcə, məktəb cəmiyyətinin 
hər bir təbəqəsinin hansı rolları və ya 
funksiyaları vardır?

2. Müxtəlif təbəqələr bir-birinə necə təsir 
göstərirlər?

Məktəb cəmiyyətinin əsas təbəqələri

Şagirdlər

Müəllimlər

Müdiriyyət

Başqa köməkçi 
personal 

Valideynlər

 Sizin fi krinizcə, nə üçün məktəb dəstəni təqdim etmir? 
 Nə üçün məktəb yığıncağı təqdim etmir?  
 Məktəbiniz cəmiyyəti təqdim edirmi? Nə üçün?
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Məktəb cəmiyyətinin üzvləri bir çox əlamətlərlə bir-birindən fərqlənirlər 
- fi ziki, əqli göstəriciləri ilə, yaşla, cinslə ....Buna baxmayaraq, 
insanların hamısı bərabərdirlər və eyni hüquqlarla faydalanmalıdırlar.  
Amma bərabərlik birbaşa anlamda onların bərabərləşdirilməsini  və 
eyniləşdirilməsini bildirmir.

Qapalı cəmiyyət – cəmiyyətin növüdür və bunu da yeniliyə olan 
müqavimət, sarsılmaz ənənələr xarakterizə edir. İnsan hüquqlarına laqeyd 
yanaşılır, ali dəyərlər kimi kollektiv, ümumi maraqlar elan edilir. Belə bir 
cəmiyyətdə bir çox hallarda insanların şəxsi azadlıqları olmur və müvafi q 
olaraq öz əməlləri üzrə də məsuliyyət hisləri olmur. İnsanlar kor-koranə 
adətləri izləyir və avtoritetlərin – rəhbərlərin istəklərinə tabe olurlar.

Açıq cəmiyyət – cəmiyyət tipidir və bunu da yeniliyə olan hazırlıq, tənqidi 
təfəkkür, şəxsiyyətin hüquqlarına hörmət, fərqli fi krə hörmət və başqa 
demokratik dəyərlər. Belə bir cəmiyyətdə insan öz əməlinə özü cavab verir.

MÜZAKİRƏ EDİN

1. Müəyyən edin ki, məktəbiniz necə bir cəmiyyəti təqdim edir – açıq və ya 
qapalı?

2. Necə düşünürsünüz, eyni şəkildə açıq və ya qapalı cəmiyyətlər 
mövcuddurmu? Nə üçün?

3. Hansı - birinci və ya ikinci tip idealdır? Hər birinin hansı müsbət 
cəhətləri vardır?

 Məktəbinizdə şagirdlər arasında hansı əsas fərqlər vardır? 
Müəllimlər arasında?

 Hansı fərqləri bəyənirsiniz və ya bəyənərdiniz, hansı fərqlər 
yaxşıdır?

Hansı fərqləri bəyənmirsiniz və ya bəyənməzdiniz, hansı 
məsələlərdə şagirdlər və ya müəllimlər həmrəy olmalıdırlar?

MƏKTƏB – CƏMİYYƏTİN MODELİ
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MƏKTƏB - CƏMİYYƏTİN MODELİ 19

Sinif seçkiləri (lider, məsləhətçi, innovator, tənqidçi)
1. Sinif otağına dörd əşya yerləşdirin (qutu və ya başqa istənilən qab), nominasiyalara 

əsasən.
2. Seçki qaydasını işləyib hazırlayın və razılaşdırın (bu, gizli səsvermə ola bilər ki, kimin 

kimə səs verdiyi naməlum qalsın). Hər bir şagird vərəqdə hər bir nominasiya üzrə (lider, 
məsləhətçi, innovator, tənqidçi) öz namizədini yazır  və uyğun qutuya yerləşdirir.

3. Prosesin aparıcı və ya hesablayıcı qrupunu seçin ki, bu da nəticələri hesablayacaq və 
qalibi elan edəcəkdir. 

 ● Məktəbinizdə hansı problemlər mövcuddur? Onların arasında hansı  daha çox 
önəmlidir? 

 ● Müxtəlif şagirdlərin problemlər barəsində fi kirləri üst-üstə düşəcəkmi? Müəllimlərin və 
məktəb müdiriyyətinin münasibəti şagirdlərinki ilə üst-üstə düşəcəkmi? 

 ● Yoxlayın və məktəbdə sorğu keçirin (məktəbin müxtəlif qrup nümayəndələrinin 
(şagirdlərin, müəllimlərin, valideynlərin və məktəb müdiriyyətinin) məktəbdə mövcud 
problemlər haqqında fi kirlərini öyrənin.

 ● Sorğunun keçirilməsi məqsədi və qaydasını müəyyən edin.
 ● Nəyi öyrənmək istəyirsiniz? Məktəbin hansı təbəqəsinin fi kri ilə maraqlanırsınız? Nə 

üçün?
 ● Araşdırmada neçə nəfər iştirak edəcəkdir? Çalışın ki, qruplardan hər biri eyni sayda 

insanlarla təqdim edilsin.

 
Səsvermə – hər 
hansı bir qərarın 
qəbul edilməsi üçün 
səsvermə, hər hansı bir 
məsələ ilə bağlı öz fi -
krini rəsmi olaraq təsbit 
etmək; vətəndaşların 
seçki hüququnun 
həyata keçirilməsi.
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PRAKTİKİ İŞ19

 ● Sorğunu necə, harada və nə vaxt keçirəcəksiniz?

Seçim prosesində nəyi nəzərə almaq lazımdır: 

 ● Siz insanları deyil, onlar tərəfi ndən konkret vəziyyətdə yerinə yetirilmiş rolu 
dəyərləndirirsiniz.  (Vəziyyəti yadınıza salın, hansında sinif yoldaşlarınızdan biri 
yuxarıda sadalanan rollardan birini çox yaxşı ifa etdi).

 ● İstənilən rol, - lider, innovator və ya icraçı, - şəxsiyyətin əbədi rütbəsi deyil. Eyni bir 
şəxs müxtəlif məsələni həll etdikdə müxtəlif rolu yerinə yetirə bilər: bəzən lider ola bilər 
və bəzən də - icraçı. Rollardan hər biri eyni şəkildə önəmlidir.

 ● Əsas odur ki, məsələni yerinə yetirdikdə qrup üzvü öz yerini və rolunu tapsın, öz konkret 
funksiyasını müəyyənləşdirsin və konkret məsuliyyəti üzərinə götürsün.

Seçiminiz sinfi n seçiminə uyğun gəldimi? 

Diskussiya təşkil edin – seçiminizə nə səbəb oldu? Bu nominasiyada konkret olaraq bu şəxs 
nə üçün qalib gəldi? Bu və ya digər rolu yerinə yetirdikdə, hansı bacarıqlarını büruzə verdi?
Müəllimlərin, məktəb müdiriyyəti və şagirdlər tərəfi ndən doldurulmuş anketləri bir-birindən 
ayırmaq və onları ayrı-ayrılıqda cəmləşdirməyiniz üçün sorğuya bu ifadəni əlavə edə 
bilərsiniz: siz müəllim, şagird, məktəbin müdiriyyət nümayəndəsisiniz.

Nəticələri yekunlaşdırın:

Şagirdlərin, müəllimlərin və məktəb müdiriyyətinin cavablarını bir-biri ilə müqayisə 
etməyiniz üçün sorğuları seçib ayırın və nəticələri ayrı-ayrılıqda cəmləşdirin.

Sorğu üzərində iş

Sorğunu tərtib edin 
Sorğunun tərtib edilməsinin ümumi təlimatları ilə tanış olun. Sorğunun anonim olması 

daha yaxşı olardı. Respondentə  olan müraciətinizdə qeyd edin ki, 
kimliyin göstərilməsi vacib deyil. Bu halda, suallara daha səmimi 
cavab verə bilərlər. 

Anonim – gi-
zli, kimliyin 
göstərilməsi 
xaricində.  
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PRAKTİKİ İŞ 19

 ● Hər bir təbəqə neçə problem göstərdi? 
 ● Hər bir təbəqə üçün ən önəmli problem hansıdır?
 ● Məktəbin bütün təbəqələrinin fi krincə, məktəbdə ən önəmli problem hansıdır?
 ● Ümumi, hər üç təbəqə tərəfi ndən göstərilmiş problemləri seçin və sayın ki, hansının 

daha yüksək xalı var, hansı problem daha çox qeyd edilir?

İndi də göstəriciləri müqayisə və analiz edin: 
 ● Hər hansı bir təbəqə problemləri adlandırdıqda həmrəy idimi və ya yox?
 ● Müxtəlif təbəqənin ən önəmli problem barəsində fi kri bir-birinə uyğun gəlirdimi?
 ● Hər üç təbəqənin cavablarına əsasən, hər hansı ümumi bir nəticə çıxarmaq olarmı?
 ● Fikirləşin, bu tədqiqatın nəticələrindən necə istifadə etmək olar.
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20 ŞAGİRDLƏRİN ÖZÜNÜİDARƏETMƏSİ

Qruplarda işləyin

Sinif ekskursiyasını planlaşdırın. Onun hazırlanmasında müəllimlə birlikdə 
sinfi n 5 şagirdi (təşkilatçı qrupu) cəlb olunmalıdır. Bu qrup ekskursiyanın 
marşrutunu, tarixi və ümumi büdcəni müəyyənləşdirməlidir, sinifdə pulun 
toplanılmasını (valideynlərin cəlb olunması ilə) təmin etməlidir, təhlükəsiz 
avtobus tutmalı və yemək almalıdır, əyləncəli proqramı fi kirləşməlidir.

 ● Qrupun yaradılması ideyası ilə razılaşırsınızmı? 
 ● Ekskursiyanın planlaşdırılmasında tam sinfi  cəlb etmək daha yaxşı 

olmazdımı? Nə üçün? Qrup üzvlərini necə seçərdiniz?
 ● Təşkilatçı qrup üzvlərinin iş sahələrini bölməkləri lazım gələcəkmi?  Nə 

üçün?
 ● Sinfi n mütəmadi olaraq ekskursiyanın təşkilatçılıq işinin yaxşı gedib-

getmədiyi barəsində maraqlanması lazımdırmı və ya yox? Nə üçün?
 ● İstərdinizmi ki, qrup üzvlərinin dəyişdirilməsi mümkün olsun? Nə üçün?

Təxminən belə bir prinsiplə məktəbin (istənilən təşkilat və dövlət) 
idarəetməsi qurulmuşdur. Müəllimlərin, şagirdlərin və valideynlərin çoxlu 
sayına görə, hamının məktəbin idarəetməsində iştirakı mümkün deyil, buna 
görə də insanlar öz nümayəndələrini seçirlər, onlara müxtəlif öhdəliklər 
həvalə olunur və müəyyən hüquqlar verilir.

Əlbəttə ki, seçilmiş nümayəndələrin iş istəyi, imkanı, müvafi q bacarıqları 
və xassələri olmalıdır. Onlar sərbəst və ədalətli seçkilər yolu ilə 
seçilməlidirlər. Məktəbin bu qayda ilə idarə edilməsi demokratik idarəetmə 
adlanır.
Ekskursiyanın təşkili işi qaydasında getmirsə, o zaman hadisələrə təsir 
göstərə bilərsiniz -  nümayəndələri və ya qrup tərəfi ndən qəbul edilən 
qərarları dəyişə bilərsiniz, amma bunun üçün yalnız sizin fi kriniz kifayət 
etmir, burada da həmfi kirləri axtarmaq lazımdır.

Təşkilatçı qrup
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Şagirdlərin özünüidarəetməsi - pedaqoji şura, qəyyumlar şurası və 
müdiriyyət kimi məktəbin struktur vahididir. Şagirdlər öz ideyalarını, 
maraqlarını və təşəbbüslərini özünüidarəetmə vasitəsilə gerçəkləşdirə bilər. 
Şagirdlərin özünüidarəetməsinə özünüidarəetmə tərəfi ndən seçilmiş sədr 
rəhbərlik edir.

Şagirdlərin özünüidarəetmə funksiyaları:
 ● Məktəbin daxili nizamnaməsi barəsində tövsiyələr işləyib hazırlayır.
 ● Qəyyumlar şurasına və ya direktora təklifl ər təqdim edir.
 ● Qəyyumlar şurasına öz nümayəndəsini seçir.
 ● Məktəbin nizamnaməsi ilə təyin edilən qayda ilə və Gürcüstan 

qanunvericiliyinə müvafi q olaraq, qazanılmış qrantın sərəncamında 
iştirak edir.

 ● Üzvlərin  beşdə birinin təşəbbüsü ilə məktəb klublarını yaradır.

Pedaqoji şura Qəyyumlar şurası Direksiya
Şagirdlərin 

özünüidarəetməsi
İntizam komitəsi

Dərs planları və qrif 
verilmiş dərsliklərin 

siyahısını işləyib 
hazırlayır

Məktəb üçün 
önəmli olan 

məsələlər üzrə 
təklifl ər işləyib 

hazırlayır

Məktəbin daxili 
nizamnaməsini və 
büdcəsini işləyib 

hazırlayır 

Məktəbin maliyyələri 
üzərində  sərəncam 

verməkdə və məktəbi 
idarə etməkdə 
məsuliyyətlidir

İntizam xətalarına 
baxır

Məktəb 
strukturu

Özünüidarəetmənin seçkisi

Özünüidarəetməni 
baza və orta pillənin 
şagirdləri seçirlər 

Bərabərlik 
əsasında

Sinifl ərin əsasında 
şagirdlərin eyni 

təmsilçilik prinsipi 
ilə 

Gizli

Şəffafl ıq 
prinsipi 

ilə
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20  

MÜZAKİRƏ EDİN
Özünüidarəetmə seçkiləri 
1. Məktəbdə şagirdlərin özünüidarəetməsi seçkiləri artıq keçirilmişdirsə, o 

halda:
 ● Seçkiqabağı prosesi təsvir edin.
 ● Seçkilərdə iştirak edən namizədlər haqqında kifayət qədər məlumatınız 

var idimi?
 ● Seçki günü necə keçdi? 
 ● Seçki nəticələri ilə razısınızmı və ya yox? 
 ● Şagirdlərin özünüidarəetməsinin fəaliyyəti haqqında məlumatınız varmı?
 ● Özünüidarəetmənin işi ilə nə dərəcədə razısınız?

2. Məktəbinizdə özünüidarəetmə seçkilərinin hələ keçirilmədiyi halda:
 ● Hər bir namizədi hansı kriterilərlə qiymətləndirərdiniz?
 ● Özünüidarəetmənin seçkilərindən sonra hansı problemlərin həllini 

gözləyirsiniz?

Təklif
● Sinfi niz üçün önəmli, aktual mövzuları sadalayın.
● Şagirdlərin əksəriyyətini narahat edən bir məsələni seçin.

ŞAGİRDLƏRİN ÖZÜNÜİDARƏETMƏSİ
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 ● Fikirləşin, kim bu məsələdə qərar qəbul edə bilər – direktor, qəyyumlar 
şurası, pedaqoji şura, şagirdlərin özünüidarəetməsi?

 ● Əvvəlcə kiçik qruplarda müzakirə aparın ki, bu problemin həllində hansı 
təklif hazırlana bilər, sonra da bütün sinifl ə təhlil etdikdə, problemin 
həllinin ən qəbul edilən və effektiv yollarını seçin.

 ● Bir neçə şagird seçin ki, bunlar da sizin təklifl ərinizi yazılı şəkildə 
hazırlayacaq və müvafi q olaraq direktora, özünüidarəetməyə və s. təqdim 
edəcəklər. 

 ● Fərqli nəzərləri olan insanlarla əməkdaşlıq etməyi və onların maraqlarını 
nəzərə almağı unutmayın.
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PEŞƏ SEÇİRİK21

 Məqsəd - əldə 
olunmasını 
arzuladığımız 
istənilən nəticə 
və ya vəziyyətdir. 
Məqsədləri onların 
əldə edilməsi üçün 
lazımi vaxt parçasına 
əsasən bölmək olar 
(məs., qısamüddətli 
və uzunmüddətli 
məqsədlər).

Gündəlik məqsədlər:  ev tapşırığının hazırlanması, otağın təmizlənməsi…  
Qısamüddətli məqsədlər maksimal olaraq bir neçə həftədə əldə 
olunmalıdırlar.
Ortamüddətli məqsədlər: belə bir məqsədlər  bir neçə aydan ilə qədər 
əldə edilə bilər (məs., dərs ilinin nailiyyətlə başa çatdırılması, idman 
yarışmasında qələbə çalmaq).
Uzunmüddətli məqsədlər: bunların əldə edilməsinə illər tələb olunur. 
Uzunmüddətli məqsədin həyata keçirilməsi üçün (məs., məktəbi başa 
vurmaq, ali təhsil almaq, şəhərdənkənar bağ evinin əldə edilməsi). 
İnsan bir neçə ortamüddətli məqsədi əldə etməli olur.
Bəzi qısamüddətli məqsədi də bir neçə, daha konkret yarımməqsədlərə 
bölmək olar.

Əgər insan hansı 
limana can atdığını 
bilmirsə, o zaman 
heç bir külək onun 
yol yoldaşı ola 
bilməz.
 Seneka

İnsan həyatının 
yalnız məqsədləri 
qarşısına qoyduğu 
və onların əldə 
edilməsi üçün 
mübarizə apardığı 
halda mənası olur.
 Aristotel

MÜZAKİRƏ EDİN

Bir uzunmüddətli məqsədi formalaşdırın ki, bunu da gələcəkdə həyata 
keçirmək istəyirsiniz. Bu məqsədi əldə etmək üçün hansı ortamüddətli 

və qısamüddətli məqsədləri həyata 
keçirməlisiniz? Məqsədlərinizi sinif 
yoldaşlarınızla müqayisə edin. Necə 
düşünürsünüz, bu məqsədlər gerçəkdirmi 
və ya yox? Nə üçün belə hesab edirsiniz?

Məqsədlər

UzunmüddətliGündəlik Qısamüddətli Ortamüddətli

Peşə seçimi olduqca çətindir. Daha doğrusu, düzgün seçim etmək çətindir. 
Peşə seçimi zamanı insanın və peşənin xüsusiyyətlərinin uyğun gəlməsi 
önəmlidir. Peşənin sizin üçün maraqlı olması arzu edilir. Heyvanları və 
bitkiləri sevinirsinizsə, o zaman gələcəkdə, yəqin ki, təbiətlə bağlı məsələlər 
üzərində iş sizi maraqlandıracaqdır. 
İstənilən peşə b.a. peşəkarlıq cəhətindən önəmli xassələri tələb edir, məsələn, 
rəssam üçün – rəsm, yaradıcılıq düşüncəsini. Bunun üçün də peşə seçdikdə 
analiz etməlisiniz ki, peşəyə uyğun müvafi q meylləriniz və istedadınız 
varmı.
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TAPŞIRIQ
Kim olmaq istəyirəm? 
Məlumatlar bankını yaradın 
1. Gələcəkdə hansı peşəni seçərdiniz?
2. Nə üçün bu peşənin sizə uyğun gəldiyini düşünürsünüz? Qərarınıza daha 

nə təsir göstərir?
3. Vərəqə istədiyiniz peşəni, ad və soyadınızı yazın, sinif yoldaşlarınızla 

birlikdə bütün sinfi n şagirdlərinin vərəqlərini toplayın. 
4. Lövhəyə vərəqləri yapışdırın (və ya böyük masada açın) və çalışın ki, 

onları qeyd edilən peşələrin əsasında qruplaşdırasınız. 
5. Sinif neçə müxtəlif peşənin adını çəkdi? Kim fərqli peşəni seçmək 

istəyir? Kimin peşəsi sizin peşənizə bənzəyə bilər? Nə üçün?
6. İstənilən peşələrə əsasən qruplar yaradın. Neçə insan sizin seçdiyiniz 

peşəni istəyir? Onların adlarını yazın (növbəti praktiki işdə onlarla 
birlikdə qrupda işləyə bilərsiniz).

Seçilmiş peşə sizin şəxsi xassələrinizə və xasiyyətinizə uyğun olmalıdır. 
Məsələn, ünsiyyət qurmağı sevirsinizsə, açıq və şənsinizsə, o zaman 
başqa insanlarla ünsiyyəti, əlaqələr qurmağı nəzərdə tutan peşələr sizə 
münasibdir. Məsələn, aktyorluq arzusundasınızsa, o zaman sizin fi krinizcə 
“utancaq” olduğunuz üçün ümidinizi üzməyin. Nəzərə alın ki, hələ gəncsiniz 
və xasiyyətiniz hələ formalaşmaqdadır. Çalışın, özünüzdə istedadınızın 
inkişafına mane olan mənfi  xassələri dəf edəsiniz. Meyl, maraqlar, xarakterin 
xassələri – olduqca çevik, dəyişkən xüsusiyyətlərdir və bunları da özünüzdə 
inkişaf etdirə bilərsiniz.

Peşə 
seçiminə 

təsir 
edir

qazanılmış 
bilik

anadangəlmə istedad 
və göstəricilər

İctimai tanınma 
əldə etmək istəyi

şəxsi peşəkar 
planlar

nüfuzlu şəxslərin 
nəzərləri

65



22 MƏKTƏB MALİYYƏLƏRİ

QRUPLARDA İŞ

Qəyyumlar şurasına məktub 
Məktəbin qəyyumlar şurası planlaşdırır ki, şagirdlərin layihəsini həyata 
keçirmək üçün büdcədə 1000 lari nəzərə alsın. Bu layihə məktəbdə mövcud 
hər hansı bir problem həll etməlidir.
Qəyyumlar  şurasının məqsədi ondan ibarətdir ki, yuxarı sinif şagirdlərinin 
fi kirlərinə istinad edərək, bu məbləğin nəyə sərf ediləcəyini qərara alsın. 
Şura üzvlərinə birsəhifəlik məktub yazın. Özünüzü şura üzvlərinin yerində 
təsəvvür edin və tərəfi nizdən tərtib edilən məktubu qiymətləndirin. 

MÜZAKİRƏ EDİN

 ●  Verilən cədvəl vasitəsilə nəzərdən keçirin ki, məktəb maliyyələri nəyə 
xərclənir.

 ● Sizin fi krinizcə, daha önəmli olan nədir, ən çox xərci nə tələb edir? Nəyi  
əlavə edərdiniz?

 ● Siz məktəb büdcəsini necə planlaşdırardınız? 

Gəlirlər Xərclər
Dövlət maliyyəsi Maaşlar

Kommunal xərclər (elektrik enerjisi, təbii qaz, su, 
təmizlik)

İdman/akt zalının icarəyə 
götürülməsi
 (müxtəlif idman şöbəsi, 
rəqs, mahnı, şahmat,  rəsm 
dərnəkləri üçün)

Dəftərxana xərcləri
Kommunikasiya xərcləri (internet, telefon, tele-
viziya)
Məktəb üçün əyani vəsaitlərin alınması
Təmir
Nəzərdə tutulmayan xərclər

İanələr Xüsusi proqram xidməti 
(ehtiyacı olan şəxslər üçün)

YADA SALIN

Büdcə nədir?

Məktəb 
müdiriyyəti 
büdcə ilə ayrılmış 
məbləğ ilə 
kifayətlənməyə 
çalışır, yəni 
tarazlaşdırılmış 
büdcəsi olsun – 
xərclər və gəlirlər 
bərabər olsun. 

Tarazlaşdırılmış 
büdcə

Gəlir Xərc

Məktəb büdcəsinin tərtibatında direktor, direktor müavini, mühasib iştirak 
edirlər. Sonra təsdiq edilməsi üçün qəyyumlar şurasına təqdim edilir və şura 
da onu təhlil edib, büdcəni təsdiq edir.
İctimai məktəb əsasən dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir, özəl məktəblər 
isə - dövlət büdcəsindən və təhsil haqqının dəyərindən.
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Qiymətləndirmə üçün suallar 
1. Problemin formalaşdırılması 

 ● Aydın şəkildə problemin mahiyyətini və pulun konkret olaraq nəyə 
xərcləniləcəyini izah edin.

 ● Onu 1000 lariyə həll etmək mümkündürmü? 
 ● Tərəfi nizdən formalaşdırılmış problem çox ümumidir, çalışın onu daha 

konkret, kiçik problemlərə böləsiniz.

2. Problemin analizi 
Nə üçün məbləğ başqasına deyil, məhz bu problemin həllinə xərclənməlidir?
 Problemi növbəti xüsusiyyətlərinə əsasən qiymətləndirin:

 ● Onun həlli nə dərəcədə təcilidir?
 ● Verilən problem kimə ziyan yetirir? Bu qrup nə qədər böyükdür?
 ● Həmfi kirləriniz varmı və ya yox (insanlar, hansılar eləcə də bu problemin 

həlli ilə maraqlıdırlar)? Bu qrup nə qədər böyükdür?

3. Problemin həlli strategiyası  
 ● Hansı konkret fəaliyyəti həyata keçirməli olacaqsınız?
 ● Bu işi kim həyata keçirəcəkdir? 
 ● Bu işdə siz və bu problemin həlli ilə maraqlı olan başqa insanlar iştirak 

edəcəkmi?
 ● Bu insanların razılıqları varmı? Olmadığı halda, onları necə 

maraqlandırmağı və planlaşdırdığınız işə necə cəlb etməyi 
düşünürsünüz?

 ● Məbləğ necə bölüşdürələcəkdir (1000 lari)?
 ● Əlavə məbləğ lazımdırmı və ya yox? Lazım olduğu halda, onu necə əldə 

etməyi düşünürsünüz?
 ● Bu işi həyata keçirmək üçün nə qədər vaxt lazım olacaqdır?

4. Strategiyanın həyata keçirilməsi və nəticələrin qiymətləndirilməsi 
 ● Problemin həllindən sonra yaranacaq vəziyyəti aydın şəkildə 

formalaşdırdınızmı və ya yox?
 ● Bu nəticələrin əldə edilməsində qəyyumlar şurası qarşısında cavabdeh 

kim olacaqdır?
 ● İşinizin nə qədər nailiyyətlə davam etdiyini qiymətləndirmək üçün 

konkret iş qrafi kiniz varmı və ya yox?
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23 ŞAGİRDİN HÜQUQLARI VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

XATIRLAYIN

1.  Uşaqların hansı hüquqları var? 
2.  Uşaqların hüquqları hər zaman müdafi ə olunurmu? 
3.  Uşaqların hüquqlarını kim poza bilər? 
4.  Uşaqların hüquqlarını kim müdafi ə edə bilər?  

MÜZAKİRƏ EDİN

Hər bir hüquq haqqında. Bu hüquqlar məktəbinizdə necə müdafi ə olunurlar?

Ümumi təhsi almaq 
hüququ

Bərabərlik 
hüququ

Qeyri-müvafi q rəftardan, 
diqqətsizlikdən və təhqirdən 

qorunmaq hüququ

Sağlamlıq, həyat və təhlükəsiz 
mühitdə oxumaq 

hüququ İfadə 
azadlığı

Şəxsi həyatın 
toxunulmazlığı Toplanmaq və birləşmək 

azadlığı

İnam 
azadlığı

Məhdud imkanlı şagirdlərin və uzunmüddətli 
müalicəsi olan şagirdlərin xüsusi proqramla 

faydalanmaq hüququ

Məktəbin idarəetməsində 
iştirak etmək hüququ

Şagirdin 
növbəti hüquqları

var
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QRUPLARDA İŞLƏYİN 

Vəziyyəti analiz edin. Çıxış yolunu təklif edin. 1) Baş qəhrəmanları 
adlandırın. 2) Kimin hüquqları pozulmuşdur? 3) Hansı hüquqları 
pozulmuşdur? 4) Kim pozmuşdur? 5) Bu əlverişsiz vəziyyətin qarşısını necə 
almaq olardı:  nə etməliyik (və ya etməməliyik), necə hərəkət edək, kimə/
hara müraciət edək? Cavablarınızı əsaslandırın. 

Vəziyyət 1
13 yaşlı Katoya məlum oldu ki, onun şəklini sosial şəbəkə qruplarının 
birində yerləşdirmişlər. Qrup üzvləri təhqiramiz şərhlər yazırdılar. Katonun 
bu şəklini sinif yoldaşı çəkmişdir. Qız dərhal yoldaşından şəkli qrupdan 
silməyi xahiş etdi.

Vəziyyət 2
12 yaşlı Qiorqi dostundan öyrəndi ki, digər uşaqlar onun sinif yoldaşı ilə 
yazışmasından və şəxsi ismarıclarından xəbər tutmuşlar. Qiorqi pis oldu, 
çünki yazışma özəl xarakterli idi.

Vəziyyət 3
13 yaşlı Annanın anası pul kisəsinin boş olduğunu gördü. Övladının evə 
gəlişinə qədər son zamanlar Annanın ondan tez-tez pul istədiyini yada saldı: 
dəftərlər, disklər, sinif yoldaşlarına hədiyyələr üçün, bir nəzərdən, adi xərclər 
üçün. Çətin söhbətdən sonra gözüyaşlı Anna boynuna aldı ki, pulu o götürüb 
və sinif yoldaşı Ketiyə verirmiş; əvvəllər də pulu xərcləməyə deyil, Keti 
üçün istəyirmiş. 
Annanın anası Ketinin valideynlərinə müraciət etdi. Məlim oldu ki, sən 
demə, Keti pulu 15 yaşlı Natiyaya verirmiş. Bu sonuncu da bir dəfə 
Ketinin siqaret çəkməyə cəhd etdiyini görübmüş. Natiya qızı hədələyərək 
deyib ki, sakit qalması üçün pul verməzsə, bu əhvalatı onun valideynlərinə 
söyləyəcəkdir. 

UNUTMAYIN
Hüquqları və öhdəlikləri bilmək imkan verir ki, maraqlarımızı müdafi ə edək 
və başqalarına ziyan verməyək. 
Hüquqlarımızın pozulduğu halda, mütləq müəllimlərə, valideynlərə, 
mandaturaya, lazım gəldiyi halda, polisə və başqa qurumlara müraciət etmək 
lazımdır ki, onlar da hüquqlarımızın müdafi əsində bizə yardım edəcəklər. 
Başqasının hüquqlarına hörmət edək və onların təhqir edilməsinə yol 
verməyək.
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23  

CÜTLÜKLƏRDƏ İŞLƏYİN

Şagirdin hüquqlarla birlikdə öhdəlikləri də var. Cütlüklərdən biri aşağıda 
verilən sxemdən hüquqları yazır, ikinci isə - öhdəlikləri. Müqayisə edin 
ki, onlardan hansı eyni zamanda həm hüquqdur, eləcə də öhdəlik. Eləcə də 
müzakirə edin ki, hansı hüquq öhdəliklə bağlıdır?

№ Şagirdin hüquqları və öhdəlikləri
1 Pulsuz baza təhsilini almaq
2 Əlavə təlim xidmətini almaq
3 Məktəbin nizamnaməsinin müdafi əsi
4 Məktəb əmlakına qayğı göstərilməsi
5 İnsan dəyərinə hörmət etmək
6 Vicdanla oxumaq
7 Məktəb əməkdaşlarının tələbini yerinə yetirmək
8 Şagirdlərin və məktəb əməkdaşlarının şərəf və  ləyaqətinə 

hörmət etmək
9 Təhsil formasını seçmək
10 Məktəb nizamnaməsinə əsasən geyinmək
11 Məktəb tədbirlərində iştirak etmək
12 Dərslərdə iştirak etmək,  üzrlü səbəbdən dərsləri buraxmaqdan 

savayı
13 Dərslərdə və tənəffüslərdə korrektiv davranış
14 Məktəb nizamnaməsinə əməl etmək, eləcə də təhlükəsizlik 

qaydalarına əməl etmək

TAPŞIRIQ

Birini seçin:
Sinif sərgisi üçün növbəti mövzu üzrə poster hazırlayın:  

 ● mənim üçün önəmli olan 3 hüquq.
 ● Mənim olmayan, amma arzuladığım 3 hüquq.
 ● Mənim hüquqlarımın pozulduğu halda, növbəti qaydada hərəkət 

edərdim…
 ● Mənim hüquqlarım və öhdəliklərim.

Hər bir 

insanın 

hüquqları var

ŞAGİRDİN HÜQUQLARI VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 
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24MƏKTƏBİMDƏ DEMOKRATİYA

XATIRLAYIN 

1. Demokratiya nədir?
2. Demokratik cəmiyyət nəyi bildirir?  
3. Nə üçün demokratik cəmiyyətdə yaşamaq önəmlidir? 
4. Demokratik dəyərləri adlandırın. 

VƏZİYYƏT ÜZRƏ MƏSƏLƏ 
İki məktəb haqqında məlumatla tanış olun. Hər bir məktəbin təsvirindən 
ədalətli, demokratik hesab etdiyiniz elementləri ayırın. Fikrinizi sübut edin. 
● İki məktəb arasında əsas fərqləndirici nədir?
● Hansı məktəbdə təhsil olmaq istərdiniz? 
● Seçdiyiniz məktəbə, demokratiyanın gücləndirilməsi nöqteyi-nəzərindən, 
nəyi əlavə edərdiniz?   

I məktəb II məktəb
Məktəbin girişində mühafi zə durur və içəri 
keçənləri yoxlayır

Mandaturalar məktəbin ərazisində uşaqların 
təhlükəsizliyi və nizam-intizamı qoruyurlar

Məktəbdə səs-küy salmaq qadağandır 
Məktəbdə qərarları direktor, qəyyumlar 
şurası və pedaqoji şura qəbul edir

Məktəbdə görünən yerdə dərslərin cədvəli 
asılmışdır  

Planlaşdırılmış idman və ya başqa tədbirlər 
haqqında məktəb direktorunun qərarları 

Məktəbdə görünən yerdə qeydlər qutusu 
yerləşdirilmişdir ki, bura istənilən şagird və 
ya müəllim onu narahat edən məsələni, qey-
dini və ya istəyini göstərən anonim məktub 
ata bilər

Tənəffüslər zamanı dəhlizdə şagirdlərin səs-
küyləri eşidilir 

Məktəbdə intizama riayət edilməsinə böyük 
diqqət verilir 

Məktəb direktoru və müəllimlər şagirdlərə 
qarşı diqqətlidirlər, xüsusilə də təlimdə 
çətinlik çəkən şagirdlərə qarşı. Müəllimlər 
bu cür şagirdlərə tez-tez fərdi dərslər 
keçirlər

Müntəzəm olaraq intizam normalarını 
pozan, məktəbə tez-tez gecikən, dərslərdə 
və tənəffüslərdə səs salan şagird məktəbin 
müdiriyyəti tərəfi ndən ciddi töhmət alır
Bir neçə şagird tez-tez nizam-intizamı 
pozduğuna görə, məktəbdən xaric olundular  

Məktəbdə valideynlər komitəsi və 
şagirdlərin özünüidarəetməsi yaradılmışdır

Demokratik məktəb modeli
Təkcə dövlətlər deyil, eləcə də təşkilatlar və insanların ünsiyyət növləri 
demokratik və ya qeyri-demokratik olur. Məsələn, məktəb də demokratik və 
ya qeyri-demokratik ola bilər.
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24  

QRUPLARDA İŞLƏYİN

Dövlətin, təşkilatın və ya şəxsiyyətin demokratikliyi müxtəlif 
əlamətlərlə qiymətləndirilir. Qrupla birlikdə məktəbin demokratikliyinin 
qiymətləndirilməsi mümkün olan əlamətləri seçin, məsələn:

 ● Məktəbin müdiriyyəti şagirdlərin nəzərlərini nə dərəcədə nəzərə alır? 
 ● Şagirdlərin hüquqları məktəbdə necə müdafi ə olunur? 
 ● Necə düşünürsünüz, səhv buraxmaq hüququnuz varmı?

Bu əlamətləri yazın və sonra qiymətləndirin ki, sizin məktəbinizdə bu 
əlamətlər nə qədər ayırd olunurlar; əgər tamamilə ayırd olunurlarsa, o zaman 
hər bir əlamətdə məktəbə ən yüksək balı verə bilərsiniz – 10 bal, bu əlamətin 
məktəbdə ümumiyyətlə olmadığı halda – 0, qismən olduğu halda – 0-dan 
10-a qədər müvafi q balı. Sxemi dəftərinizə köçürün. 

Demokratik məktəbin əlamətləri Bizim məktəb

Şagirdlərin  
özünüidarəetməsinin 
təşəbbüsü ilə 
yeddinci sinif 
şagirdləri məktəbin 
həyətində ağaclar 
əkdilər. 

ŞAGİRDİN HÜQUQLARI VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

Sənin səhv buraxmaq hüququn var

- Səhv buraxsam, nə ola bilər?

- Məni çox tənqid edəcəklər?

-Yaxşı olmaq istəyirəm.
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TAPŞIRIQ

Ən azı 150 sözdən ibarət inşa yazın: “Məktəbimiz daha demokratik olsun”. 
Məktəbinizdə mövcud vəziyyəti təsvir edin, konkretləşdirin ki, məktəbdə 
qərarları kim qəbul edir,şagirdlər və müəllimlər nə dərəcədə iştirak edirlər? 
Qərarların qəbul edilməsi prosesində, məktəbdə ab-hava nə qədər xoşdur? 
Nəyi dəyişərdiniz ki, məktəbiniz daha demokratik olsun?

Məktəbim daha 
demokratik olsun…

Özünüidarəetmənin təşəbbüsü 
ilə şagirdlər “Günəşin övladları” 
beynəlxalq gününü qeyd etdilər.

Özünüidarəetmənin təşəbbüsü 
ilə şagirdlər müharibə veteranları 

ilə görüşdülər.
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Diskriminasiya növləri

İrqinə/dərisinin 
rənginə görə

Gender 
mənsubiyyətinə görə

Yaşına əsasənAşağı/yüksək aka-
demik davamiyyətinə 

görə

Əmlak 
vəziyyətinə 
əsasən

Məhdud imkanlara əsasənDini etiqadına əsasənMilliyyətinə 
əsasən

40+

Onunla danışmayın. 
O, göydür!

25-26 MƏKTƏBİMİZDƏ TOLERANTLIQ

XATIRLAYIN

1. Tolerantlıq termini nəyi bildirir? 
2. Tolerant insan necədir? 
3. Necə fi kirləşirsiniz, sinfi niz, məktəbiniz tolerantdırmı və ya yox?  

Diskriminasiya
Bəzən məktəbdə elə bir hallar olur ki, bu zaman insanlara fərqli yanaşırlar: 
milli mənsubiyyətinə, dini etiqadına, məhdud imkanlarına əsasən, nüfuzlu 
məhəllədə yaşamadığına görə, aşağı/yüksək akademik davamiyyətinə, 
geyiminə və aksesuarlar gəzdirdiyinə, gender mənsubiyyətinə və s. görə.

Gender (ing. 
cins) qadınların və 
kişilərin cəmiyyətdə 
formalaşdırılmış 
rollarını bildirir və 
bunlar da onların cinsi 
əlamətlərinə əsasən 
yazılırlar.

 Diskriminasiya 
insanların qeyri-bərabər 
yanaşmasını bildirir, 
xüsusilə də bunun 
hər hansı bir əlamətlə 
fərqlənən insana qarşı 
istiqamətləndirildiyində.
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QRUPLARDA İŞLƏYİN 

Aşağıda verilən vəziyyətləri bölüşdürün (hər bir qrup bir tapşırığı yerinə 
yetirir).

 ● Vəziyyət qəhrəmanlarının eyni şərtlərdə olub-olmadığını tapın.
 ● Bu vəziyyət diskriminasiyadır və ya yox? 
 ● Vəziyyətin qəhrəmanının törətdiyinə hüququ var idimi?
 ● Uşaq hüquqlarının pozulduğunu/müdafi ə olunduğunu harada görürsünüz 

və konkret olaraq hansı hüquqların? Bu halların səbəblərini adlandırın.  

Vəziyyət 1
Saba əlil  arabasından  istifadə edir. O, çox gözəl şəkil çəkir. Onun evinin 
yanında rəssamlıq studiyası yerləşir. Saba bura gəlmək istəyir, amma 
studiyanın pilləkanlarının pandusu yoxdur. Studiyanın şagirdləri birləşib, 
qeyd edilən problem barəsində şəhərin meriyasına ərizə ilə müraciət etdilər. 
Cavab olaraq yaxın günlərdə pandusun quraşdırılması vədini aldılar.

Vəziyyət 2
Lado Gürcüstanda doğulmuşdur, amma qaradərilidir. O, çox mehriban və 
şən bir oğlandır. Buna görə də hər kəs onunla dostluq etmək istəyir. Lado 
dəstədə olduğunda, hər nə oynasalar da, qələbə onların olur. Günlərin birində 
dəstədən biri acıqlanıb Ladonun dərisinin rənginə işarə etdi.

Vəziyyət 3
Nininin ailəsi dövlətdən yardım alır. Qızın anasına həkimlər xaricdə müalicə 
olunmağı məsləhət gördüklərində, ailə pul yığmağa başladı. Bir hissəsini 
dövlət ayırdı, digərini – qohumlar, tanışlar.
Məktəb özünüidarəetməsinin təşəbbüsü ilə, şagirdlər məktəbin həyətində öz 
əl işlərinin (şirniyyatlar, şəkillər, bəzək əşyaları, naxış vurulmuş kisələr və 
dəsmallar..) xeyriyyə sərgisi-satışını təşkil etdilər. Yığdıqları pulu Nininin 
anasına verdilər. 

Pandus – əyri 
platforma. Məhdud 
imkanlı şəxs 
bundan pilləkan 
əvəzinə istifadə 
edir ki, araba ilə 
hərəkət etsin, 
hərəkətdə çətinlik 
çəkməsin. 
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25-26

Gender bərabərliyi 
 Həyat misallarından “gender bərabərliyi” haqqında nəyi 
eşitmisiniz və ya qarşılaşmısınız? 

Gender bərabərliyi 
– insan hüququ-
dur. Bu onu bildirir 
ki, həyatın bütün 
sahələrində (təhsil, 
ailə, xidmət, siyasət 
və s.) qadının və 
kişinin eyni şərtləri 
və imkanları var.

UNUTMAYIN

Nə qədər də qəribə, fərqli, özünəməxsus və kiminsə fi krincə, gülməli olsanız 
da, hüququnuz var ki,  diskriminasiyadan azad olasınız.

Gender əlaməti ilə diskriminasiya cinsi əlamətlə hər hansı bir fərqi və 
ya məhdudiyyəti nəzərdə tutur ki, bu da hüquqların fərqli tanınması ilə, 
imkanların qeyri-bərabər göstərilməsi ilə, zəifl əmə və ya tam inkar etmə ilə 
ifadə olunur. 

MƏKTƏBİMİZDƏ TOLERANTLIQ

76



MÜZAKİRƏ EDİN

Məktəbinizdə hansı vəziyyət yaranmışdır? Hansı fi kirlə razılaşırsınız? 
Gender diskriminasiyasının nəticəsi hansıdır? Nə üçün? Onun qarşısını necə 
almaq olar? 
1. Elə bir fi kir var ki, oğlanlar qızlardan daha dərrakəli, amma tənbəl 

olurlar. 
2. Müəllim deyir ki, qızların xüsusilə təmiz və səliqəli dəftərləri var.  İmeda 

və Daçi etiraz edirlər ki, oğlan olsaq da, ən səliqəli və təmiz dəftərlərimiz 
var!

3. Məktəbdə qadın müəllimlər ona görə çoxluq təşkil edirlər ki, bu işi daha 
yaxşı bacarırlar. Halbuki 2018-ci ildə dünyanın ən yaxşı müəllimləri 
arasında ən yaxşı müəllim adına Gürcüstandan kişi müəllim layiq 
görüldü.

4. Erkən yaşlarında oğlanların evlənməsi daha çox narahatçılıq doğurur, 
nəinki qızların!

5. Baba hesab edir ki, qadın və kişi ailədə işi bərabər şəkildə 
bölüşdürməlidirlər. 

6. İdman dərsində təlimçi oğlanlara basketbol oynamağa yarım saat vaxt 
ayırdı, qızlara – 15 dəqiqə. 

7. Quramiyə həmişə deyirdilər: “Ağlama, yoxsa səni ələ salarlar!”. Amma 
onun atasını xəstəxanaya yerləşdirəndə hönkürürdü.

8. Oğlanlar rəngli köynəkləri elə bəyəndilər ki, bu işdə qızları ötüb keçdilər. 
9. Şagirdlər məktəbdə davranış qaydalarını pozduqlarında, oğlanlar daha 

çox töhmət alırlar, nəinki qızlar.

Gender bərabərliyi onu bildirmir ki, qadınlar və kişilər eyni olmalıdırlar.  Bu 
onu bildirir ki, qadınların və kişilərin hüquqları, öhdəlikləri və imkanları 
insanın qadın və kişi kimi doğulmasından asılı olmasın. 
Gender bərabərliyi yalnız qadınların marağının müdafi əsini bildirmir, eləcə 
də qadınların və kişilərin fərqli ehtiyac və maraqlarının dərk edilməsini 
bildirir. 
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25-26

Stereotip, stiqma, yarlık
“Uşaq böyüyəcək və unudacaq”, “Savadsız ailədə bu cür də uşaqlar 
böyüyəcəklər”  və s. – stereotiplərin misallarıdır. Stereotip nəzərlər cinsiyyət, 
yaş, millət, din, mənsubiyyət, gəlirin miqdarı, insanın məhdud imkanları ilə 
bağlı ola bilər. 
Stiqma və yarlık bir çox hallarda insana hər hansı bir əməlinə və ya 
xassəsinə, yaxud da xarici əlamətinə görə yapışdırılır. Məs., kimsə tənbəldir, 
kimsə yaxşı şagirddir, kimsə - satqındır. Bəzən insanlar bu yarlıkları 
doğruldurlar, çünki cəmiyyətdən başqa qiymətləndirmə gözləmirlər. Müsbət 
stiqma da zərərli ola  bilər. Ditoya ən yaxşı şagird yarlıkını yapışdırsaq, o 
zaman onun çalışqanlığı zəifl əyə bilər, amma nüfuzunu saxlamış olar və 
ya müəyyən məqamda nailiyyəti azala bilər və nisbətən aşağı bala görə 
başqasından çox əziyyət çəkə bilər və ya kiminsə yüksək gözləntisini 
doğrulda bilməz.

Çalışaq ki, insanın davranışını qiymətləndirək və stiqmalar və yarlıklardan 
uzaq olaq, çünki bunlar bir çox hallarda çox ağrılı olurlar!

məsuliyyətsiz

tənbəl

istedadlı

tərbiyəsiz

təcavüzkar

Stereotip bərqərar 
olmuş bir fi kirdir 
ki, tez-tez həqiqəti 
görməkdə bizə mane 
olur.  

Stiqma qədim yunan 
sözüdür və damğa 
deməkdir. 

QRUPLARDA İŞLƏYİN 

Aşağida verilən vəziyyətlərdən hansı stereotip təfəkkürün nəticəsidir, 
hansı – stiqmadır, onlar hansı növdə diskriminasiyanı yaradırlar? Konkret 
vəziyyətlərdə kimin və hansı hüququ pozulur? Onların qarşısını necə almaq 
olar? Başqasının hüquqlarını müdafi ə etmək üçün nəyi edə bilərdiniz?
1. Lekso əlil arabasından istifadə edir. Uzun müddət avtobus dayanacağında 

durur, çünki avtobusda xüsusi giriş nəzərə alınmayıb və oğlan da 
xeyirxah insanları gözləyir ki, onun arabasını avtobusa qaldırsınlar.

2. Lela məktəbə təzə paltarda gəldi. Yoldaşları soruşdular: haradan almısan? 
Lela cavab verdi ki, anası paltarı ikinci əl mağazasından almışdır. “Belə 
ki, sən kasıbsan!” – qızlar səslənib onunla oynamaq istəmədilər.  “Kasıb 
deyil, əksinə çox zəngindir – çoxlu bacı-qardaşları var və çox yaxşı bir 
rəfi qədir”, - Kato dedi. Qızlar öz sözlərindən çox utandılar.

3. Marko şəhərimizə təzəlikcə köçmüşdür. Onun fərqli saç rəngi var, buna 
görə də onunla hər zaman “zarafatlaşırlar”. Oğlan tez-tez çıxılmaz 
vəziyyətdə qalır.

MƏKTƏBİMİZDƏ TOLERANTLIQ
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4. Zarina müsəlmandır. O, hər zaman uzun libasda olur. Libas yalnız qaçan 
zaman ona mane olur. Sinif yoldaşlarını bu hal heç narahat etmir.

5. Anası Daçiyə ucuzqiymətli mobil telefon aldı. Utanmış oğlan zorla 
səsləndi: Zakro mənə rişxənd edəcəkdir.

6. Tato tez-tez tənbəllik edir. Buna görə də müəllim onu hər dəfə lövhəyə 
çağırdığında təbəssümlə deyir:

- Baxın, indi bülbül kimi ötəcəkdir.
7. Datonun anası futbol klubunun üzvüdür. Heç bir oyundan və tədbirdən 

qalmır. Evdə də sevimli dəstənin posterlərini divara yapışdırır. 
8.  Xalq müvəkkilinin nümayəndələri sinifdə şagirdlərin sorğusunu 

keçirdilər. Sorğuda iştirak edən uşaqlar arasında məhdud imkanlı və 
etnik azlıqlardan olan şagirdlər var idi. Naniko səsləndi ki, - uşaqlardan 
biri “inklüzivdir”, ikinci isə - “qeyri-gürcüdilli”. Onları gərək 
seçməyəydiniz, çünki heç nə söyləyə bilməyəcəklər. 

Bu uşaqlar özlərini alçaldılmış hiss etdilər.

İnklüziv – fərqli 
əlamətə malik 
uşağı bildirir ki, 
digər uşaqlarla 
yanaşı təhsil 
prosesinə hər hansı 
bir forma ilə cəlb 
olunmuşdur. 

YADINIZDA SAXLAYIN 

Məktəbdə dinc münasibətlər üçün insan ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq 
lazımdır!

Mənə stereotiplərlə 
baxma
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25-26

CÜTLÜKLƏRDƏ ÇALIŞIN

 ● Kartları paylaşdırın, vəziyyətləri təhlil edin.
 ● Ən çox uyğun olmayan davranışı və ən uyğun davranış variantını seçin. 
 ● Hər bir seçilmiş variantdan seçin ki, vəziyyətin qəhrəmanları nəyi 

udacaqlar və ya nəyi uduzacaqlar?  
 ● Təklif ediləndən başqa, problemin həllinin başqa yolları varmı və ya yox? 

Kart 1. Ləqəblər
Asudə vaxtlarını keçirdiyin dostlar arasında ləqəblər vermək qəbul edilir. 
Bəzilərinə müsbət məzmun daşıyan ləqəb düşür, bəzilərinə - mənfi . 
Uşaqlardan birini alçaldıcı soyadla çağırırdılar. Oğlan dəfələrlə xahiş etdi ki, 
ona belə müraciət etməsinlər, amma boş yerə. 

 ● Ləqəblə çağırsanız, sizə də rişxənd edəcəklər;  
 ● Adla müraciət edin. Sizin üçün başqalarının nə deyəcəkləri önəmli deyil;
 ● Uşaqlara izah etməyə çalışacaqsınız ki, insanı incidə biləcək ləqəblər 

vermək zorakılığa bərabərdir. 

Kart 2. Dərinin rənginə, milli mənsubiyyətə görə dözümsüzlük
Həyətimizdə afro-amerikalı oğlan yaşayır. Onunla dostlaşdıq. Nənəm bu 
xəbəri eşidəndə bunun təhlükəli olduğunu hesab etdi.  

 ● Nənəmin sözünə baxacağam, çünki o, böyükdür; 
 ● Dostluğumuzu elə davam etdirəcəyəm ki, nənəm bilməsin;
 ● Nənəmdən xahiş edəcəyəm ki, dostumu evə dəvət etməyə və onunla tanış 

olmağa icazə versin. Dəqiq bilirəm ki, onun maraqlı, ağıllı və etibarlı 
oğlan olduğunu dərhal başa düşəcəkdir. Problem də öz həllini tapacaqdır. 

1. Kartlarda təsvir edilmiş hallara bənzər vəziyyətləri şəxsi təcrübənizdən 
yada salın. Siz necə hərəkət edirdiniz? 

2. Doğru hesab etdiyimiz kimi davranmağımıza mane olan nədir? 
3. Nə etmək olar ki, ətrafımızda belə bir vəziyyətlər yaranmasın?

MƏKTƏBİMİZDƏ TOLERANTLIQ
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MÜZAKİRƏ EDİN

Tolerantlıq keyfi yyətinin qiymətləndirilməsi üçün aşağıda verilən müxtəlif 
fi kirlərə qarşı münasibətinizi bildirin. Növbəti fi kirlər səhvdir və ya doğru?
1. Məktəbimizdə istənilən vaxt öz fi krimizi açıq söyləyə bilərik.
2.  Məktəbimizdə etnik mənsubiyyəti, dini, sosial status və ya sağlamlıq 

vəziyyətinə baxmayaraq, hər kəs bərabərdir.
3. Məhdud imkanlı şagirdlərin məktəbə getməsi təhsilin effektivliyinə mane 

olmur. 
4. Fərqli dinin nümayəndəsi olan şagirdlər məktəbdə rəngarəng 

münasibətin formalaşmasına dəstək verirlər. 
5. Məhdud imkanlı şagird nailiyyətli ola bilər.
6. Etnik azlıq nümayəndələri ilə heç vaxt münaqişəli vəziyyətlər yaranmır. 

TAPŞIRIQ

Kiçik inşa hazırlayın: “Hamımız bərabərik!” 
İnşanı Uşaq Hüquqları Konvensiyasının müvafi q maddələri ilə əlaqələndirin 
(Bax, Əlavə 1, səh.188).

 ● İzah edin ki, sizin üçün bərabərlik hüququ nəyi bildirir. O, nə üçün 
önəmlidir?

 ● Məktəbinizdə əsasən hansı əlamətlə insanlar diskriminasiya olurlar 
(ümumiyyətlə belə hal baş verirmi)?

 ● Konkret misalları adlandıra və analiz edə bilərsiniz.

“Heç kim fərqli 
dərisinin rəngi, 
fərqli mənsubiyyəti 
və fərqli dini 
mənsubiyyəti olan 
insanlara qarşı 
anadangəlmə nifrət 
hissi ilə doğulmur. 
İnsanlar bu nifrəti 
öyrənirlər və bu 
nifrətin öyrənilməsi 
mümkün olduğuna 
görə, sevginin də 
öyrənilməsi mümkün 
olmalıdır”.
 Nelson Mandela 

Məhdud imkanlar onu bildirir ki, başqa insanların adi qaydada etdiklərini 
asanlıqla edə bilmirsiniz. Məsələn, ayağınız zədəlidirsə, pilləkanları qalxa 
bilməyəcəksiniz. Dişləriniz ağrıdıqda, ləzzətlə yeyə bilməyəcəksiniz. Başınız 
ağrıdıqda böyük şeiri öyrənə bilməyəcəksiniz. Amma bilirsiniz ki, bu 
məhdudiyyətlər sağalan kimi yox olacaqdır. Məhdud imkanlı insan isə hər 
gün çətinliklərlə qarşılaşır. 
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27 MÜXTƏLİF İMKANLAR, BƏRABƏR HÜQUQLAR!

Debatlar*

Aşağıda məhdud imkanlı şəxslər haqqında ən çox yayılmış mifl ər və 
gerçəkliklər verilir. Məlumatla tanış olun. Mifl ər tərəfdaşı, gerçəkliklər 
tərəfdaşı və başqa fi kirləri olan şagirdlərə bölünün. Fikirlərinizi əsaslandırın.
 Nəzərə alın: məhdud imkanlar haqqında terminlər bir çox hallarda bu 
cür insanlar və onların yaxınları üçün ağrılı olur. Buna görə də debatlar 
apardıqda ehtiyatlı olun. Düzgün terminologiyadan istifadə edin: məhdud 
imkanlı şəxs, eşitmə qabiliyyəti zəif və ya eşitmə və nitq problem olan, 
görmə qabiliyyəti zəif olan...

Mif Gerçəklik

Məhdud imkan bizə keçə 
biləcək bir xəstəlikdir.  

İmkanların məhdudlaşdırılmasına müəyyən 
pozuntular səbəb ola bilər və yoluxucu deyil. 

Məhdud imkanlı insanların 
ailə qurmağa nə istəkləri 
və nə də ki, imkanları var. 
Yaxşı olardı ki, övladları 
olmasın.

Məhdud imkanlı insanlar yaxşı və qayğıkeş 
valideynlər ola bilərlər. Onların da, başqa 
insanlar kimi, sevimli insanlarının olması və 
ailə qurmaq istəkləri var.

Məhdud imkanlı in-
sanlar aqressivliklə 
seçilirlər və buna görə 
də onlar tərəfi ndən 
cinayətin törədilməsi 
riski yüksəkdir. Buna görə 
də yaxşı olardı ki, onlar 
cəmiyyətdən təcrid olun-
sunlar. 

Ümumiyyətlə, insanların aqressiv 
münasibətinə müxtəlif səbəblər ola bilər, 
onun məhdud imkanlı olub-olmadığından 
asılı olmayaraq.  Tədqiqatlar əsasında təsdiq 
olunmuşdur ki, bir çox hallarda zorakı in-
sanlarda psixi sağlamlıq problemi müşahidə 
olunmur, hətta məhdud imkanlı insanlar 
daha çox zorakılıq qurbanı olurlar.

Önəmlidir ki, məhdud 
imkanlı insanlara hər 
şeydə güzəşt edilsin, 
onlara mərhəmət 
göstərilsin, üstünlük 
verilsin, çünki onlar 
öz vəziyyətlərinə görə, 
şəfqətə layiqdirlər.

Məhdud imkanlı insanlara yazığımız 
gəlməməlidir, çünki onların da 
məhdudiyyətsiz imkanlara malik insanlar 
kimi həyatları və maraqları vardır. Mərhəmət 
göstərməklə və həddən artıq güzəştlə 
onlara şəxsi inkişafl arında və cəmiyyətə 
inteqrasiyalarında mane oluruq.

*Debatlar BMT-nin Uşaq Fondunun (UNICEF) “Mifl ər və gerçəkliklər” kitabçasına əsasən hazırlanmışdır. 2018 il. 

https://www.facebook.com/dainaxeyvelaferi/videos/82



Yaxşı olardı ki, 
nəqliyyatda və ya 
məktəbdə “qəribə” və ya 
“qorxulu” özünü aparan 
məhdud imkanlı uşaq 
xüsusi məktəbə getsin və 
ayrıca nəqliyyatla gedib-
gəlsin.

Məhdud imkanlı uşağın bütün uşaqlar 
kimi hüququ var ki, məktəbdə oxusun və 
nəqliyyatdan faydalansın. Məhdud imkanlı 
uşağın fərqli davranışı onun vəziyyətindən 
irəli gələ bilər və bu da ətraf mühitin 
müxtəlif cür qavranılması ilə şərtləndirilir. 
Amma əgər mühit bu cür insanları qəbul 
edirsə və sədlər qurmursa (sözlə ifadə 
etmək, baxış, emosiya), o zaman uşağın 
hərəkəti də zamanla daha adaptiv olur.

Məhdud imkanlı uşaqla 
birlikdə yaşamaq digər 
(“adi”) uşaqların inkişafına 
mane olur.  

Məhdud imkanlı uşaq digər uşaqların mənəvi 
və şəxsi inkişafına dəstək verir ki, bu da birlik, 
cəmiyyətə üzvlük və həmrəylik hissinin, 
bərabərlik, tolerantlıq və qarşılıqlı yardım 
bacarıqlarının inkişafına şərait yaratsın.

Küçədə əlil arabasından 
istifadə edən insan 
gördüyünüzdə, yaxşı olardı 
ki, sualsız ona yardım 
edəsiniz, çünki ona hər za-
man yardım etmək lazımdır. 

İmkanlarından asılı olmayaraq, hər bir insan 
müstəqilliyini qoruyub saxlamaq istəyir ki, 
başqasından kömək istəməsin. Ona yardım 
etməyi qərara alana qədər mütləq yardım istəyib-
istəmədiyini soruşun.

Məhdud imkanlı uşaqların, 
kompensasiya şəklində, digər 
bacarıqları və istedadları 
xüsusilə inkişaf edir və 
onlardan bir çoxu dahi kimi 
formalaşa bilərlər.   

Məhdud imkanlı uşaqlarda xüsusi istedad inkişafı 
ehtimalı başqa uşaqlarda olduğu kimidir.  

Ətrafdakı insanlarla münasibət çox önəmlidir! Başqalarının yalnız 
bərabər yanaşma göstərmələri ilə məhdud imkanlı şəxslər öz hüquqlarını 
gerçəkləşdirə bilərlər. 
Məhdud imkanlı şəxslərə qarşı neqativ yanaşma və müsbət diskriminasiya 
da (həddən çox qayğının göstərilməsi, lazım olmadığında yardımın 
təklif edilməsi ….) mövcuddur. Hər iki hal uşaqların və yetkin insanların 
inkişafına və cəmiyyətə inteqrasiyalarına mane olur, mütəmadi olaraq 
onların bərabər olmaq hüquqlarını əllərindən alır. 

Mif – nağıl 
məzmunlu 
hekayə;  bu halda, 
uydurulmuş, 
şişirdilmiş və 
ya dəyişdirilmiş 
tamaşa.
. 
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27 MÜXTƏLİF İMKANLAR, BƏRABƏR HÜQUQLAR

BU MARAQLIDIR 

Arabadan istifadə edən prezident 
Franklin Ruzvelt yetkinlik yaşında xəstəliyə tutuldu 
və buna görə də həyatının  sonuna qədər arabaya 
bağlı qaldı. Bu əhvalatdan 12 il keçdikdən sonra 
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti mövqeyini 
tutdu. Vətəndaşların saysız-hesabsız dəstəyini 
qazandı və üç müddətə bu  mövqedə qala bildi.  
Ruzvelt kimi ölkəsinə fi ravanlıq gətirən Amerika 
prezidentini xatırlamaq çətindir. Onun hakimiyyətdə 
olduğu dövrdə, aparılan dəyişikliklər Amerika 
dövlətini çox dəyişdi. Xalqın sevimli və fəal 
prezidenti olan Franklin Ruzvelt 63 yaşında vəfat 
etdi.

TAPŞIRIQ

Prezentasiya hazırlayın: dünyanı dəyişən məhdud imkanlı şəxslər.
Dünyada/ölkənizdə/cəmiyyətinizdə məşhur məhdud imkanlı şəxsin/şəxslərin 
nailiyyət tarixi haqqında əhvalatı/əhvalatları axtarıb tapın. Təcrübənizdən, 
ailə üzvlərinin hekayətindən, internetdə yayılmış oxşar məzmunlu 
məlumatdan istifadə edin. 
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28-29QAYĞI MƏNİ SEVİNDİRİR 

MÜZAKİRƏ EDİN

1. Sizin fi krinizcə, hansı hal, hərəkət zorakılıq adlandırıla bilər?
2. Bu cür əməlləri törədən insanları necə xarakterizə edərdiniz? Onlara 

yardım lazımdırmı? Nə üçün?
3. Qurbana necə yardım edə bilərik? Zorakıya?
4. Zorakılıqla mübarizəyə kimi cəlb etmək olar?
5. Bu məsələ ilə bağlı yanlış fi kirlər, stereotiplər, stiqmalar zorakılığa 

dəstək verirmi və ya yox?
6. Məktəbdə münaqişə vəziyyətlərinin qeyri-zorakı yolla həll etmək imkanı 

varmı? Hansıdır?

Uşaqlar başqa uşaqları incidə bilərlər. Onlar öz əməllərinin ciddiliyini başa 
düşmürlər. Onlar bunu oyun, zarafat və əyləncə hesab edirlər, amma bu, 
əyləncə deyil. Konkret olaraq, birlikdə və müntəzəm olaraq nəyi isə əldən 
almaqla, gizlətməklə və əşyaları xarab etməklə, çimdikləməklə, əl vurmaqla, 
xoşagəlməz ləqəblə çağırmaqla və özünə tabe etməklə insanı göz yaşlarına 
çatdırırlar – bu, zorakılıqdır və buna da yol vermək olmaz!

Zorakılıq xəstəliyə bənzəyir. Bəzi xəstəlik bir insana deyil, bütün sinfə, 
təşkilatlara keçir. Sinif münasibətlərə diqqət verməzsə və qayğısına 
qalmazsa, o zaman bu sinif zorakılıq xəstəliyinə düşür. Bu hər kəs üçün pis, 
xoşagəlməz və zərərlidir. 
Döymək, vurmaq, əl yetirmək, qulaq dartmaq, saç yolmaq, qışqırmaq, 
hədə-qorxu gəlmək, sosial şəbəkədə xoşagəlməz məlumat yaymaq, ədalətsiz 
olaraq qiyməti azaltmaq, sinif yoldaşlarının qarşısında təhqir etmək, əzab 
vermək, müəllim tərəfi ndən hörmətsizlik, valideyni təhqir etmək, alçaldıcı 
sözlərlə müraciət, kənar məhəllədə yaşamağa görə rişxənd olunmaq, milli 
mənsubiyyətinə görə alçaltmaq, geyim tərzinə görə alçaltmaq, yüksək və ya 
aşağı akademik davamiyyətinə görə rişxənd olunmaq, dini etiqadına və ya 
fi kirlərinə görə şagirdi təhqir etmək və s.  zorakılıqdır. 
 

Zorakılıq  – 
bir insan öz 
qüvvəsindən və 
ya vəziyyətindən 
başqasına ziyan 
yetirmək üçün 
istifadə edir. 
Başqasının 
hüququnu pozan 
hər hansı bir əməl.
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28-29 QAYĞI MƏNİ SEVİNDİRİR

MÜZAKİRƏ  EDİN 

Aşağıda zorakılığın müxtəlif halları verilir. Cəmiyyətin bir qismi hesab edir 
ki, burada göstərilən vəziyyətlər tamamilə zorakılıq deyil. Siz hansı mövqeni 
seçirsiniz?

Zorakılıq halında davranış 
Valideyn tərəfi ndən uşaq üzərində zorakılıq ailə işidir və müdaxilə etmək 
olmaz.

Qışqırmaq zorakılıq deyil. 

Yüngülcə vurmaq zorakılıq  deyil.

Valideyn fi kirləşir ki, uşaq balacadır və onun yerinə həll etməlidir, çünki 
uşağa nəyin lazım olduğunu daha yaxşı bilir! 

Yaxşı uşaq hamı kimidir. 

Zorakılıq pisdir, amma bəzən lazımlıdır. 

Ata ona görə döyür ki,  uşağa yaxşılıq istəyir.

Mənim övladım özünü pis aparır.  Qonşu bunu görür. İndi töhmət vermək 
nəticə verməyəcəkdir. Yaxşı olardı ki, uşaqla bir az sonra danışım, 
amma qonşu fi kirləşəcək ki, uşağı yaxşı böyütmürəm, buna görə də indi 
cəzalandırmalıyam. 

Uşaqdırlar, bir-birinə ləqəb verirlər. Bunda nə var ki? 

Sinif yoldaşlarım Vanoya gülürlər. Onun fərqli xarici görünüşü var. Bu, 
mənə aid deyil. Mənim işim deyil. 

Dostum məni pis hərəkətə tərəf çəkirdi.  Belə etməsəm, pis yoldaş 
olmağımı düşünəcəkdir.

Hər kəsin əməl etməli olduğu qaydalar: 
 ● Biz münasibətlərimizi yumruqla həll etmirik!  
 ● Bir-birimizi təhqir etmirik!  
 ● Başqalarının davasına soyuqqanlı münasibət göstərmirik! 
 ● Başqasının qüsuruna gülmürük!  
 ● Başqalarının əşyalarını xarab etmirik!  

Bu qaydaları böyük formata köçürün, imza atın və sinif otağında yerləşdirin. 
Bu qayda ilə uzun müddət yadınızda qalacaqdır. 

Zorakılığı 
dayandır!
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Zorakılıq məktəbdə, evdə, küçədə və s. baş verə bilər. Məktəbdə zorakılığı 
ifadə edən termin bullinq adlanır.  
Bullinq zorakılığın demək olar ki, hər bir formasını əhatə edir. O, fi ziki əlaqə 
yolu ilə, sözlü və ya başqa əməllərlə həyata keçirilə bilər. 
Bullinq termininin sinonimləridir – incidilmə, dələduzluq, kobudluq, 
lovğalıq, zorakılıq. Bullinq qorxutmanı, fi ziki və psixoloji terroru, bir qrup 
tərəfi ndən başqalarına qarşı aqressiyanı bildirir və bu da onları özünə tabe 
etmək məqsədini daşıyır.

Bullinq – aqressiv 
bir davranışdır 
və bu zaman biri 
ikinciyə qəsdən 
ziyan yetirir və 
ya narahatçılıq 
yaradır. 

Yer üzündə yalnız qara və ağ, yaxşı və pis yoxdur. Burada çoxlu rənglər var, 
insanın müsbət və mənfi  xassələri var, amma bir-birinə qarşı səbr, xoş əhval-
ruhiyyə, mehribanlıq göstərsək, o zaman bizə bənzəməyənlərlə də ümumi dil 
tapmaq asan olar. 

„Məktəbə gedəndə, bufetə düşməyə qorxurdum. Orada “bərkgedən oğlanlar” 
dururdular, dördü-beşi… Bu uşaqlardan həqiqətən də qorxurdum, çünki 
balaca idim… Bu problemdən yan qaçırdım, heç kimə demirdim. Kiminləsə 
paylaşmalısan ki, qorxursan. Nədənsə qorxduğunuz halda, mütləq elə bir 
insan axtarıb tapmalısınız ki, onunla qorxunuzu paylaşa biləsiniz”. 

Quram Kaşia
Gürcüstan Futbol Yığmasının futbolçusu   

Sənə nə olub?

Yenə də?

Nəyə?

Ayağım büdrədi….

Çarpayıya?  

Mən… mən… yıxıldım….

Doğru söylə! 

Aaaaa... 
Bacarmıram...
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28-29 QAYĞI MƏNİ SEVİNDİRİR

Bullinq şahidi olduğunuz halda, necə hərəkət 
etməlisiniz?
1. Deyin: Dayan! Bununla göstərirsiniz ki, onun 

əməlini bəyənmirsiniz, onunla razı deyilsiniz.  
2. Əgər incitmə davam edərsə, o zaman 

zorakılıq edənə qoşulmayın, onunla birlikdə 
gülməyin.

3. Ondan/onlardan kənarlaşın (bu onu bildirir 
ki, onun/onların yanında deyilsiniz). Zorakı 
başa düşəndə ki, tərəfdaşı yoxdur, bəyənəni 
və soyuqqanlı izləyicisi yoxdur, onun özünü 
göstərmək istəyi də azalacaqdır. 

4. Qurbana söyləyin ki, bu əhvalatı ən çox etibar 
etdiyi insanla paylaşsın. 

5. Resursların hamısı tükəndikdən sonar xalq 
müvəkkilinə müraciət edin. 

Qurbanın alçaldılmasına və 
sıxışdırılmasına səbəb olan  bullinq 
formaları insanda fi ziki təhqirdən qat-
qat dərin emosional iz buraxır. Bullinq 
daşıyıcısının alçaldıcı hərəkəti zamanı, 
b.a. şahidlərin hadisənin passiv və ya 
aktiv dəstəkləndiriciləri olmadığında, 
belə bir zorakılıq hallarından 
şagirdlərin müdafi ə olunması tamamilə 
mümkündür.

Zorakı

Qurban

Bəyənən

Assistent

Laqeyd

 Şəkildə bullinq vəziyyəti 
təsvir edilmişdir.  Bu 
halda kim hansı rolu 
yerinə yetirir? Bullinq 
şahidlərinin əməllərini 
necə dəyərləndirərdiniz? 
Sizin fi krinizcə, şahidlər 
necə hərəkət etməlidirlər 
ki, zorakıya mane 
olsunlar?
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Şahidlərin əməllərində bullinq daşıyıcısının 
davranışına laqeyd yanaşma və hadisə 
haqqında yetkin insanın məlumatlandırılması 
əsasdır. 
Bu cür davranışla qurbana da, zorakıya da 
yardım etmiş olarsınız. Necə?
Zamanında müdaxilə etməklə zorakını xilas 
edə bilərsiniz ki, gələcəkdə onun davranışı 
kriminal əmələ keçməsin. Zorakı rolunun 
arxasında incə, həssas insan gizlənə bilər. 
Bir çox hallarda o bilmir ki, öz emosiyalarını 
necə idarə etsin. Buna görə də nə qurbana və 
nə də ki, zorakıya daimi yarlık yapışdırmalı 
deyilik. 
Əgər insanlar xoş mühit yarada bilsələr, o zaman zorakının və qurbanın sosial 
rolları olmayacaqdır.

Özünüqiymə-

tləndirmənin 

zəifl əməsi

Sağlamlığın

pisləşməsi

Fiziki 
travma

Təlimdə və əxlaqda 
problemlər

MÜZAKİRƏ EDİN

 ● Sizin fi krinizcə, Vaja Pşavela bu şeiri yazdıqda nəyi nəzərdə tuturdu?  Hesab edirsiniz ki, 
güclülər zorakılıq etmirlər? Cavabı izah edin. 

  “Mən üstələməyi, boğmağı,
  Oğlanlıq hesab etmirəm.
  Oğlan ona deyərəm ki,
  Başqasını boğana inansın”.

 ● Aşağıda verilən vəziyyəti təhlil edin, hansında insanın laqeydlik misalı göstərilir. Bu halda 
problem öz həllini necə tapdı? Vəziyyətin iştirakçılarının yerində olsaydınız, necə hərəkət 
edərdiniz? Şəxsi/yoldaşlarınızın təcrübəsindən (olduğu halda) misal gətirin ki, bu zaman 
problemin həllində həmyaşıdların səyi yaxşı nəticə versin. 

VƏZİYYƏT 1
Mate eyni zamanda yeni evə və məktəbə keçdi. Sinfi n bir hissəsi onu yaxşı qarşılamadı. Tez-tez 
elə rəftar edirdilər ki, sanki sinifdə yox idi. İki il öncə bu sinfə keçən Anna və Leksonun yaxşı 
yadlarında idi ki, ilk əvvəl yeni mühitə uyğunlaşmaq necə də çətin idi. Uşaqlar öz təcrübələrini 
sinif yoldaşları ilə paylaşdılar. Hər kəs başa düşdü ki, Mate ilə münasibətlərini yaxşılığa doğru 
dəyişməlidirlər. Mate də özünü itirmədi və hər kəsə göstərdi ki, çox mehriban, maraqlı bir 
oğlandır. Növbəti ildə yeni şagird sinfə gəldi, amma onu təcrid etmək heç kimin ağlına gəlmədi.
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28-29 QAYĞI MƏNİ SEVİNDİRİR

UNUTMAYIN!

Güclülər zorakılıq etmirlər! 

Gürcüstanın Xalq Müvəkkili  
Gürcüstanın Xalq Müvəkkili Gürcüstanın tam ərazisində və bütün 
qurumlarında insan hüquqlarının müdafi əsinə nəzarət edir. O, pozuntu 
faktlarını aşkar edir və pozulmuş hüquqların bərpasına dəstək verir. 
Xalq Müvəkkili yanında mərkəz vardır və bu da uşaq hüquqlarını müdafi ə 
edir. 
Xalq Müvəkkili aparatı Tbilisidədir, amma onun ofi sləri fəaliyyət göstərir: 
Kutaisidə, Batumidə, Zuqdididə, Marneulidə, Qoridə, Axalkalakidə.

Xalq müvəkkili hüquqi mübahisəni özü həll etmək səlahiyyətində deyil. 
O, tövsiyə ilə hüquqi mübahisənin iştirakçısı və ya müzakirəçisi olan 
ictimai müəssisəyə müraciət edə bilər. Ərizəçinin istəyi olduğu halda, Uşaq 
Hüquqları Mərkəzi üçün çatdırılan məlumat məxfi dir. 

Uşaq Hüquqları 
Mərkəzinə kim müraciət 

edə bilər 

Uşaq Hüquqları 
Mərkəzinə necə müraciət 

edək? 

Ərizə nədən 
ibarət 

olmalıdır?
Hüquqları pozulan 
uşağın, eləcə də bu 
uşağın valideynlərinin, 
qanuni nümayəndəsinin 
və ya qohumunun. 
Uşağın hüquqlarının 
pozulduğunu hesab edən 
istənilən üçüncü şəxsin.

 ● Yazılı ərizə ilə və ya 
şikayətlə 

 ● eleqtron poçtla – 
info@ombudsman.ge

 ● telefonla / qaynar xətt 
ilə – 1481

 ● bilavasitə mərkəzi 
və ya regional ofi sə 
müraciət edin. 

Ərizəçinin məlumatları (adı, soyadı, şəxsi 
nömrəsi, ünvanı və telefon nömrəsi – 
beləsinin olduğu halda). Uşağın mümkün 
hüquq pozuntusu faktının təsviri.
Hüquqları pozulan uşağın məlumatları (ad, 
soyad, yaşayış yeri).  
Ərizəyə hüquq pozuntusu faktını təsdiqləyən 
sənədi, belə birinin olduğu halda.
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Kiberbullinq
Bullinq növü kimi kiberbullinq  mövcuddur. 
O, virtual terroru bildirir. O, görünməzdir, 
amma çox qorxulu və qəddardır. Kiberbullinq 
ismarıcların göndərilməsini nəzərdə tutur və 
bunlar da nifrətlə, aqressiya ilə, hədə-qorxu 
ilə dolu olurlar. Kiberbullinqi tez-tez ənənəvi 
bullinq müşayiət edir. Onun əsas meydanı 
sosial şəbəkələrdir. Burada insanın təhqir 
edilməsi təkcə ismarıclarla olmur – bəzi 
hallarda qurbanın səhifəsini qırırlar (və ya 
qurbanın adından saxta səhifə yaradırlar) 
və bura yalançı və alçaldıcı məlumatı 
yerləşdirirlər. 

İnternetdə qorxulu oyunlara cəlb 
olunmayın! 

Bölüşənə qədər 
ehtiyatlı ol:

öz fi kirlərini

fotonu və videonu

istirahət haqqında

yerini

doğum gününü

başqaları haqqında 
məlumatı

Yad insanla dost olmayın!

Öz adını və soyadını dərc etməyin!

Ünvanı(evin/məktəbin), elektron poçtu, 
telefonu dərc etməyin!
Planlarınızı dərc etməyin!

Yaxşı olardı ki, təxəllüsdən istifadə edin!

Kiberbullinqin 
qarşısını 

necə alaq?

Terror – siyasi 
və ya başqa 
motivlərin 
əsasında fi ziki 
hesabat  (və ya 
hədə-qorxu).
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28-29 QAYĞI MƏNİ SEVİNDİRİR

UNUTMAYIN

● Fiziki cəzalandırma ilə münaqişə öz həllini tapmır, amma söhbət hər 
zaman istənilən nəticəni verə bilir.
● Dövlətin öhdəliyi var ki, bütün uşaqları fi ziki, psixoloji, iqtisadi, cinsi 
zorakılıqdan və soyuqqanlılıqdan müdafi ə etsin.  
● Sinifdə məktəb həyatı normalarına hər kəs əməl edir, münaqişə 
vəziyyəti nadirdir. 

Bəzən elə bir hal baş verir ki, bir uşaq ikincini təhqir edir. Onun yoldaşı 
köməyə gəlir və təhqir edəni döyür. Yəqin belə bir halın şahidi və ya 
iştirakçısı olmusunuz. Bu, zorakının fi ziki (zorakı) cəzalandırma misalıdır.

Kiberbullinqi 
dayandır

Zorakılıq xaricində münaqişənin həllinin müxtəlif yolları mövcuddur:
 ● diqqət verməyin 
 ● düşünmək üçün özünüzə vaxt verin
 ● hiss etdiyinizi söyləyin
 ● dinləyin ki, münaqişənin başqa iştirakçıları nəyi hiss edirlər 
 ● fi kirləşin ki, nəyi etmək istəyirsiniz  
 ● ideyaları sadalayın/yazın 
 ● hər kəs üçün qəbul edilən qərarı seçin 
 ● problem barəsində mütləq danışın 

 Tez-tez uşaq üzərində zorbalıq ediləndə, uşaq bunun haqqında 
valideynlərinə söyləməyə qorxur. 

 Bu halda nə etmək olar?

Bullinqi 
dayandır  

Bullinqi 
dayandır  
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Tədqiqat

Ailədə, qonşuluqda və ya yaşlı nəslin nümayəndələri arasında araşdırma 
keçirin.  Böyüklərdən xahiş edin ki, anketi doldursunlar:

 ● “bullinq” sözü haqqında nə bilirlər (bilmədikləri halda, izah edin) 
 ● soruşun ki,onlar zorakı və ya qurban, təhrikçi və ya şahid olmuşlar?
 ● xahiş edin ki, bullinqdən necə yaxa qurtardıqlarını yada salsınlar?
 ● xahiş edin ki, bullinq haqqında onlara danışdıqları halda, qeyri-zorakı 

yolla sizə necə yardım edə biləcəklərini danışsınlar.

Bullinqdən azad 
məkan

Mütləq inandığınız insanın yardımından istifadə etməlisiniz. Bu, kim ola 
bilər?

 ● valideynlər, qohumlar
 ● müəllim
 ● mandatura
 ● psixoloq
 ● polis  (tel.:112)
 ● sosial xidmət (tel.:1505)
 ● xalq müvəkkili (tel.:1481)

Zorakılığa yox
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PRAKTİKİ İŞ30

Zorakılığı dayandıraq!  
Məktəb mandaturasının iş spesifi kasını göstərmək məqsədilə, onunla 
müsahibə təşkil edin. 
Böyüklərdən soruşun (valideynlərdən, müəllimlərdən, mandaturadan, 
psixoloqdan, sahə müfəttişindən, qonşulardan);

 ● Qurbana necə kömək edə bilərlər, zorakılığın qarşısını necə ala bilərlər? 
 ● Zorakıya nə ilə köməklik edə bilərlər, zorakı yeniyetməyə necə başa 

sala bilərik ki, münasibətin başqa, dinc və mehriban formaları daha 
xeyirlidir?

 ● Və sonda, zorakılığı dayandırmaq üçün nə etmək olar?

Zorakılığı
 

dayandır
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PRAKTİKİ İŞ 30

Layihə: Yaşıl məktəb 
Təşəbbüs  göstərin – məktəbinizi daha gözəl və sağlam edin. Könüllüləri 
toplayın, bu ideyanı advokatlaşdırın və lobbiləşdirin. 

Gələcək  planlar

İşçi qrupların 
formalaşdırılması (bu işə öz 
töhfəsini verməyə hazır olan 

insanların birləşməsi)
 Araşdırma işləri:

• Bitkilərin insan 
üçün hansı 

faydası vardır?  
• Məktəbimizə 

yaşıllıq lazımdırmı?  

Müdiriyyətlə söhbət

Xərclərin 
hesablanması. 

Şitillərin/
toxumların 

alınması, 
dibçəklərin 

alınması 

Sizin şəraitlərə uyğun olan otaq/
həyət bitkiləri haqqında 

informasiya axtarmaq

 Otaq/həyət 
bitkilərinin 
əkilməsi; 

sonralar qulluq 
işlərinin 

planlaşdırılması

Eskizlərin müsabiqəsi: 
„Onları məktəbdə 

görmək 
istəyirik!“

Nəticələrin 
yekunlaşdırılması 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
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31 TƏHLÜKƏSİZ MƏKTƏB 

Təhlükəsizlik uşağın təlim, tərbiyə və inkişafının ön şərtidir. Dövlətin 
ən önəmli məsələsi məktəbdə təhlükəsiz mühitin yaradılması, intizamın 
ciddiləşdirilməsi və zorakılıq faktlarının qarşısının alınmasıdır.

Təhlükəsiz məktəb istənilən bir məktəbdə uşağın müdafi ə olunduğu və 
nizam-intizamın bərqərar olduğu bir mühitin yaradılmasını nəzərdə tutur 
ki, bunun xaricində də normal dərs prosesinin aparılması mümkün olmaz. 
Yeniyetmənin inkişafı üçün təhlükəsiz mühitin yaradılması məktəbin, ailənin 
və cəmiyyətin birgə səyinin nəticəsi olmalıdır. Məktəb sağlamlıq, həyat 
və əmlak üçün həm məktəbdə, eləcə də məktəbin yaxınlığındakı ərazidə  
təhlükəsiz mühit yaratmalıdır.

Cəmiyyət

Ailə
Məktəb

məktəbi kənar 
şəxslərin girişindən 

müdafi ə etməyi

təhlükəsiz 
təlim 

mühitini

fi ziki 
təhlükəsizliyi

yanğın 
təhlükəsizliyini sanitar gigiyenik 

normalara əməl 
edilməni

məktəbdə və ona yaxın 
ərazidə azad və təhlükəsiz 

yerdəyişməni

şagirdin 
özünügerçəkləşdirmə 

imkanını

psixoloji cəhətdən 
sağlam mühiti

gözlənilən təhlükənin 
qarşısının 
alınmasını

Məktəb 
müdiriyyəti təmin 

edir
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Şagirdlərin əxlaq məcəlləsi  
Şagirdlərin əxlaq məcəlləsi müəyyən  qadağaları və cəza tədbirlərini nəzərdə 
tutur.  Bu məcəllə “təhlükəsiz məktəb” proqramının istiqamətlərindən 
biridir. Əxlaq məcəlləsi şagirdlərin öhdəliklərini,qadağan edilmiş əşyaların 
siyahısını və cinayət xətalarının növlərini əks etdirir. 

Şagirdə məktəbdə növbəti əşyaları  
gəzdirmək qadağan edilir 

Yol verilməzdir

Soyuq və odlu silah Zorakılıq
Oğurluq

Partlayıcı maddələr Silah və partlayıcı cihazlara malik 
olma
Narkotiklərin və alkoqolun istifadəsi/
alveri

Narkotik vasitələr

Şagirdlərin əxlaq məcəlləsinin pozuntusunun ayrı-ayrı hallarında müxtəlif 
növ cəzalar nəzərdə tutulmuşdur, o cümlədən məzəmmət, məktəb üçün 
məcburi işin yerinə yetirilməsi, dərslərdən kənarlaşdırma, ziyanın ödənilməsi 
və məktəbdən xaric olunma. Pozuntuların növləri  ayrıca verilmişdir ki, 
bunlar da b.a. sıfır tolerantlıq kateqoriyasına aiddirlər. Bunlardır: öldürmək 
və ya öldürmək cəhdi; soyuq silahın gəzdirilməsi; narkotik vasitələrin 
istifadəsi/saxlanılması.

Təhlükəsiz məktəb məktəblərdə nəinki müəyyən nəzarətin bərqərar 
edilməsini, eləcə də şagirdlərin insan hüquqları və başqa hüquqi məsələlər 
haqqında anlayışlarının artırılmasını nəzərdə tutur. Məhz şagirdlərin yüksək 
cavabdehliklərinin əldə edildiyi halda, təhlükəsiz məktəbin varlığı mümkün 
ola bilər.  

Məktəb
təhlükəsiz məkan

97



31 TƏHLÜKƏSİZ MƏKTƏB 

Fövqəladə hallar 
Hər kəs – böyük və kiçik –  fövqəladə hallar zamanı təhlükəsiz davranış 
qaydaları haqqında bilməlidir. 
Təbii fəlakətlərin proqnozunu etmək  bir çox hallarda mümkün olmur. Buna 
görə də məktəbdə də, evdə də əvvəlcədən işlənib hazırlanmış plan olmalıdır 
və buna əsasən də təhlükəsizlik qaydaları nəzərə alınır.

Fövqəladə hal – 
insan həyatı üçün 
təhlükə yaradan bir 
vəziyyət.

Təxliyyə 
boşalmanı, 
insanların təhlükə 
gözlənilən yerdən 
çıxarılmasını 
bildirir.

Fövqəladə hallar zamanı məktəbdə əsas təhlükəni tapdalanmaq təqdim 
edir. Qorxuya düşmüş uşaqların çox sayı qaçırlar, amma hara qaçdıqlarını 
bilmirlər. Bu, olduqca təhlükəlidir, çünki kimsə yıxılsa, ağır bir vəziyyətə 
düşəcəkdir. Buna görə də şagirdlərin hamısı məktəbin təxliyyə planını 
bilməli və fövqəladə hal zamanı sakit hərəkət etməlidir.
Şagirdlər əvvəlcədən bilməlidirlər ki, hansı kabinetdən və hansı 
nərdivanlarla həyətə çıxmalıdırlar, həyətdə gözləməlidirlər və ya küçədə və 
s. Şagirdlərə fövqəladə hallar zamanı,  ilk öncə, müəllimin və mandaturanın 
göstərişlərini yerinə yetirmək tapşırılır. 
Təxliyyə planı məktəbin divarına yapışdırılır.  Müəllimlə birlikdə onunla 
tanış olun. Təhlükə imitasıyanı təşkil edin və sinif otağından təhlükəsiz 
həyətə qədər planda göstərilən marşrutla gedin. 
Bir qayda olaraq, hər məktəb üçün fəaliyyət planı fərdidir (çünki hər bir bina 
fərqlidir). Hər şeyi vaxtında bacarmağınız üçün mütləq əvvəlcədən məktəbin 
təxliyyə planını öyrənməlisiniz.
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Bilməlisiniz:
 ● pilləkan altı boşluğu haradadır 
 ● qəza pilləkanı (olduğu halda) 
 ● ayaqyolu 
 ● mətbəx (burada ola bilsin ki, məişət qazının partlayışı vəziyyəti daha da 

gərginləşdirsin)
 ● alovsöndürən haradadır və s.  

TAPŞIRIQ

Birini seçin
1. Fövqəladə hallar zamanı təhlükəsiz davranış qaydalarına çağıran posteri 

hazırlayın.
2. Məktəbin təxliyyə planını çəkin və sinif otağınızın yerləşməsini onda 

nəzərə alın. 

Təxliyyə planı
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SAĞLAM HƏYAT

III MÖVZU
Do

n'
t c

op
yyT

Do
n



Do
n'

t c
op

yBu fəsildə öyrənəcəksiniz

32   Sağlam həyat qaydası                          102
33  Sağlam qida   105
34  Yetkinlik yaşında dieta 109
35  Addiktiv yanaşma 112
36-37 Zərərli vərdişlər 117
38.   Təhlükəsiz məişət 124
39.   Praktiki iş 126
40-41. Erkən nikah 127
42.   Praktiki iş 130



32 SAĞLAM HƏYAT QAYDASI 

MÜZAKİRƏ EDİN

 ● Nə üçün öz sağlamlığınızın qayğısına qalmalısınız? 
 ● Nə üçün şəxsi gigiyena üçün lazımi əşyalar (dəsmal, sabun, diş fırçası) 

ilkin istifadə əşyaları hesab edilir? 
 ● Nə üçün xəstəliklərin qarşısının alınmasına xərclənən pullar nisbətən az 

olurlar, nəinki müalicəyə xərclənən?

UNUTMAYIN
Sağlamlıq təkcə xəstə olmadığını bildirmir.  Sağlamlıq yaxşı fi ziki inkişafı 
və yaxşı əhval-ruhiyyəni nəzərdə tutur.

nadir hallarda xəstələnir

kompüter arxasında 
çox oturmur

yol hərəkəti qaydalarını 
müdafi ə edir

xoşbəxtdir

çevikdir

güclüdür

qamətlidir

təmizliyi 
sevir

idmanla 
məşğul olur

zəhmətsevərdir

gözəldir

xeyirxahdır

uzun ömür sürür

şəndir

bərkimişdir

təbii vitaminlər 
qəbul edir

televizora çox baxmır

gündə iki dəfə 
dişlərini fırçalayır

çoxlu şirniyyat 
yemir

Sağlam 
insanın 
portreti

gündəlik rejimə əməl edir
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MÜZAKİRƏ EDİN 

Qarşınızda ağac durur və bunda da sağlam həyat qaydasının tərkib 
elementləri təsvir edilmişdir.  

 ● Verilənlə paylaşırsınızmı? 
 ● Özünüz bunlardan hansıları yerinə yetirirsiniz?  Onlardan hər biri 

haqqında nəyi bilirsiniz?

Gündəlik rejim
Gündəlik rejimin düzgün təşkil edilməsi sağlamlığımız üçün önəmlidir. 
Gündəlik rejim işin və istirahətin bir-birini düzgün əvəz etməsini bildirir.
İnsan üçün hər gün, hər həftə, hər il (məzuniyyət və ya tətil zamanı) istirahət 
lazımdır ki, fi ziki və mənəvi sağlamlığını dəstəkləmək və ya bərpa etmək 
üçün asudə vaxtından istifadə etsin. 
Tamdəyərli yuxu olmadan insanın sağlamlığı təsəvvür edilməzdir. 
Yuxusuzluğu yorğunluq müşayiət edir. Bu, sinir sisteminə təsir göstərir və 
insanın sağlamlığına zərər yetirir.  Ortalama sutkada 7-8 saat yuxu tövsiyə 
olunur.  

Şəxsi gigiyena
Sağlam həyat şəxsi gigiyena xaricində təsəvvür edilməzdir.

Şəxsi gigiyena  
əllərin, bədənin, 
ağız boşluğunun 
və qidanın 
gigiyenasını 
bildirirbildirir. Eləcə 
də paltarın, 
ayaqqabının və 
mənzilin gigiyena 
qaydalarına riayət 
edilməsini bildirir. 

 Gigiyena 
yunan sözüdür 
və “sağlamlıq 
gətirən” deməkdir. 
Müasir anlamda 
gigiyena tibbin bir 
hissəsidir və insan 
sağlamlığına ətraf 
mühit şərtlərinin 
təsirini öyrənir. idman

gündəlik 
rejim

gündəlik 
rejim

ekoloji 
davranış

şəxsi 
gigiyena

seksual 
tərbiyə

emosiyaların 
idarə 

olunması

zərərli 
vərdişlərdən 

boyun qaçırma

qidalanma
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32 SAĞLAM HƏYAT QAYDASI

Başqa insanlarla ünsiyyət saxladığınız halda, səliqəli zahiri görünüşünüzlə 
onlara həm özünüzə, eləcə də onlara qarşı hörmətinizi göstərmiş olursunuz. 
Bundan başqa, səliqəli və təmiz insanla münasibət saxlamaq xoş olur. 

UNUTMAYIN

 ● İsti su ilə və sabunla yuyunduqda mikrobların qüvvələri ölür.
 ● Əl verməklə daha çox mikrob keçir, nəinki öpüşməklə.

TAPŞIRIQ

Gigiyena qaydalarına əməl etmək məqsədilə banerin/posterin/sosial reklamın 
hazırlanmasını planlaşdırın.

 Gigiyena qaydalarına əməl etməklə bağlı insanlara hansı 
məsləhəti verərdiniz?

Evdən çıxmazdan öncə güzgüyə baxın, hər şey qaydasındadırmı? Güzgüdə 
sizin əksinizdir: üz yuyulmuş, saçlar təmiz və daranmış, dişlər sürtülmüş, 
mehriban təbəssüm, təmiz, səliqəli paltar, təmiz ayaqqabı, cibdə salfetka, 
əllərində mikroblar oynamır.

Şəxsi gigiyena 

Bədənə 
qulluq

Dişlərə 
qulluq

Paltarın və ayaqqabıların 
təmizliyi

Mənziildə/
sinifdə səliqə 
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33SAĞLAM QİDA

MÜZAKİRƏ EDİN

Sizin fi krinizcə, sağlam qida termini nəyi nəzərdə tutur? Öz qida rejiminizi 
necə xarakterizə edərdiniz?

Sağlam qida böyük və güclü 
böyüməkdə yardım edir

Məktəbdə qəlyanaltı etmək 
mənə güc verir

Fiziki fəallıq formada 
olmağa və sağlam 

olmağıma yardım edir

Yalnız nadir hallarda çipsi 
və konfetlər yeyirəm

Sağlam həyat üçün mənə 
istirahət, oyun, sağlam qida 

və fi ziki fəallıq lazımdır

İnsanın sağlamlığının ən başlıca 
şərti kimi sağlam qida hesab edilir.  
Sağlam qida onu bildirir ki, orqanizm 
kifayət miqdarda zülallar, yağlar, 
karbohidratlar; mineral maddələr, 
vitaminlər və su qəbul etsin. Dörd və 
ya beş dəfə qidalanmaq ən optimaldır.

Yeməyimizi hər gün eyni vaxtda qəbul etməyimiz çox önəmlidir. 
Yalnız bu qayda ilə mədə-bağırsağın ritmik işinə zəmanətimiz olacaqdır. 
Orqanizm qidanın qəbul vaxtını “yadında saxlayır” və 

zül
all

ar

hər 
gün

mənim boşqabım

dənlilərmeyv
ə

tərəvəz

Sağlam qida 
– ərzaqların 
müxtəlifl iyini, 
tarazlaşdırılmanı, 
dadlı və faydalı 
xörəkləri nəzərdə 
tutur. 
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33 PRAKTİKİ İŞ 

Qida qəbulu arasında vaxt fasiləsi 3-4 saatı təşkil etməlidir. Bu zaman 
qidanın həzm sisteminə eyni yüklənmə düşür, qida tam həzm olunur və 
yaxşı mənimsənilir. Şam yeməyi yatmazdan öncə ən azı3 saat əvvəl qəbul 
edilməlidir. 

əvvəlcədən həzm orqanlarını işə “hazırlayır”.  Ən yaxşı rejim gün ərzində 
4-5 dəfə qidalanmaqdır; 3 əsas qida və iki qəlyanaltı.

Günü yüngül keçirmək üçün səhər yeməyi doyumlu və faydalı olmalıdır. 
Səhərlər orqanizm maddələri yaxşı mənimsəyir və enerjinin qorunub 
saxlanılmasına dəstək verir. 

Qida müxtəlif olur. Ərzaqlardan bəziləri böyüməyə dəstək verir, bəziləri 
qüvvəni və cəsarəti artırır, bəzisi də orqanizmə xəstəliklə mübarizədə yardım 

edir. Qida müxtəlif və faydalı olmalıdır. Rasiona ət, süd, balıq, meyvə 
və tərəvəzi əlavə etmək lazımdır.
 
Xəstəliklərin ən böyük mənbəyini düzgün olmayan qida təşkil 
edir. Aşağıda yanlış qidalanma ilə bağlı xəstəliklərin bir qismi 
təqdim edilir:  ürək xəstəlikləri, şəkərli diabet; allergiya; oynaqların 
xəstəlikləri və s. 

Səhər yeməyi üçün ən yaxşı ərzaqlar
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CÜTLÜKLƏRDƏ İŞ 

Qida piramidasından istifadə etməklə vərəqdə boşqab şəklini çəkin. 
Piramidada verilən məlumatı boşqabı köçürün. Ekspert roluna girin və bir-
biriniz üçün sağlam qida rasionunu tərtib edin.

Bu, sağlam qida 
piramidasıdır. Onu həkimlər 

tərtib etmişlər ki, hansı 
qidanı hansı doza ilə qəbul 

edəcəyimizi yaxşı görə bilək. 

Süd məhsulu, ət, quş, balıq, 
yumurta, qoz, paxlalılar

Meyvə, tərəvəz

su

çörək, dənlilər, kartof

Yağlar, şirniyyat
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33 PRAKTİKİ İŞ 

MÜZAKİRƏ EDİN 

1.  Növbəti fi kirlər həqiqətdir və ya səhv? Cavabı əsaslandırın.
 ● Dadlı olan hər zaman faydalıdır.
 ● Tez hazırlanan iaşə obyektləri sağlamlıq üçün zərərlidir.

2. Sizin fi krinizcə, pəhriz saxlamaq nə üçün arzu edilir və ya edilmir? 

Tədqiqat

Məktəbdə əqli işlə enerji sərf edirsiniz ki, bunun bərpa edilməsi də beyin 
işi, əzələlərin böyüməsi üçün vacibdir. Bunun üçün də şagirdlərə məktəbdə 
mütəşəkkil qida təklif edilir. 

 ● Məktəb bufetinin nə dərəcədə sağlam qidanı təklif etdiyini müəyyən 
edin?

 ● Müdiriyyət və özünüidarəetmə üçün müvafi q tövsiyələr hazırlayın.
 ● Onlara hansı qidanı artırmağı və ya qadağan etməyi məsləhət görərdiniz?
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34YENİYETMƏLİK YAŞINDA DİETA 

YENİYETMƏLİK DÖVRÜ
Yeniyetməlik dövründə orqanizmdə önəmli fi zioloji və psixoloji dəyişikliklər 
baş verir. Bu dövr yeniyetməlik dövrü adlanır. Bu dövrdə uşaq fi ziki və 
emosional cəhətdən yetişir və yetkin insan kimi formalaşır. 
Yeniyetməlik yaşı qızlar üçün 12-13 yaş, oğlanlar üçün – 14-17 yaş hesab 
edilir. Bu, dəyişikliklər və qeyri-müəyyənlik dövrüdür, çünki uşaq öz-özünü 
axtartır. Onun xarici görünüşü, nəzərləri, dəyərləri dəyişir. 

Bəzən yeniyetməlik dövründə olan uşaq özünü şişman hiss edir ki, bu 
da ümumi təəccübə səbəb olur. Təbii ki, hər kəs gözəl, dəbli və müasir 
görünmək, zahiri görünüşünə qayğı göstərmək istəyir və bunda pis heç nə 
yoxdur. Amma yeniyetmələr bəzən “problemi” həll etmək üçün müraciət 
etdikləri sərt pəhriz bir çox ciddi pozuntulara səbəb ola bilər, o cümlədən 
anoreksiyanın və bulimiyanın. Onlar qızlar və oğlanlar arasında da aşkar 
oluna bilərlər (daha çox qızlarda özünü göstərir). 

Sərt pəhriz nəticəsində isə uşaq çəkisini çox itirməyə başlayır və bunun 
bərpasına da çox səy göstərmək lazım gəlir. Anoreksiya hallarının 
əksəriyyəti ölümlə nəticələnir. 
Ekstremal dieta insan orqanizmini və onun sağlamlığını dağıdır,  amma 
dəyən ziyan daha çox böyük olur. 

Tənqidi, mürəkkəb, keçid, cinsi 
yetişkənlik dövrü

Yeniyetmə – nə balaca deyilsən, 
amma – yekə də deyilsən!

Uşaqlıq Yeniyetməlik dövrü 12-14 yaşından 17 yaşına qədər Gənclik

Anoreksiya 
həzmin pozulması 
formasıdır və bu 
zaman insanın 
iştahası zəifl əyir 
və bu da öz 
növbəsində, 
metabolizm 
(maddələr 
mübadiləsi) 
probleminə gətirib 
çıxarır.

Anoreksiya xəstəliyinə 
yoluxmuş insan  
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34 YENİYETMƏLİK YAŞINDA DİETA 

Bulimiya xəstəliyinə yoluxan insanların əksəriyyətini on beşdən iyirmiyə 
qədər qızlar təşkil edirlər. Anoreksiya xəstəliyinə yoluxanlar kimi, bunlar 
da yemək haqqında fi kirləşir, çəkinin artmasından qorxurlar və narahatçılıq 
doğuran vəziyyətə düşürlər. 
Depressiya və utanmaq hissini ən çox həddən artıq doyduqlarından sonra 
yaşayırlar.
Anoreksiyaya yoluxmuş xəstələrdən fərqli olaraq, bulimiya xəstəliyinə 
yoluxmuşun çəkisi normal və normaldan artıq arasında olur və bu da onlara 
öz vəziyyətlərini gizlətmək imkanını verir. 

Genetik modifi kasiya olunmuş qida  
 İnsan üçün genetik modifi kasiya olmuş qida məhsulları 
təhlükəsizdir və ya yox?

Alimlərin bir qismi bunun tamamilə təhlükəsiz  olduğunu düşünürlər, çünki 
bioloji mühəndislik metodlarının tətbiqi kənd təsərrüfatı mədəniyyətlərinə 
faydalı xassələr qazandırır. Onlar yüksək keyfi yyətə malikdirlər, görünüşləri 
yaxşıdır və qida dəyərini daha uzun müddət saxlayırlar. Dünya bazarında 
genetik modifi kasiya olmuş qida məhsullarının miqdarı artır: soya, qarğıdalı, 
kartof, düyü və s. 
 
Alimlərin bir qismi bu fi krə qarşı çıxır, çünki genetik modifi kasiya olmuş 
qidanın istifadəsi bioloji müxtəlifl ik üçün təhlükə yaradır. Yeni xassələrə 
görə, genetik modifi kasiya olmuş bitkilər genetik modifi kasiya olmamış 
bitkilərlə müqayisədə daha rəqabət bacarıqlı olurlar. Bu da ciddi ekoloji 
pozuntulara səbəb ola bilər. Bundan başqa, insan orqanizmində təhlükəli 
maddələrin birləşməsi baş verə bilər ki, bu da həm insan, eləcə ekoloji sistem 
üçün zərərli ola bilər. 

Bulimiya həzmin 
pozulması formasıdır 
və bunu da həddən çox 
yemək xarakterizə edir. 
Yeniyetmənin çəkisi artır, 
yağlar yığılır və bu da 
müxtəlif xəstəliklərə səbəb 
olur. 
 

Genetik modifi kasiyalı 
qida  süni yolla 
yaradılmış toxumlardan 
alınır və müasir bioloji 
texnologiyaların istifadəsi 
ilə alınmış genlərdən 
ibarətdir. Bu genlər 
məhsulun miqdarını və 
ölçüsünü artırır, müxtəlif 
xəstəliklərə, gəmiricilərə 
qarşı sabitliyi artırır; 
saxlanılma müddətlərini 
artırır. Alınan məhsul 
demək olar ki, vitaminləri 
əhatə etmir.
Dieta beyinin işinə mənfi  
təsir göstərir. Diqqətin 
cəmləşməsi və sağlam 
düşüncə bacarığı azalır, 
beyində davam edən 
proseslər zəifl əyir, baş 
ağrısı və yatmaq istəyi 
yaranır. 
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İnqredient –
nəyinsə tərkib
hissəsi.

Emulqator – 
qida əlavəsi. 
Həyat üçün 
təhlükəli və 
təhlükəsiz
emulqatorlar 
mövcuddur. 

Həddən artıq kiloqramlardan azad olmaq üçün ən yaxşı dieta: 
 ● Zərərli ərzaqlardan boyun  qaçırın: çipslər, şirin qazlı sular, 

yarımfabrikatlar.
 ● Un məmulatlarını və şirniyyatı məhdudlaşdırın (həftədə bir və ya iki dəfə 

dadmaq olar, amma bunlar qidanın əsas hissəsini təşkil etməməlidirlər).
 ● Faydalı ərzaqlarla qidalanın: meyvə, tərəvəz, süd məhsulları, balıq, dənli 

bitkilər, taxıl bitkiləri və s. 
 ● Təmiz havada gəzin, hərəkət edin, məşq edin. 

UNUTMAYIN 

 ● Bu və ya digər ərzağın etibarlılıq müddəti nə qədər çox olarsa, bir o 
qədər də çoxlu miqdarda müxtəlif sağlam olmayan inqredientlərdən 
ibarət olur və qaraciyərə də bir o qədər çox zərər yetirir. 

 ● Düzgün qida insanın sağlamlığının başlıca şərtidir. Qidadan zülallar, 
yağlar, karbohidratlar, vitaminlər, mineral maddələr (həddən çox olmaz,  
düzgün proporsiyalarla olar) kimi zəruri maddələri kifayət miqdarda 
qəbul etməliyik. Qidanın gündəlik rasionunun 60%-ni vitaminlərdən 
ibarət natural tərəvəz və meyvə təqdim etməlidir. Yaxşı olardı ki, 
qalan məhsullar təhlükəsiz əlavələrlə (emulqator) hazırlansın və ya 
ümumiyyətlə, ondan ibarət olmasın. 

TAPŞIRIQ

Növbəti devizlə ziyafət təşkil edin – „Sağlam qida dadsız yeməyi bildirmir”. 
Ziyafətdə qonaqları və bir-birinizi sağlam qida prinsiplərinə riayət etməklə 
hazırlanmış  xörəklərə qonaq edə bilərsiniz. 
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35 ADDİKTİV DAVRANIŞ

MÜZAKİRƏ EDİN

 ● Şagird kompüterdən necə istifadə edir? 
 ● Uşaqlar kompüter arxasında nə qədər vaxt keçirirlər?
 ● Kompüter asılılığı nəyi bildirir?  
 ● Kompüter arxasında düzgün işləmədiyimiz halda alınan problemlərlə 

mübarizə apara bilərikmi və ya yox?  

Alimlər insanların fi ravanlığı üçün kompüter yaratmışlar, amma bəzən 
uşaqlar və ya böyüklər kompüterdən sui-istifadə edirlər. 

Görmə qabiliyyətinin gərginləşməsi  
Uzunmüddətli kompüter oyunları gözlər üçün çox zərərlidirlər. Onları 
gözlərin qatili adlandıra bilərik.  

Fəqərə sütunun əyilməsi  
Məhdudiyyətli poza bədəni müəyyən mövqe almağa və iş başa çatana qədər 
onu dəyişməməyə məcbur edir.  Bu cəhətdən kompüter ən təhlükəlidir, 
nəinki televizor. Televizor arxasında sərbəst hərəkət etmək olar. 

Psixi yüklənmə 
Kompüter avtomobili idarə etməkdən az diqqət tələb etmir. Maraqlı oyunlar 
isə böyük gərginlik tələb edir. 

 Addiksiya 
zərərli vərdişə 
olan yanaşmadır, 
insanın müəyyən 
işə olan istəyidir. 
Məsələn, kompüter 
oyunlarından asılılıq, 
sosial şəbəkələrdən, 
tütün və alkoqoldan 
asılılıq və s. 

V-VII sinif şagirdləri üçün – 20 dəq. 
VIII-IX sinif şagirdləri üçün  – 25 dəq.
X-XI sinif şagirdləri üçün– 50 dəq. 
(15 dəqiqəlik tənəffüslərlə)
Böyüklər üçün – ən çoxu 2 saat.

Kompüterlə iş 
müddəti 
olmalıdır:   
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 Nə üçün addiksiya təhlükəlidir? 

Kompüterə bağlanmış üşağın ciddi maraqları, hobbisi yoxdur, onun dostları 
da olmur, daim kompüter arxasında oturmaq istəyir, monitorda baş verən 
hər şeyi izləyir, kimsə onu çağıranda acıqlanır, valideynlərin qadağalarını 
eşitmir, hərəkət etmir, dostları ilə oynamaq  istəmir, kitab da oxumaq istəmir. 
Məhz bu da kompüter asılılığı adlanır. Uşaq real münasibətləri virtualla 
əvəz edir. Onun ailə üzvləri və dostları ilə əlaqə saxlamaq istəyi olmur. 
Həyətə oynamağa, gəzməyə düşmək istəmir. Yuxudan duran kimi kompüter 
arxasında oturur və buna görə də bir çox hallarda yuxu və qida rejimi 
pozulur, xasiyyəti dəyişir və s. Bütün bunlar müəyyən vaxtdan sonra ağır 
psixoloji və fi zioloji problemlərin səbəbinə çevrilə bilərlər. 
Amma uşaq öz bağlılığını etiraf etmir və bunu həvəs adlandırır. Belə bir 
insanlara təcili yardım lazımdır. Sosial şəbəkələrdən, kompüter və mobil 
telefondan, qumar oyunlarından insanın asılılığı əsəb pozuntusu, fi ziki fəallıq 
istəyinin azalması, yeməyin və yuxunun pozulması və s. kimi xəstəliklərə 
səbəb ola bilər.
Kompüterdən asılılıq zəncirini qırın! Real oyunlara keçin. Həyətinizdə 
futbol, basketbol və s. oyunlar oynayın. Bütün bunlardan zövq aldığın 
halda, monitordan daha asanlıqla ayrılacaqsan və real həyatını daha çox 
planlaşdıracaqsan. 
Əlbəttə ki, 21-ci əsri müasir texnologiyalarsız təsəvvür etmək çətindir, 
amma çıxış yolu vaxtın müəyyən edilməsi və hərəkətinizin maraqlandığınız 
fəallıqlarla əvəz edilməsidir.  

Kompüter 
asılılığı 
addiktiv 
davranışın 
növlərindən 
biridir və 
gündəlik 
həyatdan 
qaçmaq cəhdi
ilə əlaqəlidir.
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35 PRAKTİKİ İŞ 

Oturaq həyat qaydasını fi ziki fəal həyat qaydası ilə dəyişin!

Sağlamlığın yolu  – İdman 
Sağlamlığının qayğısına qalan insan idmanı seçir!

 Xəstəliklərin prevensiyasına xərclənən vəsaitlər müalicəyə 
xərclənən vəsaitlərdən azdırmı?

Bir çox hallarda çoxlu səbəblər axtarıb tapırıq ki, fi ziki yüklənmədən 
uzaqlaşaq. Bu səbəblərdən bəziləri:

 ● Vaxtım yoxdur. 
 ● Yorulmuşam.
 ● Başlamaq üçün çox böyüyəm. 
 ● Bir az şişmanam.
 ● Bir az arığam.  

Halbuki hər hansı bir xəstəliyin müalicəsinə daha çox vaxt və məbləğ 
lazımdır, fi ziki hərəkət isə çox xoş və faydalıdır. 

 Nə üçün idman? 

 ● İdman cəmiyyəti bir ideya ətrafında birləşdirə, insanları nailiyyətə və 
qələbəyə istiqamətləndirə bilər.

 ● İdman cərəyandır!  İdman nəinki faydalı, eləcə də zəruridir. İdman 
insanın sağlamlığını və xasiyyətini də möhkəmləndirir. İdmanla məşğul 
olan insanlar daha intizamlı, dözümlü və cəsur olurlar.
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 ● İdman edənin gözəl və zirək bədəni olur!  Onun sümükləri möhkəmdir, 
əzələləri isə - güclü! Onun ürəyi daha enerjili çalışır, beyini isə hər şeyi 
yaxşı yadında saxlayır!

 ● İdman əqli bacarıqları da inkişaf etdirir. Qrupda işləməyi, nəticələrə can 
atmağı öyrədir və müsbət emosiyalar gətirir.  

 ● İdman stresə, pis əhval-ruhiyyəyə, depressiyaya üstün gəlməkdə yardım 
edir. Yaxşı formada olan insanlar xəstəliklərə, viruslara tabe olmurlar. 

 ● İdman insanlara çətin həyat vəziyyətlərində yardım edir. İdmanla məşğul 
olanlar arasında siqaret çəkənləri, alkoqol və narkotik istifadəçilərini 
tapa bilməzsiniz. İdman insanın iradəsini möhkəmləndirir. 

 ● İnsanların müxtəlif travma və ya qəzadan sonra güclərini idman vasitəsilə 
topladıqları faktları məlumdur. Kiçik qələbələr onlara yardım edir və 
irəliləyişlərinə təkan verirdi. Paraolimpiya oyunları və yarışmaları məhz 
bunun sübutlarıdır. 

 ● İdman nailiyyət əldə etmək üçün qurban verməyi öyrədir. Bir çox 
idmançılar təsdiq edirlər ki, məhz idman onları şəxsiyyət kimi 
formalaşdırmışdır.

MÜZAKİRƏ EDİN 

1. Nə üçün və necə müxtəlif əməllər addiktiv davranışa çevrilirlər? 
2. Xoşagəlməz təklifl ərə “yox” necə deyim?
3. Nə üçün konkret insanın addiktiv davranışı bütövlükdə 

cəmiyyətin problemi olur?
4. Fiziki fəallıq özünü bərqərar etməkdə necə yardım edə bilər?

Paraolimpiya 
oyunları– olimpiya 
oyunlarına bənzər 
olaraq məhdud 
imkanlı insanlar üçün 
beynəlxalq idman 
yarışmasıdır. Dörd 
ildə bir dəfə keçirilir. 
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35 PRAKTİKİ İŞ 

Debatlar

Sosial şəbəkələr şagirdlərin çalışmasına mane olurlar!
İnternetin inkişafı ilə yanaşı, milyardlarla insan üçün yeni informasiya 
resursu və xidməti əlçatan oldu, məsələn, sosial şəbəkələr. Dünyanın ən 
məşhur sosial şəbəkəsi olan Facebook-un milyonlarla istifadəçisi var və 
bunların da beşdə biri 13-17 yaşlı yeniyetmələrdir. Halbuki qeyd edilən 
şəbəkənin administrasiyası 18 yaşına qədər gənclərin şəbəkəyə üzvlüyünü 
qadağan edir. 
Bəziləri düşünürlər ki, sosial şəbəkələr şagirdlərə təlimlərində mane olurlar. 
Bu fi kirlə razılaşmayan insanlar var. Çalışın ki, hər iki mövqeni sübutlarla 
əsaslandırasınız. 
Özünüzü qiymətləndirin: nə qədər nailiyyətli bir natiq idiniz, sübutlarınız nə 
qədər güclü və məntiqi idi. 

Kompüteri, televizoru 
söndür və hərəkət et!
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36-37ZƏRƏRLİ VƏRDİŞLƏR 

Tütün 
Müasir şərtlərdə alkoqol, nikotin və narkotik böyük təhlükəni əhatə edir. 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, bu problemlər artıq 
tibbi və  ya mənəvi şəkildə deyillər. Onlar planetin bütövlükdə əhalisinin 
sağlamlığı və təhlükəsizliyi üçün təhlükə yaradır, hər bir ölkənin 
inkişafına, fi ravanlığın artmasına təsir göstərirlər. Qorxulu xəstəliklərə 
səbəb olurlar.

Siqaret çəkmək və alkoqoldan istifadə etmək bir çox insanın həyatına 
dərin iz salmış və gündəlik hala çevrilmişdir. Son 20 il ərzində 25 yaşına 
qədər gənclər arasında ölüm 8 dəfə çoxalmışdır. Əsas qatillər isə alkoqol, 
narkotik və siqaretdir. Siqaret çəkənlərin ömürləri ortalama 10 il azalır, 
alkoqol istifadəçisinin isə - 15 il. Buna görə də zərərli vərdişlərdən boyun 
qaçırma problem aktual qalır. 

Tütün tüstüsü 
Udduğunuz siqaret tüstüsü tənəffüs yollarından keçir (burun və ağız, 
udlaq, traxeya, bronxilər) və onların selikli qişalarının qıcıqlandırılmasına 
və iltihabına səbəb olur. Məlumdur ki, tütünün tüstüsündə 4000-dən çox 
kimyəvi təhlükə mövcuddur və bunların əksəriyyəti xərçəng və başqa 
onkoloji xəstəliklərə səbəb olur. Bütün tənəffüs yollarını keçdikdə, tütünün 
tüstüsü qatran şəklində yığılır. Sonra ağciyər toxumalarına və limfa 
vəzilərinə keçir və siqaret çəkənlərin ağciyərlərini qara rənglə bürüyür. 
Həkimlərin təsdiq etdikləri kimi, tütünün tüstüsü siqaret çəkənin sağlamlığı 
üçün az zərər yetirir, nəinki siqaret çəkməyən üçün. Məsələn, mədə 
xərçənginə yoluxmuş insanların əksəriyyəti siqaret çəkmirlər. Sadəcə, onlar 
hər gün siqaret çəkənlərin ətrafında olurdular. Xəstələrin rentgen şəkillərində 
aydın şəkildə görünür ki, tütün tüstüsünü bir dəfə udmaqla ağciyərin 
divarları dağılır. Alimlər təsdiq edirlər ki, çıxış birdir: ya maska ilə gəzmək 
lazımdır və ya siqaret çəkənlərin ətrafında durmamaq lazımdır. 

Tütün məmulatı – 
hazırlanması üçün 
xammal şəklində
 tütün yarpaqlarından 
istifadə edilən 
məmulat. Çəkmək, 
çeynəmək, qoxula-
maq üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Bütün 
bu məhsulların 
tərkibinə nikotin
daxildir və bu da 
çox asılılığa səbəb 
olur. 

Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının 

məlumatlarına 
görə, hər il tütün 
istifadəsindən 3 

milyon insan ölür!

3 milyon insan 
alkoqolizmdən ölür!
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36-37 ZƏRƏRLİ VƏRDİŞLƏR

Bunu udarsanmı?

BU MARAQLIDIR

Tütünün tarixi 
XVI əsrə qədər Avropada tütün haqqında heç nə bilmirdilər. 1492-ci 
ildə ispan dənizçiləri Xristofor Kolumbun yoldaşları, Amerikadan tütün 
gətirdilər. Siqaret çəkmə mərasimi hindilər arasında rəmzi əhəmiyyət kəsb 
edirdi. 
Avropada tütünün geniş yayılmasına baxmayaraq, bir çox ölkələrdə 
tezliklə qadağan edildi. Santyaqoda 1692-ci ildə 5 rahib tütünə görə sərt 
cəzalandırıldılar. 
Türkiyədə tütün istifadəsinə Quran qanunlarının pozuntusu kimi baxılırdı: 
insanı şallaqlayır və ulağa mindirib Konstantinopol küçələrində gəzdirirdilər, 
yanğınlardan sonra isə tütün çəkənləri kütləvi şəkildə cəzalandırırdılar. 
İranda kim tütün çəkməyə cəsarət edərdisə, ağız-burunlarını əzərdilər, tütün 
alverçilərini isə ocaqda yandırırdılar.

Siqaret çəkmə

METAN 
Ayaqyolundan qaz

QEKSAMİN 
Alovlandırma vasitəsi 

TOLOUL
Sənaye məhlulu

ASETON
Sənaye məhlulu

ASETON
Sənaye məhlulu

KADMİA
Akumulyator

AMMİAK
Ayaqyolu 

təmizləyicisi

RADON
Radiaktiv NİKOTİN 

Pestisid

BUTANOL
MəhlulTURŞU

Mum
QATRAN
Yolun səthi

METANOL 
Raket yanacağı

SİANİD TURŞUSU
Zəhər
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Sağlam və siqaret çəkən insanın ağciyərləri

Siqaret çəkənlər arasında ən çox yayılmış xəstəliklərdir:  
ağciyər xərçəngi, insult, böyrəklərin, mədə-bağırsaq, sinir sistemi xəstəliyi, 
yaddaşın və diqqətin zəifl əməsi, əmək qabiliyyətinin zəifl əməsi, aqressivlik, 
qıcıqlanma, saçın kobudlaşması və tökülməsi, dişlərin saralması, dad 
hislərinin pozulması, “xroniki yorğunluq sindromu”, siqaret çəkənin sifəti, 
dərisi, dişləri dəyişir.

Son dövrdə nikotinin istifadəsi ilə bağlı qaydalar ciddiləşmişdir. 
Qanunla qadağan edilir: 

 ● İctimai toplantı yerlərində siqaret çəkmək;
 ● Təhsil müəssisələrinin yaxınlığında siqaret alveri;
 ● Qayda təsis edilmişdir ki, buna əsasən də siqaretin satışına icazə verilən 

mağazada tütün gizli, pərdə və məhəccər arxasında yerləşdirilməlidir.
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36-37 ZƏRƏRLİ VƏRDİŞLƏR

MÜZAKİRƏ EDİN

 ● Çoxdan məlumdur ki, siqaret çəkmək və alkoqollu içki içmək zərərlidir. 
İnsanlar, o cümlədən, uşaqlar nə üçün tütündən və alkoqoldan (xüsusilə 
də pivədən) istifadə edirlər?

 ● Zərərli vərdişlərin səbəbləri (motivləri) və nəticələri nədir?
 ● Zərərli cazibədən özümüzü necə qoruyaq? 
 ● Bu xəstəliklərin qarşısını almaq üçün hansı tədbirləri təklif etmək olar? 

TAPŞIRIQ

Tədqiqat keçirin ki, icmanızda nikotinlə bağlı yuxarıda qeyd edilən 
qaydalara nə dərəcədə əməl edilir. Növbəti dərsdə kiçik hesabatı təqdim 
edin. Pozuntuların aşkar edildiyi halda fi kirləşin ki, mövcud qanunu necə 
advokatlaşdırmaq olar. 

Spirtli içki
Spirtli içkinin istifadəsi nəticələri  
Psixi və əsəb pozuntusu (həddən çox yorğunluq, çaşqınlıq, qıcıqlanma, 
aqressivlik) 

 ● Beyin hüceyrələrinin ölməsi  
 ● Ürək-damar xəstəlikləri, infarkt  
 ● Mədə-bağırsaq traktının xəstəliyi  – hepatit, sirroz, qastrit, xolesistit
 ● Hamiləliyə təsirin göstərilməsi (uşağı itirmək, erkən doğuş)  
 ● Daimi yorğunluq hissi 
 ● İmmunitetin zəifl əməsi  
 ● Erkən qocalıq (xüsusilə də qadınlarda)
 ● Vəzlərin vəziyyətinin pisləşməsi  

MÜZAKİRƏ EDİN

Yeniyetmələrin 40%-i düşünür ki, pivə istifadəsi sağlamlıq üçün zərərli 
deyil. Bu fi kirlə razısınızmı ki, pivə spirtli içkilər arasında ən təhlükəsizidir?

Siqaret çəkmə
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Pivə təbii alkoqollu içkidir və bunun müxtəlif növlərində alkoqol tərkibi 
2-dən 10%-ə qədər olur, belə ki, 1 şüşə arağın istifadəsi 8 şüşə pivənin 
istifadəsinə bərabərdir, bu da onu bildirir ki, orqanizmə eyni miqdarda 
alkoqol düşür. Spirt güclü zəhərləndirici maddədir. O, təkcə sərxoşluğa və 
asılılığa səbəb olmur, eləcə də orqanizmə dağıdıcı təsir göstərir. 
 
Həkimlər nəticəyə gəliblər ki, digər alkoqollu içkilərlə müqayisədə, pivə 
içdikdə, xroniki alkoqolizm 3-4 dəfə sürətlə inkişaf edir. Buna görə də 
insanların toplaşdıqları yerlərdə pivə içmək tez-tez qarışıqlıqla, zorakılıqla, 
bəzən də ölümlə başa çatır.
Pivədən asılılıq insanın pis vəziyyətə düşməsinə səbəb olur ki, bunu da 
bəzən küçədə, binanın girişində, küçədə görə bilərsiniz.

Alkoqoldan istifadə etmək faydalıdır – bu, mifdir və həqiqətə uyğun deyil. 
Bu cür mifl ər, təəssüfl ər olsun ki, çoxdur. Onlardan bir neçəsi ilə tanış olaq.

I mif: alkoqol yorğunluğu götürür. 
Belə bir fi kir xəyaldan başqa bir şey deyil. Obyektiv şərtlərə uyğun olmayan 
yüksək əhval-ruhiyyədə insanda boşalma (relaksasiya) hissi yaranır. 
Alkoqolun təsiri bitir, gərginlik isə davam edir.

II mif: şənlik üçün mütləq alkoqol qəbul etmək lazımdır. Alkoqol təsirinin 
altında şənlik narkotik  həyəcanın I mərhələsidir. Həyəcanı boğulma, ümumi 
xəyal qırıqlığı, baş ağrısı əvəz edir.

III mif: xüsusilə soyuq iqlimdə alkoqol bədəni isidir.
Alkoqolun soyuq havada istifadəsi bir çox hallarda ölümlə başa çatır. İnsan 
sərxoş olanda, onun qan damarları genişlənir. İnsan istiləndiyini hesab 
edir. Həqiqətdə isə orqanizmin temperaturu düşür və dəri məsamələri 
geniş olduğuna görə, soyuqlama daha sürətlə baş verir. Belə bir vəziyyətdə 
orqanizmin donması ölümə də səbəb ola bilər. 
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36-37  

“Yetkinlik yaşına çatmayanların alkoqollu içkilərdən və tütündən müdafi əsi” 
qanunu qadağan edir:

 ● Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün alkoqollu içkilərin, pivənin və tütünün 
satışını.

 ● Yetkinlik yaşına çatmayan tərəfi ndən alkoqollu içkilərin, pivənin və 
tütünün satışını.

 ● Alkoqollu içkilərin, pivə və tütünün təhsil, təlim-tərbiyə müəssisələrində 
və onların yaxınlığında satışını.

 ● Müvafi q müəssisənin rəhbərləri qadağa haqqında göstərişi əyani yerdən 
asmalıdırlar.

Narkotik
Tibbi nöqteyi-nəzərdən, narkotiklərin təyinatı əməlliyyatlar və ağır 
xəstəliklər zamanı ağrı hissinin azaldılmasıdır. 
 Orqanizm narkotikə çox tez vərdiş edir. Narkotik insanın düşüncəsini 
dəyişir, hallüsinasiyalara, sayıqlamalara, xülyalara səbəb olur. 
Narkotikdən asılılıq tez-tez ölümcül xəstəliklərə səbəb olur. 
Alkoqolizm və narkotik asılılığı problemi yeni deyil. Narkotik çəkən 
gənc 25 yaşında artıq formalaşmış bir narkoman olur. Onun psixikası 
formalaşmamışdır, müalicəsi isə çətin olur.

Narkotik– 
bitki və kimyəvi 
mənşəli kimyəvi 
maddələr. 
Onların 
istifadəsi 
narkotik 
sərxoşluğa 
səbəb olur. 
Qeyri-tibbi 
məqsədlə 
narkotikdən 
istifadə edənlər 
narkomanlar 
adlanırlar.

MÜZAKİRƏ EDİN

 ● Sizin fi krinizcə, nə üçün insan alkoqoldan, nikotindən və narkotikdən 
istifadə edir? 

 ● Risk altında olan gənclərə necə yardım edə bilərik?

ZƏRƏRLİ VƏRDİŞLƏR
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TAPŞIRIQ

Birini seçin.
İnşa yazın.
1. Nikotinin zərərli təsiri haqqında. 
2. Alkoqolun zərərli təsiri haqqında. 
3. Narkotikin zərərli təsiri haqqında.

Narkotikə qarşı dörd 

“yox”!

I qayda:  hər hansı bir doza ilə, hər hansı bir vəziyyətdə və mühitdə 
hər zaman istənilən narkotik maddəyə qəti şəkildə “yox” deyin! Hər 
zaman yalnız “yox!”

II qayda: çalışın ki, gündəlik faydalı işinizdən (oxumaq, idman, 
rəsm, rəqs, musiqi, təbiətdə istirahət və s.)  zövq almaq qabiliyətini 
formalaşdırmalısınız. Bu onu bildirir ki, bekarçılığa, maraqsız və 
darıxdırıcı həyata qəti  “yox!” deyəsiniz.
Belə ki:  bekarçılığa “yox!”.

III qayda: Həyatımızda dostları seçmək qabiliyyəti ən çox önəm 
daşıyır. Öz fi krinizə hörmətlə yanaşın və narkotik təklif edən 
yoldaşlarınızın təsiri altına düşməyin. 
Narkotikdən istifadə edən kampaniyaya “yox!” deyin.

IV qayda: narkotikin dadına baxmaq təklif ediləndə, öz 
utancaqlığınıza və tərəddüdünüzə  “yox!”  deyin. Həyat daha 
əzizdir! Narkomanlar elə bir yol seçirlər ki, bununla da hər bir insani 
xassələrdən məhrum olurlar. 
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38 TƏHLÜKƏSİZ MƏİŞƏT

Son zamanlar evlərdə qazla zəhərlənmə halları çoxalmışdır. Bu hallar bir çox 
insanın həyatına son qoymuş, bir çoxunun sağlamlığına ziyan yetirmişdir. 
Qaz yığıldıqda partlayış təhlükəsi olan qarışıq əmələ gəlir. Buna görə də, 
özünün və ətrafdakıların təhlükəsizliyi üçün təbii qazla çalışan məişət 
cihazlarının təhlükəsiz istifadəsi qaydalarına əməl etmək lazımdır.

UNUTMAYIN

 ● Təbii qazla çalışan cihazları mütəxəssis quraşdırmalı və təmir etməlidir.
 ● Yanan qaz sobasının yaxınlığındakı pəncərə bir az aralı olmalıdır.
 ● Qazla işləyən cihazları gecə işlək vəziyyətdə qoymaq olmaz.
 ● Uşaqlara təbii qazda işləyən cihazlarla oynamağa icazə verməyin. 
 ● Təbii qaz cihazlarının işlədiyi otaqda yatmayın. 
 ● Təbii qazın alovu yasəmən rəngində olmalıdır, sarımtıl çaları 

olmamalıdır. 
 ● Otağı qızdırmaq üçün qaz sobasından istifadə etməyin.
 ● Qaz sobası və təbii qazla çalışan başqa cihazların işi bitən kimi onları 

söndürməyi unutmayın.

Qazın qoxusu aşkar edilən kimi 
 ● Mətbəxdə təbii qaz yığılmışdırsa, zəhərlənmənin qarşısını almaq üçün, 

üzünüzü suda isladılmış dəsmalla örtün, mətbəxə keçin və qazın 
çatdırılma mənbəyini bağlayın. 

 ● Heç bir halda işığı yandırmayın. İşıq yandığı halda, onu söndürməyin, 
çünki söndürdükdə əmələ gələn qığılcımlar partlayışa səbəb ola bilərlər. 

 ● Elektrik qurğularını işə salmayın, kibriti yandırmayın, elektrik zəngindən 
istifadə etməyin.
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 ● Telefonla zəng etmək olmaz (telefonu söndürmək lazımdır ki, qəfi ldən 
zəng gəlməsin). Qığılcımın yaranması soyuducunun yanıb-sönməsinə 
səbəb ola bilər. 

 ● Dərhal otağın havasını dəyişin: yaxşı olardı ki, hər tərəfdən pəncərələri 
açasınız;

 ● yalnız otağın havasını dəyişdikdən sonra qaz qəza xidmətinə zəng vurun 
– tel. 114 və ya  təcili yardım nömrəsinə  – 112

Təbii qazın qoxusunu evin qapı girişində hiss etdiyiniz halda: 
 ● dərhal bunun haqqında qonşulara və qəza xidmətinə bildirin; 

mütəxəssislər gələnə qədər qonşulara deyin ki, müvəqqəti lifti 
söndürsünlər;

 ● qonşuları xəbərdar edin ki, elektrik zəngindən istifadə etməsinlər;  
 ● girişdə olan bütün qapı və pəncərələri açıq qoyun ki, maksimal olaraq 

havanı təmizləyəsiniz;  
 ● mütəxəssislərin gəlişini həyətdə gözləyin.

Qazla zəhərlənmə ağır və ya yüngül ola bilər.
Yüngül zəhərlənmə zamanı insan şikayət edir:  

 ● güclü baş ağrısından
 ● ürək bulanması və qusmadan 
 ● insanın ağlı başında olsa da, keyləşmiş olur
 ● baş gicəllənməsindən və huşunu itirməkdən  
 ● öskürəkdən

Təcili yardım göstərildikdə, mütləq zərərçəkmişi təhlükəli zonadan 
çıxarmaq, təmiz havanın çatdırılmasını (şüşəni, pəncərəni, qapını açmalıyıq) 
təmin etmək lazımdır; huşunu itirmədiyi halda, tünd qəhvə, çay, itburnu çayı 
vermək lazımdır. Təcili yardım briqadasını çağırmalıyıq.
Xəstənin ağlı başında olduğunda, ehtimal ki, onun həyatı üçün heç bir 
təhlükə yoxdur, amma yenə də həkim məsləhəti lazımdır.

TAPŞIRIQ

 ● Çöldən gələn qaz borusunun evdə bağlandığı yeri axtarın. Lazım 
olduğunda, vaxta qənaət etmiş olarsınız.

 ● Qaz iyisi aşkar olunduğunda davranış qaydalarını ailə üzvləri, qonşularla 
tanış edin.
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PRAKTİKİ İŞ39

Layihə: Sağlam həyat qaydasının məktəbdə/cəmiyyətdə yayımlanması 
 ● Məktəbinizdə və ya yaşadığınız məntəqədə sağlam həyat qaydasının lobbiləşdirilməsi 

üçün hansı töhfəni verə bilərsiniz? 
 ● Qruplarda birləşin və bir neçə layihəni fi kirləşin ki, bunlar da gənclər arasında 

sağlam həyat qaydası haqqında məlumatlandırılmanın artmasına dəstək verəcəkdir. 
Məlumatlandırıcı-maarifl əndirici kampaniya planlaşdırın. 

 ● Layihələrinizin ideyaları ilə məktəb müdiriyyəti və yerli özünüidarəetmə ilə paylaşa 
bilərsiniz. 

 ● Fikirləşin ki, onlar layihə ideyasının həyata keçirilməsində necə yardım edə bilərlər.
 ● Layihəni həyata keçirin və nəticələri sinfə təqdim edin. 
 ● Müxtəlif növdə addiksiyanın qarşısının alınması məqsədilə baner/poster/sosial reklam 

hazırlayın. 

Sağlam həyat qaydasına necə əməl edirsiniz?  
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40-41ERKƏN NİKAH

MÜZAKİRƏ EDİN

 ● Erkən nikah müasir dövrümüzdə elə də nadir hal deyil. Nə üçün belə 
olur? Yaxşıdır və ya pis? 

 ● Erkən evlənən uşaqların hansı problemləri vardır?
 ● Dövlətin bu məsələyə olan yanaşması necədir? Sizin? 

Evlilik yaşı
18 yaşına çatmamış insanın evliliyi erkən nikah hesab edilir. Bunu həmçinin 
“uşaqların evliliyi” və ya “məcburi evlilik” adlandırırlar. Yaşından irəli 
gələrək, 18 yaşına qədər şəxs evliliyə sərbəst, əvvəlcədən düşünülmüş 
razılıq verə bilməz. 

Gürcüstanda 
evlilik yaşı kimi 
18 yaş müəyyən 
edilmişdir. 

BU MARAQLIDIR

 ● 2011-dən 2013-cü ilin yanvar ayına qədər 7367 qız baza pilləsini başa 
çatdırana qədər təhsilini yarımçıq qoymuşdur (VII-IX sinifl ər). Buna 
səbəb erkən nikah olmuşdur. 

 ● Şərqi Avropa ölkələri arasında Moldovada (19%) və Türkiyədə (14%) 
olduğu kimi, Gürcüstanda da erkən evliliyin göstəricisi yüksəkdir. 

* Dərsdə istifadə olunmuşdur: Xalq müvəkkilinin məruzəsi: 
„Erkən yaşda evliliyin qarşısının alınması üçün” 
www.ombudsman.ge

QRUPLARDA İŞLƏYİN

 ● Aşağıda verilən mətnlə tanış olun. Onun istifadəsi ilə uşaqların hüquqları 
konvensiyasını təhlil edin. 

Ayırd edin ki, erkən evlilik halında hansı hüquqlar pozulur. Erkən 
evlilik təcrübəsi etnik mənsubiyyətə, dinə və regionlara əsasən fərqlənir. 
Məsələn, valideynlərin məcburi/sövdələşmə yolu ilə evləndirmə halları 
daha çox regionlarda yayılmışdır.  Bəzi regionlarda qadın təhsilinə və 
onun cəmiyyətdə roluna laqeyd yanaşılır və qızlar da yeganə seçimi erkən 
evlilikdə görürlər. 

Evliliyə məcbur 
etmək 

cinayətdir!

Uşağın 
hüququ var 
ki, zorakılıq 

və istismardan 
müdafi ə 
edilsin!

*
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40-41  
ERKƏN NİKAH

Erkən evlilik halında həm oğlanlar, eləcə də qızlar tez-tez məktəbdə 
təhsillərini yarımçıq buraxmaq məcburiyyətində qalırlar ki, işə başlasınlar 
və ya ev işləri ilə məşğul olsunlar. Təhsilin yarımçıq buraxılması gələcəkdə 
işsizliyə, iqtisadi problemlərə, öz hüquqları haqqında məlumatın azlığına, 
iqtisadi tabeçiliyə səbəb olur və bütün bunlar zorakılığın əsasını təşkil edə 
bilər. 
Dünyada erkən nikahda olan oğlanların sayı qızların sayından qat-qat azdır. 
Bundan başqa, erkən nikahda olan qızlar zorakılıq və cinsi təsirin təhlükəsi 
altında olurlar.

18 yaşına qədər evlənmiş qadın uşaq dünyaya gətirəndə, onun özünün və 
körpənin sağlamlığı üçün təhlükə yaranır: orqanizm uşaq dünyaya gətirməyə 
hazır olmur, buna görə də ana və övladın ölüm halları tez-tez baş verir. 
Dünyada hər il 15-19 yaşına qədər 70 000 qız hamiləliyin və ya doğuşun 
ağırlaşması nəticəsində ölür. 
Uşaq düşünülmüş qərar qəbul etmək üçün çox hazırlıqsız olur. Onun seçim 
etmək hüququndan faydalanmaq imkanı yoxdur.  Bunun üçün erkən nikahın 
çox hissəsi zorun tətbiq edilməsidir. Qaçırılma halları da çoxdur. Uşaqların 
evlənmə ənənələri də mövcuddur. Gürcüstanın bəzi bölgəsində qızları erkən 
yaşında ərə getməyə həvəsləndirirlər.

Uşağın təhsil 
hüququ 

pozulmuşdur!

Uşağın bərabərlik 
hüququ 

pozulmuşdur!

Uşağın sağlamlığın 
müdafi əsi hüququ  

pozulmuşdur!

Uşağın seçim 
etmək 

hüququ 
pozulmuşdur!

Erkən nikah nə üçün zərərlidir?

Təhsili 
davam 

etdirmək və iş 
axtarmaq 

çox çətin olur.

Uşağın 
orqanizmi 

analıq üçün 
hələ hazır 

deyil.

Normal 
uşaqlığa və 
şəxsi inkişafa 

mane 
olur.

Cinsi və 
fi ziki 

zorakılığın 
yüksək 

səviyyəsi
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MÜZAKİRƏ EDİN

2017-ci ilin yanvar ayından etibarən, qanunvericilik norması qüvvəyə 
minmişdir ki, bunun əsasında da 18 yaşına çatmamış şəxslər məhkəmə 
icazəsi ilə də evlənə bilməzlər. Bununla belə, yetkinlik yaşına çatmış şəxsin 
on altı yaşına çatmamış şəxslə cinsi əlaqəsi 7-dən 9 il müddətinə qədər 
azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 

 ● Bu qanunvericilik sənədlərinə istinad edərək analiz edin ki, erkən nikah 
insan hüquqlarının pozulmasının əsasını necə təşkil edir və nə üçün onun 
şəxsi inkişafına mane olan amil hesab edilir.

Uşaq Hüquqlarının 
qorunması  və erkən 

evliliyin  qarşısının alınması 
üçün sosial xidmət agentliyinin 
(1505) və polisin qaynar xəttinə 

(112) müraciət etməlisiniz. 

UNUTMAYIN

Nikaha məcbur etmək cinayətdir. Gürcüstan qanunvericiliyinə uyğun olaraq, 
nikaha (o cümlədən, qeyri-qanuni) məcbur etmək azadlıqdan məhrumetmə 
ilə cəzalandırılır, 2 il müddətinə qədər. Yetkinlik yaşına çatmayanların 
məcburi nikahı isə 2-dən 4 il müddətinə qədər azadlıqdan məhrum etmə ilə 
cəzalandırılır.
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PRAQTIKI İŞ  42

MÜZAKİRƏ EDİN

Bu hüquqların və öhdəliklərin vaxt sütununda göstərildiyi yaşda yaranmasını 
düzgün hesab edirsiniz və ya yox? Cavabı əsaslandırın. 

TAPŞIRIQ 

İnternetin və ya başqa mənbələrin vasitəsilə başqa ölkələr haqqında məlumat 
axtarın: burada yetkinlik dövrü neçə yaşından hesab edilir və bu yaşla hansı 
hüquq və öhdəliklər əlaqəlidir?

Yetkinlik yaşına çatmış onu bildirir ki, bu yaşda 
insan bütövlükdə bütün mülki hüquqlarla və mülki 
öhdəliklərlə faydalana bilər.   Amma real olaraq, 
yetkinlik dövrü əsas mülki hüquq-vəzifələrlə 
əlaqədardır, çünki Gürcüstanda insanın yetkinlik 
yaşına qədər malik olduqları hüquq və öhdəlikləri 
də var və 18 yaşına çatanda da malik olmadıqları 
hüquqları var ki, bunlar üçün daha böyük yaşa 
çatmaq lazımdır. Bu mövzu üzrə ətrafl ı məlumat 
vaxt sütununda verilmişdir. 

yetkinlik 
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PRAKTİKİ İŞ 42

Gürcüstan vətəndaşının hüquqları – vaxt sütunu
Doğulduqda

İrs hüququ və insanın ümumi hüquqları: yaşamaq, sağlamlıq hüququ və s. 

Şəxsiyyət vəsiqəsini və pasport götürə bilərsiniz. 

14 yaşında

Şəxsiyyət vəsiqəsini götürmək məcburidir. Cinayət Məcəlləsi ilə törətdiyiniz 

cinayət üzrə məsuliyyət daşıyırsınız. Təhlükəsiz, yüngül işdə işləyə 

bilərsiniz. 

16 yaşında

Valideynlərin və ya fövqəladə xidmətin – qəyyumluq və himayədarlıq 

orqanının icazəsi ilə işə başlaya bilərsiniz (o cümlədən, müəssisə 

rəhbəri kimi).

18 yaşında

Yetkinlik yaşına çatırsınız, seçkilərdə səs verə bilərsiniz, yerli 

özünüidarəetmə orqanlarında işləyə bilərsiniz – sakrebuloda, 

meriyada, qamqeobada (sakrebulo üzvü və seçilən merdən 

başqa), vətəndaşlıq məsələnizi özünüz həll edirsiniz, 

evlənməyə tam hüququnuz var. Kişilər üçün hərbi 

xidmət borcu var. 

21 yaşında 

Sakrebulo üzvü ola bilərsiniz, mərkəzi hakimiyyət 

orqanlarında işləyə bilərsiniz. 

25 yaşında

Deputat ola bilərsiniz.

30 yaşında

Hakim ola bilərsiniz. 

40 yaşında

Prezident ola bilərsiniz.

60-65 yaşında

Pensiya  dövrü (kişilər üçün

– 65, qadınlar üçün – 60).

7-18 yaş – 
valideynlərin və 
ya onların razılığı 
ilə başqalarının 
“xərcləmək üçün” 
verdikləri vəsait 
(məsələn, pul) 
üzərində müstəqil 
sərəncam verəsiniz.

14-18 yaş – vətəndaşlığı 
dəyişdirdikdə razılığınız 
lazımdır.
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43-44 TƏBİİ VƏ MƏDƏNİ İRS

MÜZAKİRƏ EDİN

1. Sizin fi krinizcə, uşaq insanlar cəmiyyəti xaricində necə böyüyə bilər?
2. Oxşar bir halın baş verdiyi cizgi fi lmini və ya bədii əsəri yadınıza salın. 

Mədəni irs 
ölkənin və 
onun xalqının 
ənənələri, inamı 
və müxtəlif 
sahələrdə 
nailiyyətləridir: 
elmdə, 
incəsənətdə, 
məişətdə.

“Mədəni irs haqqında” Gürcüstan qanunu izah edir ki, iki növdə mədəni irs 
mövcuddur – maddi və qeyri-maddi.

Gürcüstan çox qədim mədəniyyətin və sivilizasiyanın ölkəsidir. Onun 
ərazisində 1,8 milyon il öncə artıq insanlar məskun salmışdılar. Bunu 
Dmanisidə tapılmış ən qədim insanların qalıqları təsdiq edirlər. 

Gürcülərin ən qədim siyasi ənənələrini e.ə. ikinci minillikdə Çoroxi çayı 
hövzəsində yaranmış birinci siyasi birliklər vurğulayırlar – Diaox və Kolxa. 
Bu birliklər yalnız bir neçə əsr yaşaya bilmişlər. 

Ümumiyyətlə, Kolxetidə qədim yunanların yürüşləri haqqında çoxlu 
əfsanələr məlumdur. Bunlardan ən önəmlisi Medea haqqında yunan 
əsatiridir. Medea Kolxetinin əfsanəvi çarı Ayetin kiçik qızı idi. Medea 
müalicəvi otların istifadəsini o qədər yaxşı bilirdi ki, bü gün dünya təbabəti 
onun adını daşıyır (medisina). 

Gürcü mədəniyyəti qədim zamanlardan bu günə qədər inkişaf edir, 
kamilləşirdi, bəzən də ağır taleyinə görə onun inkişafında maneələr 
yaşanırdı. Bir çox probleminə baxmayaraq, gürcü mədəniyyəti hazırkı 
vəziyyətinə gəlib çatmış və bu gün də onun qayğısına qalmaq və inkişaf 
etdirmək bizim işimizdir.  

Mədəni irs

Qeyri-maddiMaddi

İnsan tərəfi ndən və ya insanın təbiətə 
göstərdiyi təsir nəticəsində yaradılmış hər 

hansı bir növdə bədii, tarixi, memorial 
dəyərlərə malik əşya, məsələn: tikili bina, 

heykəl, rəsm əsəri, əlyazma və s. 

Şifahi ötürmələr, ənənəvi 
musiqi, rəqs, ədəbiyyat, 
teatr, nağıllar, dillər, 
mərasimlər, festivallar, 
xalq əl işləri və s.
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Tanqo – Argentina rəqsi

Şəhərin tarixi hissəsi, Roma Gürcü xalq mahnısı

Şatili - Gürcüstan

Cokonda – Leonardo Da Vinçi

Anım günü - Meksika

Maddi irs Qeyri-maddi irs
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43-44  

Katsxi sütunu: 
Katsxi kəndi, Çiatura

Alazani meşəsinin təbiəti

Martvili kanyonu

Təbii irsə aid edilir:  
 � öz-özünə yaranmış landşaftlar 

 ● elmi və ya estetik dəyəri olan geoloji və fi ziki 
törəmələr (məsələn, Katsxi sütunu)

 ● nəsli kəsilmə təhlükəsi qarşısında olan 
heyvanlardan və bitkilərdən ibarət olan ərazilər 
(məsələn, qoruqlar)

 ● mağaralar

 Hələ on doqquzuncu əsrdə İlya Çavçavadze yazırdı: “Bu gün güclərin 
gücü zəhmət, əməyə qayğının göstərilməsi və ona yiyəlik edilməsidir”.  
Əcdadlarımızın əməyi və qabiliyyəti ilə yaradılmış irsin müdafi əsi çox 
önəmlidir. Bu, hər birimizə tapşırılır: sıravi vətəndaşlara, Gürcüstanın 
qonaqlarına, hökumətə.

BU MARAQLIDIR

Bəşər tarixi ərzində, xüsusilə də XX əsrdə müharibələr bir çox tarixi 
şəhərləri məhv etmişlər. Önəmli abidələr zədələnmiş və dağılmışlar. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bütün dünyanı mədəni irsin xilası üçün 
əməkdaşlıq etməyə səsləyir. Məhz bu məqsədlə 1945-ci ildə Birləşmiş 
Millətlərin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (UNESCO) yaradıldı. 
UNESCO dünyanın mədəni irsinin bir çox abidəsini dağılmaqdan müdafi ə 
etmişdir. 

TƏBİİ VƏ MƏDƏNİ İRS
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Dünya irsi siyahısına 1703 abidə daxildir. Bunlardan üçü (Gelati monastrı, 
Msxeta tarixi abidələri, Zemo Svaneti) Gürcüstanda yerləşir. 

“Dünya irsi” termini Misirdə yaranmışdır, Asuan bəndləri tikildiyi zaman 
Nil çayı yaxınlığındakı meşəlikdə yerləşən Qədim Misirin ən qədim 
abidələrindən biri olan – Əbu Simbel məbədi üçün təhlükə yarandı. 
UNESCO onu xilas etmək üçün beynəlxalq kampaniya təşkil edib 
beynəlxalq cəmiyyətə təkan verdi ki, abidənin müdafi əsini maliyyələşdirsin. 
UNESCO 50 dövlətə müraciət etdi və bunlar da sözügedən abidələrin xilası 
üçün 80 milyon ABŞ dolları vəsait ayırdılar. Abidələri hissə-hissə böldülər 
və qorunan yerdə yenidən ucaltdılar. 
Belə bir beynəlxalq reaksiya təsdiq etdi ki, qorunması bütövlükdə 
bəşəriyyətə aid olan abidələr mövcuddur. Bu hal dünya irsi ideyasının 
formalaşmasına və  belə bir abidələrin xilasına dəstək vermişdir. 
 

1. Gürcü əlifbasının üç növünün 
canlı mədəniyyəti – 2016-cı ildə 
UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni 
iris siyahısına növbəti adlarla 
gürcü əlifbasının hər üç növü daxil 
edilmişdir: mrqvlovani, nusxuri və mx
edruli.

Gelati monastrı Msxeta tarixi abidələri Yuxarı Svaneti
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TAPŞIRIQ

Aşağıda Gürcüstanda qeyri-maddi mədəni irs abidəsi statusuna malik 
obyektlərin qısa siyahısı verilir. Birini seçin və onun haqqında tanışlıq 
təqdimatını hazırlayın. 

1. Gürcü polifoniyası
2. Kuzə 
3. Kuzə şərabının hazırlanmasının ən qədim gürcü ənənəvi metodu 
4. “Ana dili” (Gürcü əlifbasının tərtib edilməsinin İakob Qoqebaşvilisayağı 

metodu)
5. Berikaoba
6. Kaxeti mravaljamieri
7. „Lağidze sularının“ texnologiyası və mədəniyyəti
8. Gürcü güləşi
9. Qədim Pşavi qida məhsulunun “dambalxaçonun” (xarab kəsmiyin) 

hazırlanma texnologiyası və mədəniyyəti 
10. Gürcü əlifbasının ən qədim növünün canlı mədəniyyəti  
11. Svan papağının tikilməsi  texnologiyası
12. „Pələng dərili cəngavərin“ şifahi bilik ənənəsi 
13. Taxta üzərində iş – Svan ənənəvi məişəti təyinatlı əşyalar üzərində 

ornament
14. Kaxeti çurçxelasının hazırlanması texnologiyası  
15. Kaxeti papağının tikilməsinin ənənəvi metodu
16. Gürcü xalq təbabəti biliyi və onun istifadəsi ənənələri
17. Gürcü-yəhudi 26 əsrlik təkrarolunmaz münasibətlər ənənəsi  

3. Gürcü səs çoxluğu – 2001-ci ildə 
UNESCO gürcü səs çoxluğunu 
bəşəriyyətin şifahi və qeyri-maddi 
irs incisi kimi tanımışdır. 

2. Gürcü  şərabının  hazırlanması qədim 
gürcü ənənəvi metodu – 2013-cü ildə 
UNESCO siyahısına daxil edilmişdir. 

TƏBİİ VƏ MƏDƏNİ İRS
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45ÖLKƏMİZİN MƏDƏNİ İRSİNİ QORUYURAM!

MÜZAKİRƏ EDİN

1. İcmanızda mövcud mədəni irsin maddi abidələrini sadalayın. 
2. Onların tarixi və əhəmiyyəti haqqında nəyi bilirsiniz?
3. Onları gözləyən təhlükələr barəsində nə bilirsiniz? Mədəni irsin abidələri 

ilə tanış olun  www.heritagesites.ge

Mədəni irs daimi deyil və təəssüfl ər olsun ki, zədələnə və məhv ola bilər. 
Bəzi mədəni irs abidəsinin minilliklər ərzində dayandığına baxmayaraq, 
yenə də təhlükə qarşısındadır, çünki hər hansı bir materiala vaxt ərzində 
ziyan dəyir. 
Son yüz il ərzində mədəni irs ciddi təhlükə ilə üzləşmişdir, həm təbii 
proseslərə görə, eləcə də insanın təsiri nəticəsində.  Şəhər əhalisi və 
sahəsinin artımı, inkişaf edən turizm və münaqişələr irsi abidələr üçün 
təhlükə yaradır və ya zədələyir. Bu təhlükələr binaları, abidələri, tarixi və 
arxeoloji yerlərdə və muzeylərdə mühafi zə olunan incəsənət əsərlərini risk 
altına alır. 

CÜTLÜKLƏRDƏ İŞLƏYİN

Verilən cədvələ əsasən müzakirə edin:  mədəni və təbii irsin qarşısında duran 
sabit təhlükələr haqqında. 

 ● Onlardan hansı təbii amillərin və hansı insanın təsiri nəticəsidir? 
 ● Ötən bilikdən və şəxsi təcrübənizdən istifadə edin.

Mədəni və təbii irsin qarşısında duran təhlükələr

Düzgün olmayan temperatur rejimi Gəmiricilər, həşəratlar, quşlar
Şəhərin inkişafı Yüksək rütubət 
İşıq/ ultrabənövşəyi işıqlandırma İnkişaf edən turizm
Terrorizm Xəzinə axtarıcıları 
Çirkləndirilmiş hava Müharibə
Vandalizm Yağıntı
Texnogen (insanın səbəb olduğu) 
təhlükə

Vegetasiya (bitkinin cücərməsi, 
onun böyümə prosesi)

Sürüşmə, zəlzələ, daşqın İnsan amilinin səbəb olduğu yanğın
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45  

Vandalizm
Termin qədim alman tayfasından, vandallardan gəlir. Onlar 455-ci ildə 
Romanı işğal etmiş və bir çox antik abidələri məhv etmişlər. Bu və ya digər 
dəyərli əşyanın bahalı daşlarını və ya dəmirlərini mənimsəmək məqsədilə 
məhv edilməsini nəzərdə tutur. Şəxs zibil atanda, abidəni, bitkiləri xarab 
edəndə…. Məsələn, əmlakın yandırılması, ağacların doğranılması;  və ya 
hər hansı bir abidəni yalnız onun ideoloji qəbul edilməzliyinə görə məhv 
etdiyində: Çar Rusiyası kütləvi şəkildə gürcü məbədlərində təkrarolunmaz 
freskaları boyamışdır ki, milli məxsusiyyətini yox etsin. 
 
Vandalizmin ən çox yayılmış forması insanların bunu öz izlərini buraxmaq 
üçün etdikləridir (divarlarda öz adlarını və soyadlarını çizirlər).
Təbii və mədəni irs ilkin yaradılmış şəkildə tanınır, buna görə də hər hansı 
bir vandal hərəkəti onun dəyərini alçaldır. Belə bir əməli törətdikdə, bir çox 
hallarda nəticələri haqqında fi kirləşmir və məsuliyyət hiss etmir. 
Bəzi hallarda vandalism cinayətə çevrilə bilər. Məsələn, mədəni irsə və təbii 
abidələrə ziyan yetirilməsi və ya məhv edilməsi, o cümlədən başqasının 
əmlakının məhv edilməsi ki, bu da ona önəmli ziyan vurur, Gürcüstan 
Cinayət Məcəlləsi ilə cəzalandırılır. Eləcə də mərhumun məzarının 
çirkləndirilməsi, məzar abidəsinin və ya onun başqa yerüstü tikilisinin 
uçurulması məcəllə ilə cəzalandırılır.

UNUTMAYIN

Təbiətə və mədəni irsə qayğının göstərilməsi ölkəyə qayğının göstərilməsini 
bildirir! 

MÜZAKİRƏ EDİN

 ● Vandalizmin qarşısının alınması üçün nə etmək lazımdır?
 ● Vandalizmi törədən şəxsə məsuliyyəti necə hiss etdirmək olar?

Roma şəhərinin vandallar 
tərəfi ndən talan edilməsi

Vandalizm cəmiyyətə 
və ya fərdi şəxslərə 
aid maddi dəyərlərin 
və mədəni abidənin 
düşüncəsiz,  amansız, 
qəddar və cəhalətlə 
məhv  edilməsi və ya 
məhv edilmədə iştirak 
etməkdir. 

ÖLKƏMİZİN MƏDƏNİ İRSİNİ QORUYURAM!
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CÜTLÜKLƏRDƏ İŞLƏYİN 

Dörd qrupa bölünün  (qruplarda gender balansına əməl edin)  və fi kirləşin 
ki, siz gələcək nəsillərə necə bir mədəni irs abidəsini ötürərdiniz (qruplardan 
biri dini təyinatlı bina, ikinci memorial, üçüncü – mədəni, dördüncü – idman 
üçün nəzərdə tutulmuş bina üzərində işləyir). 
Verilən cədvəli vərəqə köçürün.

Hansı binanı 
ucaldardım

Gələcəkdə onu mədəni 
irs abidəsinə nə çevirə 

bilərdi

Ucaltdığımız abidə üçün 
hansı təbii təhlükələr 

yarana bilər

Düşüncəsiz insanlar 
abidəyə hansı xəsarəti 

yetirə bilərlər
Binaları təsvir etdikdə sizə məlum olan abidələri yadınıza salın ki, binanızı 
daha yaxşı təqdim edə biləsiniz! 

TAPŞIRIQ

Mədəni irs abidəsi haqqında icma üzvlərinin çox məlumatları olduğunda, 
onu qorumaq daha asan olur.

 ● Məlumat əldə edin ki, bölgənizdə hansı mədəni abidələr var və icma 
üzvlərindən bunlar haqqında nəyi bildiklərini soruşun. 

 ● Planı təqdim edin ki, gələcəkdə müdafi ə olunması məqsədilə icmada bu 
və ya digər mədəni abidəni necə məşhurlaşdırmaq olar.

BU MARAQLIDIR 

Ən balaca bələdçi 
13 yaşlı svan oğlan dərslərdən asudə vaxtlarında müxtəlif ölkədən gəlmiş 
turistləri bölgəsinin irsi abidələri ilə tanış edir. Dörd dil bilir və hesab edir ki, 
hər kəs öz vətəninin, bölgəsinin tarixini bilməlidir ki, əcdadları nəyi və necə 
tikmişlər. Bu xəzinəni və gözəlliyi qoruyub bizə saxlamış insanların adlarını 
bilməlidirlər. O da bu xəzinəyə qulluq etməli və qayğısına 
qalmalıdır. Uşquliyə hər gün 16 km piyada yol gedir. Xarici 
qonaqlara bölgənin diqqətəlayiq yerlərini göstərir və danışır. 
Belə bir vətəninin olması ilə fəxr edir, çünki hamı burada 
qalmağı arzu edir. 
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46 ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ

Bəşəriyyət yaşadığı müddət ərzində ən çox meşəni XX əsrin əvvəlindən bu 
günə qədər doğramış, bir çox çay və gölü qurutmuşdur. Heyvanlar və quşlar 
öz isti mühitlərini tərk etməyə məcbur olmuşlar. Əvvəllər meşə və çay olan 
yerlərdə, hal-hazırda şəhərlər və zavodlar tikilmişdir. Kimyəvi, texniki və 
məişət tullantıları çoxlu miqdarda yığılır və təbiətə ziyan vurur. 
İnsanın fəaliyyəti üzündən dünyada bir çox quş və heyvan növləri yox 
olmuşdur. Brakonyerlik də bir çox növlərin nəslinin kəsilməsinə səbəb 
olmuşdur.
20-ci əsrin əvvəlində alimlər insanın ətraf mühitə vurduğu təsirdən narahat 
olmağa başladılar. Müxtəlif ölkələrin liderləri də təbiətin qorunması 
barəsində düşünməyə başladılar və beynəlxalq qaydalar düşündülər. Bu 
qaydaların işlənib hazırlanmasında iştirak edən ölkələr bunlara əməl etməyi 
qərara aldılar. Tüstüləmə və suyun çirkləndirilməsi üzrə zavodlar üçün 
müəyyən məhdudiyyətlər müəyyən edildi. Eləcə də nəsli kəsilmək üzərində 
olan heyvanların və quşların siyahısı təyin edildi. Bəşəriyyət dərk etdi ki, 
ətraf mühiti qoruyarkən, öz evimizi qoruyuruq. 
Dövlətlər təbiətin müdafi əsi üçün xüsusi qoruq ərazilərini yaratdılar: dövlət 
qoruğu,  milli park, təbiət abidəsi. 
Xüsusi tarixi, tarixi-bədii və ya memorial əhəmiyyət kəsb edən tam şəhər və 
ya onun hissəsi qoruq elan edilə bilər.

 Ətraf mühitin 
müdafi əsi üçün nə edə 
bilərsiniz? 

* Poster “Ekonəzər/ecovision” tərəfi ndən hazırlanmışdır.  ecovision.ge

Brakonyer ovçuluq 
qaydalarını pozan 
şəxsdir; yasaq 
edilmiş yerlərdə 
qadağan edilmiş 
müddətlərdə və 
qadağan edilmiş 
vasitələrlə 
“ovçuluq” və ya 
“balıqçılıq” edən 
şəxs.

MÜZAKİRƏ EDİN

 ● Ətraf mühitin müdafi əsi haqqında nəyi bilirsiniz?  
 ● İcmanızda ətraf mühit üçün hansı təhlükələr vardır?  

Tullantıları küçəyə 
atmayın, onların zibil 

qutularına atılması üçün 4 
saniyə lazımdır
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QRUPLARDA İŞLƏYİN  

Vərəqdə cədvəl çəkin və hər bir təbii resurs üçün bir-bir müvafi q fəallığı 
planlaşdırın ki, bununla da onun müdafi əsi mümkün olsun!

Fəallıq Suyun 
mühafi zəsi

Havanın 
mühafi zəsi

Torpağın 
mühafi zəsi

BU MARAQLIDIR

Gürcüstanda birinci qoruq ərazisi – Laqodexi dövlət qoruğudur – hələ 
1912-ci ildə yaradılmışdır. Hal-hazırda isə qoruq ərazilərinin ümumi 
sahəsi 600 490,04 hektardır və bu da ölkə ərazisinin təxminən 8.62 %-ni 
təşkil edir. Qoruq ərazilərinin təxminən 75%-i meşə ilə örtülüdür. Qoruq 
ərazilərinə baxa bilərsiniz
– www.apa.gov.ge.
Ümumdünya Təbiət  Fondu (WWF) beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıdır 
ki, təbiətin müdafi əsi, tədqiqi və bərpası istiqamətində çalışır.  1947-ci ildə 
yaranmışdır. Fond dünyada ən böyük müstəqil təbiətin mühafi zə təşkilatıdır 
ki, bütün dünyada 5 milyondan çox dəstəkçisi var, 100-dən çox ölkədə 
fəaliyyət göstərir və təxminən 1300 ətraf mühitin müdafi əsi ilə bağlı 
layihəni dəstəkləyir.

Qrinpis. Qrinpis 1971-ci ildə əsası qoyulmuş beynəlxalq ictimai təbiətin 
mühafi zəkar təşkilatıdır. Onun məqsədi ictimaiyyətin və hökumətin diqqətinə 
çatdırmaq yolu ilə qlobal ekoloji problemlərin həllidir. Qrinpis 2,5 milyon 
insanın dəstəyinə istinad edir.

TAPŞIRIQ

Gözdən keçirmək istədiyiniz qoruq və ya təbii abidə haqqında təqdimat 
hazırlayın. Sonra püşk atın və demokratik seçkilər yolu ilə planlaşdırın ki, 
növbəti ekskursiyada hansı qoruğa və ya təbii abidəyə baş çəkəcəksiniz.

Dövlət qoruğu 
— hər şeyin 
qorunduğu ərazi 
hissəsidir.
Adətən, bu və ya 
digər coğrafi  zona 
üçün tipik olan və 
ya elmi nöqteyi-
nəzərdən dəyərli 
təbii obyektlərdən 
(bitki və heyvan 
növlərindən, 
landşaft 
tiplərindən, 
minerallardan...) 
ibarət olan yer 
qoruq elan 
edilir. ...). 

Hazırkı 
məlumatlara görə, 
Gürcüstanda 14 
dövlət qoruğu, 
11 milli park, 19 
yasaqlıq, 41 təbii 
abidə və 2 qoruq 
landşaftı var.

Kobuleti 
qoruğu

Satapliya qoruğu Tuşetinin qoruq landşaftı
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PRAKTİKİ İŞ 47

Tədqiqat: turizm və mədəni irs 
Mədəni və təbii irsi ilə zəngin olan Gürcüstanda hər zaman turistlərin böyük axını olur. 
Ölkənin inkişafı üçün turizm çox önəmlidir. Turistləri Gürcüstanda xüsusilə də tarixi 
abidələr cəlb edirlər. 
İrsimizin bizim qürur mənbəyimiz olmasından başqa, yerli əhali üçün iş yerlərinin 
açılmasına şərait yaradır və həm abidənin ətrafında, eləcə də kənarlarında yeni növdə xidmət 
dı təklif edir, xüsusilə də: mehmanxanalar, restoranlar, kafelər, kitab mağazaları, suvenirlər 
vasitəsilə (maşın kirayəsi, avtobuslar və bəzən də hava limanına çatdırma).
Yaşadığınız məntəqədə və ya onun yaxınlığında hər hansı bir mədəni irs abidəsini seçin 
(seçim etdikdə demokratik seçki prinsipini rəhbər tutun). “İqtisadi inkişafda bu mədəniyyət 
abidələrinin töhfəsi necədir” mövzusu üzrə layihə hazırlayın.

Abidəni və ona yaxın olan ərazini araşdırın 

Abidənin və ona yaxın olan ərazinin sadə xəritəsini tərtib edin; şəkillərini çəkin

Abidəni və ona yaxın olan ərazini nəzərdən keçirin və yazın:
1. bütün müəssisələri, hansılar üçün abidənin olması mənfəət gətirir (mehmanxanalar, 

restoranlar, kafelər, barlar, mağazalar, suvenir köşkləri);
2. bütün növdə tikililəri, hansılar xüsusi olaraq bu məkanda turistlərin tələbatlarının 

ödənilməsi üçün tikilmişlər (məs.: yeni yollar və ya şosselər, avtomobil 
dayanacaqları, bilet köşkləri, tualetlər, zibil qutuları və s.).

Nəzərdən keçirdikdən sonra sinifdə nəzərdən keçirin:
 ● abidənin tarixi-mədəni dəyərini  
 ● müsbət təsirləri (olduğu halda)
 ● mənfi  təsirləri (olduğu halda)
 ● öz təklifl ərinizi təqdim edin:  mənfi  təsirlərin azalması və mövcud vəziyyətin 

düzəlməsi üçün hansı tədbirlər görülməlidir. 

Bu tədqiqatı illüstrasiyalı şəkillər və cizgilərlə təqdim edə bilərsiniz.

144



PRAKTİKİ İŞ 47

Tərəfi nizdən hazırlanmış tədqiqat əsasında tarixi abidələr üçün turizmin üstünlüyü və 
potensial təhlükələrin araşdırılması haqqında diskussiya keçirin. 
İki qrupa bölünün: 

 ● birinci qrup yazır ki, yerli mədəni irs abidəsi üçün turizm hansı mənfəət gətirir;
 ● ikinci qrup yazır ki, turizm hansı təhlükələrə səbəb olur;
 ● Qrup adından təqdimat edən nümayəndəni seçin. Sinfə vərəqdə/lövhədə yazılmış hər iki 

siyahını göstərin;
 ● İkinci qrup şagirdlərindən soruşun ki, qrupunuz tərəfi ndən təqdim edilən göstəricilərə hər 

hansı başqa üstünlükləri/təhlükələri əlavə edə bilərlərmi.
 ● yazılmış bəndləri nəzərdən keçirin və cizgi çəkin ki, mövcud təhlükələrin azaldılması və 

ya çox faydanın alınmasının hansı yollarla mümkün olduğunu təhlil edin. 
 ● Və sonda, qruplar bir-biri ilə işi qiymətləndirməlidirlər:  məntiqi təfəkkür, təqdimat 

bacarığı, axtarılmış materiala əsasən. 
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48 BRAKONYERLİK

Ovçuluq əsrlər ərzində müxtəlif növ heyvanların və quşların məhv 
edilməsinə və nəslinin kəsilməsinə, bəzi növlərin sayının azalmasına səbəb 
olurdu. Dünyada 1000 müxtəlif növdə quş və məməli çox azalmış, yox olma 
təhlükəsi qarşısında olan həşəratlar və bitkilərin sayı isə çoxdur. 

XX əsrin birinci yarısında nəsli kəsilmiş və nəsli 
kəsilmək üzərində olan heyvanların və bitkilərin 
barəsində camaata məlumat çatdıran kitabı dərc etmək 
ideyası yarandı. Bu, “Qırmızı Kitab” idi. Amma bu 

kitab hüquqi sənəd deyildi. Buna görə də müxtəlif ölkələr, o cümlədən də Gürcüstan heyvanları, 
quşları və balıqları brakonyerlərdən qoruyan qanunlar qəbul etdi. Eləcə də, ümumiyyətlə, bəzi 
növlərə ovçuluq etməyi qadağan edən və ya müəyyən məhdudiyyətlərlə və qaydalara əməl 
etməklə icazə verən qanunlar. 
Gürcüstanda maral, qonur ayı, qaya keçisi, dağ keçisi,ceyran, susamuru, kaftar, vaşaq, bəbir, 
Zaqafqaziya siçanı, qamışlıq pişiyi və s. kimi heyvanlara ovçuluğu qadağan edən hüquqi sənəd 
(qanun) mövcuddur.

Xəzər pələngi
Nəsli kəsilmiş pələng növüdür ki, bu da Qafqazda, 
İranda və Orta Asiyada yaşayır.  Gürcüstanda bu növün 
son nümayəndəsini 1923-cü ildə öldürmüşlər. 

vaşaq

ceyran

qamışlıq pişiyi

qaya keçisi
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Qanunsuz ovçuluq qanunla cəzalandırılır. 
Eləcə də dovlət qoruğunda və ya ovçuluğun qadağan edildiyi başqa mühafi zə 
olunan yerlərdə ovçuluq cinayətdir.
Vəhşi heyvanın insanların həyatına, sağlamlığına və ya əmlaklarına 
(ev heyvanlarına, əkin-səpin ərazilərinə və s.) təhlükə yetirdikləri və bu 
təhlükənin qarşısının alınması mümkün olmadığı halda, hücum etdiyi anda 
çöl heyvanını öldürmək olar. Belə bir halda əvvəlcədən razılıq almaq lazım 
deyil. 
Belə bir halda, vəhşi heyvanı öldürən şəxs dərhal ətraf mühitin müdafi əsinə 
nəzarət departamentinin qaynar xəttinə - 153-ə zəng vurmalıdır. 
Bunun mümkün olmadığı halda – müvafi q munisipalitet orqanlarına 
(meriyaya) və ya polisə - 112. 
Müasir texnologiyaların inkişafı ilə yanaşı ovçuluğun yeni, humanist, amma 
çox maraqlı bir istiqaməti yaranmışdır – fotoovçu. Onlar silah əvəzinə 
fotoaparat əllərində gəzir və yaxşı kadrı “ovlamağa” çalışırlar. Eləcə də 
şəkil tələləri çox məşhur olmuşlar ki, bunlar da ağaclarda, qoruqlarda 
quraşdırılmış və heyvan ortaya çıxdığında şəkil çəkməyə başlayırlar.

112
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48  

UNUTMAYIN

Heyvanların da hüquqları var! Və onları qanun qoruyur!  

TAPŞIRIQ

“Yetim qalmış heyvanlar” başlığı altında kiçik inşa yazın.
Misal üçün Vaja-Pşavelanın “Maral balasının hekayətini”, Uolt Disney 
tərəfi ndən çəkilən “Bembi” cizgi fi lmini və ya Gürcüstanda ayı balalarının 
xilası və reabilitasiya proqramını, yaxud da hər hansı bir materialı (bədii 
ədəbiyyat, cizgi fi lmləri, həqiqi əhvalatlar, hekayətlər) yadınıza sala 
bilərsiniz.

QRUPLARDA İŞLƏYİN

Ovçuluqla bağlı kiçik tarixi göstəricilərlə tanış olun. Fikirləşin ki, hal-
hazırda nə dəyişib və nə üçün bu gün ovçuluq məşhur deyil. Növbəti mövzu 
üzrə diskussiya keçirin: ovçu və ya fotoovçu?

MÜZAKİRƏ EDİN

Hər kəsə məlumdur ki, heyvanlara olan qəddar yanaşma qanunla 
cəzalandırılır. Amma mübahisə mövzusu odur ki, heyvanlara olan 
qəddar yanaşmadan ibarət videomaterialın yayımlanması qanunla 
cəzalandırılmalıdırmı və ya yox. 
Fikirlərinizi ifadə edin, cavabı əsaslandırın. 

BRAKONYERLİK
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PRAKTİKİ İŞ 49

Layihə: Mənim bölgəm
Təsəvvür edin ki, məktəb müdiriyyəti sinfi nizdən xahiş etdi ki, bölgənizin təbii irsinin 
məşhurlaşdırılması məqsədilə jurnal dərc edəsiniz (elektron jurnal da ola bilər). Çap 
materialının hazırlanması, tərtibatı və nəşri üzərində redaksiya heyəti (jurnal hazırlayan 
insanlar qrupu) çalışımalıdır.

Redaksiya heyəti 

Baş redaktor Bütövlükdə işə rəhbərlik edir 

Redaktor Mətnin və illüstrasiyaların üzərində çapa qədər düzəlişlər edir 

Müxbirlər Mətni material toplayırlar

Korrektor Mətnin üzərində qrammatik və stilistik düzəlişlər edir 

Rəssam Jurnal üçün illüstrasiyalar və şəkillər axtarıb tərtib edir 

Dizayner Nəşrin tərtibatını edir

Redaksiya heyəti jurnala daxil ediləcək yerlərin siyahısını razılaşdırmalıdır. Hər bir təbii 
abidə haqqında məlumat illüstrasiyadan ibarət olmalıdır.
Şəhərin, bölgənin önəmli təbii irsi haqqında məlumatın axtarışı internetdə mümkündür. 
Mətn lakonik, maraqlı və dəqiq olmalıdır. 

 ● Təbiətin müdafi əçisi kim olmalıdır? 
 ● Nə üçün mən?
 ● Təbiətin mühafi zəsi məqsədilə kiminlə əməkdaşlıq edək?

Jurnalistlər Siyasətçilər

İrs sahibləri 
Kiminlə 
işləyək?

Dini qurumlar

Mütəxəssislər
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50 RESURSLARIN RASİONAL İSTİFADƏSİ 

MÜZAKİRƏ EDİN

 İnsana yaşaması üçün nə lazımdır? 
           Hansı resurslarımız tükənə bilər, hansılar – tükənməzdir?

Gündəlik həyatda insana bir çox resurs lazım olur: qida, su, taxta, faydalı 
qazıntılar və s. Bununla yanaşı, insan onun tükənə bilməsi barəsində heç 
düşünmür də. Planetimizin ehtiyatı isə yavaş-yavaş azalır. Halbuki təbii 
resursların bir hissəsi tükənməzdir, çünki düzgün istifadə nəticəsində onlar 
öz-özünə bərpa olunurlar. Elə bir təbii resurslar da var ki, onların ehtiyatı 
tədricən azalır və sonda tükənir. Bunun üçün də təbii resursların rasional 
(düşüncəli) istifadəsi bəşəriyyətin başlıca qayğısıdır. Resurslardan nə 
qədər rasional şəkildə istifadə etsək, bir o qədər də ətraf mühitə az ziyan 
dəyəcəkdir. 

 Təbii resurslar 
–  insanlar 
cəmiyyətinin 
mövcudluğu üçün 
vacib olan təbii 
maddələr və en-
erji. Bu resurslardır: 
faydalı qazıntılar, 
iqlim, su, torpaq, 
bitkilər, heyvanlar 
və s.

BU MARAQLIDIR

 ● Polietilenin çürüməsi üçün 500-dən 1000 ilə qədər vaxt lazımdır. Bir çox 
hallarda, quşların, heyvanların və su sakinlərinin qidasına xırda polietilen 
hissəciklər düşür və onlardan istifadə etməyə başlayırlar.  Nəticədə 
orqanizmdə infeksiya inkişaf edir və onlar məhv olurlar. Bu səbəbdən 
dünyanın bir çox ölkəsində sellofan (polietilen) paketlərin istifadəsi 
qadağan edilmişdir.  Məsələn, Keniyada sellofan  paketin istifadəsi 4 
illik həbslə və ya 40 min dollarlıq cərimə ilə cəzalandırılır. 

 ● Dünyanın bir çox ölkələrində ikincili resursların yenidən emalı proqramı 
qüvvədədir. Əhali çalışır ki, zibili çeşidlərə ayırsın və ayrıca toplasınlar, 
məsələn, şüşəni, kartonu, plastması və ya dəmir parçasını ayırıb, sonra da 
onlar üçün ayrılmış xüsusi qutulara atsınlar.

 ● Satılan bir çox məhsulun isə qablaşdırmasında yazılmışdır ki, ikincili 
istifadəyə və emala aiddirmi və ya yox və hansı forma ilə. 

Tükənməz
resurslar

Tükənən 
resurslar

Resursların istifadəsindən sonra insana lazım olmayan qalıqlar qalır. 
Planetimizdə gündəlik milyonlarla ton qalıq və zibil yığılır. Tullantıları 
emal səviyyəsinə əsasən iki qrupa bölmək olar: asanlıqla emal edilən və 
çətin emal edilən. 

 ● asanlıqla emal edilənlər: metallar və kağız. 
 ● çətin emal edilənlər isə  – plastikat və sellofan.
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 ● 100 kq kağızın təkrar emalı ilə bir ağacı xilas edirik. Kağızın təkrar emalı 
5 dəfə mümkündür. İnsan tərəfi ndən yaranmış tullantılarının 30-35%-i 
kağızın üzərinə düşür. 

1 ton kağızın təkrar emalı 4000 kv/saat elektrik enerjisinə qənaət edir 
(balaca bir kənd üçün tamamilə kifayət edir). Kağızın təkrar emalı 35% az 
suyu və 75% az havanı çirkləndirir. 

Plastmas Dəmir Kağız Şüşə Qalanları

2019-cu ilin aprelin 1-dən etibarən Gürcüstanda istənilən qalınlıqda 
polietilen paketlərin istehsalı və istifadəsi qadağan edilir, hansıların təbiətdə 
parçalanmasına minlərlə il lazım gəlir. 

Yeni qayda ilə istehsal edilən polietilen paket təbiətdə 3-6 ayda 
parçalanmağa başlayır və 12-24 aya tamamilə parçalanır. Bu onu bildirir 
ki, təkcə polietilen paketlər qadağan edilir. Onlar bioloji deqradasiya olunan 
paketlərlə əvəz olunacaqlar: mağazada sizə yenə də sellofan verəcəklər, 
amma bu da polietilen deyil, bioloji deqradasiya olunan materialdan 
hazırlanmış paket olacaqdır.

 Tullantıların təkrar emalında necə iştirak edə bilərik?

Gürcüstanda tullantıları kütləvi şəkildə hələ ki, çeşidlərə ayırmırlar.  Amma 
siz kağızı seçib makulaturaya təhvil verə bilərsiniz. Eləcə də dəmiri ayırıb və 
metal tullantılarına vermək olar.
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YADINIZA SALIN

 ● Ailəniz həftə ərzində neçə polietilen paketdən istifadə edir?
 ● Kağız və parka paketlərdən istifadə etsəydik, nə qədər qənaət etmiş 

olardıq? Hesablamalarınızı təqdim edin!

QRUPLARDA İŞLƏYİN

 ● Aşağıda verilən posterlərdə tullantıların suda nə qədər qaldığı, torpağın, 
suyun və suyun dibinin necə çirkləndiyi təsvir edilmişdir.   Onların hər 
birini nəzərdən keçirin. 

 ● Posterlər sizi hansı nəticəni çıxarmağa çağırırlar?

Poster  BMT-nin İnkişaf proqramı materiallarından götürülmüşdür (UNDP) www.ge.undp.org

RESURSLARIN RASİONAL İSTİFADƏSİ 

MƏNİ SUYA 
ATMAYIN
MƏN ORADA 
UZUN MÜDDƏT 
QALIRAM!

1-3 İL

6 HƏFTƏ

2 AY

400 İL

2-4 HƏFTƏ

450 İL

800 İLDƏN 
ÇOX 

1 İL

3 AY

200 İL

2 AY

600 İL

80 İL 13 İL 50 İL 450 İL
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Gündüzlər qalın pərdələri kənara 
çəkin ki, günəş şüası evə daxil 
olsun. 

Ətrafımızda resursların rasional 
istifadəsinə necə 

dəstək verə bilərik?

Televizor və başqa məişət əşyaları “yuxu” və 
ya “gözləmə” rejimində, yəni təkcə pult ilə 
söndürdükdə, elektrik enerjisindən istifadə 
edirlər. 

Məşğələ zamanı qənaətli masaüstü lampadan 
istifadə etsəniz, daha az elektrik enerjisi sərf 
ediləcəkdir.

Evdən çıxdıqda işığı söndürün!

İstilik cihazını mebelə yaxınlaşdırmayın, 
pərdələrlə örtməyin! 

Mobil telefonun, fotoaparatın 
və s. adaptorunu şəbəkədə işlək 
vəziyyətdə qoymayın. 

Evdən çıxanda işığı söndürün! 

Kranı bağlamağı unutmayın! 

Qışda pərdələri örtün ki, pəncərələrdən 
istiliyin itkisini azaldasınız. 

Otağın havasını dəyişdirmək üçün pəncərələri bir az 
açıq qoyun. Bu yolla havanı da təmizləmək olar və 
qızdırıcı da soyumayacaqdır. 

Sadalanan sadə əməllərlə təbii resurslara da qənaət edərsiniz və ailənin büdcəsini də.
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BU MARAQLIDIR

Su haqqında 
 ● Sutkada nasaz, damcılayan kranla, ortalama, 150 litr su itkisi olur. 
 ● Kibrit çöpü qədər damcılayan krandan sutkada  450 litrə qədər su axır. 
 ● İşlək krandan saatda 600 litrə qədər su axır. 
 ● Unitazın nasaz bakına görə, saatda 600 litrə qədər su axır. 
 ● Bağda və ya həyətdə açıq qoyulmuş şlanq borusundan çoxlu su axır.

MÜZAKİRƏ EDİN

Su sayğacından istifadə edən əhalinin bir hissəsi, ortalama 2 dəfə az su sərf 
edir, nəinki adambaşına su pulu ödəyən. Bu fakt hansı nəticəni çıxarmaq 
imkanını verir?

QRUPLARDA İŞLƏYİN

Müzakirə edin ki, insanı bu və ya digər resursa qənaət etməyə çağıran posteri 
hara yerləşdirmək olar. Lozunq fi kirləşin və onu sadə, effektiv şəkildə tərtib 
edin. 

RESURSLARIN RASİONAL İSTİFADƏSİ 
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51TƏBİƏTLƏ BAŞ-BAŞA

Yəqin elə bir insan yoxdur, hansı ki kiməsə köməyinin dəyə biləcəyi bir 
vəziyyətə düşməmişdir. Həkimlərin bəzən hamıya ilkin yardım göstərmək 
imkanları olmur. Zərərçəkmişlərin çox hissəsi özünə və bir-birinə yardım 
etmək məcburiyyətində olurlar. Bu dərsdə çox tez-tez qarşılaşdığımız 
təbiətlə bağlı halları nəzərdən keçirəcəyik.
 

İt/pişik dişlədiyi zaman təhlükəsiz davranış qaydaları 
 ● İtin və hər hansı bir heyvanın dişlədiyi, cızdığı və ya seliklədiyi 

(dişlənilən yerdən qanaxma vacib deyil) insan quduzluq xəstəliyinə 
yoluxana qədər sağlam olur. Buna görə də tələsin! 

 ● Dişlənilən/cızılan yeri isti sabunlu bol su ilə yumaq lazımdır və ya yalnız 
su ilə və həkimə müraciət edin. 

 ● Vaxtında edilən peyvəndlərlə insanda quduzluq inkişaf etmir.

Yol verilməzdir
 ● Tibbi yardımın təxirə salınması və ya ondan  boyun qaçırılması; 
 ● Tibbi yardım 24 saat ərzində çox effektivdir.

Gözə görünməyən gənələr
Gənə dişlədiyi zaman təhlükəsiz davranış qaydaları
Son dövrdə gənələr yoluxucu xəstəliklərlə xüsusi təhlükəni təqdim edirlər. 
Paraziti vaxtında tapmaq lazımdır, çünki bütövlükdə insanın dərisinə soxulur. 
Bu məqsədlə:

 ● Gündə iki dəfə paltarın qatlarını və bədənin açıq hissələrini gözdən 
keçirin (insanın təbiətdə olması nəzərdə tutulur).

 ● Zərərçəkmişin dişlənilən yerinə duru yağ, məlhəm, krem çəkmək 
lazımdır.

 ● Pinsetlə, sapla (və ya çıxış yolu olmadığı halda barmaqlarla) gənəni 
fırlatmaq lazımdır.

 ● Yarada qalmış neştəri dəridən qayçı kimi çıxarmalısınız (odda qızdırılmış 
iynədən istifadə etməklə). 

 ● Dişlənilən yeri dezinfeksiya etmək lazımdır (məs., spirt sürtmək).
 ● Təsadüfən gənəni əzdiyiniz halda, yuyulmamış əlinizi gözün, ağızın, 

burunun üzərinə qoymayın.
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İlan sancdığı zaman təhlükəsiz davranış qaydaları
 ● Təbiətdə yeridikdə hər zaman baxın ki, ayağınızı hara basırsınız. 

Ayağınızı ilana basdığınız halda, sizi sanca bilər. 
 ● İlana yaxınlaşmayın, onu öldürməyə çalışmayın, ona getmək imkanını 

verin. 
 ● İlanların yaşadığı yerlərdə uzunboğazlı çəkmə geyinin. 
 ● Hündür otlardan və xəndəklərdən uzaq olun.
 ● Gecə fənərdən istifadə edin. İlanlar gecə fəal olurlar;   
 ● Biçilmiş otu yerdə qoymayın. Yerə də uzanmayın, çünki ilanı insanın 

istiliyi cəlb edir.
 ● Gecə mağarada, ağacın koğuşu, çürümüş kötük yaxınlığında yatmaq 

olmaz.

Dünya səhiyyə təşkilatının son məlumatlarına görə, bütün Gürcüstan 
Avropada quduzluq virusu ilə birinci yerlərdən birini tutur!
Səbəb – gecikmiş müalicə və ya ümumiyyətlə, tibbi yardıma soyuq yanaşma, 
eləcə də insanların laqeyd hərəkəti. 

 ● Zərərçəkmişin sancılan yerini soyuq su ilə və sabunla yuyun. 
 ● Yaxşı olardı ki, bunu rezin əlcəklərlə edəsiniz. Yaranı dərhal qurudun, 

sarıq örtün və bərk sarıyın.
 ● İlanın baş nahiyəsindən sancdığı halda, insanı xilas etməyimiz üçün bir 

saata qədər vaxtımız var.   Amma digər hallarda, 2-5-dən 10 saat ərzində 
həkimə müraciət edin. 

 ● Dişlənilən əl-ayaq ürək səviyyəsindən aşağı yerləşdirilməlidir. 
 ● Çalışın ki, zərərçəkmiş əlini və ya ayağını tərpətməsin, üfüqi vəziyyətdə 

olmaq zəhərin yayılmasına mane olur.

  İlan sancan zaman necə hərəkət etmək lazımdır?  

TƏBİƏTLƏ BAŞ-BAŞA
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 ● Zərərçəkmiş çoxlu miqdarda maye qəbul etməlidir: çay, qəhvə. Spirtli 
içkiyə toxunmamalıdır. 

 ● Zərərçəkmişin halının pisləşdiyi halda, qusma yaradın.
 ● Dərhal klinikaya müraciət edin ki, orada zərərçəkmişə peşəkar yardım 

göstərəcəklər.

BU MARAQLIDIR

Gürcüstanda ilanın 20-22 növünə təsadüf edilir. O cümlədən ən zəhərlisi 
gürzədir. Onun arxasınca Qafqaz gürzəsi və pişik ilanı gəlir. 
Gürzə gürzəkimilərin ən iri nümayəndəsidir. Onun bədəninin uzunluğu 130-
160 sm-ə çatır, kütləsi 3-6 kq-dır. Rənginə görə mühitə yaxşı uyğunlaşır. O, 
martdan oktyabr ayına qədər aktivdir. Ova əsasən gecə çıxır, amma yazda 
gündüz də təsadüf etmək olar. Bircə kobranın zəhərindən geri qalır. 
Gürzənin zəhəri ölümcüldür. Yumurtadan yeni çıxmış ilanın zəhəri 
böyük ilanın zəhəri kimi təhlükəlidir. İlan dişlədikdən bir neçə dəqiqə 
sonra dişlənilən yer ağrıyır. Zəhərli ilanın dişlədiyi yerdə iki iri deşik 
qalır, zəhərsiz ilanın dişlədiyi yerdə - çoxlu xırda nöqtələr. Zəhərli ilan 
aqressivliyini birbaşa təhlükə zamanı göstərir. İnsana birinci hücum etmir. 
Yalnız ayaqlandığı və ya basıldığı halda, sancır.

Məlhəmlə və ya hər 
hansı bir maye ilə 

ovmaq 

Sancılan yerdən 
qanın sorulması 

Dişlənilən 
yerin kəsilməsi, 

yandırılması 

Bağın (jqutun) 
qoyulması

Yol verilmir
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İnsanın sancılan yerində acışma, qızartı, şişmə, dərialtı qansızmalar, qıcolma, 
tərləmə və güclü selik ifrazı başlanır. 20-40 dəqiqədən sonra şok halları, 
qusma, huşunu itirmə inkişaf edir, həyat əhəmiyyətli orqanlar zədələnə 
bilər. Zəhərlənmə əlamətləri ən çox günün sonunda görünürlər. Növbəti 
proqnoz ilanın növündən, ilin fəslindən, sancılan şəxsin yaşından, sağlamlıq 
vəziyyətindən və dişlənilən yerdən asılıdır. Məsələn, başdan və ya boyundan 
sancılan zaman itoksikasiya daha ağır davam edir, nəinki əldən-ayaqdan 
dişlənildikdə.
İlanın zəhərli olmadığı halda, onun sancması da ağrılı deyil və böyük ziyan 
da vurmur. Amma yenə də həkimə müraciət etmək lazımdır.
Gürcüstanda koramallar çoxlu saydadırlar.  Koramal tamamilə zərərsizdir. 
İlanların bəzilərinin zəhəri olmur, amma dişləri olur. Koramalın isə nə dişləri 
var və nə də ki, zəhəri. Qəhvəyi rəngdə olur, günəşdə isə sarımtıla çalır.
Tbilisidə və onun ətrafında 10-12 növə qədər ilan mövcuddur. Zəhərli – 
yalnız Şərqi Gürcüstanda müşahidə olunur, o cümlədən gürzələr də - Kaxeti 
və Kvemo Kartlidə.

Koramalın sancması Zəhərli ilanın sancması

TƏBİƏTLƏ BAŞ-BAŞA
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PRAKTİKİ İŞ

İcmanızı yaxşılığa 
doğru necə dəyişə 

bilərsiniz?

52

Layihə: Mən qayğı göstərirəm!
Yaşadığınız məntəqədə təmizlik aksiyasını təşkil edin. Bağı, parkı, çayın yatağını və ya 
zibillənmiş yeri seçin və təmizləyin. 

 ● Təbiətdə və ya çayın yaxınlığındakı ərazidə ekskursiya təşkil edin. 
 ● Hesablayın, nə qədər maliyyə lazım olacaqdır (zibil yığmaq üçün paketlər, 

avadanlıqlar...).
 ● Qənaət  məqsədilə məktəbin bağbanının alətlərindən istifadə edə bilərsiniz.
 ● İş zamanı gigiyena qaydalarına əməl edilməsini nəzərə alın.
 ● Sürünənlərə, gənələrə qarşı təhlükəsizlik qaydalarına əməl edin.
 ● Şagirdlərin özünüidarəetməsinə xəbər verin. 
 ● Çalışın, bu fəallığa yoldaşlarınızı, ailə üzvlərini, qonşuları cəlb edəsiniz. Unutmayın ki, 

cəlb olunma könüllüdür.
 ● Toplanılan tullantıları zibil qutularına yerləşdirin.
 ● Həm işin planlaşdırılmasında, eləcə də yerinə yetirilməsində öz rolunuzu qiymətləndirin.
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53 İQTISADI DÜŞÜNCƏ YARDIM EDƏCƏKDIR  

Yəqin düşünürsən: mən axı şagirdəm  – iqtisadiyyat nəyimə lazımdır?  
Ondan nə üçün istifadə etməliyəm?
İnsana yaşaması üçün bir çox şeylər lazım olur. Firavanlıq axı hər şeylə 
təmin olunmanı bildirir.  Firavanlıq da iqtisadi vəziyyətdən, təsərrüfatı 
idarə etməkdən asılıdır. Buna görə də bizim həyatımız iqtisadiyyatla sıx 
əlaqədədir. 

Və yenə də bu iqtisadiyyat haradadır – evdə, məktəbdə və ya 
küçədə? Evinizə su, çörək, şəkər, paltar və ayaqqabı haradan 
gəlir? Mebel? Dəzgahlar, maşınlar, zavodlar, dəmir yolu necə 
əmələ gəlir?

Sizlərdən hər birinin ailəsində ailə iqtisadiyyatı var. Hər kəsin öz rolu var: 
kimsə qab-qacağı yuyur, kimsə xörək hazırlayır, kimsə mağazaya gedir, 
kimsə pul qazanır. Bəli, hər kəs öz işini görür. Yaxşı təsərrüfatçı ailə işini 
yaxşı aparır. Ailənin gəlirlərini ağılla bölüşdürür, pula da qənaətlə yanaşır, 
əşyalara da. Çalışmağı, təmin etməyi, qənaət etməyi (hər hansı bir məqsədlə 
məbləğin bir hissəsinin saxlanılması) sevir.

Tələbatlar
1. Tələbat sözünün əhəmiyyətini necə başa düşürsünüz?  
2. Sizin hansı tələbatlarınız var?  Həyatda sizə nə lazımdır? 
3. Tələbatların ödənilməsi üçün lazım olan hər şey haradan ortaya çıxır?

YADINIZA SALIN

 ● İnsan hüquqlarını və öhdəliklərini, dəyərlərini, təhlükəsizlik qaydalarını, 
demokratiya prinsiplərini. Abraham Maslounun tələbatlar piramidası ilə 
tanış olun.  Maslou piramidasında hansı pillə onlardan hər birinə uyğun 
olacaqdır?

 İqtisadiyyat – 
yunan sözüdür 
və təsərrüfatın 
aparılması 
deməkdir.

İQTISADI DÜŞÜNCƏ YARDIM EDƏCƏKDIR  
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Tələbatlar 
insanın 
varlığı üçün 
lazım 
olan hər şeydir.
. 

Abraham Maslou insan tələbatlarını piramida şəklində təqdim edir.

İlkin və ya bioloji tələbatlar – insanın yaşaması üçün həyat əhəmiyyəti 
kəsb edən tələbatlardır. Bunlardır: qida, hava, su, istilik, işıq, təhlükəsizlik, 
müdafi ə.
Sosial tələbatlar– bunlar başqa insanlarla münasibət, tanınma, özünü ifadə 
etmə, yeniliyi öyrənmə, bilik, əyləncə, istirahət, yoldaşlıq, hörmət və s. 
tələbatlardır.
İqtisadiyyatın öyrənilməsi fənni iqtisadi tələbatların ödənilməsi yollarının 
axtarışıdır.

İqtisadi fəaliyyət
Məhdudiyyət problemindən azad olmağın yeganə yolu əməkdir, yəni 
iqtisadçıların adlandırdıqları ki, iqtisadi fəaliyyətdir. 
İnsanlar hərtərəfl i iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olur və məhdud resurslarla öz 
hüdudsuz tələbatlarının ödənilməsi yollarını axtarırlar.

Aidiyyat – ailə, yoldaşlıq

Təhlükəsizlik – bədənin, ailənin, iş yerinin, 
sağlamlığın, əmlakın təhlükəsizliyi və s.

Fizioloji tələbatlar: qida, hava, su, 
istilik, işıq, təhlükəsizlik, mühafi zə.

Özünügerçəkləşdirmə - yaradıcılıq, nailiyyətlər, 
problemlərin həlli…

Tanınma – özünüqiymətləndirmə, 
hörmət, özünə inam

Ən vacib yeri insanın fi zioloji və 
təhlükəsizlik tələbatları tutur. 

Həqiqətən də yuxusuz, qorxmuş 
insanı başqa tələbatlar az 

narahat edir. 

Maslou piramidası
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Tələbatlarımızı qane etmək üçün biz müxtəlif malı və xidməti alırıq.
Maldır, məsələn, pizza, tərəvəz, kitab, telefon və velosiped.
Xidmətdir, məsələn, saç kəsmək, tədris etmək, avtobus sürmək, evi təmir 
etmək və s.

 ● Yeni kitab rəfi  – maldır, usta tərəfi ndən yeni kitab rəfi nin divara 
quraşdırılması isə xidmətdir.

 ● Şokoladlı tort - maldır, aşpaz tərəfi ndən tortun bişirilməsi isə xidmətdir.
 ● Dərman - maldır, həkim tərəfi ndən xəstənin müayinəsi və dərman 

yazması isə xidmətdir. 
Malı və xidməti bizim üçün təchizatçılar yaradırlar.
Mağaza satıcısı, dülgər, həkim, aşpaz  - bunların hamısı təchizatçıdırlar.
Satıcı ərzağı bizə çatdırır, dülgər taxta mebeli hazırlayır, həkim bizə tibbi 
yardım göstərir, aşpaz şokoladlı tort hazırlayır və s.
“İstehlakçı” sözü öz məzmununa işarə edir – istehlakçı müxtəlif əşyalardan 
və xidmətlərdən istifadə edir - həkimə  gedir, avtobusla gedir, tort alır və s. 
Bizim hər birimiz istehlakçıyıq.

Mal – hazırlanan 
və aldığımız 
bütün əşyalar/
məmulatlardır, - 
yəni əvəzində pul 
ödəyirik.

Xidmət – başqa 
insanların bizim 
üçün etdikləri işdir 
və bunun əvəzinə 
də pul ödəyirik.

Bu malı və ya 
xidməti alan insan-
lar istehlakçılar 
adlanırlar. 

İQTISADI DÜŞÜNCƏ YARDIM EDƏCƏKDIR  

164



Məhdudiyyət və seçki 

Nənəyə məktub
Sevimli nənə!
Yeni ilə 25 lari göndərdiyin üçün çox sağ ol. İndi həqiqətən də 
başsındıran qarşısında qalmışam, çünki mənə 25 lari də hədiyyə verdilər 
və 50 lari oldu. Bilmirəm ki, bu pula nə alım. Bayramlardan sonra 
endirimlər olmayacaqdır. Mənim isə əslində 40 larim var, çünki çox 
istəyirəm 10 larini saxlayım. 

25 lari konsert üçün lazımdır. Bu konsert də iki aydan sonra olacaqdır. 
Eləcə də yun sviter gördüm, axtardığım kimidir, qiyməti 30 laridir. 
Sviter aldığım halda, yalnız 20 lari qalacaqdır. Bu pul da konsertə 
yetməyəcəkdir. 
Nənə, nə edəcəyimi bilmirəm. Konsertə mütləq pul saxlamalıyam. Amma 
hədiyyə edilən pul ilə nə isə almaq da istəyirəm. Sən necə düşünürsən? 
Yenə də təşəkkür edirəm. Mümkündürsə, təcili mənə yaz və qərar qəbul 
etməkdə yardım et. 
Hörmətlə, Nino.

 ● Nino hansı problemlə qarşılaşdı?
 ● Siz onun yerinə necə hərəkət edərdiniz?  Cavabınızı əsaslandırın. 

MÜZAKİRƏ EDİN

1. Bu gün məktəbə gedənə qədər qəbul etdiyiniz qərarları.
2. Ailə üzvləriniz bu səhər hansı qərarları qəbul etdilər?
3. 5 laridən aşağı qiymətdə olan və tez-tez aldığınız malı və xidməti 

adlandırın.
4. Yenicə etdiyiniz 3 istehlakçı seçimini izah və  bu seçimi nə üçün 

etdiyinizi təsvir edin.

Resursların məhdudiyyətinə görə uşaqların və böyüklərin istədikləri hər 
şeyləri olmur. Buna görə də onlar seçim etməli olurlar. İqtisadiyyat seçim 
etmək haqqında elmdir. 
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İqtisadiyyatda istehlakçılar və istehsalçılar hər zaman seçim edirlər. 
Siz də iqtisadi fəaliyyətin iştirakçısınız və hər zaman seçim etməli olursunuz: 
hansı peşəni seçəsiniz, nə alasınız, harada oynayasınız, necə işləyəsiniz və 
s. Bunlar barəsində çox biləcəksiniz, həyatınız daha asan olacaqdır, daha az 
səhvlər buraxacaqsınız.

Tapşırıq

Özünüz haqqında danışın/yazın və burada növbəti sözlərdən istifadə edin: 
mal, xidmət, iqtisadiyyat, tələbatlar, ucuz, bahalı, istehsalçı.

Sahibkar İstehlakçı

Xidmətin 
istehsalçısı

Satıcı

İnsan – 
iqtisadi əlaqələrin 

iştirakçısı

Malın istehsalçısı
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PUL VƏ BARTER 54-55
Ticarət mərkəzinin piştaxtaları arasında gəzdiyiniz zaman burada 
sərgiyə çıxarılmış min cür mal görürsünüz, hər birinizin başında belə bir 
fi kir fırlanır: “çoxlu pulum olmasaydı…”. Belədir, insanın arzularının 
əksəriyyətinin yerinə yetməsi mövcud pulun miqdarından asılıdır. 

Pul olmasaydı...
Qədim zamanlarda insanların pulu yox idi. Onlar sahib olduqları əşyanı 
ehtiyaclarına əsasən dəyişirdilər. Mübadilənin bir tanınmış vasitəsi mövcud 
deyildi, buna görə də malı-mala dəyişirdilər. 

Yəqin hər kəsin “Gənə və qarışqa” gürcü nağılının məzmunu yadındadır. 
Onu da başa düşdünüz ki, qarışqa üçün yardımın göstərilməsi nə üçün 
uzandı və nə üçün gənə müxtəlif əşyaları dəyişdirməyə başladı -  gənədə 
ikinci tərəfi n istədikləri yox idi. İstədiyi əşyanı qəbul etmək üçün ona 
mübadilələrin uzun zənciri lazım oldu. Real həyatda da belədir. İnsan nəticə 
ilə uduşda qaldığında mübadiləyə razılaşır.
Bu nağılı müasir həyatımızda təsəvvür etsək, problem asanlıqla və qısa 
müddətdə həllini tapardı: gənənin pulu olsaydı bir neçə dəqiqədə kəndiri 
mağazadan alardı. 

BU MARAQLIDIR

Pulun tarixi
Müxtəlif dövrdə və müxtəlif ölkələrdə pul rolunu iribuynuzlu qaramal, 
qullar, duz, tütün, dəri, xəz, dəyərli metallar və daş-qaşlar, zeytun yağı, pivə, 
şərab, pambıq, materiallar və başqa bir çox mal yerinə yetirirdi. Hərəsinin 
öz xüsusiyyəti var idi. Bəzisini bölmək lazım idi, bəzisi isə tez xarab olurdu. 
Məsələn, zeytun yağı ən yaxşı maye pul idi. O, asanlıqla kiçik hissələrə 
bölünür, amma çoxlu miqdarda saxlanılması və daşınması lazım gəlirdi.
Ticarətin genişləndirilməsindən sonra ödəniş vasitəsi kimi qızıl və gümüşdən 
istifadə etməyə başladılar. 
Amma qızıl külçəsini gəzdirmək çox əlverişsiz idi, buna görə də insanlar 
dəmirdən hazırlanmış sikkələri kəsməyi düşündülər.

Puldan istifadə 
etmədən bir 
əşyanın ikinciyə 
dəyişdirilməsi 
barter mübadiləsi 
adlanır. 

Mübadilə 
iqtisadi 
əlaqələrin əsasıdır.

Pul  dövlət 
tərəfi ndən ölkə 
ərazisində tanınmış 
icbari və qanuni 
ödəniş vasitəsi.
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54-55 PUL VƏ BARTER

PUL FORMALARI

barter qızıl metal 
sikkələr

kağız 
pul

plastik 
kartlar

elektron 
pul

Sikkələrin daşınmasını onun ağırlığı çətinləşdirirdi. Tacirlərə bir çox hallarda 
hücumlar olunurdu. Bundan başqa sikkələrin hazırlanması üçün çoxlu 
miqdarda dəmir lazım idi və bəzi ölkələrdə (məsələn, Çində) yox idi. Bu 
səbəbə görə, Qədim Çində kağız pul icad etdilər. Kağız pul çox əlverişli idi 
və zamanla başqa ölkələrdə də bundan istifadə etməyə başladılar.

Dünya miqyası ilə, nəğd pul hələ ki, mübadilənin ən tanınmış vasitəsidir, 
amma inkişaf etmiş ölkələrdə üstünlük kompüter hesablarında müdafi ə 
olunan elektron pula verilir. İnsanların ödənişləri elektron poçtla qəbul etmək 
və dərhal onlayn sistemlə nəğdləşdirmək imkanları var. 

Elektron pul əldən-ələ keçmir – insanlar pulu köçürürlər və bir neçə 
dəqiqədə ödəniş ödənilir. Hal-hazırda elektron pulla alver Gürcüstanda da 
məşhurdur. 
Şagirdin plastik kartı vasitəsilə siz paytaxt metrosundan və avtobusundan 
istifadə edə bilərsiniz, supermarketdə və ya kitab mağazasında, kinoteatrda 
və s. ödəniş edə bilərsiniz

Nəğd pul cəmiyyətin 
əlində olan banknot-
lar (kağız pul) və 
sikkələrdir.
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 Nə üçün insanların əksəriyyəti üçün pulun bu qədər böyük 
əhəmiyyəti var?

Həqiqətən də pul həyatımızda çox önəmlidir: onun vasitəsilə müxtəlif növ 
mal və xidmət əlçatandır,  tələbatlarımızı və istəklərimizi qane edə bilərik, 
xeyriyyə işlərini maliyyələşdirə bilərik, səyahət edə bilərik. 
Bir çoxları üçün pul nailiyyət və hökmranlıq ölçüsünə çevrilmişdir. Bir 
çox insanlar, ədəbi əsərin və ya fi lmin qəhrəmanı pulu ələ keçirmək üçün 
görünməmiş riskə gedir və cinayət törədir. Pul onların həyatının başlıca 
məqsədi olur, amma zənn etdikləri kimi, hər şeyə qadir deyil.

Mübadilə vasitəsi

Alıcıların nəyi isə al-
maq istədiklərində satıcılara 
verdikləri bir şeydir. 
Pul ən çox qəbul edilmiş 
mübadilə vasitəsidir. 

Dəyərin tanınmış 
ölçüsüdür və qiyməti 
müəyyənləşdirmək və 
əmlakın dəyərini öyrənmək 
imkanını verir. 

İmkan verir ki, bu günkü 
gəliri gələcəkdə nə isə 
əldə etmək üçün saxlayaq, 
maliyyə fi ravanlığı üçün.

Dəyər ölçüsü Toplama vasitəsi

Pulun əhəmiyyəti onun funksiyalarında ifadə olunurlar
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Təsəvvür edin ki, dünyanın ən zəngin insanı 100 dollarlıq əskinazlarla 
kimsəsiz adaya düşür. Bu pulla dünyanın istənilən restoranında çox 
yaxşı qidalana bilərdi, amma burada o, qida ala bilməzdi, çünki burada 
pulun olması barədə heç kim bilmir, heç vaxt görməmişdir və ona heç bir 
əhəmiyyət verilmir, buna görə də adada pulun heç bir dəyəri yoxdur.
Pulla hörməti, sevgini, xoşbəxtliyi ala bilməzsən. 
Bir çox hallarda, yoxsul ailədə sevgi və hörmətlə böyümüş uşaq daha 
xoşbəxt olur, nəinki zəngin ailənin övladı.

Gürcü pulu
Gürcüstanda pulun kəsilməsi e.ə. VI-III əsrlərdə başlanmışdır. Birinci 
gürcü pul vahidi Kolxeti tetrisidir və onu da Kolxeti çarlığında gümüşdən 
kəsirdilər. Gürcüstanda qədim zamanlardan 1834-cü ilə qədər qızıldan, 
gümüşdən və misdən gürcü pulu kəsilirdi. Gürcü pul vahidlərində çarların 
portretləri və müxtəlif simvollar, eləcə də çarların faksimileləri (yəni 
imzaları) əks olunurdu. 
Əsrlər boyunca, Gürcüstanda gürcü pulu ilə yanaşı Yunanıstan, Roma, 
Parfi ya, İran, Bizans, Ərəb, Monqol, Avropa, Osmanlı və Rus pulu da 
dövriyyədə idi. 

Lari 1995-ci ildən etibarən Gürcüstan ərazisində ödənişin yeganə qanuni 
vasitəsidir. “Lari” sözü qədim gürcü sözüdür və xəzinə, mülk deməkdir.

Gürcü larisinin 
simvolu

CÜTLÜKLƏRDƏ İŞLƏYİN 

Larinin həyatından bir gün
Pul hər gün əldən ələ gəzir. Ən azı dörd-beş yol (addım) fi kirləşin ki, bunlara 
uyğun olaraq, bir gündə laridən istifadə etməli və dəyişdirməlisiniz. Hesabı 
oradan başlayın ki, valideynlər sizə 2 lari cib xərcliyi vermişlər. Sxem çəkin 
ki, bu 2 lari gün ərzində necə hərəkət edir.

Kolxeti tetrisi
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Avro
Avro (simvol – €) – Avropa İttifaqının rəsmi valyutasıdır və Avropa 
Birliyinin Avstriya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almaniya, Yunanıstan, 
İrlandiya, İtaliya, Lüksemburq, Niderlandlar, Portuqaliya, İspaniya və 
Estoniya kimi ölkələrində avropalılar üçün yeganə pul vahididir. Eləcə də 
avro İttifaqa üzv olmayan Monako, San-Marino və Vatikan kimi ölkələrin 
rəsmi valyutasıdır. Avro kağız və qəpik pulları 2002-ci ildən daxil olmuşdur. 
Avropa İttifaqının yeni üzv ölkələri üçün avronun tətbiqi məcburidir. 

Pulun qoxusu olmur!
Qədim zamanlarda bir hökmdar şahzadəyə küçələrdə pullu ayaqyolu açmaq 
ideyasını təklif etdi. Hökmdarın fi krincə, bununla əhali də razı qalacaqdı 
və şahzadə də özünə pul qazanacaqdı. Oğlu atasının ideyasına etiraz etdi 
və atası da cavab olaraq dedi, - pulun qoxusu olmur! Sonralar bu ifadə çox 
məşhurlaşdı.

Tapın nədir: 
“Bir simanın zənginliyidir, ona əl dəymir, nə də ki, 
əldən almaq olmur və pulla da alınmır, qoca da, cavan 
da bu zənginliklə böyüyür”.

Pul 
yalnız təhsillə və 

əməklə əldə olunur.

TAPŞIRIQ

Gürcüstan Milli Bankının pul muzeyi yeganə muzeydir ki, burada 26 əsr 
ərzində Gürcüstanda kəsilmiş pul nişanlarının sərgisi var.  
Bu muzeyə və gürcü pulu haqqında nəql edilən internet səhifəsinə baş çəkin:  
www.nbg.gov.ge
Kiçik inşa yazın və təqdimat hazırlayın: gürcü pulunun tarixi.
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56 YENIYETMƏ VƏ PUL

MÜZAKİRƏ EDİN

 ● Şagirdlərə b.a.cib pulu lazımdırmı (gündəlik xərclər üçün pul)?
 ● Yeddinci sinif şagirdi üçün cib pulu nə qədər olmalıdır?
 ● Uşaqların iştirakı ilə ailənin maliyyə məsələlərinin təhlili lazımdırmı və 

ya yox? 

Siz erkən yaşlarından vacib maliyyə qərarlarını qəbul etməli olursunuz. 
Maliyyə baxımından təhsilli insanlar daha yaxşı seçim edə bilərlər. Onlar 
istifadəçi kimi öz hüquqlarını necə qorumağı və maliyyə problemlərinin 
qarşısını necə almağı bilirlər. 

Maliyyə tərəfi ndən düşüncəli insan:  
 ● məbləğə qənaət edir
 ● gəlir və  xərclər haqqında bilir
 ● asanlıqla aldanmır
 ● qənaət edir

Gürcüstan qanunvericiliyinə əsasən:  
 ● 14 yaşına qədər uşağın yalnız idman, incəsənət, mədəniyyət və 

reklam fəaliyyətində işlə təminatı mümkündür və  buna da valideynin, 
qəyyumun razılığı olmalıdır.

 ● Başqalarının razılığı xaricində, əmək fəaliyyətinə 16 yaşından başlaya 
bilərsiniz.

Maliyyə təhsili 
– elə bir biliyin, 
davranışların və 
yanaşmaların 
vəhdətidir ki, 
insanlara düşüncəli 
maliyyə qərarlarının 
qəbul edilməsində 
və maliyyə 
fi ravanlığının əldə 
edilməsində yardım 
edir. 

Hədiyyə 
olunmuş pul

Cib 
pulu

Şagirdin pulu

Qazanılmış 
pul
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Xeyriyyə 
pul verməklə; vaxt 

və enerji ayırmaqla və bu 
yolla insanlara yardım etməklə; 
əşyaların, məs., paltar, oyuncaqlar 

və ya yemək verməklə 
mümkündür.

Alış-
verişdə xərcləyə 

bilərik

Qənaət 
edə bilərik     

 ● nəzərdə  tutulmayan 
xərclər üçün

 ● uzunmüddətli 
məqsədlər üçün 

Puldan necə istifadə edək?

Xeyriyyə 
- ehtiyacı 

olanlara təmənnasız 
olaraq pulla və ya başqa 

şəkildə yardımın 
göstərilməsi. 

Yuxarıda sadalananlar arasında ən asan yerinə yetirilən xərcləməkdir. 
Saxlamaq və vermək daha çox intizamı və fədakarlığı tələb edir. 

BU MARAQLIDIR

Mesenat
Qədim Romada çox zəngin bir insan yaşayırdı, soyadı Mesenat idi. O, 
poeziyanı çox sevirdi və şairlərə maliyyə tərəfi ndən yardım edirdi. 
Bundan sonra öz pulunun bir hissəsini təmənnasız olaraq incəsənətin və 
təhsilin inkişafı üçün başqalarına yardım edən xeyriyyəçi insanlar mesenatlar 
adlanırlar.

Gürcü mesenatı
Davit Saracişvili 1848-ci ildə Tbilisidə dünyaya gəlmişdir. Onun köməkliyi 
ilə “Gürcülər arasında yazı-oxunu yayımlayan cəmiyyətin”, musiqi 
məktəbinin, Tbilisi Cərrahiyyə Xəstəxanasının, Kutaisi teatrının və bir çox 
başqa təşkilatın bünövrəsi qoyulmuşdur. 
Davit Saracişvilinin Tbilisi Dövlət Universitetinin tikintisində və əsasının 
qoyulmasında xidməti əvəzsizdir. 
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Onun vəsaitləri ilə restavrasiya işləri görüldü:  Svetisxoveli, Msxeta 
rahibələr monastrında, İkorta, Martğopi, Kaloubani və bir sıra kilsələrdə. 
Onun təşəbbüsü və iştirakı ilə Kaşueti kilsəsi tikildi. Gürcüstanda Tarixi 
Etnoqrafi ya Cəmiyyətinin yaradılması Saracişvilinin adı ilə bağlıdır. 
Davit Saracişvili istedadlı gənclərin üzə çıxarılması tapşırılan komitənin 
təməlini qoydu. Davit xaricdə təhsillərini davam etdirmək üçün onlara 
təqaüdlər təyin edirdi. Təqaüdçülər arasında gələcək bəstəkar Zakaria 
Paliaşvili, müğənni Vano Saracişvili, rəssam Qiqo Qabaşvili, heykəltəraş 
İakob Nikoladze, katolik Kallistrat və s. var idi. 
Davit Saracişvili 1911-ci ildə dünyasını dəyişdi. Onun fəaliyyətini və 
mesenatlığını həyat yoldaşı Ekaterine Porakişvili davam etdirməyə başladı. 
Onlar çoxmilyonlu əmlakın çox hissəsini Gürcüstana vəsiyyət etdilər. 

„O, öz vəsiyyəti ilə ölümü lərzəyə saldı,  başına parlaq bir tac qoydu….  
Mən hal-hazırda, mərhumun böyük əməyini və misilsiz xeyriyyəçiliyini 
tək-tək saymaq istəmirəm. Yalnız onu qeyd etmək istəyirəm ki, mərhuma 
atasından cüzi məbləğ qalmışdı və o da bu məbləği öz biliyi və  cəsarəti ilə 
milyonlara çevirdi…. Və sonda, bütövlükdə öz böyük əmlakını, qazandığı 
hörmətli yolla və qüsursuz əməli ilə öz ölkəsinə miras qoydu”.
İakob Qoqebaşvili

Maliyyə məqsədləri  qısamüddətli və uzunmüddətli olur.
Qısamüddətli  məqsədlər, hansıların dərhal əldə edilməsi  
mümkündür (məs., bir neçə həftədə və ya ayda) və çoxlu 
xərclərlə bağlı deyil. Bu məqsədlər ola bilər: ad gününün 
qeyd edilməsi, kiçik bacı-qardaşlar üçün oyuncaq hədiyyə 
edilməsi, yeni qulaqcıqların əldə edilməsi…
Uzunmüddətli məqsədlərin əldə edilməsi nisbətən çox 
vaxt (məs., bir və ya bir neçə ilə) və xərc tələb edir. Bu 
məqsədlər ola bilər: fransız dilini yaxşı öyrənmək üçün 
dərslərə getmək, kompüter əldə etmək və s.

təhsil qənaət ad günü
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TAPŞIRIQ

3 maliyyə məqsədini seçin. Maliyyə məqsədləri elə olmalıdır ki, yerinə 
də yetirə biləsiniz və vaxtı da düşüncə ilə müəyyən edəsiniz. Məsələn, 
məqsədiniz 1 il ərzində ev almaqdırsa, bu, elə əvvəlcədən yerinə 
yetirilməyən bir məqsəd olacaqdır. 
Aşağıda sadalanan cədvələ gələcəkdə etməyi arzuladığınız əməlləri yazın. 

 ● Siyahını yazdıqdan sonra məqsədi əldə etmək üçün qənaət edəcəyiniz 
aylıq məbləği hesablayın.

Mənim məqsədlərim
Qısamüddətli Uzunmüddətli

UNUTMAYIN

Maliyyə fi ravanlığının ilkin şərti çoxlu gəlir deyil, məhz qənaət etmək və 
böyük gəlirdir!

MÜZAKİRƏ EDİN

Aşağıda verilən ifadələrlə razılaşırsınızmı və ya yox? Cavabı əsaslandırın. 
 ● „Kiçik kürəklə də böyük işlər görmək olar, xırda-xırda işlərdən böyük 

işlər görülür” (İlya Çavçavadze) 
 ● „Suya da qənaət etmək lazımdır” (Gürcü atalar sözü)
 ● „Kiçik məbləğin saxlanılması zamanla böyük qənaətləri etmək imkanını 

verir (Şotland atalar sözü)  
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İSTƏDİKLƏRİMİZİ ALIRIQMI?57-58

YADINIZA SALIN

Sonuncu dəfə nə vaxt hər hansı bir malı və ya xidməti almısınız?
Ən çox malı və xidməti harada alırsınız?

Tələbat malın və 
xidmətin  miqdarıdır 
ki, istehlakçı da bu 
sayda malı ala bilər. 
 

Tələbat qanunu – 
malın və xidmətin 
qiyməti nə qədər 
artırsa (başqa eyni 
şərtlərdə), tələbatın 
miqdarı da bir o 
qədər azalır. 

İstehlakçıların 
və təchizatçıların 
malı və xidməti 
dəyişdirdikləri yer 
bazar adlanır. 

Tələbat qanunu
Vəziyyət 1
Məktəbin bufetində yoldaşlarınla birlikdə tez-tez şorçörəyini alırsınız, bunun 
da qiyməti 1 laridir. Burada qiymətlər münasibdir və xidmət də yaxşıdır. 

 ● Şirniyyatın qiyməti 2,3 və 4 lari olduğu halda nə edərdiniz?
 ● Növbəti fi kirlə razılaşırsınızmı və ya yox: istehlakçı aşağı qiymət 
şərtlərində daha çox şirniyyat alır və ya baha qiymət şərtlərində?

Bazarda tələbatın sayını istehlakçılar müəyyənləşdirirlər: hər hansı bir malı 
və ya xidməti çoxlu insanlar almaq istədiklərində, ona olan tələbatın yüksək 
olduğunu söyləyirik. Məsələn, əgər bir çox insan alma şirəsini içirsə, banan 
şirəsini isə az insan içirsə, o zaman alma şirəsinə tələbatın çox olduğunu, 
banan şirəsinə olan tələbatın az olduğunu deyirik. 
Bu suallara cavab vermək üçün tələbat və çatdırma anlayışlarını dərk etmək 
bizə yardım edəcəkdir, çünki tələbatın və çatdırılmanın tarazlığı bu və ya 
digər əşyanın və yaxud da xidmətin qiymətinin neçə olacağını müəyyən edir. 

Bu suallara cavab vermək üçün tələbat və çatdırma anlayışlarını dərk etmək 
bizə yardım edir, çünki məhz tələbat və çatdırma tarazlığı müəyyən edir ki, 
bu və ya digər əşyanın, yaxud da xidmətin qiyməti necə olacaqdır.

 Təchizatçılar hər hansı bir əşyanın və ya xidmətin qiymətini necə 
təyin edirlər?

 Nə üçün sənin sevimli pirojnanın qiyməti 1 laridir? 

İstədiyimiz əşyanı və ya xidməti həqiqi bazara gedib almağımız vacib deyil. 
Bazar terminində pul əvəzinə əşya və ya xidmət aldığımız yer nəzərdə 
tutulur – məktəb bufeti, hava limanı, stansiya, kitab və ya elektronika 
mağazası və tərəvəz-meyvənin həqiqi bazarı da!
İstehlakçılar və təchizatçılar isə bazar iştirakçılarıdırlar.
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Çatdırma - 
təchizatçılar 
tərəfi ndən hazırlanan 
və satılan malın və 
xidmətin istehlakçılar 
üçün əlçatan 
miqdarıdır.

Çatdırma qanunu 
– malın və xidmətin 
qiyməti nə qədər 
yüksək olarsa, 
çatdırmanın sayı da 
bir o qədər çox olar 
və əksinə, qiymət nə 
qədər aşağı olarsa, 
satıcılar da bir o qədər 
az mal və xidmət 
çatdıracaqlar.

Bazar və ya 
tarazlaşdırılmış 
qiymət tələbatın və 
çatdırmanın bərabər 
olduğunda əldə 
edilir, yəni bazarda 
satış üçün mal və 
ya xidmət ona olan 
tələbat sayındadır.

 ● Sizin fi krinizcə, nə üçün tələbat qanununu öyrənmək vacibdir?
 ● O, hansı məlumatı verir və ya vermir?  
 ● Pirojnanın qiyməti dəyişmədiyinə görə, tələbatınız azalacaqmı və yox?

Çatdırma qanunu 
Hər hansı bir əşyanın və ya xidmətin çoxlu sayda əlçatan olduğu halda, 
çatdırmanın yüksək olduğunu söyləyirik. 
Vəziyyətə qayıdaq, hansında istehlakçı qiymət dəyişikliyinə öz münasibətini 
göstərdi.
Vəziyyət 2

 ● Siz şorçörəyinin təchizatçıları olsanız, şirniyyatın qiymətinin artdığı 
halda, necə hərəkət edərdiniz?

 ● Qiymət artımı ilə birlikdə istehsalçı tərəfi ndən çatdırma miqdarının 
artması və əksinə, qiymətin azalması ilə yanaşı çatdırma miqdarının 
azalması fi kri ilə razısınızmı və ya yox?

Bazar qiyməti 
Tələbat və çatdırmanın nisbəti malın və xidmətin qiymətini  müəyyən edir.
Verilən şirniyyata olan tələbatı və çatdırma cədvəllərini müqayisə edin. 
Tələbat və çatdırma bərabərliyinə uyğun rəqəmi axtarıb tapın. 
Şərti olaraq, 1-ci və 2-ci vəziyyətlərə uyğun cədvəllər quraşdıraq.
 

Tələbat cədvəli 
Qiyməti (lari) Tələbat 

miqdarı
1 8

2 5

4 2

6 1

Çatdırma cədvəli
Qiyməti (lari) Çatdırma 

miqdarı
1 8

2 10

4 13

6 14

Verilən cədvəllərin əsasında, tələbat və çatdırma bir-birinə bir lari şərtlərində 
bərabər olur. Məhz bu qiymət də tarazlaşdırılmış bazar qiyməti olacaqdır. 
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57-58 PRAKTİKİ İŞ 

Tapşırıq

Göy cins və “qızıl axını” əhvalatı
100 il öncə Kaliforniyada qızıl kəşf etdilər. İnsanlar dəyərli metalın 
axtarışına dünyanın hər tərəfi ndən axışıb gəlirdilər və nəticədə bu ərazilərdə 
çoxlu yeni şəhərlər salındı. 
Qızıl axtaranlar bura cüzi vəsaitlərlə gəlirdilər. Onlara balta və başqa alətlər, 
ayaqqabı, çadır, qab-qacaq, qida və paltar almaq lazım olurdu. Bəzilərinin 
bəxti gətirirdi və onlar qızıl mədənini tapıb varlanırdılar. Kimin bəxti 
gətirmirdisə, əlindəki pullarını da itirirdi. Yeni salınmış şəhərlərdə müxtəlif 
mallara tələbat çox yüksək olduğuna görə, mağazaların və çatdırmanın sayı 
çox az idi və satıcılar da qiymətləri artırırdılar. 
Levis Ştraus adlı bir nəfər qızıl ehtiyatını tapsa da, bir qədər sonra bu işin 
başını buraxdı və əvəzinə, mədən işçilərinin hamısı üçün çox lazım olan göy 
cins şalvarı yaratdı. 
Ştraus San Fransiskoda hazırlanan çadırlara və vaqonlara əl atdı, parçanın 
çox bərk və davamlı olduğu üçün mədənçilərdən biri ona həmin parçadan 
şalvarlar tikməyi məsləhət gördü, ikinci mədənçi də ciblərinə moklon 
(knopkaya bənzər dəmir topcuqlar) tikmək ideyasını çatdırdı ki, bunlar da 
cins şalvarları cırılmaqdan qoruyacaqdı. Xüsusilə də mədənçilər ciblərini 
qızılla doldurduqlarında.
Şalvarlar Ştrausa böyük uğur gətirərək sonralar “Levis” adı ilə məşhurluq 
əldə etdilər. Mədənçilərdən başqa, Qərbdəki ranço sahibkarları, fermerlər və 
kovboylar cins geyinirdilər. 
Hal-hazıtda Levi Ştraus şirkəti dünyanın ən iri paltar istehsal edən şirkətidir 
və bütün bunlar bir göy cinslə başlanmışdı. 

 ● Bu əhvalatı tələbat və çatdırma konsepsiyalarından istifadə edərək analiz 
edin.

MÜZAKİRƏ EDİN

„Tutuquşuna olan tələbatı və çatdırmanı öyrədin və qarşınızda 
iqtisadiyyatçını görəcəksiniz”.

 ● Bu ifadədə həqiqət damlası vardırmı və ya yox?  Cavabı əsaslandırın.
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MƏNİM VƏ BAŞQASININ 59-60

MÜZAKİRƏ EDİN

Sən demə, okeanlarda balinaların sayı günü-gündən azalır, fermalarda isə 
cücələrin sayı çoxalır.
Sizin fi krinizcə, nə üçün?

 ● Gürcü atalar sözü nə ilə bağlıdır? 
 “Zəminin yarısını quş yedi”;

 ● Əmlaka uyğun olan sözləri yazın. Əmlakda nəyiniz var? 

İnsan əmlakçı necə olur? 
Özü istehsal edir, alır, hədiyyə qəbul edir, irsən qəbul edir, bir əşyanı 
başqasına dəyişir, hər hansı bir müəssisənin sahibidir/həmsahibidir.

Əmlak təkcə şəxsi əşyalar, ev və torpaq deyil, insanın yaradıcılığı da 
əmlakdır (şeirlər, musiqi, elmi kəşfl ər, icadlar). Belə bir əmlak intellektual 
əmlak adlanır.
 İnsanlar alver edir, alır və satır, kirayələyir, hədiyyə edir, irsən ötürürlər. 
Bütün bunlar bu və ya digər əmlak və mülki əlaqələr adlanırlar.

Özəl 
əmlak, 

hansına konkret insan/şirkət 
sahibdir və ondan faydalana və 

onu başqasına verə bilər.

İctimai 
əmlak, 

hansından hamı istifadə edə 
bilər və onun sahibi və üzərində 
sərəncam verəni dövlətdir, yəni 

hökumət.

Əmlak

Əmlak sənə aid 
olandır, sən ondan 
istifadə edirsən və 
üzərində sərəncam 
verirsən.
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59-60 MƏNİM VƏ BAŞQASININ

UNUTMAYIN

 ● Hər bir insanın hüququ var ki, həm təkbaşına və eləcə də başqaları 
ilə birlikdə əmlaka sahib olsun. Heç kimin hüququ yoxdur ki, əmlakı 
əlindən alsın – İnsan Hüquqları Bəyannaməsi. 

 ● Əmlakın hər bir forması bərabərdir.
 ● Qanun başqasının əmlakını mənimsəməyi, oğurlamağı, əlindən almağı 

qadağan edir.
 ● İntellektual əmlakı müəllifl ik hüquqları müdafi ə edir.

Vəziyyət
Şəkillərlə ötürülən vəziyyəti təhlil edin*.

 ● Burada hansı hal nəzərdən keçirilir? 
 ● Ölkəmizdə oxşar hallar tez-tez baş verir və ya yox?  
 ● Gender bərabərliyi baxımından qanun əmlak bölgüsü məsələsinə necə 

münasibət göstərir?

* Poster İctimai Reyestrin “Gender və əmlak” kampaniyasının materiallarına əsasən hazırlanmışdır.

Mənimdir! Babam 
dedi ki, bu ev 

sənindir, çünki sən 
oğlansan.

Oğlanın və 
ya qızın, nə 

əhəmiyyəti var. 
Valideynlərin evləri 
bütün övladlarındır.

Bərabər əmlak hüququ qanunla 
mühafi zə olunur.

Ata, axı mən 
oğlanam, bu ev 
də mənimdir, 
elə deyilmi?
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YADINIZA SALIN

 ● Mal və xidmət nədir?  
 ● Dünən hansı maldan və xidmətdən istifadə etdiniz?

İctimai mal /xidmət

CÜTLÜKLƏRDƏ İŞLƏYİN

Aşağıda verilən mətni oxuyun. Cütlük yoldaşından biri vərəqə malın adını 
yazır, ikinci yoldaşı – xidmətin adını. Qiorqinin hansı halda istehlakçı 
rolunda olduğunu qeyd edin. 

Qiorqinin həyatından bir gün…  

Qiorqi valideynləri və bacısı ilə birlikdə Tbilisidə yaşayır. Bu səhər də səsli 
saatı söndürüb, paltarını geyinməyə başladı. Anası ona faydalı qəlyanaltı 
hazırlamışdı: qarabaşaq (qreçka) və ballı çay. O, iştaha ilə qəlyanaltı etdi, 
çantasını götürüb məktəbə yollandı. Qiorqi yolayrıcında duran polisi gördü. 
Polis şagirdlərin təhlükəsizliyini qoruyurdu, yolun o biri tərəfi ndə isə 
dostlarını gördü. Uşaqlar məktəbə avrobusla gəlirdilər.
Qiorqi səkiyə döndü və küçənin küncündə yoldaşları ilə qarşılaşdı. Onlar 
dünənki ekskursiya əhvalatlarını yada saldılar:  tarixi yerlərə baş çəkdilər, 
sonra da parkda nahar edib şəhərin mərkəzi meydanında keçirilən konserti 
izlədilər. 
Dərslər başa çatdıqdan sonra Qiorqinin atası onu məktəbin yanında qarşıladı 
və birlikdə kitabxanaya getdilər. Qiorqiyə tapşırığı yerinə yetirmək üçün 
kitab lazım idi. 
Yolda kimyəvi təmizləmə məntəqəsindən paltarı götürdülər. Qiorqi gözəllik 
salonuna girib saçını kəsdirdi. 
Geri dönəndə, patrul onun atasını dayandırdı, çünki yenicə quraşdırılmış yol 
nişanına diqqət verməmişdi. Patrul onu daha ehtiyatlı olmağa çağırdı. 
Evə qayıdan Qiorqi ev tapşırığını yerinə yetirdi. Sonra bir az bacısı 
ilə birlikdə kompüter oyunu oynadılar, hətta yarım saatlıq həyətdəki 
meydançada basketbol oyununa da imkan tapa bildi. Yatmazdan öncə 
sevimli yazıçısının kitabını oxuyub başa çatdırdı.
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59-60 PRAKTİKİ İŞ 

Baxın, yeddinci sinif şagirdi Qiorqinin həyatından adi bir günü belədir.
 ● Qəlyanaltı üçün kim ödəmişdir?  
 ● Qəlyanaltıdan  kim faydalandı?
 ● Qiorqinin saçını pulsuz kəsdilər?  Qiorqinin saç kəsimindən kim 

faydalandı?
 ● Qiorqi kitabı pulsuz götürdü?  Kitabxanadan kim istifadə etdi?  
 ● Qiorqi səkidən faydalandığına görə ödəniş etməlidirmi və ya yox?  Yol 

nişanları ilə faydalandığı üçün? Nə üçün?  
 ● Qiorqi kitabxanadan istifadə etdiyi üçün ödəniş etməlidirmi? Həyətdə 

idman meydançasından istifadə etdiyi üçün?
 ● Şagirdlər və Qiorqinin atası patrul xidməti üçün ödəniş etməlidirlərmi?
 ● Nə üçün Qiorqi bəzi xidmətdən faydalandığında ödəniş edir və bəzisində 

ödəniş etmir?
 ● Əvvəlcədən hazırlanmış mal və xidmət siyahısına qayıdın. Onlardan 

hansı üçün pul ödədiniz və bəzilərini pulsuz qəbul etdiniz?
Mal və xidmətin çox hissəsi özəl biznes tərəfi ndən istehsal edilir və 
istehlakçılar üçün satılır. Bu, özəl maldır. Özəl maldan və xidmətdən yalnız 
bunun üçün pul ödəyən istehlakçılar faydalana bilərlər. 

İctimai mal/xidmət  - hər  kəs üçün istifadəsi pulsuz olan maldır, buna görə 
də ondan istifadə etdikləri üçün insanlara mane ola bilmərik və bu malın bir 
insan tərəfi ndən istifadəsi ikinci şəxs tərəfi ndən də istifadəsini istisna etmir 
(təhlükəslik, küçə işıqlandırması, mayak, atəşfəşanlıq).

 Sizin fi krinizcə, bu ifadə nəyi bildirir:  pulsuz yemək yoxdur! Bu 
fi kirlə razısınızmı və ya yox?

182



Dövlət vergilər (valideynləriniz tərəfi ndən ödənilən) yolu ilə toplanmış 
pulla ölkə üçün lazımi malı və xidməti istehsal edir.

İnsanlar səkilərdən, ictimai məktəblərdən, kitabxanalardan və parklardan 
faydalandıqlarına görə pul ödəmirlər. Eləcə də onlar polis, təcili yardım və 
yanğınsöndürmə xidmətlərindən pulsuz istifadə edirlər. 
İnsanlar tez-tez düşünürlər ki, bu xidmət “pulsuzdur”. Amma bu mal 
və xidmət pulsuz deyil. Onu dövlət ödəyir. Dövlət vergilərdən alınan 
gəlirlərdən istifadə edir ki, bu mal və xidmət ölkədə mövcud olsun. 
 
Amma istisna hallar da var ki, bəzən insanlar dövlət tərəfi ndən çatdırılan mal 
və xidmət üçün pul ödəyirlər. Bəzən onlar tunneldən, körpülərdən, dövlət 
parklarından istifadə etdiklərinə görə pul ödəyirlər. Bu, malın və xidmətin 
istehsalına çox böyük vəsait tələb olunduğunda baş verir. Həmin xidməti 
meydana gətirmək üçün vergilərdən toplanmış vəsait dövlət üçün kifayət 
olmur və bu cür davranmağa məcbur olur. 
İnsanlar dövlət tərəfi ndən çatdırılan mal və xidməti pulsuz kimi qəbul edirlər. 
Bununla belə, hər hansı bir vətəndaş həmin maldan və ya xidmətdən heç 
istifadə etməyə də bilər. Məsələn, dövlət klinikalara qripə qarşı vaksinaları 
paylaya bilər. Vətəndaşlardan bəziləri peyvəndlərdən heç istifadə etməyə 
bilərlər. Doğrudur, onlar bundan birbaşa istifadə etmirlər, amma onların 
başqa insanlar tərəfi ndən qripə yoluxma şanslarının azaldığına görə, demək 
olar ki, hamı bundan faydalanır.

İctimai mal və xidmət

Mili mühafi zə 

İctimai məktəblər

Yollar

Selə qarşı bəndlər

Patrul polisi

Milli parklar

Körpülər

Kitabxanalar

Hava proqnozu
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YADINIZA SALIN 

 ● Büdcə nədir?
 ● Büdcə nədən ibarətdir?  
 ● Nə üçün büdcəni təşkil etmək lazımdır?
 ● Uşağın hansı gəlirləri ola bilər? 

QRUPLARDA İŞLƏYİN

Aşağıda verilən cədvəli vərəqdə çəkin və sinfi nizin gələcək ekskursiya 
gəlirlərinin və xərclərinin siyahısını tərtib edin. Nəzərə alın ki, lazım 
gəldiyində büdcənin maddələrini dəyişə bilərsiniz. Ekskursiya yerini özünüz 
seçin. Səsvermə ilə bir qrup tərəfi ndən təklif edilən ekskursiyanı seçin və 
suallara cavab verin:
1. Nə üçün müxtəlif qrupun xərclər siyahısı bir-birindən fərqlənir?
2. Siz hansı nəticəni aldınız? Pulunuz çatdımı?
3. Ekskursiya üçün lazımi xərclər barəsində tam məlumata maliksənmi?
4. Yüksək qiymətlər zamanı büdcə necə dəyişə bilər?
5. Gəlirləri hansı yolla artırmaq mümkündür?
6. Xərclərin azaldılması hansı yolla mümkündür?
7. Büdcədən irəli gələrək, hansı ekskursiyanı seçərdiniz?

Düşüncəli insan gələcəyini əvvəlcədən planlaşdırır: işini, alış-verişini, 
istirahətini, səyahətini, lazımi əşyaları, dərmanları, ödənişləri və s. Siyahı 
tərtib edir, onlardan hər birinə ehtimal qiymət yazır və gözlənilən xərcləri 
hesablayır. Sonra alınan nəticəni gözlənilən gəlirlərlə müqayisə edir və 
xərcləmə qərarını elə qəbul edir ki, ehtimal olunan gəlir ehtimal xərcləri 
ödəyə bilsin. 
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Gəlirlər Xərclər
Şagirdlərin sayı Yemək və içmək
x lari Gediş haqqı
Məktəbin xidməti Gediş-gəlişin məbləği
Hədiyyə, ianə Muzey biletinin qiyməti
Başqa gəlir Bələdçinin xidmət haqqı
Gəlir bütövlükdə Nəzərdə tutulmuş xərclər
Gəlir bütövlükdə Xərclər bütövlükdə
Gəlir - xərclər=qənaət

YADINIZA SALIN 
Ötən fəsillərdə mövzu və məktəb büdcələrini təhlil etdikdə, qeyd etdik ki, 
məktəbin, icmanın rəhbərliyi çalışır ki, tarazlaşdırılmış büdcəsi olsun, yəni 
xərcin və gəlirin bərabər olduğunda.

Tarazlaşdırılmış 
büdcə

Gəlir = Xərc

gəlir xərc

Dolu büdcə 
Gəlir > xərcdən

Büdcənin daha iki növü vardır.

Kasad büdcə
(defi sit) büdcə Gəlir < xərcdən 

gəlir

xərc gəlir

xərc
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Gəlirin xərclərdən çox olduğu halda, sinfi n artıq pulu qalır və bunu qənaət 
etdiyi pula əlavə edə bilər ki, öz maliyyə məqsədlərinə planlaşdırdığından 
daha tez çatsın.
 Gəlirlər xərcləri ödəmirsə, bu halda, xərcləri azaltmaq və ya xərcləri 
artırmaq yolları barəsində düşünmək lazımdır (məs., uşaqlar bağa qulluq 
etməkdə valideynlərinə kömək edə bilərlər, əlavə ödəniş əvəzinə). Eləcə də 
ucuz nəqliyyat vasitələrini axtarıb tapa bilərlər.

 Nə üçün şəxsi büdcəni təşkil etmək lazımdır?

 ● Əlimizdə olan resursları görməli və analiz etməliyik, onları düzgün 
bölməyi öyrənməliyik.

 ● Gözə görünməyən xərclərin qarşısını alaq və daha çox qənaət edək.
 ● Maliyyə məqsədlərini əldə edək və gözlənilməyən nəticələrin qarşısını 

alaq.
 ● Maliyyə müstəqilliyini əldə edək.

Büdcə çevik olmalıdır və bizim 
həyat vəziyyətinə əsasən yenidən 

baxılmalı/dəyişdirilməlidir

Maliyyə qərarlarını qəbul edənə 
qədər istəklərimizi və imkanlarımızı 

yaxşı ölçüb-biçməliyik. 
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PRAKTİKİ İŞ 62-63

Birini seçin
1. 1 həftənizin büdcəsini təşkil edin və sinfi n qarşısında təqdimat şəklində nümayiş etdirin. 

Büdcəni tərtib etdikdə nəzərə alın ki, şərti olaraq 10 lariniz var.
2. “Ağıllı istifadəçi” posterini/videoçarxını hazırlayın və bununla da həmyaşıdlarınıza 

məsləhət verin ki, arzuolunan maliyyə məqsədlərinə necə çatsınlar, pulu keyfi yyətsiz 
malın əldə edilməsinə səpələməsinlər və ya yalançı reklamın qurbanı olmasınlar.

3. Təqdimat hazırlayın: istehsalçı olmaq istəyirəm…
Tam il ərzində topladığınız biliyinizdən istifadə edin, yəni bu işdə hüquqların və demokratik 
dəyərlərin biliyi köməyinizə necə gələcəkdir, nəyi istehsal etməyi düşünürsünüz, bu iş 
icmanıza necə yardım edəcəkdir, hansı vəzifələriniz olacaqdır. Fəaliyyətiniz ətraf mühitin 
müdafi əsinə və ya sağlam həyat qaydasına riayət edilməsinə mane olardımı və ya yox və s.
İndi məqamı yetişib ki, fi kirləşməyə/arzulamağa başlayasınız və bunu da çalışmağınız  
nəticəsində gec və ya tez həqiqətə çevirəcəksiniz!
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ƏLAVƏ 1

Uşaq Hüquqları Konvensiyası

Uşaq Hüquqları Konvensiyası Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfi ndən 
1989-cu ilin noyabrın 20-də qəbul edilmiş və 1990-cı ilin sentyabrın 2-dən 
qüvvəyə minmişdir. 
 
Konvensiya 54 maddədən ibarətdir, birinci 42 maddə uşaqların müdafi əsi 
ilə bağlı əsas prinsiplərə - uşaq hüquqlarına, dövlət öhdəliklərinə və uşağın 
tərbiyəsi ilə bağlı insanların öhdəliklərinə aiddir.  
43- 54-cü maddələrdə isə söhbət ondan gedir ki, dövlət və yetkin insanlar 
birlikdə Konvensiya ilə üzərinə götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsi 
üçün nə etməlidirlər.
 Konvensiyaya 193 ölkə qoşulmuşdur və bu da onu bildirir ki, bu ölkələr 
Konvensiya ilə qəbul etdikləri  öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin hüquqi 
məsuliyyətini daşıyırlar.
Gürcüstan qeyd edilən Konvensiyaya 1994-cü ildə qoşuldu.
Konvensiyanın qarşıdakı uşaqlar üçün nəşri Uşaq Hüquqları 
Konvensiyasının qəbulunun 20-ci ildönümünə həsr edilir. 

Maddə 1. Hər bir insan 18 yaşına çatanadək  uşaq sayılır. 

Maddə 2. Dövlət uşağın hüquqlarını, onun dinindən, milli mənşəyindən, 
dərisinin rəngindən və ya hər hansı başqa hallardan asılı 
olmayaraq, müdafi ə etməlidir.

Maddə 3. Uşağa aid olan hər bir hərəkət zamanı, onun maraqları müdafi ə 
olunmalıdır. Dövlət uşağın maraqlarının müdafi əsinə qayğı 
göstərməlidir.

Maddə 4. Dövlət uşaqların hüquqlarının müdafi əsi üçün hər şey etməlidir.

Maddə 5. Dövlət uşağın tərbiyəsində iştirak edən hər bir insanın 
hüququna hörmət bəsləməlidir.  

Maddə 6. Hər bir uşaq yaşamaq hüququna malikdir və dövlət uşağın 
inkişafına qayğı göstərməlidir. 

Maddə 7. Uşaq doğulduğu andan ad və vətəndaşlıq almaq hüququna, 
habelə, valideynlərindən qayğı görmək hüququna malikdir.

Maddə 8. Dövlət uşağın fərdiliyini bildirən əsas əlamətlərini: ad, 
vətəndaşlıq və ailə əlaqələrini müdafi ə etməli və lazım 
gəldiyində, bərpa etməlidir.

Maddə 9. Uşağın hüququ var ki, valideynləri ilə birlikdə yaşasın və 
valideynlərin ayrıldığı halda, onlarla münasibəti olsun, bu 
münasibətin onun üçün ziyanlı olmadığı şərtdə.

188



Maddə 10. Uşaq və onun valideynləri hər zaman öz ölkələrini tərk edə və 
ölkələrinə qayıda bilərlər ki, ailələrinə qovuşsunlar.

Maddə 11. Dövlət ölkədən uşaqların qeyri-leqal yolla çıxarılmasına yol 
verməməlidir.

Maddə 12. Uşaq ona aid olan məsələlər barəsində öz fi krini bildirə bilər.

Maddə 13. Uşağın fi krini ifadə etmək və paylaşmaq hüququ var, əgər ki, 
bu məlumat onun və başqaları üçün zərərli deyilsə. 

Maddə 14. Dövlət uşağın əqidəsini və din azadlığını müdafi ə edir və ona 
hörmət edir.

Maddə 15. Uşaq assosiasiyalara üzv ola və dinc yığıncaqlarda iştirak edə 
bilər, başqalarının hüquqlarını pozmamaq şərtilə. 

Maddə 16. Uşağın şəxsi və ailə həyatının toxunulmazlığı hüququ var.

Maddə 17. Uşağın hüququ var ki, mediya vasitəsilə məlumat alsın. Dövlət 
isə uşaqlar üçün faydalı məlumatın yayımlandırılmasında 
mediyanı dəstəkləməlidir.

Maddə 18. Valideynlər məcburdurlar ki, uşağın tərbiyəsinə qayğı 
göstərsinlər və onların işlədikləri və ya məşğul olduqları halda, 
dövlət onlara şərait yaratmalıdır. 

Maddə 19. Dövlət uşağı valideyn, qəyyum və ya hər hansı bir şəxs 
tərəfi ndən zorakılıqdan qorumalıdır.  

Maddə 20. Dövlət ailə qayğısından məhrum olan uşaqlara yardım etməli 
və onlara ailə mühiti yaratmalıdır.  

Maddə 21. Uşağın övladlığa verilməsi dövlət müəssisəsi tərəfi ndən 
uşağın maraqlarını nəzərə almaqla  baş verməlidir. Uşağın 
vətənində övladlığa verilməsinə üstünlük verilir, amma 
uşağın maraqlarında olduğu halda, başqa ölkəyə də övladlığa 
verilməsi mümkündür. 

Maddə 22. Dövlət qaçqın və ya qaçqın statusunu almaq istəyən uşağa 
xüsusi qayğı göstərməlidir və lazım gəldiyi halda, ona 
valideynlərinin axtarışında yardım göstərməlidir.  

Maddə 23. Məhdud imkanlı uşağın hüququ var ki, ləyaqətlə yaşaya bilmək 
üçün xüsusi təhsil alsın . Dövlət belə bir uşağa xüsusi qayğı 
göstərməlidir.  

Maddə 24. Uşağın hüququ var ki, keyfi yyətli tibbi yardımdan, təmiz sudan 
istifadə etsin, tamdəyərli qidası və təhlükəsiz mühiti olsun ki, 
sağlamlığını qoruya bilsin. Dövlət uşaq ölümlərini azaltmalıdır. 
Zəngin ölkələr kasıb ölkələrə yardım etməlidirlər ki, uşaqların 
hamısı sağlam olsunlar.
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Maddə 25. Dövlət tez-tez qəyyum tərəfi ndən böyüdülən uşağın vəziyyətini 
yoxlamalıdır. 

Maddə 26. Dövlət yardıma ehtiyacı olan uşaqlara və ailələrə yardım 
göstərməlidir. 

Maddə 27. Hər bir uşağın hüququ var ki, onun inkişafı üçün lazım 
olan şəraitdə yaşasın. Valideynləri övladlarına normal həyat 
səviyyəsini yaratmalıdırlar, dövlər isə bunda onlara yardım 
etməlidir. 

Maddə 28. Uşağın hüququ və öhdəliyi var ki, pulsuz ibtidai təhsil alsın. 
Dövlət isə orta və ailə təhsilin əlçatan olmasını təmin etməlidir. 
İntizam tələbi məktəbdə uşağın ləyaqətini və maraqlarını 
nəzərə almalıdır. Zəngin ölkələr kasıb ölkələrə yardım 
etməlidirlər ki, hər bir uşaq təhsil alsın. 

Maddə 29. Təhsil uşağın əqli və fi ziki inkişafına yönəldilməlidir.  Məktəb 
uşağı tamdəyərli həyata hazırlamalı, valideynlərə, özünün 
və başqa ölkələrin mədəniyyət və dininə hörmət bəsləməyi 
öyrətməlidir. 

Maddə 30. Müxtəlif millətləri təmsil edən uşaqların hüquqları var ki, ana 
dilində danışsınlar və öz ənənələrinə uyğun olaraq yaşasınlar

Maddə 31. Uşağın istirahət, oynamaq, mədəni və əyləncəvi tədbirlərdə 
iştirak etmək  hüququ var.

Maddə 32. Dövlət uşağı onun üçün ziyanlı olan işi yerinə yetirməkdən 
qorumalıdır.

Maddə 33. Uşağın hüququ var ki, narkotiklərin qəbulundan və 
yayımlanmasından müdafi ə olunsun.

Maddə 34. Dövlət uşağı seksual zorakılıqdan müdafi ə etməlidir.

Maddə 35. Dövlət uşağın oğurlanmasına və ya satılmasına yol 
verməməlidir.

Maddə 36. Dövlət uşağı onun inkişafı üçün ziyanlı olan istənilən məcburi 
əməldən müdafi ə etməlidir.

Maddə 37. Hər bir uşaq əzab verilməkdən və qanunsuz yaxalanmaqdan 
müdafi ə olunmalıdır.  18 yaşına qədər uşağa törətdiyi cinayətə 
görə ölüm cəzası və ömürlük həbs cəzası verilməməlidir. 
Tutulduğu halda, uşağın ailəsi ilə əlaqəsi olmalı və ona 
hörmətlə yanaşılmalıdır. 

Maddə 38. 15 yaşına qədər uşaqlar hərbi xidmətdə olmamalıdırlar. Dövlət 
hərbi zonada yaşayan uşaqlara qayğı göstərməlidir.

Maddə 39. Dövlət silahlı münaqişə zamanı zərərçəkən, əzab verilən və ya 
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amansız davranılan uşağı müalicə etməli və onun cəmiyyətin 
normal üzvü kimi formalaşmasına qayğı göstərməlidir. 

Maddə 40. Qanunu pozan uşaq hüquqi və başqa növdə yardım almalıdır. 
Onun həbs edilməsi yalnız ən son halda baş verməlidir. 

Maddə 41. Əgər dövlətdə qüvvədə olan qanunlar  uşağı qarşıdakı 
Konvensiyadan daha yaxşı qoruyurlarsa, bu halda dövlətdə 
qüvvədə olan qanunlara üstünlük verilir. 

Maddə 42. Dövlət uşaqların hamısını və valideynləri qarşıdakı Konvensiya 
ilə tanış etməlidir.

Mətnin şərhi üzrə işləmişdilər: 
1. Ana Mesxidze, Tbilisi 11 saylı ictimai məktəbin 5-ci sinif şagirdi  
2. Mariam Beridze, Batumi 14 saylı ictimai məktəbin 6-cı sinif şagirdi 
 3. Nika Baxtadze, Ozurqeti 5 saylı  ictimai məktəbin 6-cı sinif şagirdi
4. Beka Karelidze, Qori 1 saylı ictimai məktəbin 9-cu sinif şagirdi 
5. Tamar Xuxia, Ozurqeti 2 saylı ictimai məktəbin 8-ci sinif şagirdi
6. Beka Meqrelişvili, Tbilisi 14 saylı ictimai məktəbin 8-ci sinif şagirdi
7. Qvansa Vaxtanqişvili, Qori 1 saylı ictimai məktəbin 9-cu sinif şagirdi 

Layihənin koordinasiyasını “Vətəndaş İnkişafı İnstitutu” həyata keçirdi
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LÜĞƏT

A
Addiksiya zərərli vərdişə olan yanaşmadır, insanın müəyyən işə olan 
istəyidir. Məsələn, kompüter oyunlarından asılılıq, sosial şəbəkələrdən, tütün 
və alkoqoldan asılılıq və s. 112
Advokatlaşdırma – ictimai problemin hakimiyyət nümayəndəsinə 
çatdırılması, onun inandırılması. 16
Anonim – gizli, kimliyin göstərilməsi xaricində. 58
Anoreksiya - həzmin pozulması formasıdır və bu zaman insanın iştahası 
zəifl əyir və bu da öz növbəsində, metabolizm (maddələr mübadiləsi) 
probleminə gətirib çıxarır. 109
Azadlıqdan məhrumetmə - cəza növüdür ki, bu da məhkumun 
cəmiyyətdən təcrid olunmasını və cəzaçəkmə müəssisəsinə yerləşdirilməsini 
bildirir. 42

B
İstehlakçıların və təchizatçıların malı və xidməti dəyişdirdikləri yer bazar 
adlanır. 176
Puldan istifadə etmədən bir əşyanın ikinciyə dəyişdirilməsi barter 
mübadiləsi adlanır.  167
Bazar və ya tarazlaşdırılmış qiymət - tələbatın və çatdırmanın bərabər 
olduğunda əldə edilir, yəni bazarda satış üçün mal və ya xidmət ona olan 
tələbat sayındadır. 177
Büdcə  (Qədim Normand dilindən budget – pul kisəsi) – gəlirlərin və 
xərclərin siyahısı və miqdarıdır və bu da konkret vaxt müddəti ilə müəyyən 
edilir.  18
Brakonyer ovçuluq qaydalarını pozan şəxsdir; yasaq edilmiş yerlərdə 
qadağan edilmiş müddətlərdə və qadağan edilmiş vasitələrlə “ovçuluq” və ya 
“balıqçılıq” edən şəxs.  142
Bulimiya həzmin pozulması formasıdır və bunu da həddən çox yemək 
xarakterizə edir. Yeniyetmənin çəkisi artır, yağlar yığılır və bu da müxtəlif 
xəstəliklərə səbəb olur.  110
Bullinq– aqressiv bir davranışdır və bu zaman biri ikinciyə qəsdən ziyan 
yetirir və ya narahatçılıq yaradır. 87

C
Cəmiyyət -  insanların birliyidir. Amma fərdlərin hər hansı bir birliyi, 
məsələn, təsadüfi  və müvəqqəti, cəmiyyəti yarada bilməz. Bunun üçün 
ümumi məqsədlər və maraqlar olmalıdır. 10

Ç
Çatdırma - təchizatçılar tərəfi ndən hazırlanan və satılan malın və xidmətin 
istehlakçılar üçün əlçatan miqdarıdır. 177
Çatdırma qanunu – malın və xidmətin qiyməti nə qədər yüksək olarsa, 
çatdırmanın sayı da bir o çox olur və əksinə, qiymət nə qədər aşağı olarsa, 
satıcılar da bir o qədər az mal və xidmət çatdıracaqlar.  177

D
Demokratiya termini yunan sözüdür və xalq idarəetməsini bildirir. 12
Diskriminasiya insanların qeyri-bərabər yanaşmasını bildirir, xüsusilə də 
bunun hər hansı bir əlamətlə fərqlənən insana qarşı istiqamətləndirildiyində 
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74
Dövlət qoruğu — hər şeyin qorunduğu ərazi hissəsidir. Adətən, bu və ya 
digər coğrafi  zona üçün tipik olan və ya elmi nöqteyi-nəzərdən dəyərli 
təbii obyektlərdən (bitki və heyvan növlərindən, landşaft tiplərindən, 
minerallardan...) ibarət olan yer qoruq elan edilir.  143
Dəstə – insanların nisbətən böyük qrupudur (bir çox hallarda idarə 
olunmayan və qıcıqlandırılmış) ki, bunun yaranması da təsadüfən 
gözlənilmədən baş verir.  55

E
Emulqator – qida əlavəsi. Həyat üçün təhlükəli və təhlükəsiz emulqatorlar 
mövcuddur.  111

Ə
Əlaqə məlumatı – ünvan, elektron ünvan, telefon.  29
Əmlak – sənin olan, istifadə etdiyin və üzərində sərəncam verdiyin.  179

F
Fleşmob –elə bir hərəkətdir ki, bu zaman insanların kiçik qrupu 
gözlənilmədən meydana çıxır və maraqlı bir səhnəcik qurur ki, camaatın 
diqqətini çəksin. Onun məqsədi müəyyən məlumatın yayımlandırılması ola 
bilər. 17
Fövqəladə hal – insan həyatı üçün təhlükə yaradan bir vəziyyət. 98

G
Gender (ing. cins) qadınların və kişilərin cəmiyyətdə formalaşdırılmış 
rollarını bildirir və bunlar da onların cinsi əlamətlərinə əsasən yazılırlar. 74
Gender bərabərliyi – insan hüququdur. Bu onu bildirir ki, həyatın bütün 
sahələrində (təhsil, ailə, xidmət, siyasət və s.) qadının və kişinin eyni şərtləri 
və imkanları var. 76
Genetik modifi kasiyalı qida - süni yolla yaradılmış toxumlardan alınır və 
müasir bioloji texnologiyaların istifadəsi ilə alınmış genlərdən ibarətdir. 
Bu genlər məhsulun miqdarını və ölçüsünü artırır, müxtəlif xəstəliklərə, 
gəmiricilərə qarşı sabitliyi artırır; saxlanılma müddətlərini artırır. Alınan 
məhsul demək olar ki, vitaminləri əhatə etmir.  110
Gigiyena yunan sözüdür və “sağlamlıq gətirən” deməkdir. Müasir 
anlamda gigiyena tibbin bir hissəsidir və insan sağlamlığına ətraf 
mühit şərtlərinin təsirini öyrənir.   103

 X
Xidmət – başqa insanların bizim üçün etdikləri işdir və bunun əvəzinə də pul 
ödəyirik.  164
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İ
İnsan Hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsi  beynəlxalq müqaviləni 
təqdim etmir. O, insanın əsas hüquqlarının siyahısı və izahatlarını əhatə edir. 
Buna baxmayaraq, böyük siyasi əhəmiyyətinə görə, bu sonuncu dövlətlər 
tərəfi ndən icbari akt kimi qəbul edilmişdir 24
İcma – iki və ya daha çox məntəqədən ibarət olan vahiddir və özünün 
ümumi idarəetməsi var.  14
İctimai mal/xidmət  - hər  kəs üçün istifadəsi pulsuz olan maldır, buna görə 
də ondan istifadə etdikləri üçün insanlara mane ola bilmərik və bu malın bir 
insan tərəfi ndən istifadəsi ikinci şəxs tərəfi ndən də istifadəsini istisna etmir 
(təhlükəslik, küçə işıqlandırması, mayak, atəşfəşanlıq). 182
İnqredient– nəyinsə tərkib hissəsi.  111
İnklüziv – fərqli əlamətə malik uşağı bildirir ki, digər uşaqlarla yanaşı təhsil 
prosesinə hər hansı bir forma ilə cəlb olunmuşdur.  79
Malı və ya xidməti alan insanlar istehlakçılar adlanırlar.  164
İqtisadiyyat – yunan sözüdür və təsərrüfatın aparılması deməkdir.    162

K
Kənarlaşdırma  elə bir proqramdır ki, azyaşlılara imkan verir ki, müəyyən 
şərtlərin yerinə yetirilməsi əvəzinə həyatını mühakimə olunmadan davam 
etsin, cəmiyyətin tamdəyərli üzvü kimi.  39
Kompüter asılılığı addiktiv davranışın növlərindən biridir və gündəlik 
həyatdan qaçmaq cəhdi ilə əlaqəlidir. 113
Konstitusiya -  dövlətin əsas qanunu. Heç bir qanun – yol hərəkəti 
qaydaları da Konstitusiyaya zidd olmamalıdır.  24
Könüllü - yardıma ehtiyacı olan insanlara könüllü olaraq kömək edən insan 
və bunu da təmənnasız edir.              

Q 
Qeyri-hökumət təşkilatı – vətəndaşların könüllü birliyi (hüquqi təşkilat). 
Birlik hər hansı bir problemin/problemlərin həlli üçün yaradılır, mülki 
dəyərlərin inkişafı və müdafi əsi üçün 29
Qamqeoba/meriya– özünü idarə edən icmanın icraçı orqanı.  51

M
Mal – hazırlanan və aldığımız bütün əşyalar/məmulatlardır, - yəni əvəzində 
pul ödəyirik.  164
Maliyyə təhsili – elə bir biliyin, davranışların və yanaşmaların vəhdətidir 
ki, insanlara düşüncəli maliyyə qərarlarının qəbul edilməsində və maliyyə 
fi ravanlığının əldə edilməsində yardım edir.  172
Mediasiya  prosesində iştirak edən xüsusi şəxs, barışdırıcı mediator 
adlandırılır.   38
Media – jurnal-qəzetlər, televiziya, internet..  29
Məxfi lik onun təminatıdır ki, məlumat yalnız nəzərdə tutulan şəxslər üçün 
əlçatan olsun; bir çox peşələr üçün əsas etik prinsip (tibb, hüquq, jurnalistika, 
psixologiya, sosial iş...).  38
Mif – nağıl məzmunlu hekayə;  bu halda, uydurulmuş, şişirdilmiş və ya 
dəyişdirilmiş tamaşa. 83
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Mədəni irs ölkənin və onun xalqının ənənələri, inamı və müxtəlif sahələrdə 
nailiyyətləridir: elmdə, incəsənətdə, məişətdə.  134
Məqsəd - əldə olunmasını arzuladığımız istənilən nəticə və ya vəziyyətdir. 
Məqsədləri onların əldə edilməsi üçün lazımi vaxt parçasına əsasən bölmək 
olar (məs., qısamüddətli və uzunmüddətli məqsədlər). 64
Mübadilə - iqtisadi əlaqələrin əsasıdır.   167

N
Narkotik– bitki və kimyəvi mənşəli kimyəvi maddələr. Onların istifadəsi 
narkotik sərxoşluğa səbəb olur. Qeyri-tibbi məqsədlə narkotikdən istifadə 
edənlər narkomanlar adlanırlar.  122
Nəğd pul - cəmiyyətin əlində olan banknotlar (kağız pul) və qəpiklərdir.  168
Neytrallıq - emosional ifadənin qadağan edilməsi, faktlara yönəlməkdir. 38

P
Pandus – əyri platforma. Məhdud imkanlı şəxs bundan pilləkan əvəzinə 
istifadə edir ki, araba ilə hərəkət etsin, hərəkətdə çətinlik çəkməsin.  75
Paraolimpiya oyunları– olimpiya oyunlarına bənzər olaraq məhdud imkanlı 
insanlar üçün beynəlxalq idman yarışmasıdır. Dörd ildə bir dəfə keçirilir.  115
Paraidman – məhdud imkanlı insanlar üçün idman yarışmaları.      34
Pul  - dövlət tərəfi ndən tanınmış ölkə ərazisində tanınmış icbari və qanuni 
ödəniş vasitəsidir.   170

S
Sakrebulo – özünü idarə edən şəhərin/özünü idarə edən icmanın təmsilçi 
orqanı, hansını müvafi q ərazinin əhalisi seçir. 51
Sağlam qida – ərzaqların müxtəlifl iyini, tarazlaşdırılmanı, dadlı və faydalı 
xörəkləri nəzərdə tutur.  105
Səsvermə– hər hansı bir qərarın qəbul edilməsi üçün səsvermə, hər hansı 
bir məsələ ilə bağlı öz fi krini rəsmi olaraq təsbit etmək; vətəndaşların seçki 
hüququnun həyata keçirilməsi.    57
Sosial rol – müəyyən davranışların vəhdəti, bunun həyata keçirilməsini də 
verilən mühitdə, vəziyyətdə və ya qrupda şəxsdən gözləyirlər. Məsələn, 
övladın, bacının/qardaşın rolu, şagirdin, dostun və başqasının rolu. 24
Stereotip - bərqərar olmuş bir fi kirdir ki, tez-tez həqiqəti görməkdə bizə 
mane olur.  78
Stiqma - qədim yunan sözüdür və damğa deməkdir.  78

Ş
Şəxsi gigiyena  - əllərin, bədənin, ağız boşluğunun və qidanın 
gigiyenasını bildirir. Eləcə də paltarın, ayaqqabının və mənzilin gigiyena 
qaydalarına riayət edilməsini bildirir.  103
Şəxsiyyət yalnız ona xas olan təkrarolunmaz əlamətlərə, dəyərlərə, 
xarakterlərin birliyinə malik bir fərddir. Bu, insanın davranışını 
şərtləndirir. 8
Şlaqbaum – dəmiryolu keçidlərində yolu bağlayan qurğu.  45
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T
Təbii resurslar –  insanlar cəmiyyətinin mövcudluğu üçün vacib olan təbii 
maddələr və enerji. Bu resurslardır: faydalı qazıntılar, iqlim, su, torpaq, 
bitkilər, heyvanlar və s.  150
Tələbatlar insanın varlığı üçün lazım olan hər şeydir. 163
Tələbat malın və xidmətin  miqdarıdır ki, istehlakçı da bu sayda malı ala 
bilər.   176
Tələbat qanunu – malın və xidmətin qiyməti nə qədər böyüyürsə (başqa 
eyni şərtlərdə), tələbatın miqdarı da bir o qədər azalır.  176
Təxliyyə boşalmanı, insanların təhlükə gözlənilən yerdən çıxarılmasını 
bildirir.  98
Terror – siyasi və ya başqa motivlərin əsasında fi ziki hesabat  (və ya hədə-
qorxu).     91
Tolerantlıq – başqasının davranışları və nəzərlərinə qarşı dözümlülük. 
İnsanın tanımaq imkanı ki, başqa insanın  inamını, davranışını, dəyərlərini 
tanısın, hörmət etsin və ya nəzərə alsın.  31
Tütün məmulatı – hazırlanması üçün xammal şəklində tütün yarpaqlarından 
istifadə edilən məmulat. Çəkmək, çeynəmək, qoxulamaq üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Bütün bu məhsulların tərkibinə nikotin daxildir və bu da çox 
asılılığa səbəb olur. 117

U
Uşaq hüquqları konvensiyası  beynəlxalq məcburi müqavilədir ki, 
ona qoşulmuş dövlətə şamil edilir. 24         

V
Vandalizm cəmiyyətə və ya fərdi şəxslərə aid maddi dəyərlərin və mədəni 
abidənin düşüncəsiz,  amansız, qəddar və cəhalətlə məhv  edilməsi və ya 
məhv edilmədə iştirak etmək. 140
Y
Yığıncaq – ictimai yerlərdə insanların toplantısıdır və bu da vahid, birləşmiş 
qrupu təqdim etmir və bunda hər bir fərd şəxsi işləri ilə məşğuldur. 55

Z
Zorakılıq  – bir insan öz qüvvəsindən və ya vəziyyətindən başqasına ziyan 
yetirmək üçün istifadə edir. Başqasının hüququnu pozan hər hansı bir əməl.
 85
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