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    Hörmətli redaksiya!

    Mən Şahbuz rayonunda “N” hərbi hissədə xidmət edən baş
leytenant Sahil Cəbrayılovun  həyat yoldaşıyam. Bu il Silahlı
Qüvvələr Günü bizim üçün daha yaddaqalan oldu. Belə ki, Şahbuz
şəhərində mənzillə təmin edildik. 

    Ölkəmizdə ordu qu -
ruculuğu sahəsində mühüm
işlər həyata keçirilir. Hərbçi -
lərə və onların  ailə üzvlə-
rinə ikiqat qayğı göstərilir.
Bu qayğının nəticəsini 44
günlük Vətən müharibəsin-
də gördük. Döyüşə atılan
hər bir oğul ailəsindən arxayın, gözü arxada qalmadan yurdumuzu
erməni işğalından azad  etdi. Çünki bilirdilər ki, ailələri müstəqil
Azərbaycan dövlətinə əmanətdir. Bu gün muxtar respublikada
şəhid və qazi ailələrinin, hərbçilərin  mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bir
hərbçi ailəsi olaraq hər zaman dövlətimizin qayğısını öz üzərimizdə
hiss etmişik. Mənzillə təmin olunmağımız da bunun əyani
sübutudur. Artıq bir neçə ildir ki, Naxçıvanda yaşayırıq. Mənzillə
təmin edilənə qədər kirayə yaşadığımız evlərdə məişət şəraiti ya-
rıtmaz vəziyyətdə olduğu üçün çox əziyyət çəkirdik. Lakin indi
dövlətimiz tərəfindən verilən xidməti mənzillərdə hərtərəfli məişət
şəraiti yaradılıb. Uşaqlarımızın əyləncəsi, sağlam mühitdə böyüməsi
də diqqətdə saxlanılıb. Özümüz əslən İsmayıllı rayonundan olsaq
da, burada əsla qəriblik hiss etmirik.  
    Bu məktubu sizə ünvanlamaqda məqsədim sevincimi bölüşmək
və həm öz ailəmiz, həm də digər hərbçi ailələri adından bizim
üçün bu şəraiti yaradanlara göstərilən hərtərəfli dövlət qayğısına
görə dövlətimizə minnətdarlığımı bildirməkdir. 

Əsmər CƏBRAYILOVA
hərbçi ailəsi

    Hörmətli redaksiya!

    Bu məktubu sizə ünvanlamağı biz qazi ailələrinə göstərilən
diqqət və qayğıya cavab olaraq özümə borc bildim. Şəhid
və qazi ailələrinə göstərilən hərtərəfli dövlət qayğısının da-
vamlı olması hamımızı sevindirir. Belə qayğının ən bariz
nümunəsi isə bu yaxınlarda Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov tərəfindən mənzillə

təmin edilməyimiz oldu. Mən qazi ailələri adından
Ali Məclisin Sədrinə bizi diqqətdə saxlayıb, hərtərəfli
qayğı göstərdiyinə görə minnətdarlığımı bildirirəm.
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Vətən müharibəsində
əldə etdiyimiz şanlı tarixi Zəfərimizlə xalqımız sonsuz
iftixar hissi keçirir. Övladlarım atalarının bu zəfərdə
rolu olması ilə daim qürur duyurlar. Biz qürurluyuq
ki, şəhidlərimizin qisası  düşməndən alınıb. Şəhid ai-
lələrinin, həmçinin qazilərimizin qayğı və dəstəklə
əhatə olunması sahəsində dövlət tərəfindən aparılan
işlər bizi gələcəyə daha ümidlə baxmağa ruhlandırır.

Kəramət CƏFƏROV
Şərur rayonunun Həmzəli kənd sakini

       

    Salam, hörmətli redaksiya! 

     Mən İkinci Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanı Elməddin
Həsənovun atasıyam. Bütün şəhidlərin valideynləri adından
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respub-

likasının müstəqilliyi uğrunda canını fəda etmiş şəhidlərimizin
ailələrinə dövlətimiz tərəfindən xüsusi diqqət və qayğı göstərilir,
onların problemlərinin aradan qaldırılması üçün mütəmadi
olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Qeyd etmək istərdim ki, öm-
rümün çoxunu köhnə, yararsız vəziyyətdə olan evdə keçirmişəm.
Yaşım da artıq öz sözünü deyir. Yararsız vəziyyətdə olan
evdə hər gün təmirə ehtiyac duyulurdu. Qışda evdə qaz sobası
yansa da, isinmir, yayda isə istidən yaşamaq mümkün olmurdu.
Nə gizlədim, mənim də ürəyimdən yaşımın bu çağında rahat
bir mənzildə yaşamaq keçirdi. Günlər ötdü, bir gün mənə
xəbər çatdı ki, bizim ailəyə də mənzil veriləcək. Həmin gün
sevinc və qürur qarışıq qəribə hisslər keçirdim. Dövlət qayğısını
hiss etmək mənim də yaralı qəlbimə su səpir. Mənə və mənim
kimi şəhid ailələrinə bu cür qayğı göstərən Ali Məclisin
Sədrinə minnətdaram. 

Elşən HƏSƏNOV 
Şərur rayonunun Həmzəli kənd sakini

Şəhid və qazi ailələrinə hərtərəfli 
qayğı göstərilir

    Hörmətli redaksiya! 

    Artıq dünyanın bir çox ölkələrində
STEAM təhsil metodu tətbiq edilir və ol-
duqca müsbət nəticələr əldə edilməkdədir.
Bu təhsil sisteminin mahiyyəti ondan iba-
rətdir ki, şagirdlər görüb, toxunub, hiss
edərək öyrənirlər və özlərinin elm, texnika,
sənət və mühəndislik bacarıqlarını inkişaf
etdirərək kreativ düşüncələrlə biliklərini
reallıqlara çevirə bilirlər. STEAM dərsləri
şagirdlərin qabiliyyətlərinin erkən aşkar-
lanmasına, düzgün yönləndirilməsinə şərait
yaradır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin bütün sahələrə olduğu kimi, təhsilə
də göstərdiyi qayğının nəticəsidir ki, yeni-
liklərin daim tətbiq edildiyi, müxtəlif isti-
qamətlərdə yeni çağırışlara uyğun tədbirlərin
həyata keçirildiyi Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında STEAM layihəsinin reallaş-
dırılması məsələsi də diqqətdə saxlanılır.
Ali Məclis Sədrinin tapşırığı ilə 2020-2021-ci
tədris ilindən muxtar respublikada STEAM
layihəsinin tətbiqinə başlanılıb.
    Onu da qeyd edim ki, STEAM təhsil
metodunun tədrisi zamanı hazırlanan dərs
vəsaitləri şagirdlərin daha əhatəli biliklərə,

bacarıqlara yiyələnməsinə, inteqrasiya im-
kanlarının genişləndirilməsinə və inkişaf et-
məsinə səbəb olur. Əminəm ki, yeni tədris
ilində də şagirdlər yaradıcı şəkildə iştirak
edəcəkləri dərslərdə daha həvəsli olacaqlar.
Çünki STEAM şagirdlərə bu vaxta kimi öy-
rəndiklərinə müxtəlif cür yanaşmaq və ya-
ratmaq şansı verir, özlərini ifadə etməyin
fərqli bir cəhətini göstərir. Eyni zamanda
onlar bir neçə fəndən əldə etdikləri bilikləri
tətbiqə çevirə biləcəklər. Ümumiyyətlə, müəl-
lim olaraq çalışırıq ki, şagirdlərimiz daha
çox bilik əldə etsinlər, mövzunu daha yüksək
səviyyədə mənimsəsinlər. 
    Muxtar respublikada STEAM təhsil me-

todunun yüksək səviyyədə tədrisi üçün müəl-
lim hazırlığı diqqətdə olan əsas hədəflərdən
biridir. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ümum-
təhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən müəl-
limlər STEAM təlimlərinə cəlb edilib. Tə-
limlər zamanı STEAM metodologiyaları,
Robotexnika, 3D CAD Modelləşdirmə və
Çap, Proqramlaşdırma, mikrobit və arduino
texnologiyaları, mühəndislik modulları müəl-
limlərə öyrədilib. Təlimi uğurla başa vuran
müəllimlər sertifikatla təmin olunub və onlar
ümumtəhsil məktəblərində STEAM kabi-
nələrinin imkanlarından istifadə edərək
STEAM dərslərini tədris edirlər. Müəllim-
lərin biliklərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
Təhsil Nazirliyi tərəfindən muxtar respub-
likaya beynəlxalq təlimçilər dəvət olunub
ki, təlimlərdə müəllimlər STEAM sahəsində
əlavə biliklər əldə ediblər.
    Bununla yanaşı, Təhsil Nazirliyi tərəfindən
STEAM üzrə keyfiyyətli tədrisi təmin etmək
üçün vahid mərkəzdən STEAM təhsilini
əhatə edən mövzulara uyğun interaktiv dərslər

də təşkil olunub. Şagirdlərin STEAM sahə-
sində biliklərini nümayiş etdirmələri üçün
müxtəlif kateqoriyalara uyğun müsabiqələr
keçirilib. 2021-2022-ci tədris ilinin sonunda
isə muxtar respublikada ilk dəfə olaraq
“STEAM təhsil festivalı” keçirildi. Hətta
şagirdlərimiz 2021-2022-ci tədris ilində
Bakı şəhərində keçirilən “SAF 2021” və
“TEKNOFEST-2022” festivallarında iştirak
edərək uğurlu nəticələr əldə ediblər. Təbiidir
ki, bu yeniliklər sayəsində gələcəyin yenilikçi
gəncliyi formalaşmış olur. 
    Son olaraq onu qeyd etmək istərdim ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbova şəxsən öz adımdan,
çoxsaylı müəllim və şagirdlər adından gələ-
cəyimiz olan gənclərə və müəllimlərə gös-
tərilən diqqət və qayğıya, yaradılan şəraitə
görə minnətdarlığımızı bildiririk. İnanırıq
ki, gəncliyimiz olan şagirdlər yaradılan şə-
raitdən səmərəli istifadə edərək muxtar res-
publikamızın, ümumilikdə, ölkəmizin inki-
şafına öz töhfələrini verəcəklər. Bu sahədə
hər kəsə uğurlar arzu edirəm!

                                     Ceyran MƏMMƏDOVA
Naxçıvan Şəhər Təhsil Şöbəsinin metodisti,

STEAM təlimçisi

Yeni tədris metodunun tətbiqi dünya təhsilinə 
inteqrasiyada mühüm amildir

Oxucu m ktubları

Minnətdarlıq

    Hörmətli redaksiya!

    Bu məktubu sizə ünvanlamaqda
məqsədim uzun illər musiqi sahəsində
fəaliyyət göstərən biri kimi muxtar
respublikamızda musiqi mədəniyyə-
tinin inkişafı üçün yaradılan şəraitdən
qısaca söhbət açmaq, sənət adamlarına
verilən yüksək dəyərə görə min -
nətdarlıq hisslərimi ifadə etməkdir.
Təvazökarlıqdan uzaq olmasın, özüm,
fəaliyyətim haqqında kiçik xülasə
kimi onu deyə bilərəm ki, 1983-
1989-cu illərdə Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyasında təhsil almışam,
muxtar respublikada kamança musiqi
alətində ansambl tərkibində, muğam
üçlüyündə, orkestr heyətində keçirilən
dövlət tədbirlərinin, demək olar ki,
əksəriyyətində iştirak etmişəm. 1990-cı
ildən Naxçıvan Dövlət Filarmoni-
yasının Xalq Çalğı Alətləri Orkes-
trində çalışıram. 2006-2010-cu illərdə
Naxçıvan şəhərindəki “Gənclik” Mər-
kəzində bədii rəhbəri olduğum “Hi-
caz” Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı
“Şur” və “Mahur-hindi” muğamlarını
dəstgah halında tamaşaçılara təqdim
etdik. Həmin tədbirlərdə iştirak edən
Ali Məclis Sədrinin konsert pro -
qramlarını yüksək qiymətləndirməsi
mənim və ansambl heyətinin fəaliy-
yəti üçün böyük stimul oldu. 
     İfaçılıqla yanaşı, həm də pedaqoq

kimi uzun illərdir, fəaliyyət göstərirəm.
İlk pedaqoji fəaliyyətə 1982-ci ildə
Babək rayon Cəhri Kənd Uşaq Musiqi
Məktəbində başlayıb, 1989-cu ildən
Naxçıvan Musiqi Texnikumunda ça-
lışmışam. 1996-cı ildən isə  Naxçıvan
Dövlət Universitetinin İncəsənət fa-
kültəsində baş müəlliməm, tələbələ-
rimlə tez-tez konsert tədbirlərində iş-
tirak edirəm. İstər musiqiçi, istərsə də
pedaqoq kimi fəaliyyət göstərdiyim
ötən dövrdə dövlətimizin diqqət və
qayğısını daim üzərimdə hiss etmişəm.
Əməyim Ali Məclisin Sədri tərəfindən
yüksək qiymətləndirilərək 2006-cı il
yanvarın 6-da “Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Əməkdar artisti” fəxri
adına layiq görülmüşəm. Artıq yarısını
geridə qoyduğumuz 2022-ci ili də ya-
radıcı fəaliyyətim üçün uğurlu hesab
edə bilərəm. Belə ki, bu il Prezident
mükafatına layiq görüldüm, təqdimatla
bağlı Milli Qurtuluş Günü ərəfəsində
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisində muxtar respublika rəhbəri
ilə görüşümüz oldu. Həmin görüş xa-
tirəmdə dərin təəssüratlar buraxdı. Hə-
qiqətən də Ali Məclis Sədrinin hər
dəfə mədəniyyət işçiləri ilə görüşməsi,
onların əməyinə yüksək qiymət verməsi
bizə stimul verir, yeni nailiyyətlərə
ruhlandırır. Qazandığım nailiyyətləri
muxtar respublikada əlverişli yaradıcı

mühitin formalaşdırılmasının nəticəsi
kimi dəyərləndirərdim. 
    Onu da xüsusilə qeyd etmək la-
zımdır ki, bu gün gənc nəslin intel-
lektual inkişafı, peşə və sənət sahə-
lərinə yiyələnməsi üçün geniş im-
kanlar yaradılıb. Bu mənada, muxtar
respublikamızın şəhər, rayon, qəsəbə
və kəndlərində musiqi məktəbləri,
Naxçıvan Musiqi Kolleci, Konser-
vatoriya, eləcə də ali təhsil ocaqla-
rında yüksək musiqi təhsili verən
ixtisaslar fəaliyyət göstərir. Gənc
musiqiçilər üçün stimullaşdırıcı təd-
birlər görülür, müxtəlif konsert pro -
qramlarında onların ifalarına, çıxış-
larına geniş yer verilir, qastrol sə-
fərlərində iştirakları təmin edilir, is-
tedadların üzə çıxarılması naminə
müsabiqələr keçirilir, mükafatlar təyin
olunur. İnkişafa yönələn bütün bu
və sadalamadığım digər üstünlükləri
yaratmaqda dövlətin məqsədi odur
ki, milli-mənəvi dəyərlərimiz, musiqi
mədəniyyətimiz yaşasın, klassik ir-
simiz qorunaraq gələcək nəsillərə
ötürülsün. Musiqi sahəsində yaradılan
şəraitə, eləcə də sənət adamlarına
verilən yüksək qiymətə görə dövlə-
timizə minnətdarlıq edirəm.

Aqib SEYİDOV
Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Əməkdar artisti

Sənətə, sənət adamlarına diqqət mədəniyyətimizin
inkişafına təkan verir

Hərbçi ailələrinin mənzil-məişət
şəraiti yaxşılaşdırılır


