TƏLƏBƏLƏRİN MÜSTƏQİL İŞİNİN XÜSUSİYYƏTİ

Ali məktəbdə tələbələrin müstəqil işləri təlimin təşkili formalarındandır.Halhazırda ali təhsil sistemində tələbələrin müstəqil işlərinə geniş yer verilir,
məzmunu zənginləşdirilir, yeni formalarda tətbiq olunur. Məhz ali məktəbdə təhsil
illərində tələbələri müxtəlif məzmunlu müstəqil işlərə cəlb etməklə onları
ziddiyyətliÇ mübarizələr və rəqabətlə dolu bu günün həyatına hazırlamaq
mümkündür. Ali məktəb gənclərə hazır biliklər verməkdən daha çox “bilikləri əldə
etmək” yollarını öyrətməlidir. Tələbələrin müstəqil işləri ancaq öyrədici deyil, həm
də tərbiyəedici xarakter daşımalıdır.
Tələbələrin müstəqil işinin səmərəliliyini təmin edən prinsiplərdən biri vaxtdan
düzgün istifadə olunması və yorğunluğa yol verilməməsidir. Tədqiqatlar göstərir
ki, bəzən tələbələr müstəqil işləmək yollarına bələd olmadıqlarından vaxt itkisinə
yol verir, lüzumsuz enerji sərf edir və heç bir nəticəyə nail olmurlar. Bu səbəbdən
də müstəqil işə maraq azalır, tələbə işdən soyuyur, vaxt itirir. Məqam yetişəndə
“akademik borcu” olmasın deyə tələm-tələsik nəyisə üzündən köçürüb təhvil verir,
müstəqil və yaradıcı surətdə işləmək əvəzinə, müstəqil işdən canını qurtarır. Belə
mənfi halların baş verməməsi üçün tələbəni birinci kursdan başlayaraq müstəqil işə
cəlb etmək, onu müstəqil iş texnologiyaları ilə tanış etmək, yuxarı kurslar
qalxdıqca, tədricən müstəqil işin daha mürəkkəb formalarına cəlb etmək və onlarda
tədqiqatçılıq səriştəsi yaratmaq lazımdır.
Tələbə müstəqil işlərinin təşkilində gözlənilməsi vacib olan bir sıra prinsiplər
vardır:
- intellektual qüvvələrin, potensial imkanların nəzərə alınması;
- müstəqil iş üçün əlverişli şəraitin yaradılması;
- müasir texnika və texnologiyalardan istifadə bacarığının formalaşdırılması;
- ciddi fəaliyyət rejiminin yaradılması;
- tələbədə qətiyyət, işgüzarlıq kimi iradi keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi.
Deməli, tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili zamanı təkcə pedaqoji prinsiplərə
deyil, həm də bir sıra mühüm sosioloji, psixoloji, fizioloji prinsiplərə əməl
olunmalıdır.
Tələbə müstəqil işinin effektivliyinin təmin edilməsində tələbəni müstəqil işə
yönəldən metodların düzgün seçilməsinin rolu böyükdür.
Tələbəni müstəqil işə yönəldən metodlar – müəllimin istifadə etdiyi iş
üsullarıdır.Müəllimin məsləhəti, işin icrası zamanı korreksiyaedici məsləhət,
istiqamətverici məsləhət, müəllim-tələbə əməkdaşlığının müxtəlif formaları, giriş,
yekunlaşdırıcı və istiqamətverici müsahibələr, rəy verilməsi və s. Tələbəni müstəqil
işə yönəldən metodlardır.
Müstəqil işin birinci mərhələsi bir qayda olaraq tədris prosesində,ikinci
mərhələsi isə əsasən auditoriyadankənarda həyata keçirilir. Müstəqil işləri təşkil
edərkən, onların ali məktəbdə təlimin digər formaları ilə qarşılıqlı əlaqəsi təmin
edilməlidir.
Müstəqil iş tələbənin bilikləri və informasiyaları fəal qavramaq, anlamaq
yenidən işləmək və möhkəmləndirmək məqsədilə istifadə olunan təlim formasıdır.

