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Bu kitabda bir çox maraqlı faktla, əhvalatla, pozitiv tərbiyə metodu 

və faydalı məsləhətlə qarşılaşacaqsan. Ümid edirik ki, onlar sənə 

əvvəlkindən də daha yaxşı valideynlik etməkdə yardım edəcəkdir. 

Uşaqlarla ünsiyyətdə olan adamların xüsusi missiyaları vardır, onun 

üçün də uşağı tərbiyə etmək prosesində onlara dəstək lazımdır. 

Qarşıdakı ana dili kitabında mütəxəssislərimiz sənin üçün pozitiv 

valideyniliyin prinsipləri, uşaqların inkişafının qanunauyğunluqları, 

valideyn və uşaq arasındakı kommunikasiyanın xüsusiyyətləri haqda 

informasiya hazırladırlar. Kitaba daxil edilən məşğələlərin məqsədi 

doğru cavab vermək deyil, hazırkı yanaşmalarımızın necəliyi və 

yanaşmalara nəyin dəyişməli olmamış üzərində düşünməyimizdir. 

Axı, yalnız bir məqsədimiz var – övladlarımızın rifahı və inkişafı. 

VALİDEYNLƏRƏ HƏDİYYƏ OLARAQ, 
SEVGİLƏRLƏ

Qarşıdakı nəşr Avropa İttifaqının dəstəyi ilə hazırlanmışdır. Nəşrin məzmunu üzrə 
məsuliyyəti müəllif daşıyır və Avropa İttifaqının baxışlarını əks etdirmir. 
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ƏLİFBA
ZORAKILIQ FORMALARI BUDUR 
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T
TİLOV
Tİ LOV

T İ L O V

Bu tilovdur. Bu Nadirin valideynlərinin tilovudur. Nadir tilovu 

sındırdı . Valideynlər Nadirin üstünə qışqırdılar.
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S
SAÇ

S A Ç

Uzun saç . Zərrin saç . Arzunun uzun, zərrin saçı var. Arzu 

valideynlərinin xahişini yerinə yetirmədi. Valideynləri 

Arzunun saçından dar tdılar. 
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K
KÜNC

K Ü N C

Bu küncdür. Bax, bu küncdür. Bu Kamilənin otağının 

küncüdür. Valideynləri Kamiləyə hirsləndilər. Valideynləri 

Kamiləni küncdə dayandırdılar. 
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Y
YANAQ
YA NAQ

Y A N A Q

Yanaq qırmızıdır. Bu yanaq Yasəmənindir. Yasəmənin qırmızı 

yanağı. Yasəmən güldanı sındırdı . Valideynlər Yasəmənin 

yanağını qızar tdılar
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M
MOBİL TELEFONU

MO BİL TE LE FO NU
M O B İ L    T E L E F O N U

Bu mobil telefondur. Mobil telefoni quruludur. Valideynlər 

mobil telefona baxırlar. Uşaq onların diqqətini cəlb etmək 

istəyir. Valideynlər uşağa diqqət vermirlər. 
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D
DƏFTƏR
DƏF TƏR

D Ə F T Ə R

Boz dəf tər. Aynanın boz dəf təri . Ayna məşğələni həll edə 

bilmir. Ayna valideynlərindən kömək istəyir. Valideynləri 

Aynaya qulaq asmırlar. 



- 17 -



- 18 -

Q
QAPI ƏLCƏYİ

Q A P I ƏLCƏ Yİ
Q A P I    Ə L C Ə Y İ 

Bu qapı əlcəyidir. Qapı əlcəyi i lə açıl ır. Sabir valideynlərini 

əsəbləşdirdi . Sabirin otağının qapısı bağlıdır. Valideynlər 

Sabiri otağa qapadılar.
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K
KARANDAŞ
KAR AN DAŞ

K A R A N D A Ş

Karandaş yonulub. Sevincin mavi karandaşı . Sevinc mavi 

karandaşla evin divarlarına rəsm çəkdi. Valideynləri Sevincin 

əllərinə vurdular. 
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X
XAL

X A L

Bu xaldır. Yeddi xal . Xəyalə sinif yazısında or ta xal aldı . 

Valideynlərin Xəyaləyə acıqları tutdu. Valideynləri Xəyalənin 

xalını başqaları i lə müqayisə etdilər. 
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Q
QULAQ
QU LAQ

Q U L A Q

Bu qulaqdır. İki qulaq. Bu Qurbanın qulağıdır. Qurban 

valideynlərinə qulaq asmadı. Valideyləri Qurbanın qulağını 

çəkdilər. 
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Y
YAŞ

Y A Ş 

Bu yaşdır. Acı göz yaşı . Bu Tünzalənin göz yaşlarıdır. 

Tünzalənin valideynləri ona başqalarının qarşısında güldülər. 

Tünzalə acı göz yaşları i lə ağlayır. 
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Ş
ŞORBA
ŞOR BA

Ş O R B A

İsti Şorba. Bir kasa isti şorba. Esmiranı yarım kasa şorba 

doyurdu. Esmira şorbanı bitirə bilmədi. Valideynləri Esmiranı 

təhdid etdilər. 
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PİS VƏ YAXŞI
MÜNASİBƏTLƏR
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SARI DON
Bir ailə vardı – Ana, ata və kiçik Məryəm. Günlərin 

birində ailəliklə qonaq getdikdə Məryəm sarı 

donunu geyinmək istədi, lakin valideynləri onu 

geyməyə icazə vermədilər. Onlar Məryəm üçün 

başqa bir don hazırlamışdırlar. Balaca Məryəm ağlamağa başladı 

və öz sevimli donunu geyməyi tələb etdi. Buna görə valideynləri 

acıqlandılar - üstünə qışqırdılar, qulağını çəkdilər və o gün heç 

yerə qonaq getmədilər. 
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MƏŞĞƏLƏLƏR

Sadalananlardan hansı uşağa qarşı zorakılıq forması deyil?

a) Qulaq çəkmək b) qışqırmaq c) dəstək

Cümlə qur: növ, hər bir, zorakılıq, uşağa qarşı, yolverilməzdir.

Balaca Məryəmin valideyinlərinin yerinə olsan sən necə 
davranardın?
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QONŞULAR
Yeni evlənmiş Pərvizlə Pərvanə təzə evə köçdülər. 

Hər şey yaxşı idi sanki, lakin yeni köçdükləri evin 

aşağı mərtəbəsindən hey dalaşmaq və uşaqların 

ağlaşmaq səsi eşidilirdi. 

Əvvəl-əvvəl “başqasının ailə işlərinə” qarışmaq yaxşı deyil, 

deyə düşündülər. Ancaq birində dözməyib qonşulara baş 

çəkərək vəziyyəti öyrənmək qərarına gəldilər. Mənzil sahibləri 

onları aqressiv şəkildə qovdular və uşaqlarını istədikləri kimi 

böyüdəcəklərini dedilər. Bundan sonra cütlük işə polisi və 

peşəkarları cəlb etdi. 
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MƏŞĞƏLƏLƏR

Pərvizlə Pərvanənin davranışını necə xarakterizə edərdin?

Bu cümlə ilə razısan ya yox:
Uşağı zorakılıqdan qorumaq qəsdi ilə “başqasının ailə işlərinə” 
qarışan qonşu pis qonşudur

Boş buraxılmış hərfləri tap: ailədə uşağa qarşı zorakılıq baş 
verirsə, bu artıq a - - - - - - işi deyildir.“
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„FƏRQLİ“ AYBƏNİZ
Bir neçə müddət əvvəl 12 yaşlı Aybəniz öz zahiri 

görkəmini dəyişməyə qərar verdi. Saçını öz əli 

ilə qısa kəsib göy rəngə boyadı, geyim tərzini isə 

radikal şəkildə fərqli seçdi. Qızın bundan çox xoşu 

gəlsə də, həmyaşıdlarından fərqləndiyi üçün valideynləri tam 

başqa reaksiya verdilər. Onlar Aybənizə hər gün “anormal” deyir 

və onun ünvanında müxtəlif alçaldıcı sözlər işlədirdilər. Aybəniz 

təzyiqə dözə bilmədi. O özünə qapandı və həvəssizləşdi, halbuki 

indi valideynlərinin istədiyi kimi geniyir. 
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MƏŞĞƏLƏLƏR

„Yaxşı uşaq çoxluqdan kəskin şəkildə fərqlənmir.“
Verilmiş cümlə ilə razılaşırsan ya yox? Cavabı əsaslandır. 

1) bir cür olmalıdır 2) fərdidir

a) dəstək b) imkan yaratmaq c) yamanlamaq

İfadəni tamamla: Hər bir uşaq – – – – – – – – 

Hansı artıqlıq təşkil edir?
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DƏCƏL BƏHRAM
Kəndlərin birində Bəhram adlı balaca oğlancığaz 

yaşayrıdı. Valideynləri bütün günü işləyirdilər 

deyə uşaqları üçün nadir halda vaxt tapırdılar. 

Vaxt tapanda isə uşaq “kəllə-mayallaq” dururdu. 
Toxunduğu hər şeyi xarab edirdi. Valideynlərini bu çox 

düşündürürdü. Bəhramın niyə belə etdiyini heç cür anlaya 

bilmirdilər… buna görə ona həmişə acıqlanır, oğlancığaz da 

növbəti 2-3 gün ərzində “nümunəvi” şəkildə davranır, sonra isə 

yenidən əvvəlki oyunbazlığına geri qayıdırdı. 

Valideynlərinin dedikləri kimi, nə şirin sözdən anlayırdı, nədə ki 

hədə-qorxudan. Onun üçün də, cəzalandırmanın yeni metoduna 

əl atdılar – uşağın hər arzuolunmaz hərəkətinə görə onu otağa 

salıb qapını bağlayırdılar. Oğlancığazın ən sevmədiyi şey isə 

təklik idi. Dəcəlliyi ilə o bunu ifadə etməyə çalışırdı. 

Sonunda isə, Bəhram elə böyüdü ki, valideynləri onun 

davranışlarının səbəblərini öyrənə bilmədilər. Bəhram da 

dəcəlliyini kəsmədi... 
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MƏŞĞƏLƏLƏR

Qeyri-effektli metodları tap: cəzalandırmaq, təcrid etmək, 
anlamaq

Səncə, Bəhramın valideynləri tərbiyənin hansı metodundan 
istifadə etməyiblər? Həmin metodun nə kimi nəticəsi olardı?

Səncə, uşağın davranışının səbəblərini araşdırmaq nə qədər 
əhəmiyyətlidir?
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HƏVƏSİNİ İTİRMİŞ NAİLƏ
Nailə aktiv və əlaçı şagird idi. Gah şəkil çəkir, 

gah mahnı oxuyur, gah da müxtəlif tədbirlərdə 

iştirak edirdi. Valideynlərindən isə heç vaxt xoş 

söz eşitməyirdi, çünki ata-anası bunu adi hal kimi 

qəbul edirdilər. 

Lakin, məsələ nəyisə “korlamaq” olduqda, hər şey başqa cür 

olurdu. Bir dəfə Nailənin müəlliməsi davranışı haqda töhmət 

verdi. Bunu eşitdikdə evdəkilərin Nailəyə acıqları tutdu və bir 

neçə gün ərzində telefonunu əlindən aldılar. 

Sonunda, Nailə anladı ki, ata-anasının xoş rəftarını qazanmaq 

yerinə yetirilməz bir missiya idi. Vaxt keçdikcə yaxşı oxumaqdan, 

şəkil çəkməkdən, mahnı söyləməkdən və müxtəlif tədbirlərdə 

iştirak etməkdən də vaz keçdi... 
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MƏŞĞƏLƏLƏR

Nailənin həvəsdən düşməsinə səbəb nə oldu?

Nailənin valideynlərinin yerinə olsan, istedadının inkişaf 
etdirməsi üçün qıza necə kömək edərdin?

Səncə, uşağı böyütməyin məqsədi nə olmalıdır?
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„QAYĞIKEŞ“ AİLƏ
Novruzu, anadan olandan diqqət və qayğı əhatə 

edirdi. Valideynlərinin gözünün nuru idi. Onlar 

düşünürdülər ki, onun hər bir qərarını nəzarətdə 

saxlamaqla Novruza kömək edəcək və bir çox 

təhlükədən onu qoruyacaqlar. Novruz ayaqqabılarının qaytanını 

bağlamaq kimi sadə işi belə müstəqilcə bacarmırdı. 

Bir dəfə uşaqlarla oynayarkən Novruzun ayaqqabısının bağları 

açıldı və nə qədər cəhd etdisə bağlaya bilmədi. Durub qaçmaq 

istədi və ilk addımdaca yıxılıb baldırını incitdi. Ayağı yaman 

ağrıyırdı, kimsə: “Toyunacan düzələr...” dedi. 

Vaxt ötdü. Novruz evlənməyib. Ayağının ağrısı keçsə də, hələ də 

qaytanlarını bağlaya bilmir. müstəqilcə qərar verə bilmir deyə 

həyatda çoxlu maneələrlə üzləşməli olur. 
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MƏŞĞƏLƏLƏR

Novruz qaytanları bağlamağı niyə öyrənə bilmədi?

Valideynlərinin yerinə sən necə davranardın?

Səncə, uşağın müstəqilcə qərar verməyə alışması üçün nə etmək 
lazımdır?
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STATİSTİKA
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2018 - ci i l in verilmişləri i lə:

Gürcüstanda yaşayan uşaqların 69% ailədə hər hansı bir 

zorakılığa məruz qalmışdır. 31% fiziki zorakılığa, o cümlədən 

5% -ağır f iziki zorakılığa məruz qalmışdır, 66% isə psixoloji 

aqressiya qurbanı olmuşdur. 

MƏŞĞƏLƏLƏR

Fiziki və psixoloji zorakılıq formaları. 

Sizcə, tərbiyə etdikdə zorakılıq faktlarını azaltmaq üçün nə 
lazımdır?

https://www.unicef.org/georgia/media/5516/file/Discipline_Report_GE.pdf (səhifə 27)
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2018 - ci i l in verilmişlərinə əsasən:

Gürcüstanda kişilərin 1.6%, qadınların isə 8 .2% -nin 

qənaətincə uşağı düzgün tərbiyə etmək üçün fiziki cəhətdən 

cəzalandırmaq vacibdir.  

MƏŞĞƏLƏLƏR

Uşağı fiziki cəhətdən cəzalandırmanı nə qədər doğru hesab 
edirsən?

Sadalananlardan hansı zorakılıq formasıdır?
Qulağı çəkmək, döymək, otağa qapamaq, bütün sadalananlar

https://www.unicef.org/georgia/media/5896/file/Mics_Georgian.pdf (səhifə 321)
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2013- cü il in verilmişləri i lə:

Gürcüstan əhalisinin 64% – i psixoloji zorakılığın bütün 

formalarını , 90% isə f izkiki zorakılığın az qalsın bütün 

formalarını tanıya bilir. Gürcüstanda yaşayan insanların 79% 

hesab edir ki, uşağın f iziki vəya emosional ehtiyaclarını təmin 

etməmək, uşağın təhlükəsizlik r isklərinə qaşrı diqqətsizlik 

“uşağı tək zib etmək” formalarındandır. 

MƏŞĞƏLƏLƏR

Fiziki zorakılıq, psixoloji zorakılıq ya təkzib etməyin nə kimi 
ortaq cəhətləri var?

Təkzibi zorakılıq forması kimi qəbul edirsənmi?

https://www.unicef.org/georgia/media/2066/file/uşaqlara%20 qarşı %20zorakılıq%20 
Gürcüstanda.pdf 
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2013- cü il in verilmişlərinə əsasən:

Zorakılıq törədən şəxslərə qarşı Gürcüstanda yaşayan insanların 

münasibəti zorakılığın növünə görə fərqlənir. Onlar zorakılığın 

bütün formalarını eyni cür ciddiy yətlə qəbul etmirlər. qeyd 

etmək lazımdır ki, f iziki zorakılıq olduqda, Gürcüstan əhalisinin 

70%-i buna polisin bəzən və ya daima müdaxilə etməli olduğu 

qənaətindədir. Respondetlərin 65% hesab edir ki, iş həm də 

hüquqi ölçülər götürmək üçün məhkəməyə verilməlidir.

MƏŞĞƏLƏLƏR

Uşağı tərbiyə edərkən zorakılığın “yüngül formalarından” 
istifadə etməyə nə qədər bəraət qazandırırsan?

Fiziki zorakılıq törədənə qarşı məhkəmə müzakirəsinin baş 
tutmasını hesab edirsənmi?

https://www.unicef.org/georgia/media/2066/file/uşaqlara%20qarşı%20zorakılıq%20
Gürcüstanda.pdf
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İFADƏLƏR
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Yax şı uşaq valideyninə sözsüz tabe olmalıdır“

– El deyimi

MƏŞĞƏLƏLƏR

Səncə, yaxşı uşaq necə olmalıdır?

Uşaqla tayımız kimi rəftar etmli, onu dinləməli və düşüncələri 
və istəklərini nəzərə almalıyıq. 
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„Uşağı cəzalandırmağın çox qısamüddətli nəticəsi var.“

– Uşaq psixoloqu

MƏŞĞƏLƏLƏR

Uzunmüddətli nəticə üçün tərbiyənin hansı metodlarına əl 
atardın?

Səncə, uzunmüddətli nəticəni valideyn tərəfindən göstərilən 
hansı münasibət gətirə bilər? 

Sizcə, cəzalandırma niyə qısamüddətli nəticə verir?
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Uşaq başqalarından fərqlənirsə bu normal deyildir.“

– El deyimi

MƏŞĞƏLƏLƏR

Uşağının həmyaşıdlarından hər hansı bir əlamətlə fərqləndiyini 
gördükdə nə edərdin? 

Səncə, “xalqın xoşuna gəlməklə” – “fərdilik” arasında hədd 
hardan keçir?



- 58 -

„Uşaq mənimdir və istədiyim kimi də rəf tar edərəm.“

– valideyn

MƏŞĞƏLƏLƏR

Belə bir ifadə eşitmisənmi?

Bu ifadədən istifadə edərkən valideynlər nəyi doğrultmağa 
çalışırlar?
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„Çay yoxuşla axırsa sən də l ıqqılt ıy la yoxuşla.“

– El deyimi

MƏŞĞƏLƏLƏR

Bu deyimlər razılaşırsanmı? Cavabını əsaslnadır. 

Səncə, qeyd olunan deyim/ifadə valideynlər arasında yayılmış 
hansı münasibətə daha uyğundur?
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„Dəcəllik etdi, özünü mənə döydürdü.“

– Valideyn

MƏŞĞƏLƏLƏR

Zorkılığa bəraət qazandırmaq üçün oxşar ifadələrdən istifadə 
etmisinizmi?

Uşağa qarşı zorakılıq üzrə kim məsuliyyət daşıyır?
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Atam məni döyürdüsə necə, pis böyüdüm, bəyəm?!

– Valideyn

MƏŞĞƏLƏLƏR

Səncə, bu deyimi nə üçün istifadə edirlər?

a) Zorakılığa bəraət qazandırmaq; 

b) Pozitiv tərbiyə metodunu tətbiq etmək üçün;

c) tərbiyədə uşağa səmtləşmiş yanaşmanı tətbiq etmək üçün

Səncə, uşağın “yaxşı olması” nəylə müəyyənləşdirilir“?
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„Uşağı „ağıllandırmanın“ ən sadə yolu güc tətbiq etməkdir – 

buna çox vax t və ağıl gərək deyildir.“ 

– Valideyn

MƏŞĞƏLƏLƏR

Verilmiş deyimlə razısan?

Uşaqla tərbiyəvi söhbət üçün vaxt ayırmaq nə qədər 
əhəmiyyətlidir?
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„Mənə yax şı şeylər arzu etdiyi üçün döyürdü məni.“

– Valideyn

MƏŞĞƏLƏLƏR

Səncə, uşağı üçün yaxşı şeylər istəyən valideyn necə davranır?
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„Özgəsinin ailə işinə burnunu soxmamalısan.“

– El deyimi

MƏŞĞƏLƏLƏR

Səncə, başqasının ailə işi və sosial məsuliyyəti arasındakı xətt 
hardan keçir?
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„Buna döyülməkdən və üzünə qışqırmaqdan savayı heç nə kar 

etmir!“ 

– Valideyn

MƏŞĞƏLƏLƏR

Bu deyimlə razısanmı?

Bu kimi yanaşmanın nə kimi uzunmüddətli nəticəsi ola bilər?
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„Övladını qocalanda sənə baxmaq üçün böyütməlisən.“

– El deyimi

MƏŞĞƏLƏLƏR

Uşağı böyütməyin əsas motivasiyası nə olmalıdır?
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„Səndən heç nə çıxmaz!“

– Valideyn

MƏŞĞƏLƏLƏR

Valideynin uşağa belə şey deməsi nə kimi nəticə verə 
bilər?
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„Uşağını düşmən kimi böyüt ki, dost kimi sənə fayda versin.“

– El deyimi

MƏŞĞƏLƏLƏR

Məsələ uşağı tərbiyə etmək olduqda bu kimi yanaşma, 
sizcə,  nə qədər doğrudur?
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MİFLƏR VS REALLIQ
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MİF  Valideynlik təbii şeydir və onu öyrənməyə ehtiyac yoxdur. 
REALLIQ Pozitiv tərbiyə metodları haqqında məlumatlı olmağın vacibdir. 

MİF    Tərbiyə etdikdə uşaqla sərt rəftar etməsən, pozular. 
REALLIQ Uşağa qarşı fiziki və psixoloji zorakılığı nəzərdə tutan sərt 
tərbiyə, uzunmüddətli perspektivdə mənfi nəticələrə səbəb olur. 

MİF    Uşaq valideyninə sözsüz tabe olmalıdır. 
REALLIQ Uşaqla özümüzün tayımız kimi rəftar etməliyik. 

MİF    „Yaxşı uşaq“ itaətkar olmalıdır. 
REALLIQ Tərbiyənin məqsədi uşağın şərtsiz itaətkarlığı olmamalıdır. 

MİF   “Yüngül zorakılıq formaları” zorakılıq kimi qəbul edilməməlidir. 
REALLIQ Hər növ zorakılıq qəbuledilməzdir. Uşağın qulağını burmaq, 
çimdikləmək, silkələmək, yüngülcə vurmaq - bütün bunlar fiziki 
zorakılıq formalarıdır. 
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MİF  İctimaiyyət tərəfindən zorakılığa reaksiya verməyin mənası 

yoxdur. 

REALLIQ Zorakılığa düzgün reaksiya verdikdə Uşağı Müdafiə edən 

Təşkilatlar ona müvafiq kömək göstərəcək və onlar özlərini təhlükəsiz 

hiss edəcəklər. 

MİF   Zorakılıq tərbiyəvi xarakterlidir. 

REALLIQ Zorakılığa uşağa “yaxşı tərbiyə” vermək arzusu ilə belə bəraət 

qazandırmaq olmaz. Uşağa qarşı, istənilən formada tətbiq edilən 

təhlükəsizlik, uşağı korlayır.

MİF   Valideynlər həmişə uşağın əvəzinə qərar verməlidirlər. Uşağın 

özü onun üçün nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu müəyyənləşdirə 

bilməz. 

REALLIQ  Uşağın özünün qərar vermək hüququ var, böyüklərin 

vəzifəsi isə gözlənilən nəticələr barədə onları xəbərdar etməkdir. 



- 73 -- 72 -



- 74 -

ŞƏKİL VƏ SÖZ
POZİTİV TƏRBİYƏ
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ETİBAR VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

Ona yavaş səslə,  sakit şəkildə və ya yavaşdan nəğmə 
söyləyərək həlim və sevgi ifadə edən sözlər deyin.

Fiziki  kontakt çox əhəmiyyətlidir – qucaqlamaq, sığallamaq, 
əlindən tutmaq və s. 

Ağlayanda tərk etməməliyik.  Qızıl  xətti  qoruyaq: ağlamasına 
həmişə reksiya verək. Tərk etmək, onun müstəqill iyə alışması 
demək deyildir.  Sığal və qucağa almaq uşağı sakitləşdirmək 
üçün yaxşı metoddur.
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YAŞ 0 –1 
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BURDA VƏ HAZIRDA 
BURDA OLUN

Çalışın,  həmişə əşyaları  və hərəkətləri  səsləndirin: „Bu 
qaşıqdır,  indi biz yemək yeyəcəyik”, „Bu ayı balasıdır“.

Rituallar yaradın: yatmazdan əvvəl,  yeyərkən, çimərkən, 
oynayarkən rituallardan istifadə edin və onları  müdafiə 
etməyə çalışın. 
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YAŞ 0 –1 
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EMOSİONAL TƏLƏBATLARIN 
TƏMİN EDİLMƏSİ

Tez-tez adı i lə çağırın ki,  “Mən” duyğusunu inkişaf etdirə 
bilsin.  Onun sizin üçün bir fərd olduğunu hiss etdirin. 

Emosiyaları  səsləndirin: uşaq ağlayanda, deyin, “bil irəm 
ki indi acıqlanmısan. Acsan. Yemək tezliklə hazır olacaq“ 
və s.  Sözlərlə birl ikdə emosiyanı səs tonu və mimikaların 
vasitəsilə göstərmək də vacibdir. 
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YAŞ 0 –1 
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ONDA “MƏN” DUYĞUSUNU 
VƏ MUXTARLIĞINI 

(MÜSTƏQİLLİYİNİ) İNKİŞAF 
ETDİRİN

Şəxsi məkan duyğusunu aşılayaq - „Səni geydirə bilərəmmi?“ 
„Götürə bilərəmmi?“

Yeni qabiliyyətlərini yoxlasın: təhlükəsiz mühitdə 
yeriməsinə, sürünməsinə və əşyaları  yoxlamasına imkan 
verək…
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YAŞ 1- 6 
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EMOSİALAR VƏ 
DÜŞÜNCƏLƏRİN İFADƏSİ VƏ 

PAYLAŞMASI/QƏBULU

Qulaq asın və onun düşüncəsi və seçimini nəzərə alın – 
ondan eşitdikləriniz barədə suallar verin - „Bundan sonra 
sən necə davrandın?“ „Nə hiss etdin?“ 

Maraqlanaq və hiss etdiyini ifadə etməkdə kömək edək: 
„Qəzəblisən?“ „Məyussan?“ „özünü necə hiss etdiyin barədə 
mənimlə danış?“ uşağa göstərək ki,  bir valideyni kimi onun 
daxili  vəziyyətini anlayır və dəstək verməyə hazırıq. 
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YAŞ 1- 6 
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ÖZÜNƏ BAXMAQ 
BACARIQLARINI 

MƏNİMSƏMƏKDƏ KÖMƏK 
EDİN

Boynuna məsuliyyət qoyun - „gəlinciklər bu qutudadır, 
maşınları  isə bura yığaq. Maşınları  və kubikləri  ayrı-ayrı 
saxlayırıq,  çünki başqa-başqa oyuncaqdır.  Gəl,  kubikləri  bax 
bura yığ”; “Afərin,  gör necə yaxşı alınır səndə.. .”
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YAŞ 1- 6 
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İSTƏKLƏRİNİ TƏXİRƏ 
SALMAĞI ÖYRƏDİN

„İndi sənin növbəndir… indi gözlə -  mənim növbəmdir “ 
– növbəyə r iayət etmək ar zunu təxirə salmaq üçün i lk 
addımdır. 
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YAŞ 1- 6 
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RUTİNƏ VƏ ARDICILLIĞA 
RİAYƏT EDİN

Günün rutinini bilmək təhlükəsizlik hissini möhkəmlədir – 
rutinə riayət edin.
Məs: çalışın işlərinizi  həmişə eyni ardıcıl l ıqla görün. Misal 
üçün, yatmazdan əvvəl çimirsizsə,  sonra uşağa kitab oxuyur 
və yatırsınızsa,  çalışın ki,  hər gün belə edəsiniz. 

Rejim dəyişirsə,  niyə dəyişdiyini başa salın: „Sabah qonaq 
gedəcəkdik,  ancaq atanı işə çağırdılar,  ona görə də birisi 
gün gedəcəyik.”
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YAŞ 1- 6 
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ARZUOLUNMAZ HƏRƏKƏTİN 
NƏTİCƏSİNİ İZAH EDİN

Ardıcıl  reaksiya mexanizmindən istifadə edin: əgər oyun 
qaydalarına riayət etmirsə,  dayandırın və sonra təzələyin, 
ancaq qaydalar üzrə əvvəlcədən razılaşın və mütləq nəzərə 
alın ki,  qaydalar üzrə bərabər razılaşırsınız – uşağın fikrini 
dinləyir və nəzərə alırsınız. 
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YAŞ 1- 6 
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KEYFİYYƏTLİ ÜNSİYYƏT, VAXTI 
BİRGƏ KEÇİRMƏK, BİRGƏ İŞ 

GÖRMƏK

Bərabər oynayın. Oynamağa vaxtınız yoxdursa, uşağı 
gündəlik ev işlərinə cəlb edin. Birl ikdə xəmir yoğurun, evi 
yığışdırdıqda əşyaların yerini dəyişməyi tapşırın. 

- 94 -

YAŞ 1- 6 
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ÖZ İSTƏK VƏ İMKANLARINI 
DƏRK ETMƏKDƏ KÖMƏK 

EDİN

Uşağı onunla bağlı  olan qərarların qəbulunda iştirak etdirin. 
İki  arzu etdiyi yemək arasında hansını seçəcək; hansı fi lmi 
izləmək istəyir; paltar almağa bərabər gedin və s. 
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YAŞ 6 –12
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VALİDEYN ÜÇÜN 
QƏBULOLUNMAZ 

DAVRANIŞA QARŞI 
REAKSİYA VERMƏK

Sizin üçün hansı davranışın arzuolunan olduğunu həmişə 
dilə gətirin. 

Valideynlər üçün qəbuledilməz və arzuolunmaz davranış, 
uşaq üçün şən və əyləncə qaynağı ola bilər.  Ona görə də 
uşağa sizin üçün nəyin məqbul olub- olmadığını aydın 
şəkildə başa salın.  “Taxtın üstündə ayaqqabılı  atıl ıb-
düşmə!” əvəzinə cümlənizi  başqa cür qursanız yaxşı olar. 
Məs.: „Ayaqqabılarını çıxarıb yatağı korlamadan əylən.
Bəlkə daha ehtiyatlı  olasan və əylənmək üçün başqa bir yer 
tapasan."

Reaksiya mexanizmlərinə riayət etməkdə ardıcıl  olun. 
Çalışın,  razılaşmanı həmişə qoruyasınız – bi istər hər hansı 
bir sanksiya ya müsbət vəd olmuş olsun. 

Uşağın davranışına ailənin hər bir üzvünün eyni reaksiyası 
olmalıdır – bunun üçün valideynlər konsensusa gəlməli  və 
ailənin digər üzvlərini də uşağın konkret davranışına necə 
reaksiya verəcəklərinə və ailənin digər üzvlərindən nə 
gözlədiklərini başa salmalıdırlar. 

Həmişə davranışa diqqət verin,  şəxsiyyətə deyil .  Misal üçün, 
tutalım – „bu tərbiyəsizlikdir“ demək olar, „ tərbiyəsizsən“ 
–demək isə,  yox. 
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YAŞ 6 –12
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TƏRİF

Tərif həmişə konkret bir davranışa yönəlməlidi.  Əvvəlcədən 
razılaşdırılmayan xoşagələn davranışları  qeyd etmək 
vacibdir.  Uşaq bilməlidir ki ,  etdiyi yaxşı idi  və valideynin 
bundan həmişə xoşu gələcəkdir.  Məs.: Əvvəlcədən danışmış 
olmadığımıza baxmayaraq, bunu mənimlə razılaşdırmağın 
çox gözəldir.
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YAŞ 6 –12



- 101 -



- 102 -

TÖHMƏTLƏRİ AZALDIN

10 iraddan 2-3 - nə enin . Əgər uşağı hər şeylər bağlı 
töhmətləndir sək , bu emosional cəhətdən ona pis təsir 
göstərəcək . Ola bils in ki ,  ək s reak siyalar la qar ş ı laşaq – 
özünü dəyərl i  bir insan kimi hiss etməsin və valideyninin 
onu olduğu kimi bəyənmədiyini düşünsün. 

Həmişə əməkdaşl ıq təklif  edin – uşağın deyəcəklər ini 
sonuna kimi dinləyir,  geri  dönüşlər imizi izah edir,  niyə 
belə düşündüyümüzü arqumentlər lə izah edir ik .  Həmçinin, 
onun arqumentlər ini də dinləyir və qərara bərabər gəlir ik . 

Hər bir yalanın öz səbəbi var.  Çal ı ş ın ,  uşağın hər hansı bir 
davranış ının ar xasında nəyin dayandığını müəy yənləşdir in 
– niyə yalan deməyə məcbur oldu. Həmişə hərəkəti 
doğuran səbəblər i  araşdır ın – öz davranış ı  i lə uşaq hansı 
ehtiyacını qar ş ı layır. 
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YAŞ 6 –12
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MUXTARİYYƏT VERİN VƏ 
BOYUNLARINA MƏSULIYYƏT 

QOYUN

Onun məkanınına hörmət bəsləyin: uşağın otağına 
girməzdən əvvəl həmişə qapını döyün, onun əşyaların 
götürməzdən əvvəl icazə istəyin və ondan da eyni şeyi 
tələb edin. 

Avtonomluğu konkret bir şərtlə verin.  Məsələn, gəzməyə 
buraxın, lakin birgə olacağı dostu i lə görüşdüyünü sizə 
xəbər vermək və evə vaxtında qayıtmaq şərtilə. 

YAŞ 6 –12
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UŞAQ HÜQUQLARI VƏ ONLARIN MÜDAFİƏSİ HAQQINDA 
NƏLƏRİ BİLMƏLİYİK

Yəqin, bilirsən ki, hər bir insan kimi uşağın da hüquqları var. Onların müdafiəsi, 
valideynlər və ictimaiyyətlə birlikdə, dövlət, yerli və beynəlxalq məsuliyyətdir.
Burda, Gürcüstanda qüvvədə olan, uşaq hüquqlarının müdafiəsinə xidmət 
göstərən bir neçə sənəd haqqında sizə nəql edəcəyik. 
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„UŞAQ HÜQUQL ARI KONVENSİYASI“

„UŞAQ HÜQUQL ARI MƏCƏLLƏSİ“[2]

2019-cu ildə Gürcüstan Parlamenti “Uşaq Hüquqları Məcəlləsi” qəbul etmişdir. 
Məcəllənin əsas tələbi, uşaqla əlaqədar olan istənilən hüquqi və inzibati 
prosedurun onun başlıca maraqlarını nəzərə alaraq yürütməkdir. Uşağın başlıca 
maraqlarını nəzərə almaq, habelə uşağın rifahı, təhlükəsizliyi, səhhəti, təhsili, 
ictimai, əxlaqi və başqa maraqları onun fərdi səciyyələrinə görə, onun iştirakı 
və düşüncələrini nəzərə almaqla həyata keçirilməlidir. Məcəllə elə bir hüquqi 
zəmanətlər verir, hansı ki, uşaqlara öz hüquqlarını müstəqilcə, uşaqlar üçün 
dostyana və uşağa uyğunlaşdırılmış mexanizmlər vasitəsilə müdafiə etmək 
fürsətini yaradır. Məcəllə, başqa hüquqlarla birlikdə, uşağın ailə üzərində olan 

„Uşaq Hüquqları Konvensiyası“ beynəlxalq hüquq sənədidir, hansı ki, uşağa 
hüquqlar aşılayır və bu hüquqların müdafiəsinin əsas təməlidir. 1994-cü ildə 
Gürcüstan BMT-nin “Uşaq Hüquqları Konvensiyasına” qoşulmuşdur[1]“, O 
uşaqların qavrayışını və onlara olan münasibətləri də dəyişmişdir. Konvensiya, 
uşaqlara xüsusi qayğı göstərilməli və müdafiə olunmasını tələb edir. Konvensiyaya 
görə, uşağın şəxsiyyətinin tam və kamil surətdə inkişaf etməsi üçün onun ailə 
şəraitində, sevgi və qarşılıqlı anlayış mühitində böyüməsi vacibdir. Bundan əlavə 
Konvensiya ailələrə də qayğı göstərərək, ailənin, uşağın böyüməsi və rifahı üçün 
ən vacib bir amil kimi, mütləq müdafiə olunmalı, dövlət tərəfindən maksimum 
dəstək almalı, uşağın tərbiyəsi üzrə birlikdə məsuliyyət daşıyan valideynlərə 
hörmət bəsləməlidir. Konvensiyaya qoşulmaqla Gürcüstan uşaq hüquqlarını 
müdafiə etməyə boyun olmuşdur. Həmin hüquqlar dörd əsas prinsipə söykənir:
 
Ayrı-seçkiliyi qadağan etmək – Konvensiya ilə nəzərdə tutulmuş hər bir hüquq 
bütün uşaqlar üçün istənilən ayrı-seçkiliyə yol verilmədən təmin olunmalıdır. 
Dövlət hər bir uşağın hüququnu dinindən, miliyyətindən, dərisinin rəngindən və 
digər fərqləndiricilərdən asılı olmayaraq müdafiə etməyə borcludur. 

Uşağın ən başlıca maraqları - uşağa qarşı həyata keçirilmiş istənilən davranış 
halında, ilk növbədə, uşağın maraqları qorunmalıdır. Fərqi yoxdur, həmin 
davranışı kim tətbiq edir – dövlət yoxsa özəl müəssisə, fiziki şəxs – həmin davranış 
uşağın ən başlıca maraqlarından irəli gəlməlidir. 
 
Həyat, xilas olmaq və inkişaf – Konvensiyaya qoşulmuş bütün dövlətlər, uşağı xilas 
etməyi və onun sağlam şəkildə yaşamasını maksimum səviyyədə təmin etməlidir. 
Uşağın həyat və xilas olma, tibbi xidmətdən faydalanma, su və sanitariya sistemi 
ilə təhlükəsiz şəkildə istifadə etmək haqqı var. Uşağın təhsil, fərdi inkişaf, əqli 
və fiziki imkanlarını tamamilə büruzə vermək haqqı var. Uşağın istənilən növ 
məhdudiyyət və istismardan, müharibə və ehtiyaclardan qorunmaq hüququ var. 

Dinləmək – uşağın öz fikrinin olması, öz baxışlarını sərbəst ifadə etmək və istədiyi 
məlumatı almaq hüququ var.
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hüququna böyük diqqət verir. “Uşaq Hüquqları Kovensiyası” kimi, Məcəllə uşağın 
“Ailədə, onun ahəngdar tərbiyəsi, inkişafı və rifahı üçün şəraitlərin yaradığı yerdə, 
yaşaması və böyüməsi” hüququnu tanıyır. Məcəllənin 28-ci maddəsi ailəyə dəstək 
proqramını müəyyənləşdirir, onun „məzmunu, forması və müddəti fərdi olaraq, 
uşağın başlıca maraqları və onun ailə vəziyyətini qüymətləndirmə əsasında 
müəyyənləşdirilir[3]“. Proqramın mümkün tədbirlərini müəyyənləşdirdikdə 
uşağın tərbiyəsinə və inkişafının pozitiv metodlarının istifadəsinə, “Uşaqla 
qeyri-zorakı kommunikasiya və uşaq hüquqlarının realizəsinə dəstək məqsədilə 
həyata keçirilən informasiya, məsləhət və təhsil xarakterli tədbirlərə böyük 
diqqət verilir[4]“, o cümlədən „Pozitiv valideynlik və uşağın qeydinə qalmaq 
qabiliyyətlərinin gücləndirilmə kurslarının keçirilməsinə [5]“. 
 
„Uşaq Hüquqları Məcəlləsi“ ilə uşaq hüquqlarının müdafiə və dəstək üzrə 
məsuliyyət daşıyan təsisatların öhdəlikləri və səlahiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir, 
o cümlədən Gürcüstan Parlamentinin, Gürcüstan Hökumətinin, Ədliyyə 
nazirliyinin, Təhsil və Elm nazirliyinin, Gürcüstanın İşğal altında qalan ərazilərindən 
Qaçqınlar, Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə nazirliyinin, Gürcüstanın Ümumi 
Məhkəmələrinin, bələdiyyə orqanlarının, Gürcüstan Xalq Müdafiəçinin və s.

„UŞAQL ARIN MÜDAFİƏSİ ÜZRƏ MÜR ACİƏT 
(REFERİRLƏŞDİRMƏ) PROSEDURL ARI

Uşaqları müdafiə etmək üçün ən effektli alətlərdən biri də “Uşaqların Müdafiəsi 
üzrə (referləşdirmə) prosedurlarıdır”. Onun məqsədi uşağı, ailədə və ailədən 
kənarda, hər bir mümkün zorakılıq formalarından qorumaqdır. 2016-cı ildə 
işaqların zorakılıqdan müdafiə edilməsi üçün keçirilməsi zəruri olan prosedurlar, 
həyata keçirilmiş fəaliyyətlərlə birlikdə, referləşdirmə prosesində iştirak edən, 
uşaqların hüquqlarını və başlıca maraqlarını təmin etmk üçün fəaliyyət göstərən 
subyektləri də müəyyənləşdirir:

1. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli bölmələri;
2. Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Müdafiəsi nazirliyinin, Gürcüstan 

İdman və Gənclər nazirliyinin və Gürcüstanın Cəzaçəkmə və Probasiya 
nazirliyinin aidiyyətli müəssisələri və bu nazirliklərin Dövlət nəzarətinə tabe 
tutulmuş/idarəçiliyi altında fəaliyyət göstərən PHHŞ-lar;

3. Gürcüstanın Baş Prokurorluğu;
4. PHHŞ Cinayətləri Qabaqlama Mərkəzi;
5. Uşaq bağşaları;
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6. PHHŞ Təhsil Müəssisə Mandaturluğu Xidməti; 
7. Təhsil və məktəbdənkənar incəsənət və/ya idman üzrə təhsil müəssisələri;
8. Uşaqların ixtisaslaşdırılmış müəssisələri və sığıncaqları;
9. Tibbi xidmətlər tədarükçüləri (o cümlədən, kənd həkimləri);
10. Bələdiyyə qamqeobası/ meriliyi (Tbilisi Şəhər Bələdiyyəsində - Bələdiyyənin 

rayon qamqeobası/onun səlahiyyətli müəssisəsi (qeyri-sahibkarlıq/qeyri-
kommersial hüquqi şəxs).

Referləşdirmə prosedurları və ona qoşulan dövlət müəssisələrinin, uşaqlarla 
işləyən mütəxəssislərin zorakılığı vaxtlı aşkarlayıb və sonra reaksiya vermək kimi 
öhdəlikləri var. 
 
Təəssüf ki, yuxarıda təqdim olunan qanunvericilik normalarına baxmayaraq, 
ölkəmizin reallığında uşaq hüquqları yenə də pozulur. Fiziki zorakılıq faktlarından 
əlavə, uşaqlara qarşı psixoloji zorakılıqlar da tez-tez baş verir. Pisoxoloji zorakılığı 
aşkarlamaq daha çətindir. Psixoloji zorakılıq uşağın fiziki və emosional inkişafına 
mənfi təsir bağışlayır, uşağın reabilitasiyası prosesində aparıcı rol isə ailənin 
öhdəsinə düşür. 
 
Pozitiv valideynlik- bu zorakılıqsız, uşağın inkişafı üçün ən əla mühit yaratmaq 
metodudur. Bu valideynlərə bir mənalı şəkildə ailəsində uşağın inkişafı və 
realizasiyası üçün təhlükəsiz və sakit bir mühiti təmin etməkdə yardım edir. 
Uşağın tərbiyəsi prosesində valideynin dəstəyinin onun rifahı və sağlam inkişafı 
üçün son dərəcə həll edici rolu var. “Valideynin ana dili” kitabı da məhz bu 
qayəyə xidmət edir – valideynləri bilik və praktiki qabiliyyətlərlə təchiz etməklə 
yanaşı, yuxarıda qeyd edilən hüquqi mexanizmlərin pratikada gerçəkləşməsinə 
dəstək vermək. 

[1] https://www.unicef.org/georgia/sites/unicef.org.georgia/files/2019-03/CRC_ge.pdf
[2] https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4613854?publication=2
[3] Ibid
[4] Ibid
[5] Ibid
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LAYİHƏ ÜZƏRİNDƏ İŞLƏYİRDİLƏR:


