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‘‘Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ [Тошкент; 2022]

‘‘Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ мавзусидаги  
республика 40-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 
тўплами, 31 май 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 9 б.

Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида  
кўзда тутилган вазифа - илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли 
билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган  
профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар  
киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар,  
муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги  
режалари таҳтил қилинган конференцияси.

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна (Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари 
агентлиги ҳузуридаги ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёр-
лаш институти)



4
Май  2022  25-қисм Тошкент

‘‘ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР:’’



5
Май  2022  25-қисм Тошкент

‘‘ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР:’’



6
Май  2022  25-қисм Тошкент

ГЕОГРАФИЯ

1. Joʻrayeva Gulandon Zikirillayevna
GEOGRAFIYA DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION 
TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI ................................................................................. 7



7
Май  2022  25-қисм Тошкент

‘‘ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР:’’

ГЕОГРАФИЯ

GEOGRAFIYA DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION 
TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Joʻrayeva Gulandon Zikirillayevna
Dangʻara tumani 19-umumiy oʻrta ta’lim maktabi

Geografiya fani oʻqituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oʻquvchilarni geografiya faniga  boʻlgan  qiziqishini  oshirishda  
innovatsion texnologiyalarining oʻrni  xususida fikrlar berilgan.    

Kalit soʻzlari: geografiya, tabiat, innovatsiya, axborot texnologiya, xarita. 

Oʻqituvchi ijodkor boʻlishi, oʻz ustida ishlashi, tinimsiz izlanishi, yaratuvchanlik qobiliyati 
orqali oʻquvchilar hurmati va mehrini toʻla qozona olishi lozim, shundagina - “Oʻqituvchi” degan 
ulugʻ maqomga erishadi. Shu boisdan, bugungi kunda respublikamizdagi maktablarda ayrim fan 
sohalari boʻyicha dars mashgʻulotlari va ularni tashkil etish boʻyicha yaratilgan shart-sharoitlarni 
ilmiy - metodik jihatdan oʻrganish dolzarb vazifa hisoblanadi. Jumladan, aynan shunday fan 
sohalaridan biri bu – Geografiya fanidir.

Oʻquvchilarni darsga qiziqtirish va chuqur bilim berish maqsadida   turli pedagogik va axborot 
kommunikatsiya texnologiyalaridan  foydalanib, har bir  mavzuga moslab innovatsion usullarda 
dars oʻtishga harakar qilgan oʻqituvchi bugungi kunda zamonaviy oʻqituvchi hisoblanadi.

Geografiya fanini oʻqitishda axborot texnologiya (AT)larini qoʻllash oʻquvchilarning 
intelektual salohiyatini, ijodkorlik xususiyatlarini, bilimlari mustaqil egallash hamda har xil 
axborot manbalari bilan ishlash kabi sifatlarini rivojlanishiga olib keladi. Har-bir mashgʻulotlarida 
axborot texnologiyalari va kompyuter dasturlari, didaktik materiallarnini qoʻllash bilan birga 
mavzularga mos holda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan: “Aqliy hujum”, “Bir-biridan 
soʻrash”, “BBB jadvali”, “Venn diagrammasi”, “EATR” va boshqa pedagogik texnologiyalarni 
qoʻllash ta’lim samaradorligini oshirishga hizmat qilmoqda. “EATR” texnologiyasi. 
Mazkur texnologiya amalga oshirilayotganda AKT dan foydalanib, komputer dasturlari asosida 
dars oʻtiladi.Har bir dasturga geografik matn kiritiladi. Word-mavzuga oid tushunchalarni yozadi, 
matn yaratadi. Excel - son va raqamlarni, jadvallarni, koʻrsatkich va diagrammalarni, hatto masala 
balanslarni formula orqali amalga oshiriladi. Internet - toponimlar va terminlar (atama) haqida, 
smartAtr - figuralar  orqali mavzuni ifodalaydi. Camtasio studio - videorolik tayyorlaydi. Power 
Point - mavzu taqdimoti, Paint -xarita va rasmlar chizadi va ularni boʻyashadi. Bu texnologiya 
orqali oʻquvchilar ikki tomonlama savodxonlikka ega boʻladi. Georafiyani oʻrganish orqali 
oʻquvchilarning kommunikativ, axborot bilan ishlash, shaxs sifatida oʻzini - oʻzi rivojlantirish 
kompetensiyalari  ham rivojlanib boradi. Shu bois zamonaviy oʻqituvchi oʻz darslarini boshqa 
fanlar bilan bogʻlab, fanlararo aloqadorlikda oʻtishga harakat qilmogʻi lozim.

Bundan tashqari Geografiya darslarining yana ham samarali boʻlishi hamda   darslik 
mavzularining mazmun-mohiyatini ochib berishda koʻrgazmali qurollarning roli beqiyosdir. 
Darhaqiqat, geografiya faniga yoʻl xarita orqali kirib boriladi. Oʻqituvchi geografiya dars 
mashgʻulotlarida mavzuni mazmun mohiyatini toʻla yoritib berishda, uning pedagogik mahorati 
katta ahamiyat kasb etadi. Oʻqituvchining asosiy koʻrgazmali quroli ham aslida xarita boʻlib, 
maktablarda geografiya fani dars mashgʻulotlarida nazariy olingan bilimlarni amaliyotda qoʻllay 
olishda juda muhim omil hisoblanadi. Geografiya darsliklarida berilgan ma’lumotlardan tashqari 
shu mavzuga aloqador qoʻshimcha manbalardan foydalanish, ba’zi mavzularni yoritishda mavzuga 
doir oʻquv filmlari va slaydlardan foydalanish ham geografiya fanini oʻqitish jarayonida yuqori 
samara beradi.
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Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, geografiya darslarida innovatsion axborot 
texnoloiyalarini ahamiyati kattadir. Ular geografik bilimlarni chuqur  oʻrganishga,  oʻquvchilar 
qiziqishi va faolligini oshirish bilan birgalikda hayotiy va kasbiy koʻnikmalarni ham 
rivojlantirishga xizmat qiladi.Bugungi kunda geografiya   fanini rivojlantirish, jamiyatdagi 
nufuzini oshirish, amaliy ahamiyatini koʻrsatib berish muhim hisoblanadi. Bu vazifani bajarishda 
axborot texnologiyalaridan oʻrinli  foydalanish  samaradorligi  yuqori  boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar. 
1. Qodirov R., Roʻziyeva X. Geografiya  darslarida  amaliy  mashgʻulotlarni  bajarish 

boʻyicha  ayrim  tavsiyalar. – T.: 2012 
2. Qurboniyozov R. Geografiya  oʻqitish metodikasi. – T.: 2001.
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