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‘‘Янги Ўзбекистон: Инновация, фан ва таълим’’ [Тошкент; 2023]

‘‘Янги Ўзбекистон: Инновация, фан ва таълим’’ мавзусидаги республика  
48-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами,  
31 январь 2023 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2023. - 9 б.

Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар «Ҳаракатлар стратегияси-
дан – Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан ишлаб чиқилган еттита усту-
вор йўналишдан иборат 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг 
тараққиёт стратегияси мувофиқ:– 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 «Тараққиёт стратегияси» маркази муҳаррири
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Турсунназарова Эльвира Тахировна Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика 
университети Хорижий тиллар факультети ўқув ишлари бўйича декан ўринбосари
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Проф. Хамидов Мухаммадхон Хамидович «ТИИМСХ»
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ГЕОГРАФИЯ

GEOGRAFIYA DARSLARI ORQALI OʻQUVCHILARDA EKOLOGIK 
MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

Abdurahimov Shaxboz Abdumalik o`g`li
Namangan viloyati Norin tumani

21-maktab geografiya fani o`qituvchisi
Abduraximova Nozima Rustamjon qizi

Norin tumani 16-maktab geografiya fani o`qituvchisi 

Annotatsiya: ushbu maqolada oʻquvchilarning ekologik madaniyatini shakllantirishda tabiiy 
fanlarning ahamiyati xususida ma’lumotlar berilgan. 

Kalit soʻzlar: ekologik madaniyat, tabiat, ekskursiya, tabiiy fanlar.

Soʻnggi  yillarda  atrof-muhitni,  tabiatni,  oʻsimliklar  va  hayvonot  dunyosini  muhofaza  
qilish haqida qator qonunlar hamda koʻplab me’yoriy metodik hujjatlar qabul qilindi. Bu 
qonunlarda respublikamizning hozirgi ekologik-iqtisodiy siyosati umuminsoniy ekosistemaning 
muhofazasini ta’minlashga, inson hayoti mohiyatining barcha qirralarini kafolatlashga qaratilgan.  
Ekologik madaniyat umumiy madaniyatning muhim tarkibiy qismi sanalib, shaxsning ma’naviy 
hayoti va kundalik hayotida xatti-harakat shaklida namoyon boʻladigan, hayotning va tabiatning 
bebaho  ahamiyatini  anglash,  ularni  asrab-avaylash,  muhofaza  qilishda  faollik  koʻrsatish  
kabi sifatlarni oʻz ichiga oladi. Ushbu madaniyat albatta oʻquvchilarning ekologik ta’lim va 
tarbiyasi asosida vujudga keladi. Ekologik ta’lim-tarbiyaning asosiy vazifasi oʻquvchilarda 
tabiatga nisbatan burch va ma’suliyat, ongli munosabatni tarkib toptirish, sharqona odob-axloq 
me’yorlariga mos xulq-atvorni  shakllantirish  sanaladi.  Geografiya  oʻqituvchisi  har  bir  darsda,  
sinfdan  tashqari mashgʻulotlar  va  ekskursiyalarda  oʻquvchilarda  ekologik  madaniyatni  
shakllantirish  boʻyicha  rejali va muntazam ish olib borishi zarur. Ekologik tarbiya dastlab 
bolaning oʻz uyini, oʻqiydigan joyi, koʻchani toza saqlashga oʻrgatishdan boshlanadi. Chiqindini 
koʻchaga tashlamasdan maxsus  chiqindi tashlanadigan joylarga tashlash, oʻquvchining tabiatga 
va yashab turgan joyiga hurmat  bilan qarashga oʻrgatish ekologik tarbiyaning boshlangʻich 
elementlaridir. Oʻquvchilarda ekologik madaniyatni tarkib toptirishda quyidagi koʻrsatmalarga 
amal qilish zarur: 

-tabiat va atrof-muhitni oʻrganish va oʻzlashtirish insonning bilish va amaliy faoliyati birligi 
asosida tashkil etiladi. Shu sababli, oʻqituvchi tabiiy fanlarni oʻqitishda tabiatning har bir tarkibiy  
qismi, shu jumladan, foydali qazilmalar va minerallarning tarkibi oʻrganilganda oʻquvchilarga  
ilmiy bilimlar berish bilan birga, mazkur bilimlarni amaliyotga tatbigʻi haqida ham ma’lumot 
berishi; 

-insonning jonsiz va jonli tabiatga, oʻsimliklar olami va hayvonot dunyosiga koʻrsatgan ijobiy   
va salbiy ta’sirini yoritish asosida, tabiat, inson va jamiyat munosabatlari tushuntirilishi, fan  
sohalari  boʻyicha  toʻplangan  ilmiy  bilimlar  integratsiyasi  va  fanlararo  bogʻlanishlar  amalga  
oshirilishi;

-sayyoramizda vujudga kelgan global ekologik muammolarni hal etishda dunyo hamjamiyati, 
davlat va nodavlat tashkilotlarining faoliyati, ya’ni ushbu ekologik muammolarning hal etilishida 
davlatlararo umumiy aloqadorlik masalalari haqida ma’lumot berilishi;

–  ekologik  bilimlarni  oʻquvchilar  ongiga  singdirishda  ilgʻor  pedagogik  va  axborot 
texnologiyalaridan foydalanganlik darajasini aniqlash hamda qoʻllash yoʻllarining oʻrganishning 
qulay variantlarini aniqlash va amaliyotda sinab koʻrish lozim;

-oʻquvchilarda  ekologik  madaniyatni  shakllantirish  barkamol  shaxsni  kamolga  yetkazish 
borasida olib borilayotgan ta’lim-tarbiyaviy ishlarning asosiy tarkibiy qismi ekanligini nazarda 
tutish zarur.

Umumta’lim maktablarida tabiiy fanlarni yanada kengroq oʻqitish, oʻquvchilarning tabiiy 
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fanlar boʻyicha  olgan  bilimlarini  mustahkamlash,  ularni  ekologik,  mehnatsevarlik,  vatanga  
muhabbat ruhida  tarbiyalash,  kasbga  yoʻnaltirish  uchun  eng  muhim  vositalardan  biri  bu  
ekskursiyalardir.  Ekskursiyalar oʻquvchilarning amaliy bilim olishlariga katta yordam beradi. 
Darsda olgan nazariy bilimlarini ular amaliyotda oʻz koʻzlari bilan koʻradilar.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, tabiiy fanlar boʻyicha tashkil qilinadigan ekskursiya 
mashgʻulotlari oʻquvchilarni tabiiy fanlar boʻyicha olgan bilim va koʻnikmalarini mustahkamlash, 
ularning fanga qiziqishini oshirish bilan bir qatorda ularning ekologik madaniyatini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.
1.  Aliyeva M.B. Tabiiy fanlarni oʻqitish metodikasi. – T.: 2011.
2.  Qurboniyozov R. Geografiya oʻqitish metodikasi. – T.: 2001.
3.www.internet ma`lumotlari 
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