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g GİRİŞ
İnsan alveri insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə müşayiət olunan köləliyin
müasir formasıdır. İnsan alveri qurbanı olmuş şəxslər istismar obyektinə çevrilir, bu
zaman ona şəxsi əşya kimi münasibət göstərilir.
İnsan alveri mütəşəkkil cinayətkarlıq üçün tez inkişaf edən və gəlirli sahədir. Hər il yüz
minlərlə kişi, qadın və uşaq müxtəlif sahələrdə istismar edilməkdən ötrü ölkə daxilində
və ya sərhədlərdən kənarda bir yerdən başqa yerə köçürülürlər.
Ekspertlərin rəyinə görə, bütün dünyada insan alverindən əziyyət çəkənlər arasında 18
yaşa qədər olan şəxslərin, yəni əhalinin ən köməksiz hissəsinin – uşaqların sayı çoxdur.
İnsan alveri onun qurbanı olan uşaqlara böyük zərbə vurur, onlar fiziki və seksual
istismara, qəddar münasibətə tuş gəlirlər. İnsan alveri ilə mübarizədə əhalinin ən
böyük hissəsini təşkil edən yeniyetmə və gənclər arasında məlumat və təbliğat işlərinin
aparılması ön plana çəkilməlidir. Əsas iş təhsil müəssisələrinin üzərinə düşür. Profilaktik
işləri məktəb fəaliyyətinin iki istiqamətində – dərs və dərsdənkənar müddətdə
aparmaq lazımdır. Bu məşğələlər 8-11-ci sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərs
zamanı müəllimlər insan alveri, onun əlamət və nəticələri barədə məlumat verməli,
potensial təhlükə daşıyan vəziyyətləri aydınlaşdıra bilmək vərdişlərini öyrətməli,
müvafiq situasiyalarda seçim etmək və öz hərəkətinə görə cavabdehlik daşımaq kimi
keyfiyyətləri aşılamalıdır.
Məşğələlərin təşkili üçün müəllimlər 2010/2013-cü illərdə BMqT-nin İsveçrə İnkişaf və
Əməkdaşlıq Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilmiş "İnsan alverinin qarşısının
alınması üçün orta məktəb təhsili" layihəsi çərçivəsində Azərbaycan müəllimlərinin
hazırladıqları “İnsan alveri: təhlükələr və profilaktik tədbirlər” metodik vəsaitindən
istifadə edə bilərlər. Vəsaitdə insan alverinin mahiyyət və formaları, bu hadisələrin
yaranma səbəbləri, cinayətkarların əl atdıqları cəlbetmə üsulları və insan alverinə qarşı
yönəldilən tədbirlər öz əksini tapmışdır.
İnsan alverinin profilaktikası barədə dərsdənkənar məşğələlərə şagirdlərin cəlb edilməsi
onlarda tənqidi düşünmək, müvafiq məlumat və şəraiti doğru təhlil etmək, doğru qərar
qəbul etmək, təhlükəsiz davranış üçün strategiyanı hazırlamaq bacarıqlarını inkişaf
etdirir, onlarda intellektual və yaradıcı vərdişlərin yaranmasına şərait yaradır. Məhz
buna görə də bu vəsaitin məqsəd və qarşıya qoyduğu vəzifələr bunlardır: insan alverinə
qarşı profilaktika işləri istiqamətində uşaqların arasında təbliğatı gücləndirmək, insan
alverinin səbəb, forma və nəticələri barədə məlumatlılığı artırmaq, və xaricə təhlükəsiz
formada gedə bilmək barədə biliklərini inkişaf etdirmək.
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g İNSAN ALVERİNİN QARŞISININ ALINMASI
İSTİQAMƏTİNDƏ APARILAN SİNİFDƏNXARİC İŞLƏRİN
TƏŞKİLİNİN FORMA VƏ METODLARI
Şagirdlərin sinifdənxaric fəaliyyətlərinin əsas formalarından biri tematik həftə və
aylıqların keçirilməsidir. Bu zaman şagirdlər öz sosial fəallıqlarını göstərə bilmək,
yaradıcı imkanlarını reallaşdırmaq kimi xüsusiyyətlər qazanırlar. Bir qayda olaraq
tematik həftə və aylıqlar müəyyən tarixi günlərə həsr olunur.
Məktəblərdə insan alverinə qarşı mübarizə proqramı çərçivəsində “İnsan Alverinə
Yox Deyək” devizi altında aylıq keçirmək olar. Bu aylığın 30 iyul – İnsan alverinə
qarşı Beynəlxalq mübarizə günü; 18 oktyabr – Avropa İttifaqının İnsan Alverinə qarşı
mübarizə günü; 20 noyabr – Beynəlxalq Uşaq günü; 2 dekabr – Köləliyin ləğvi uğrunda
mübarizə gününə təsadüf etməsi daha məqsədəuyğun olar.
Aylığın təşkili və keçirilməsinə tarix, ana dili və ədəbiyyatı, xarici dil, informatika, musiqi
və təsviri incəsənət müəllimlərini, məktəb psixoloqunu, valideyn və şagirdləri cəlb
etmək olar.
Aylıq çərçivəsində bu tədbirlərin keçirilməsi təklif oluna bilər:
1. Məşğələlər keçirmək, bu zaman şagirdlər insan alveri, onun yaranma
səbəbləri, forma və üsulları, işə götürmə yolları, miqrasiya, köləliyə düşmə
riskləri barədə məlumat alırlar;
2. Yuxarı sinif şagirdləri tərəfindən sosiolojı sorğuların tərtibi və sonra digər
şagird, müəllim və valideynlər arasında bu sorğunun aparılması;
3. Ən yaxşı plakat, divar qəzeti, şəkil, buklet, kompüter təqdimatları üzrə
müsabiqə keçirmək;
4. “Mən insan alverinin qarşısını necə ala bilərəm?”, “İnsan alveri – əsas insan
hüquq və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulmasıdır” mövzularında esse üzrə
müsabiqə keçirmək;
5. Yuxarı sinif şagirdləri tərəfindən kiçik yaşlı məktəblilər üçün PowerPoint təqdimatlarının hazırlanması;
6. Viktorina və fləşmoblar təşkil etmək;
7. Forum – teatr və videofilmlərdən istifadə etməklə müzakirələr keçirmək;
8. Foto müsabiqəsinin keçirilməsi;
9. Şeir, şəkil müsabiqələri;
10. Krossvordların tərtibi.
Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, ən uğurlu üsullardan biri də “həmyaşıdlar arası/uşaqdan
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uşağa” prinsipidir. Öyrənmənin bu üsulu ona əsaslanır ki, şagird üçün bilik mənbəyi
peşəkar müəllim deyil, artıq fənn öyrənmiş digər bir şagirddir. Ona bərabər olan, özü ilə
eyni statusda olan insana formal biliklərdən daha çox inanılır. Bundan əlavə, “müəllim”
həvəsi şagirdə keçir və bu şagirdlər arasında qarşılıqlı fikir mübadiləsini təşviq edir.
İnsan alverinə qarşı mübarizə istiqamətində aparılan işlərdə bu metoddan istifadə
etmək olar.
Aylıq çərçivəsində yuxarı sinif şagirdlərinə öz kiçik məktəbli dostları üçün insan alveri
probleminə həsr edilmiş PowerPoint və digər təqdimatların hazırlanması tövsiyə oluna
bilər. Layihə üsulundan istifadə etməklə yuxarı sinif şagirdlərini bir neçə qrupa ayıraraq
onlara yoldaşları və kiçik sinif şagirdləri üçün “İnsan alveri nədir?”, “İnsan alveri
qurbanlarının işə qəbul edilməsinin üsul və yolları”, “İstismarın növləri”, “Miqrasiya və
vizanın növləri”, “İnsan alverinin qarşısının alınması yolları” mövzusunda PowerPoint
təqdimatlar hazırlamaq təklif edilə bilər. Yuxarı sinif şagirdlərinə “Mən insan alveri
barədə nə bilirəm və onunla necə mübarizə aparılmalıdır?” mövzusunda anket tərtib
etmək və yaşıdları, valideynlər, müəllimlər, həmin ərazinin sakinləri arasında sosial
sorğu keçirməyi həvalə etmək olar. İnsan alveri barədə uşaqların məlumatlandırılması
istiqamətində aparılan işlərin effektivliyini və səmərəliliyini artırmaq üçün təlimin
interaktiv forma və üsullarından istifadə etmək lazımdır.
İnteraktiv üsullar təklif olunan sahəyə şagirdlərin cəlb edilməsi, onların fərdi iştirakının
təmin edilməsi üsullarıdır. İnteraktiv metodlardan istifadə zamanı ziddiyyətli məsələlər
aydınlaşdırılır, real situasiyalar modelləşdirilir, ümumi həll üçün problemlər təklif
olunur. Beləliklə, interaktiv metodlar sinifdənxaric işlərin təşkilatçıları və müəllimlər
üçün işgüzar əməkdaşlıq üçün zəmin yaradır. İnteraktiv təlimin ən geniş yayılan üsulları
interaktiv çalışma və oyunlar, disputlar, beyin həmləsi, müzakirələr, rollu oyunlar,
treninqlərdir.
İnsan alveri ilə əlaqəli şagirdlərlə aparılan interaktiv təlimin bu forma və üsullarından
istifadə etmək olar: rollu oyunlar, müzakirə və debatlar, konkret situasiyaların təhlili.
Bu vəsaitdə insan alveri ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə istifadə olunan bəzi forma və
üsulların təsviri verilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, sadalanan forma və üsullar məcburi
deyil. Hər bir müəllim öz təcrübəsinə istinad edərək şəxsi üsullarını yarada bilər.
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g MÜZAKİRƏ VƏ DEBAT
Müzakirə və debat insan alveri problemi üzrə keçirilən tədbirlərdə istifadə olunan
səmərəli üsullardandır.
Müzakirə hər hansı mübahisəli sualın, problemin həllidir. Müzakirənin digər
mübahisələrdən fərqi ondadır ki, burada mütləq şəkildə deyilənlərə arqumentlər
göstərilməlidir.
Debat təklif olunan mövzu müddəaları barədə fikir mübadiləsidir. Müzakirəyə çıxarılan
əsas sual və müddəalar mütləq müzakirə və debat keçirilməzdən əvvəl təqdim olunur.
Məsələn, “insan alveri: mif və ya həqiqətdirmi?”, “xaricdə işədüzəlmənin mənfi
və müsbət cəhətləri”, “alverin qurbanları: onlar kimdir?”. Müzakirə və debatların
təşkilində əvvəlcədən müəyyən olunmuş qaydalara əməl olunması vacib şərtlərdəndir.
Müzakirənin aparılma üsulları fərqli ola bilər:
< Kiçik qruplar – debat və müzakirələrin təşkilinin geniş yayılmış üsullarıdır.
Təklif olunan sualların müzakirəsi kiçik qruplarda aparılır və işin sonunda hər
qrup müzakirənin nəticəsini təqdim etmək üçün məruzəçi seçir;
< Cütlərlə iş – iştirakçılar müəyyən vaxt ərzində cütlərlə müzakirə aparırlar.
Bu üsul fikir mübadiləsi zamanı (film, təqdimat və şəxsi təcrübə barədə) daha
effektlidir. Cütlərlə işdən sonra fikirləri müqayisə etmək üçün iştirakçılara
dörd nəfərdən ibarət qruplarda birləşməyi təklif etmək olar;
< Akvarium – iştirakçılar iki qrupa bölünür və iki dairədə elə əyləşirlər ki, hər
biri digər qrupun üzvü ilə üzbəüz olaraq xarici və daxili dairənin cütlüyünü
yarada bilsin. Bir neçə dəqiqədən sonra aparıcı daxili dairənin üzvlərindən
xahiş edir ki, onlar bir yer sağa keçsinlər və yeni müsahibləri ilə məsələni
müzakirə etsinlər. Bu proses hər bir üzvün müzakirədə iştirakı təmin edilənə
qədər davam etdirilir;
< Tədris filmini nümayiş etdirmək, verilən suallarla bağlı müzakirə keçirmək
olar. Film bir neçə hissəyə bölünür və hər fraqmentdən sonra suallar verilir.
Bu suallarla bağlı müzakirə keçirilir. Müzakirələri əvvəlcədən hazırlanmış iki
yuxarı sinif şagirdi apara bilər.
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Tədris filmlərinin müzakirəsi
Fatmanın hekayəsi
Filmin baxılmasına və müzakirəsinə 20-25 dəqiqə ayrılır.
“Fatmanın hekayəsi” filminin müzakirəsini iki variantda keçirmək olar (bax: disk).
1-ci variant. Film 43-cü saniyədə dayandırılır və müzakirə aparılır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sizin fikrinizcə, komputer monitorunun qarşısında oturarkən Fatma nə arzu
edirdi?
Xarici ölkədə işə qəbul etmənin belə təklifi təhlükəsizdirmi? Nə üçün?
Elektron poçtla əmək müqaviləsini alarkən qız nəyə diqqət etməli idi?
Fatmanı hava limanında qarşılayan kişinin hərəkətlərində sizi nə narahat edir?
Fatma özünü necə aparır?
Siz nə fikirləşirsiniz, sonra nə baş verəcək?

Film sona qədər nümayiş olunur. Müzakirə filmə baxıldıqdan sonra sona çatdırılır.
1.
2.

Filmdə göstərilən hadisə insan alveri faktıdırmı? Nə üçün?
Sualın ikinci hissəsinə cavab verəcək şagirdlərə bu hadisədə insan alveri
faktını təsdiq edən əsas faktorları çatdırmaq lazımdır.
3. İnsan alverçiləri tərəfindən işə qəbul etmənin hansı üsulundan istifadə
edilmişdir və işə qəbul etmənin daha hansı üsulları var?
4. İstismarın hansı formasından burada istifadə edilmişdir? İstismarın hansı
formaları haqqında eşitmisiniz?
5. Sizcə, Fatmə nə üçün işəgötürənə inandı?
6. Siz necə fikirləşirsiniz, Fatmanın köləlikdən xilas olmaq şansı varmı?
7. İstər öz ölkəsində, istərsə də xaricdə işə qəbul ediləndə nəyi yadda saxlamaq
lazımdır?
8. İnternetlə iş axtararkən öz təhlükəsizliyini necə təmin edə bilərsən?
9. Xaricə gedərkən doğmalara və yaxınlara hansı məlumatları mütləq
verməlisən?
10. Xaricdə olarkən kömək üçün kimə müraciət etmək lazımdır?

2-ci variant. Film tam nümayiş olunduqdan sonra müzakirə aparılır.
1.
2.
3.
4.
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Filmdə göstərilən hadisə insan alveri faktıdırmı? Nə üçün?
Sualın ikinci hissəsinə cavab verəcək şagirdlərə bu hadisədə insan alveri
faktını təsdiq edən əsas amilləri çatdırmaq lazımdır.
İnsan alverçiləri tərəfindən işə qəbul etmənin hansı üsulundan istifadə
edilmişdir. İşə qəbul etmənin daha hansı üsulları var?
İstismarın hansı formasından burada istifadə edilmişdir? İstismarın hansı

formaları haqqında eşitmisiniz?
Sizcə, Fatma nə üçün işəgötürənə inandı?
Siz necə fikirləşirsiniz, Fatmanın köləlikdən xilas olmaq şansı varmı?
İstər öz ölkəsində, istərsə də xaricdə işə qəbul ediləndə nəyi yadda saxlamaq
lazımdır?
8. İnternetlə iş axtararkən öz təhlükəsizliyini necə təmin edə bilərsən?
9. Xaricə gedərkən doğmalara və yaxınlara hansı məlumatları mütləq
verməlisən?
10. Xaricdə olarkən kömək üçün kimə müraciət etmək lazımdır?
5.
6.
7.

İki balaca qızın hekayəsi
Filmin baxılmasına və müzakirəsinə 20-25 dəqiqə ayrılır.
“İki balaca qızın hekayəsi” filminin müzakirəsini iki variantda keçirmək olar (bax: disk).

1-ci variant. Film 1-ci dəqiqənin 32-ci saniyəsində dayandırılır və müzakirə aparılır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sara və Leyla harada yaşayırdılar?
Qızlar nə arzu edirdilər?
Qızlar nə üçün arzularını və planlarını gerçəkləşdirə bilmirdilər?
Kim Leylaya kömək etmək istədi? Qız nə üçün ona inandı?
Saraya kim kömək etdi? O gənc oğlanla necə tanış oldu?
Sara nə üçün oğlana inandı? Gəncin hərəkətlərində Saranı ehtiyatlı olmağa
çağıran anlar var idimi? Əgər vardısa qız nə üçün onlara diqqət vermədi?
Siz necə fikirləşirsiniz, Leyla və Saranın gələcək taleyi necə olacaq? Onların
xoşbəxt və uğurlu həyat sürmək şansları varmı?

Sonra film sona qədər nümayiş etdirilir və müzakirə davam etdirilir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Filmdə göstərilən hadisə insan alveri faktıdırmı? Nə üçün?
Sualın ikinci hissəsinə cavab verəcək şagirdlərə bu hadisədə insan alveri
faktını təsdiq edən əsas faktorları çatdırmaq lazımdır.
İşə qəbul edənlər qızlarla hansı münasibətdə idilər?
İnsan alverçiləri tərəfindən işə qəbul etmənin hansı üsulundan istifadə
edilmişdir. İşə qəbul etmənin daha hansı üsulları var?
Siz necə fikirləşirsiniz, qızlar nə üçün işəgötürənlərə inandılar?
İstismarın hansı formasından burada istifadə edilmişdir? İstismarın hansı
formaları haqqında eşitmisiniz?
Sizcə Leylanın köləlikdən qaçma şansı varmı?
Öz vətənində və xaricdə işə qəbul edilərkən və ərə gedərkən nəyi həmişə
yadda saxlamaq lazımdır?
Qızlar özlərini necə qoruya bilərdilər?
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10. Xaricə gedərkən doğmalara və yaxınlara hansı məlumatları mütləq
verməlisən?
11. Xaricdə olarkən kömək üçün kimə müraciət etmək lazımdır?

2-ci variant. Film tam nümayiş etdirildikdən sonra müzakirə aparılır.
1.
2.

Filmdə göstərilən hadisə insan alveri faktıdırmı? Nə üçün?
Sualın ikinci hissəsinə cavab verəcək şagirdlərə bu hadisədə insan alveri
faktını təsdiq edən əsas faktorları çatdırmaq lazımdır.
3. İşə qəbul edənlər qızlarla hansı münasibətdə idilər?
4. İnsan alverçiləri tərəfindən işə qəbul etmənin hansı üsulundan istifadə
edilmişdir. İşə qəbul etmənin daha hansı üsulları var?
5. Siz necə fikirləşirsiniz, qızlar nə üçün işəgötürənlərə inandılar?
6. İstismarın hansı formasından burada istifadə edilmişdir? İstismarın hansı
formaları haqqında eşitmisiniz?
7. Sizcə Leylanın köləlikdən qaçma şansı vardımı?
8. Öz vətənində və xaricdə işə qəbul edilərkən və ərə gedərkən nəyi həmişə
yadda saxlamaq lazımdır?
9. Qızlar özlərini necə qoruya bilərdilər?
10. Xaricə gedərkən doğmalara və yaxınlara hansı məlumatları mütləq verməlisən?
11. Xaricdə olarkən kömək üçün kimə müraciət etmək lazımdır?
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g ROLLU OYUNLAR
Rollu oyunlar – hər hansı problemli situasiyanın iştirakçılar tərəfindən rollar üzrə
oynanılmasını təmin edən iş formasıdır. Bu zaman iştirakçılar nəyə nail ola bilirlər?

< onlar problemin daxilinə nüfuz edir, bu və ya digər situasiyalarda
qəhrəmanların hisslərini daha yaxşı hiss edirlər;
< real həyatda baş verə biləcək problemli situasiyanı daha yaxşı təhlil edir və
nəticə çıxarırlar;
< konkret situasiyanın alternativ variantlarını təhlil edə bilirlər.

Keçirilmə qaydaları
< aparıcı oyunun qaydalarını izah edir və komanda daxilində rolları
bölüşdürməyi iştirakçılara təklif edir. İştirakçıların oyunun qaydalarını düzgün
başa düşmələri vacib şərtlərdəndir. Onlara müzakirə və hazırlıq üçün vaxt
müəyyən verilir;
< aktyorlar öz rollarına girməyi bacarmalıdırlar (situasiyanı doğru başa düşməli
və nəyi çatdırmağı aydınlaşdırmalıdırlar);
< elə işgüzar şərait yaranmalıdır ki, digər iştirakçılar da situasiyanın nədən
ibarət olduğunu başa düşsünlər;
< aparıcı oyundan sonra aktyorlara təşəkkür etməli və bu rolu oynayarkən
hansı hisləri keçirdikləri ilə maraqlanmalıdır. Onların roldan çıxaraq real aləmə
qayıtmalarına əmin olmaq lazımdır;
< tamaşaçılardan öz münasibətlərini bildirmələrini xahiş etmək lazımdır. Baş
verənlər barədə müxtəlif fikirlər müzakirə edilməlidir. İştirakçılar ilə oynanılan
situasiya ilə reallıq arasındakı əlaqə müzakirə edilməlidir;
< nəticə çıxarılır.

Rollu oyunların ssenarisi
Rollu oyunların keçirilməsi üçün 50-60 dəqiqə vaxt ayrılır. Göstərişlərə uyğun olaraq
hər qrup 10 dəqiqə səhnəcik göstərməyə hazırlaşır. Səhnəciyin təqdim edilməsinə 5-7
dəqiqə ayrılır. Müzakirə və yekunlaşdırmaya 15-20 dəqiqə sərf olunur. Müəllim sinfi
dörd qrupa bölür və fəal şagirdlərdən iki nəfəri fasilitator seçir. Hər qrupda “aktyorlar”
seçilir: bir və ya iki “cəlbedən”, bir “potensial qurban”, bir və ya iki “müşahidəçi”.
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Qrupun hər personajı ayrılıqda təlimatlar alır. Bunu başqaları bilməməlidir. Rollar
qruplarda oynanılır. Şagirdlər rolları ilə tanış olurlar, sonra onlar qruplarda oynayırlar.
Müşahidəçi “aktyorlar”ı diqqətlə izləyir, təlimata müvafiq olaraq qeydlər edir.
Oyunlardan sonra müəllim müşahidəçilərdən təəssüratlarını bölüşməyi xahiş edir.
Təqdimatdan sonra müzakirə aparmaq olar:
1.

İnsanları kim cəlb etdi?

2.

“Cəlbetmə” neçə baş verdi: cəlbetmənin hansı kanallarından istifadə edildi?

3.

Cəlbedilənlər üçün “moda agentliyinin”, “işədüzəltmə agentliyinin”,
“qohumun” və “xalanın” hansı təkliflərində real təhlükə gizlənmişdir?

4.

Qızların və oğlanların gələcək taleyi necə olacaq?

1-ci qrup “aktyorlar” üçün təlimatlar
“A” rolu.
Təlimat. Sən gənc qızsan (oğlansan) və moda biznesi ilə məşğul olmaq arzusundasan.
Sənin vəzifən iki moda agentliyinin nümayəndələri ilə görüşmək və onlardan biri ilə
müqavilə bağlamaqdır. Sən bir moda agentliyinin ünvanını qəzetdəki elan vasitəsi ilə,
ikinci moda agentliyin ünvanını isə tanışının vasitəsi ilə öyrənmisən. Hansı meyarlar
üzrə agentliyi seçəcəyini fikirləş.

“B” rolu.
Sən İtalyan agentliyinin nümayəndəsisən. Sənin vəzifən 16-18 yaşlı, gözəl xarici
görünüşlü gəncləri toplamaqdır. Özünə sayt, ünvan fikirləş ki, sənə inansınlar.
Agentlik iki dildə müqavilə təklif edir, burada iş vaxtı, işin müddəti, əmək haqqı, bir
il müddətində təhsil alma, eləcə də beş başqa qız və oğlanlarla bir yerdə yaşamaq,
yeməyin bir hissəsinin haqqını ödəmək qeyd olunur. Bir illik təhsil müddətində onun
başqa firmalarla müqavilə bağlamaq, çəkilişlər etmək, başqa işlə məşğul olmaq hüququ
olmur. 4 il işləyir və öz maaşından xüsusi müəyyən edilmiş faiz verməlidir. Siz özünüz
viza və yol xərclərini ödəməlisiniz.

“C” rolu.
Sən cinayətkar qruplaşmanın üzvüsən, insan alveri ilə məşğul olursan, ancaq özünü ciddi
bir moda agentliyinin meneceri kimi aparırsan, kirayələdiyin mənzildə “qurbanlarını”
qəbul edirsən. Əlaqə üçün yalnız mobil telefonunu verirsən. Sənin vəzifən sənin yanına
gələn hər kəsi bütün mümkün vasitələrlə cəlb etməkdir. Öz qurbanını cəlb etmək
üçün hansı şərtləri irəli sürəcəyini fikirləş. Turist vizası açmaq adı ilə “qurban”ın bütün
sənədlərini ələ keçirməyə çalış. Yerləşəndən sonra müqaviləni bağlayacağına onu əmin et.
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“D” rolu.
Siz müşahidəçisiniz. Agentliklərin və onların müştərilərinin hərəkətlərini analiz
edərək danışıqların gedişini diqqətlə izləyin. Siz necə fikirləşirsiniz, müştəri doğru
seçim etdimi? Onun insan alveri qurbanı olmaq ehtimalı yoxdur ki? Öz fikrinizi
əsaslandırın.

2-ci qrup “aktyorlar” üçün təlimatlar
“A” rolu.
Sən iş axtaran gənc qız (oğlansan). Sənin vəzifən iki işədüzəltmə agentliyinin
əməkdaşları ilə görüşərək onlardan biri ilə müqavilə bağlamaqdır. Birinci işədüzəltmə
agentliyinin ünvanını internet, ikincinin ünvanını isə küçədəki elanlardan götürmüsən.
Hansı xüsusiyyətlərə görə firmanı seçəcəyini fikirləş.

“B” rolu.
Sən işədüzəltmə agentliyinin nümayəndəsisən. Sənin vəzifən Portuqaliya, İspaniya
və Kiprin plantasiyalarında portağal yığmaq üçün gəncləri işə cəlb etməkdir. Özünə
sayt, ünvan fikirləş ki, sənə inansınlar. Firma iki dildə müqavilə bağlamağı təklif edir ki,
burada iş vaxtı, işin müddəti, əmək haqqı, yaşamaq şərtləri qeyd edilir. Gediş və viza
haqqını müştəri özü ödəyir.

“C” rolu.
Sən insan alveri ilə məşğul olan qruplaşmanın üzvüsən, ancaq özünü ciddi bir işədüzəltmə
bürosunun meneceri kimi aparırsan, müştərilərini kirayələdiyin mənzildə qəbul edirsən.
Əlaqə üçün yalnız mobil telefonunu göstərirsən. Sənin vəzifən hər vasitə ilə gələn müştərini
cəlb etməkdir. Öz qurbanına onu cəlb etmək üçün hansı şərtlərini deyəcəyini söylə.
Turist vizası açmaq adı ilə “qurban”ın bütün sənədlərini ələ keçirməyə çalış. Müqaviləni
yerləşəndən sonra bağlayacağına onu əmin et. Əgər müştəri müqavilə istəyirsə, onu
gediləcək ölkənin dilində hazırla. Müqavilənin əsas şərtlərini şifahi tərcümə et.

“D” rolu.
Siz müşahidəçisiniz. Agentliklərin və onların müştərilərinin hərəkətlərini analiz edərək
danışıqların gedişini izləyin. Siz necə fikirləşirsiniz, müştəri doğru seçim etdimi? Onun
insan alveri qurbanı olmaq ehtimalı yoxdurmu? Öz fikrinizi əsaslandırın.

3-cü qrup “aktyorlar” üçün təlimatlar
“A” rolu.
Sən 14 yaşlı qızın qonşususan. Onun ailəsində beş uşaq var və valideynləri işləmirlər.
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Sənin vəzifən qonşuların ilə görüşmək, 14 yaşlı qızın 50 yaşlı xariciyə ərə getməsini
təmin etməkdir. Onlara hansı “xeyirləri” vəd edəcəyini, qızın valideynlərini necə razı
salacağını fikirləş.

“B” rolu.
Sən 14 yaşlı qızın atasısan, yarım ildir ki iş tapa bilmirsən. Evdə beş uşaq var. Böyük
qızının 14 yaşı var. Həyat yoldaşın da işləmir. Öz qohumlarınızdan çoxlu borc almısınız,
onları verə bilmirsiniz. Kiçik uşağınız ciddi xəstədir. Sizin qonşunuz böyük qızınızı
xariciyə ərə verməyi, bununla da sizə kömək etməyi təklif edir. Sənin vəzifən – qızını
yoldaşının etirazlarına baxmayaraq, ərə verməkdir. Sən nişanlının harada yaşaması, nə
ilə məşğul olması ilə maraqlanırsan.

“C” rolu.
Sən 14 yaşlı qızın anasısan, həyat yoldaşın yarım ildir ki iş tapa bilmir. Sən də işləmirsən.
Ailədə beş uşaq var. Böyük qızın 14 yaşı var. Siz öz qohumlarınızdan çoxlu pul borc
almısınız, onları qaytara bilmirsiniz. Kiçik övladınız ciddi xəstədir. Ancaq sən öz qızını
ərə vermək istəmirsən: onun 14 yaşı var, 8-ci sinifdə oxuyur. Sən bunu ərinə demək
istəyirsən. Ancaq sizin evdə bütün qərarları o verir.

“D” rolu.
Siz müşahidəçisiniz. Danışıqların gedişini izləyin, qohumun və valideynlərin hərəkətlərinə
diqqət edin. Siz necə fikirləşirsiniz, valideynlər doğrumu hərəkət etdilər? Qızın insan
alveri qurbanı olmaq ehtimalı yoxdur ki? Öz fikrinizi əsaslandırın.

4-cü qrup “aktyorlar” üçün təlimatlar
“A” rolu.
Sənin 25 yaşın var. Atan ağır xəstədir. Anan qonşudan sələm ilə çox böyük pul borc
götürmüşdür. Ailənin xərcləri çox olduğu üçün nəinki borcu, onun sələmini qaytarmaq
da çətindir. Sən işləmirsən. Xalan sənə Türkiyəyə getməyi məsləhət bilir. Onun həmin
ölkədə artıq 7 il yaşayan rəfiqəsi var, onun sözlərinə görə rəfiqəsinin biznesi yaxşı inkişaf
edir və o sənə kömək edəcəkdir. Xalan xarici pasport almaqda sənə kömək edəcəkdir.
Rəfiqəsi turist vizası və bilet almaq üçün sənə pul göndərəcəkdir. Sən o pulu hissə-hissə
qaytaracaqsan, əvvəlcə öz ailənə kömək edəcəksən. Sən Türkiyəyə getməyə razısan.

“B” rolu.
Sən xalasan. Bacının əri ağır xəstədir. Bacın qonşudan sələmi ilə borc götürüb, onu
qaytara bilmir. Onun 3 uşağı var. Bacının böyük qızının 25 yaşı var. Sən bacına kömək
etmək istəyirsən. Sənin Türkiyədə 7 il yaşayan, öz biznesini müvəffəqiyyətlə inkişaf
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etdirən rəfiqən var. Sən ondan bacın qızı üçün yaxşı iş tapmağı xahiş edirsən. Rəfiqən
kömək etməyə razılıq verir. Sən xarici pasport almağa kömək edirsən. Rəfiqən isə turist
vizası və bilet almaq üçün pul göndərir və deyir ki, qız onun borcunu hissə-hissə ödəyər,
qoy əvvəlcə ailəyə kömək etsin.

“C” rolu.
Sənin ərin ağır xəstədir. Qonşudan sələm ilə pul götürmüsən, ailənin böyük ehtiyacı
olduğundan nəinki borcu, sələmi belə qaytarmaq mümkün deyil. Sən işləmirsən. Bacın
sənə kömək məqsədilə qızına Türkiyəyə işləməyə getməyi təklif edir. Sən əvvəlcə
razılaşmırsan. Bacın səni inandırır və sən qızının Türkiyəyə getməyinə razılıq verməyə
məcbur olursan.

“D” rolu.
Siz müşahidəçisiniz. Hadisələrin gedişi ilə tanış olun, ananın və xalanın hərəkətlərini
analiz edin. Siz necə bilirsiniz, onlar düzgün hərəkət etdilərmi? Qızın insan alveri
qurbanı olmaq təhlükəsi varmı? Fikrinizi əsaslandırın.
Müşahidəçilər bütün səhnələr oynanılıb qurtardıqdan sonra çıxış edir və qruplarda nə
baş verdiyi, personajların özlərini aparmaları barədə danışır, təəssüratlarını bölüşürlər.
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g FORUM-TEATR ÜSULU
Forum-teatr – sosial problemlərin həllinə yönələn, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri
arasında həyata keçirilən interaktiv iş üsuludur. Forum-teatrın metodikasının mahiyyəti
ondadır ki, o, təklif edilən tamaşa çərçivəsində iştirakçılarla birgə problemin həlli
yollarının və çətin həyat situasiyasından çıxmaq üsullarının tapılmasına xidmət edir.
Forum-teatr – aktyorlardan, ssenaridən, jokerdən və məqsəd qrupundan ibarətdir.
Aktyorlar xüsusi aktyorluq təhsili olmayan şagirdlərdir. Ssenarini forum-teatrın qrupu
özü hazırlayır.
Coker – forum-teatrın qrupunda aparıcıdır, o, aktyor və tamaşaçıları tanış edir,
auditoriyanı problemin aktuallığına cəlb edir, tamaşaçı və aktyorlar arasında əməkdaşlıq
yaradır, müzakirəyə sövq edir. Qoyulmuş problem ətrafında əsas iş auditoriya ilə
sonrakı əməkdaşlıq prosesində üzə çıxır. Coker tamaşaçıdan səhnədə nə baş verdiyini
və problemin nədən ibarət olduğunu izah etməyi təklif edir, şərait yaradır ki, tamaşaçı
aktyorlardan birini əvəz edərək səhnədə iştirak etsin. Bir rolda bir neçə tamaşaçı özünü
sınaya bilər.

Situasiyanın yaxşılaşdırılmasının mümkün yollarını tamaşaçı özü təklif edir. Təkrar
oynanılan zaman situasiyanın yaxşılaşdırılmasına şans olduqda və iştirakçılardan
kiminsə ideyası varsa, o “Dayan!” deyərək səhnəyə çıxa, istismardan əziyyət çəkən
personajı əvəz edə bilər. O, yaxşılığa doğru dəyişmənin yollarını və bu zaman özünü
aparmaq qaydalarını göstərə bilər.
Tamaşaçıların mövzusu cəmiyyətin müxtəlif problemləri: ailə üzvləri, əməkdaşlar,
müxtəlif millətlərin, mədəniyyətlərin, dinlərin üzvləri arasındakı münasibətlər, QİÇS
problemi, məhdud imkanlı insanlar, narkomaniyaya, alkoqolizmə, siqaret çəkməyə,
insan alverinə qarşı yönələn problemlər ola bilər.
Beləliklə, tamaşa sosial problemin həll edilməsinə yönəlir, hər bir obraz müvafiq sosial
rol oynayır. Əsas qəhrəman situasiyanın qurbanı, digər obrazlar isə onu əhatə edən
şəxslər: ailə, məktəb, cəmiyyət üzvləridir.

Forum-teatrda bir sıra qaydalar var:
< Obrazların dəqiq istismar edənlər və istismar edilənlərə ayrılması;
< Tamaşada 4-dən 6-ya qədər obraz ola bilər;
< Bir nəfər 100% istismar edən, bir nəfər 100% istismar edilən və iki nəfər isə
onlar arasında orta mövqe tutur;
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< Süjetin əvvəlində narahatlıq hökm sürür. Kulminasiya və hadisələrin açılması
eyni olmalı və faciə ilə bitməlidir. Tamaşaçı başa düşməlidir ki, hər şey başqa
cür qurtara bilər. Nəyisə dəyişmək istəyərsə öz etirazını bildirməlidir;
< Tamaşalarda qəhrəmanların xarakteri doğru təsvir edilməlidir: sosial
vəziyyət, yaş, ətrafı, təhsili, maraq və vərdişləri, mimika və jest xüsusiyyətləri
aydın göstərilməlidir;
•< Obrazlar
Obrazlarüçün
üçünmətn
mətnyazarkən
yazarkəntəkcə
təkcə onların
onların dilinə
dilinə və
və danışıq
danışıq tərzinə fikir
verilməməlidir.
Ssenaridə
kütləni
konfliktin
həllinə,
onun aradan
verilməməlidir. Ssenaridə kütləni konfliktin həllinə, onun
qaldırılmasına
sövq
edən
“BOMBA”
deyilən
detallar
olmalıdır.
Tamaşaçı
qaldırılmasına sövq edən “BOMBA” deyilən detallar
fikirləşməli
və
deməlidir:
“Kifayətdir,
burada
nə
baş
verir?”;
fikirləşməli və deməlidir: “Kifayətdir, burada nə baş verir?”;
< Qəhrəmanların hərəkətlərini diqqətlə qələmə almaq lazımdır, dramaturgiyahadisələrin inkişafı, mətn isə improvizasiyadır;
< Tamaşa 15-20 dəqiqə davam etməlidir.
Aparıcı (coker) katalizator və mediator rolunu oynayır. O, kütləni müzakirəyə sövq
edir, onu başlayır və davam etdirir, insanlar arasında konfliktlərin olmamasına çalışır.
O, ayrı-ayrı adamlara sual verir və cavab alır. Öz suallarını düzgün verməlidir. Suallar
açıq olmalı, “hə” və “yox” cavabları ilə kifayətlənmək doğru deyildir. Bütün fikirləri
qəbul edir, heç vaxt tənqid etmir, çıxış edənlərin rəylərini qiymətləndirir. Məkanda
hərəkət etməli, hamını görməlidir. Çıxış etmək istəyən hər bir şəxsi ruhlandırmalı və
onu rəğbətləndirməlidir. Müzakirəni iflasa uğratmamalıdır. Onu vaxtında dayandırmağı
bacarmalıdır. Aktyorun əvəzinə rolu ifa edərkən tamaşaçı baş qəhrəmanın emosional
düşüncələrinə nüfuz edir və öz təsirinin nəticələrini hiss edir. Tamaşaçının şəxsi iştirakı
onu problemə başqa istiqamətdən yanaşmağa və çətin situasiyadan çıxmaq üçün digər
vasitələrdən istifadəyə ruhlandırır.
Forum-teatrın xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, burada tamaşaçılara tövsiyələr verilmir.
Hər bir insan seçimini özü edir, ona konkret situasiyada nə etmək lazım olduğunu heç
kəs deyə bilməz. Tamaşanın gedişində hər kəs onu dayandıra bilər, situasiyanı necə
dəyişmək lazım olduğunu açıqlaya bilər. Əslində bu üsulda insanı problemli situasiyaya
düşməkdən çəkindirmə xəbərdarlığı kimi istifadə etmək olar. İstismar olunan insan
çətinlikdən çıxma yollarını ona verilən məlumatdan istifadə etməklə və həlletmə
yollarını tapmaq cəhdlərini özündə formalaşdırmaqla azad ola bilər. “Forum-teatrın”
məzmunu və üsulunun əsası bundan ibarətdir. 15-20 dəqiqə ərzində 3-6 mizan
səhnələrdən ibarət kiçik tamaşa göstərilir. Burada insanı köləliyə, narkotik, alkoqol,
tütün aludəçiliyinə aparan səbəblər araşdırılır. Çox vaxt bu situasiyalar ətrafdakı
yeniyetmələr və onların məktəbdə, evdə, küçədə əhatə edən insanların başına gəldiyi
üçün tanışdır. Bu situasiyalarda fantastik və real olmayan heç nə yoxdur, onlar real
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hadisələrin mövcud gedişatına uyğundur, ssenarinin məğzində kiminsə şəxsi həyatı və
yaşadığı təcrübə dayanır. Tamaşanın final hissəsində mövzusu ilə seçilən mizansəhnə
“kadr bəsdir” ilə bitir, tamaşaçılara təklif olunur ki, hər bir situasiyanı elə dəyişsinlər
ki, faciə baş verməsin. Bu andan tamaşanın 2-3 saat davam edən yeni hissəsi başlayır
ki, bu müddət ərzində profilaktik tədbirlər istiqamətində vacib məlumatlar verilir.
İnteraktiv tamaşadan sonra iştirakçılardan müsahibə götürülür, anketləşmə aparılır.
Ən vacib məqam isə tamaşa zamanı və ondan sonra iştirakçılarla problemin müzakirə
edilməsidir. Forum-teatrın fərqli xüsusiyyəti ondadır ki, burada necə hərəkət etmək
lazım olduğu barədə tövsiyələr yoxdur. Son anda insan özü seçim edir, heç kim, hətta
psixoloq belə yaranmış situasiyada onun necə hərəkət etməli olduğunu ona deyə bilmir.
Bizim fikrimizə görə, bu profilaktik tədbirlər istiqamətində ən əhəmiyyətli məqamdır.

Tamaşanın hazırlanması
Tamaşanın hazırlanması 3 mərhələdə həyata keçirilir:
< Birinci mərhələ problemin seçilməsidir;
< İkinci mərhələ bilavasitə ssenarinin hazırlanmasıdır;
< Üçüncü mərhələ isə tamaşanın bütünlükdə və mizansəhnələrin ayrıayrılıqda məşqidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, “Forum-tamaşanın”
iştirakçıları “Forum-teatrın” interaktiv üsuluna və aktyorluq məharətinin
əsas prinsiplərinə bələd olmalıdırlar.
Belə interaktiv üsulun həyata keçirilməsi üçün xüsusi şərait olmalıdır. Birincisi,
tamaşaçılarla “isitmə”-nin həyata keçirilməsinə şərait yarada biləcək kifayət qədər
böyük məkan lazımdır. İkincisi, tamaşanı səhnədə deyil, onun qarşısında və ya xüsusi
yerdə məsələn, idman zalında və istirahət məkanlarında keçirmək olar. Bu zaman
tamaşaçılar improvizə olunmuş meydançaya daxil ola və aktyorları əvəz edə bilərlər.
Psixoloji maneə aradan götürülür, bir çox yeniyetmələr, onların valideynləri üçün
səhnədəki çıxış həyatda ilk dəfə ola bilər, qazanılan təcrübə isə müxtəlif olmalıdır.

Tamaşanın mərhələləri aşağıdakılardır:
1.
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İsitmə. Tamaşa iştirakçıları üçün gərginliyi aradan qaldırmaqdan ötrü keçirilən
bədən hərəkətləri və oyunlardır. Bundan başqa, onlar aktyorlar və tamaşaçılar
arasında verbal və qeyri-verbal vəziyyətdə əlaqələrin qurulmasına şərait
yaradır. Belə hərəkətlər teatr atmosferinə tez bir zamanda daxil olmağa və
tamaşanın iştirakçısı olmaqdan qorxmamağa zəmin yaradır. Hərəkətlər 1520 dəqiqə ərzində müvafiq ardıcıllıqla, məzmun və emosionallıq dərəcəsinin
artması ilə müşayət olunur, daha çox tamaşaçı cəlb olunur. Bütün hərəkətlər
dairədə həyata keçirilir. Həm aktyorlar, həm də iştirakçı tamaşaçılar bir birinin

üzünü görərək tanış ola bilərlər. İsitmə özündə 3-4 əsas hərəkəti birləşdirir:
a) “salamlaşma”; b) “düyün”; c) “insan insanla üzbəüz”; d) “hipnoz”.
Aktyorların fəal, sərbəst emosional, yaradıcı olmaları vacibdir. Yalnız bu zaman
tamaşaçıları və iştirakçıları interaktiv rejimdə işlətmək olar. İsitmə mərhələsi
bitdikdən sonra tamaşaçılar yerlərinə qayıdır, aparıcının qısa giriş sözündən və
aktyorların tamaşaya hazırlığından sonra yeni mərhələ başlayır.
2.

Hadisələr/Tamaşa. Bu mərhələdə tamaşaçıların diqqətinə 4-6 mizansəhnədən
ibarət 12-15 dəqiqəlik tamaşa çatdırılır ki, o “dayan-kadr” ilə sona çatır. Final
səhnəsi bitmir, tamaşaçılardan hadisələrin sonrakı inkişafını təxmin etmək xahiş
edilir. Əvvəlcə tamaşaçılarla problem müzakirə edilir, obrazların davranışının
nəticələrini təxmin etməyə cəhd edilir, hislərin, reflekslərin mübadiləsi gedir.

3.

Sonrakı müzakirələrin başlanması mərhələsi. Bütün interaktiv iş üçün bu mərhələ
çox vacibdir. Burada tamaşaçılara təklif edilir ki, rolları qismən aktyorlarla əvəz etsinlər.
Aktyorlar mizansəhnələrdə iştirak edərkən tamaşaçılar öz fikirlərinə görə hadisələrin
ideal sonluğunu təklif etməyə can atırlar. Tamaşaçı səhnəyə tədricən müdaxilə edir,
əvvəlcə rolu deyir, sonra onu oynayır. Bu mərhələdə əsas iş – aktyor, tamaşaçı və
aparıcının psixoloji və emosional əlaqəsidir. Heç bir hərəkət tənqid edilmir, yalnız
alqışlanır. Aparıcı və aktyorlar tərəfindən belə bir dəstək tamaşaçılara imkan verir
ki, onlar situasiyanın həll edilməsinin müxtəlif variantlarını təklif etsinlər. Səhnəyə
çıxmayan tamaşaçıların da reaksiyasına fikir vermək lazımdır. Onlar bir-biri ilə variantları
müzakirə edə, hətta hadisələrə maneçilik törədə bilərlər. Ancaq bu, interaktiv üsulun
əsas elementidir, o problemin tamaşaçını nə dərəcədə maraqlandırdığını, onun
üçün necə əhəmiyyət daşıdığını göstərir. Aktyorlar xüsusi oyun nümayiş etdirirlər.
Tamaşaçılarla improvizə edərək, onlar həm də çalışmalıdırlar ki, situasiyaların
ideal həlli olmasın. Bu problemin yeni həllərinin tapılmasına imkan yaradır.
Tamaşaçılara öz şəxsi hərəkətlərindən narazı qalmamaları üçün izah edilir ki,
həyatdakı problemləri nağıllardakı sehrli çubuğun köməyi ilə həll etmək olmaz.
Çətin situasiyalarda insanın ani olaraq hərəkətini dəyişib başqa bir şəxs olması üçün
ona zaman, ən əsası isə istək lazımdır. Bu mərhələ 1-2 saat davam edə bilər, onun
müddəti hər mizansəhnədəki problemin həlli variantlarının maraqlılığından asılıdr.
Bu arada aparıcının xüsusi rolunu qeyd etmək lazımdır. O tamaşaçıların effektli
olmayan, təkrar edilən fikirləri olduqda tez reaksiya verməli, başqa mizansəhnəyə
keçməli və ya tamaşanı bitirməlidir.

4.

Profilaktik məlumatın verilməsi. Bu mərhələ ayrılıqda aparılmır, belə ki, profilaktik
məlumatın verilməsi həm tamaşa müddətində, həm də ondan sonra həyata keçirilir.
Bu məlumatı tamaşada iştirak edən mütəxəsislər, müəllim və hüquqşünaslar
verə bilərlər. Profilaktik planda verilən məlumat deklarativ xarakter daşısa belə,
yeniyetmə tamaşaçılar tərəfindən verilərsə, effekt daha yaxşı olacaq. Yeniyetmələr
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üçün öz yaşıdlarının fikirləri daha önəmlidir. Böyüklərdən aldıqları məlumatı onlar
ya xəbərdarlıq, ya da ki məcburi mənəviyyat dərsi kimi qəbul edirlər. Profilaktik
məlumatı tamaşaya “ötürülmüş qazlar”-ın – aktyorların köməyi ilə çatdırmaq olar,
bu aktyorlar yeniyetmə və gənclər olduqda isə məlumatın mənimsənilməsinin
səviyyəsi dəfələrlə artmış olacaqdır.
5.

Əks əlaqə. Bu mərhələdə tamaşaçılardan tamaşa barədə yaşadıqları hislər,
səhnədə söhbət açılan problemə yanaşma tərzi barədə müsahibə götürülür.
Burada rəngli kartoçkaların interaktiv sistemindən istifadə edilir, onların köməyi ilə
yaradıcılıq effektliyi yoxlanılır.

6.

Tamaşanın yekunlarının aktyor və mütəxəssislər tərəfindən müzakirəsi. Burada
xüsusi məqam aktyorların müvəffəqiyyətli və zəif oyunlarının üzə çıxarılmasıdır.
Gələcək tamaşanın eyni ssenari üzrə uğurlu olması üçün tamaşaçıların uğurlu
“ixtiraları” müzakirə edilir. Aktyor və tamaşaçıların fikirlərinin seçimi aparılır, bu
isə o demək deyildir ki, tapıntılar gələcək işdə mütləq istifadə ediləcək. İnsan alveri
problemində istismar edilən – köləliyə düşmüş və ya düşə biləcək şəxs (bizim hər
birimiz) hesab edilir. İstismarçı – “sahibdir”: hiyləgər, özünə güvənən, aqressiv,
təsir edəndir. Tamaşada həm də köləliyə düşmə riskinin faktorları, sənədlərə
diqqətsizlik, şəxsi təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməməsi, diqqətsizlik, özünə
inamın olmaması və digər məsələlər də əksini tapa bilər.

İnsan alveri problemində forum-teatr:
< Aktyor və tamaşaçılarda şəxsi fikri formalaşdırır;
< İnformasiya dəstəyi köləliyə düşmə situasiyalarını görmək bacarığını inkşaf
etdirir, hər kəsin gündəlik həyatda üzləşə biləcəyi təhlükələri təhlil edir;
< Forum-teatrın psixoloji aspekti sadalananları dərk etməyə imkan verir: qurban
kimdir? İstismarçı kimdir? Köləlikdən necə qorunmaq olar? Başqasına öz
azadlığını etibar etmək olarmı? Başqa ölkədə işə düzələrkən hansı səhvləri edə
bilərik? Bu səhvlər niyə təhlükəlidir? Sosial status və uğursuz ailə risk faktoru ola
bilərmi?

“Doğru addım at!” Forum - teatrın ssenarisi
Forum-teatrın keçirilməsi üçün 1-1,5 saat vaxt ayrılır.

Forum - teatrın mərhələləri:
1-ci Mərhələ. Canlanma. Bu mərhələyə 10-15 dəqiqə ayrılır.
2-ci Mərhələ. Tamaşa. Bu mərhələyə 12-15 dəqiqə ayrılır.
3-cü Mərhələ. Forum-teatrın keçirilməsi. Tamaşadan sonra müzakirələr 30-45
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dəqiqə müddətində aparılır.
4-cü Mərhələ. Profilaktik məlumatın verilməsi. Bu mərhələyə 10 dəqiqə ayrılır.
5-ci Mərhələ. Bu mərhələyə 10-15 dəqiqə ayrılır.
6-cı Mərhələ. Refleksiya mərhələsinə 10 dəqiqə ayrılır.

1-ci Mərhələ. Canlanma.
Aparıcı (сoker) tanışlıq üçün çalışmalar yerinə yetirir.
“Salamlaşma”. Tamaşaçılara dairəvi şəkildə durmaq və xaos halında dairənin içərisində
fırlanaraq müxtəlif üsullarla:
< Utancaq, təvazökar insanlar kimi;
< Harasa tələsən insanlar kimi;
< Bir-birini uzun müddət görməyən insanlar kimi bir-biri ilə salamlaşmaq təklif
edilir.
Tamaşaçılara oyunun bütün hərəkətləri nümayiş edilməlidir.
Hipnoz. İştirakçılar cütlüklərdə birləşirlər. Biri hipnoz edən, digəri isə hipnoz edilən
rolunu oynayır. Hipnozçu əlini yavaşca hərəkət etdirir, ovcunu ikinci iştirakçının üzünə
yaxınlaşdırır, hipnoz olunan yavaş-yavaş və sinxron sürətdə əlin hərəkətlərini izləyir,
ovcunun mərkəzinə nəzərini yönəldir. Sonra iştirakçılar rollarını dəyişirlər. Üçlükdə
hərəkətləri etmək daha maraqlıdır, rolların dəyişməsi burada da vacibdir. Hərəkətləri
musiqi sədaları altında yerinə yetirmək daha məqsədəuyğundur.

2-ci Mərhələ. Tamaşa.
Aparıcı (сoker). Bu gün biz sizə əsrimizin ən aktual problemlərindən birinə həsr edilmiş
“Doğru addım at!” adlı kiçik bir tamaşa göstərəcəyik. Sonra bu problemi müzakirə
edəcəyik. Beləliklə, başlandı...
İştirak edən obrazlar:
Ata: əyyaş, işsiz
Ana: küçə süpürgəçisi
Nargilə: on səkkiz yaşlı qız
Jalə: Nargilənin rəfiqəsi
İşədüzəltmə firmasının əməkdaşı: 30 yaşlı kişi
Evin sahibi: 45 yaşlı kişi, türk
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Evin sahibinin xəstə atası: 70 yaşlı kişi
Evin sahibinin həyat yoldaşı: 40 yaşlı qadın
Sürücü: 40 yaşlı kişi, türk
Nargilə şəhərdə yaşayır. Atası əyyaşdır. Ana kommunal müəssisədə işləyir (küçə
süpürür). Evdə tez-tez davalar olur, atası onu və ananı təhqir edir, onları döyür. Qız belə
həyatdan qaçmaq, özünə və anasına şərait yaratmaq istəyir. Buna görə də qız yüksək
maaşlı iş axtarır.

I səhnə “Dava”
İkiotaqlı kiçik bir mənzil. Səhər ana işə hazırlaşır.
Ana. Qızım, qabları yu, otağı yığışdır, şorba bişir. Ancaq elə et ki, atan oyanmasın.
Dünən yenə gec gəlib və kefli idi. Oyanar, səni döyər, mən isə evdə deyiləm.
Nargilə. Yaxşı, anacan, narahat olma. Mən işimi qurtarıb, iş axtarmağa gedəcəyəm.
Anası gedəndən sonra Nargilə otağı yığışdırır, şorba hazırlayır. Birdən yataq otağından
səs-küy, söyüş və qışqırıq eşidilir... Ata oyanır.
Ata mətbəxə soxulur (Nargilə qorxudan donaraq dayanıb). Mənim butulkam hanı?
Onu kim götürüb? Hamınızı qıracağam....
Nargilə (qorxudan əsərək və kəkələyərək). Bax, bəlkə, soyuducudadır?
Ata (qışqıraraq). Kim onu ora qoyub?
Boşalmış butulkanı görən ata stolun üstündəki qabları yerə çırpır, qızının başına qapaz vurur.
Nargilə göz yaşları içərisində çantasını götürərək cəld evdən çıxır və yaxınlıqdakı parka qaçır.

II səhnə “İş barədə elan”
Nargilə bir qədər sakitləşəndən sonra məktəb rəfiqəsi Laləyə zəng edir.
Nargilə. Sizə gəlmək olar?
Lalə. Əlbəttə, olar, parkda çox soyuqdur.
Nargilə (soyuqdan və qorxudan titrəyərək rəfiqəsinə). Atam yenə dava saldı. Mən
özümü güclə xilas etdim.
Lalə. Çay iç, qızış. Mən isə internetdə işədüzəltmə barədə elan axtarım.
Nargilə. Sağ ol, Laləcan. Əgər sən olmasaydın, mən nə edərdim?
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Lalə. Fikir eləmə, hər şey yaxşı olacaq. Anan barədə fikirləş. Onun səndən savayı heç
kimi yoxdur. Mən sənə mütləq kömək edəcəyəm. Bax, maraqlı elan tapdım.
Nargilə (tez onu oxuyur). “Türkiyədə yaşayan yaşlı ağır xəstə kişiyə qulluq etmək üçün
baxıcı lazımdır. Əmək haqqı yüksəkdir. Yol, yaşama və yemək xərcləri xəstənin ailəsi
tərəfindən ödənilir”
Lalə. Bu agentliyin nömrəsini yaz. Tez zəng et, yaxşı təklifdir. İstəyirsən, birlikdə gedək,
sənə hansı sənədlər lazımdır, hər şeyi ətraflı öyrənək.
Nargilə. Hə-hə, mən anama zəng edim, onu sevindirim. Anacan, mən yüksək maaşlı iş
tapmışam. Biz Lalə ilə agentliyə gedirik.
Ana. Qızım, haradasan. Mən gəlmişəm, sən yoxsan. Nə olub? Evdə heç nə yerində deyil.

III səhnə. “Çıxış yolu tapıldı”
Qızlar şəhər kənarında zirzəmidə yerləşən işədüzəltmə agentliyinə gəldilər.
Lalə və Nargilə (eyni zamanda). Salam!
Firma əməkdaşı (qızları mehribanlıqla qarşılayaraq). Gün aydın, gəlin, əyləşin. Kofe,
yoxsa çay.
Nargilə. Mən bu gün sizə iş üçün zəng etmişdim. Mənə ətraflı məlumat verə bilərsiniz?
Firma əməkdaşı. Hə-hə, əlbəttə. Xəstənin ailəsi sizin yol və Türkiyədə yaşayış, yeməklə
bağlı bütün xərclərinizi ödəyir. Sahibkar hər ay sizin əmək haqqınızı verəcək.
Nargilə. Mən hansı sənədləri hazırlamalıyam?
Firma əməkdaşı. Buyurun, bu anketi doldurun. Təcili xarici pasportunuzu gətirin ki, sizə
aviabilet alaq. İşə götürənlə müqaviləni isə Türkiyəyə çatandan sonra bağlayacaqsınız.
Nargilə. Çox sağ olun, mən anketi və xarici pasportu sabah gətirəcəyəm. Görüşənədək.

IV səhnə. “Çoxdan gözlənilən iş”
Hava limanı. Nargilə anası və Lalə ilə vidalaşaraq, İstanbul reysinə qeydiyyat üçün yollanır.
Qız həyəcanlıdır: ilk dəfədir ki, ölkədən çıxır, təyyarədə uçur... Firma əməkdaşının vəd
etdiyi kimi İstanbulda onu işə götürənin sürücüsü səmimi bir kişi qarşılayır.
Sahibkar (Nargiləyə səmimi müraciətlə). Salam, Nargilə xanım. Bir az dincəlin, sonra
həyat yoldaşım sizə işinizi başa salar.
Nargilə. Sağ olun, cənab.
Bir neçə saatdan sonra evin xanımı Nargiləni çağırır.
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Evin xanımı (mehribancasına). Hə, qızım, dincəldin, yemək yedin?
Nargilə. Hə-hə. Çox sağ olun, xanım.
Evin xanımı. Zəhmət olmasa, mənə pasportunuzu verin ki, sizi qeydiyyata götürək.
Sizin işiniz həyat yoldaşımın atasına qulluq etməkdir: onu yedirmək, çimizdirmək,
dərmanlarını vaxtında vermək. O, ağır əməliyyat keçirib.
Nargilə. Mən müqaviləni nə vaxt imzalayacağam? Mənə nə qədər əməkhaqqı
verəcəksiniz, istirahət günlərim nə vaxt olacaq?
Evin xanımı. Hüquqşunasımız səfərdədir. Gələn kimi sizinlə müqaviləni bağlayacağıq.
Sakit ol. Biz yaxşı əmək haqqı verəcəyik. Gündə 3 dəfə yeməklə təmin olunacaqsan,
uniforman olacaq, ev üçün haqq ödəməyəcəksən. Ayda bir dəfə istirahət günün olacaq.
Valideynlərinə zəng et, de ki, yaxşı yerə gəlmişəm və mobil telefonunu mənə ver. Mobil
telefonun səsi xəstəni narahat edir. Sən ondan yalnız ayda bir dəfə, istirahət günündə
istifadə edə bilərsən. Döşəmədə yatacaqsan: qayınatamın otağı balacadır, ikinci
çarpayını qoymaq mümkün deyil. İndi artıq işinə başla. Sualın yaranarsa, müraciət et.
Nargilə. Sağ ol, xanım. Mən paltarımı dəyişim, işə başlayım.

V səhnə. “Çətin günlər”
Nargilənin İstanbula gəlməyindən 3 həftə keçmişdir.
Evin sahibi. Nargilə, səni işə götürdüyümüzə görə xərclərimiz artıb. Buna görə də biz
xidmətçiləri işdən azad etdik. Sən bundan sonra evləri yığışdıracaq, xörək bişirəcək,
paltar yuyacaqsan.
Bir ay tamam olanda Nargilə evin xanımından xahiş etdi ki, əmək haqqını versinlər,
istirahətə buraxsınlar və mobil telefonunu qaytarsınlar.
Evin xanımı (hiddətlə qışqıraraq). Sən hələ nəsə xahiş edirsən, qudurğan qız?! Sənə
xərclənən yol pulunun beşdə birini hələ ödəməmisən. Biz səni saxlayırıq, geyindiririk,
yedizdiririk, evlə təmin edirik.... Əgər bir də pul barədə danışsan, sümüklərini qıraram!...
Xəstə. Qızım, ay qızım, su!
Nargilə (yuxulu vəziyyətdə). A, -a –a: Nə? Hə, mən sizə indi su verərəm. Ox, saat 04:30
dur. Yarım saata durmalıyam! Qoy indi durum, əl-üzümü yuyum, nə qədər ki evin sahibi
yatıb. Zəhləmi töküb! Atam yaşındadır, amma özünü çox tərbiyəsiz aparır.
Nargilə (hamamdan çıxarkən). Bu sizsiz, cənab? Siz burada nə edirsiniz? Mənə
toxunmayın! Buraxın!
Aktyorlar kulminasiya nöqtəsinə qədər tamaşanı oynayırlar. Bu zaman aparıcı deyir:
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“Bəsdir!”. Aktyorlar tamaşanı saxlayırlar.

3-cü mərhələ. Forum. Tamaşadan sonra müzakirələr. Aparıcı tamaşaçı ilə dialoq
qurur. Tamaşaçılara bu qəbildən suallar verilir:
< Bu hadisədə hansı problemlərə toxunulmuşdur?
< Nə üçün Nargilə belə situasiyaya düşdü?
< Hansı problem öz əksini tapmışdır?
< Nə üçün insanlar xarici ölkələrə gedirlər?
< İnsanlar köləliyə necə düşürlər?
< İnsan alveri qurbanları kim ola bilər?
< Başqa ölkədə işə düzələrkən hansı səhvlərə yol verilir? Bu səhvlər
təhlükəlidirmi?
< Sosial status və uğursuz ailə risk faktorudurmu?
< Qurban kimdir?
< İstismarçı kimdir?
< Xarici dil bilmək nə üçün lazımdır?
< Xaricdə hara müraciət etmək lazımdır?
< İnsanlar nə üçün sənədlərinin nüsxələrini çıxarmalıdırlar?
< Köləlikdən necə qorunmaq olar?
< Bu hadisə necə bitəcək?
< Obrazların hər biri necə hərəkət edəcək?
< Cəlbedən hansı üsullarından istifadə etmişdir?
< Cinayətkarlar məcburetmənin hansı üsullarına əl atmışlar?
< İnsan istismarının mahiyyəti nədir?
Aparıcı bir dəqiqə ərzində hər bir iştirakçıya sağdakı qonşusu ilə “Siz bu situasiyanı necə
dəyişərdiniz?” sualı üzərində düşünməyi təklif edir.
Sonra aktyorlar yenidən situasiyanı oynayırlar. Müəyyən müddət ərzində tamaşaçı
hadisələrin gedişini dəyişmək istəyirsə, əlini qaldırır və deyir: “Bəsdir!”. Aktyorlar
oyunu saxlayırlar. Tamaşaçı aktyoru əvəz edir və situasiyanın ardını, problemin həllini
öz düşüncə tərzinə uyğun təklif edir.
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Hər bir tamaşaçı səhnəyə çıxaraq istədiyi aktyorun əvəzinə oynaya bilər. Tamaşa
əvvəldən axıra kimi bir daha tamaşaçıların rəyinə uyğun oynanılır.

4-cü mərhələ. Profilaktik məlumatın verilməsi.
Əvvəlcədən hazırlanmış iştirakçı – aktyorlar istər xarici ölkələrdə, istərsə də öz
ölkələrinin daxilində işə götürmənin təhlükəsizlik qaydaları barədə məlumat verirlər.

5-ci mərhələ. Əks əlaqə.
Tamaşaçılardan teatrda qaldırılan problemə münasibət, obrazların keçirdikləri hisslər
barədə müsahibə götürülür.
Kütlə problemin həllinin, situasiyanın ardının öz versiyasını söyləyir. Hər bir tamaşaçı
istədiyi rolda iştirak edə bilər.

6-cı mərhələ. Refleksiya.
Aktyorlara belə suallar verilə bilər:
< Siz özünüzü necə hiss edirdiniz?
< Siz situasiyanın həlli ilə əlaqədar verilən təkliflərlə razısınızmı?
< Situasiya və onun həlli yolları nə dərəcədə realdır?
< Siz hansı qənaətlərə gəldiniz?
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g VİKTORİNALAR
Viktorina — ümumi mövzu ilə bağlı verilən bir sıra sualların iştirakçılar tərəfindən
cavablandırılmasını təmin edən oyun üsuludur. Viktorinanın üstünlüyü ondadır
ki, şagirdlərin problem haqqında biliklərini aşkar edir, maraq və vərdişlərinin,
dünyagörüşlərinin inkişafına təsir edir. Sualların seçilməsi yaş həddinə, iştirakçıların hazırlıq
səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Viktorinanın sualları əvvəlcədən aparıcı tərəfindən tərtib
edilir. Suallar müxtəlif, maraqlı olmalıdır, bəzən uşaqlara tanış olan mövzu çərçivəsindən
kənara çıxa bilər. Viktorinanı həm şifahi, həm də yazılı formada keçirmək olar. İnsan alveri
ilə bağlı problem çərçivəsində bizim vəsaitdə təklif edilmiş, şagirdlərin bu mövzuda bilik
və bacarıqlarını əks etdirən dünyagörüşlərinin inkişafına yönələn viktorinanı keçirmək
olar. Verilən viktorinanın keçirilməsi üçün iştirakçılar 3-4 komandaya bölünür, aparıcı hər
komandaya ardıcıl suallar verir, hər doğru cavab üçün komanda xal qazanır. Viktorinanın
sonunda nəticələr müəyyənləşir, komandalara kiçik hədiyyələr verilir.
İnsan alveri ilə mübarizəyə həsr olunan viktorinanın ssenarisi
Bu viktorinanın iştirakçıları 9-11-ci siniflərin şagirdləri ola bilər. İştirak etmək istəyənlərin
arasından 3 komanda seçilir. Müəllim, valideyn və yuxarı sinif şagirdlərindən ibarət
münsiflər heyəti yaradılır (3-5 nəfər).
Viktorina dörd raunddan ibarət olur. Viktorina 1-1,5 saat ərzində keçirilir. 1-ci raundda
15 dəqiqə; 2-ci raundda 20 dəqiqə; 3-cü raundda 10 dəqiqə vaxt ayrılır. Tamaşaçılar
üçün oyun 10-15 dəqiqə ərzində keçirilir. 4-cü raundda 15 dəqiqə sərf edilir.
Aparıcı iştirakçıları viktorinanın gedişi ilə tanış edir. Cavablar 1-dən 10-a qədər balla
qiymətləndirilir.

1-ci raund “İldırım sürətli-sorğu / blits-sorğu”.
Bu raunddan əvvəl püşkatma keçirilir. Komandalar növbə ilə suallara cavab verirlər. Hər
komandaya (viktorinanın müddətindən asılı olaraq) 10/15 sual verilir. Cavablar sürətlə
deyilməlidir. Hər doğru cavab 2 balla qiymətləndirilir. Cavab ətraflı deyilsə, 1 bal verilir.
Əgər iştirakçılar cavab verə bilmirlərsə, “Keç!” deyirlər. Əvvəlki komandaya ünvanlanan
suallar bitdikdən sonra oyun digər komandaya keçir.

Sualların siyahısı
1.
2.

Öz gəlirinə görə insan alveri narkotik və silah alverindən sonra 3-cü yeri
tutur? (Bəli)
Beynəlxalq insan alveri illik 8,5 milyarddan 12 milyarda qədər gəlir gətirir?
(Bəli)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
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İnsan alveri başqalarının problemidir və onun bizə aiddiyyatı yoxdur? (Xeyr)
İnsan alveri və fahişəlik – bunlar fərqli anlayışlardır? (Bəli)
Satılmış insanlar çoxlu pul qazana bilirlər? (Xeyr)
İnsan alverinin qurbanları qadınlar, kişilər və hətta uşaqlar ola bilərmi?
(Bəli)
Tipik insan alverçisinin görünüşünə görə asanlıqla ayırd etmək olarmı?
(Xeyr)
Qurbanların işə götürülməsinin əsas üsulu oğurlanmadır? (Xeyr, əsas üsullar
işə düzəldən firmanın iş təklifi və şəxsi işə götürmədir)
Seksual köləliyə məruz qalanların əksəriyyəti 18-24 yaşlı qızlardır? (Bəli)
İnsan alverinin qurbanları yalnız kasıb, savadsız insanlardır? (Xeyr, mütləq
deyil)
Qadın alveri insan hüquqlarının kobud pozulmasıdırmı? (Bəli)
İnsan alveri bizim ölkədə hüquqi cəhətdən cəzasızdır? (Xeyr)
Xarici ölkədə işə düzəltmə firmalarının lisenziyası olmaya bilər? (Xeyr)
Xaricdə iş təklif edən firma işçiləri sizə nə təqdim etməlidirlər? (Xaricdə işə
düzəltmə hüququ verən lisenziya)
Xarici ölkəyə işə gedən insanlar ilk növbədə nəyə malik olmalıdırlar?
(İşəgötürənlə bağlanan əmək müqaviləsi və getdiyi ölkəyə viza)
Xaricdə işə düzələn şəxsin əmək müqaviləsində nə nəzərdə tutulmalıdır? (İş
şəraiti, yaşayış, əmək haqqı, tibb sığortası)
Əgər sizin yaşam şəraitiniz əmək müqaviləsində göstəriləndən fərqlidirsə,
nə etmək lazımdır (Sizi işə götürən vasitəçi və ya agentliklə əlaqə saxlayaraq
şəraitin yaxşılaşdırılmasını tələb etmək, situasiya dəyişməsə - müqavilədən
imtina etmək)
Əgər sizin sənədləriniz oğurlanıbsa və ya sizə hər hansı xoşagəlməz hadisə
baş veribsə, nə etmək lazımdır? (Öz ölkənizin konsulluq və ya səfirliyinə, ya
da polisə müraciət etmək)
Sizin pasportda hansı viza olmalıdır? (İş)
İnsan alveri termininin mənası nədir? (Zor tətbiq etmək hədəsi ilə və ya
zor tətbiq etməklə, oğurlama, dələduzluq, aldatma yolu ilə, şəxsin istismar
edilməsi məqsədi ilə cəlb edilməsi, əldə edilməsi, saxlanılması, gizlədilməsi,
daşınması, verilməsi və ya qəbul edilməsi)
Qaçaqmalçılıq terminin mənası nədir? (Qadağa edilmiş məhsulların
(narkotik, silah və s.) gizli olaraq ölkəyə gətirilməsi və qeyri-qanuni ticarəti)
İnsan alverçisi kimdir? (insan alveri ilə məşğul olan cinayətkar)
İnsan alverinin üç əsas mərhələsini qeyd edin (işəgötürmə, yerdəyişmə,
istismar)
İnsan alveri zamanı işə götürmənin hansı üsulları mövcuddur? (Açıq təkliflə

cəlbetmə, aldatma yolu ilə işə götürmə, oğurlama)
25. İşə düzəltmə firması kütləvi informasiya vasitələrində elan verməmişdən
öncə nə təqdim etməlidir? (İşin qanuniliyini təsdiq edən lisenziya və başqa
sənədlər)
26. Cinayətkar qurbanını məcbur etmək və nəzarətdə saxlamaq üçün hansı
təsir vasitələrinə əl atır? (Fiziki, psixoloji, mənəvi)
27. İstismarın hansı növləri vardır? (Seksual istismar, məcburi əmək, borc
öhdəliyi, uşaq əməyinin istismarı, ev öhdəliyi, surroqat analığa, dilənçiliyə
məcburetmə, silahlı birləşmələrdə insanların məcbur istifadəsi, orqan
alveri və orqan transplantasiyası məqsədilə insan alveri)
28. Qurbanı köləlikdən necə xilas etmək olar? (Xarici qüvvədən istifadə
etməklə, qaçmaqla, insan alverçisinin razılığı ilə)
29. İnsan alveri ilə məşğul olan cinayətkar hansı xüsusiyyətlərə malik ola bilər?
(Qərar qəbul edən, prinsipi olmayan, yalançı, yazığı gəlməyən, inandıra
bilən, ünsiyyətcil, həsəd aparan, psixologiyanı bilən)
30. Xaricə gəlməzdən öncə yaxınlarınıza nəyi mütləq xəbər verməlisiniz?
(Planlanlaşdırılmış yerin dəqiq ünvanı, onlarla nə vaxt və necə əlaqə
saxlayacağınızı, sizin başınıza bir iş gəldiyini məlum edə bilən şərti ifadə)
31. Hansı vacib sənədlərin nüsxəsi çıxarılmalıdır? (Pasport, viza, müqavilə və s.)
32. Xaricə getməzdən öncə nədən sığortalanma vacibdir? (Bədbəxt hadisə və
xəstəlikdən)
33. Nəyi heç bir şərt daxilində xaricdə vermək qadağandır? (Pasport)
34. Xaricdə hüquqlarımız pozularsa, ilk növbədə hara müraciət etməlisiniz?
(Polisə və ya ölkənizin səfirliyinə)
35. Sizdə işə düzəlmə ilə bağlı şübhə yarananda və ya təhlükə ilə üzləşəndə
hara zəng etmək lazımdır? (Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının insan alverinə
qarşı mübarizə şöbəsinin qaynar xəttinə)
36. Sizdə turist vizasıdırsa, xaricdə işləyə bilərsinizmi? (Xeyr)
37. Xaricdə işə düzələrkən əsas xüsusiyyət nə olmalıdır? (İş qanuni olmalıdır)
38. İnsanları miqrasiyaya nə vadar edir? (Aşağı yaşayış səviyyəsi, işsizlik, təhsilin
olmaması, diskriminasiya, iqtisadi qeyri-sabitlik, korrupsiya)
39. Əmək müqaviləsi hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır? (Xidmətə görə
məvacib qeyd olunmaqla yazılmalı, çoxmənalı və aydın olmayan bəndlər
olmamalı, 2 dildə, ana dili və gediləcək ölkənin dilində yazılmalıdır)
40. Qurbanı yoxlamaq və məcbur etmək üçün qaçaqmalçılar hansı fiziki təsir
vasitələrindən istifadə edir? (Döymək, zorlama, su və yeməkdən məhrum
etmək, narkotiklərə aludə etmək)
41. Qaçaqmalçılar qurbana hansı psixoloji təsirlər edirlər? (Təhdid, şantaj)
42. Qaçaqmalçılar qurbana hansı maddi təsirlər edirlər? (Borc asılılığı, cərimələr

29

sistemi, pulun əldən alınması)
43. Təşkilati təsirlər kimi qaçaqmalçılar nədən istifadə edirlər? (Təcridetmə,
əlaqə vasitələrindən məhrumetmə, pasportun alınması)
44. Qurbanlar ən çox hansı istismara məruz qalırlar? (Seksual istismara)

2-ci raund “Bilicilər”.
5-10 ballıq sistemlə qiymətləndirilir. Müzakirələrə 7-10 dəqiqə vaxt ayrılır. Rollu
oyunların hazırlığına 15-20 dəqiqə vaxt verilir. Hər komandaya problemli situasiya
yazılmış bir vərəq verilir. İçtirakçılar onu oxuyur, sonra sxem üzrə müzakirə edirlər
(suallar hadisədən sonra verilir).
1.

Sizin vərəqdə təsvir edilən hadisə insan alveri faktıdırmı? Sübut edin: nə
üçün?

2.

Əgər bu insan alveri hadisəsidirsə, müəyyən edin:
< İşə götürənlər hansı metoddan istifadə etmişlər?
< İnsan alverçiləri hansı məcburetmə üsullarından istifadə etmişlər?
< Cinayətkarlar hansı istismar formalarını tətbiq etmişlər?

Birinci vərəqi göstərən komanda cavab vermək hüququ qazanır. Müzakirələrdən
sonra komandalara situasiyanı rollar üzrə oynamaq təklif edilir. Səhnələşdirmədən
sonra digər komandalar cinayətkarların işə götürmənin və məcburetmənin hansı
vasitələrindən, istismarın formalarından istifadə etdiklərini müəyyən edirlər. Komanda
sonda öz cavablarını deyir.
Tamaşaçılarla “razısınız / razı deyilsiniz” oyunu komandaların rollu oyunlara hazırlığı
zamanı keçirilir. Fəal tamaşaçılar kiçik hədiyyələrlə təltif oluna bilər.
1. İnsan alveri qurbanı əsasən sadəlövh və dayaz düşüncəli olur? (Xeyr)
2. Yalnız qadınlar insan alveri qurbanı olur? (Xeyr)
3. Qurbanlar hara getdiklərini və onların başına gələcək hadisələri əvvəlcədən
bildikləri üçün onları qurban hesab etmək olmaz? (Xeyr)
4. İcbari iş və dilənçiliyə sövq etmə insan alverinin formalarıdır? (Bəli)
5. Mən insan alveri qurbanı olmaqdan tamamilə sığortalanmışam? (Xeyr)
6. Əgər insan köləliyə düşmüşsə, yeganə çıxış yolu qaçmaqdır? (Xeyr, qaçaqmalçılarla danışmaq və ya hər hansı bir yolla yaxınlarla əlaqə saxlamaq)
7. İnsan alveri inkişaf etmiş və varlı ölkələrdə də mövcuddurmu? (Bəli)
8. Qurban düşdüyü situasiyada yalnız özü məsuliyyət daşıyır? (Xeyr)
9. Qaçırılma – qurban götürməyin ən yayılmış formasıdır? (Xeyr)
10. Qurbanlar üçün fiziki nəticələr psixoloji nəticələrə görə daha ağırdır? (Xeyr)
11. Qadın alveri və fahişəlik eynidirmi? (Xeyr)
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12.
13.
14.
15.

İnsan alverçilərinin əlinə düşmüş şəxslər sonda pul ilə geri dönürlər? (Xeyr)
Səni insan alverçisinin işə götürdüyünü ilk baxışda hiss etmək olarmı? (Xeyr)
İnsan alveri qurbanlarını həmişə kütlə içərisində görmək olar? (Xeyr)
İnsan alveri bizim ölkəmizdə də rast gəlinən problemlərdəndir? (Bəli)

2-ci raund üçün situasiyalar.
Fərhadın hadisəsi
Fərhad uzun müddət idi ki işsiz idi. Universiteti bitirəndən sonra illər keçsə də, hələ də özünə
şərait düzəldə bilməmişdi. Müxtəlif tikinti obyeklərində fəhlə kimi işləyir, iş olmadıqda fərdi
iş axtaran fəhlələrin toplaşdığı “qul bazarı”na gəlib günlərlə müştəri gözləyirdi.
“Qul bazarında” müştəri axtardığı günlərdən birində həmyerlisi Eldarla qarşılaşır.
Eldar Rusiyada böyük bir tikinti şirkətinin mütəxəssisi olduğunu bildirir. Yüksək maaşlı
iş istəyirsə, onunla gəlməsini təklif edir. Fərhadın “Nəyə görə yerli sakinləri işə cəlb
etmirsən?” sualına, “Qazancı özümünkilərə versəm daha yaxşı olar, bir də ki, bizdə
başqa millətlərin də nümayəndələri işləyir” cavabını verir.
Fərhad Eldarın təklifi barədə çox fikirləşdikdən sonra razılaşır. Eldarın təklifinin
şərtləri çox yaxşı idi. Xarici pasportun alınması və yol xərclərini Eldar ödəyəcək, hər ay
maaşından cüzi məbləğ olan 20 ABŞ dolları tutulacaq, əmək haqqı isə ayda 1500-2000
ABŞ dolları olacaq.
Fərhad və Eldarın tanıdığı daha bir neçə fəhlə Rusiyaya yola düşür. Fərhad və digər
fəhlələri bir mənzilə yığıb, uzun müddətli viza açmaq adı ilə pasportlarını alırlar.
Bundan sonra Fərhad və digər fəhlələr Eldarı bir daha görmür. Onları sutkanın 18
saatı işlədir, müqabilində isə az miqdarda yemək verirlər. Bir otaqda 10 nəfər yaşayır.
Etirazlarını bildirənlər isə gözətçilər tərəfindən döyülür, işgəncələrə məruz qalır.
Fərhad və digər fəhlələr Rusiyanın hüquq-mühafizə orqanlarının keçirdiyi əməliyyat
nəticəsində vətənə qayıda bilirlər. Eldar adlı şəxs məsuliyyətə cəlb olunur.
Fərhad aldadıldığına görə çox utanır. Başına gələnlərlə bağlı danışmaq istəmir.
O, artıq heç kimə inanmır.

Nargilənin hadisəsi
Nargilə şəhərdə böyümüşdü. Atası içki düşkünü idi. Anası isə kommunal təsərrüfatların
birində süpürgəçi işləyərək, evi çox çətinliklə idarə edirdi. Nargilə evdə ancaq davadalaşın, atası tərəfindən onun və anasının təhqir olunmasının şahidi olurdu. Bu cür
həyatdan qurtulmaq, özünə və anasına yaxşı şərait qurmaq istəyirdi. Bu məqsədlə
qəzet elanlarında təklif olunan iş yerlərinə zəng edir, yüksək maaşlı iş axtarırdı və
sonda istədiyi iş elanını tapır. Xarici ölkədə dayəlik iş təklifi Nargiləni çox sevindirir.
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Dayəlik edəcəyi yaşlı şəxs yataq xəstəsi idi. Yüksək maaş, qalmaq və yemək xərcləri
xəstənin ailəsi tərəfindən ödənəcəkdi. Nargilə anası ilə məsləhətləşdikdən sonra
sənədlərini iş təklif edən şirkətə etibar edir. Qısa bir zamanda Nargilə yola düşür.
Həqiqətən də o yataq xəstəsinə dayəlik edir. Ancaq onun işi tək bundan ibarət deyildi.
O, həm də bütün ev işlərini görür, ailə başçısı tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalır.
Sutka ərzində 4 saat yatmağa, az miqdarda yemək yeməyə icazə verilir. Yataq otağı
olmadığından dəhlizdə döşəmədə yatır, ev sahibləri tərəfindən mənəvi zorakılığa
məruz qalır. Nargilə bütün bu təpkilərə dözməyərək ağır xəstələnir. Ev sahibləri sahibsiz
heyvan, lazımsız əşya kimi onu küçəyə atırlar. Polis tərəfindən tapılıb xəstəxanaya
yerləşdirilən Nargilə sağaldıqdan sonra harda, kimin evində işləyib, qaldığını belə
yadına sala bilmir.
Nargilə hamıdan qorxur, hamıdan gizlənir. Özünü uğursuz insan hesab edir. Bir daha
heç vaxt anasına layiqli şərait qura biləcəyinə inanmır və xaricdə iş təklifi elanlarının
yalan olduğunu bildirir.

Lalənin hadisəsi
Lalə televiziyada göstərilən seriallardan xaricdə ancaq əyləncəli, maraqlı, qayğısız bir
həyatın olduğunu görür, xəyallarında ideal əcnəbi “şahzadə” ilə həyat qurur.
“Şahzadə” tapmaq o qədər də çətin olmadı. Lalənin qonşusu Sürəyya tez-tez xarici
ölkəyə gedib-gəlirdi. Qonşular onun həyat tərzindən narazı olsalar da, Laləni hər zaman
Sürəyyanın dəbdəbəli geyimləri, sürdüyü bahalı avtomobil, hər səfərdən qayıtdıqda
yaxın qonşusu ona bahalı hədiyyələr bağışlaması diqqətini çox cəlb edir, onun da
Sürəyya kimi yaşamağa haqqı olduğunu düşünürdü.
Sürəyya xaricdə çox imkanlı bir biznesmenlə ailə qurduğunu, həyat yoldaşının onun
bütün arzularının həyata keçirdiyini dəfələrlə Lalənin diqqətinə çatdırmışdı. Əcnəbi
oğlanların ailə qurduqları xanımlara onların bütün arzularını yerinə yetirməyi özlərinə
şərəf saydıqlarını bildirirdi. Günlərin birində bu oğlanlardan birinin Lalənin şəklini
görüb vurulduğunu, onunla ailə qurmaq istəyini ona çatdırır.
Sürəyya Laləyə çox yaraşıqlı bir oğlanın şəklini göstərib, onun fikrini öyrənir. Lalə
belə oğlanı ancaq seriallarda və xəyallarında görmüşdü. Düşünmədən razılığını verir,
Sürəyya da öz növbəsində “toy” hazırlığına başlayır.
Laləni nikah bağlamaq məqsədi ilə bilet alıb xarici ölkəyə yola salır. Xarici ölkəyə
gəldikdə onu yaşlı bir şəxs qarşılayır. Özünü Sürəyyanın əri kimi təqdim edir və Laləni
nikah işləri hazılananadək gözləmək üçün bir mənzilə gətirir.
Lalənin həyatında şəkildə gördüyü “şahzadə”dən başqa onlarla insan oldu. Çünki
şəkildə gördüyü “şahzadə” həqiqətdə mövcud deyildi, əcnəbi manekenin şəkili idi.

32

Lalə təsadüf nəticəsində həmin ölkənin insan alverindən zərər çəkənlərə yardım edən
qaynar xəttinə müraciət edərək əsarətdən azad olur. Sürəyya insan alverçisi kimi həbs
olunur və uzun müddətə azadlıqdan məhrum edilir.
Lalə artıq xəyallar qurmur və heç kimə inanmır, Sürəyya kimi qonşu, dost və qohumların
hər yerdə olduğunu düşünür.

3-cü raund “Cümlə qur”.
Bu raund 5 balla qiymətləndirilir. Komandalara 2 hissəyə ayrılmış vərəqlərdə xarici
ölkəyə getməyin təhlükəsiz qaydaları paylanır. İştirakçılar 5-7 dəqiqə ərzində “cümlələri
yığmalı” və vatman kağızında yapışdırmalıdırlar. Tapşırığı hamıdan tez və doğru yerinə
yetirən komanda qalib gəlir.

I hissə

№

II hissə

1

Vasitəçi firmanın lisenziyası olmalıdır a. konkret ölkədə və konkret ixtisas üçün işə qəbul etməyə görə

2

Vasitəçi firmaya müraciət edərkən
mütləq

3

Vasitəçi firmanın xidmətləri o zaman c. işə götürənlə əmək müqaviləsi bağlansın
ödənişlidir ki

4

Xaricdə iş almaq üçün mütləq əmək

d. vizası olmalıdır, xaricdə vizanın statusunu dəyişmək qeyri
mümkündür

5

Müqavilə sizə aydın olan

e. dildə bağlanmalıdır, burada aydın olmayan və ikimənalı
bəndlər olmamalıdır

6

Yaxın tanışlarınıza gələcək işinizin
dəqiq ünvanını, eləcə də

f. sizi işə götürən şəxslər, firma barədə dəqiq məlumat
qoymalısınız

7

Biletlər iki

g. istiqamətdə ya da qayıtma bileti açıq tarixlə olmalıdır

8

Sizin pasport həmişə

h. yanınızda olmalıdır, heç kimə verməyin

9

Bütün vacib sənədlərin: pasport,
viza, müqavilələrin

i. nüsxəsini çıxarın

10

Qohumlarınıza bu yaxınlarda

j. çəkilmiş fotonuzu verin

11

Yaxınlarınızla sizin başınıza iş gəldiyi
təqdirdə istifadə edəcəyiniz

k. şərti işarəni müəyyənləşdirin

12

Getdiyiniz ölkədə Azərbaycan
səfirliyi konsulluğunun telefonunu

l. və sizə yardım edə biləcək telefon xidmətlərinin nömrələrini
öyrənin

13

Özünüzlə götürün

m. lüğət və ya danışıq kitabçasını

14

Özünüzlə müəyyən məbləğdə

n. pul götürün ki, nəzərə alınmayan xərcləri ödəyəsiniz.

b. xidmətlərin göstərilməsinə dair firma ilə müqavilə
bağlanmalıdır
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4-cü raund "Final".
Bu raund pantomima adlanır və 5-10 ballıq cədvəl əsasında qiymətləndirilir. Birinci
komandaya – insan alverinin qurbanını; ikinci komandaya – işəgötürəni; ücüncü
komandaya – iştirakçını təsvir etmək tapşırılır. Komanda pantomimanı ifa edərkən 2
komanda onu tapmalıdır. İlk vərəqi qaldıran komanda cavab vermək hüququ qazanır.
Oyun bitdikdən sonra münsiflər heyəti nəticəni açıqlayır. Qaliblər mükafatlandırılırlar.
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g PLAKATLAR və BUKLETLƏR
Plakatlardan istifadə – diqqəti cəlb etməyin effektiv üsuludur. Onlardan reklam və
müxtəlif aksiyalarda geniş istifadə olunur. İnsan alveri ilə mübarizə istiqamətində iş
aparılarkən əsas diqqəti problemə, özünü sığortalamaq, hüququnu qorumaq, lazımi
kömək və dəstək almaq yollarına yönəltmək lazımdır.
Əgər biz insan alveri kimi bir problemlə üzbəüzüksə, diqqəti neqativə yönəltməliyik.
Neqativə diqqət yönəldən plakat bir çox cəhətlərə malik olmalıdır:
<Dizayn – haraylayan deyil, yadda qalan olmalıdır;
< Məlumat – çox deyil, kifayət qədər olmalıdır. Məlumat az görünərsə, bu halda
yaxşıdır. O, müstəqil axtarışlara sövq edəcək, məlumatı təkcə mətnlə deyil,
həm də görüntülü obrazlarla vermək olar;
< Əlaqələr – bu növ plakatların əsas elementlərindəndir: insan bilməlidir ki,
problem varsa onun həlli yolları, kömək üçün müraciət ediləcək şəxslər
də var; bir “göndəriş”də olmalıdır – insan problemin əhəmiyyətini hiss etməli,
fikirləşməlidir;
< Hərəkət etməyə çağırır – plakatlar informasiya xarakterli olmalıdır, problem
barədə geniş məlumat verilməlidir. Onlardan iş zamanı rahat istifadə etmək
olar, çünki müvafiq sosial problem barədə qısa və lakonik məlumata malikdir.
Plakatlarda:
< İnsan alverini, bu cinayətin əsas obyektlərini müəyyənləşdirmək barədə;
< Xaricə getməyin təhlükəsiz qaydaları barədə;
< Dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının və strukturlarının insan alverinə qarşı
milli və beynəlxalq səviyyədə birgə fəaliyyət sxemləri;
< İnsan alverinin qarşısını alan “qaynar xətt” nümunələri və digər bu qəbildən
məlumatlar ola bilər.
Plakatların digər növü reklam xarakterlidir, burada məlumat azdır, ancaq emosionallıq
üstünlük təşkil edir; hərəkət etməyə çağırış əsasdır – zəng et, müraciət et, qayğısına
qal. Məhz plakatlar insanda təəssürat yaradır, problemi həll etməyə, vacib qərarlar
qəbul etməyə stimullaşdırır.
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g FLƏŞMOB NƏDİR?
İnsan alverinə qarşı mübarizə aylığı çərçivəsində qaçaqmalçılıq qurbanlarına yardım və
onlara dəstək olmaq çağrısı ilə fləşmoblar keçirmək olar. Fləşmoblar keçirilən zaman
insan alverindən əziyyət çəkən şəxslər və təhlükəsiz miqrasiya barədə informasiya
bukletləri paylamaq olar. Bu bukletləri şagirdlər özləri düzəldə bilərlər, həmçinin
“qaynar xətt” nömrələri barədə də danışmaq olar.
“Fləşmob” sözü ingilis dilindən götürülmüşdür, iki hissədən ibarətdir: flash – an,
dəqiqə, qaynama; mob – kütlə. Hərfi tərcümədə “kütlənin qaynaması” mənasını verir.
Fləşmob təbii görüntülərin köməyi ilə hamını təəccübləndirən və cəmiyyətin diqqətini
cəlb edən bir qrup insan tərəfindən təşkil edilən iri miqyaslı, kütləvi aksiyadır.
Fləşmobun növləri:
• < Klassik fləşmob. Bu növ hərəkətin əsas ideyaları üzərində qurulur. Məqsəd
insanlarda gülüş və nifrət yaratmadan tamaşaçıları təəccübləndirməkdir. Onun
xüsusiyyəti hərəkətin ətrafdakılarda çaşqınlıq yaradan absurdluğudur. Belə
aksiyalar insanların sıx olduğu yerlərdə (meydanlarda, şəhərin mərkəzində,
küçələrdə) adi günlərdə axşam, bazar günləri isə gündüz keçirilir. Aksiyanın daha çox
insanı cəlb etməsi vacibdir, moblar kifayət qədər sakit və hay-küysüz keçməlidir ki,
ətrafdakılarda mənfi reaksiya yaratmasın. Tamaşaçılarda aksiyanın kortəbii olması
təəssüratı yaranmalıdır, buna görə də iştirakçılar adi görünməlidirlər. Fləşmob
bütün iştirakçılar tərəfindən eyni zamanda başlamalıdır, buna görə də onun vaxtı
əvvəlcədən müəyyənləşir, başlamaq üçün siqnal verən şəxs (mayak) seçilir. Belə
aksiyalar qısa zaman kəsiyində baş verir (təxminən 5 dəqiqə). Bir qayda olaraq,
iştirakçılar elə görüntü yaradırlar ki, guya onlar bir-biri ilə tanış deyillər və sonda
eyni zamanda müxtəlif istiqamətlərə ayrılırlar.
• < Mob-art. Fləşmobberlərin hərəkətləri bədii dəyərə malik olan bir aksiya keçirməyə
yönəlir. Hərəkətlər çoxlu insanların diqqətini cəlb edir, gözəl və möhtəşəm
görünür. Onlar kiçik qrup halında yerinə yetirilir, burada hər kəsin öz rolu və
məqsədi var. Mobberlər bu aksiyaları bir qayda olaraq performans formasında,
teatr quruluşunda keçirirlər. Mob-art zamanı hamı şəkil çəkə, mahnı oxuya və ya
rəqs edə bilər.
• < Pantomima. Məsələn, divarda olmayan deşiyi tapmağa cəhd edirsiniz və onu
tapırsınız.
• < Fləşmob – donma. Bütün iştirakçılar canlı heykəl olur və sanki donurlar. Siqnal
ilə (saatların vurması, atəş, fit) fləşmob iştirakçıları hara gəldi: skamyalara, səkiyə,
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pilləkənlərə, satış yerlərinə yıxıla bilərlər. Bu zaman ətrafdakıların reaksiyasına
diqqət verilməlidir. Müddət bitdikdən sonra hamı dağılışır.
• < Hərflər. Bu fləşmob yuxarıdan aşağını kamera ilə çəkmək üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Iştirakçılardan lazım olan bir söz və sözlər qurmaq üçün lazım olan
hərflər təşkil edilir. Hər bir hərf müxtəlif rənglə işarə olunar və ya iştirakçılar eyni
geyimdə ola bilərlər.
• < Long-mob (uzun fləşmob). Mobberlər qrupu hansı hərəkətlər edəcəyini əvvəlcədən
planlaşdırır, iştirakçılar onlar üçün əlverişli vaxtda və istənilən yerdə onu yerinə
yetirirlər. Məsələn, “Tabaşirlər”in ssenarisi: mobberlər bir neçə gün dalbadal
asfalt üzərində rəngli tabaşirlər ilə müxtəlif əşyaların rəsmini çəkirlər. Mobberlərin
sayı çoxdursa, onlar bütün şəhər boyu rəsm çəkirlərsə, bu daha yaxşıdır. Butulka,
maşın, əşyaların kölgəsi – istənilən şeyi çəkmək olar. Fləşmob bitdikdən sonra
küçəyə çıxan insanlar asfalt üzərində çoxlu əşyaların şəklini görürlər. “Tabaşir” long
– mobu bir dəfə yazda Minskdə keçirilmişdir. İştirakçılar sarı tabaşirlər almış və
bütün şəhər boyu günəş şəkilləri çəkmişlər.
• < X-mob. “X” eksperimental mənasını verir. Bu zaman mobberlər adi insanların
gündəlik hərəkətlərini yerinə yetirirlər. Ciddi fləşmobberlərin ciddi ssenarisi
olmalıdır. Məsələn, əgər küçədə bir nəfər ayaqqabısının iplərini bağlayırsa, ona
heç kim diqqət yetirməyəcək. Üç dəqiqədən sonra bunu yaxınlıqda bir nəfər təkrar
edəcək, sonra daha biri bu hərəkətlə diqqət çəkəcək. Mobun mərkəzində olan,
amma iştirak etməyən insanlar ilk baxışda aksiyanın keçirilməsini hiss etməyəcəklər.
Mobberlər insan təfəkkürünə təsir edən effektt yaradırlar. Mob yarım saat davam
edə bilər, özündə bir neçə mini hərəkəti birləşdirər, ancaq hər bir halda diqqət cəlb
etməməli, özündən sonra kədərli təəssürat yaratmalıdır.

Fləşmobu necə təşkil etmək lazımdır?
Fləşmobun keçirilməsinin iki forması var. Birinci variant küçədə; ikinci variant evdə
keçirilə bilər.
Fləşmobun məqsədini aydınlaşdırın. Bu zaman onu aksiya iştirakçılarının diqqətinə
çatdırmaq daha asan olacaq. Ssenarini fikirləşin: o nə qədər konkret olarsa, o qədər də
fləşmob iştirakçılarının hərəkətləri aydın olacaq, fləşmob təəccüb və sevinc gətirməlidir.
Fləşmob zamanı siz konkret nə edəcəyinizi müəyyənləşdirin. İçtirakçıların xüsusi
hazırlıq keçmədən sadə hərəkətləri yerinə yetirmələri əsas məqsəddir. Fləşmob
təşkilatçıları ssenarilər üçün hərəkətləri bilavasitə həyatdan götürürlər. Bunun üçün
yalnız diqqətlə ətrafa baxmaq lazımdır. Mobberlərin diqqətinə tədbirdə edəcəkləri
hərəkətlər barədə dəqiq göstərişlər çatdırılmalıdır, məşq edilməlidir. Sizin ideyanızın nə
qədər orijinal olmasından çox şey asılıdr. Kiminsə nə vaxt etdiyi hərəkətlərdən istifadə
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etməyin. Yerli koloritdən, yerli xüsusiyyətlərdən yararlanın.
YouTube-da olan belə tədbirlərə diqqət verin. Fləşmobun ideyası sizindir, amma onun
keçirilməsi üçün bunu əvvəlcədən reallaşdıran şəxslərin təcrübəsindən istifadə etmək
olar. Sizin qrupun iştirakçılarına hər şeyin sinxron görüntü yaratması barədə verilən
məsləhətlər artıq olmayacaq.
Fləşmob üçün qrupun yaradılması. Sinif yoldaşlarınızı, dostlarınızı cəlb edə bilərsiniz,
ancaq sosial şəbəkələrdən real həyatda görüşməyən və bir-biri ilə tanış olmayan
insanların cəlb edilməsi daha maraqlı olar.
Rekvizit hazırlayın. İştirakçılara necə geyinmək, özləri ilə nə gətirməli olduqları barədə
məlumat verin. Mətbəədə eyni plakat, şəkil və digər kağız məmulatının çap edilməsi
barədə sifariş vermək olar.
Tədbirin keçiriləcəyi yeri mütləq nəzərdən keçirin. Mobberlərin və nəqliyyatın hərəkəti
üçün qadağaların mövcud olması mümkündür. Qaydaları pozmamaq üçün əmin olmaq
lazımdır ki, bütün maraqlara riayət edilib, təhlükəsizlik qaydaları yüksək səviyyədədir
və fləşmob zamanı sizin hərəkətlərinizdən heç kim ziyan çəkməyəcək.
Çəkilişi keyfiyyətli aparatlarla həyata keçirmək lazımdır ki, fləşmobu YouTube-də
yerləşdirmək olsun. Sizin ideyanız diqqətə layiqdir! Onu kimsə əsas kimi götürə və
yeni fləşmob yarada bilər. Bizi təkcə öz ideyalarımız deyil, başqalarının da ideyalarının
inkişafı maraqlandırır.
Fləşmob bitdikdən sonra iştirakçıların qalması və tamaşaçılarla söhbət etmələrinə
imkan verməyin. Mobberlər kütlə içərisində itməlidirlər. Bu fləşmobun əsas şərtidir.
Bu aksiyalarda əsas olan gözlənilməz effektdir. Əvvəlcə təşkilatçı gözlənilməz
hərəkətləri ilə kütləni cəlb edir, sonra aksiya barədə məlumatı olan şəxslər ona qoşulur.
Qalanlar tədbir barədə məlumata malik olmamalıdırlar ki, gözlənilməz effekt olsun.
Aksiya necə gözlənilməz başlamışdırsa, elədə gözlənilməz bitir.
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g XÜLASƏ NƏDİR? XÜLASƏNİ NECƏ YAZMAQ OLAR?
Yeni iş yeri axtaran istənilən şəxsin müvəffəqiyyət qazanması bu sənədin tərtib
edilməsindən çox asılıdır. Məhz bu sənəddə işə qəbul olunmaq istəyən şəxs yalnız ona
aid olan ən yaxşı keyfiyyətləri və peşə təcrübəsini əks etdirə bilər. İşə qəbul olunmaq
üçün xülasə çox vacibdir, məhz bu sənəd vasitəsi ilə işə götürən namizəd haqqında ilkin
təəsürat alır və onda işçi barədə rəy yaranır.

Xülasə tərcümeyi-haldan nə ilə fərqlənir?
Çox vaxt bu və ya digər işdə çalışmaq üçün namizədliyini verən şəxslərdən yazılı surətdə
özü haqqında məlumat vermək tələb olunur. Bəzi hallarda xülasə, bəzən tərcümeyihal, bəzən isə hər iki sənədin tərtibi vacib sayılır. Hər iki sənədin oxşar xüsusiyyətləri
olsa da, onları eyniləşdirmək doğru olmazdı. Beləliklə, xülasə tərcümeyi-haldan nə ilə
fərqlənir?
Xülasə. Xülasə (latınca Curriculum Vitae və ya CV “həyatın axarı”, “həyatın təsviri”deməkdir) işə düzəlmək istəyən namizəd barədə ən vacib məlumatların toplandığı
sənəddir.
Xülasəni nə üçün tələb edirlər? Xülasə ilə tanışlıq olduqdan sonra namizədin nə
dərəcədə potensial işçi olduğunu müəyyən edir, onunla daha yaxından tanış olmaq
üçün şəxsi görüşün vacibliyinə qərar verir. İşə götürən üçün təqdim edilən xülasədə
müəssisənin və şirkətin qarşıya qoyduğu məqsədlərdən ötrü can yandıran ixtisaslı
mütəxəssisi görməsi vacib şərtdir.
Tərcümeyi-hal. İnsan həyatının mühüm məqamlarının sərbəst formada əks olunduğu
sənəddir.
Tərcümeyi-hal işəgötürəndə mühüm təəssürat yaratmalı, kadr seçimində onun
fikrinə təsir göstərəcək səviyyədə olmalıdır. Buradakı məlumatlar təkcə insanın ixtisas
fəalliyətini işıqlandırmır, həm də işə qəbul olunmaq istəyən namizədin psixoloji
xarakteristikasını yaratmış olur (məlumat vermənin üslubi cəhətləri burada mühüm rol
oynayır).
Xülasənin tərcümeyi-haldan fərqi ondadır ki, o, insanın konkret vakant yerə qeydiyyatını
təmin etmək məqsədilə tərtib edilir. Xülasədə əsas diqqət namizədin peşə bacarıqlarına,
təhsilinə, ixtisasartırma kurslarını keçməsinə, iş təcrübəsinə, bu sahədə qazandığı
nailiyyətlərinə yönəldilir. Bu halda xülasəni təqdim edən şəxsin valideynlərinin kimliyi,
seçilən ixtisasa aid olmayan hansı ictimai işlərlə məşğul olması heç bir əhəmiyyət kəsb
etmir.
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Tərcümeyi-halda isə təkcə təhsil və peşə fəaliyyəti ilə bağlı faktlar öz əksini tapmır.
Burada, məsələn, əvvəlki iş yerini tərk etmək səbəbləri (hərəkətin motivlərinin izahı),
eləcə də nə üçün məhz bu şirkətin seçilməsi haqda məlumat verilir. Tərcümeyi-hala şəxsi
xarakterli məlumatlar da daxil edilir (sosial vəziyyəti, ailə qurma tarixi və s.). Maraqlı
tərcümeyi-hal işə qəbul olmaq istəyən şəxs üçün bonus və arzu olunacaq yerin ona
nəsib olması üçün şans ola bilər, buna görə də onu qiymətləndirməmək düzgün olmazdı.
Xülasə sxeminə görə fərqləndirilir. Burada yalnız mühüm məqamlar öz əksini tapır.
Sənəd elə tərtib edilməlidir ki, işə götürənə namizəd barədə lazım olan məlumatın
çatdırılmasına dəqiqədən də az vaxt sərf olunsun. Buna görə də lüzumsuz cümlələrin
işlənməsinə yer verilməməlidir.
Tərcümeyi-halda fikirlər mürəkkəb formada əks oluna, xırda məqamlarla genişləndirilə
bilər. Məsələn, əgər xülasədə yalnız təltiflər sadalanarsa, tərcümeyi-halda onların
olması üçün edilən işlər də qeyd oluna bilər.
Hər iki sənəd hansı həcmdə olmalıdır, xülasə ilə tərcümeyi-hal arasındakı fərq nədədir?
Xülasə təsvir edilməsi baxımından həcmcə kiçik olur. Ancaq onu tərtib edərkən
səhifələrin sayına deyil, məlumatın maksimal dərəcədə qısaldılmasına, mahiyyətin
vacibliyinə diqqət yetirmək lazımdır.
Tərcümeyi-halda həcmcə heç bir məhdudiyyət qoyulmur, belə ki, burada hər bir
müddəa üzrə daha çox məlumat vermək olar.

İş üçün xülasəni daha yaxşı necə tərtib etmək olar?
Xülasənin tərtibində əsas qayda – diqqətin lazımi səviyyədə cəlb edilə bilməsidir.
İşə götürən xülasəyə üç dəqiqədən artıq baxmayacaqdır, bu müddət ərzində o
başa düşməlidir ki, artıq öz işçisini tapmışdır. Xülasə heç bir halda əlyazma şəklində
olmamalıdır, onu çap variantında təqdim etmək vacibdir. Bundan başqa, xülasə aydın,
savadlı və oxunaqlı olmalıdır (bax: əlavə).
Sizin CV-də bu məlumatlar olmalıdır:

1. Ümumi məlumat
2. Şəxsi məlumat
3 ad və soyad;
3 doğum tarixi;
3 ünvan;
3 telefon, e-mail.
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Bəzi xülasələrdə namizədin seçilən ixtisasla uyğunluq səviyyəsi, işin hansı rayon və
bölgə ilə əlaqəli olması haqqında öz rəyi də əksini tapa bilər.

3. Təhsil
Təhsili (əks xronoloji qaydada; yəni son təhsil aldığı yerdən başlayaraq) bu sxem üzrə:
3 təhsilin başlaması-təhsilin bitdiyi tarix;
3 təhsil müəssisəsinin adı, fakültə, ixtisas;
3 verilən ixtisas.

4. İş təcrübəsi
Sxem üzrə iş təcrübəsi (əks xronoloji qaydada, yəni axırıncı iş yerindən başlayaraq):
3 işə başlama tarixi və işi bitirmə tarixi;
3 firmanın adı, onun məşğulluq dairəsi;
3 vəzifənin adı, təhkim olunmuş işçilərin sayı (əgər varsa);
3 Sizin vəzifə funksiyalarınız, cavabdehlik və nailiyyət səviyyəsi;
3 konkret nailiyyətlərə aid nümunələr.

5. Peşə bacarıqları
Aşağıda bu müddəanın tərtibi üçün bir neçə nümunə verilmişdir:
• 3 İşgüzar münasibət qurma vərdişləri. Bu bacarıq müştərilərlə və ya gələcək
partnyorlarla danışıq aparmağı, sifarişçilərlə düzgün əlaqələr qurmağı, yenidən
onların bu təşkilata müraciət etməsini və uzunmüddətli əməkdaşlıq etmələrini
təmin edə bilən vərdişlərdir.
• 3 Xarici dillərdə danışıq bacarığı. Bu haqda əvvəllərdə qeyd etmişdik. Əgər xarici
dili mükəmməl biliriksə, qarşımızda yeni imkanlar və perspektivlər açılır. Bacarıqla
danışaraq söhbəti doğru istiqamətə yönəltmək, sinxron tərcümə edərək
yerindəcə müqavilələr bağlaya bilmək, xarici ezamiyyətlərə, xarici əməkdaşlarla
ünsiyyətə və əlavə təcrübələr qazanmaq üçün yeni səyahətlərə yol açır.
• 3 İşgüzar yazışma vərdişləri. Bu təkcə işgüzar etiketləri bilmək bacarığı deyil, bu
həm də öz təşkilatının imicini qoruyaraq yazışmaları həyata keçirmək bacarığıdır.
Bu zaman son dərəcə diqqətli olmalı,öz fikirlərini biznesin aparılmasına heç
bir maneə olmadan ifadə etməyi, həmsöhbətinin rəyinə hörmətlə yanaşmağı
bacarmaq lazımdır.
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• 3 Ofisin fəaliyyətini təmin etmək bacarığı. Bu bacarıq məhsulun əldə edilməsi
və xidmətlərin həyata keçirilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasını, lazımi
çeşidlərin təşkilini, xüsusi hesablama sisteminin yaradılmasını təmin edir. Bu
həm də müdiriyyətin və sadə əməkdaşların vacib olan bütün vasitələrlə operativ
və vaxtında təmin edilməsi, idarənin nəqliyyat vasitələrinin işini yoxlamaq üçün
monitorinqlərin keçirilməsini, istehsal meydançalarının işini nəzarətdə saxlamağı
özündə əks etdirir.

6. Kompüterlə işləmə bacarığı
Bu məlumatın operativ tapılması, sistemləşdirilməsi və saxlanılması; axtarış sistemləri ilə
işləmə bacarığıdır.

7. Kurslar
Müəssisənin adını, tarixini, qazanılan nailiyyətlərini qeyd etmək.

8. Əlavə məlumatlar
3 xarici dillər (hansı dili və nə səviyyədə bilir);
3 kompüter (proqramı, proqram dillərini qeyd edir);
3 ofis avadanlıqları ilə işləmək bacarıqları (məsələn: printer, skaner və s.);
3 sürücülük vəsiqəsi (kateqoriyalar göstərilir).

9. Maraqlar
3 peşə maraqlarını və hobbinizi qeyd edin – ümumi müddəalardan çəkinin
(məsələn: ədəbiyyat, idman, musiqi).

10. Zəmanət məktubu
Əgər işə götürən onu tələb edirsə, bunu sizə verə biləcək firmalara müraciət edin.

CV-ni yazarkən nə yaddan çıxmamalıdır:
3 təklifi və ona verilən tələbləri təhlil edin;
3 xülasədə işə götürən üçün yalnız əhəmiyyətli olan məlumatı yerləşdirin;
3 məlumatı müvafiq mövzu bloklarına ayıraraq yazın;
3 doğru tərtibatı yaddan çıxarmayın;
3 xülasənin yalnız əsas müddəalarını qeyd edin;
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3 bir səhifədə məlumatın yerləşdirilməsinə nail olun;
3 fəallığı tərtib edən sözlərdən istifadə edin (məsələn: idarə etmək, müşahidə
etmək, dərk etmək, yenidən hazırlamaq, təşəbbüs göstərmək və s.);
3 şəklin və şəxsi məlumatların qorunmasını yaddan çıxarmamalı;
3 hansı işi yerinə yetirmənizi deyil, qarşıya qoyulan vəzifələrinizin öhdəsindən
necə gəlməyinizdən yazın. Peşə elmi və sosial sahədə qazandığınız
müvəffəqiyyətləri qeyd edin.
Xülasəni yazmağın doğru yollarını tədqiq edən kadr şöbələrində və məşğulluq
agentliklərində işləyən mütəxəssislər 4 əsas prinsipə riayət etməyi məsləhət görürlər:
Prinsip №1. Yığcamlıq
Şəxsi nəaliyyətlər barədə uzun-uzadı yazmaq, qazanılmış bacarıqların tarixini əks
etdirmək, bu səviyyəyə gəlib çatana qədər keçdiyin inkişaf mərhələlərini qeyd
etmək düzgün deyil. Məlumatı elə formalaşdırmaq lazımdır ki, o A4 formatlı
kağıza yerləşsin. Diqqətdən yayınmaq qorxusu yaranmamalıdır. Əksinə, insanı
məlumatla “yükləmək” doğru deyil.
Məsələn, təqdim edilən onlarla xülasəni oxuyan kadrlar şöbəsinin mütəxəssisi
yalnız əsas məlumatlara diqqət verir. Əgər sizin xülasə 3-4 səhifəlikdirsə, onun
oxunmamaq təhlükəsi daha çoxdur. Xülasə kənarda da qala bilər.
Prinsip №2. Konkretlik
Xülasə tərtib edilərkən bütün mühüm tarixlər, əhəmiyyət kəsb edən
müəssisələrin adlarını dəqiq və doğru yada salmaq lazımdır. Bütün məlumatlar
aktual olmalıdır.
Prinsip №3. Düzgünlük
Bitirilməmiş kurslar, reallığı əks etdirməyən nailiyyətlər, olmayan vərdişlər
barədə yazmaq doğru deyil. Siz ilk seçimdə yaxşı təsir bağışlaya bilsəniz də,
sonrakı müsahibələrdə nəticə mənfi ola bilər. Əgər xülasə kadr şöbəsinə
göndərilmişsə şöbənin əməkdaşının qeyd edilən məlumatları yoxlamaq və
müəyyən zənglər etmək səlahiyyətləri vardır.
Prinsip №4. Seçimlilik
Konkret vəzifəni qazanmaq üçün xülasə tərtib edilərkən bütün paralel
nailiyyətlərin qeyd edilməsi doğru deyil. Məsələn: iqtisadçı vakant yeri
ilə maraqlanırsa, əvvəllər bitirdiyi kulinar kursları barədə qeydlər lazımsız
sayılacaqdır.
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Təhsil illərində və ya ali məktəbi bitirdikdən sonra elmi məqalələr yazmışsınızsa,
gələcək vakant yer santexnikliklə bağlıdırsa, bu barədə məlumat işə götürənə
maraqlı deyil.
CV-nin tərtibi zamanı yol verilən səhvlər:
3 konkret vəzifələrdə işləyərkən yerinə yetirilən işlər barədə məlumatın
olmaması;
3 işə qəbul olunmanın başlanğıc və son tarixlərinin göstərilməməsi;
3 ali məktəbdə təhsilin müddəti, akademik dərəcə və ya təhsilin yarımçıq
qalma səbəbi haqda məlumatın olmaması;
3 xarici dili bilməyin səviyyəsi haqqında məlumat;
3 jarqonlardan istifadə, üslub, qramatik və orfoqrafik səhvlərə yol verilməsi;
3 öz müvəffəqiyyətlərin barədə 3-cü şəxsin dilindən yazmaq;
3 CV-yə işə götürənə lazım olmayan sənədlərin nüsxələrini əlavə etmək
(sertifikat və diplomlar);
3 əsli əvəzinə CV-nin nüsxələrini göndərmək.
CV-nin tərtibi üçün bir sıra xüsusi tələblər vardır. Onun tərtibi zamanı kursivdən, qalın
şriftdən, eləcə də xüsusi qeydlərdən istifadə etmək məqsədə uyğun deyil. “Xülasə”
sözü yazılmamalıdır.
CV-nin dili savadlı, aydın olmalı, orfoqrafik və üslubi səhvlərə yol verilməməlidir. Uzun
mürəkkəb cümlələrdən, müxtəlif konstruksiyalardan, şəxs əvəzliklərindən istifadə
məqsədəuyğun deyildir.
Şrift standart olmalıdır. Word proqramında işləyərkən Times New Roman şriftindən, 12
ölçüdən istifadə olunmalıdır. Bu şrift rahat və qəbulolunandır. Vərəqin yuxarı hissəsində
SAA göstərilməlidir, bu zaman ölçü 14 seçilməlidir. Bu, diqqəti şəxsi qeydlərə yönəldir və
onların yadda saxlanılmasına xidmət edir. Şriftin rəngini qara seçirik. Bu digər rənglərə
diqqət etməyin qarşısını alır və fikri yalnız məlumata cəlb edir.
Kənar xətləri bu üsulla qururuq: 1) yuxarı – 2 sm; 2) aşağı – 2 sm; 3) sağ – 2 sm; 4) sol –
1 sm. Kənar xətlərin rahat olması sonradan şəxsi işin təşkil edilməsində və sənədlərin
qovluğa yığılmasında mühüm rol oynayır.
Sətirlərarası məsafə eyni olmalıdır. Bu, məlumatın bir vərəqə yığılmasına və sənədin
strukturunun pozulmasına xidmət edir. Hər hansı məlumatın xüsusi qeyd edilməsi və
buna diqqətin cəlb edilməsi lazım olduqda qalın şriftdən istifadə edilməlidir. Kursirdən
istifadə məqsədəuyğun deyildir. Belə olduqda mətni qəbul etmə asanlaşır.
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Materialın qurulması zamanı xülasə abzaslara ayrılmalı, məlumatın vizual olaraq tam
olması nəzərə çarpmalıdır.
Vizit kartını tərtib edərkən çərçivələrdən və müxtəlif işarələrdən istifadə etmək düzgün
deyil. Bu işgüzar sənəddir və onun tərtibinə ciddi yanaşmaq lazımdır.
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ƏLAVƏ
g CV forması
SAA:
Ünvan:
Тelefon:

ŞƏKİL

E-mail:
Doğulduğu tarix:
Ailə vəziyyəti:
Təhsİl
təhsil müəssisəsi, alınan ixtisas, ay-il

İş təcrübəsİ
iş yeri vəzifəsi, işin təsviri, ay-il

Peşə bacarıqları
şəxsi bacarıqlarınızı qeyd edin

Кurslar
müəssisənin adını, qazanılan nailiyyətləri qeyd edin, ay-il

Əlavə məlumat

Vacib saydığınız hər hansı əlavə məlumatı qeyd edin. Məsələn, xarici dillər, kompüter, ofis texnikasından istifadə biiklərinizi
(məsələn: printer, skaner), sürücülük vəsiqəsini (kateqoriyaları göstərmək şərtilə), xarici pasportun və s. qeyd edə bilərsiniz.
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