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İstifadə olunan əsas ədəbiyyat siyahısı: 

1. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ ÜÇÜN 

İNFORMATİKA FƏNNİ ÜZRƏ TƏHSİL PROQRAMI KURİKULUMU) (I-XI 

SİNİFLƏR), BAKI–2013. 

2. Orit Hazzan, Tami Lapidot, Noa Ragonis. Guide to Teaching Computer Science. An 

Activity-Based Approach. © Springer-Verlag London Limited 2011. 

3. www.informatik.az/rasmi/Informatika-kurikulum-1-11.pdf  

Köməkçi ədəbiyyat siyahısı: 

1. “Orta təhsil səviyyəsinin yeni fənn kurikulumlarinin tətbiqi üzrə”, təlim vəsaiti (2-

ci nəşr), Xəzər Universiteti- 2013. 

2. http://www.e-derslik.edu.az  

3. www.informatik.az  

4. http://derslik.edu.az/  

5. Özel Öğretim Yöntemleri 1-2 (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Bölümleri İçin). 

6. Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi, Editör. 

Prof. Dr. Cemal Yıldız, Pegem\Akademi yay. 2010, Ankara. 

7. Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, Nobel 

yay. 27.Basım, Ankara 2014 

Kursun web saytı 
www.oldistant.website/GalaGAPI 

This course combines traditional face-to-face classes. 

Tədris metodları: 

 Mühazirə,  

 Sual-Cavab,  

 Müzakirə,  

 Praktiki tapşırıqlar,  

 Praktiki məsələnin təhlili . 

Kursun 

qiymətləndirmə 

metodları: 

 Testləşdirmə 

 Təcrübə 

 Ev tapşırıqları 

 Aralıq imtahanı 

 Praktiki məsələ 

 Fəallıq 

 Kurs işi (Layihə) 

 Prezentasiya/Qrup müzakirə 

 Final imtahanı 

 Digər (davamiyyət) 

 Yekun 

Təqdimatlar  Xüsusi tədris metodlarının təqdimatı. 

Kursun təsviri 
İnformatikanın tədrisi metodikası kursunda informatikanın və İKT-nin məktəbdə tədrisi 

nəzəriyyəsinin və metodikasının ümumi məsələləri, informatikanın baza kursunun tədrisi 

mailto:ibmammadov@beu.edu.az
http://www.informatik.az/rasmi/Informatika-kurikulum-1-11.pdf
http://www.e-derslik.edu.az/
http://www.informatik.az/
http://derslik.edu.az/
http://www.oldistant.website/GalaGAPI


və müasir informasiya texnologiyalarının tədris prosesində tətbiqi məsələləri öyrənilir. 

Kursun 

məqsədləri 

İnformatika sürətlə inkişaf edən və daim yenilənən bir sahə olduğundan, onun tədrisində 

məqsəd elmi informasiyanın bolluğundan daha çox, daxili-mənəvi mədəniyyətin və əxlaqi-

insani kamilliyin səviyyəsini yüksəltmək olmalıdır. Fənnin tədrisində məqsəd həm də 

tələbəyə hazır mühakimə əzbərlətmək yox, mühakimə yürütməyi öyrətməkdir. 

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər: 

1. Məktəbdə informatikanın tədrisi metodikasının metodikasını, onun məqsəd və 

vəzifələrini izah edə biləcəklər. 

2. Məktəbdə informatika kursunun məzmununu,  metod və təşkil edilmə formalarını, tədris 

vasitələrini ifadə edə biləcəklər. 

3.  Baza kursunun məzmunu və əsas anlayışların öyrənilməsi metodikasını, tədrisin təşkili 

formalarını,  əsas informasiya proseslərinin öyrənilməsi metodikasını,  kompüter 

texnikasının aparat, proqram və  informasiya modelləşdirilməsi və alqoritmləşdirmənin  

vasitələrinin öyrənilməsi metodikasını biləcəklər. 

4.  Proqramlaşdırma dillərinin,  informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının  

öyrədilməsi metodikasını mənimsəyəcəklər. 

 5. İnformatika və İKT üzrə baza kursunda çalışma həllinin metodikasını 

mənimsəyəcəklər. 

6.  İbtidai siniflərdə informatikanın tədrisinin xüsusiyyətlərini biləcəklər. 

7.  İnformasiya texnologiyalarından istifadə etməklə şagirdlərin öyrədilməsi metodikasını 

mənimsəyəcəklər. 

Tədris metodları 

Mühazirə x 

Qrup müzakirəsi x 

Praktiki məşğələlər x 

Simulyasiya  

Keys təhlillər  

Kurs işi x 

Digər  

Qiymətləndirmə 

Metodlar Tarix/Son tarix Nisbət (%) 

Aralıq imtahan  30 

Keys studiyalar   

Dərsə davamiyyət  10 

Sərbəst işlər (4)  20 

Proyekt   

Laboratoriya işləri   

Final İmtahanı  40 

Digər   

Cəmi  100 

“İnformatikanın 

tədrisi 

metodikası” 

kursunun əsas 

istiqamətləri 

 İnformatika fundamental tədris fənni kimi 

Ümumtəhsil və ali məktəblərində İnformatika fənninin tədris olunmasının məqsəd və 

vəzifələri. İnformatika kursunun məzmunu və inkişaf perspektivləri. 

 “İnformatikanın tədrisi metodikası” fənni pedaqoji fənlər silsiləsinin tərkib 

hissəsi kimi 

İnformatika fundamental elm kimi, informatika anlayışı və onun predmeti. İnformatikanın 

inkişaf tarixi. Ümumtəhsil məktəblərində İnformatikanın tədrisinin zəruriliyi, məqsəd və 

vəzifələri. Məktəb informatika kursunun strukturu və məzmunu. Şagirdlərin kompüter 

savadı və informasiya mədəniyyəti anlayışları. 

 Məktəb informatika kursunun proqramının təhlili 

Təlimin məzmunu, şagirdin bilik və bacarıqlarına verilən tələblər. İbtidai məktəbdə I-IV 

siniflərində ayrı-ayrı mövzuların öyrədilməsi metodikası. 

 Ümumtəhsil məktəblərində İnformatika kursunun əsas bölmələrinin tədrisi 

metodikası 

Ümumtəhsil məktəblərinin V-VII siniflərində ayrı-ayrı mövzuların öyrədilməsi 

metodikası. Ümumtəhsil məktəblərinin VIII-IX siniflərində ayrı-ayrı mövzuların 

öyrədilməsi metodikası. Ümumtəhsil məktəblərinin X-XI siniflərində ayrı-ayrı mövzuların 

öyrədilməsi metodikası. 



 Ali məktəblərində İnformatika kursunun  əsas bölmələrinin tədrisi metodikası 

Pedaqoji fakültələrində İnformatika fənninin tədrisi metodikası. 

 Ali məktəblərində İnformatika kursunun  əsas bölmələrinin tədrisi metodikası 

Humanitar ixtisaslarda İnformatika fənninin tədrisi metodikası. Texniki ixtisaslarda 

İnformatika fənninin tədrisi metodikası. 

 İnformatika fəninin tədrisində İKT-dən istifadə imkanları və yolları 

Təlim texnologiyaları və kompüter təlimi proqramları.  

 Kompüter təlimi proqramlarının hazırlanma texnologiyaları 

İnformatika fənninin tədrisində kompüter təlimi proqramlarından istifadə olunması və 

onlara qoyulan tələblər. 

 Təlimin nəticələrinin qiymətləndirilməsi 

Yoxlama və qiymətləndirmə vasitələri. 

 Texniki təhlükəsizlik qaydaları 

İnformatika kabinetlərinin avadanlıqlarına və işıqlandırılmasına olan tələblər. 

Dərs Cədvəli 

H
əf

tə
 

Gün/Ay/İl 

(dərs saatları) 
Mövzular Ədəbiyyat 

1 
15.02.18 (2 s) 

15.02.18 (2 s) 

“İnformatikanın tədrisi metodikası” fənninin predmeti və əsas 

anlayışları. “İnformatikanın tədrisi metodikası” fənninin əsas məqsəd və 

vəzifələri. İnformatika fundamental elm kimi. Əsas terminlər və 

anlayışlar. Müqayisəli təhlillər. 

“İnformatika

” dərs vəsaiti, 

TQDK nəşri, 

Bakı, 2015 

2 
22.02.18 (2 s) 

22.02.18 (2 s) 

Təhsil pillələri və səviyyələri üzrə İnformatika və İnformasiya 

Texnologiyaları müəllimlərinin fəaliyyət sahələri və onların 

səlahiyyətləri. Məktəb informatika kursuna giriş (I-IV, V-IX və X-XI). 

Orta məktəb 

“İnformatika

” dərslikləri 

3 
01.03.18 (2 s) 

01.03.18 (2 s) 

İnformatika fənninin tədrisinin informasiya cəmiyyətində rolu və onun 

təhsil strategiyasında yeri.  İnformatika fənninin təlim metodları və 

vasitələri.  İnformatika fənninin tədrisində verbal və vizual təlim 

texnologiyaları.  

Quiz (5 bal) + Nəticələrin təhlili. 

“İnformatika

” dərs vəsaiti, 

TQDK nəşri, 

Bakı, 2015 

4 
08.03.18 (2 s) 

08.03.18 (2 s) 
Beynəlxalq Qadınlar Bayramı  

5 
15.03.18 (2 s) 

15.03.18 (2 s) 

İnformatika fənnini tədris edən müəllimlərin öyrədilməsi. Öyrədənlərin 

öyrədilməsi texnologiyaları.  İnformatika fənninin tədrisi problemlərinin 

araşdırılması, ümumiləşdirilməsi və təhlili. Ali  məktəb informatika 

kursuna giriş (sahələr üzrə). 

“İnformatika

” dərs vəsaiti, 

TQDK nəşri, 

Bakı, 2015 

6 
22.03.18 (2 s) 

22.03.18 (2 s) 
Novruz Bayramı  

7 
29.03.18 (2 s) 

29.03.18 (2 s) 

İnformatika fənninin sərbəst öyrənilməsi. Distant təhsil 

texnologiyalarının köməyi ilə İnformatika fənni mövzularının 

mənimsənilməsi, sertifikatların alınması. İnformatika fənni üzrə 

kursların təşkili texnologiyaları. Magistraturaya hazırlıq, dövlət 

qulluğuna və sahələr üzrə işə qəbullara hazırlıq. SOCAR işə qəbul 

müsabiqəsi. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi. Müsahibələrdə 

İnformatika fənninə aid verilən sualların cavablandırılması. 

“İnformatika

” dərs vəsaiti, 

TQDK nəşri, 

Bakı, 2015 

8 
05.04.18 (2 s) 

05.04.18 (2 s) 

Web 2.0 alətlərindən istifadə etməklə tədris təlimatların hazırlanması, 

təhsil resurslarının yaradılması və İnformatika fənni üzrə birgə təlim və 

tədris mühitinin formalaşdırılması. Biliklərin mənimsənilməsi və 

yoxlanılması üçün sahələr üzrə informasiya mühitinin yaradılması 

metodikasının öyrədilməsi. 

Quiz (5 bal) + Nəticələrin təhlili. 

Orta məktəb 

“İnformatika

” dərslikləri 

9 
12.04.18 (2 s) 

12.04.18 (2 s) 

İnformatika fənninin tədrisini əhatə edən Web səhifələrin, məktəb  Web 

portallarının və digər informasiya resurslarının yaradılması 

texnologiyalarının nəzəri cəhətdən öyrədilməsi və praktiki təcrübələrin 

həyata keçirilməsi. Bulud texnologiyaları və təhsil sahəsini əhatə edən 

virtual reallıqların əlaqələndirilməsi. Sosial şəbəkələrdən və social media 

alətlərindən istifadə etməklə təhsildə innovasiya texnologiyalarının 

Orta məktəb 

“İnformatika

” dərslikləri 



“İnformatikanın tədrisi metodikası” fənnini əhatə edən modullar 

No Mövzuların adı 
Mühazi

rə 

Labo

rator

iya 

Məş

ğələ 

01 

İnformatika tədris fənni kimi. Ümumtəhsil və ali məktəblərində İnformatika 

fənninin tədris olunmasının məqsəd və vəzifələri. İnformatika kursunun 

məzmunu və inkişaf perspektivləri. 

2 2 2 

02 

“İnformatikanın tədrisi metodikası” fənni pedaqoji fənlər silsiləsinin tərkib 

hissəsi kimi. İnformatika fundamental elm kimi, anlayışı və predmeti. 

İnformatikanın inkişaf tarixi. Ümumtəhsil məktəblərində İnformatikanın 

tədrisinin zəruriliyi, məqsəd və vəzifələri. Məktəb İnformatika kursunun 

strukturu və məzmunu. Şagirdlərin kompüter savadı və informasiya 

mədəniyyəti anlayışları. 

2 2 2 

03 

Məktəb informatika kursunun proqramının təhlili: təlimin məzmunu, şagirdin 

bilik və bacarıqlarına verilən tələblər. Ümumtəhsil məktəblərində İnformatika 

kursunun  əsas bölmələrinin tədrisi metodikası. İbtidai məktəbdə I-IV 

siniflərində ayrı-ayrı mövzuların öyrədilməsi metodikası. 

2 2 2 

04 

Ümumtəhsil məktəblərinin V-VII siniflərində ayrı-ayrı mövzuların öyrədilməsi 

metodikası. Ümumtəhsil məktəblərinin VIII-IX siniflərində ayrı-ayrı 

mövzuların öyrədilməsi metodikası. Ümumtəhsil məktəblərinin X-XI 

siniflərində ayrı-ayrı mövzuların öyrədilməsi metodikası. 

2 2 2 

05 
Ali məktəblərində İnformatika kursunun  əsas bölmələrinin tədrisi metodikası. 

Pedaqoji fakültələrində İnformatikanın tədrisi metodikası. 
2 2 2 

06 
Humanitar ixtisaslarda İnformatikanın tədrisi metodikası. Texniki ixtisaslarda 

İnformatikanın tədrisi metodikası. 
2 2 2 

07 
İnformatika fəninin tədrisində İKT-dən istifadə imkanları və yolları. Təlim 

texnologiyaları və kompüter təlim proqramları. 
2 2 2 

08 
Kompüter təlim proqramlarının hazırlanma texnologiyaları.  İnformatika fənnin 

tədrisində kompüter təlim proqramlarından istifadə və onlara qoyulan tələblər. 
2 2 2 

tətbiq edilməsi metodikalarının öyrədilməsi. 

10 
19.04.18 (2 s) 

19.04.18 (2 s) 

Orta məktəb  İnformatika fənninin tədrisini mövzular üzrə əhatə edən 

rüblük, yarımillik və illik tədris planlarının hazırlanması, mövzuların 

siniflər üzrə paylanılması, tədris modullarının hazırlanması, dərsliklərin, 

dərs vəsaitlərinin və metodiki vəsaitlərin təhsil səviyyələri üzrə təhlili. 

Midterm Exam + Nəticələrin təhlili. 

 

11 
26.04.18 (2 s) 

26.04.18 (2 s) 

İnformatika fənninin tədrisini əhatə edən test tapşırıqlarının 

hazırlanması, müasir test texnologiyalarının informatikanın tədrisi 

prosesində istifadə olunmasının öyrədilməsi metodikasının 

mənimsədilməsi. 

 

12 
03.04.18 (2 s) 

03.04.18 (2 s) 

İbtidai məktəbdə I-IV siniflərində ayrı-ayrı mövzuların öyrədilməsi 

metodikası. Biliklərin nümayişi. Ev tapşırıqları. Sərbəst işlər. Praktika. 

Qiymətləndirmə. 

Quiz (5 bal) + Nəticələrin təhlili. 

 

13 
10.05.18 (2 s) 

10.05.18 (2 s) 

Ümumtəhsil məktəblərinin V-IX siniflərində ayrı-ayrı mövzuların 

öyrədilməsi metodikası.  Biliklərin nümayişi. Ev tapşırıqları. Sərbəst 

işlər. Praktika. Qiymətləndirmə. 

 

14 
17.05.18 (2 s) 

17.05.18 (2 s) 

Ümumtəhsil məktəblərinin X-XI siniflərində ayrı-ayrı mövzuların 

öyrədilməsi metodikası.  Biliklərin nümayişi. Ev tapşırıqları. Sərbəst 

işlər. Praktika. Qiymətləndirmə. 

Quiz (5 bal) + Nəticələrin təhlili. 

 

15 
24.05.18 (2 s) 

24.05.18 (2 s) 

Ali məktəblərində İnformatika kursunun  əsas bölmələrinin tədrisi 

metodikası.  Biliklərin nümayişi. Ev tapşırıqları. Sərbəst işlər. Praktika. 

Qiymətləndirmə. 

 

 YEKUN Final İmtahan.  

Bu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə qabaqcadan 

xəbər verilir. 



09 
Təlimin nəticələrinin qiymətləndirilməsi. Yoxlama və qiymətləndirmə 

vasitələri. 
2 2 2 

10 
İnformatika kabinetlərinin avadanlıqlarına və işıqlandırılmasına olan tələblər. 

Texniki təhlükəsizlik qaydaları. 
2 2 2 

  20 20 20 

 


