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Tədris metodları 

 

 

Mühazirə                     X 

Qrup müzakirəsi        X 

Praktik tapşırıqlar     X 

Təqdimatlar                        

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı  30 

Dərs hazırlama və 

təqdimat 

 

 
10 

 

Dərsə hazırlıqlı gəlmə                                              

və qrup işlərinin 

 hazırlanmasındakı 

 fəallıq 

 5 

Quiz bir ədəd 10 

Davamiyyət  5 

Final imtahanı  40 

Digər    

Yekun  100 

Kursun təsviri Kursda gələcəyin fənn müəllimləri kurkulum anlayışı və onun növləri ilə tanış 

olacaqlar. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər və bu islahat istiqamətində dövlət 

tərəfində verilən müvafiq qəraralar əks olunan rəsmi sənədlər tədqiq olunacaq. Fənn 

kurikulumu, fənnin məqsəd və vəzifələrinin, məzmununun, eləcə də əldə olunması 

mailto:x.y.nagizade@mail.ru


nəzərdə tutulan təlim nəticələrinin mahiyyəti və analizi, nəzərdə tutlan bacarıqların 

formalaşdırılması istiqamətində müəyyən olunan metodların araşdırılması istiqamətində 

işlər aparılacaqdır. Növbəti mərhələlərdə  fənnin tədrisi istiqamətində müəyyən 

olunmuş təlim strategiyaları, təlimin planlaşdırılması müzakirə mövzusu olacaqdır. 

Şagird nailiyyətləırinin qiymətləndirilməsi və monitorinqinin əsil mahiyyəti, onun 

növləri,alternativ qiymətləndirmə, qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması yolları və 

üsulları, öyrənmənin yollarının barədə müvafiq tövsiyələr veriləcək, məsələlər sadəcə 

nəzəri deyil, praktik şəkildə və gələcək müəllimlərin keçəcəkləri dərs nümunələri təşkil 

etlməklə öyrədiləcək.  

Kursun 

məqsədləri 

Kursun məqsədi öyrənənlərdə ümumtəhsil məktəblərində tətbiq olunan fənn 

kurikulumları və onların reallaşması istiqamətində təlimin təşkilinə qoyulan tələblər,  

ümümi təhsil proqramları (kurikulum) çərçivəsində əldə olunması nəzərdə tutulan təlim 

nəticələrinə nail olmağın yollarını araşdırmaq və müəyyənləşdirmək, eləcə də qeyd 

olunan digər məqsədləri əldə etməkdir: 

 Fənn kurikulumlarınınm tətbiqi ilə öyrənənlərin sadəcə bilikli insanlar olaraq 

yetiçdirilməsi deyil, həm də müxtəlif istiqamətli bacarıqların formalaşdırlması 

ilə dəyərlər daşıyıcısı olmasına nail olmaq üçün;  

 Öyrənməyin yollarını öyrətməklə müstəqil, sərbəst tədqiqatçıların 

yetişdirilməsi ilə yanaşı şagirdlərdə milli-bəşəri dəyərlərin formalaşması 

istiqamətində təlim-tərbiyə işlərinin təşkil etmək üçün; 

 şagirdlərdə tənqidi və məntiqi təfəkkürün inkişafı istiqamətində fəaliyyəti təşkil 

etmək üçün; 

 təlim prosesində şagirdlərin yüksək idraki, psixomotor və emossional 

fəaliyyətə sövq etməyin yollarını müyyənləşdirmək üçün 

 şagird nailiyyətlərinin ən obyektiv, şəffaf, ədalətli dəyərləndirməklə təhsilin 

keyfiyyətini idarə etmək üçün müvafiq və ən uğurlu metodların seçilməsi 

istiqamətində potensial müəllimlərə gərəkli bacarıqların formalaşdırmasını 

təmin etməkdir. 

 

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

1. Tədrisin nəticəsi olaqraq tələbələrdə aşağıdakı kompetensiyaların inkişaf 

etdirilməsi  nəzərdə tutlur: 

 analitik düşünmə 

 yaradıcı yanaşma 

 sağlam mənəvi-psixoloji təlim mühiti yaratmaq 

 tədqiq etmə 

 problem həll etmə 

 mühakimə yürütmə 

 mənbələrdən istifadə etmə 

 qərar vermə 

2. Kursun sonunda tələbələr qeyd olunan bilik və bacarıqlar nümayiş etdirəcəklər: 

 Kurikulum anlayışını izah edir 

 Kurikulumun növlərini tanıyır və şərh edir 

 Kurikulum islahatını zəruri edən səbəbləri izah edir və əsaslandırır 

 Kurikulum islahatı ilə bağlı rəsmi hüquqi sənədləri tanıyır 

 Fənn kurikulumlarını struktur baxımından, bilik kateqoriyasına görə və eləcə də 

taksonomik təlil edir 

 Fənnin standartlarının reallaşması üçün dəqiq təlim məqsədləri  müəyyən edir 

 Məqsədlərə nail olmaq üçün dəqiq strategiya bazasında təlimi illik və gündəlik 

planlaşdırır 

 Dərslikdən əlavə məqsədə nail olmaq üçün müvafiq resusrlar seçir və fəaliyyət 

nümunələri (təlim tapşırıqları) hazırlayır 

 Şagirdlərin dərk etmə qabiliyyətlərini müəyyənləşdirir 

 Bir təlim prosesinin sonunda, eləcə də müəyyən zaman çərçivəsində  

formalaşdırılması nəzərdə tutulan bacarıqların  səviyyəsinin ölçülməsi üçün 

qiymətləndirmə növlərini seçir, etibarlı qiymətləndirmə vasitələrinin 

hazırlanması prinsiplərini bilir və qiymətləndirmə vasitələri hazırlayır.  

 Alternativ qiymətləndirmə üsullarından istifadə edir 



 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 

1. Öyrənənlərin təlim prosesində fəal iştirakını təmin etmək üçün dərs beyin həmləsi, 

disskusiya, qrup və fərdi çalışmalar, təqdimatlar, dərs nümunələrinin hazırlanması, 

nümayişi və təhlili kimi – ümumilikdə Sokrat üsulu  kimi üsul və metodlarda 

istifadə olunacaqdır. 

2. Tələbələrin dərsdə  yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq, tədqiqatçılıq və əməkdaşlıq kimi 

imkanlarının fəal olaraq nümayiş etdirməsi üçün təqvim planında nəzərdə tutlan 

mövzulara hazırlıqlı gəlməsi və təqdim olunan mənbələrlə tanış olması tələb 

olunur. 

3. Qiymətləndirmə komponentinə daxil edilən qrup və fərdi tapşırıqların hazırlanması 

və təqdimatı ballarının qazanılması üçün tələbələrdən semetr müddətində fənn 

kurikulumlarının reallaşması istiqamətində dərs nümunələrinin hazırlanması və 

nümayişi tələb olunacaqdır. 

4. Təlim prosesi üçün nəzərdə tutulmuş – dərsə gecikməmək, icazə istəməmək, mobil 

telefonlardan tədqiqat məqsədindən xaric istifadə etməmək, dərsi pozma cəhdləri 

etməmək kimi davranış qaydalarına əməl etmək tələb olunacaqdır.  

5. Tələbələrin hazırladıqları  tədqiqat içlərinin – hazılanan dərs nümunələrinin, 

təqdimatların plagiat olmadığını əsaslandırmaq üçün mənbələri dəqiqliklə qeyd 

etmələri əsas şərtlərdən biridir.  

Cədvəl 

Həft

ə 

Tarix  Fənnin mövzuları Saat Dərslik/Tapşırıqlar 

1 22.02.2018 Kurikulum və onun növləri Qrup işi 

(kurikulum növlərinin araşdırılması) 
 

2 

“Təhsilin əsasları” – ali təhsil 

müəssisləri üçün dərslik, 2014 

PPT təqdimatlar 

2 27.02.2018 Təhsildə məzmun islahatları – 

yaxın tariximiz (rəsmi sənədlərlə 

tanışlıq) “Ümumi təhsil pilləsinin 

dövlət standartları və proqramlar 

(kurikulumlar)” sənədinin 

strukruru 

 

 

2 

Azərbaycan Respublikasında ümumi 

təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulum) 

Azərbaycan Respublikasının 

ümumtəhsil məktəbləri üçün  fənn 

kurikulumu,  “Təhsilin əsasları” – ali 

təhsil müəssisləri üçün dərslik, 2014 

PPT təqdimatlar 

3 01.03.2018 Məzmun standartlarının 

komponentləri üzrə təsnifatı 

Biliyin  kateqoriyaları Qrup işi (fənn 

kurikulumlarının kateqoriyalara 

görə təhlili) 

 

 

2 

Təhsilin əsasları” – ali təhsil müəssisləri 

üçün dərslik, 2014 

Z. Veysova Fəal/İnteraktiv təlim: 

Müəllimlər üçün vəsait, 

Qrup işləri 

PPT təqdimatlar 

4 06.03.2018 Fəaliyyətin növləri  

Taksonomiya haqqında ümumi 

məlumat 

 

 

2 

 “Azərbaycan Respublikasının 

ümumtəhsil məktəbləri üçün fənn 

kurikulumları, “Təhsilin əsasları” – ali 

təhsil müəssisləri üçün dərslik, 2014 

5 13- 15. 

03.2018 

 

Təhsil taksonomyaları: İdraki 

taksonomiya 

Emossional taksonomiya. 

Psixomotor taksonomiya Qrup işi 

(taksonomiyaların təhlili ) 

4 Azərbaycan Respublikasının 

ümumtəhsil məktəbləri üçün fənn 

kurikulumları,  “Təhsilin əsasları” – ali 

təhsil müəssisləri üçün dərslik, 2014 

Qrup işləri 

PPT təqdimatlar 

7-8 27. 03 2018 Məzmun standartlarının bilik və 

fəaliyyət komponentləri nəzərə 

alınmaqla konkret mövzular üzrə 

təlim məqsədlərinin müəyyən 

edilməsi. Qrup işi (konkret 

standartlar və mövzular əsasında 

təlim məqsədlərinin 

müəyyənləşdirilməsi) 

2 Azərbaycan Respublikasının 

ümumtəhsil məktəbləri üçün fənn 

kurikulumları,  “Təhsilin əsasları” – ali 

təhsil müəssisləri üçün dərslik, 2014 

Qrup işləri 

PPT təqdimatlar 



9 29.03. 2018  Təlim strategiyaları Qrup işi (tərtib 

olunmuş məqsədlərin reallaşması 

üçün strategiyanın 

müəyyənləşdirilməsi) 

2 Azərbaycan Respublikasının 

ümumtəhsil məktəbləri üçün fənn 

kurikulumları,  “Təhsilin əsasları” – ali 

təhsil müəssisləri üçün dərslik, 2014, Z. 

Veysova Fəal/İnteraktiv təlim: 

Müəllimlər üçün vəsait 

10 03.04.2018 Dərketmənin müxtəlif üsulları və 

təlimin təşkilndə ondan istifadə 

Fərdi iş (“Öz dərketmə üsulunu 

müəyyənləşdir” testi üzrə iş) 

2 “Təhsilin əsasları” – ali təhsil 

müəssisləri üçün dərslik, 2014,  

Z. Veysova Fəal/İnteraktiv təlim: 

Müəllimlər üçün vəsait 

11 05.04.2018 Müxtəlif üsullarla dərketmənin  

öyrənənlərin təlim imkanlarına və  

təlimin təşkilinə təsiri təsiri 

2  ,  “Təhsilin əsasları” – ali təhsil 

müəssisləri üçün dərslik, 2014, 

 

12 10.04.2018 Aralıq imtahanı 2  

13 12.-17. 

04.2018 
İllik (perspektiv)   planlaşdırma 

Qrup işi (qısa müddətli illik 

planlaşma nümunəsinin 

hazırlanması) 

4 “Təhsilin əsasları” – ali təhsil 

müəssisləri üçün dərslik, 2014,  

Z. Veysova Fəal/İnteraktiv təlim: 

Müəllimlər üçün vəsait 

14 19-

24.04.2018 
Cari (gündəlik) planlaşdırma Qrup 

işi (gündəlik plan nümunəsinin 

hazırlanması) 

4 Azərbaycan Respublikasının 

ümumtəhsil məktəbləri üçün fənn 

kurikulumu  

“Təhsilin əsasları” – ali təhsil 

müəssisləri üçün dərslik, 2014 

Qrup işləri 

PPT təqdimatlar 

15 26. 04.2018 Inteqrasiya:  İnteqrasiya haqqında 

nə bilirik? İnteqrasiya və fənn 

proqramlarında (kurikulumlarda) 

onun yeri 

 

 

2 

Azərbaycan Respublikasının 

ümumtəhsil məktəbləri üçün  fənn 

kurikulumu “Təhsilin əsasları” – ali 

təhsil müəssisləri üçün dərslik, 2014 

PPT təqdimatlar, ümumtəhsil 

məktəbləri üçün dərslik 

16 01.05.2018 Müasir qiymətləndirmə siyasəti 

“Azərbaycan Respublikasının 

ümumi təhsil sistemində 

Qiymətləndirmə Konsepsiyası 

2 Azərbaycan Respublikasının ümumi 

təhsil sistemində Qiymətləndirmə 

Konsepsiyası, Ümumtəhsil 

Məktəblərində Məktəbdaxili 

Qiymətləndirmənin Aparılması” barədə 

müvəqqəti təlimat 

PPT təqdimatlar 

 

17 03.05.2018  Əsas qiymətləndirmə növləri. 

Diaqnostik qiymətləndirmə. Qrup 

işi (diaqnostik qiymətləndirmə 

vasitələrinin hazırlanması 

 

2 

Azərbaycan Respublikasının 

ümumtəhsil məktəbləri üçün  fənn 

kurikulumu (VI-XI siniflər) “Təhsilin 

əsasları” – ali təhsil müəssisləri üçün 

dərslik, 2014,  

18 08.05.2018 Formativ  qiymətləndirmə: 

Meyarların, rubriklərin tərtibi 

 

2 

Ümumtəhsil Məktəblərində 

Məktəbdaxili Qiymətləndirmənin 

Aparılması” barədə müvəqqəti təlimat, 

PPT təqdimatlar 

Qrup işləri 

19 10.05.2018 Formativ  qiymətləndirmə: 

müəllimin formaativ 

qiymətləndirmə dəftərinin 

işlənilməsi yolları. İnkişaf 

dinamikasınln izlənilməsi yolları 

 

2 

“Ümumtəhsil Məktəblərində 

Məktəbdaxili Qiymətləndirmənin 

Aparılması” barədə müvəqqəti təlimat, 

PPT təqdimatlar 

Qrup işləri 

20 15.05.2018 Summativ qiymətləndirmə: 

summativ qiymərləndirmənin 

 

2 

 

“Ümumtəhsil Məktəblərində 



əhəmiyyəti; 

və  

Məktəbdaxili Qiymətləndirmənin 

Aparılması” barədə müvəqqəti təlimat, 

Azərbaycan Respublikasının ümumi 

təhsil sistemində Qiymətləndirmə 

Konsepsiyası   

21 17.05.2018 Qiymətləndirmə standartları 

Qiymətləndirmə standartlarının 

səviyyələri 

2 Qiymətləndirmə standartları. 

Azərbaycan Respublikasının ümumi 

təhsil sistemində Qiymətləndirmə 

Konsepsiyası   

22 22.05.2018 Summativ qiymərləndirmə üsulları 

və qiymətləndirmə vasitələrinin 

hazırlanması. 

2 . “Ümumtəhsil Məktəblərində 

Məktəbdaxili Qiymətləndirmənin 

Aparılması” barədə müvəqqəti təlimat, 

Azərbaycan Respublikasının ümumi 

təhsil sistemində Qiymətləndirmə 

Konsepsiyası   

23 24.05.2018 Summativ qiymətləndirmələrin 

keçirilməsi qaydaları, alternativ 

qiymətləndirmə  

2 “Ümumtəhsil Məktəblərində 

Məktəbdaxili Qiymətləndirmənin 

Aparılması” barədə müvəqqəti təlimat, 

Azərbaycan Respublikasının ümumi 

təhsil sistemində Qiymətləndirmə 

Konsepsiyası   

24 29.05.2018  Final imtahan    2  

 


