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Ümumi məlumat

Xəzər Universiteti Təhsil fakültəsində Pedoqoji təcrübə bakalavr təhsil proqramının 4-cü ilində, 
payız və yaz semestrlərində,  hər semestrdə 12 həftə ərzində təşkil olunur. Fənlər üzrə müəllimlik
ixtisasının sonuncu il tələbələri  payız semestrində passiv, yaz semestrində isə aktiv pedoqoji 
təşcübə keçirlər.

Tədris ili və semestr:            2016/17-ci  tədris ili, payız semestr

Prerekvizitlər:                      EDU105,  PSYC 304, EDU302
Təcrübənin müddəti:           12 həftə

Kreditlərin sayı/saatlarının bölgüsü:

Kretditlərin sayı                         Saatların bölgüsü                                Fəaliyyət

6 kredit (12 ECTS)

24 saat (həftədə 2 saat)
Müşahidə edilən dərslərin 
təhlili

72 saat (həftədə 6 saat) Müşahidə

12 saat (semestr üzrə)

Məktəbin mədəni-kütləvi 
tədriblərinin təşkilində fəal 
iştirakı

108 saat (semestrdə)

Fərdi çalışma (gündəliklərin, 
hesabatların, dərs 
nümunələrinin, sınaq dərsə və
müzakirələrə hazırlanması)

 M  e  todi         sti         n    a  dı  və  so         y  a  dı         :  
 Əl  a  qə         ü  ç  ün  məlumat         :  

 Təcrüb   ə   rəhb   əri :

Passiv pedoqoji təcrübənin təsviri

Passiv pedoqoji təcrübədə təcrübəçi müəllimlər əsasən məktəb və sinifdəki fəaliyətlərlə tanış olur,
müşahidə edir və fakültə tərəfindən təyin edilən metodistlə müşahidələrini paylaşır və müzakirələr
aparır.
Passiv praktika ərzində təcrübəçi müəlim eyni zamanda təyin edildiyi sinifdəki müəllimə 
asistentlik edərək onun sinfi idarəetmə, təlimi planlaşdırma, təlim materiallarını hazırlama, 
şagirdlərlə,



valideynlər və həmkarları ilə ünsiyyət qurma, şagird nailiyyətini qiymətləndirmə fəaliyyətlərini 
və davranışlarını, müəllim etikasını  müşahidə edir.
Passiv praktikada təcrübəçi müəllim təcrübəsi ilə günbəgün tanış olur, eyni zamanda şagirdlərlə
ünsiyyətdə olur və kiçik qruplarla işləyir.
Passiv pedoqoji təcrübədə təcrübəçi müəllimlər gündəlik müşahidə formasında nəzərdə tutulan
meyarlar əsasında hazırladıqları gündəlikləri və  həftəlik hesabatları yazılı şəkildə metodist 
müəllimə təqdim edir, seminar saatında digər təcrübəçi müəllimlərlə müşahidələrini seminarın
mövzusuna uyğun olaraq müzakirə edirlər.

Təcrübənin məqsədi

Passiv təcrübənin məqsədi təcrübəçi müəllimləri əyani şəkildə məktəb və sinfin fəaliyyəti lə tanış
etmək, 4 il ərzində öyrəndikləri nəzəri pedoqoji bilikləri məktəb mühitində müşahidə edərək, aktiv
pratkikaya hazırlamaqdır.

Gözlənilən təlim nəticələri

Passiv praktikanın sonunda təcrübəsi müəllimlərin aşağıdakı bilik və bacarıqlara sahib olmaları
gözlənilir:

1.   Anlamlı öyrənmə mühiti haqqında əsas anlayışları bilir;
2.   Şagirdlərin müxtəlif öyrənmə strategiyaları olduğunu və onların öyrənmələrini təmin 

etmək üçün  dəstəkləyici mühit yaratmağın əhəmiyyətini anlayır;
3.   Sinfin  idarə  edilməsi  və  öyrənmə  mühitinin  formalaşdırılmasının  əsas  xüsusiyyətlərini

(qarşılıqlı pozitiv ünsiyyət, təşviqetmə, motivasiya yaratma, fəaliyyətə cəlbetmə və s.)  izah
edir;

4.   Səmərəli ünsiyyət qurma, əməkdaşlıq etmə, məsuliyyət alma bacarıqları  nümayiş etdirir;
5.   Müşahidə etdiyi dərsləri meyarlar üzrə təhlil edir;
6.   Sinfi idarəetmənin güçlü və zəif tərəflərini şərh edir;
7.   Həftəlik yazılı hesabatlar tərtib edir;
8.   Dərs planı nümunəsi hazırlayır;
9.   Sınaq dərslər üçün material hazırlayır.

Qiymətləndirmə strategiyası

S.
S

Passiv pedoqoji təcrübənin qiymətləndirmə meyarları Qiymətləndirmə
göstəricisi

1. Davamiyyət 10%
2. Gündəliklərin meyarlar üzrə tutulması (Əlavə 1) 25%
3. Müzakirələr zamanı fəallıq 10%
4. Həftəlik yazılı hesabat (Əlavə 2) - 10 ədəd 35%
5. Nümunəvi dərs planlarının hazırlanması 5 %
6. Sınaq dərs (maks. 15-20dəq.) 10%
8. Fənn müəlliminin rəyi 2.5%



9. Metodistin rəyi 2.5%

Cəmi: 100%

Metodistin vəzifələri

Passiv praktikada metodist müəllim 12 həftə ərzində sinfin idarə edilməsi, təlimin planlaşdırılması
və təlim materiallarının hazırlanması, şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi, şagirdlərlə, 
valideynlər və həmkarlar ilə ünsiyyət qurma, məktəb sənədləri ilə işləmə,  müəllim peşəkarlığı və 
etikası mövzularında minimum 24 saatlıq seminar təşkil edir.
Təcrübəçi müəllimlərin gündəliklərinin təyin edilmiş meyarlar üzrə yazılmasına, həftəlik 
hesabatların hazırlanmasına və qiymətləndirmə meyarlarında nəzərdə tutulan komponentlərin
icrasına məsuliyyət daşıyır.

Təcrübəçi müəllimlərin vəzifələri
- Pedaqoji təcrübəyə davam etmək,

- Təcrübə keçdiyi məktəbin nizam-intizam qaydalarına əməl etmək,

- məktəb və sinifdəki fəaliyətlərlə tanış olmaq,

- sinifdəki müəllimin sinfi idarəetmə, təlimi planlaşdırma, təlim materiallarını hazırlama, şagirdlərlə,
valideynlər və həmkarları ilə ünsiyyət qurma, şagird nailiyyətini qiymətləndirmə fəaliyyətlərini və 
davranışlarını, müəllim etikasını müşahidə etmək

- metodistlə müşahidələrini paylaşımaq/müzakirələr aparmaq.

- sinifdəki müəllimə asistentlik etmək,

- şagirdlərlə ünsiyyətdə olmaq və kiçik qruplarla işləmək.

- Gündəliklər (Əlavə 1) və Həftəlik Hesabatları (Əlavə2) hazırlayıb metodist müəllimə təqdim
etmək

- seminar saatında digər təcrübəçi müəllimlərlə seminarın mövzusuna uyğun olaraq müşahidələrini
müzakirə etmək.

- Nümunəvi dərs planları hazırlamaq

- Sınaq dərs (maks. 15-20dəq.) hazırlamaq


