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Prerekvizitlər EDU 101 
Tədris dili Azərbaycan 
Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və 

əlavə ədəbiyyat 
Əsas dərsliklər: 

1. Mühazirə mətnləri 

2. M.M. Əmirov Tam orta məktəbdə tarixin fəal/interaktiv təlimi 

metodikası. Ali məktəblərin tarix fakültəsi tələbələri üçün dərs 

vəsaiti.- Bakı, 2011  

3. M.M. Əmirov  “Orta məktəbdə tarixin tədrisinin aktual problemləri” 

Bakı, 2009 

4. İ. Cəbrayılov “Azərbaycan tarixinin tədrisi metodikası” Bakı, 2006    

5. Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və  proqramları 

(kurikulumları) 

6. Azərbaycan respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan 

tarixi  fənni kurikulumu (V-XI siniflər) Bakı–2011 

7. A.A. Vagin ”Orta məktəbdə tarixin tədrisi metodikası” Baki, 1973 

8. Ə.M. Mehdiyev “Tarixin tədrisi metodikasına dair” Bakı,1958 

9. Azərbaycan Respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan 

tarixi fənni üzrə təhsil proqrami (kurikulumu) (V-XI siniflər ). Baki–

2013 

10. Akif Nəzərov. Müasir təlim texnologiyaları (Mühazirə xülasələri) dərs 

vəsaiti. Bakı – 2012 

11. “Təhsilin müasir problemləri ”fənni üzrə proqram. (Bolonya prosesi, 

kredit sistemi üzrə ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsi üçün 

nəzərdə tutulmuşdur). Bakı 2010 

12. History teaching today. Approaches and methods. Kosovo, May 2011. 

13.  “New Approaches to Teaching History”. Sarajevo, Bosnia and 

Herzegovina. 18 - 19 November 2003 

 
Əlavə mənbələr: 
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14. Muammer Demirel. Tarih öğretim yöntemleri. Istanbul 2009 

15. Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе. М., 

1968 

16. Вагин А.А. Методика обучения истории в средней школе. В 2-х 

частях. М.,1978 

17. Никифоров Д. Н., Скляренко С. Ф. Наглядность в преподавании 

истории и обществоведения. Пособие для учителей. Изд. 2-е, доп. и 

перераб. – М.: «Просвещение», 1978. 

18. Н.Ю. Никулина. Методика преподавания истории в средней 

школе. Калининград, 2000 

Kursun vebsaytı 
 

Tədris metodları Mühazirə  Tədris prosesində aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 
- mühazirələr 
- mövzu ətrafında müzakirələr 
- xəritələr, video və digər əyani materiallardan istifadə 
- bəzi mövzularla əlaqədar olaraq tanınımış alim və 

mütəxəssislərin dərslərə dəvət edilməsi 

Qrup 

müzakirəsi 

Praktiki 

tapşırıqlar 

Praktiki 

məsələnin 

təhlili 

Digər 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Praktiki 

məsələ 

  

Dərsdə fəallıq Dərslərdə, diskussiyalarda və 

elmi seminarlarda iştirak 

etmək 

5 bal 

Prezentasiya   Müstəqil tədqiqat işinin 

təqdimatı (mövzuların siyahısı 

əlavə edilir) 

10 bal 

Yoxlama işi 

(quiz) 
Tarixin tədrisi metodikası 

kursunun materialları 

əsasında - oktyabr, 2017 

5 bal 

Aralıq imtahanı Sentyabr və oktyabr 

aylarında keçirilən dərslər 

əsasında noyabr ayında 

imtahan verilir. 

35 bal 

Yoxlama işi 

(quiz) 
Tarixin tədrisi metodikası 

kursunun materialları 

əsasında - dekabr, 2017 

5 bal 

Final imtahanı Sentyabr və dekabr 

aylarında keçirilən dərslər 

əsasında yanvar ayında 

imtahan verilir. 

40 bal 

Yekun 
 

100 

Kursun təsviri Tarixin tədrisi metodikası şagirdlərə cəmiyyətin inkişafı, xalqların tarixi 

haqqında bol-bol informasiya verməkdən daha çox onları həmin 

informasiyalardan baş açmaq, zehni və əməli fəaliyyətlərini məntiqi-elmi 

əsaslarla təşkil etmək, cəmiyyətdə öz yerini tutmaq bacarıqlarını aşılamağa 

xidmət edir. 



Kursun 

məqsədləri  
Tarixin tədrisi metodikası fənninin əsas məqsədi məktəbdə tarixi necə tədris 

etmək və tarixin tədrisi təcrübəsini öyrətməkdir. 

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələr tərəfindən: 

• Tarixin tədrisi metodikası haqqında ümumi məlumat 
• Azərbaycanda tarix təhsilinin müasir strukturu 
• Tarixin tədrisi metodikası 
• Tarix dərsinin tipləri 
• Tarix dərsinin metodikası öyrəniləcəkdir. 

 

Qaydalar 

(Tədris siyasəti 

və davranış) 

Davamiyyət 

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən 

(xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) dərslərin buraxılması haqqında məlumatı fakültə 

dekanlığına təqdim etməlidirlər. %20-dən artıq dərs buraxan tələbələr 

imtahana buraxılmır. 

Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları 

Dərsə 5 dəqiqədən artıq gecikən tələbə dərsə buraxılmır. Buna baxmayaraq, 

tələbə ikinci dərs saatına buraxıla bilər. 

Yoxlama işi 

Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən səbəblərdən yoxlama 

işində iştirak etməyən tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər. 

İmtahanlar 

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün 

məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur. 

Fənni bitirmək qaydası 

Univesitetin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi 

müvəffəqiyyət faizi 60 % və daha yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu 

fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər. 

İmtahan qaydalarının pozuntuları 

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq 

və köçürmələr qadağandır. Bu qaydaya əməl etməyən tələbənin imtahan işi 

ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymət ilə imtahandan kənarlaşdırılır. 

Tələbənin davranış qaydaları 

Dərs zamanı dərs prosesini pozmaq və ya qeyri-etik hərəkətlər etmək 

qadağandır. Həmçinin tələbələrin icazəsiz müzakirələri və mobil telefondan 

istifadəsi qadağandır. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 
Həftə Tarix  Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1.  4 
18.09.17 

Tarix nədir? Tarix elminin inkişafı. 

Metodikanin predmet və vəzifələri. Metodiki 

fikir tarixi 

13. I Fəail, səh. 5-13. 9. I Fəsil, 

səh. 1-7 



2.  4 
25.09.17 

Məktəb tarix kursunun inkişaf mərhələləri 2. II Bölmə, səh. 29-41; 7. I 

Fəsil, səh. 22-34 

3.  4 
02.10.17 

Tarixin tədrisi və demokratik dəyərlər. Tarix 

və vətəndaş 
9. XI Bölmə, səh. 195-210 

4.  4 
09.10.17 

Tarix təhsili və təlimi. Təlim metodları və 

onların təsnifatı 
2.  XI-XIV Bölmə, səh. 247-

321; 7. II-III Fəsil, səh. 53-311 

5.  4 
16.10.17 

Tarix təhsilinin müasir sistemi və məzmunu. 

Müasir təhsildə məzmun standartları 
2. III Bölmə, səh. 64-72. 5.  II 

Fəsil, səh. 9, 14, 24-25 

6.  4 
23.10.17 

Tarix dərslərinin tədrisi zamanı fəndaxili və 

fənlərarası inteqrasiya 
2. I Bölmə, səh. 17-19, XV 

Bölmə, səh, 330, 3. I Bölmə 

7.  4 
30.10.17 

Tarixi təliminin təşkilinə verilən əsas 

tələblər 
6. səh. 35-40 

8.  4 
06.11.17 

Tarix dərslərində əsas təlim metodları. 

Ənənəvi və müasir dərsin pradiqmaları 

Aralıq imtahanı (I-VIII mövzular) 

6. səh. 40-56 

9.  4 
13.11.17 

Fəal təlim metodlari və onların tətbiqi 

yolları 
6. səh. 42-56 

10.  4 
20. 1.17 

İnteraktiv təlimin təşkilində istifadə olunan 

iş formaları və texnikalar. 
2.  səh. 47 

11.  4 
27.11.17 

Tarix dərsinin strukturu. İnteraktiv dərsin 

müxtəlif modelləri. 
6. səh. 60-95 

12.  4 
04.12.17 

Şagirdlərin biliklərinin yoxlanılması və 

qiymətləndirilməsi 
2. XVIII Bölmə, səh. 583-621 

13.  4 
11.12.17 

Şagirdlərin tarixi biliklərinin formalaşması 

və tarixi anlayışlar üzrə iş 
2. VIII Bölmə, səh. 186-193; 7. 

VI Fəsil, səh, 354-365 

14.  4 
18.12. 17 

Tarix müəlliminin təlim fəaliyyətinin 

planlaşdırılması. Təhsilin məzmununu əks 

etdirən sənədlər 

6. Səh. 56-95; 2. III Bölmə, səh. 

55-64 

15.  4 
25.12.17 

Sinifdənxaric iş və onun tarixin tədrisində 

rolu 

2.  XXX Bölmə, səh. 629--641;  

Final imtahanı 

 


