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XƏZƏR UNİVERSİTETİ 

Təhsil Fakültəsi 

Təhsil Departamenti 

“Təhsil siyasəti və strategiyası” adlı fənnin iş planı (sillabus) 

 

 

Tədris müddəti: 2017/2018- ci tədris ili; Payız semestri  

Müəllim: Əhmədli Günay Əbülfət qızı 

E-mail: ehmedligunay.i@gmail.com 

                        

Fənnin təsviri: "Təhsil siyasəti və strategiyası” fənninin tədrisinin əsas məqsədi ali 

məktəblərin bakalavriat və magistratura səviyyələrində təhsil alan pedoqoji fakültə və 

ixtisasların tələbələrini Azərbaycan Respublikasının təhsil siyasəti, “Təhsilin inkişafı 

üzrə Dövlət Strategiyası” və dünya ölkələrinin təhsil siyasəti ilə tanış etmək, onlarda 

Azərbaycan və dünya ölkələrinin təhsil siyasəti və strategiyasının müqayisəli təhlili 

əsasında analiz və qiymətləndirmə vərdişlərini yaratmaqdır.  

 

 Dərsin məqsədləri və gözlənilən təlim nəticələri: 

 

1. Təhsilin təşkili ilə bağlı əsas anlayışları başa düşür; 

2. Azərbaycanda təhsil siyasətinin əsas istiqamətlərini təhlil edir; 

3. Azərbaycan təhsilinin təşkilini və siyasətini dünya kontekstində qiymətləndirir; 

4. Cari təhsil siyasətini ölkənin tarixi- kultural kontekstində təhlil edir; 

5. Təhsilin məqsədlərini ölkə, region və dünya kontekstlərində izah edir; 

6. Azərbaycan təhsil siyasətini “Təhsil qanunu” və təhsil strategiyasını “Təhsilin 

İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” sənədləri əsasında təhlil edir; 

7. Təhsilin idarəolunması ilə bağlı əsas istiqamətləri: siyasət, maliyyə və resurslar, 

etik məsələlər və təhsil fəlsəfəsi, beynəlxalq əməkdaşlıq və təşkilati tərbiyə 

istiqamətlərini başa düşür; izah edir; əlaqələndirir; 

8. Təhsil strategiyasının təhsil siyasətinə uyğunluğunu araşdırır; inkişafyönümlü və 

rasional təkliflər verir; 

9. Təhsil siyasəti və strategiyası sahəsində öyrəndikləri əsasında fikirlərini səlis 

şəkildə şifahi, yazılı və vizual formada ifadə edir; əsaslandırır; 

10. Azərbaycan və dünya təhsil siyasətinin gələcəyi və perspektivlərini obyektiv və 

müqayisəli şəkildə dəyərləndirir; təkliflər verir; təhsil strategiyasının 

tətbiqedilməsi ilə bağlı cari vəziyyəti qiymətləndirir; təkliflər verir. 

 

Kursun sonunda tələbələrdə aşağıdakı bacarıqların inkişaf etdirilməsi gözlənilir: 

 

Tədqiqat aparma, təhliletmə, tətbiqetmə, şərhetmə, mühakiməetmə, nəticə çıxarma, 

problem həlletmə, səmərəli ünsiyyət qurma, təqdimatetmə, akademik ünsiyyət qurma, qrup 

şəklində işləmə, qrupu və özünüqiymətləndirmə, akademik resurslardan istifadə etmə, 

tənqidi yanaşma, obyektiv qiymətləndirmə.  
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Təlim strategiyası: Dərsdə müxtəlif təlim metod və  formalarından (məs. fərdi, qruplarla 

və cütlərlə iş ) və  üsullarından (məs.  müzakirə, beyin həmləsi, təqdimatlar, tədqiqat vs.) 

istifadə ediləcəkdir. 

 

 

 

Qiymətləndirmə forması: 

 

Aralıq qiymətləndirmə:                   30 % 

Final imtahanı:                                 40 % 

Dərsə  hazırlıqlı gəlmək və fəallıq   15 %  

Tədqiqat işi             10 % 

Qrupla birgə təqdimat                                   5 % 

 

Cəmi:                                                             100 bal 

 

 

Qiymətləndirmə haqqında: 

1. Tələbənin mütəmadi inkişaf tendensiyasını ölçmək məqsədilə qiymətləndirmə 

semestr boyu aparılır. 

2. Semestr boyu qiymətləndirmənin məqsədi tələbə fəallığını, dərslərə davamiyyəti, 

ədalətli qiymətləndirmə və inkişafyönümlü öyrənməni təmin etməkdir. 

3.  Seçilmiş mövzu əsasında qrupla birgə təqdimat noyabr ayının ilk həftəsi, aralıq 

qiymətləndirmə isə noyabr ayının son həftələrində təşkil olunur. Aralıq 

qiymətləndirmə qrupla birgə təqdimatda işlənmiş mövzunun fərdi şəkildə daha 

ətraflı araşdırılmasını nəzərdə tutan yazı işi (esse) olacaqdır. 

4. Tədqiqat işi və final imtahanı ümumi qiymətləndirmənin 65 faizini təşkil edir. 

Tədqiqat işi seçilmiş mövzu əsasında hər hansı problem, məsələ, strategiya və ya 

təhsil müəssisəsinin araşdırılmasına həsr olunmuş kiçik həcmli keys tədqiqatından 

(case study) ibarətdir. 

5. Final imtahanında təqdim olunan suallar tədris zamanı əhatə olunan mövzularla 

bağlı açıq suallar, məntiqi mühakimələr və müqayisəli suallardan ibarət olacaqdır. 

6. İstifadəsi nəzərdə tutulmuş xarici ədəbiyyat müəllim tərəfindən təmin ediləcəkdir. 

    

 

 

Fəallıq, qrup və fərdi işlərin qiymətləndirilməsi: 

1. Hər dərsin sonunda mövzuya uyğun olaraq qrup müzakirələr aparılacaq, suallar 

səsləndiriləcək və tələbələrin özlərini qiymətləndirmələri təmin ediləcəkdir. 

2. Tələbələr dərs zamanı iştiraka və fəallığa görə, eləcə də fərqlənən çıxışa görə 

qiymətləndiriləcəkdir. 

3. Tələbələrdə birgə işləmə vərdişlərini inkişaf etdirmək məqsədilə qrup formasında 

qiymətləndirmə zamanı qiymət bütün qrupun ümumi əməyinə və göstərdiyi 

nəticəyə görə verilir. 

4. Tədqiqat işi Magistratura və Bakalavriat səviyyələrində təhsil alan tələbələr üçün 

fərqli kriteriyalarla qiymətləndiriləcəkdir. Hər iki halda qiymətləndiriləcək əsas 
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komponentlər yazıda mövzunun aktualllığı, müzakirənin keyfiyyəti, etik məsələlər 

və yazının qrammatik və orfoqrafik keyfiyyətidir. Magistratura tələbələri üçün 

əlavə olaraq müasir elmi ədəbiyyat və tədqiqat məqalələrinin müzakirəsi tələb 

olunur.  

 

İstifadə olunacaq ədəbiyyat: 

1. “Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” (2013), 

Bakı. 

Elektron keçid: http://edu.gov.az/az/page/451/7492 

2.  “Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata 

keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət planı (2015), Bakı. 

Elektron keçid: http://dq.edu.az//files/uploads/new1479058886131116.pdf 

3. Camilleri-Cassar, F. (2014) Education Strategies for Social Inclusion or 

Marginalising the Marginalised? Journal of Youth Studies 17 (2), 252- 268 

4. Freire, P. (1970) The Pedagogy of the Oppressed, New York: Continuum 

5. Karmel, T. (2017) School-to-work Transitions in the OECD: Do Education Systems 

Make a Difference?Educational Research Policy Practise 16, 9-26 

6.  “Təhsil Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” (2009), Bakı. 

Elektron keçid: http://edu.gov.az/az/page/451/302  
7. UNESCO Education Strategy, UNESCO, 2014 

Elektron keçid: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf 

8. PISA  

Elektron keçid:  http://www.oecd.org/pisa/ 

9. TİMMS 

Elektron keçid:  http://timss2015.org/timss-2015/about-timss-2015/ 

 

 

Təqvim: 

 

Həftə / 

Tarix  

MÖVZULAR 
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Təhsil sisteminin ilkin müzakirəsi. Biz nəyi öyrədirik? 

Azərbaycan təhsilinin tarixi və inkişafı. Təhsil qanununun əsas anlayışları. 

Formal təhsil: yaranması tarixi və fəlsəfi əsasları. 

Müzakirə mövzuları: Azərbaycanda təhsil sisteminin məqsədi nələrdir? 

Dünyada təhsilin məqsədi nələrdir?  

Debat üçün sual: Formal təhsil nə dərəcədə vacibdir? 

2 Təhsilin fəlsəfi, maddi və sosial aspektləri. Azərbaycan təhsil sisteminin 

dünya təhsili kontekstində yeri. Dövlət strategiyasında müəyyən olunmuş 

istiqamətlərin təhlili. 

Müzakirə mövzuları: Dövlət strategiyasının birinci istiqaməti- səriştəyə 

əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmunu. Birinci istiqamətin həyata 

keçirilməsi üçün gərəkli olan resurslar. İstiqamətin həyata keçirilməsinin 

nəticələrinin müzakirəsi. 

Tədqiqat mövzusu: Təhsildə tələbəyönlü və müəllimyönlü istiqamətlərin 

qarşılıqlı müqayisəsi. 

http://edu.gov.az/az/page/451/7492
http://dq.edu.az/files/uploads/new1479058886131116.pdf
http://edu.gov.az/az/page/451/302
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf
http://www.oecd.org/pisa/
http://timss2015.org/timss-2015/about-timss-2015/
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Təhsildə ədalətlilik və bərabərlik. Dövlət Strategiyasının həyata 

keçirilməsində qarşıya çıxan praktik məsələlər.  

Keys: “No child left behind” (Bütün uşaqlar üçün) layihəsi 

Fərdi çıxışlar: XXI əsr bacarıqları nə deməkdir? Azərbaycanlı şagirdlər 

xarici ölkələrdən olan yoldaşlarından nədə geri qalır; nədə irəlidədir?  
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Təşkilati etika. Təhsilin təşkilində süni disfunksiya. Biz dünya təhsilinin 

harasında qərarlaşırıq?  

Müzakirə mövzuları: Azərbaycan təhsilində statistik göstəricilərin təhlili: 

PİSA, TİMSS və s. 

Təqdimat: Qrup təqdimatlarına hazırlıq, qrupların tərkibinin və mövzuların 

müəyyən edilməsi 
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Azərbaycanda Dövlət Starategiyasının insan resursları istiqaməti. Müəllim 

hazırlığının vəziyyəti. Ümumi orta təhsil müəssisələrində metodiki işin 

təşkili.  

Qruplarla iş: 2016-2017-ci tədris ilində müəllimlərin akkreditasiyasının 

nəticələrinin təhlili və hesabat. 

Aralıq Qiymətləndirməyə hazırlıq. 

6 Azərbaycanda Boloniya prosesi. Ali təhsilin kredit sistemi ilə təşkili 

qaydaları. Azərbaycan təhsilində Post- Sovet vəziyyət. 

Tədqiqat mövzusu: Azərbaycanda tətbiq olunan beynəlxalq tələbə- 

müəllim mübadilə proqramlarının üstün və çatışmayan tərəflərinin təhlili. 

Təqdimat: Qrup təqdimatları və onların qiymətləndirilməsi 

7 Təhsildə şəffaflığın və müasirliyin təmin edilməsi. Elektron resursların 

istifadəsinin tətbiq sahələri. Təhsilin təşkilində iki yol: Mərkəzləşmə ya 

Avtonomiya?  

Keys: Birləşmiş Krallıq ibtidai məktəblərində özünüidarəetmə modelinin 

təhlili. 

Müzakirə mövzusu: Dövlət Strategiyasının üçüncü istiqaməti. 

8 Təhsil siyasətinin sosial aspektləri. Akademik uğur, kollektiv uğur və fərdi 

uğur. Məktəbdən həyata. Təhsildə real həyat bacarıqlarının öyrədilməsinin 

əhəmiyyəti.  

Təhsil siyasətinin fərdi aspekti.  

Keys: Finlandiya uğuru 

Aralıq qiymətləndirmə tapşırıqlarının təqdim edilməsi üçün son tarix. 

9 Akademik inflyasiya; Nəticələri.  

Təhsildə İngilis, Fransız və Alman modelləri.  

Sokratik müzakirə üçün mövzular: Azərbaycan və region ölkələri təhsil 

sistemlərinin inkişaf etmiş ölkələrin modelləri ilə müqayisəli təhlili.  

Aralıq qiymətləndirmənin nəticələrinin elan olunması və tələbələrə 

şərhlərin verilməsi. 

10-11 Dövlət startegiyasının dördüncü və beşinci- iqtisadi və infrastruktur 

istiqaməti. Azərbaycanda təhsil infrastrukturu.  

Yekun tədqiqat işinə hazırlıq. Mövzuların seçilməsi, istifadə olunacaq 

ədəbiyyatın müəyyənləşdirilməsi. 

12 Təhsilin inkişafı üçün qəbul olunmuş dövlət proqramları. Onların tətbiqi 

vəziyyəti və nəticələrin təhlili. Təhsildə keyfiyyətin təmin olunması.  
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Cütlərlə iş: Verilmiş dövlət proqramının yekunlarının təhlilinə dair 

hesabatın hazırlanması  

13 Təhsil sisteminin quruluşu. Təhsil proqramı anlayışı. Təhsilin və 

təhsilalmanın formaları. 

Fərdi çıxışlar: Peşə hazırlığının təşkili. 

Sokratik müzakirə üçün mövzu: Azərbaycanda orta- ixtisas peşə 

hazırlığının vəziyyəti. 

14 Təhsilin pillələri və səviyyələri. Təhsil pillələri üzrə təhsilin təşkilolunma 

davamlılığı. Azərbaycanda doktorantura səviyyəsinin təşkilounmasının 

vəziyyəti.  

Tədqiqat işinə hazırlığın vəziyyətinin müzakirəsi. 

15 Təhsildə beynəlxalq əməkdaşlıq.  

Tədqiqat işlərinin verilməsi üçün son tarix. 

Final imtahanına hazırlıq. 

 Final 

 


