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Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat 1. Coğrafiyannın tədrisi metodikası 

2. Ümumi təhsil üzrə coğrafiya proqramı (kurikulumu) 

3. Ümumi orta təhsil üçün coğrafiya dərslikləri 

4. Cografiya fənni üzrə təlimin təşkili formaları və üsulları. 

5. edu.mimio.az 
Kursun veb saytı  

Tədris metodları Mühazirə  

Qrup müzakirəsi  

Praktiki tapşırıqlar  

Praktiki məsələnin təhlili  

Digər  

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı Sentyabr və oktyabr aylarında 

keçirilən mövzuları əhatə edir 

30 

Praktiki məsələ  
 

Fəallıq Tələbənin dərsdə aktivliyi 5 

Tapşırıq və testlər Esse və test vasitəsilə 10 

Kursişi   

Prezentasiya/Qrup 

müzakirə 

Fərdi şəkildə verilib 10 

Davamiyyət Tələbənin dərsdə iştirakı 5 

Final imtahanı Noyabr və dekabr aylarında 

keçirilən mövzuları əhatə edir 

40 

Yekun  100 

Kursun təsviri Coğrafiyanın tədrisi metodikası kursu müasir pedaqoji yanaşmalara 

əsaslanaraq coğrafiyanın tədrisinin fərqli xüsusiyyətlərini,fəal təlim üsul və 

formalarından, resuslardan məqsədəuyğun istifadəni, yeni qiymətləndirmə 

vasitələrinin hazırlanması bacarıqlarının formalaşmasını və dərsin 

məqsədləri, məzmun standartlarının funksiyaları və əhəmiyyətini 

müəyyənləşdirməyi təmin edir. 
Kursun məqsədləri .f”Coğrafiyanın tədrisi metodikası” kursu əhəmiyyətli elm sahələrindən biri 

olub, yüksək ixtisaslı coğrafiya müəllimlərinin nəzəri-metodik hazırlığında 

böyük rola malikdir. Kusun əsas məqsədi ümumtəhsil məktəblərində 

işləmək üçün hazırlanan coğrafiya müəllimlərinin ixtisası üzrə intellektual 

və peşə hazırlığının yüksəldilməsi və təkminləşdirilməsidir. Daim 

dəyişərək inkişaf edən sosial və iqtisadi sahələrdə, ictimai həyatın bu və ya 

digər istiqamətlərində baş verən yenilikləri öyrənməyi, mütamadi olaraq 

biliklərini təkmilləşdirməyi bacarıq və vərdişlərə çevrilməsini coğrafiya 
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müəllimlərinin qarşısında məqsəd qoyur. 

 
Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri Kursun sonunda tələbələrdə aşağıdakılar formalaşacaq: 

1. Coğrafiya fəninnin tədrisinə dair pedaqoji və metodik hazırlığın təmin 

olunması. 

2.Coğrafiya dərslərinin öyrədici, inkişafetdirici və tərbiyəedici  

məqsədlərinin müəyyən edilməsi. 

3. Müəllimin fasilitasiya bacarıqları, onların inkişafı və  tətbiqi yollarının 

müəyyənləşdirilməsi. 

4. Məzmun standartlarının bilik və fəaliyyət hissələrinin təlimə göstərdiyi 

təsirin müəyyənləşdirilməsi və onun tətbiqi. 

 5. Müasir dərsin qurulması, məzmun standartlarına uyğun təlim 

məqsədlərinin müəyyənləşməsi. 

6. Təlim məqsədlərini həyata keçirmək üçün məqsədəuyğun üsul və 

formalardan istifadə etməy bacarığının formalaşması. 

7. Müasir tələblərə cavab verən dərs nümunələrinin hazırlanması. 

8.Şagird nailəyyətlərinin qiymətləndirilməsi və vasitələrin hazırlanması. 

9.Coğrafiya fənni üzrə müstəqil şargid yaradıcılığının təşkil edilməsi 

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi. 

Qaydalar (Tədris siyasəti və 

davranış)  

Cədvəl (dəyişdiriləbilər) 

H
əf

tə
 

Fənnin mövzuları Saatlar 

18.09.19 
Coğrafiyanın tədrisi  metodikası bir elm kimi. Fənninin predmet, 

məqsədi və vəzifələri.  
4 saat  

19.09.19 

 Məktəb coğrafiyasının inkişafı.Coğrafi fənni üzrə yeni 

şəxsiyyətyönümlü təhsil proqramının (kurrikulum) strukturu, əsas 

xüsusiyyətləri,  və ənənəvi proqramdan  fərqli cəhətləri. 

4 saat  

28.09.19 
Coğrafiya fənni üzrə yeni  təhsil  proqramının (kurrikulum) 

məzmununun tərkib hissələri. 
4 saat  

05.10.19 
Coğrafiya fənninin məzmun  və fəaliyyət xəttləri . Məzmun 

standartlarının şərhi və funksiyaları. 
4 saat  

12.10.19 

Coğrafiya və həyat bilgisi fənnlərinin məzmun standartlarının  

komponentləri. Biliyin kateqoriyalari  və fəaliyyət növləri, onların  

təhlil edilməsi. 

4 saat 

 

19.10.19 
İnteqrasiya  və növləri. Coğrafiya  fənninin tədrisi zamanı inteqrasiya  

və  onun əhəmiyyəti. 
4 saat  

29.10.19 
Müasir  coğrafiya dəsi: strukturu və mərhələləri. Müasir dərsin təlim 

məqsədlərinin müəyyən ediməsi.   
4 saat  

02.11.19 

Məktəb coğrafiyanin tədrisində motivasiya mərhələsi və onun 

yaradılması  yolları. Motivasiya  və tədqiqat sualının  qoyulmasına 

verilən  tələblər.   

4 saat 

 



 

23.10.19 Aralıq  imtahan  

30.11.19 
Coğrafiyanın  tədrisi zamanı pedaqoji  texnologiyalardan  istifadə. (1.1, 

1.2. əsas standartların alt standartlarının praktik nümunəsində) 

4 saat 

 

07.12.19 
Coğrafiyanın  tədrisi zamanı iş formaları  və  təlim üsullarının tətbiqi 

yolları. (1.3. əsas standartın alt standartlarının  praktik nümunəsində) 

4 saat 

 

14.12.19 
İnnovativ dərs nümunələrinin hazırlanması  texnologiası.  

( 2.1.  əsas standartın alt standartlarının  praktik nümunəsində) 
4 saat 

 

21.12.19 
Müasir dərsin planlaşdırılması və ona verilən tələblər. (3.1. əsas 

standartın alt standartlarının  praktik işlənilməsi) 
4 saat  

28.12.19 

Müasir  qiymətləndirmə,  məktəbdaxili qiymətləndirmənin  növləri, 

mexanizmləri. Coğrafiya  fənni üzrə  qiymətləndirmənin üsul və 

vasitələri. (3.2.  əsas standartın alt standartlarının  praktik işlənilməsi) 

4 saat  

04.01.20 Məktəb coğrafiyasının təlim vəsaitləri və onların fumksiyaları 4 saat  
 Final  imtahan  


